
  Nieuwsbrief 
 

Nieuws vanuit het team: 
Het onderwijs heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan. De St. Jan Baptist is in beweging. De 
veranderingen in de wijze waarop het onderwijsaanbod wordt verzorgd en de schoolorganisatie,  
geven een stevige basis om kwalitatief onderwijs te kunnen verzorgen. Het leerlingaantal blijft de 
komende jaren nog groeien en het lerarenteam zal uitgebreid worden. 
 
Op de studiedag in maart stond in de ochtend ‘ Goed onderwijs en de kwaliteit van het lesgeven” op 
de agenda. Onder leiding van Inge van der Ven van het bureau ‘Vol van leren’ zijn we met elkaar in 
gesprek gegaan over onderwijs, het pedagogisch en didactisch handelen. De doelen en afspraken zijn 
gezamenlijk vastgelegd.  
 
In de middag hebben we o.l.v. Marc Cobben van Edux gesproken over de waarden van onze school 
De waarden veiligheid, verbondenheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, zijn vertaald in hoe we 
samen zorgdragen aan een positief leef en leerklimaat. 
De St. Jan Baptist is een school die: 

- hoge verwachtingen van kinderen heeft en van onszelf; 
- goede leerresultaten heeft op het gebied van taal en rekenen; 
- zich verantwoordelijk voelt om kinderen goed begeleiden in hun ontwikkeling. 

En daarvoor is een team van gemotiveerde en professionele leerkrachten nodig, die met elkaar in 
gesprek gaan over het onderwijs. 
Op de studiedag hadden we de tijd genomen om met elkaar in gesprek te gaan en kijken we terug op 
een geslaagde dag! 
 

Koningspelen 23 april 2021:           
Op vrijdag 23 april gaan de Koningsspelen van start!! Dit jaar is er een 
programma samengesteld met inachtneming van de Covid-
maatregelen. Het Koningsontbijt gaat helaas niet door, maar we 
zorgen voor drinken en een versnapering tijdens de wandeling!  Fijn 
dat veel ouders al aangegeven hebben om een groepje kinderen te 
willen begeleiden. 
 
Het thema is: ik + jij = wij! Deze dag staat in het teken van gezonde 
voeding, sport en spel. Via www.koningsspelen.nl  kunt u samen met 
uw kinderen alvast in de stemming komen met het lied en de dans van Kinderen voor Kinderen. 
 
  



Praktische informatie 
De kinderen worden op vrijdag 23 april op school verwacht en mogen (sportief) verkleed komen in 
oranje, rood, wit en blauw. Denk aan sportschoenen, geen slippers.  
 
De leerlingen uit de groepen 1-2 krijgen een circuit van spelletjes aangeboden op het schoolplein en 
het veld. Deze activiteit is van 9.30-10.30 uur. 
 
De leerlingen uit de groepen 3 en 4 volgen een route met opdrachten door de wijk Oerle-zuid.  
De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 volgen een route door ‘oud’ Oerle.  
Deze activiteiten starten vanaf 8.40 uur. De ouders die zich opgegeven hebben ontvangen nog extra 
informatie over de route en de activiteiten. 
 

 
Vervanging:  
Deze week zijn twee leerkrachten met ziekteverlof. De ziekteverloven hebben er niet toe geleid dat 
er een groep naar huis gestuurd hoeft te worden. 
Helaas zijn er geen vervangers beschikbaar. Rachel Melisse heeft dinsdag en vrijdag vervangen in 
groep 6.  
Op woensdag zijn in groep 6 en donderdag in groep 6 en 7 professionals van Qrabbl ingezet.  
De professionals van Qrabbl kunnen worden ingezet op het moment dat er geen vervanging 
beschikbaar is binnen Veldvest. Qrabbl biedt professionals die zijn gespecialiseerd in één specifiek 
vakgebied. 
Op woensdag is een workshop techniek aangeboden en donderdag twee workshops nl. beeldende 
vorming en muziek. 
 

 
Samenvatting Schoolraad/MR: 
Op 8 april jl. is er een Schoolraad/MR vergadering gehouden. Met dit bericht wordt een korte 
terugkoppeling gegeven van de besproken onderwerpen. 
 
De wijze waarop de vrijwillige ouderbijdrage dit jaar gevraagd is, via een betaalverzoek aan ouders 
per klas, is erg succesvol! Meerdere ouders hebben positief gereageerd op de eenvoudige en snelle 
manier van betalen. Voor 60% van de kinderen is deze vrijwillige ouderbijdrage al ontvangen. Op 
korte termijn gaat de oudervereniging in gesprek met de school om plannen te maken voor 
toekomstige activiteiten. 
 
