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Mededeling MR

Agenda

Onlangs is er een positie in de
oudergeleding van de
medenzeggenschapsraad
beschikbaar gekomen. In de
Talentpost is een oproep gedaan
aan ouders om zich hiervoor aan
te melden. Bij meerdere
kandidaten worden er
verkiezingen uitgeschreven, er
heeft zich echter één ouder
aangemeld waardoor
verkiezingen overbodig zijn. We
zijn dan ook verheugd dat we
kunnen melden dat Judith Visser
toetreedt tot de MR. Zij heeft
eerder al deel uit gemaakt van de
MR en komt ons nu weer
versterken. In deze Talentpost
zal zij zich (opnieuw) aan u
voorstellen.

Woensdag 18 maart 2020
Nationale Daltondag
Maandag 23 maart 2020
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij
Donderdag 26 maart 2020
Spreekuur logopedie T'Hof
Donderdag 2 april 2020
Spreekuur logopedie B'Hof
Donderdag 2 april 2020
Theorie fiets
Vrijdag 3 april 2020
Verslag
Vrijdag 3 april 2020
Talentpost 10

Namens de MR,
Leo Faassen
Voorzitter MR Talentrijk

Coronavirus
De ontwikkelingen rondom het coronavirus is de laatste dagen het gesprek van de
dag. Een vervelende situatie die we serieus moeten nemen en wat om
zorgvuldigheid vraagt. Als ouder hebben we u zoveel mogelijk geinformeerd over de
diverse ontwikkelingen hier omtrent. En naar alle waarschijnlijkheid zult u de
komende weken meer informatie hieromtrent blijven ontvangen.
Op school proberen we zoveel mogelijk het dagprogramma te hanteren. Dit om
structuur en rust voor kinderen te bieden, echter kan het soms voorkomen dat er
aanpassingen gedaan moeten worden in het programma vanwege personele
bezetting. Of moeten er klassen naar huis worden gestuurd, omdat er geen
personele is. We volgen hierin de richtlijnen van et RIVM.
Het College van Bestuur heeft samen met ons het standpunt ingenomen dat de
richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd. Dus wanneer kinderen en
medewerkers hoesten, niezen, verkouden zijn of koorts hebben moeten ze thuis
blijven. We begrijpen dat dit niet altijd prettig is en veel flexibiliteit vraagt, zowel thuis
als op school. Het liefst hadden we het ook anders gezien, daarom vragen we ook
om uw begrip. Uiteraard brengen wij u op de hoogte wanneer er veranderingen zijn
in de ontwikkelingen.
Achter de schermen zijn we aan het bekijken welke mogelijkheden er zijn om
kinderen die momenteel thuis zijn of thuis komen te zitten kunnen ondersteunen in
'huiswerk'. U wordt hier als ouders van op de hoogte gebracht. Maar mocht u hier
zelf vragen of ideeen over hebben, kunt u deze altijd aan de groepsleerkracht
(voor)stellen.

Talentrijke middagen

Inschrijven

Onze Talentrijke middagen
worden gehouden op donderdag 14
mei op locatie Theo Driessenhof en
op maandag 18 mei op
locatie Betuwehof van 13.00-15.00u.
De kinderen kunnen deelnemen aan 2
workshops die te maken hebben met
culturele activiteiten, waarmee ze hun
eigen talenten kunnen ontwikkelen.
Heeft u nog een leuk idee en/of wilt u
als ouder meehelpen dan bent u van
harte welkom. Stuur even een reactie
naar h.reijckers@bs-talentrijk.nl

Is uw zoon of dochter (bijna) drie jaar?
Schrijf hem of haar dan zo snel
mogelijk in, zodat er zeker een plekje
voor hem/haar kan worden
gereserveerd. U kunt hiervoor een
inschrijfformulier opvragen bij de
leerkrachten of de directie of
telefonisch contact opnemen met ons.

Even voorstellen

Inloop en podiumuurtje

Graag wil ik me voorstellen als nieuw
lid van de medezeggenschapsraad
(MR).
Mijn naam is Judith Visser, moeder van
Jelte (groep 7), Fieke (groep 5) en
Mijntje (groep 2) van locatie Theo
Driessenhof.
Naast moeder ook Adviseur
Organisatie Ontwikkeling bij Korein en
in mijn vrije tijd penningmeester van
een Scoutinggroep in Deurne.
Betrokkenheid bij school vind ik erg
belangrijk daarom heb ik me weer
kandidaat gesteld voor de MR. Op
deze manier hoop ik mijn steentje bij te
dragen aan een fijn klimaat op school
waar al onze kinderen hun talenten
kunnen ontwikkelen.

