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Onderwijsactie 31 januari jl. 
 

Meer dan 500 collega’s waren vrijdag 31 januari jl. present op de 

actiedag die SKPO had georganiseerd. Net als bij alle andere 

schoolbesturen in Nederland, wordt ook bij SKPO het lerarentekort 

helaas steeds meer voelbaar. Op de stakingsdagen die door de 

vakbonden zijn uitgeroepen, heeft SKPO er daarom voor gekozen om 

met de collega’s in gesprek te gaan over de toekomst van ons 

onderwijs.  

We willen de omgeving graag laten weten dat werken in het onderwijs 

prachtig is en dat daar een fair salaris tegenover dient te staan. 

Daarom zijn de collega’s in de ochtend gestart met een 

mars door de binnenstad naar het Parktheater. Na 

aankomst in het Parktheater, hebben we ons vizier vooral 

gericht op welke mogelijkheden wij zien om met het 

lerarentekort om te gaan. We hebben ons eerst laten 

inspireren door het verhaal van spreker Sjef Drummen, die 

ons flink “out-of-the-box” liet denken door ons te vertellen 

hoe je ook op een heel andere manier onderwijs kunt 

organiseren. 

Tijdens en na de lunch zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de consequenties van het 

lerarentekort en hebben we in ongeveer 60 groepen nagedacht over creatieve oplossingen voor zowel 

de korte als de langere termijn.  

FEBRUARI  

Woensdag 12 februari  MR vergadering. Aanvang 20.00 uur. 

Donderdag 13 februari Open podium groepen; 3D, 5C, 6D, 7KB van 14.00u-15.00 u. 

Vrijdag 14 februari  Open podium groepen; 3A, 5NE, 6S, 8BC van 14.00u-15.00 u. 

Maandag 17 februari  Open podium groepen 1-2 van 14.00u-15.00 u. 

Maandag 17 februari Rare haren maandag 

Dinsdag 18 februari Geschminkte gezichten dinsdag 

Woensdag 19 februari  Omgekeerde woensdag 

Donderdag 20 februari Normale dag 

Vrijdag 21 februari Carnaval op de Talisman.  
Tot 12.00 uur school. Alle kinderen zijn in de middag vrij. 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari Voorjaarsvakantie 

  

MAART  

Maandag 2 maart Start thema ‘Boerderij’ groep 1-2 

Vrijdag 20 maart Kleutervrije vrijdag 



Het was een mooie en zinvolle dag, waarin de collega’s van verschillende scholen elkaar hebben 

ontmoet en het gesprek zijn aangegaan over hoe we onze leerlingen het beste kunnen blijven 

bedienen.  

 

Carnaval op de Talisman 
 
Vrijdag 21 februari is het weer zover. Carnaval op de Talisman.  
Het thema is dit jaar: BLAUW!  
 
De kinderen gaan om 8.30u naar hun eigen klas. Daarna begint ons 
programma. Vanwege de veiligheid van de kinderen kunnen er 
helaas geen ouders komen kijken. 
LET OP!! De optocht start om 10.25u.  
Wij hopen dat er vele ouders, opa’s en oma’s en buurtbewoners 
komen kijken! 
 
Route: 
Begoniastraat, Geraniumstraat, Gladiolusstraat, 
Cyclamenstraat Ranonkelstraat, Hortensiastraat, Gerardusplein, Begoniastraat. 
 
Er mogen deze dag geen spuitserpetines en confetti meegenomen worden naar school en ook niet in 
de optocht. 
De kinderen krijgen op school allemaal popcorn en ranja. Wel mogen ze nog een stuk fruit 
meenemen van thuis. 
Wij hopen dat het een supergaaf carnavalsfeest wordt en dat iedereen zijn leukste kostuum uit de 
kast trekt.  
 
Om 12.00u start de carnavalsvakantie. 
 
Heul veul leut en ALAAAAFFF, 
DE CARNAVALSCOMMISSIE 

 
 
MR vergadering woensdag 12 februari a.s. 
 
Tijdens de MR vergadering van woensdag 12 februari a.s. zullen de volgende onderwerpen aan bod 
komen: 

- Arbo en Veiligheidsplan  
- Armoede onder leerlingen 
- De thema-avond Brainportschool van 31 maart a.s. 

 
U bent van harte welkom om deze MR vergadering bij te wonen. We starten om 20.00 uur in de 
koffiekamer. 
 
