
                        Nieuwsbrief 10, januari 2022 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
In de vorige nieuwsbrief heb ik een oproep gedaan aan (onderwijs) ouders om in geval van 
nood bij te springen. Daarop zijn veel reacties gekomen. Veel dank daarvoor! Ik heb met alle 
ouders die hebben gereageerd inmiddels contact gehad.  
 
De oudernieuwsbrief verschijnt elke twee weken, op maandag. De volgende nieuwsbrief 
ontvangt u op maandag 7 februari. 
Neem ook eens een kijkje op onze facebookpagina, daar vindt u leuke foto's en berichten 
van en over de Kikkenduut. 
 
Vriendelijke groet, ook namens het team,  
Cobine Ramaekers Directeur OBS de Kikkenduut  
 
 
Bijlagen 

• Brief Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 

 

Corona                  
Op het moment van schrijven zijn de afgelopen twee weken 6 klassen in quarantaine 
(geweest), zijn 3 teamleden en 35 kinderen positief getest. 

Wij hebben voorafgaand aan een quarantaine altijd overleg met de GGD. Zij bepalen aan de 

hand van al de gegevens die wij op dat moment hebben hun advies: start van de klachten, 

PCR of zelftest etc. Wanneer de gegevens wijzigen, nemen we opnieuw contact op met de 

GGD. Mochten zij een advies zodanig herzien dat dit invloed heeft op de duur van de 

quarantaine, dan hoort u dat van ons. We bespreken met de GGD alle opties, alvorens we 

een keus maken. Deze opties kent u als ouder niet en dat is logisch. Zo kunnen we 

bijvoorbeeld naar ouders geen uitspraken doen over al dan niet geboosterde leerkrachten. 

Terwijl dat in het maken van een keus wel een rol speelt. 

Ik begrijp heel goed dat dit ook voor u als ouder erg lastig is omdat u telkens moet 

improviseren. Ook voor de kinderen is dit iedere keer een tegenvaller niet naar school te 

kunnen. Zij missen fysieke lessen en de schoolregelmaat wordt onderbroken. 

Op dit moment staan de regels van het RIVM erg onder druk. Misschien is dat terecht en 

worden de regels op korte termijn versoepeld. Tot die tijd houden wij ons aan deze regels. 

Wanneer een klas in quarantaine zit, is er een mogelijkheid over te gaan op online lessen. 
Dat is afhankelijk van de situatie. Het beeld dat bijvoorbeeld het jeugdjournaal onlangs 



schetste is niet representatief voor elke situatie, op elke school, bij elke quarantaine. Ten 
onrechte lijkt het alsof online lessen de norm zijn, terwijl dit niet zo is. 

Maandag krijgen de leerlingen uit groep 6,7 en 8 weer 4 zelftesten mee naar huis, zodat ze 
de komende weken 2x per week kunnen testen.  
Meer informatie: Update coronabeleid (speciaal) basisonderwijs | 28 december 2021 

(mailchi.mp) 

 

Bericht van de MR 

Betreft een in het vervolg terugkomend stukje over de in de MR besproken onderwerpen als 

terugkoppeling naar de ouders. 

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) een MR 

instellen. De MR denkt mee met het bestuur of bevoegd gezag, toetst besluiten, is 

medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de 

kwaliteit van het onderwijs. 

In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding van gelijke 

grootte. 

De MR heeft rechten die afhankelijk kunnen zijn van de onderwerpen. Enkele rechten zijn: 

instemmingsrecht, adviesrecht en informatierecht. 

Onderwerpen die aan bod komen hebben te maken met zaken als personeel, veiligheid, 

gezondheid en welzijn, organisatie van de school 

(kwaliteit/schooltijden/vakanties/overblijven e.d.), passend onderwijs en financiën. 

