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Riebas 
 

Jaargang 7                   Nummer 9          Datum: 8 januari 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 
22 januari:    Riebas 10 
    20.00 uur: GMR SKOzoK 
24 januari:   20.00 uur: MR vergadering 
5 februari:    Riebas 11 
9 februari:    Carnaval op school 
12 t/m 16 februari:  Carnavalsvakantie 
 
De kapstokregel van de maand januari…  

 
 

Dankjewel 
Voor de kerstvakantie hebben de kinderen 
samen een fijne kerstviering mogen verzorgen en beleven. De samenwerking 
met de Riethovense ouderen heeft een onvergetelijke ervaring opgeleverd. 
Iedereen die daaraan heeft bijgedragen, bij dezen hartelijk bedankt! 

  
 

 

Vanuit de BVL-werkgroep 
Voor de kinderen die het misschien even zijn vergeten! REFLECTIONDAY is voor de kerstvakantie 
gestart. Schoolkinderen kunnen zichtbaar en met reflectie deelnemen aan het verkeer. 
  
Wie komt er met een hesje aan naar school? 
Zet het op de foto en stuur de foto in. 
Dan maak je kans op leuke prijzen! 
  
Tot 21/1/2018 kunnen foto's worden ingestuurd naar INFO@REFLECTIONDAY.NL Daarna 
worden de prijswinnaars (individueel en klassikaal) bekend gemaakt en de prijzen worden in februari 
uitgereikt. Maar iedereen die meedoet wint sowieso een prijs; namelijk verkeersveiligheid. 
  
Meer weten? Zie www.reflectionday.nl. 
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Ziekmelden van kinderen 
Als uw kind ziek is en daardoor niet naar school kan komen, ontvangen we 
daarvan graag een telefonische melding. We zijn niet altijd in de gelegenheid 
om berichten hierover, die we per mail ontvangen, tijdig te lezen. Telefonisch 
contact voorkomt misverstanden, graag uw aandacht daarvoor. 
 

Vanuit de schoolgids 
Omdat we informatie uit de schoolgids van wezenlijk belang vinden, willen we e.e.a. eveneens op 
gezette tijden via de nieuwsbrief delen. Deze keer het artikel over begeleiding van leerlingen, 
ondersteuning en passend onderwijs. De gehele, actuele, schoolgids is te lezen via onze website 
www.bsstwillibrordus.nl  of klik hier:  Schoolgids 

 
Begeleiding van leerlingen, ondersteuning, passend onderwijs.  
Kwaliteitsondersteuning  
Waar de meeste basisscholen in Nederland werken met interne begeleiders (leerkrachten die als extra 
taak collega’s begeleiden), werken wij met kwaliteitsondersteuners, ook wel KO’ers genoemd. Zij 
helpen mee de kwaliteitszorg voor onze leerlingen te optimaliseren en coachen de leerkrachten in het 
vergroten van hun bekwaamheden. Kwaliteitsondersteuner is op onze school een volwaardige functie. 
Hierdoor kan men zich volledig focussen op de kwaliteit van het onderwijs en expertise optimaal 
inzetten. Een kwaliteitsondersteuner is op twee of meer scholen werkzaam en werkt SKOzoK-breed 
intensief met collega-KO’ers samen. Hierdoor wordt specialistische kennis en ervaring met elkaar 
gedeeld.  
 
Begeleiding van leerlingen 
Leerlingen met extra of specifieke ondersteuningsbehoeften krijgen op onze school extra 
ondersteuning en begeleiding. Naast het basisaanbod in het groepsplan, creëert elke leerkracht 
ruimte voor een herhaalde of aangepaste instructie en ondersteuning in de verwerking van 
opdrachten.  
 
