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VANUIT DE SCHOOLLEIDING
Al een geruime tijd sluit ik, als directeur van twee
basisscholen in het noorden, aan bij de gesprekstafels van de
Inspectie van het Onderwijs. In eerste instantie moest ik
naar Utrecht, maar sinds de coronapandemie hebben we
OBS De Vlinder
Jan Westerlaan 3
0599-583477

online meetingen over allerlei onderwerpen.
Vorige week donderdag ging het over het Nationaal
Programma Onderwijs. Het kabinet heeft toegezegd om 8,5
miljard euro in het onderwijs te stoppen met als doel een

directie.devlinder@o2sv.nl

kwaliteitsimpuls in het onderwijs te bewerkstelligen. De
verwachting is dat veel kinderen een onderwijsachterstand

www.obsdevlinder.nl

hebben opgelopen in de afgelopen periode tijdens de
lockdowns.

In deze nieuwsbrief:
Vanuit de schoolleiding
April 2021
Terugblik maart 2021

Persoonlijk vind ik het woord onderwijsachterstand niet goed
gekozen en zou ik liever spreken van een vertraging in het
onderwijs, want de hele wereld heeft te maken met de
coronapandemie. Waar vergelijk je de opbrengsten dan mee?
Als schoolteam zijn wij wel erg benieuwd hoe onze leerlingen
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Terugblik maart 2021
•

Prijs Kloosterwiekers

Met Carnaval hebben de bovenbouwleerlingen een kar geknutseld, zie de nieuwsbrief van maart
2021. De verschillende karren waren prachtig. Daarnaast konden de onderbouwleerlingen (en
ook kinderen die het leuk vonden) een kleurplaat inleveren bij de Kloosterwiekers. De
kleurplaten waren ook prachtig. De één nog mooier dan de ander!
Na lang beraad heeft de Riddergarde van de Kloosterwiekers besloten om geen prijs uit te
reiken aan individuele kinderen, maar om alle kinderen te trakteren op chocolade. Ze wisten
niet wie ze moesten kiezen. Wij snapten dat wel……..
Alle kinderen hebben een chocolade-ei en een paashaasje van chocolade gekregen van hun juf
of meester. De brief die daarbij hoorde is voorgelezen aan de klas. De oorkonde zal een mooi
plekje krijgen.
Uiteraard hopen we dat het Carnaval volgend schooljaar weer gewoon gevierd kan worden,
want het is één van de hoogtepunten van het schooljaar voor veel kinderen.

April 2021
•

Paasbrunch 1 april
Op donderdag 1 april aanstaande organiseert het schoolteam, in
samenwerking met de ouderraad van onze school, een gezellige
Paasbrunch. De paasbrunch vindt in de klas plaats en er wordt
rekening gehouden met de coronamaatregelen.
U hoeft deze dag geen eten mee te geven naar school. Drinken
mag, maar hoeft niet.

•

Goede Vrijdag 2 april en Tweede Paasdag 5 april vrij.
Op vrijdag 2 april en op maandag 5 april is OBS De Vlinder gesloten en zijn alle kinderen vrij
van school.

•

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Medezeggenschapsraad
Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(hierna GMR). Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken, zoals het bestuursformatieplan.
Het gaat in de GMR om onderwerpen die van belang zijn voor alle, of een meerderheid van de
scholen van een schoolbestuur.
De leden van de GMR zijn personeelsleden en ouders van de diverse scholen. Zij
vertegenwoordigen alle scholen binnen het bestuur. Bij ons is dat het Openbaar Onderwijs
Westerwolde. Personeelsleden van een school kiezen de personeelsleden die in de MR zitting
nemen en ouders kiezen de ouders.
Rechten, bevoegdheden, plichten
Zowel de bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de wet. Ook de
plichten van het schoolbestuur staan hierbij beschreven. Alle artikelen van de Wet
medezeggenschap op Scholen (WMS) kunt u hier vinden. In het medezeggenschapsreglement
van een GMR is vastgelegd hoe vaak de GMR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand
zitting kan nemen in de MR. Vaak geldt een zittingsduur van drie jaar.
Meer weten?
Meer informatie over de diverse medezeggenschapsorganen, hun rechten en bevoegdheden en
hun verhouding tot schoolbesturen, is te vinden op de website infowms.nl of in de WMS. Leden
van de PO-Raad kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk.

