
 

 

24 januari 2020 
 

 

Citotoetsen 

Een groot deel van de Citotoetsen zijn al gemaakt door de leerlingen. De uitslagen worden verwerkt en met u 

besproken tijdens de OPP gesprekken in maart. 

 

Jasper van Pelt 

 

Mijn naam is Jasper van Pelt. Ik ben 25 jaar oud en ik kom uit Veldhoven. 
Het komende half jaar werk ik als onderwijsassistent in MB3 op dinsdag en woensdag. 
Op dit moment zit ik in mijn derde jaar van mijn studie Geschiedenis, ik loop stage op het Olympia in Eindhoven en 
zal hier ook mijn laatstejaars stage doen.  
Ik wil  ook graag kennis maken met het basisonderwijs. Door middel van de rol als onderwijsassistent probeer ik al 
een beter beeld te krijgen van hoe deze vorm van onderwijs eruitziet.  
Ik kijk er erg naar uit hier het komende schooljaar deel te nemen en veel indrukken en ervaringen op te doen.  
 
Met vriendelijke groet,  

Jasper van Pelt 

 

Leerlingenraad 

 
Wat verstaan we onder een leerlingenraad?  
Een leerlingenraad is groep van enthousiaste leerlingen gekozen 
uit leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en 
prettige gang van zaken op de school. Het betreft leerlingen uit de 
MB3, BB1, BB2A en BB2B. Uit iedere groep zijn 2 leerlingen 
gekozen. De leerlingenraad wordt begeleid door een leerkracht 
en regisseur. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft 
onder de leerlingen.  
 
De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt.  
De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen.   
 
De leerlingenraad vergadert onder schooltijd. De frequentie van de bijeenkomsten is 1x in de maand.  
3x per jaar is er een overleg met de leerlingenraad van Basisschool Eigenwijs om elkaar op de hoogte te brengen van 
lopende zaken en te praten over gezamenlijke onderwerpen.  
 
Waarom een leerlingenraad?  
We willen kinderen betrekken en medeverantwoordelijkheid geven bij het optimaliseren van het schoolklimaat.  
De mening van de leerlingen doet er toe. En de school wil graag weten wat er speelt en leeft onder de kinderen. 
Daarom is de leerlingenraad opgericht.  
 
Op de parro app zijn deze week foto's geplaatst van een bijeenkomst.  
 



 

 

Landelijke onderwijsstaking 

 

Leerkrachten van basisscholen in Nederland gaan op donderdag 30 januari en 
vrijdag 31 januari a.s. staken. De inzet van de actie is, ondanks het bereikte 
akkoord rond de onderwijs cao, een aanvullende structurele financiële 
investering in het onderwijs, om oplossingen te kunnen bieden voor de 
actuele vraagstukken in de onderwijssector. 

In de teams van SBO De Verrekijker en Basisschool EigenWijs is een peiling 
gehouden waaruit blijkt dat de stakingsbereidheid dusdanig groot is dat er op 
donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari a.s. geen onderwijs zal kunnen 
worden gegeven en dat beide scholen gesloten blijven. 

 

 

 

Carnaval 

 
Op vrijdag 21 februari viert de Verrekijker carnaval. We kiezen ervoor om dit alleen met de leerlingen van de 
Verrekijker te doen zodat het een overzichtelijk feest blijft. Uit de bovenbouw zal een prins en prinses gekozen 
worden. We starten de dag in de eigen klassen. Daarna mogen leerlingen die dat willen een optreden verzorgen voor 
hun klasgenoten. Iedere groep verzorgt ook een optreden voor alle leerlingen van de Verrekijker. Daarna mogen zij 
kiezen of ze willen hossen of juist een rustige activiteit willen doen. Het is de bedoeling dat de leerlingen gewoon 
hun fruit en drinken meenemen. Tussendoor ontvangen de leerlingen een kleine versnapering.   
We zijn op zoek naar 4 ouders die deze ochtend mee kunnen helpen met schminken. Wie o wie? Graag aanmelden 
bij Petra of Marieke.  m.verberne@veldvest.nl of  p.sax@veldvest.nl  
Belangrijke afspraak: wapens zijn niet toegestaan. Gewone serpentines mogen meegebracht worden. Confetti en 
spuitserpentine mogen niet gebruikt worden. 
De school is op de normale tijd, 12.15 uur, afgelopen. Hierna begint voor iedereen de carnavalsvakantie.  
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Gezocht 

Voor een handvaardigheidopdracht zijn we op zoek naar eierdozen. Graag zouden we weer een klein voorraadje 
aanleggen. 

 

 

Belangrijke data en herinneringen  
 

 

 

Gymrooster: 

MB1 Maandagochtend, woensdagochtend 

MB2 Dinsdagochtend, vrijdagochtend 

MB3 Maandagochtend, woensdagochtend in de even weken 

 

Maandag 27 januari  Studiedag, leerlingen vrij 

Donderdag en vrijdag 30,31 
januari 

Landelijke onderwijsstaking. 
Leerlingen vrij 

Vrijdag 21 februari Carnavalsviering 

Maandag 24 t/m 28 februari Carnavalsvakantie 

 

 Studiedagen : 

maandag 27 januari 2020  

donderdag 12 maart 2020  

woensdag 10 juni 2020  

vrijdag 10 juli 2020: calamiteitendag* * vrij indien zich geen calamiteit voordoet in het schooljaar 

 

 

Vakanties en vrije dagen: 

 

Kerstvakantie :                            23 december t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie :                      24 februari t/m 28 februari 2020 

Tweede paasdag :                       13 april 2020 

Koningsdag :                                27 april 2020 

Meivakantie :                              20 april t/m 1 mei 2020 

Bevrijdingsdag :                          5 mei 2020 

Hemelvaart :                               21 mei t/m 22 mei 2020 

Tweede pinksterdag :                1 juni 2020 

Zomervakantie :                         13  juli t/m 21 augustus 2020 

 

 


