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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 7 t/m 22 januari 2021 
 

Dinsdag 12 januari:  Vergadering OR 

Maandag 18 januari:  Vergadering MR 

Woensdag 20 januari:  Nationale voorleesdagen t/m 30 januari  

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 21 januari 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

 

Vanuit school 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Langs deze weg wil ik u graag het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar, namens het hele 

team van de Tovervogel. Wat is het ontzettend jammer dat we elkaar niet persoonlijk kunnen 

begroeten. We hopen dat al onze Tovervogels een fijne vakantie en sfeervolle feestdagen 

hebben gehad en we kijken hoopvol uit naar het nieuwe jaar waarin gezondheid voor iedereen 

onze grootste wens is. 

 

Inmiddels is iedereen al een paar dagen weer bezig met onderwijs op afstand. Wederom wordt 

er van u als ouders/verzorgers ook veel verwacht. We realiseren ons terdege dat het geen 

gemakkelijke opgave is en wat is het goed om te merken uit de reacties/ervaringen van 

leerkrachten, leerlingen en ouders dat er zo goed wordt ingezet om er het beste van te 

maken.  

  

Op de activiteitenkalender staan op korte en langere termijn diverse activiteiten gepland. 

Onduidelijk is nog wat er van deze activiteiten door kan gaan en in welke vorm. Onze 

eventmanager, Carla, zal hier steeds overleg over hebben met de Ouderrraad en u informeren 

via deze nieuwsbrief.  
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Ook de organisatie vanuit school rondom bijvoorbeeld rapporten (we hebben een prachtig 

nieuw rapport!), voortgangs- en/of rapportgesprekken, adviezen groep 8, specifieke 

activiteiten voor bepaalde leerjaren, enzovoorts, enzovoorts... moeten steeds van moment tot 

moment worden bekeken. We houden u op de hoogte en fijn als u steeds kennisneemt van wat 

we vanuit school communiceren. 

 

Op 12 januari zullen er vanuit de overheid in een persconferentie nieuwe mededelingen 

worden gedaan over de periode na 18 januari. Daarna zullen wij u uiteraard opnieuw 

informeren over wat de dan geldende maatregelen gaan inhouden voor ons als school, voor 

welke periode dit is en wat dit betekent voor naderende activiteiten. 

 

Wij wensen alle Tovervogels en hun ouders heel veel succes; we proberen -ondanks de 

afstand- met elkaar in verbinding te blijven en hopen bovenal elkaar zo snel als mogelijk weer 

'normaal' te kunnen begroeten! Tot die tijd; houd vol, succes en tot gauw! 

 

Met vriendelijke groet, namens Team de Tovervogel, 

Juan Bertrums, directeur 

 

Schoolfruit 

In week 3 hopen we dat de kinderen weer naar school mogen komen. Deze week zal er nog 

geen schoolfruit geleverd worden. Graag deze week dus de kinderen zelf fruit meegeven! In 

week 4 wordt er weer op woensdag, donderdag en vrijdag fruit geleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al het geleverde fruit en alles wat al klaar stond 

voor ons kerstontbijt is in overleg met de Albert 

Heijn (die al dit lekkers gesponsord had!) naar 

de voedselbank Oisterwijk gebracht. Een mooi 

gebaar zo voor de Kerstdagen 
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Van onze bestuurder 

Beste Ouders/verzorgers, 

 

Graag wil ik u op de hoogte brengen van mijn beslissing om Stichting BOOM te gaan verlaten. 

Met heel veel plezier heb ik de afgelopen jaren gewerkt voor Stichting BOOM. Rekening 

houdend met mijn opzegtermijn zal ik me tot en met 31 maart 2021 blijven inzetten voor de 

Stichting.   

   

Op 1 april 2021 zal ik starten in mijn nieuwe functie als rector van het Odulphuslyceum in 

Tilburg, onderdeel van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Ik kijk uit naar deze nieuwe 

uitdaging omdat ik kansen zie om vanuit mijn kennis en ervaring een steentje bij te kunnen 

dragen aan de ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs en op het Odulphuslyceum in 

het bijzonder.   

   

Mijn beslissing neem ik met gemengde gevoelens. Aan de ene kant omdat ik het ontzettend 

naar mijn zin heb bij Stichting BOOM mede door de mooie ontwikkelingen die gaande zijn en 

de prettige dynamiek waarin samenwerking tot stand komt. Aan de andere kant zie ik mijn 

nieuwe functie als een kans die in het verlengde ligt van mijn ambities om mijn visie op 

onderwijs te verruimen en me in mijn loopbaan niet te beperken tot het primair onderwijs.  

   

De Raad van Toezicht zal zorgdragen voor een zorgvuldig proces om tot een passende 

opvolging te komen. Als er meer duidelijkheid is zult u hierover geïnformeerd worden. Tot slot 

wil ik u alvast  hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen en de prettige 

samenwerking.  

  

Met hartelijke groet,   

  

Jeroen Zeeuwen  

Bestuurder Stg. BOOM  

 

 

Vanuit de Medezeggenschapsraad  
 

Verslag MR vergadering 7 december 2020 

Leerlingreguleringsbeleid 

Een van de hoofdonderwerpen dat tijdens het overleg is teruggekomen is het 

leerlingreguleringsbeleid. Hiervoor dient een algemeen kader gesteld te worden. Waarop wordt 

bepaald dat er een school ‘vol’ zit? Wat is dan ‘vol’? Wanneer wordt bepaald dat een groep ‘vol’ 

zit? Is dit op niveau of op aantal? Hier dient beleid op gemaakt te worden. 
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Ontwikkelgroepen 

Binnen het team zijn diverse ontwikkelgroepen werkzaam. Tijdens deze vergadering komt 

duidelijk terug dat voortvarend te werk wordt gegaan om stappen vooruit te maken. De 

kartrekkers van deze ontwikkelgroepen komen om een bepaalde periode bij elkaar om te 

ontwikkelingen te bespreken. Wat botst? Wat gaat goed? Waar kunnen we elkaar in vinden? 

Dit wordt als zeer positief/prettig ervaren.  

Begroting 

Juan heeft de begroting voor komend schooljaar toegelicht. Deze is door de MR bekeken en 

goedgekeurd. 

Risico analyse 

De inspectie heeft een check gedaan bij de scholen van onze stichting. Zo ook bij de 

Tovervogel. Er is een plan van aanpak gemaakt waar de inspectie vertrouwen uitspreekt 

richting de school.    

Update Corona/hitteplan 

Niet iedere leerkracht die afwezig is in unit 4 heeft na testen ‘Corona’. Ook zijn er leerkrachten 

die verkouden of grieperig zijn.   

Op dit moment loopt het aantal ‘Corona’ meldingen binnen de school op. Vooral in unit 4 is dit 

op het moment aan het stijgen.   

Aangegeven wordt dat de structuur/organisatie nu beter staat dan de 1e thuiswerkperiode in 

maart en dat er direct geschakeld kan worden mocht er worden overgegaan naar 

thuisonderwijs. 

Het hitteplan 

Juan zal nogmaals een oproep plaatsen met daarin de vraag of er ouders zijn met expertise op 

dit gebied. De wens vanuit MR is om een werkgroep samen te stellen die met dit onderwerp 

aan de slag kunnen. Tot nu toe heeft nog niemand zich gemeld.  

Overige zaken 

Er wordt ingegaan op de verkeersveiligheid rondom de school. Er heeft hierover inmiddels ook 

een overleg plaatsgevonden met de ouderraad. Ook is de verkeersveiligheid rondom de school 

onder de aandacht gebracht bij de gemeente.   

 