Daarnaast is verkennend gesproken over het Nationaal Programma Onderwijs waarbij er financiële 
middelen vanuit de overheid komen voor alle scholen in Nederland voor de duur van 2 jaar. De 
school is bezig met het analyseren van de onderwijsresultaten van de leerlingen om zo in beeld te 
krijgen waar extra in wil investeren de komende 2 jaar. Dit is een proces dat de school in nauwe 
samenwerking met de andere scholen van stichting Veldvest doet. 
De eerste uitkomsten van de analyse zijn positief, de leeropbrengsten zijn op niveau, ook na het 
aantal weken thuisonderwijs.  
 
Bij het vaste agendapunt communicatie is afgesproken dat het geactualiseerde communicatieplan 
binnenkort voorgelegd wordt aan de schoolraad voor feedback zodat dit plan als hoofdstuk 
opgenomen kan worden in de schoolgids. 
 
 



Maria heeft de schoolraad meegenomen in de onderwijskundige visie van de school en toegelicht 
hoe de teamleden samenwerken op studiedagen aan een verdere verdieping van de kennis op het 
gebied van instructies geven om het onderwijsleerproces te vergroten. De aandacht gaat daarnaast 
bewust uit naar teamvorming nu er nieuwe leraren welkom geheten zijn in het team van de St Jan 
Baptist. 
 
De leerling prognoses laten de komende jaren een stijgende lijn zien en de schoolraad heeft gevraagd 
hoe de school deze groei wil opvangen. De directie is in overleg met stichting Veldvest over de 
begroting waarin aanschaffingen en investeringen worden opgenomen om de groei in het leerling 
aantal goed te kunnen regelen.  
 
Tijdens de rondvraag zijn de volgende onderwerpen besproken: 

• vanuit het ministerie OC&W zullen er vanaf medio april zelftesten beschikbaar komen voor 
onderwijspersoneel op school. Op basis van vrijwilligheid krijgen medewerkers van de school 
de mogelijkheid om zichzelf te testen op Corona wanneer zij geen Corona gerelateerde 
klachten hebben. Wanneer er wel sprake is van klachten dienen ze naar de GGD teststraat te 
gaan.  

• Bezetting van de schoolraad in het nieuwe schooljaar vanwege het zwangerschapsverlof van 
Janneke. 

 

 
 
Verkiezingen GMR: 
Beste ouders, 
 
 Donderdag 20 mei 2021 worden de jaarlijkse verkiezingen gehouden voor de GMR 
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van stichting Veldvest. Vanuit de oudergeleding is 
Sander Jongerius dit jaar aftredend. Hij stelt zich opnieuw verkiesbaar voor deze functie.  
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt voor kansen om personeel en ouders te 
betrekken bij veranderingen op scholen. Personeel en ouders hebben samen invloed op het beleid 
van Veldvest. De GMR van Veldvest zoekt mensen die de ouders willen vertegenwoordigen, en die 
zich willen inzetten voor een goede communicatie tussen personeel, ouders en bestuur. 
Communicatie die duidelijk is, open, transparant en voor iedereen toegankelijk.  
 
Wilt u er samen met ons voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar leerlingen, medewerkers en 
ouders biedt, gewaarborgd blijft? Heeft u de ambitie om daar mee sturing aan te geven?  
Denkt u te voldoen aan de op de volgende pagina beschreven competenties? 
Dan kunt u zich ook aanmelden voor de GMR! Dit kunt u doen door vóór1 mei 2021 een mail met uw 
naam, adres en telefoonnummer te sturen naar gmr@veldvest.nl.  
 
Mocht u vooraf inlichtingen willen, kunt u per mail contact met mij opnemen en uw vragen stellen. 
Hopelijk voelt u zich geïnspireerd om te reageren.  
We zien uw reactie graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet,  
Monique Hovens Secretaris GMR 
 

 
  



Schoolvoetbaltoernooi: 
 
Wij  hebben vanuit de organisatie van het schoolvoetbal bericht ontvangen dat ze hebben besloten 
om het schoolvoetbalkampioenschap een jaar uit te stellen.  
 
Reden hiervoor is nog steeds de onzekerheid ten aanzien van de beperkende maatregelen vanuit de 
overheid.  
 
Het wordt nu ook te kort dag om nog een verantwoord en goed schoolvoetbalkampioenschap in 
mei/juni te organiseren.  
 
Ze hopen volgend jaar/seizoen weer -met jullie steun- op te kunnen starten.  

 
Agenda: 

- Vrijdag 23 april: koningsspelen 

- Dinsdag 27 april: koningsdag, alle kinderen vrij 

- Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei: meivakantie, alle kinderen vrij 
 
 
Bijlage: 

- Oproep ouders GMR 2021  

- Brief benoeming voorzitter College van Bestuur Veldvest 
 


