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Van de beleidsgroep communicatie: Bevindingen inspectieonderzoek najaar 2019 

 
In de afgelopen periode heeft de inspectie een zogenaamd verificatieonderzoek gehouden bij Veldvest. Het betreft 

hier een uitgebreid onderzoek waarbij de inspectie bij alle geledingen (leerlingen, leerkrachten, directies, GMR, raad 

van toezicht) nagaat of het bestuursbeleid wordt gedragen en uitgevoerd. De inspectie constateert dat de visie, 

waarbij er sprake is van duidelijke doelen op het terrein van de opbrengsten (onderwijskundig) en het opvoeden 

(pedagogisch) ”stevig is verankerd binnen de totale organisatie”. Binnen duidelijke beleidskaders voelen de 

medewerkers ruimte en steun om op autonome wijze hun praktijk in te richten.  

In het eindrapport is de inspectie zeer lovend over de professionele kwaliteitscultuur van de Stichting. De 

leeropbrengsten zijn al jaren bovengemiddeld en door het goede pedagogische klimaat op de scholen voelen de 

leerlingen zich veilig en kunnen zij zichzelf zijn. Opvallend is de wijze waarop de directieleden bereid zijn om continu 

te investeren in onderzoek en samenwerking. Voorts is er sprake van een deugdelijk financieel beheer.  

De inspectie beveelt aan om het speciaal (basis) onderwijs nog directer te betrekken bij de diverse vormen van 

bovenschoolse afstemming en geeft aan dat Veldvest minder bescheiden moet zijn in de communicatie naar de 

buitenwereld over de kwaliteit van de Stichting.  

Welnu, deze informatie van de beleidsgroep communicatie is een eerste stap. Het gehele rapport zullen we ook op 

de website van Veldvest plaatsen. 

Het gehele rapport kunt u op de website van Veldvest inzien via de volgende link: 

https://www.veldvest.nl/actueel/van-de-beleidsgroep-communicatie-bevindingen-inspectieonderzoek-najaar-

2019/. 

 

Sinterklaas 

 

Morgen, 5 december, is het zover. Dan komt Sinterklaas samen met zijn pieten aan op Veldhoven Midden en zullen 

zij beide scholen bezoeken. Op deze dag starten alle leerlingen in de groepen. De ouders (met jongere 

broertjes/zusjes) die de aankomst ook willen meemaken, vragen we om buiten te wachten. Vanwege 

veiligheidsaspecten en om ervoor te zorgen dat de kleinere kinderen alles goed kunnen zien, verzoeken wij ouders 

om achter de gespannen linten en het muurtje te staan (dus in de wadi’s). Het is op dat moment ook van belang dat 

er geen auto’s op de taxistandplaats staan. De Sint zal rond 8.40 uur op school arriveren en op een feestelijke wijze 

worden ontvangen. Daarna gaan alle leerlingen weer terug naar de eigen groep. Sinterklaas en zijn pieten zullen de 

jonge, niet-schoolgaande kinderen dan nog even begroeten met een handjevol strooigoed.  

Bij slecht weer, zal de geplande intocht op het schoolplein geen doorgang vinden. De intocht van Sinterklaas vindt 

dan in de school plaats, voor de eigen leerlingen. Voor alle duidelijkheid; ouders, broertjes en zusjes kunnen hierbij 

dan niet aanwezig zijn. 

Vrijdag 6 december 2019 Basisschool EigenWijs 
De aanvang van de schooltijd op Basisschool EigenWijs op vrijdag 6 december a.s. is 09.45 uur. Leerlingen zijn vanaf 

09.30 welkom voor het inloopkwartier. 

Vrijdag 6 december 2019 SBO De Verrekijker 

De leerlingen van SBO De Verrekijker hebben deze dag een studiedag en zijn dus vrij.  
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Kerstviering 

 

Sinterklaas gaat vrijdag a.s. weer terug naar Spanje en dan leven we met z’n allen toe naar sfeervolle feestdagen. 

Net als vorig schooljaar koppelen we ook een aantal lessen van de Vreedzame School aan deze dagen. We hebben 

ervoor gekozen om het thema “anders en toch samen” in de komende weken in de groepen centraal te stellen. We 

willen in deze activiteiten extra nadruk leggen op samen werken in een aangename leefomgeving en oefenen om op 

positieve wijze met elkaar te communiceren.   

Het thema wordt afgesloten op donderdag 19 december 2019 door middel van een diner in de eigen groep. Om een 

feestelijke sfeer te creëren, mogen de leerlingen deze avond in feestelijke kleding naar school komen. De leerlingen 

zijn donderdag 19 december 2019 allemaal om 13.30 uur uit in verband met het diner van die avond. Het diner zal 

plaatsvinden van 17.00 – 18.30 uur. De leerlingen worden dan allemaal ’s avonds terugverwacht op school.   

Deze avond begint met een inloop vanaf 17.00 tot 17.15 uur. Om 17.15 uur gaan de deuren dicht en starten we met 

het programma. Aan het eind van deze avond, worden alle leerlingen in de groep opgehaald tussen 18.30 uur - 18.50 

uur. 

