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Bereikbaarheid directie 
Maandag: de Ster 
Dinsdag: st. Willibrordusschool 
Woensdag: st. Willibrordusschool  
Donderdagochtend: de Ster  
- 
middag: st. Willibrordusschool 
Vrijdag: de Ster 
 
Indien de telefoon niet zou kunnen worden 
opgenomen door collega’s zonder lestaken, 
dan zorgen we er voor dat er even een 
toestel bij de leerkracht in het lokaal 
aanwezig is. De school is dan altijd 
bereikbaar.  
Via infostwillibrordus@skozok.nl is de 
directeur dagelijks bereikbaar.  
 
Uit de schoolagenda 
15 t/m 19 februari 
Carnavalsvakantie 
26 februari 
Riebas 
3 maart 
20.00 uur: MR vergadering 
 
De kapstokregel van 
de maand februari…  

Carnaval 
Dit jaar zal carnaval anders zijn dan anders. 
Geen feestochtend op vrijdag, geen polonaise en geen 
feest 4 dagen lang. Je mag wèl op carnavalsvrijdag 
verkleed naar schoolkomen zodat we elkaar nog even 
kunnen bewonderen. 
Gelukkig zijn er nog meer dingen die wèl kunnen. 
  
Te beginnen met dat jullie maandag allemaal weer 
naar school mogen….. Verder heeft groep 8 dit jaar 
ook een raad. Deze wordt aangevoerd door 
jeugdprinses Famke, jeugdprins Kevin en adjudant 
Kris. Zij hebben samen een mooie kleurplaat 
ontworpen. Deze gaan jullie via de mail ontvangen van 
meester Stan. 
Aan jullie de vraag om deze uit te printen en mooi in 
te kleuren, en uiterlijk donderdag 11 februari voor 12 
uur in te leveren bij je eigen juffrouw. 
Vrijdagochtend wordt er per klas een prijs uitgereikt 
voor de mooiste tekening. Famke, Kevin en Kris 
hebben voor de prijswinnaars een leuk cadeau bij zich. 
Degene die niet winnen hoeven niet te treuren, ook 
voor hen zal er iets in het vooruitzicht staan. 
Wat….. dat houden we nog even geheim. 
  
Wensen wij jullie toch een fijne vakantie, met hopelijk 
ook veel plezier. 
En wat betreft de kleurwedstrijd, doe je best! 
  
Commissie carnaval vanuit de oudervereniging. 
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Bericht van de GMR: Oproep oudergeleding OPR passend onderwijs  
Aan: ouders en MR-en van SKOzoK  
Betreft: oproep voor ouderlid OndersteuningsPlanRaad passend onderwijs De 
Kempen. 
 
Beste ouders en MR-leden,  
Vanaf 1 augustus 2014 werkt het onderwijs met 'passend onderwijs'. Dit betekent dat er voor ieder  
kind een passend onderwijsaanbod moet zijn. Dat wordt in onze regio geregeld door het  
samenwerkingsverband De Kempen. Alle scholen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en  
speciaal onderwijs van onze regio maken deel uit van dit Samenwerkingsverband (zie: 
www.podekempen.nl)  
 
Ondersteuningsplan en ondersteuningsplanraad  
Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend onderwijs en beschrijft  
in haar ondersteuningsplan het beleid van het samenwerkingsverband.  
Kernthema’s zijn:  
− de kwaliteit van de basisondersteuning;  
− extra ondersteuning voor leerlingen in het regulier onderwijs;  
− verwijzing naar en toelating door SBO en SO;  
− afstemming en samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en de jeugdzorg; − het financiële 
beleid van het samenwerkingsverband;  
Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap over dit ondersteuningsplan door deelname  
in de ondersteuningsplanraad (OPR). Vanuit SKOzoK nemen één ouder en één personeelslid zitting in 
de OPR.  
Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband wordt eens in de vier jaar vastgesteld en  
jaarlijks geactualiseerd. De OPR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Ter voorbereiding op elke  
vergadering dienen inhoudelijke stukken te worden gelezen.  
 
Vacature  
Door vertrek van een ouderlid is er een vacature ontstaan voor een ouder met een kind op een  
SKOZOK basisschool. Wij zijn op zoek naar kandidaten die:  
− zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor het samenwerkingsverband, − bovenschools 
kunnen denken en handelen,   
− bij voorkeur ervaring hebben met medezeggenschap (het is niet nodig om lid te zijn van een  MR).  
De belangrijkste bevoegdheid van de OPR is het instemmingsrecht voor het ondersteuningsplan van  
het samenwerkingsverband. 
 
Wilt u zich aanmelden voor deze vacature? Stuur daarvoor uw curriculum vitae en een korte  
motivatie naar het volgende emailadres: gmr@skozok.nl  
Bij meer aanmeldingen wordt er een  verkiezing gehouden door de GMR.  
Meer informatie over de ondersteuningsplanraad en het samenwerkingsverband, vindt u op: 
https://www.podekempen.nl/Ondersteuningsplanraad-(OPR)  
Mocht u behoefte hebben aan extra informatie over de vacature, dan kunt u dit aangeven bij de  
GMR (gmr@Skozok.nl). Wij brengen u dan in contact met een vertegenwoordiger van het OPR.   
 
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we zo snel mogelijk een nieuw ouderlid van SKOzoK in de  
OPR kunnen verwelkomen.   

Met vriendelijke groet,  
Pearl van Gils, voorzitter GMR  
Ineke Mensink, vicevoorzitter GMR 
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