Via meneer Koen heeft u bericht
ontvangen over het initiatief wat wordt
genomen tijdens de Nationale
Daltondag. Wij hebben u daarin
uitgenodigd om samen om een les bij
te wonen en te ervaren hoe we bij
Talentrijk werken. Daarnaast heeft u
bericht ontvangen over het verplaatsen
van het podium-uurtje.

Mocht u mensen in uw omgeving
kennen waarvan de kinderen bijna 3
jaar zijn, dan zijn ook zij van harte
welkom om een orienterend gesprek te
ontvangen bij Talentrijk. De koffie staat
klaar!

Vanwege de nieuwe zorgvuldige
maatregelen van het ministerie en het
RIVM zijn wij genoodzaakt om deze
activiteiten te annuleren en eventueel
te verplaatsen naar een ander
moment. Het spijt ons zeer, maar we
denken dat we hiermee nu een
zorgvuldige keuze maken.

Wij zijn jarig in april........gefeliciteerd!!!
Locatie Th. Driessenhof

Locatie Betuwehof

02-04 Jaydin Keeris 6C/7C/8C
04-04 Samuel Mayele-Kisoka
6C/7C/8C
10-04 Mounir Tahtah 1A/2A
13-04 Mike Hennipman 6A/7A
15-04 Aurelio Flick 6C/7C/8C
18-04 Kaylee Hendriksen 4A/5A
29-04 Dunja Mennen 4A/5A
30-04 Julia van Berlo 2B/3B
30-04 Skylar Rodrigues de Sousa
6C/7C/8C

02-04 Jens van der Heijden 1B/2B
02-04 Wiktoria Plocica 6B/7B
03-04 Jayden Luyben 4B/5B/6B
06-04 Milan Kusters 4B/5B/6B
06-04 Ines Sobczak 2A/3A
07-04 Niek Martens 6B/7B
07-04 Wes Martens 4C/5C
08-04 Julia Gawenda 1B/2B
10-04 Jaydan van Montfoort 4B/5B/6B
12-04 Arya Sadeqi 1B/2B
12-04 Sanne de Vries 2A/3A
16-04 Rylan van Eijk 4B/5B/6B
17-04 Lynn Sleegers 2A/3A
20-04 Kay van Ekert 4C/5C
29-04 Stijn Fransen 6B/7B

De volgende Talentpost komt uit vrijdag 3 april
Extern
In deze rubriek plaatsen wij teksten die naar school gestuurd zijn, met het verzoek deze op te
nemen in de Talentpost. De school draagt geen verantwoording voor eventuele fouten die hierin
staan.

Beste ouders/verzorgers,
Korfbalvereniging OEC organiseert dit jaar, in
samenwerking met Jibb+, een schoolkorfbaltoernooi.
Deze vindt plaats op 22 april van 14:00 tot 17:00 op
het sportveld van OEC: Braakse Bosdijk 1a.
Kinderen van groep 3 tot en met groep 8 kunnen zich hiervoor opgeven. Het wordt
een super sportieve en gezellige middag waar je kind samen met klasgenoten of
vriendjes/vriendinnetjes mee kan doen aan een korfbaltoernooi. Jongens en meisjes
spelen samen in een team en proberen samen zoveel mogelijk te scoren op de korf!
De teams moeten uit minimaal 5 kinderen bestaan, waarvan minimaal 1 meisje.
Teams kunnen zich inschrijven via www.sportencultuurhelmond.nl. Het zou fijn zijn
als elk team een begeleider/coach met zich meebrengt. Inschrijving is
geheel kosteloos en kan tot 15 april!

