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Nieuwe OPR-leden gezocht
Wil jij meepraten over Passend onderwijs? Word lid van de Ondersteuningsplanraad
(OPR)!
In het onderwijs hebben ouders en leerkrachten medezeggenschap. Bij een school gebeurt dat via de Medezeggenschapsraad, bij een samenwerkingsverband voor Passend
onderwijs (in deze regio is dat SWV PO 30 06) via de Ondersteuningsplanraad (OPR). Via
de OPR kunnen ouders en onderwijsprofessionals meedenken en adviseren over Passend
onderwijs in de regio en over hoe de middelen verdeeld worden. De leden van de Ondersteuningsplanraad komen uit de verschillende regio’s en besturen.
Nieuwe OPR-leden gezocht!
Lijkt het je leuk om je stem te laten horen en mee te denken over passend onderwijs? Wil
jij je praktijkervaringen delen en daarmee als klankbord dienen voor bestuur en zorgprofessionals van het samenwerkingsverband? Grijp dan nu je kans! De Ondersteuningsplanraad van SWV PO 30 06 zoekt namelijk een ouderlid uit het kiesdistrict Meierijstad.
Nieuwsgierig?
Bekijk dan het nieuwsbericht, het filmpje of de flyer voor meer informatie. Enthousiast?
Solliciteer dan voor 07 november 2021 door je motivatie te mailen
naar opr@swvpo3006.nl. Ook vragen kun je mailen naar dit adres.
Met hartelijke groet,
Namens de Ondersteuningsplanraad van SWV PO 30 06
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Schoolreis groepen 5 en 6
Vrijdag waren de groepen 5 en 6 aan de beurt voor eindelijk weer een schoolreis! Voor de groepen 5 was dit de eerste keer met de bus! Wat een feest!
In Toverland kregen we een fijn centraal plekje aangewezen wat onze verzamelplek was. Van hieruit konden we alle kanten op en steeds weer terug voor
een boterham of een snoepje of een juf. Wat hebben we veel kinderen een
grens kunnen verleggen voor zichzelf op allerlei gebieden. Van mee in de bus
tot zelf iets bestellen tot een donkere ruimte tot een snelle achtbaan tot zelf
rondlopen etc. etc. Superknap dat alle kinderen er op de afgesproken tijd weer
waren! Wat een heerlijke dag.

Corona update
De coronabesmettingen onder ouders lopen weer wat op, we hebben ook om die reden weer meer
leerlingen in quarantaine en dus in de online klas. Sterkte voor iedereen!

Dit heeft ons doen besluiten om nog niet te starten met het naar binnen brengen van de kinderen
door ouders in elke week na de vakantie. We hopen op betere tijden!

Even voorstellen:
Beste ouders/verzorgers, graag stel ik mezelf even aan jullie voor. Mijn naam is Sharon
Semeijn-Neelen en ik woon met mijn man en dochter van bijna anderhalf in Berghem. Vanuit
CHV Academy kom ik op de Uilenbrink de kunstlessen verzorgen en treed ik in de voetsporen
van mijn collega Sep die vóór mij muzieklessen gaf.

In 2013 ben ik afgestudeerd als docerend theatermaker aan de FHK in Tilburg en sindsdien
werk ik zelfstandig als musical- en theaterdocent, regisseur en actrice. Naast mijn specialiteit
theater zullen in de kunstlessen ook andere disciplines aan bod komen, zoals muziek, beeld en
beweging.
Vanaf 19 oktober ben ik aanwezig op dinsdag en woensdag. Inmiddels heb ik dus mijn eerste
lessen achter de rug en dat belooft veel goeds! Wat een enthousiasme! Ik heb er zin in en wellicht zien we elkaar wel eens in
de 'wandelgangen'.
Groetjes Sharon

gezocht:
de groepen 1 en 2 zoeken voor in
verschillende hoeken Playmobil
poppetjes
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Enquête verkeer en vervoer
Twee weken geleden hebben wij u via een enquête gevraagd om aan te geven hoe u het vervoer naar school heeft geregeld.
Veel ouders hebben deze enquête ingevuld, waarvoor onze dank.
Uitslag enquête:
Dit schooljaar kom ik/ mijn kind(eren) voornamelijk op de volgende manier naar school...
Aantal respondenten: 245 / 320 (76,6%)

Antwoorden

#

%

a

Ik kom te voet

73

29,8%

b

Ik kom op de fiets

100

40,8%

c

Ik/(groot)ouders/verzorgers
kom(en) met eigen auto

65

26,5%

d

Ik kom met een elektrische auto 6

2,4%

e

Ik kom met de (school)bus of
leerlingenvervoer (BSO)

1

0,4%

f

Ik carpool/ rijd samen

0

0,0%

g

Ik kom met het openbaar vervoer

0

0,0%

Uit de antwoorden bleek, dat het merendeel van de kinderen/ouders op de fiets naar school toe komt. Naarmate de kinderen
ouder worden, zien we zelfs het percentage van “Ik kom op de fiets” nog groter worden.
In de onderbouwklassen zien we relatief een grote groep die te voet naar school komt.
Het percentage van ouders/kinderen die met de auto naar school toe komen, is per klas erg verschillend. We zien hier geen bepaalde opbouw in naar leeftijd / onderbouw-middenbouw-bovenbouw.
Wij zijn erg tevreden dat de meeste ouders/kinderen te voet of met de fiets naar school toe komen. Dit omdat deze vervoerswijzen op verschillende manieren van groot belang zijn:
1: Drukte en gevaarlijke situaties ivm parkeren van auto’s wordt zo verminderd. Dit verhoogt de veiligheid van onze kinderen.
2: Door kinderen zelf deelnemer te laten zijn van het verkeer (per voet of op de fiets), leren kinderen veel over verkeersregels/
afspraken en hoe zich te gedragen in het verkeer.
3: Door de auto vaker te laten staan, zijn we duurzamer bezig. Toch zeker ook een belangrijk argument?!
Aan het einde van het schooljaar zullen wij nogmaals deze enquête aan u voorleggen. Natuurlijk hopende op bewuste keuzes
van de vervoerswijze!
Groeten van de BVLwerkgroep.
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