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Riebas 
 

Jaargang 7                   Nummer 12          Datum: 26 februari 2018 
 
 
 
Bereikbaarheid directie 
Maandag   de Ster, Westerhoven 
Dinsdag    st. Willibrordusschool. 
Woensdag  st. Willibrordusschool.  
Donderdag ochtend: de Ster, Westerhoven  
  middag: st. Willibrordusschool 
Vrijdag     de Ster, Westerhoven 
 
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.  
 
Planning 
7 maart:  Studieochtend: alle kinderen vrij 
12 maart:  Riebas 13 
21 maart:  20.00 uur: MR vergadering 
26 maart:  Riebas 14 
2 april:   2e Paasdag 
9 april:   Riebas 15 
 
Studieochtend 7 maart 
Op 7 maart vindt voor het team een studieochtend plaats o.a. in het 
kader van de opbrengsten van de cito- toetsen die onlangs in alle 
groepen zijn afgenomen. We analyseren de cijfers en bepalen 
daarmee de strategie voor de komende periode.  
 
Bedankt! 
Namens alle kleuters en hun juffen willen wij 2 papa’s ontzettend 
bedanken voor het repareren en schilderen van onze bakfiets. 
Bedankt Pim Smits en Roel Sweegers! Toppie! 
 
En nogmaals… Bedankt! 
Vrijdag 9 februari jl. vierden we met zijn allen carnaval op school. De kinderen hebben samen een fijn 
feest gevierd. Heel erg bedankt aan alle hulpouders en natuurlijk de carnavalsvereniging voor hun 
bijdrage aan deze ochtend!  

 
Ideeënbus  
In het halletje bij de witte deur hangt sinds kort een ideeënbus. Wanneer 
je een goed idee hebt, met je groep, groepje of zelf, kun je dit op een blad 
noteren, uitwerken, naam/namen erop en in de bus deponeren. 
Schrijf er ook bij waarom het zo’n goed idee is. Natuurlijk heeft het idee 
met “onze school” te maken (binnen en/of buiten). Alle ideeën worden 
serieus bekeken. We zijn reuze benieuwd naar jullie ideeën!  
 
Uit de schoolgids 
Onze schoolgids is te vinden op de website: www.bsstwillibrordus.nl (homepagina, linker nieuwsblok). 
In de Riebas plaatsen we met enige regelmaat artikelen uit de gids. Deze keer de regeling betreffende  
externe begeleiding onder schooltijd. 
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Het is niet toegestaan om behandeling van uw schoolgaande kind door een extern specialist onder 
schooltijden te plannen.  
Wettelijk ligt hierover namelijk het volgende vast: 

 Iedere leerling dient deel te nemen aan de voor hem bestemde onderwijsactiviteiten (WPO artikel 
41, lid 1). Eenvoudig gezegd: in principe is iedere leerling onder schooltijd op school. 

 Hiervan mag worden afgeweken indien sprake is van gewichtige omstandigheden (Leerplichtwet, 
artikel 11g). Maar hiervoor is de directeur verantwoordelijk; als deze geen toestemming geeft, dan 
mag het niet (Leerplichtwet, artikel 14 lid 1). In alle gevallen zal overleg met de leerplichtambtenaar 
plaatsvinden. 

-Als ouders er voor kiezen hun kind naast het gewone lesprogramma van school, extra lessen te laten 
volgen, dan moet dit buiten schooltijd plaatsvinden. 
-Als de school via afspraken met Passend Onderwijs of een expertisecentrum speciaal (basis)onderwijs, 
een kind mogelijkheden biedt om tijdens schooltijd een speciaal programma te volgen, kan hiervoor 
toestemming worden verleend.  
Dit vindt plaats in overleg met de ouders, lopende het betreffende traject. 
 
-Een aanvraag voor medische behandeling onder schooltijd (logopedist, fysiotherapeut, kinderarts e.d.) 
dient formeel te worden ingediend, waarbij een verklaring van huisarts of specialist moet worden 
overlegd. In deze verklaring is nadrukkelijk aangegeven dat de behandeling onder schooltijd 
noodzakelijk is.  
 
