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AGENDA 

12 februari carnavalsviering in de klas 
13 t/m 21 feb.  voorjaarsvakantie 
22 t/m 25 feb. adviesgesprekken groep 8 
25 feb.  Britt jarig 
1 t/m 12 mrt CITO 
26 maart verslagen mee naar huis 
 
 

CAMPUS 

Goed nieuws 
In het vorig lopend Vuurtje hebben we het gehad 
over de komst van nieuwe kleine Vuurvogeltjes. En 
wat een goed nieuws komt daar weer bij! Het nest 
mag weer wat verder worden uitgebouwd! Ook 
Ivette (groep 6) en Katja (groep 1-2c) zijn zwanger. 
Gefeliciteerd! 

 
KCR 

De KCR praat je bij 
Eind januari kwam de KCR weer samen voor een 
vergadering. We delen graag de belangrijkste 
punten. 
 
Het gaat goed met de school 
Brigitte deelde het ‘dashboard’ van de school. Het 
dashboard laat zien hoe het er voor staat op allerlei 
verschillende zaken, bijvoorbeeld de financiën en de 
resultaten van de leerlingen. Het gaat goed met de 
school, dat is fijn om te zien. Het is wel belangrijk dat 
de werkdruk voor leerkrachten in de gaten wordt 
gehouden. 

 
Minder kosten overblijven 
Dit jaar is de school twee keer gesloten geweest. 
Daardoor konden de kinderen ook niet overblijven. 
Normaal gesproken betalen alle ouders daar een 
bijdrage voor. Dat is dit jaar nog niet gebeurd. We 
bespraken met Brigitte hoe we dat eerlijk konden 
oplossen. In mei kijkt school hoeveel overblijfdagen 
zijn gemist en trekt dat van het bedrag af. In mei 
reken je dan in een keer af voor het afgelopen jaar. 
We hopen dat we dan van de lockdowns af zijn. 
Overigens is de school altijd op zoek naar mensen die 
het leuk vinden te helpen met overblijven. Het is een 
vrolijke en zinvolle bezigheid, die niet veel tijd kost 
en waar een vergoeding tegenover staat. 
 
Ouder gezocht 
De Vuurvogel hoort bij de Opmaat groep, 16 
openbare basisscholen in en om Tilburg. Deze 
scholen samen hebben een bestuur en een 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de 
GMR. In die GMR zijn alle scholen vertegenwoordigd 
met leerkrachten en ouders. Voor De Vuurvogel 
zoeken we nog oudervertegenwoordiging. Een mooie 
taak waarbij je veel leert over en kunt mee werken 
aan beleid dat voor heel veel kinderen en hun ouders 
van invloed is. Heb je interesse? Meld je bij 
Brigitte. brigitte.ijpelaar@opmaatgroep.com 
 
Positief advies borgdocument opvang 
De KCR bespreekt onderwerpen die de hele campus 
aan gaan, ook de opvang. Op deze vergadering 
bespreken we het borgdocument van de opvang. 
Hierin is beschreven hoe voorschoolse educatie er uit 
ziet op de Vuurvogel. De Vuurvogel werkt met de 
methode UK & PUK die ook aansluit bij wat er op 
school gebeurt. De KCR werd om advies gevraagd en 
adviseerde positief. 
 
Schoolsluiting 
We bespraken ook de schoolsluiting die er sinds half 
december weer was. Alle ouders en verzorgers 
werden weer geconfronteerd met thuis lesgeven, de 
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kinderen konden hun vriendjes niet meer zien en de 
leerkrachten moesten weer omschakelen. De KCR 
vindt dat iedereen dat heel goed heeft gedaan. We 
zijn vol lof over de aanpak van school en de 
medewerking van ouders. Complimenten aan 
iedereen. Gelukkig is de school inmiddels weer open! 
 

