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Jaargang 10 editie 09 
 

AGENDA 

05 april   2e paasdag, alle leerlingen vrij  
07 april  nieuwe vuurvogeltjes op de lijn 
14 april  Liz jarig 
16 april  groep 1-2 vrij  
18 april  Lieke jarig 
27 april   Koningsdag, alle leerlingen vrij  
27 april  Evelien jarig  
29 april  Audit voor bronzen licentie 
30 april               Koningsspelen 
01-16 mei Meivakantie 
 

CAMPUS 

KCR 
De KCR had vorige week maandag 22 maart een 
agenda vol interessante onderwerpen. Een korte 
update van wat er besproken is. 
 
- Het schooljaar is anders dan anders door corona. 
Dat heeft ook effect op onderwerpen als overblijven 
en uitjes en feesten. En op het geld dat daarbij hoort. 
De KCR sprak met school om goed in beeld te 
brengen wat de kosten nu precies zijn voor dit jaar. 
Soms is er minder geld uit gegeven (bijvoorbeeld door 
schoolsluiting), soms juist meer. Bijvoorbeeld doordat 
er nu meer overblijfouders op een dag nodig zijn, 
vanwege verspreidde pauzes. Aan het eind van het 
jaar kunnen we dan in 1x goed laten zien hoe het met 
het geld zit, en wat dat betekent. 
 
- Door corona zijn er ook nog steeds extra afspraken 
over halen en brengen. De KCR ziet dat het soms toch 
druk is. Gelukkig zijn er op de Vuurvogel tot nu toe 
geen grote uitbraken. Dat houden we graag zo. Dus 
houd je aan de opgegeven tijd, draag een mondkapje 
en bewaar afstand van anderen. 
 
- We bespraken het formatieplan voor school. Daarin 
staat beschreven hoeveel personeel er komend 
schooljaar is en hoe dat wordt ingezet. Leerkracht-

vertegenwoordigers Eefje en Viola vertelden ons dat 
het plan in samenspraak met de leerkrachten is 
opgesteld en dat ze hun wensen en opmerkingen er 
in terug zien. Reden voor ons om positief advies te 
geven. 
 
- Zo keken we ook naar het 
vakantie- en 
studiedagenrooster voor 
2021-2022. Met wat 
opmerkingen van ons, is het 
vastgesteld en kun je het in dit Lopend Vuurtje en 
straks in de jaarkalender vinden. 
 
- Er kijkt een werkgroepje van ouders en leerkrachten 
naar de 10-minuten gesprekken. Wat zijn de 
behoeftes van de ouders en van school en moet er 
misschien iets aangepast worden? We houden jullie 
op de hoogte. 
 
- De Vuurvogel heeft vanaf nu een ouder in de GMR 
zitten. Dat is de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad van alle Opmaat scholen. De 
Vuurvogel hoort daar ook bij en naast leerkracht An 
van Otterdijk, zit nu ook ouder Lieke de Jong in de 
GMR. 
 
- De KCR mocht een stem uitbrengen voor de OPR-
verkiezing. Dit is de OndersteuningsPlanRaad van 
Plein 013. Plein 013 is de centrale organisatie in 
Tilburg die hulp bij passend onderwijs realiseert. 
Ouders kijken mee in de OPR en onze stem ging naar 
een ouder die kinderen op De Vuurvogel heeft zitten. 
We duimen voor Petra Heijnekamp. 
 
- Volgens de statuten van de KCR, neemt een ouderlid 
zitting voor drie jaar. Hierna kan hij of zij zich 
herkiesbaar stellen. Ook andere ouders kunnen zich 
dan opgeven als kandidaat voor een eventuele 
verkiezing. De termijn van Bianca van de Donk loopt 
af en zij stelt haar plaats ter beschikking vanaf 
schooljaar 2021-2022. Anne Place zou graag deze 
positie overnemen. Anne sluit al sinds begin dit jaar 
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aan in de KCR als gast (dat mag overigens iedereen 
altijd doen!). Daarnaast loopt de termijn van Mieke 
Smulders af. Mieke wil het komend schooljaar graag 
door gaan in de KCR. Als er ouders zijn die willen 
meedingen naar een van de posities in de KCR, dan 
kun je dat uiterlijk 16 april laten weten door een mail 
te sturen aan eefdenissen@gmail.com . Als er meer 
kandidaten zijn voor een positie, schrijven we een 
verkiezing uit. 
 
De volgende KCR vergadering is 31 mei. 
Zonnige lentegroet! 
Bianca, Eef, Eefje, François, Mieke, Sandra, Viola en 
Wendy 
 

OPVANG 

 Geen nieuws vanuit de opvang! 

 

SCHOOL 

Entreetoets  
In onze oorspronkelijk jaarplanning stond de 
entreetoets voor groep 7 gepland vanaf volgende 
week. We hebben deze verzet naar week 21 (eind 
mei). In het volgende Lopend Vuurtje zullen we ook 
wat schrijven over de CITO-M toetsen die vorige 
maand zijn afgenomen.  
 
Ouder & kindgesprekken 
Deze week zijn de ouder & kindgesprekken gevoerd. 
We hebben fijne en constructieve gesprekken kunnen 
voeren. Dank voor jullie inbreng! Zoals je in de 
notulen van de KCR-vergadering kunt lezen gaat er 
een werkgroepje van ouders en leerkrachten kritisch 
kijken naar de ouder & kindgesprekken.  
 