Persbericht Fancy Fair 5 april 2020
Fancy Fair op Scouting Rijpelberg
Op zondag 5 april van 13.30 uur tot 17.00 uur organiseert Scouting Rijpelberg
alweer voor de vierde keer een Fancy Fair. De opbrengst van de Fancy Fair wordt
gebruikt om leuke extra activiteiten voor onze leden te organiseren.
Op de Fancy Fair is een Rad van Fortuin met vele mooie gesponsorde prijzen! Met
het Rad van Fortuin zijn leuke prijzen te winnen. Net als voorgaande jaren is er ook
nu weer van alles te doen en te beleven in en om scouting. Voor de kinderen zijn er
diverse scouting-spelletjes te doen. Er is weer een kabelbaan aanwezig, er kunnen
pizza’s gebakken worden en nog vele andere leuke scouting activiteiten. Daarnaast
zijn er ook weer optredens van Amicitia.
Gekoppeld aan de Fancy Fair is de lotenverkoop actie. Onze leden verkopen al een
paar maanden lootjes waarmee mooie prijzen te winnen zijn met als spectaculaire
hoofdprijs een fietsbon t.w.v. € 400,-. De eerste prijs is een barbecue t.w.v. € 200,en de 2e prijs een pannenkoekenhuis bon t.w.v. €100,-. Kortom, er zijn mooie
prijzen te winnen! De opbrengsten van de verkopen van de loten en de Fancy Fair
worden gebruikt voor leuke extra activiteiten voor onze leden. De trekking vindt
plaats op de Fancy Fair op zondag 5 april 2020 om 15.00 uur bij de blokhut van
Scouting Rijpelberg.
De Fancy Fair vindt plaats op het Scoutingterrein van Scouting Rijpelberg,
Berkendonk 91, Helmond.

Beste ouders en personeelsleden,
In augustus 2014 is het passend onderwijs van start gegaan. Ouders, scholen,
personeelsleden en het Samenwerkingsverband zoeken samen naar het meest
passende plaats voor alle kinderen die (extra) zorg nodig hebben.
Wist u dat u uw steentje bij kunt dragen binnen in de OPR? Dit doet u samen met
andere ouders en personeelsleden. U volgt van nabij de ontwikkelingen, praat en
denkt mee over alle onderwerpen die van belang zijn. Uw stem en adviezen tellen
mee!
Vindt u dit een mooie uitdaging? Is uw antwoord, Ja!!! Dan bent u de ouder of
personeelslid die wij zoeken! En willen we graag samen met u de schouders
eronder zetten, om het passend onderwijs een kans te geven!
Aanmelden doet u met onderstaand kandidaatstellingsformulier.
Dit moet voor 1 mei 2020 gemaild worden naar Fanny Cornelissen, secretaresse
SWV Helmond-Peelland PO, f.cornelissen@swvpeellandpo.nl.
Wilt u na het lezen van de notitie meer weten? Neem dan contact met Fanny, zij
zorgt ervoor dat iemand uw terugbelt.
Na uw aanmelding zal de OPR de kandidatenlijst opstellen en deze samen met het
stemformulier opsturen naar alle MR’en.
De gezamenlijk MR'en brengen voor 15 juni hun stem uit. Voor de zomervakantie
zullen alle kandidaten ingelicht worden of ze gekozen zijn of op de wachtlijst staan.
Met vriendelijke groet,
Marieke Pestman
Nynke Postuma
Marielle Berende
Monika Vorreyer
Verkiezingscommissie OPR

