Nieuwsbrief 5, maandag 31 oktober 2022
Beste ouder(s), verzorger(s),
Maandag 7 november zijn de kinderen vrij vanwege een studiedag. We werken als team die dag aan
de schoolontwikkeling. Onlangs hebben we daar een mijlpaal in bereikt: de Kikkenduut heeft de
‘Bronzen audit’ gehaald. Er hangt zelfs een bordje aan de gevel bij de voordeur als bewijsmateriaal.
Het houdt in dat de Kikkenduut goed op weg is om, samen met de andere scholen van de Opmaat
groep, een HPO school te zijn. HPO staat voor High Performing Organization. Scholen die hieraan
deelnemen werken aan hun kwaliteit door middel van onderzoek en literatuur de kwaliteit te
verhogen. U merkt daar bijvoorbeeld van dat de kinderen instructie krijgen in alle groepen volgens
een bewezen effectief model, EDI. Het team schoolt zich in het gebruik van dat model. Knoop gerust
een gesprek met teameden aan als u hierover meer wilt weten.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Peter Adriaans
Directeur OBS de Kikkenduut a.i.

Op 5 oktober was het de Dag van de leraar
Een mooie dag om namens de OR de
leerkrachten en het onderwijsondersteunend
personeel extra in het zonnetje te zetten.
Op deze woensdag had het hele team een
studiemiddag waarbij de traktatie het hele
team heeft kunnen verrassen.

Oudergesprekken, portretten en rapporten
Dit schooljaar loopt het voor alle kinderen gelijk qua planning: de eerste oudergesprekken zijn in
november. Portretten (kleuters) en rapporten (groep 3 t/m 8) gaan mee in maart en juni.

Bericht vanuit de MR.
Oktober 2022
Wat doet de MR?
De MR staat voor Medezeggenschapsraad. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert
daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR kan en mag aan de
directe of het schoolbestuur advies geven over een aantal onderwerpen. Voor andere specifieke
onderwerpen heeft de directie instemming vanuit de MR nodig. Zaken waarover de MR meedenkt
zijn bijvoorbeeld de schoolgids van de Kikkenduut, vaststellen van studie- en administratiedagen en
de verbouwing van de school (en de gevolgen hiervan op het onderwijs). Ook heeft de MR een advies
uitgebracht in de keuze voor de nieuwe directeur.
Wie zijn wij?
Drie ouders en drie leerkrachten van de Kikkenduut zitten in de MR. Dit zijn vanuit school Godelieve
Ibes (Veldmuizen), Nina Wong (Eekhoorns) en Elvira Koenraadt (Krekels). De ouders zijn Bram van
Helvoirt, Marieke Moonen en Bernadette Wouters. De ouders stellen zich hieronder verder voor.
Ik ben Bram van Helvoirt, vader van Lola (groep 6, de Uilen) en Eva (vorig jaar
uitgezwaaid bij de Kikkenduut). Ik ben werkzaam als docent-onderzoeker aan de
HAS Hogeschool in Den Bosch. Sinds dit jaar ben ik lid van de oudergeleding van de
MR, vanuit het idee dat ik graag een bijdrage lever aan goed onderwijs voor alle
kinderen op de Kikkenduut. Ik hoop dit te doen door kritisch mee te denken met de
personeelsgeleding van de MR en de directie van de school.
Ik ben Marieke Moonen, moeder van Julie (groep 5, Veldmuizen) en Lou (groep 3,
Meikevers).
Wij wonen sinds vier jaar in Oisterwijk. Ik werk als leidinggevende bij de Volksbank
in Utrecht. Vanaf dit schooljaar maak ik deel uit van de oudergeleding van de MR. Ik
denk graag mee over de Kikkenduut als school waar het goed én leuk leren is voor
de kinderen en prettig werken voor het personeel is.
Ik ben Bernadette Wouters, moeder van Nora (net gestart op Durendael), Midas
(groep 7, de Egels) en Lonne (groep 4, de Roodborstjes). Ik werk in de jeugdzorg en
ben daarnaast al enkele jaren lid van de MR. Ik vind het leuk om constructief kritisch
mee te denken over schoolse zaken die de inhoud van het onderwijs raken.
Hoe werkt de MR?
De MR heeft ongeveer 1x per 6 weken overleg met de directie. Zaken als het
jaarplan, de verdeling van groepen in het nieuwe schooljaar of de voortgang rondom de verbouwing
staan op de agenda. MR vergaderingen zijn in principe openbaar. De data worden vooraf bekend
gemaakt via de oudernieuwsbrief. De MR formuleert samen waar nodig een advies of instemming
aan de directie.
Heb je een vraag aan de MR?
Spreek één van de MR leden (ouders of leerkrachten aan), of stuur een mailtje naar
obs.de.kikkenduut-mr@opmaatgroep.com
Gevraagd!
De Kikkenduut is onderdeel van Stichting Opmaat. Opmaat heeft een overstijgende MR, de GMR
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Vanuit iedere school uit Opmaat zitten een leerkracht
en een ouder in de GMR. Vanuit de Kikkenduut zit Peter Ketelaars (Lijsters) als leerkracht in de GMR.
Een ouder voor de GMR wordt nog gezocht!
Lijkt het je leuk om mee te denken over schooloverstijgende zaken, zoals het meerjarig financieel
beleid van de stichting of het al dan niet oppakken van onderwijsmethodieken? Dan is meedenken in

de GMR misschien iets voor jou! De GMR vergadert ongeveer 8x per jaar. Heb je interesse? Laat dit
dan uiterlijk woensdag 19 oktober weten aan één van de ouders van de MR. Ook als je eerst meer
informatie wilt, laat het gerust weten!

Fietsverlichtingsactie
In het kader van Verkeersveiligheid, omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen zich
veilig in het verkeer begeven, gaan we in de week van 7 t/m 11 november de fietsverlichting
van onze leerlingen controleren. Dit doen we op de hoofdlocatie én bij Den Donk.
Ook in de klassen wordt aandacht aan dit onderwerp besteed.
Op de site van Veilig Verkeer Nederland is heel duidelijk terug te lezen waar goede
verlichting aan moet voldoen en wat precies de regels hiervoor zijn. Er staan ook leuke en
handige filmpjes op die helpen bij bv het repareren van kapotte verlichting.
https://vvn.nl/fietsverlichting-regels
Het zou heel fijn zijn als u thuis al (samen met u kind) checkt of zijn/haar fietsverlichting in
orde is, zodat wij tijdens de controle op school iedereen kunnen complimenteren!
In Parro heeft al een oproep gestaan voor hulp bij deze actie. Mocht u er nog niet aan
toegekomen zijn om u aan te melden voor deze actie, dan kan dat uiteraard nog steeds!
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking namens de verkeerscommissie!

