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Tovergevogel: nieuwsbrief van 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 

Agenda van 22 januari t/m  5 februari 2021 
 

Maandag 25 januari:  Vergadering GMR 

Donderdag 4 februari:  Studiedag 

 

De volgende Tovergevogel verschijnt op donderdag 4 februari 

Iedere 2 weken sturen we u deze nieuwsbrief. 

 

Vanuit school 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Helaas is de periode van lockdown verlengd tot in elk geval 9 februari. Dit betekent dat we ons 

onderwijs op afstand zullen voortzetten, naast het verzorgen van noodopvang. Ook op jullie, 

ouders/verzorgers, wordt nog langer een beroep gedaan om thuis onderwijs op afstand te 

ondersteunen. Het is fijn om te merken dat we daar samen het beste van proberen te maken 

en dat we van elkaar niet het onmogelijke verwachten. Veel ouders geven aan dat ze ervaren 

dat we als school een beter aanbod verzorgen, zodat we merkbaar hebben geleerd van eerdere 

ervaringen, fijn! 

Wij vinden het jammer dat we door de lockdown niet of veel minder toekomen aan al die 

andere zaken die normaal ook op school aan bod komen, zoals bijvoorbeeld groepsvorming, 

creatieve samenwerkopdrachten, (non)verbale interactie, pedagogisch klimaat, etc. Vandaar 

dat soms ervaren kan worden dat het lesaanbod erg in elkaar geschoven is en kinderen 'eerder 

klaar' lijken. Ook allerlei geplande activiteiten moeten worden verschoven, veranderd of 

geannuleerd. Dat is helaas wat we nu ook moeten accepteren. 

We kijken dan ook, ongetwijfeld samen met jullie, steeds meer uit naar het moment dat de 

scholen weer open kunnen en we weer 'gewoon' aan de slag kunnen. Tot die tijd doen we ons 

best; houd vol, gezondheid en succes en vooral tot gauw! 
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Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

 

Juan Bertrums, directeur 

 

 

Mijnrapportfolio  

In een eerdere Tovergevogel (12 nov. 2020) hebben wij u op de hoogte gebracht van ons 

nieuwe digitale rapport: MijnRapportfolio. Oorspronkelijk zou dit rapport op vrijdag 22 januari 

voor het eerst worden gedeeld met ouders en leerlingen. Onze leerlingen hebben in dit nieuwe 

rapport ook een grote bijdrage. Door de lockdown kunnen zij dit nu helaas niet doen. Dit moet 

echt op school plaats vinden. Daardoor heeft de ontwikkelgroep Rapportage in samenspraak 

met de directie het besluit genomen dat het rapport op een later moment zal worden gedeeld. 

Wanneer we weer naar school toe mogen, zal in die week op de vrijdag het rapport worden 

gedeeld met u als ouder. De bijbehorende gesprekken zullen ook op een later moment 

plaatsvinden. Deze zullen worden gehouden met ouders, kind en leerkracht. We brengen u op 

de hoogte, zodra we de data weten. Bij deze Tovergevogel vindt u een bijlage met onze folder 

over MijnRapportfolio. Hierin staat wat de inhoud is van MijnRapportfolio en hoe u ervoor zorgt 

dat u een account aanmaakt. 

 

Wat jammer ….. 

We zouden de komende weken zoveel bijzondere en leerzame dingen ondernemen met de 

kinderen. Helaas geen bezoek aan het Ontdekrijk in Tilburg, geen grote vrachtwagen waarin 

de kinderen van unit 4 allerlei techniekproefjes kunnen doen, Hoppenbrouwers zou een dag 

techniek komen verzorgen op school. Wat ontzettend jammer!! 

 

Carnaval 

Zoals iedereen vast wel weet, gaan bijna alle carnavalsfestiviteiten niet door. Toch willen we 

het niet helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan op school. Het team en de ouderraad 

zouden het héél leuk vinden om een carnavalsoptocht van de Tovervogel te kunnen bekijken.  

Hoe kunnen de kinderen meedoen? 

Maak thuis een creatieve en mooie carnavalswagen. Dit kan van papier, van lego, K’nex, klei 

………… en vele andere eigen ideeën zijn altijd goed! Maak van het resultaat een foto en stuur 

dit via de mail of via Teams naar de eigen leerkracht. Uiterlijk 9 februari willen we de foto’s bij 

de leerkrachten hebben, zodat er een mooie optocht van gemaakt kan worden. 

Hopelijk een fantastische carnavalsoptocht in beeld die we uiteraard naar iedereen kunnen 

sturen! 

We hopen op vele originele resultaten!! 
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Schoolreisje 

Wat vreemd om er nu, in deze tijd over te beginnen. 

Maar omdat het schoolreisje pas gepland staat op MAANDAG 7 JUNI en we echt hopen dat we 

dan met de kinderen een leuke dag kunnen beleven die ze verdiend hebben, willen we deze 

datum toch vast eens bij u noemen. 

Mocht het allemaal weer kunnen dan hebben we uw hulp nodig voor het vervoer! 

Wellicht kunt er vast een beetje rekening mee houden?! Over een tijdje hoort u er vast meer 

over! 

 

De Medezeggenschapsraad (MR) 

Zoals al in een eerdere Tovergevogel aangegeven, hierbij de vacature voor OPR-leden 

Plein013. Mocht u interesse hebben, dan kan u rechtstreeks mailen naar het mailadres 

onderaan de vacature.  

 

 

 
 
Voor het nieuwe schooljaar is de OPR op zoek naar: 

 3 OPR-leden namens de oudergeleding regulier onderwijs 

 2 OPR-leden namens de personeelsgeleding regulier onderwijs 

 1 OPR-lid namens de personeelslgeleding speciaal basis onderwijs 

 1OPR-lid namens de oudergeleding speciaal onderwijs 

Wat doet een OPR lid? 

 

1. We praten mee over en hebben invloed op de manier waarop het beleid in de 

regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt; 

2. We denken mee over de manier waarop extra ondersteuning aan kinderen 

geboden kan worden; 

3. We bouwen kennis en kunde op over het bredere netwerk van scholen; 
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4. We bouwen kennis op over Passend Onderwijs. 

 

Tijdsinvestering 

De OPR vergadert minimaal 6 x per jaar, 2 uur per keer. U wordt geacht voor de vergadering 

de toegezonden stukken te lezen. Naast de vergadertijd kan het zijn dat er bepaalde 

actiepunten uitgevoerd moeten worden.  

 

Interesse voor kandidatuur? 

Geïnteresseerde kandidaten melden zichzelf direct aan via het mailadres van de OPR: 

opr@plein013.nl vóór 28 februari 2021! 

De beschikbaar gestelde kandidaten ontvangen via de mail een uitnodiging om een korte 

persoonlijke motivatie op te stellen. 

Indien er meer kandidaten zijn dan plaatsen per geleding dan zal er een verkiezing 

plaatsvinden. 

Op 1 maart 2021 ontvangen dan alle MR-en een kieslijst.  

Voor meer informatie zie: http://www.plein013.nl/voor-ouders/wetten-en-

regels/ondersteuningsplanraad/  

 

Vergoeding 

Ouders 

Als lid van de OPR heeft u recht op een vrijwilligersvergoeding per vergadering 

 

Stelt u zich beschikbaar? 

 

Wilt u zich beschikbaar stellen als OPR lid? Meld u dan nu aan door een mail te sturen naar 

opr@plein013.nl  

Met vriendelijke groet, 

Verkiezingscommissie OPR Plein 013 
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