Ondersteuningsteam (OT)  
Wanneer de basisondersteuning op school niet voldoende is om een leerling optimaal in ontwikkeling 
te brengen kan, indien nodig, door de kwaliteitsondersteuner extra ondersteuning aangevraagd 
worden bij het Samenwerkingsverband. In veel gevallen plannen we een Ondersteuningsteam(OT)-
gesprek, waar ook ouders bij aanwezig zijn. Samen met eventuele andere betrokkenen (zoals een 
logopediste, een hulpverlener uit de thuissituatie of een orthopedagoog die recent onderzoek heeft 
gedaan) zoeken we gezamenlijk naar mogelijkheden om het onderwijs beter af te kunnen stemmen op 
de onderwijsbehoeften van de leerling. In het OT gesprek worden afspraken gemaakt en worden, 
waar nodig, naar de mogelijkheden van extra ondersteuning gezocht.  
 
Passend onderwijs 
Wij vinden kwalitatief goed onderwijs erg belangrijk. Daarom bieden wij onze leerlingen eigentijds 
onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Sinds 
augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht.  
Dit betekent dat scholen binnen een bepaalde regio, met zowel regulier als speciaal onderwijs, samen 
zorg dragen voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen. SKOzoK maakt deel uit van 
samenwerkingsverband PO De Kempen, waarin de schoolbesturen van basisscholen in de 
gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, 
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre samenwerken om de verschillende specialismen van de scholen 
in de omgeving maximaal te benutten. Sinds augustus 2016 zijn alle scholen zelf verantwoordelijk 
voor de inrichting en de financiering van alle vormen van ondersteuning. Passend Onderwijs is 
kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs voor alle kinderen. Ieder kind heeft hier immers recht op. 
Dat begint bij een sterke basis, die wordt geboden door onze leerkrachten. De impact van het 
handelen van de leerkracht staat centraal en zorgt ervoor dat kinderen zich zo optimaal mogelijk 
kunnen ontwikkelen. Waar nodig worden de leerkrachten ondersteund om die sterke basis te kunnen 
bieden. Het gedachtengoed van HGW (Handelingsgericht werken) dient als onderlegger van ons 
beleid met betrekking tot Passend Onderwijs.  
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De drie lagen die Passend Onderwijs kent (basisondersteuning, speciale ondersteuning en Speciaal 
Basis Onderwijs) worden aangestuurd door een leidinggevend team dat samen de taken van de totale 
piramide uitvoert. Hierdoor:  

 

 

 

 

 
Update vanuit de MR 
Op 13 december heeft de MR vergaderd. Zoals gebruikelijk willen wij jullie graag berichten over de 
agendapunten die zijn besproken. Yolanda Verhoeven (Kwaliteitsondersteuner) heeft ons met behulp 
van een presentatie uitgelegd hoe het sociaal-emotioneel volgprogramma ‘Zien’ werkt. Stan 
Schilleman (directeur) heeft ons een samenvatting gegeven van de onderwerpen die tijdens de 
studiedag op 6 december aan de orde zijn gekomen. Zo heeft het team de 2 belangrijke pijlers van het 
schoolontwikkelingsprogramma, te weten lezen en rapportage, besproken en geëvalueerd. 
Een belangrijk en steeds terugkerend punt op de agenda van de MR is verkeersveiligheid. De MR 
heeft een brainstormdocument gemaakt. Dit document zal worden aangevuld met aandachtspunten 
vanuit de OV en wordt daarna in het team besproken. Binnenkort is er een bijeenkomst van VVN in 
samenwerking met Gemeente Bergeijk over veilige en uniforme schoolomgevingen. Een MR lid zal 
hier samen met een teamlid van school heengaan. Verder heeft de MR een start gemaakt met een 
inventarisatie van de ‘gezonde school’. Deze inventarisatie zal de komende tijd worden uitgebreid met 
het antwoord op een aantal vragen, zoals; wat houdt het in om het vignet ‘gezonde school’ te halen? 
Wat doet onze school al? Welke investering in tijd en geld kost het en wat zijn de 
subsidiemogelijkheden? Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar en de vergaderdata - de 
volgende is woensdag 24 januari -  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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