Verslag van de ouderavond over Eigenaarschap: 

Op dinsdag 7 november organiseerde de medezeggenschapsraad een ouderavond met als thema 
‘Eigenaarschap’, één van de speerpunten van de Talisman voor dit schooljaar. De eerste vraag die 
aan de orde kwam in het gesprek tussen ouders en teamleden was ‘Wat is eigenaarschap eigenlijk?’. 



Eigenaarschap, en meer specifiek in relatie tot het onderwijs eigenaarschap van leren, houdt in dat 
de leerling leert om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Het doelenwerk 
in Snappet is hier een voorbeeld van, maar ook de manier waarop leerlingen elkaar helpen leren met 
tips en tops. 

De school onderzoekt goede manieren om eigenaarschap toe te passen tijdens de reguliere lessen. 
Bij de lagere groepen gaat dit (uiteraard) op een heel laagdrempelige manier, spelenderwijs. Voor de 
hogere groepen ligt de focus van de leerkrachten voor dit jaar op ‘met leerlingen praten over leren’. 
Volgend jaar wordt een andere focus gekozen. Het belangrijkste gevolg van aandacht voor dit thema 
is dat leerkrachten meer loslaten, minder sturen en meer coachen. Belangrijk daarbij is dat 
leerkrachten de goede vragen stellen aan leerlingen.  

Het gaat er niet om dat kinderen zo snel mogelijk zelfstandig worden, maar dat kinderen leer kracht 
krijgen, zich bewust(er) worden van bijvoorbeeld keuzes die ze maken. Ouders en teamleden hebben 
een aantal vraagstukken gedeeld over dit onderwerp. Een aantal ouders vroeg zich af of ouders thuis 
hier ook iets mee kunnen doen: welke vragen zou je kunnen stellen aan je kind? Afgesproken is dat 
school hierover informatie op het ouderportaal zet, ter inspiratie. 

Ouders en teamleden vonden het waardevol om over dit onderwerp samen van gedachten te 
wisselen. 

De MR organiseert op 31 maart aanstaande weer een ouderavond over een interessant onderwerp: 
Brainportschool. Zet deze datum alvast in uw agenda: u bent van harte welkom om mee te praten en 
mee te denken! Ook tijdens de reguliere vergaderingen van de MR zijn ouders van harte welkom. De 
data van deze vergaderingen staan op de schoolkalender. Graag tot dan! – de MR 

 

 
Voorleeskampioen  
 

 
Meintje van Eeuwijk  uit groep 8BC heeft 
donderdag 7 februari jl. de halve finale van 
de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. 
 
In de openbare bibliotheek in De Witte 
Dame las Meintje voor uit het boek Dikke 
Vik en vieze Lies en was hiermee volgens de 
jury de beste van de vijf deelnemers. 
Volgende week vrijdag doet ze mee met de 
Eindhovense finale.  
 
We wensen Meintje veel succes! 
 
 

 
 

 
 
 



Waardeer het, repareer het 
 

De landelijk campagne “waardeer het, repareer het” heeft 
zijn weg ook naar de Talisman gevonden! Op elke eerste 
zaterdag van de maand opent de Talisman haar deuren voor 
Repair Cafe Eindhoven Zuid. 10 vrijwilligers uit onze buurt 
vormen al 4 jaar dit Repair Cafe waarbij ze huishoudelijk goed 
maar ook kleding repareren. U kijkt mee met de reparatie - zo 
leert u er zelf ook van! Er is koffie en thee en u bepaalt zelf 
‘een donatie’ voor de reparatie. 
Elke eerste zaterdag van de maand van 14:00-17:00. Ingang 
via het schoolplein.  

repaircafeeindhovenzuid@gmail.com / www.repaircafeeindhoven.nl. 

 

 

 

Pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg in Eindhoven 
 

 

 

 

 

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook 

pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun 

netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg naar een 

(bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. 

Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in Eindhoven. Heb jij weleens nagedacht of 

pleegzorg iets is voor jou? 

 

Pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg 

Combinatie Jeugdzorg organiseert op donderdag 12 maart van 20.00 tot 22.00 uur een 

informatieavond op onze locatie Nuenenseweg 4 in Eindhoven. Tijdens deze avond worden alle 

kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren 

pleegouder uit de regio over de eigen ervaringen.  

 

Aanmelden  

Vrijblijvend aanmelden voor deze informatieavond kan via (040) 245 1945 of 

pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kun je via dit nummer of e-mailadres een informatiepakket 

aanvragen. 

 

Meer weten over pleegzorg?  

Op www.supergewonemensengezocht.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie 

over pleegzorg inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en 

ouders. 
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