
 

 

 
 
 
 
 
 

                                 
  

 

 
Studiedag 26 april. 
  
Afgelopen maandag hebben we een studiedag gehad met het team. Deze 
studiedag hebben we digitaal ingevuld via Google Meet omdat we vanwege de 
Covid-maatregelen nog  niet fysiek kunnen vergaderen. 
We hebben daarbij geschakeld tussen centrale gedeeltes en overlegmomenten 
voor de verschillende parallelgroepen. De inhoud was als volgt: 
  
Centraal gedeelte:  

•  Presentatie (tussenevalutatie) TopOntdekkers &  Brainport. 
•  Update gepersonaliseerd leren. 
•  Opbrengsten Medio-toetsen en terugkoppeling groepsbesprekingen.  
•  Informatie werkgroep rekenen i.v.m. keuze nieuwe rekenmethode. 

•  Invulling Nationaal Onderwijs Programma.  
 

 Vanuit Paralleloverleg: 
• Werkopdrachten voor “ gepersonaliseerd leren”. 
• Werktijd rekenen voor 3/4/5/6/7/8 i.v.m. uitproberen methodes. 
• Werk- en overlegtijd omtrent inventarisering / verdeling  

 kleutermaterialen voor schooljaar 2021 – 2022  
                                
Tenslotte hebben we aandacht besteed aan het afscheid van Peter van 
Spaandonk. 
Vanaf 1 mei a.s. gaat hij genieten van zijn vervroegd pensioen. 
We bedanken Peter voor zijn inzet voor de Vendelier en wensen hem veel geluk 
voor 
de toekomst. We hopen dat we op een later moment ook nog “ fysiek” afscheid kunnen  
nemen van Peter. 

 

 
 
Reminder kledingactie 
De volgende kledinginzameling zal zijn op 26 mei 2021.  
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Belangrijke data 

Meivakantie 3 mei t/m 14 mei 

 

 

 Belangrijke mededeling 

 

‘t Vaandel 
 



 

Ouderbijdrage 
Zoals al eerder aangekondigd hebben wij op 9 november 2020 de ouderbijdrage 
geïncasseerd  bij iedereen die een machtiging heeft verstrekt van € 21,00. Dit jaar hebben we 
ervoor gekozen om de ouderbijdrage één keer af te schrijven. 
De mensen met geen machtiging hebben we gevraagd om € 21,00 over te maken op bankrekeningnummer: NL32 
RABO 0123872359, T.A.V. Ouderraad de Vendelier,  onder vermelding van de naam van uw kind en in welke klas uw 
kind zit. Tot op heden blijkt dat we nog steeds niet van iedereen deze hebben mogen ontvangen. Wij stellen het 
bijzonder op prijs als we van iedereen de bijdrage toch nog mogen ontvangen. 
 
 
 
 
 