•

Oproep MR op onze school
Op onze school hebben wij een medezeggenschapsraad (hierna MR) die meedenkt en adviseert
op het beleid van onze school. In de bijlage vindt u een brief van de medezeggenschapraad van
onze school.

•

Spelinloop groep 1, open podium groep 7 en schoolvoetbal gaan niet door
Het wordt eentonig, maar wederom gaat de spelinloop in groep 1 niet door en ook het
schoolvoetbal is helaas afgezegd.

•

Verhalen- en Egelpad Sellingen
Maak kennis met de egel in het Sellingerbos!
Wist u dat het egelpad van Staatsbosbeheer de komende maanden ook
een verhalenpad is en dat daarbij hele leuke opdrachten zijn te doen?
Ontdek langs het pad de bladzijden van het prentenboek ‘Hallo egel’
van Jane Mc Guinness. Uw kind leert over het leven van de egel en er
zijn ook leuke opdrachten bij te doen.
Het Verhalen- en Egelpad is van 20 februari t/m 9 mei open. De start is
aan de Dennenweg 1a, achter de Noordmee in Sellingen.
Het is voor jong en oud.

•

Eindtoets Cito groepen 8
Als uw kind in groep 8 zit, dan maakt hij of zij in april de Centrale Eindtoets. Wij hebben
gekozen voor de papieren toetsen van Cito en deze worden op dinsdag 20 april en op woensdag
21 april afgenomen.
Of het allemaal volgens planning doorgaat, hangt nog wel een beetje af van het coronavirus.
In 2020 hebben de achtstegroepers helemaal geen Centrale Eindtoets gemaakt, omdat ze in die
periode thuis les kregen vanwege de coronacrisis. Het was niet erg om de toets over te slaan,
omdat de plaatsing in het voorgezet onderwijs toch gebeurt op basis van het schooladvies dat
het kind en de ouders voor 1 maart al krijgen van de leerkracht.
Met de Centrale Eindtoets, krijgt uw kind een extra kans om te laten zien wat het kan.
Als er op de toets een hoger niveau gescoord wordt dan op het schooladvies staat, moet de
school het advies heroverwegen. Scoort uw kind lager dan verwacht, dan verandert dat niets
aan het schooladvies. Kinderen hoeven zich dus geen zorgen maken over de eindtoets (geen
stress!). Oefenen is ook niet nodig, omdat de toets juist is bedoeld om te kijken wat uw kind al
kan en weet.
De Centrale Eindtoets bestaat uit verschillende delen. Alle kinderen maken een rekentoets en
een taaltoets. Daar krijgen ze twee uur de tijd voor. Er is ook een toets voor wereldoriëntatie,
maar die is niet verplicht. Het kan gebeuren dat kinderen ziek zijn in de week van de eindtoets,
dan kan de toets later worden ingehaald. De toets moet dan altijd op de computer worden
gemaakt in de week van 26 tot 30 april of van 10 tot 14 mei.

•

Koningsspelen
Dit schooljaar zullen de koningsspelen anders zijn dan gebruikelijk;
de koningsspelen zullen op onze eigen school plaatsvinden voor alle
groepen op donderdag 22 april en vrijdag 23 april aanstaande.

•

Motorische Remedial Teaching (MRT)
In verband met de oplopende coronabesmettingen op een aantal scholen is door het bestuur
besloten om de MRT-lessen op alle scholen in Westerwolde Zuid, tijdelijk te stoppen. We willen
de contactmomenten zoveel mogelijk beperken om (verdere) besmettingen te voorkomen.

