
 

september 2020 
 

 

 

  

Start schooljaar 2020-2021 
 

 

Vorige week zijn we gestart met een nieuw schooljaar. Wat was het fijn om iedereen te mogen verwelkomen! We 

kijken ernaar uit er een fijn, leerzaam schooljaar van te maken met elkaar! 

 

 

Informatieboekje eerste schooldag 
 

 

Op de eerste schooldag hebben alle leerlingen een informatieboekje mee naar huis gekregen met daarin praktische 

informatie over het betreffende leerjaar opgenomen.  

 

 

Schoolgids schooljaar 2020-2021 
 

 

U ontvangt de digitale schoolgids van SBO De Verrekijker en/of Basisschool EigenWijs morgen via de mail. U treft 

deze dan ook aan op de website www.veldhovenmidden.nl. Ouders van nieuwe (4-jarige) leerlingen ontvangen een 

gedrukt exemplaar, zodra deze beschikbaar zijn.  
 

 

Brengen en ophalen van leerlingen 

 
 

In verband met de voortdurende corona-maartregelen worden leerlingen en ouders verzocht zoveel mogelijk te voet 

of met de fiets naar school te komen en zo snel mogelijk het terrein te verlaten. Om de 1,5 meter afstand van 

volwassenen tot elkaar te kunnen waarborgen, zijn de verkeersstromen van SBO De Verrekijker en Basisschool 

EigenWijs gespreid rondom het gebouw. Na interne en externe afstemming met de gemeente Veldhoven is ervoor 

gekozen de ouders van leerlingen van Basisschool EigenWijs de parkeerplekken aan de Sterrenlaan te laten 

gebruiken en uitsluitend de ouders van leerlingen van SBO De Verrekijker gebruik te laten maken van een “kiss en 

ride” strook aan de Van Aelstlaan. 

 

De volgende afspraken gelden op het moment dat ouders met de auto komen: 

•  ouders van SBO De Verrekijker gebruiken de "kiss en ride" strook (gelegen aan de Van Aelstlaan); 

•  ouders van Basisschool EigenWijs gebruiken de grote parkeerplaats (gelegen aan de Sterrenlaan) 

Er is sprake van een parkeerverbod aan de overzijde van de Van Aelstlaan. Het is niet toegestaan hier te parkeren; 

hierop zal worden gehandhaafd. 

 

Het is de bedoeling dat de leerlingen voor schooltijd wachten op de afgesproken plek, of direct naar binnen gaan. Na 

schooltijd dienen zij direct naar huis of naar de bso gaan. 

 

 

 

 

http://www.veldhovenmidden.nl/


 

Wijziging schooltijden onderbouw SBO De Verrekijker 

 

 

Om het brengen en halen van de leerlingen meer gestructureerd en overzichtelijk te laten verlopen, hebben we er 

als school voor gekozen een wijziging toe te passen in de schooltijden van de onderbouwgroepen.  

De schooltijden van de leerlingen van de onderbouw zijn als volgt gewijzigd: 

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.15u-14.45u. Woensdag en vrijdag: 8.15u-12.00u.  

 

Voor de midden- en bovenbouwgroepen blijven de reguliere schooltijden gelden. Maandag, dinsdag en donderdag: 

8.30u-15.00u. Woensdag en vrijdag: 8.30u-12.15u  

  

Om filevorming te voorkomen, verzoeken we ouders die leerlingen bij de "kiss en ride" strook komen ophalen, 

onderstaande tijden aan te houden en de aangegeven rijrichting te volgen:  

- Middenbouw 1 en 2 > 15.05u (ma, di, do) en 12.20u (wo, vrij)  

- Middenbouw 3 en bovenbouwgroepen > 15.10u (ma, di, do) en 12.25u (wo, vrij)  

 

 

Ventilatie 

 
 

In de media is er veel gesproken over de ventilatie in schoolgebouwen in het kader van de veiligheid rondom 

Corona. Op de MFA Midden ventileren we zoveel mogelijk in de groepen door ramen en deuren tegen elkaar open 

te zetten. Daarnaast wordt er naar verwachting volgende week een ventilatie check uitgevoerd op de MFA Midden. 

Hieruit wordt duidelijk wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de ventilatie en welke eventuele 

aanvullende maatregelen dienen te worden genomen.  

 

Het gebruik van de gymzalen vraagt nog de nodige afstemming met de gemeente Veldhoven. Tot zover zullen de 

gymlessen zoveel mogelijk buiten gegeven worden of een andere invulling krijgen. 

