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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 
17 juni 
Studiedag, alle leerlingen vrij. 
19 juni 
11.00-12.00 uur:  Ouderdankmoment. 
24 juni 
Riebas. 
24 en 25 juni 
Oudergesprekken. 
26 juni 
20.00 uur: Musical groep 8. 
20.00 uur: MR vergadering. 
27 juni 
20.00 uur: Musical groep 8. 
28 juni 
9.00-10.00 uur: Wen-wisseluurtje. 
Plakboeken en rapport mee naar huis. 
1 juli 
Themadag, continurooster. 
 
 
 
 
 
 
 
  De kapstokregel van de  
                   maand juni is… 
 

Ouderdankmoment. 
Hierbij willen we alle ouders, 
verzorgers, opa’s en oma’s enz. 
enz., die ons op welke manier 
dan ook geholpen hebben dit 

schooljaar, enorm bedanken voor hun steun en 
inzet. Zonder jullie hulp zou het niet mogelijk zijn 
geweest om allerlei activiteiten goed te laten 
verlopen. We nodigen jullie daarom uit op het 
“ouder-dankmoment” op woensdag 19 juni van 
11.00-12.00 uur in de speelzaal van onze 
school.   
 
Oudergesprekken. 
Op 24 en 25 juni vinden er weer oudergesprek-
ken plaats. Alle ouders van groep 1 worden 
uitgenodigd. Voor groep 2 t/m 8 vinden facul-
tatieve gesprekken plaats. Hierbij  is het niet 
vanzelfsprekend dat àlle ouders/verzorgers 
worden uitgenodigd. Ouders/verzorgers kunnen 
echter bij de leerkracht aangeven dat er wat hen 
betreft gesprekspunten zijn. 
Binnenkort wordt door ons de gespreksplanning 
gemaakt en ontvangt u een uitnodiging. Mocht u 
nù al zien dat één van de momenten niet past in 
uw agenda, dan weten we dat graag tijdig. 
Neemt u in dat geval even contact op met de 
leerkracht van uw kind(eren). In eerste instantie 
gaan we er van uit dat we iedereen op beide 
data kunnen inplannen.  
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen aansluitend 
op deze gesprekken het plakboek mee naar huis, 
de kinderen van 3 t/m. 7 krijgen nadien hun 
tweede en laatste rapport van het schooljaar. 
Groep 8 krijgt het derde en laatste rapport. 
 
Calamiteitendag 5 juli. 
De calamiteitendag is in het rooster van vakan-
ties en vrije dagen opgenomen om in te zetten 
op een moment waarop zich een onverwachte 
omstandigheid voordoet. Denk hierbij aan 
weersinvloeden etc.. Dit schooljaar hebben we 
hiervan geen gebruik hoeven maken, daarom is 
5 juli a.s. definitief een vrije dag. 
 
 

 



  

Groepsindeling schooljaar 2019-2020. 
Deze week mag u van ons de groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar verwachten. De personele 
bezetting publiceren we op 18 juni aanstaande. We kunnen inmiddels melden dat de vacature, 
waarover we in de vorige Riebas spraken, naar tevredenheid is ingevuld. Meer hierover op 18 juni. 
 
Onderwijsinspectie op bezoek. 
Op donderdag 6 juni  jl. bezocht onderwijsinspecteur Eric van 
Baarschot onze school in het kader van een themaonderzoek, 
waarin met name de zorgstructuur op onze school onder de loep 
werd genomen.  
 
Het bezoek vond plaats in het kader van een landelijk onderzoek, 
waarin de onderwijsinspectie informatie wil inwinnen over hoe 
kinderen met een speciale hulpvraag worden herkend, begeleid en hoe de school haar dossiers 
opbouwt. 
 
In aanwezigheid van ons college van bestuur zijn gesprekken gevoerd met directie, kwaliteitsonder-
steuner en team. Ook zijn de betreffende documenten bestudeerd. 
De school krijgt geen rapport, maar heeft wel feedback gekregen op de zorgstructuur. Deze wordt 
teruggekoppeld aan het team en de medezeggenschapsraad. In het kort kunnen we aangeven dat we 
onze zaakjes op orde hebben, wat dossieropbouw betreft werd zelfs de term “bovengemiddeld” 
gehanteerd.  
 