SCHOOL 

Carnaval op school en in Tilburg 
Geen carnaval in Tilburg dit jaar. maar gelukkig wel 
op de Vuurvogel. Het is genieten vandaag, met de 
verklede kinderen op school. In de klassen hebben 
we een heerlijke dag! Met modeshows, dansjes, 
spelletjes, chips en drinken. Het is Genieten! 
 

 
 
Heb je zelf ook nog zin in wat carnaval dan kun je op 
deze website zien wat de gemeente Tilburg dit jaar 
organiseert: carnaval in Tilburg 2021 
 

 
 
 
 
 

Handle with care 
Handle with Care is een landelijke initiatief om 
kinderen die thuis betrokken zijn bij huiselijk geweld 
snel te steunen. Zo kunnen de korte en lange 
termijneffecten van huiselijk geweld tegen worden 
gegaan. Handle with Care richt zich op snelle sociale 
steun op school voor kinderen van vier tot achttien 
jaar van huiselijk geweld. Dit betekent dat het kind 
de dag na het incident in de thuissituatie al steun 
krijgt. School is voor veel kinderen een veilige plek en 
leerkrachten zijn over het algemeen goed in staat 
gepaste steun te bieden (en beschouwen dat ook als 
hun taak), maar dan moeten ze wel weten dat het 
thuis speelt. 
Als er een incident in de thuissituatie is geweest en 
school moet een kind opvangen dan krijgt school op 
een speciaal mailadres een melding. Er wordt alleen 
de naam van de leerling vermeldt. Verder ontvangt 
school geen informatie. De leerkracht weet dan dat 
de leerling mogelijk  
extra steun kan 
gebruiken.  

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Alle scholen hebben een zogen school-
ondersteuningsprofiel, of afgekort een SOP. Hierin 
staat welke ondersteuning een school aan de 
kinderen kan geven. Ouders en anderen weten zo 
wat ze van de school kunnen verwachten.  
Het SOP van onze school kun je vinden op onze 
website onder het koje schooldocumenten 
(https://obsdevuurvogel.nl/schooldocumenten/scho
olondersteuningsprofiel).  
Het is de moeite waard om het eens  door te lezen. 
We beschrijven in het SOP de visie van de school, 
waar we in uitblinken en hoe we onderwijs geven. Er 
staat in welke extra ondersteuning de school kan 
bieden.  
Die ondersteuning is onderverdeeld in de 
hoeveelheid aandacht (handen) in de klas, de 
ruimtes op school die we daarvoor hebben, de 

https://indebuurt.nl/tilburg/carnaval/carnaval-2021-in-tilburg-alles-wat-je-moet-weten~104093/
https://obsdevuurvogel.nl/schooldocumenten/schoolondersteuningsprofiel
https://obsdevuurvogel.nl/schooldocumenten/schoolondersteuningsprofiel
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onderwijsmaterialen, onze eigen expertise en die van 
de partners.  
We geven in het SOP ook de grenzen van onze 
ondersteuning aan. S soms is een andere basisschool 
of speciale (basis) school meer passend bij de 
ontwikkeling van een kind. Als er extra 
ondersteuning nodig is worden de ouders altijd goed 
meegenomen hierin. De leerkracht en de 
kwaliteitscoördinator (Imke) zorgen daarvoor. 
Mochten jullie vragen over de ondersteuning of over 
het SOP hebben, dan kan je altijd terecht bij Imke.  

 
 
Toetsen, verslagen (rapporten) en ouder-
kindgesprekken 
De kinderen zijn op maandag 8 februari weer fijn 
gestart op de Vuurvogel. Voor sommigen was dat 
even wennen en voor de meeste kinderen (en juffen) 
was het heel fijn om weer op de Vuurvogel te zijn. 
We nemen de tijd om weer in het schoolritme te 
komen en hebben daarom besloten dat we de CITO 
toetsen en de verslagen even uitstellen. We willen 
namelijk een zo realistisch mogelijk beeld van waar 
de kinderen staan in hun ontwikkeling. We vinden 
het belangrijk dat het onderwijs daar goed op aan 
sluit. In week 9 en 10 zullen we daarom pas starten 
met het afnemen van de CITO-(midden)toetsen. Op 
vrijdag 26 maart krijgen de kinderen hun verslag 
(rapport) mee naar huis en in week 13 zullen de 
ouder-kindgesprekken plaatsvinden. In week 12 kun 
je je inschrijven via de app, maar daarover krijgen 
jullie later nog een bericht.  