 

Facebookpagina 
Misschien is het je opgevallen: de Facebookpagina 
van de Vuurvogel bestaat niet meer. Met de 
aangescherpte AVG-regelgeving is het lastig om 
berichten te plaatsen. Daarnaast hebben we een 
korte lijn met ouders via de app. Op de Instagram 
pagina van school plaatsen we af en toe een 
berichtje.  
 
pechvogels 
Deze week braken Mila uit groep 8 en Mila uit groep 
7 hun arm. Wat een toeval!  
We wensen de Mila’s veel beterschap (gelukkig 
kunnen ze er zelf om lachen)! 

 
 
bronzen audit 
Op 29 april zullen twee auditoren van Academica met 
ons meekijken of de Vuurvogel een bronzen 'medaille' 
(bordje bij de deur) gaat krijgen. 
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Wat houdt dat precies in? De bronzen audit geeft 
antwoord op de volgende vragen: 
 

- waar staan wij als school en team in onze HPS 
ontwikkeling 

- welke stappen kunnen op korte en lange 
termijn nog gezet worden? 

- Hoe kunnen we deze stappen maken en wat 
is daarvoor nodig? 

 
De audit zelf bestaat uit drie onderdelen, nl. de 
zelfevaluatie van de school, de auditsessie zelf en het 
oordeel en de rapportage. Voorafgaand aan de audit 
leveren we informatie aan vanuit het MT en team. 
We hebben een resultatenmodel gemaakt, waarin we 
de leeropbrengsten van de afgelopen jaren hebben 
staan. Ons kwaliteitssysteem met de ambitie- en 
kwaliteitskaarten zal op veel onderdelen de toetsing 
onderbouwen.  
Als we aangetoond hebben dat we voldoende op weg 
zijn richting een AtSchool (zo heet dat) en duidelijke 
leerpunten hebben opgesteld voor komend jaar 
ontvangen we de bronzen licentie en een bordje voor 
bij de deur. 
Op deze website kun je hierover meer lezen: AtSchool 
(academica-group.com)  
 

 
 
 
 
 

 
Vakantierooster schooljaar 2021-2022 
In de KCR-vergadering is het vakantierooster voor het 
komende schooljaar besproken en is er een positief 
advies over gegeven. Hieronder lees je de 
vakantiedagen voor het nieuwe schooljaar 
 

Vakantie periode 

Herfstvakantie 25 okt. 2021 t/m 29 okt. 2021 

Kerstvakantie 27 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022 

Voorjaarsvakantie 28 feb. 2022 t/m 4 maart 2022 

2e paasdag 18 april 2022 

Koningsdag 27 april 2022 (valt in meivakantie) 

Meivakantie 25 april 2022 t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei 2022 t/m 27 mei 2022 

2e pinksterdag 6 juni 2022 

Zomervakantie 25 juli 2022 t/m 2 sept. 2022 

 
In het vakantieroosterzijn nog niet opgenomen: 
5 studiedagen (alle leerlingen vrij) 
10 vrije dagen voor groep 1-2 
 We proberen altijd rekening te houden met 
wisselende dagen voor de studiedagen en een goede 
verdeling in het jaar. De vrije dagen voor groep 1-2 
vallen o.h.a. op vrijdag. 
 
Formatie schooljaar 2021-2022 
We kijken nu al weer vooruit naar het nieuwe 
schooljaar. Hoeveel groepen hebben we dan en 
hoeveel leerkrachten hebben we daarvoor nodig.  
Belangrijk daarvoor is om te weten hoeveel leerlingen 
we volgend jaar hebben. Ga je verhuizen? Geef dat  
dan op tijd door! 
Ook broertjes en zusjes moeten een jaar voor hun 4e 
verjaardag worden aangemeld zodat we weten 
hoeveel kinderen er gaan starten. Deze worden nl. 
niet automatisch ingeschreven.  Dit is voor ons 
belangrijk voor de planning van de Zwaluwgroep!  
 
kosten overblijven 
De kosten voor het overblijven van dit schooljaar 
zullen na de meivakantie worden berekend. De 

https://academica-group.com/courses/atschool
https://academica-group.com/courses/atschool
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rekening hiervoor wordt na de meivakantie 
verzonden.  
 
Koningsspelen 
De koningsspelen staan gepland op 30 april. We 
verwachten dat we dan nog steeds met de corona-
maatregelen te maken hebben. Daarom heeft de 
werkgroep de dag dit jaar iets anders vormgegeven.  
 
Wat hetzelfde blijft is de locatie 
Groep 1-2 viert Koningsspelen op school 
Groep 3 t/m 8 gaan naar de sportvelden van FC 
Tilburg (Spoordijk 30) 
 
Op 23 april ontvangen jullie in de ouder-app 
uitgebreide informatie over deze dag.  
 

Complimenten voor de werkgroep die een heel 
flexibel een corona-proof sportdag heeft weten te 
organiseren! 
 
 

 
Fijne (werk-)week! 

& 
fijne paasdagen 

 
Team de Vuurvogel 

 
 

 
 
 
 