De aanpak van de Onderwijsinspectie is de afgelopen jaren veranderd. Het toezicht op de kwaliteit 
van scholen gebeurt meer en meer op bestuursniveau. Het bestuur deelt haar beeld over de kwaliteit 
van haar scholen met de inspectie.  Tijdens een themabezoek wordt de werkvloer opgezocht, vaak 
om de praktijk aan de theorie te toetsen.  
 
Hulp gezocht voor tijdens de themadag. 
Het einde van het schooljaar komt al weer snel dichterbij. De OV organiseert ieder jaar een 
themadag in de laatste schoolweek, om deze week extra speciaal te maken. Dit jaar is de themadag 
op maandag 1 juli a.s. en hebben we als thema ‘kunst’ gekozen. Het wordt hopelijk een hele 
kunstzinnige dag met een spetterende afsluiting als verrassing. Dit soort dagen vraagt een hoop 
geregel en georganiseer, maar vooral veel mensenhanden! Zeg nou zelf, dit wil je toch niet missen! 
Geef je op als hulpouder, omdat de kinderen niet zonder jullie kunnen en ze het zo leuk vinden als 
hun ouders er ook zijn. Op de themadag is er een continurooster en zijn de kinderen uit om 14.15 
uur. Hulpouder worden? Stuur vandaag nog een mail aan ovstwillibrordus@skozok.nl. Daarbij graag 
aangeven of je de hele dag beschikbaar bent of van 8 tot 12 uur of van 12 tot 15uur. Je kunt ook, 
Daniek van Roij, de  mama van Senn gr 6 en May gr 3, even aanspreken.  
 
Oproep Brigadieren. 
Het einde van het schooljaar is in zicht. Tijd om op zoek te gaan naar nieuwe brigadiers. Ook dit jaar 
gaan we weer afscheid nemen van een aantal mensen, dus het zou fijn zijn als we het aantal 
brigadiers weer aan kunnen vullen met andere ouders. Vandaar dit verzoek aan u om komend 
schooljaar mee te brigadieren. Voor de (nieuwe) brigadiers is er een instructie door onze wijkagent. 
 
Al jaren helpen ouders/verzorgers er aan mee om onze kinderen veilig over te laten steken. Hier zijn 
we erg blij mee, omdat er toch vaak gevaarlijke situaties ontstaan door bijv. laden/lossen bij de Spar, 
de bus, maar ook door de “gewone” drukte van alle kinderen en overig verkeer. 
Het afgelopen schooljaar heeft een groep betrokkenen zich wederom geweldig ingezet. Het zou fijn 
zijn als ouders/verzorgers zich beschikbaar zouden stellen voor het brigadieren. Het is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, het zijn onze kinderen.  
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Ook voor het komende schooljaar zouden we graag weer een beroep op u doen. Bent u in de 
gelegenheid om af en toe eens vrij te maken om onze schoolgaande kinderen veilig te laten 
oversteken bij de basisschool? Meldt u alstublieft aan, we kunnen uw hulp goed gebruiken. In de 
praktijk komt het er op neer dat u ongeveer 10 dagen per schooljaar ingezet wordt. U kunt zelf 
aangeven wanneer het u schikt. U kunt zich ook opgeven om als invalkracht te fungeren. Dan wordt u 
niet ingeroosterd, maar benaderd op momenten dat er door omstandigheden uitval is. 
 
Wanneer brigadieren? 
Een volwassen verkeersbrigadier brigadiert altijd samen met 1 van de leerlingen van groep 8. De 
tijden waarop er gebrigadierd moet worden zijn: 
Dagdeel 08:15 uur - 08:30 uur 
12:00 uur - 12:15 uur (’s woensdags van 12:15 uur – 12:30 uur) 
Dagdeel 13:00 uur – 13:15 uur (behalve op woensdag en vrijdag) 
15:30 uur – 15:45 uur (behalve op woensdag en vrijdag) 
Via bijgevoegd aanmeldingsformulier kunt u uw inzet aangeven per dagdeel. 
Aanmelden? 
Graag! Vul daarvoor het onderstaande formulier in en stuur deze naar frankenyvonne@habjekip.nl. 
Veel gegevens op het formulier zijn noodzakelijk voor de verzekering en de formele aanstelling als 
zijnde brigadier bij de gemeente Bergeijk. Hiervoor hoeft u zelf niets te doen. 
Alvast bedankt, Met vriendelijke groet,   
Yvonne Habraken   (voor vragen of info: 06-30430911) 
 
Schooljaar 2019-2020 

Noteer hieronder uw gegevens: 

Naam  

Voornamen  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

E-mail adres  

 
Kruis in onderstaande tabel uw voorkeurstijden aan! 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

08:15 – 08:30 
en 
12:00 – 12:15 
(woensdag 12:15- 
12:30) 

     

13:00 – 13:15 
en 
15:30 – 15:45 

  N.v.t.  N.v.t. 