 
Groep 1 en 2 krijgt een aangepast verslag waarin de 
ontwikkeling van je kind beschreven staat. De KIJK! 
registraties (ons leerlingvolgsysteem) worden in 
maart en april als tussenmeting door de leerkrachten 
ingevuld en in juni als eindmeting van dit schooljaar. 
Tijdens de ouder-kindgesprekken in juni zal de KIJK! 
Registratie met de ouders besproken worden.  
Groep 3 t/m 8 krijgt het ESIS rapport mee naar huis 
waarin alle ontwikkelingsgebieden beschreven staan.  
 
Omdat de groep 8 leerlingen zich begin maart wel in 
moeten gaan schrijven op het Voortgezet onderwijs, 
laten we de adviesgesprekken wel doorgaan in week 
8. Ouders kunnen zich online inschrijven via de link 
die jullie deze week ontvangen.  
 
Raad-je-plaatje-huisdier 
De huisdieren in het vorige Lopend Vuurtje zijn 
helemaal goed geraden door Sammie en Tiemen. 
Ook zij krijgen het heerlijke boek Matilda van Roald 
Dahl. Heel veel leesplezier én natuurlijk gefeliciteerd.  
 
Jullie zijn natuurlijk razend benieuwd welk baasje bij 
welk huisdier hoort: 

1. de kippen en katten → Brigitte 
2. de poes met de tutu → Kelly 
3. de knuffelkatten → Terris 
4. wollige konijntjes → Katja 
5. de luie hond → Ivette  
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Lio-stagiaire Sara 
Ieder schooljaar hebben we een Lio-stagiaire (een 
afstudeerstagaire) op school. Dit jaar is dat Sara in 
groep 5. Over een aantal weken zal ze haar blokstage 
gaan starten. Ariëlle houdt de ouders van groep 5 
natuurlijk op de hoogte! 
 
ouderbijdrage 

De ouderraad heeft besloten dat zij dit 
schooljaar geen bijdrage zullen vragen 
aan de ouders voor de verschillende 
activiteiten. Alle kosten zullen door de 

OR betaald worden met de bijdrage van de ouders 
van de afgelopen jaren.  Dit kunnen we doen omdat 
de  tot nu gemaakte kosten erg laag zijn.  
 
Schoolreisje 
Het is nu nog niet bekend of het schoolreisje (dat 
gepland staat op 16 juli kan doorgaan. Als het door 
kan gaan, dan brengt de ouderraad de kosten dan in 
rekening. Heb je vorig jaar al betaald dan nemen we 
dat mee voor dit jaar. Als het schoolreisje niet kan 
doorgaan dan zal het teveel betaalde bedrag worden 
teruggestort. heb je vragen hierover dan kun je 
terecht bij de penningmeester Jeroen Stassen: 
vvpenningmeester@gmail.com  
 
overblijfbijdrage 
De overblijfbijdrage is nog niet in 
rekening gebracht bij de ouders. 
We zullen dit in mei doen. We 
laten dan ook de hoogte van het bedrag weten. Door 
de lockdown zijn er minder kosten gemaakt, maar nu 
we gespreide pauzes hebben zijn de kosten weer wat 
hoger. 
De bijdrage zal in ieder geval niet naar boven worden 
bijgesteld, maar het kan zijn dat we iets minder in 
rekening te brengen. Je hoort hierover in mei. Dan 
hebben we zicht op de door ons gemaakte kosten.  

 
 

Fijne vakantie! 
 

Team de Vuurvogel 
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