Huidige MR 2021/2022 samenstelling: 

Bernadette Wouters - Voorzitter en ouder van Nora (Groep 8 Dassen), Midas (Groep 6 

Mollen) en Lonne (Groep 3 Krekels) 

Elvira Koenraadt - Secretaris en leerkracht (Groep 3 Krekels) 

Gerrit van der Straaten - Ouder van Jan (Groep 6 Mollen) 

Godelieve Ibes - Leerkracht (Groep 5 Veldmuizen) 

Nina Wong - Leerkracht (Groep 7/8 Eekhoorns) 

Alwin Groot Bluemink - Ouder van Sven (Groep 7/8 Eekhoorns), Romy (Groep 7 Eekhoorns), 

Sterre (Groep 4 Roodborstjes) en Lars (Groep 3 Krekels) 

  

Even voostellen: nieuw MR-lid               

Hoi allemaal! 

Ik ben Alwin Groot Bluemink en sinds dit schooljaar lid van de oudergeleding van de MR als 

vader van Sven, Romy, Sterre en Lars. In het dagelijks leven werk ik in de IT bij een groot 

bedrijf in Boxtel. 

https://mailchi.mp/ggdhvb/update-coronavirus-basisonderwijs-28-december-2021?e=0e037b085f
https://mailchi.mp/ggdhvb/update-coronavirus-basisonderwijs-28-december-2021?e=0e037b085f


Naast de MR ben ik ook reeds enkele jaren lid van de gemeenschappelijke MR voor alle 

scholen van de Stichting Opmaat groep waar Kikkenduut onder valt. 

Het mooie van de MR is toch wel het mee kunnen denken over wat er allemaal rondom 

school afspeelt. Het is fijn om korte lijntjes te hebben met bijvoorbeeld de stichting, de 

directie, het onderwijs team, de oudervereniging, ouders en andere vrijwilligers die allemaal 

als doel hebben het onderwijs op de Kikkenduut zo goed en prettig mogelijk te laten 

verlopen. Je leert met de tijd iedereen beter kennen en als ik iets wil weten of ergens mee 

zit voel ik geen barrière om rechtstreeks op iemand af te stappen. Met name deze open 

communicatie en samenwerking binnen een school is wat mij aantrekt en is wat mij betreft 

essentieel om Kikkenduut een goede en fijne school te laten zijn. Als ik als ouder daarin mijn 

(positieve) steentje kan bijdragen, dan geeft mij dat voldoening. 

Mocht je me tegenkomen op het schoolplein, spreek me gerust aan om kennis te maken of 

om vragen te stellen. Natuurlijk kun je ook altijd vragen stellen door een e-mail te sturen 

naar de MR: obs.de.kikkenduut_mr@opmaatgroep.com 

Tot ziens, Alwin 

 

Vacatures in de OR                         

Beste Kikkenduut-ouders, 
 

De OR is op zoek naar versterking. Jaarlijks komen er nieuwe ouders bij en vertrekken er 

leden. Zo blijft er een frisse wind door deze leuke groep waaien. Vanwege een aanstaande 

verhuizing is de zoektocht naar een nieuwepenningmeester een dringende. Voor deze 

vacature is gevoel voor cijfers welhandig, maar je hoeft echt geen accountant te zijn. Vind je 

het leuk om deel te nemen aan de 6-wekelijkse vergaderingen, dat kan maar hoeft niet 

persé. 

Lijkt het je leuk om een steentje bij te dragen of wil je weten wat de werkzaamheden 

inhouden, stuur dan een mail naar Iris Courage 

(ORkikkenduut@gmail.com). 
 

Ook de voorzitter neemt afscheid en maakt plaats voor een nieuwe ouder. Het 

is een leuke taak waarbij je uiteraard de 6-wekelijkse vergaderingen voorzit 

en contact onderhoudt met school en MR. Voor vragen kun je terecht bij 

Yvonne Puts (putsyvonne@gmail.com). 