•

Schoolgeld, schoolfonds
Door de ouders wordt per schooljaar een vrijwillige financiële bijdrage in het schoolfonds
gestort. De bijdrage wordt besteed aan extra uitgaven zoals vieringen, traktaties, cadeautjes
schoolverlaters, excursies/uitjes, spelletjesdagen, paasbrunch, licht en geluid voor de
discoavond, etc. Het gaat hierbij om activiteiten die niet binnen het reguliere onderwijsbudget
vallen en die we wel graag willen doen met onze leerlingen.
De ouderbijdrage voor het schoolfonds is € 25,00 per leerling. Dit is een vrijwillige bijdrage.
Voor kinderen die later instromen wordt dit naar rato berekend.
Naast het schoolfonds vragen wij van ouders een financiële bijdrage voor de schoolreis. Voor de
groepen 1 t/m 4 een bedrag van € 25,-, voor groep 5 t/m 7 € 35, en voor groep 8 is dit € 80,(schoolkamp 3 dagen).
In de week voor Sint-Maarten maken de kinderen een eigen lampion. Elk jaar, rond of op 5
december, bezoeken Sinterklaas en een aantal Pieten onze school (dit schooljaar op vrijdag 4
december). Met de kinderen van de groepen 1 t/m 4 viert hij zijn verjaardag en hij deelt daar
cadeautjes uit. De kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 houden een surpriseochtend. Zij
verzorgen zelf een cadeautje.
Donderdag voor de kerst is er een kerstbijeenkomst voor kinderen en ouders van 17.00 uur tot
ongeveer 19.00 uur. Er is meestal een gezamenlijke maaltijd voor de kinderen. De ouderraad
organiseert deze kerstbijeenkomst in overleg met het schoolteam.
Voor de Sinterklaasviering is een bijdrage van € 10,00 per leerling vastgesteld. De groepen 1
t/m 4 betalen dit aan school. Van de groepen 5 t/m 8 wordt verwacht dat ze voor de viering van
het Sinterklaasfeest in de eigen groep een cadeautje kopen van € 10,00.
De financiële bijdrage, inclusief de vrijwillige ouderbijdrage, ziet er voor de verschillende
groepen als volgt uit:
•

Groep 1 t/m 4 € 60,-

(Inclusief het Sinterklaascadeau)

•

Groep 5 € 50,-

(Exclusief €10,- Sinterklaascadeau)

•

Groepen 6 en 7 € 60,-

(Exclusief €10,- Sinterklaascadeau)

•

Groep 8 € 105,-

(Exclusief €10,- Sinterklaascadeau)

De kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een briefje mee naar huis met het verzoek
de bijdrage over te maken op IBAN NL84 RABO 0360 1617 74 t.n.v. Stichting vrienden van OBS
De Vlinder onder vermelding van de naam en de groep van het kind. Dit bedrag kan in één keer
worden voldaan maar er bestaat ook de mogelijkheid dit in drie termijnen te voldoen (oktober,
januari en april).
Indien de ouder(s) of verzorger(s) geen ouderbijdrage betalen, zijn wij genoodzaakt om
activiteiten te laten vervallen of de bijdrage te verhogen.
De controle en de financiële administratie valt onder de verantwoordelijkheid van de ouderraad.
De verantwoording over de besteding van de gelden is op te vragen bij de ouderraad. Zie ook
hoofdstuk 3 en 9 in de schoolgids op onze website.
•

Vormingsonderwijs op school (GVO)
Juf Rina Oosting heeft als vakleerkracht GVO jarenlang vormingsonderwijs op onze school
gegeven in de groepen 5 t/m 8. In de ‘coronalockdown’ heeft juf Rina bewuste keuzes gemaakt
en dit betekende dat zij geen vormingsonderwijs meer bij ons op school komt geven op de
donderdag. Wel had juf Rina al een opvolger voor zichzelf gevonden in de persoon van Anita
Kloppenburg. Juf Anita is op de vrijdag begonnen met vormingsonderwijs.
Vaak krijgen wij de vraag tijdens een rondleiding of er ook godsdienstonderwijs wordt gegeven
op school. Wij geven vormingsonderwijs!
Wat is vormingsonderwijs?
Met vormingsonderwijs krijg je een vakleerkracht op school die lesgeeft vanuit de
levensbeschouwelijke traditie waar hij of zij thuis in is. De vakleerkracht heeft een open
houding naar andere tradities, maar kan vanuit een uniek binnen-perspectief leerlingen
begeleiden om levensvragen te onderzoeken en hun eigen mening te vormen. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van (bron)verhalen en creatieve werkvormen zoals kunst, drama of muziek.
Hoe werkt vormingsonderwijs in de praktijk?
Onze vakleerkracht geeft vormingsonderwijs aan leerlingen die zich daarvoor opgeven. Een
lesuur duurt 45 minuten en valt onder eindverantwoordelijkheid van de directeur. Aan de
vormingslessen zijn geen kosten verbonden. De rijksoverheid betaalt het vormingsonderwijs
vanwege het wettelijk recht van de ouders.
Onze ervaring is dat er een enorme betrokkenheid is van de kinderen bij de lessen en dat deze
erg plezierig verlopen.

Wij wensen iedereen een heel fijn
Pasen en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Schoolteam OBS De Vlinder.