Tussen 18.30 uur en 18.40 uur worden de leerlingen van De Verrekijker en de leerlingen van cluster 1/2 en 3/4 van 

Basisschool EigenWijs in de klas opgehaald. Tussen 18.40 uur en 18.50 uur worden de leerlingen die in cluster 5/6 en 

7/8 zitten opgehaald in de groep. Wij verzoeken u vriendelijk dat één ouder uw kind(eren) binnen ophaalt in verband 

met de drukte en veiligheid in het gebouw.  

Praktische organisatie  

Ook dit jaar willen we ouders en leerlingen vragen om zelf hapjes te maken voor het diner. Er komen vanaf maandag 

9 december a.s. inschrijflijsten bij de deur van de groepen te hangen. Ouders (leerlingen) mogen intekenen wat ze 

willen maken voor het diner.  De inschrijflijsten zijn onderverdeeld in voorgerechten, hoofdgerechten en 

nagerechten.  We verzoeken u vriendelijk om voor ongeveer 6 leerlingen iets lekkers te maken (gelieve niet meer 

dan dat, in verband met de hoeveelheid). De gerechten kunnen op de avond zelf meegebracht worden. Warme 

gerechten kunnen wij op school niet opwarmen. Wilt u toch een warm gerecht maken dan vragen wij u om deze 

thuis op te warmen. Het is de bedoeling dat de leerlingen zelf een bord, bestek en beker mee naar school nemen. Er 

wordt op school gezorgd voor drinken. Voor alle duidelijkheid: indien u hapjes wilt maken, komen deze voor eigen 

rekening. We vertrouwen erop dat we samen een sfeervol en lekker diner voor alle leerlingen kunnen verzorgen. 

 

Centrale Eindtoets groep 8/ schoolverlaters en de Koningsspelen 2020  

 

Alle leerlingen in groep 8 van het reguliere basisonderwijs en de schoolverlaters van het speciaal basisonderwijs zijn 

sinds het schooljaar 2014-2015 wettelijk verplicht om een eindtoets te maken. De Centrale Eindtoets toetst twee 

verplichte onderdelen: taal en rekenen. De afnamedata daarvoor staan voor dit schooljaar landelijk vastgesteld op 

woensdag 15 en donderdag 16 april 2020. Daarnaast kunnen scholen ervoor kiezen om hun leerlingen ook het 

facultatieve onderdeel wereldoriëntatie te laten maken. Daaraan nemen de leerlingen groep 8/ schoolverlaters ook 

deel. De geplande afnamedag voor dat onderdeel valt op vrijdag 17 april, dus helaas op dezelfde dag als de 

Koningsspelen in 2020. Doordat ook Tweede Paasdag in dezelfde week valt, hebben scholen minder 

uitwijkmogelijkheden voor het afnemen van het onderdeel wereldoriëntatie. Daarom hebben scholen in 2020 de 

mogelijkheid om het onderdeel wereldoriëntatie af te nemen op woensdag 15, donderdag 16 of vrijdag 17 april 

2020. Met de scholen van Veldvest is afgesproken het belang van de Centrale Eindtoets hierbij als vanzelfsprekend 

voorop te stellen. Dat betekent dat we de leerlingen van groep 8/ schoolverlaters op de twee afnamedagen niet 

extra te belasten met meer toets onderdelen en de afname van het onderdeel wereldoriëntatie op vrijdag 17 april 

laten staan. De ‘Koningsspelensportdag’ is daarom verplaatst naar vrijdag 8 mei 2020. 

 

 

 



 

 Reflectionday 2019 

 
Op 1 december 2019 is het project ‘’Reflectionday’’ van start gegaan. 

Zichtbaarheid en reflectie staan gedurende dit project centraal en zorgen voor een 

betere verkeersveiligheid. De leerlingen hebben hier klassikaal een les over gehad, 

waarin vooral aandacht werd geschonken aan goed zichtbare kleding. Om de 

zichtbaarheid te vergroten is er aan iedere leerling een reflecterend hesje 

uitgereikt. Het is de bedoeling dat het hesje wordt gedragen gedurende de 

projectperiode (01-12-2019 t/m 21-01-2020), maar mag daarna natuurlijk ook nog 

gedragen worden.  

Meer informatie kunt u vinden op: https://reflectionday.nl 

 

Schoolfinale Nationale Voorleeswedstrijd Basisschool EigenWijs 

 
Op woensdag 27 november jl. vond de schoolfinale van de voorleeswedstrijd plaats. Hierin streden vier leerlingen 

tegen elkaar om schoolkampioen te worden van schooljaar 2019-2020. De winnares komt uit groep 7B en is…… 

Maaike Kleinhuis! We zijn erg trots op haar en we hebben er vertrouwen in dat ze het op de Veldhovense 

voorleeswedstrijd goed gaat doen. 

 

Aanwezigheid contactpersoon CJG op Basisschool EigenWijs 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders, verzorgers, kinderen en 

jongeren van 0 tot 23 jaar uit de gemeente Veldhoven. Het doel van het CJG is om snel en 

eenvoudig informatie en advies te geven over opvoeden en opgroeien. Medewerkers van 

het CJG nemen de tijd voor je. En zoeken, als het nodig is, met jou naar hulp op maat voor 

jou en je kind.  