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade tijdens de reis naar een 
behandelingslocatie en lestijd elders. Ook niet voor de gevolgen voortvloeiend uit een foutief 
activiteitenaanbod. 
 
Een aanvraag geschiedt d.m.v. een formulier dat bij de directie verkrijgbaar is. Een aanvraag wordt elk 
schooljaar opnieuw beoordeeld. 
 
Update vanuit de MR 
Op 24 januari jl. heeft de MR weer een bijeenkomst gehad. Graag berichten wij jullie zoals gebruikelijk 
over de agendapunten die zijn besproken. Het jaarverslag 2016/2017 van de MR is vastgesteld en is 
terug te vinden op de site van school (www.bsstwillibrordus.nl/voor-ouders/medezeggenschapsraad/).  
De bijeenkomst van VVN in samenwerking met Gemeente Bergeijk op 5 februari zal door een van de 
SR leden worden bijgewoond. Deze bijeenkomst is vooral toegespitst op gedrag en bewustwording. De 
punten die de MR uit eerdere vergaderingen en brainstormsessies heeft genoteerd zijn samengevat in 
een document en zal door het SR lid als ondersteunend stuk mee naar de bijeenkomst worden 
genomen. De directie heeft de MR en SR weer meegenomen in de voortgang van het School 
Ontwikkelingsplan (SOP). De speerpunten lezen en rapportage krijgen nog steeds de nodige aandacht. 
Zo zullen de uitkomsten van de Citotoetsen worden vergeleken met voorgaande jaren om te kijken of 
de aandacht van de afgelopen tijd z’n vruchten heeft afgeworpen. M.b.t. rapportage gaat het team nu 
stevig aan de slag met het sociaal-emotionele component. Verder heeft het team geïnventariseerd 
welke communicatiemiddelen er worden gebruikt om vanuit school ouders te informeren. Geprobeerd 
wordt om hier meer afstemming en eenduidigheid in te brengen.  
De prognose van het aantal leerlingen voor het schooljaar 2018/2019 blijft vrijwel gelijk aan dit 
schooljaar (-4). De verwachting is dat ook de formatie gelijk zal blijven. In april kan hier zekerheid over 
gegeven worden. Het team gaat de aangewezen contactpersoon van de GGD m.b.t. de gezonde school 
uitnodigen voor een oriënterend gesprek. Na dit overleg zal het punt opnieuw in de MR vergadering 
besproken worden. Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar en de vergaderdata - de volgende is 
woensdag 21 maart-  worden in de Riebas vermeld. De MR is per e-mail te bereiken via 
MrStWillibrordus@Skozok.nl . Natuurlijk kun je altijd een van de MR/SR leden aanspreken als je vragen 
hebt, opmerkingen wilt plaatsen of onderwerpen aan wilt dragen. 
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Procedure gewijzigd:  
INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2018-2019 
Door verdere automatisering verloopt het inschrijven van nieuwe leerlingen vanaf heden 
via een link op onze website. Hieronder is de betreffende procedure nader beschreven.  
Vanzelfsprekend kunt u met vragen altijd terecht bij de directie via: 
infostwillibrordus@skozok.nl 

Voor kinderen die tussen 01-08-2018 en 01-08-2019 4 jaar worden èn voor kinderen 
die dit schooljaar nog 4 jaar worden en nog niet zijn ingeschreven op onze school.  
 
Kiest u voor onze school, dan volgt een aanmeldprocedure en vragen wij u een aantal 
digitale formulieren in te vullen op onze website.  
Ga hiervoor naar www.bsstwillibrordus.nl klik op ‘voor ouders’ en daarna op ‘nieuwe 
leerlingen’.  Vervolgens nemen we contact met u op. 
 
Om inzicht te krijgen in onze leerlingenaantallen voor het nieuwe schooljaar, verzoeken we 
u aanmelding te laten plaatsvinden voor 1 april aanstaande. 
 
U kunt, wanneer u zich vooraf wilt oriënteren op onze school, via dezelfde pagina op onze 
website een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.  
 
U bent van harte welkom!  
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