 

Evt. opmerkingen (bijv. liefst alleen op maandag, liefst 1 aaneengesloten week, alleen ochtenden)  
 
 
 



  

Veldhoven, 3 juni 2019  
 
Aan: Ouders leerlingen SKOzoK scholen  
Betreft: oproep tot kandidaten voor oudergeleding GMR  
 
Geachte ouders,  
 
SKOzoK heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin besluiten over 
schooloverstijgende zaken worden genomen. In de GMR hebben 5 personeelsleden en 5 ouders 
zitting. Per september 2019 ontstaat een vacature voor een lid van de oudergeleding. Alle 
geïnteresseerde ouders kunnen zich daarvoor aanmelden (je hoeft geen lid van een MR te zijn).  
 
Wil je meedenken over actuele beleidszaken, zoals het Koersplan 2019-2022?  
Wil je aan tafel met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht?  
Wil je meebeslissen over de organisatie van SKOzoK?  
Meld je dan aan voor de oudergeleding van de GMR!  
 
Meer informatie  
Wil je eerst een GMR vergadering bijwonen om eens te zien hoe dat gaat? Op dinsdag 24 september 
a.s. ben je vanaf 20.00 uur als toehoorder van harte welkom op het bestuurskantoor aan het Pastoor 
Jansenplein 21 te Veldhoven. Je kunt dan ook kennismaken met de huidige GMR leden.  
 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met één van de huidige GMR-leden (zie 
bijlage). Ook kan op verzoek een persoonlijk gesprek worden ingepland. Het opvragen van de 
contactgegevens van de huidige GMR-leden en het maken van een afspraak voor een persoonlijk 
gesprek kan via het secretariaat van de GMR (Marja Mesman, 040-2531201, mmesman@skozok.nl). 
Ook het aanmelden als lid van de oudergeleding GMR kan via de bovenstaande contactgegevens.  
 
Informatie over de GMR is te vinden op: www.skozok.nl, Over SKOzoK, Zo werken wij, Advies en 
Medezeggenschap.  
Indien er meer dan één kandidaat is, wordt er volgens het reglement, een stemming georganiseerd.  
 
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we de oudergeleding van de GMR in september weer op 
sterkte hebben!  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Pearl van Gils, voorzitter GMR  
Ineke Mensink, vicevoorzitter GMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2018-2019 
 

 
 
 
Namens de Parochie. 
Het einde van het schooljaar is alweer bijna in zicht en daar willen we op zondag 30 
juni om 11 uur in de kerk van Riethoven even bij stilstaan tijdens een “einde 
schooljaarviering”. Speciaal uitgenodigd zijn de communicanten en vormelingen van 
afgelopen jaar. Ook het St. Anna-Gilde zal aanwezig zijn voor het uitdelen van de 
traditionele Rythoviuskoeken aan alle kinderen. De viering wordt muzikaal 
ondersteund door het gemengd koor. Na de viering is er ranja, koffie en thee met 
ook iets lekkers voor de papa’s, mama’s, opa’s, oma’s enz. en gelegenheid om even 
gezellig na te kletsen. Graag zien we jullie zondag 30 juni om 11.00 uur in de kerk! 
Tot dan.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Namens team vakantiewerk 
 
Over 5 weken is het weer zover, 
De vakantie werk week! 
We hebben weer een week vol leuke activiteiten gepland. 
Helaas hebben we nog niet voldoende hulpouders/ jeugdleiding. 
Hoe leuk zou het zijn voor de kids als, papa, mama, broer, zus, opa of oma 
komen helpen tijdens deze week? 
Dus meld je snel aan door contact op te nemen met Anita Wouters: 06-
45821646 

Hopelijk tot dan! 
Groetjes Team vakantiewerk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