 

 

Ziekmelden van uw kind(eren) 
 
 

Indien uw kind ziek is of later op school komt, dan verzoeken wij u dit te melden tussen 08.00 uur en 08.30 uur. Het 

is om verschillende redenen wenselijk dat dit voor aanvang van school duidelijk is: 

- wanneer er een calamiteit ontstaat, hebben we een duidelijk overzicht welke kinderen er wel en niet in het 
gebouw aanwezig zijn/waren; 

- wanneer een kind zelfstandig naar school komt, hebben we snel inzicht wanneer het niet op school 
aangekomen is en kan er snel actie ondernomen worden;  
 

Verlof moet aangevraagd worden door middel van een verlofformulier. Dit formulier is verkrijgbaar via de website: 

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/verlofregeling/ of via de administratie. U kunt hiervoor een mail sturen of 

telefonisch contact opnemen met het Secretarieel Team, dan wordt het formulier aan uw kind meegegeven. Het is 

niet de bedoeling om als ouder hiervoor de school in te komen.  
 

Wanneer een leerling onder schooltijd opgehaald of weggebracht wordt om naar bijvoorbeeld de tandarts te gaan is 

het niet de bedoeling dat ouders hun kind binnen komen ophalen. Zij dienen tijdig bij de leerkracht aan te geven hoe 

laat hun kind opgehaald wordt. De leerkracht verlaat vervolgens op het afgesproken tijdstip kort de groep om met 

de leerling mee te lopen naar buiten waar de ouder staat te wachten. Wanneer een leerling van groep 1-2, of een 

van de onderbouwgroepen weer afgezet wordt op school dienen de ouders telefonisch contact op te nemen met 

school zodat er iemand van de administratie het kind buiten kan ophalen en naar de groep kan begeleiden. 

Leerlingen van groep 3 tot en met 8 kunnen zelf naar het lokaal lopen. 

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/verlofregeling/


 
  

Op het moment dat er een afspraak is gemaakt voor een oudergesprek en dit plaatsvindt op school, zullen de 

leerkrachten een triage toepassen en uiteraard de richtlijnen van het RIVM volgen. Dit betekent dat u een formulier 

dient in te vullen met een gezondheidscheck en uw gegevens moet noteren, zodat in geval van een uitbraak snel een 

bron- en contactonderzoek door de GGD kan worden opgestart.  

 

 

Controle AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) 
 

 

In schooljaar 2018-2019, of bij het inschrijven van uw kind heeft u het toestemmingsformulier voor beeldmateriaal 

en uitwisseling gegevens ingevuld. Op dit formulier heeft u aangegeven of er wel/geen toestemming wordt gegeven 

voor o.a. publicatie van beeldmateriaal in de (digitale) nieuwsbrief, op de website, op Social media en dergelijke. 

Mocht u hierin eventuele wijzigingen aan willen brengen, gelieve dit dan schriftelijk door te geven via mailadres: 

admin.veldhovenmidden@veldvest.nl  

 
 

Belangrijke data 

 

 

Hieronder volgt een overzicht met belangrijke data voor dit schooljaar. 

 

• Schoolfotograaf SBO De Verrekijker 21-09-2020  

• Schoolfotograaf Basisschool EigenWijs 24-09-2020 
 

Herfstvakantie    19-10-2020 t/m 25-10-2020 

Kerstvakantie     21-12-2020 t/m 03-01-2021 

Voorjaarsvakantie   15-02-2021 t/m 21-02-2021 

2e Paasdag     05-04-2021     

Koningsdag  27-04-2021     

Meivakantie     03-05-2021 t/m 16-05-2021 

Bevrijdingsdag   05-05-2021     

Hemelvaart  13-05-2021 t/m 14-05-2021 

2e Pinksterdag  24-05-2021     

Zomervakantie  26-07-2021 t/m 05-09-2021 
 

 

Op de volgende momenten staan de studiedagen gepland: 

 

- Woensdag 23 september 2020 
- Dinsdag 10 november 2020 
- Maandag 25 januari 2021 (alleen Basisschool EigenWijs) 
- Donderdag 11 maart 2021 
- Woensdag 2 juni 2021 (alleen Basisschool EigenWijs) 
- Vrijdag 23 juli 2021* 

 

* Vrij indien zich geen calamiteit voordoet in het schooljaar. 

 

Bijlage(n): 

- Oproep ouders GMR 
- Brede School Veldhoven - workshops 
- Flyer Instuif Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk 

 

mailto:admin.veldhovenmidden@veldvest.nl


  

      GMR VELDVEST 
 

GMR Veldvest Pastoor Jansenplein 21, 5504 BS Veldhoven, @: gmr@veldvest.nl 

 

 

Beste ouders, 

 

 

Donderdag 19 november 2020 worden er verkiezingen gehouden voor 

de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van stichting 

Veldvest.  

In de oudergeleding zijn Jacintha de Laat, Willem Bressers en Hans Saris aftredend. Alleen Jacintha de 

Laat en Willem Bressers stellen zich opnieuw herkiesbaar.  

De GMR is op zoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen voor het lidmaatschap van de GMR.  
 

