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BIJLAGE
17-01 Kbs Weilust andere schooltijden
17-02 Badmintonclub Bavel gratis meespelen in januari 2018
VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Natuurlijk wil ik iedereen allereerst een heel fantastisch
nieuw jaar wensen. Ik hoop dat iedereen krijgt waarop hij of
zij hoopt in dit jaar. Dus veel geluk, gezondheid, liefde en
wijsheid gewenst in

.

Binnen het team van Kbs Weilust is niet voor iedereen het nieuwe jaar goed
begonnen. Zo hebben enkele collega’s een geliefd familielid moeten verliezen
en hebben we afscheid moeten nemen van onze oud-collega Elowyn Pertijs, op
dertigjarige leeftijd, terwijl zij net twee weken eerder voor het eerst moeder
was geworden. Het team leeft intens mee met haar echtgenoot en haar
dochtertje. Het is onbegrijpelijk dat dit gebeurt.
Op school zijn onze leerlingen weer gewoon aan de slag gegaan. We hebben een nieuwe
instroomgroep van kleuters, die onder leiding van
juffrouw Sanne in een lokaal binnen de afdeling van
Kober is ondergebracht. Deze groep heeft momenteel
nog maar 7 jongste kleuters, maar dat aantal zal
vermoedelijk groeien naar plusminus 25 aan het einde
van het schooljaar.
We hebben dus tijdelijk weer even negentien groepen.
Maar waar ik natuurlijk graag uw onverdeelde aandacht
voor vraag is het stemmen op de voorstellen voor
andere schooltijden; Houden we het op dezelfde tijden
als de afgelopen jaren, gaan we kortere middagpauzes

houden, of gaan we naar het zogenaamde ‘vijf gelijke dagen – model’, waarbij we alle dagen van
de week al omstreeks kwart over twee naar huis gaan.
Alles heeft voordelen, maar misschien ook nadelen, vandaar dat we graag
het oordeel hebben van de ouders van onze leerlingen.
De ouders van de groepen 8 hoeven niet mee te stemmen, aangezien die
leerlingen het niet mee gaan maken, maar de ouders van de aangemelde
leerlingen wordt wel gevraagd hun mening te geven. Zij krijgen een
stemformulier thuisgestuurd.
We hebben er samen met een klankbordgroep van ouders voor gekozen om
per leerling één stem te laten uitbrengen. Op die manier hebben de ouders die
er het meeste belang bij hebben het meeste invloed op het resultaat.
Mocht uit de stemming blijken dat één van de drie voorstellen meer dan 50%
van de stemmen heeft, zal dat voorstel voorgelegd worden aan de medezeggenschapsraad. Dan
wordt dat voorstel geacht te zijn gekozen.
Mocht dat percentage niet gehaald worden, zal het voorstel dat
het minste aantal stemmen krijgt afvallen en worden de andere
twee voorstellen opnieuw aan de ouders voorgelegd, zodat we
zeker weten dat het uiteindelijk gekozen voorstel breed gedragen
wordt.
Wij hopen dat u allemaal uw stem per leerling uitbrengt. We gaan zelfs uit van minimaal 70% van
de leerlingen. Halen we dat niet, zullen we de medezeggenschapsraad vragen een advies te geven
op het vervolg.
Uw kind krijgt vandaag of morgen een stemformulier mee naar huis.
Dat formulier is genummerd en gewaarmerkt.
We vragen u vriendelijk daarop één keuze aan te kruisen en dat voor
26 januari met uw kind mee terug naar school te geven. (Als u dat fijn
vindt, mag dat ook in een gesloten enveloppe) Uw kind kan het
formulier inleveren bij de eigen leerkracht. Ik verzamel die dan weer
bij de leerkrachten.
Als u uw mening nog niet gevormd hebt, of u wilt zich breder (laten) informeren, kunt u de
beschrijving van de voorstellen door de klankbordgroep van ouders en leerkrachten uit de bijlage
nog eens nalezen.
Tevens hebben ouders vragen gesteld over dit onderwerp, die ik heb
beantwoord en heb verzameld. Vragen en antwoorden kunt u terug
lezen op de website van de school : www.weilust.nl
In februari hopen we u te kunnen melden hoe de ouders van de
leerlingen van Kbs Weilust hebben gestemd op de voorstellen.
Wij hopen op uw enthousiaste deelname en zien uw stemformulier graag voor 26 februari retour.

