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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Terburghtweg 1a - 5061 LA  Oisterwijk - telefoon: 013-5234236 - e-mail: info.detovervogel@stgboom.nl 

 

Agenda van 1 t/m 15 februari  2019 
 

Maandag 4 februari:   Bezoek leerjaar 7 aan Goed Wonen 

Woensdag 6 februari:   Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

Maandag 11 februari:   Bezoek leerjaar 7 aan Goed Wonen. 

   Vergadering MR 

Woensdag 13 februari:   Inloopspreekuur Juvans; van 08.30 – 09.30 uur 

Met schakelfunctionaris voor vragen over opgroeien, 

opvoeden of jeugdhulp. 

Donderdag 14 februari:   Spardag Jeroen Zeeuwen 

 

Volgende Tovergevogel verschijnt op 14 februari 

 

Vanuit de school  
 

Thematisch Onderwijs 

In het kader van de onderwijsvernieuwing hebben wij besloten om rondom wereldoriëntatie en 

de creatieve vakken in en met thema’s te gaan werken. De bedoeling was dat we al na de 

herfstvakantie hiermee zouden starten. Omdat het uitrollen van het nieuwe onderwijsconcept 

meer tijd vroeg dan we gedacht hadden, is besloten om dit uit te stellen. 

We pakken het thematisch onderwijs nu (weer) op. We gaan in de units 2, 3 en 4 werken met 

Jeelo.  Waarom doen we dat? 

Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en 

de maatschappij bij het leren te betrekken, leren leerlingen verbanden te leggen tussen wat ze 

leren op school en de wereld om hen heen. 

Hoe doet Jeelo dit? 
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·         12 projecten voor wereldoriëntatie en taal 

·         alle 21e eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd 

·         doorlopende ontwikkellijnen 

·         een digitale leeromgeving om deze lijnen te volgen 

In de komende weken gaan we met het team hard aan de slag om het eerste thema van Jeelo 

goed voor te bereiden. We worden daarbij begeleid door Jeelo en ervaringsdeskundigen. Het 

eerste thema zal dan na de carnavalsvakantie starten. 

Doordat we later zijn gestart met het thematisch onderwijs dan de bedoeling was is het vak 

Engels ook niet voldoende aan bod gekomen in de afgelopen periode. Engels is niet 

geïntegreerd in Jeelo, daarom bieden we dat weer als apart vak aan. Inmiddels zijn we daar in 

alle groepen (weer) mee begonnen. 

  

Spardag Jeroen Zeeuwen 

Op 17 januari stond de Spardag met Jeroen Zeeuwen gepland. Jeroen is dan een hele dag bij 

ons op school; bezoekt klassen, praat met leerlingen en ouders etc etc. Wegens privé 

omstandigheden ging de Spardag niet door. Er is een nieuwe datum geprikt: donderdag 14 

februari. Dan heeft Jeroen om 10.00 uur een gesprek met ouders. Mocht u belangstelling 

hebben om daar bij aan te sluiten, dan kunt u dit aan Sjannie laten weten: 

s.spijkers@stgboom.nl 

 

Schoolgesprek 

We hebben nu voor de eerste keer gebruik gemaakt van Schoolgesprek; het inplannen van uw 

kinderen voor de rapportgesprekken. We zijn benieuwd hoe u dit ervaren heeft. 

U kunt een reactie sturen over het gebruik van Schoolgesprek naar Carla: 

c.claassen@stgboom.nl  

 

Afscheid conciërge 

In goed overleg met Jacky, zijn werkgever de WSD en de directie, is besloten dat Jacky stopt 

met zijn werkzaamheden op de Tovervogel. Jacky heeft met ontzettend veel inzet en 

betrokkenheid gewerkt op onze school, maar het is gebleken dat dit werk niet bij hem past. 

Jacky bedankt de leerlingen, de ouders en het team en wenst ons veel succes. Wij wensen 

hem uiteraard ook veel succes in een nieuwe baan. 

 

Verslag ouderpanel 8 januari 2019 

We hebben deze keer gesproken over de volgende punten: 

* Vrijwillige ouderbijdrage 

* Trakteren in de klas 

* Muziekonderwijs op de Tovervogel 
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* Schaatsen 

* Engels 

* Onderwijsvernieuwing 

* Communicatie 

* Enquêtes 

 

Eén van de ouders geeft aan dat er signalen zijn met betrekking tot de vrijwillige 

ouderbijdrage. Er wordt gezegd dat maar heel weinig ouders deze betalen en dat bepaalde 

activiteiten niet doorgaan omdat er te weinig geld is. Zoals bv het schaatsen in de week voor 

de kerstvakantie. 

De directie geeft aan dat heel veel ouders de vrijwillige ouderbijdrage van de ouderraad 

betalen. En dat er niet bezuinigd hoeft te worden op activiteiten. We zijn niet gaan schaatsen 

omdat dit niet in de overvolle week paste, met kerstviering, kerstdoedag etc. Ouders adviseren 

om meer informatie te geven over de vrijwillige ouderbijdrage en de besteding daarvan. Dit 

geldt ook voor de vrijwillige overblijfbijdrage. Directie neemt dit mee en bespreekt dit met de 

ouderraad. 

De Tovervogel promoot gezonde traktaties bij verjaardagen van kinderen. Niet alle ouders 

doen daar aan mee, maar is het de juiste insteek om gezonde traktaties met foto op Parro te 

plaatsen? Dan geef je als school een verwarrend beeld. 