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt voor kansen om personeel en ouders te betrekken 

bij veranderingen op scholen. Personeel en ouders hebben samen invloed op het beleid van Veldvest.  

De GMR van Veldvest zoekt mensen die de ouders willen vertegenwoordigen, en die zich willen 

inzetten voor een goede communicatie tussen personeel, ouders en bestuur. Communicatie die 

duidelijk is, open, transparant en voor iedereen toegankelijk. 
 

Wilt u er samen met ons voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar leerlingen, medewerkers en 

ouders biedt, gewaarborgd blijft? Heeft u de ambitie om daar mee sturing aan te geven? Denkt u te 

voldoen aan de op de volgende pagina beschreven competenties? Meld u zich dan aan voor de GMR! 
 

Dit kunt u doen door vóór1 oktober 2020 een mail met uw naam, adres en telefoonnummer te sturen 

naar gmr@veldvest.nl. Mocht u vooraf inlichtingen willen, kunt u per mail contact met mij opnemen 

en uw vragen stellen.  

 

Voor uw inzet voor de GMR ontvangt u een vergoeding van € 50, - per vergadering. Tevens biedt de 

GMR mogelijkheden tot verdere persoonlijke ontwikkeling d.m.v. cursussen over medezeggenschap, 

financieel beleid en competentiemanagement. 

 

Hopelijk voelt u zich geïnspireerd om te reageren. We zien uw reactie graag tegemoet. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Monique Hovens 

Secretaris GMR 

 

 
 

Stichting Veldvest 

Pastoor Jansenplein 21 

5504 BS Veldhoven 

E  gmr@veldvest.nl 

W www.veldvest.nl 

 

mailto:gmr@veldvest.nl
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Een profielschets  

Een GMR-lid toont betrokkenheid bij het onderwijs en de organisatie van Veldvest. 

Dit betekent dat je als GMR lid "bovenschools" kunt denken, d.w.z. over de school 

van je kind of over de school waar je werkt heen kunnen kijken. Men moet tevens 

bereid zijn zoveel tijd vrij te roosteren, dat men minstens 80% van de vergaderingen 

aanwezig is. Ten aanzien van de verdeling van kennis over de GMR-leden, zien we 

onder de kandidaten graag iemand met expertise op gebied van financiën zodat er 

op dit gebied goede vragen gesteld kunnen worden aan het college van bestuur en 

stafmedewerkers. 

Tenslotte verwachten we van de kandidaten een positief-kritische houding in het 

overleg. 

 

Nadat u zich kandidaat heeft gesteld, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met 

enkele leden van de GMR. We spreken dan met elkaar over bovenstaande 

competenties en delen we onze verwachtingen met elkaar. 

Na een positieve match, van beide kanten, is uw kandidatuur definitief . 

 

 

 

 

 

 

 



W W W . B R E D E S C H O O LV E L D H O V E N . N L

Wil je meedoen aan een workshop? Ga dan naar:
www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen en schrijf je nu in!

Volg ons op:

www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingenKijk voor het volledige activiteitenaanbod op:
Muziek en bewegingInstrumentenbende

Zelfverdediging
Boomwhackers

Winactie

Capoeira

Toneel
Tafeltennis



Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk organiseert een  

INSTUIF  
Dit zal gehouden worden in ‘t Tweespan, mira 2 te Veldhoven 

 
 

Zaterdag 5 september 2020 
kunt u heerlijk creatief zijn bij  

Hobbyclub de planeten 
 Gezellig allerlei spelletjes (mini 6kamp) doen bij  

J.O.C Veldhoven. 
Deze zal buiten op het parkeerplaats vinden. (bij regen binnen) 

Er komt een clown, er staat een springkussen en er zijn poffertjes . 
De middag begint om 13:00u t/m 17:00u. 

 
ivm corona zijn er wel een aantal regels waar we ons aan dienen te houden. 

Zo zullen er looproutes zijn en zal er bij de spelletjes een wachtrij gemaakt worden met de gepaste 
afstand.   

Als het regent zijn de spelletjes in de grote zaal van het tweespan,  
de zaal zal dan alleen toegankelijk zijn voor kinderen met een speelkaart. 

Voor de ouders zal er dan plaats zijn in de andere zaal. 
 

Het Bestuur van Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk zal aanwezig zijn om uw vragen te 
beantwoorden. 

 
mocht u vragen hebben kunt u altijd via een van de onderstaande websites contact met ons opnemen: 

www.jeugdbelangen-zonderwijk.jouwweb.nl 
www.hobbyclub-de-planeten.jouwweb.nl  

www.jocveldhoven.jouwweb.nl  
 

 
Alles onder voorbehoud ivm met corona 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.jeugdbelangen-zonderwijk.jouwweb.nl/
http://www.hobbyclub-de-planeten.jouwweb.nl/