Ik wens u weer een heel fijne week. Laten we ons langzaam maar zeker weer voor gaan bereiden
op het volgende feest: Carnaval.
Met vriendelijke groet, mede namens het team van Weilust,
Kees van Sprundel, directeur
PARRO
Tijdens de ouderavond in november is naar uw mening over het gebruik van de Parro-app
gevraagd.
Wij kunnen u melden dat 145 ouders hebben aangegeven dat zij tevreden zijn over de app.
36 ouders geven aan dat ze nog moeten wennen aan het nieuwe communicatiemiddel. 10 ouders
melden bij de opmerkingen dat ze Klasbord fijner vonden.
Veel ouders hebben suggesties en verbeterpunten aangedragen. Dat is altijd fijn om te lezen.
Daarnaast zijn er ook suggesties gedaan die op dit moment (nog) niet mogelijk zijn binnen de app,
bijvoorbeeld het niet kunnen reageren op een geplaatst bericht. Daarentegen zijn er juist ook
weer ouders die het fijn vinden dat er niet gereageerd kan worden op geplaatste berichten.
We hebben een top 5 gemaakt van meest genoemde verbeteractiviteiten:
1) Het niet kunnen reageren op berichten als ouder.
Dit is in het systeem (nog) niet mogelijk.
2) Verschillen tussen de groepen.
Er blijken verschillen tussen de groepen onderling te zijn als het gaat over de hoeveelheid
geplaatste berichten/ foto’s en de inhoud hiervan. Diversiteit zal altijd blijven, maar we willen dit
nogmaals in de bouwvergadering met elkaar bespreken.
3) Graag voor ieder bericht melden van welke klas het bericht afkomstig is. Wanneer ouders
meerdere kinderen op school hebben, is het overzicht kwijt op de overzichtspagina.
Deze verbeteractiviteit hebben wij inmiddels doorgevoerd. Wanneer leerkrachten een activiteit
voor hun klas op Parro plaatsen zetten zij de groepsnaam voor het betreffende agendapunt.
4) Mogelijkheid tot afmelden van email met notificaties/meldingen van de app zelf.
Het is niet mogelijk om u voor de mail/ Weilust wekker af te melden. Wel is het binnen de app
mogelijk om de meldingen van geplaatste berichten uit te zetten. Dit kunt u onder de knop
‘instellingen’ doen.
5) Iets eerder vooruit plannen van activiteiten in de kalender.
Op de site www.weilust.nl staat de jaarkalender van Weilust. Hier staan alle activiteiten voor zover
opgegeven. Met de leerkrachten hebben we afgesproken dat zij zo spoedig mogelijk de
activiteiten voor hun groep (minimaal 2 weken van te voren) plannen, zodat er voldoende ruimte
is om hier als ouder rekening mee te houden.
De overige verbeteractiviteiten/ suggesties die hierboven niet genoemd zijn, zullen wij uiteraard
ook meenemen.
Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben en gaan er vanuit dat de aangedragen
suggesties/ verbeteractiviteit er voor zorgen dat er zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt
van Parro.

Met vriendelijke groet,
Anniek van Ravels- Michielsens, intern begeleider
GEVONDEN VOORWERPEN

UIT DE WIJK / UIT DE STAD
HEPPIELEVEN NIEUWSBRIEF
Als hier klikt, komt u bij de de Heppieleven Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat vol interessante
zaken over vitaliteit, Heppieleven en aanverwante onderwerpen.