U in de ondersteuningsplanraad? Ja waarom niet!
Waarom zou ik mij kandidaat stellen ?
Enkele redenen om u kandidaat te stellen voor de ondersteuningsplanraad:
1. U praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het beleid in de regio
voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt;
2. U denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden
kan worden;
3. U bouwt kennis en kunde op over het bredere netwerk waaraan uw school
deelneemt en kunt deze kennis gebruiken binnen uw eigen school;
4. U wordt gefaciliteerd in uw deelname aan de ondersteuningsplanraad;
5. U leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen.
Wat doet de OPR?
De scholen in het primair onderwijs, zowel regulier als speciaal onderwijs *, zijn
aangesloten bij het samenwerkingsverband passend onderwijs. Het
samenwerkingsverband is een bestuurlijk verband waarin de besturen van alle
scholen in die regio zitting hebben. Net zo als iedere school een
medezeggenschapsraad
heeft, kent ook het samenwerkingsverband een medezeggenschapsorgaan: de
ondersteuningsplanraad (OPR).
De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het
ondersteuningsplan en daarop instemming te verlenen en gevraagd en ongevraagd
advies geven. Het ondersteuningsplan beschrijft hoe de scholen in het
samenwerkingsverband ervoor zorgen dat alle leerlingen het onderwijs en de
ondersteuning of zorg krijgen die ze nodig hebben. In het ondersteuningsplan staat
onder andere welk onderwijs en welke ondersteuning alle scholen aan leerlingen
bieden,
de manier waarop extra ondersteuning wordt toegewezen, wanneer leerlingen naar
het
speciaal onderwijs kunnen, hoe de financíële middelen worden verdeeld over de
scholen
en welke speciale of extra onderwijsvoorzieningen er zijn.
De ondersteuningsplanraad gaat niet alleen over het onderwijs aan leerlingen die
om
welke reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs heeft
betrekking op alle leerlingen,
Wie kan zich kandidaat stellen ?
In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en personeelsleden. Iedere ouder en
ieder
personeelslid van een school in de regío kan zich kandidaat stellen voor de
ondersteuningsplanraad. De leden van de ondersteuningsplanraad worden gekozen
door
de leden van de MR-en van die scholen. Ook als u niet in de MR van de school zit,
kunt u
zich wel kandidaat stellen voor de ondersteuningsplanraad tenzij U lid van bevoegd
gezag, bestuur of intern toezicht bent.
* Scholen voor leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en aan
leerlingen die langdurig ziek zijn en scholen voor zeer moeilijk opvoedbare
kinderen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke handicap en onderwijs
aan kinderen in scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten.

Wat zijn de verwachtingen ?
De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van een
school. Zo wordt er onder andere verwacht dat u (goed voorbereid) naar de
vergaderingen komt, meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die
besproken worden, een open en actieve houding heeft en het belang van
ouders/personeelsleden daarin vertegenwoordigt.
Het verschil tussen een MR van een school en de ondersteuningsplanraad van het
samenwerkingsverband zit vooral in de grotere afstand van het beleid tot uw kind of
klas en de abstractie van het onderwerp. De elementen van het ondersteuningsplan
herkent u niet direct op uw eigen school. Indirect hebben deze wel veel invloed.
Denk aan het vaststellen van de basisondersteuning, de financiële middelen maar
ook aan de scholing van personeel en de mogelijkheid om extra handen of speciale
kennis en expertise in de klas in te zetten.
Wat er in het ondersteuningsplan is beschreven en waarover de
ondersteuningsplanraad spreekt, kan best ingewikkelde materie zijn. Het is
voordelig enige kennis of ervaring met onderwijs en/of leerlingen die extra
ondersteuning te hebben, maar uiteraard is er ook de mogelijkheid om deze kennis
op te bouwen of hierbij advies te vragen. De ondersteuningsplanraad en de OPRleden worden door het samenwerkingsverband voldoende gefaciliteerd om hun taak
op een zorgvuldige en serieuze manier uit te voeren.

Gevraagde investering en opbrengst
Als OPR-lid heeft u een belangrijke taak. U bent de oren en ogen van de werkvloer
en kijkt met die blik naar het beleid en de plannen die gemaakt worden en volgt de
uitvoering van deze plannen. Hoe gaat dat op school? De investering zit vooral in
tijd. Het aantal vergaderingen van een ondersteuningsplanraad is per
samenwerkingsverband verschillend. Ga uit van zo'n vier vergaderingen per jaar.
Uiteraard horen hier vergaderstukken bij. Deze kunnen uit grote en ingewikkelde
stukken bestaan en daarover zult u een mening moeten formuleren. Houdt daarom
rekening met voorbereidingstijd. Misschien is overleg met de achterban (ouders en
personeelsleden) nodig. Wat vinden zij belangrijk, waar liggen de knelpunten, waar
zijn goede initiatieven?
Uw inzet wordt vergoed (vacatiegeld of taakuren). U kunt invloed uitoefenen bij het
leggen van de basis die ervoor moet zorgen dat passende ondersteuning bij ieder
kind van het samenwerkingsverband terecht kan komen. contactpersoon: Fanny
Cornelissen email f.cornelissen@swv-peellandpo.nl Meer info http ://po.swvpeelland

Theo Driessenhof
5709 BA Helmond
T 0492-512223
E-mail: info@bs-talentrijk.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u b.houben@bs-talentrijk.nl toe
aan uw adresboek.