In samenwerking met de gemeente en het onderwijs in Veldhoven, heeft Basisschool 

EigenWijs een contactpersoon namens het CJG: Corina van Aarle. 

Zoals in de separaat verstuurde informatiebrief d.d. 20-11-2019 staat vermeld, zal Corina 

op enkele momenten aanwezig zijn op Bassischool EigenWijs in de spreekkamer naast de 

administratie. Het volgende inloopmoment zal plaatsvinden op: maandag 9 december a.s. 

van 14.30 – 15.30 uur. 

 

Personele wijziging SBO De Verrekijker 

 

Marie-Claire Duijsens, een van de groepsleerkrachten van Middenbouw 3 op SBO De Verrekijker, gaat onze school 

verlaten. Zij heeft een baan aanvaard in het speciaal voortgezet onderwijs bij een andere onderwijsstichting.  

Na de kerstvakantie zal Veerle Raijmakers de groepsverantwoordelijkheid gaan dragen voor deze groep. Veerle is 

een bekende op onze school. Zij vervult voor het tweede schooljaar, naar volle tevredenheid, de rol in van 

onderwijsassistente in de bovenbouwgroepen. Veerle heeft de afgelopen twee jaar, naast het werken bij ons op 

school, de PABO opleiding gevolgd. Wij zijn dan ook heel enthousiast over het feit dat zij ons team, in de rol van 

leerkracht, komt versterken!  

 

 

https://reflectionday.nl/


 

Peiling Nummereen voor SBO De Verrekijker 

 

Op 9 oktober is een enquête verspreid onder de ouders van de leerlingen van SBO De Verrekijker waarin de 

behoefte naar een bso (plus) op SBO De Verrekijker is geïnventariseerd. Aanleiding hiervoor waren de geluiden van 

een toenemende vraag naar een buitenschool opvang (plus), specifiek voor de leerlingen van SBO De Verrekijker. 

Helaas is dit niet terug te zien in de onderzoeksresultaten, daaruit blijkt namelijk dat er onvoldoende 

aanknopingspunten zijn om te starten met een bso (plus). Van de respondenten geeft ruim 46% aan dat zij geen 

behoefte hebben aan buitenschoolse opvang (plus) 

De enquête is slechts door een klein deel van de ouders en/of verzorgers ingevuld (25%). Mogelijk zorgt dat voor een 

vertekend beeld. Een mogelijke verklaring voor het lage aantal respondenten (26), kan liggen in het feit dat eerdere 

plannen om een bso Plus op te zetten niet zijn geslaagd.   

Toch blijft het onderzoek naar de vormgeving van een specifieke buitenschoolse opvang een aandachtspunt voor het 

ondersteuningsteam van SBO De Verrekijker en Nummereen. We blijven samen de mogelijkheden onderzoeken om 

een passend aanbod voor buitenschoolse opvang te bieden op MFA Midden. Door elkaar aangesloten te houden, 

kunnen we bij eventuele wijzingen direct inspelen op de situatie. 

We vragen u dan ook, dat als u in te toekomst gebruik wilt maken van een bso plus of naar aanleiding hiervan een 

specifieke vraag heeft, contact op te nemen met een van leden van het ondersteuningsteam. 

 

Typetuin 

 

Onder deze nieuwsbrief treft u extra informatie aan vanuit De Typetuin voor de leerlingen van Veldhoven Midden uit 

de groepen 6 t/m 8. Op donderdag 2 maart 2020 om 15.15 uur start op onze school de typecursus van de Typetuin. 

Inschrijven kan via www.typetuin.nl 

Indien u meer informatie wenst, verwijzen we u naar de website: www.typetuin.nl/klassikaal, uiteraard kunt u ook 

telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 013-5220579. 

 

Kerstvakantie 

 

In verband met de kerstvakantie zijn beide scholen gesloten van maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 03 

januari 2020. Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage(n): 

- Informatiebrief naschoolse typecursus de Typetuin   

http://www.typetuin.nl/
http://www.typetuin.nl/
http://www.typetuin.nl/klassikaal


 

 

 

 

 

Betreft: Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin. Deze cursus is 
geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar 
leven!  
 
Waarom leren typen? 
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan 
kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd 
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid 
beter kunnen spellen. 
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat 
niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste 
resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de 
cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.  

 
Startdatum: maandag 2 maart 2020 

Lestijd: 15:15 tot 16:15 uur 

Leslocatie: Brede School Veldhoven Midden (Veldvest), Sterrenlaan 5 5503 BG VELDHOVEN 

 

 De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee). 

 Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau. 

 Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 

 Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

 De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 

 Met extra taaloefeningen, games en nog veel meer! 

 Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 

 Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 
 
Korting voor snelle beslissers 
Schrijf jouw kind(eren) nu in en ontvang €40,- korting.  
Je betaalt dan €145,- in plaats van €185,-.  
Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! 
 

Inschrijven is een fluitje van een cent 
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
6. Rond de inschrijving verder af.  
 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,   
 
Team van de Typetuin 
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