Geïnteresseerde ouders voor bovenstaande functies zijn welkom om op 

donderdagavond 3 februari aan te sluiten bij de vergadering. 
 

Hartelijke groeten, 

Yvonne Puts (voorzitter OR) 

 
 

mailto:obs.de.kikkenduut_mr@opmaatgroep.com


Studiemiddag 12 januari 

Tijdens de studiemiddag van 12 januari hebben de leerkrachten van de groepen 1-2 scholing 

gekregen rond motoriek van 'Beide Handjes'. Er zijn veel materialen bekeken en geordend in 

dozen. Het motoriekcircuit staat inmiddels in de speelzaal klaar voor gebruik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de groepen 3 t/m 8 hebben we een presentatie gehad over een onderzoek rond de visie 
op meer- en hoogbegaafdheid binnen de Opmaatgroep. Daarna hebben we in kleinere 
groepen gesproken over hoe we leerlingen kunnen bedienen die meer uitdaging en/of ander 
aanbod nodig hebben aan de hand van stellingen. Aan de hand van de gegevens die we 
hebben opgehaald en met de ervaring en kennis die we al in huis hebben, kunnen 
hoogbegaafdheidscoördinator Esther en KC’ er Veronique een ambitiekaart opstellen voor 
komend schooljaar.  

 
Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) 
Onze scholen gaan de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de 

ontwikkeling van onze leerlingen.  

Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat er ook identificerende gegevens van uw kind 

worden meegeleverd. Het gaat hier om het burgerservicenummer, onderwijsnummer, 

geslacht, geboortedatum, volledige naam, postcode en huisnummer. Het CBS gebruikt deze 

identificerende gegevens alleen voor de koppeling aan onderwijsdata van het Nationaal 

Cohortonderzoek Onderwijs (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Na koppeling worden deze 

identificerende gegevens vernietigd. Het CBS zorgt ervoor dat deze onderwijsdata in een 

veilige omgeving worden opgeslagen. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit 

herkenbaar zijn voor andere mensen. Onderzoekers zien dus nooit om wie het gaat.  

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Wij ontvangen 
twee keer per jaar een rapport over de ontwikkeling van onze eigen leerlingen. Wij kunnen in 
deze rapporten ook nooit leerlingen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen 



leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt 
alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de 
strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.  
 
Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind?  
Onze scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen zonder dat we 
hiervoor expliciet uw toestemming moet vragen. Dat geldt ook voor de hierboven genoemde 
identificerende persoonsgegevens. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden 
als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld gegevens over de fysieke en mentale 
gezondheid van leerlingen wel bijzonder zijn). Doordat scholen volgens de 
onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren, mogen scholen de 
daarvoor verzamelde niet-bijzondere persoonsgegevens delen met het CBS voor 
wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden. Mocht u toch bezwaar hebben tegen 
het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u ons dit laten weten. Doe dit door voor 1 

maart 2022 een mail te sturen naar Jessica Persoons jessica.persoons@opmaatgroep.com. 
 
Aanvullende informatie vindt u in de brief in de bijlage. 
 

 
EHBO lessen 
Vandaag zijn de kinderen van groep 8 gestart met hun EHBO- lessen. In 12 
weken worden zij klaargestoomd voor hun officiële EHBO -examen. De lessen 
worden verzorgd door een EHBO- instructrice, Susanne Gijsberti-Hodenpijl. 
 

Tevredenheidsonderzoek            

Dit onderzoek Het tevredenheidsonderzoek wordt afgenomen bij u als 

ouders, de leerlingen van groep 6 t/m 8 en het personeel. De mate van 

tevredenheid wordt getoond aan de hand van de gemiddelde scores op vragen over onder 

meer het schoolklimaat en de communicatie. We nemen dit onderzoek jaarlijks af omdat we 

het belangrijk vinden om te weten hoe u over het een en ander denkt. U ontvangt van mij 

binnenkort een mail met informatie over dit onderzoek. 
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