Tips: blijven herhalen dat een gezonde traktatie gewenst is 

Juist de gezonde traktaties op Parro plaatsen 

Muziekonderwijs: wat doen we op de Tovervogel? Er zijn subsidieregelingen en in 2020 stelt de 

regering het verplicht. Er zijn best ouders die mee willen denken en mee willen helpen. De 

directie is hiervan op de hoogte. Voor ons is het nu geen speerpunt gezien alles wat we nu 

inzetten rondom de onderwijsontwikkelingen. Op de Tovervogel werkt een leerkracht, Jeroen 

Schouten, die heel muzikaal is en al veel met muziek doet. Er ligt een plan om hier meer mee 

te gaan doen. Ook wordt muziekonderwijs ingebed in het thematisch werken. De school wil 

graag in contact komen met de ouders die wellicht iets voor ons kunnen betekenen. 

Schaatsen: ouders geven aan de leerlingen en ouders teleurgesteld waren dat de Tovervogel 

niet naar de schaatsbaan ging met de kinderen. Is het mogelijk om hier volgend schooljaar 

rekening mee te houden in de planning? 

Dat is uiteraard mogelijk, we maken elke keer een afweging. Dat zullen we ook volgend 

schooljaar doen. 

Engels: ouders stellen vragen of het uitstroomniveau van Engels op de Tovervogel wel 

voldoende is. Dit is een terugkerend thema, dat we opnieuw op gaan pakken. De geluiden 

vanuit het VO zijn dat ons uitstroomniveau voldoende is, individuele leerlingen/ouders zeggen 

iets anders. Ook is onduidelijk of er wel een doorlopende lijn binnen de school aangeboden 

wordt. Dit lijkt niet zo te zijn. De directie geeft aan dat we hier actief mee aan de slag gaan. 
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Enquêtes over onderwijsvernieuwing: leerlingen en team hebben deze al ingevuld. De enquête 

voor ouders is nu uitgegaan. De ouders horen van hun kinderen niet veel over de 

onderwijsvernieuwing. 

Vaak alleen “het gaat goed”. De vraag is of we als school de juiste antwoorden krijgen bij deze 

enquête. 

We gaan met een aantal ouders in gesprek over communicatie. Zij hebben gereageerd op de 

oproep in de Tovergevogel. Bij dit overleg nemen we ook de enquêtes mee en de vraag hoe we 

informatie bij ouders op kunnen halen. Over hoe te communiceren en wat wenselijk is wordt 

door de ouders heel wisselend over gedacht. Wat voor de ene ouder fijn is, werkt voor de 

andere juist niet. En dat is meteen het lastige als het gaat over communicatie. 

We bedanken de ouders weer hartelijk voor het meedenken en de adviezen. In het volgende 

ouderpanel komen bovenstaande punten weer terug. 

 

Schoolfruit week 6 

Woensdag sinaasappel 

Donderdag een banaan 

Vrijdag een appel 

 

Vanuit de omgeving  
 

Graag attendeer ik u op het eerste kindercollege van 2019 op woensdagmiddag 20 

februari. 

Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal 

colleges speciaal voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze gratis 

kindercolleges op de campus van Tilburg University laten nieuwsgierige en 

leergierige kinderen kennis maken met wetenschap en de universiteit. De 

hoogleraren zijn inspirerende docenten die graag hun kennis van hun 

onderzoeksgebied willen delen met kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. 

Jaarlijks bezoeken honderden kinderen deze colleges die zeer enthousiast worden 

ontvangen door zowel de kinderen, hun ouders/begeleiders, de basisscholen en 

natuurlijk door de hoogleraren zelf. 

Omdat er vanuit veel basisscholen belangstelling is, attendeer ik u graag op het eerstvolgende 

kindercollege op woensdagmiddag 20 februari (15.00-16.00u) in de aula van Tilburg 

University. De inschrijving hiervoor is net geopend. 

Hoogleraar (Mensenrechten) Nicola Jägers neemt de kinderen mee naar haar 

onderzoeksgebied ‘staatloosheid’. De titel van het college is: “Leven zonder paspoort?” 

Toelichting op het college: De meeste kinderen in Nederland hebben de Nederlandse 

nationaliteit en hierdoor een Nederlands paspoort. Sommige kinderen hebben een paspoort 
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van een ander land, maar er zijn ook kinderen zonder paspoort. Wat gebeurt er als je geen 

paspoort hebt? Iedereen heeft mensenrechten. In de praktijk echter moet een land jou het 

gebruik van die rechten wel mogelijk maken: een plekje om te leven, een bewijs van je 

geboorte, de mogelijkheid om naar school te gaan, etc. Maar wat als geen enkel land je een 

paspoort wil geven? Kun je ook leven zonder bij een land te horen? Of ben je dan eigenlijk 

onzichtbaar?  Dat is de vraag voor de 15 miljoen staatlozen -mensen zonder nationaliteit- in de 

wereld. 

  

Het belooft een heel leerzaam en boeiend college te worden! Natuurlijk zijn ouders en andere 

begeleiders ook van harte welkom. 

  

Meer informatie over de Kinderuniversiteit en het online aanmeldformulier vindt u op de 

website: www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit.  

  

Met vriendelijke groet namens het team van de Kinderuniversiteit, 

  

Trees van Aanholt  
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