
Nieuwsbrief OBS De Vliegerdt 
2022-2023, nieuwsbrief 4                                     02-12-2022 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over schoolfruit, extra lessen vanuit de biblio-
theek, naar ‘Goed’ en inspectiebezoek, stelt de MR zich aan u voor, wanneer de 
directie aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt. 
 

Schoolfruit 

We gaan stoppen met het wekelijks melden van het schoolfruit op Parro. Wel blijven 
we het nog ophangen op het raam voor alle leerlingen.  

Waarom stoppen met berichten op Parro? Het gebeurt regelmatig dat afgesproken 
leveringen op het laatste moment veranderen, door leveringsproblemen bij de leve-
rancier. Het gebeurt soms ook dat na aankomst op school blijkt dat het fruit/de 
groente snel op moet. Verwarrend dus. De fruit/groente dagen blijven wel gewoon 
op dinsdag en donderdag, daar verandert niets aan. Voor sommige leerlingen blijkt 
schoolfruit alleen niet altijd genoeg, voor hen dus graag op deze dagen een eigen ge-
zond extra tussendoortje mee a.u.b.. 

 

Bibliotheeknieuws 
De bibliotheek komt met een project ‘Naschoolse ondersteuning digitale geletterd-
heid’. Hiermee kunnen scholen in onze regio de digitale geletterdheid van hun leer-
lingen in de middenbouw en bovenbouw verbeteren. Naast dat een leerling goed 
moet kunnen (begrijpend) lezen en schrijven is het ook van toenemend belang dat 
hij/zij voldoende digitale vaardigheden heeft om later goed mee te kunnen doen in 
de maatschappij. De focus van onze ondersteuning ligt op de ontwikkeling van infor-
matie- en ICT-basisvaardigheden, twee domeinen binnen digitale  

Hieronder de uitnodiging van de bibliotheek: 

 

GRATIS Naschoolse ondersteuning (digitale geletterdheid) 

In samenwerking met gemeenten en scholen gaan Team Jeugd & Educatie van de 
bibliotheek en Studiecentrum Voorne gratis naschoolse ondersteuning aanbieden. 

Om de kwaliteit te waarborgen zal deze ondersteuning worden gegeven in kleine 
groepjes met aandacht voor het individuele kind. Er is dan ook maar beperkt plek, 
dus bij inschrijving verwachten wij dat je elke week aanwezig bent. Bij te veel aan-
meldingen, dan wordt er in overleg met de leerkrachten gekozen welke leerlingen 
deelnemen aan de nascholing. 

Wat?: Naschoolse ondersteuning ‘De Huiswerk Held’ voor groep 7 en 8. Een voorbe-
reiding op de middelbare school en het aanleren van studievaardigheden met behulp 
van verschillende digitale middelen. 
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Waar:  

Op basisschool De Ravelinde in Heen-

vliet. 

Wanneer:  

donderdagmiddag direct na schooltijd 
van 14.15-15.45 uur. 

Data (in totaal 7 keer): 

donderdag 12 januari, 19 januari, 26 
januari, 2 februari, 9 februari, 16 febru-
ari en 23 februari.  

Aanmelden kan via:  

https://forms.gle/igx7WVhTF7szk3169 

Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 9 
december:  

https://www.lezenenleren.nl/npo-digitale-geletterdheid/ 

 

Een goede school 

We doen elke dag ons uiterste best om alle leerlingen het beste onderwijs te ge-
ven. Iedereen die bij ons op school werkt is doordrongen van het feit dat we met 
z’n allen het verschil kunnen maken voor de leerlingen, zodat ze zo goed mogelijk 
voorbereid zijn op de volgende belangrijke stap in hun ontwikkeling, de overgang 
naar het voortgezet onderwijs. 
 

In september 2021 hebben de kwaliteitsmedewerker Karine Verwoest van EduMa-
re en de regiodirecteur van de scholen in de kernen, Dick van Rijs, onze school be-
zocht. Ze waren erg tevreden over de kwaliteit van onze school en adviseerden ons 
toen voor ‘Goed’ te gaan. Zo’n beoordeling ‘goed’, wordt afgegeven door de in-
specteur van het onderwijs en wordt gedaan na een onderzoek/schoolbezoek door 
de inspecteur(s). 
 

De inspectie juicht het toe als een school zelf op onderzoek uit gaat om te kijken 
waar ze kunnen verbeteren. Een onderzoek door een onafhankelijke auditeur hoort 
eigenlijk altijd vooraf te gaan aan zo’n inspectiebezoek. Op 30 juni heeft een mede-
werker van de CED, die speciaal hiervoor is aangesteld door de PO-raad, onze 
school bezocht. 
 

Ze merkte rust en regelmaat bij ons op school, was onder de indruk van de pedago-
gisch didactische kwaliteiten van de leraren en vond dat we goed bezig waren met 
verbeteringen en het doelgericht werken. Natuurlijk was er feedback en ontdekte 
ze ontwikkelpunten, maar daar was het ons ook om te doen. We vragen feedback 
om er beter van te worden! We zijn nog bezig om de aangegeven ontwikkelpunten 
op te nemen in verbeterplannen en in gang te zetten. 
 

Ondertussen had de kwaliteitsmedewerker het verzoek onze school te inspecteren 
voor ‘Goed’ opgestuurd naar de inspectie van het onderwijs. Kort geleden ontvin-
gen we de bevestiging van het bezoek van de inspecteurs. Ze komen met z’n twee-
ën op 19 december en gebruiken de hele dag voor het bezoek. In de laatste 
nieuwsbrief van 22 december zullen we verslag doen van de bevindingen.  
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OBS De Vliegerdt 

Achterweg zz 2c 

3216 AB Abbenbroek 

Telefoon:  

0181-662559 

E-mail:  

vliegerdt@edumarevpr.nl 

 

Internet:  

www.devliegerdt.nl 

 

 

 

 

Van de MR 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de Vliegerdt, 

Via deze weg willen wij ons aan jullie voorstellen en wat 
informatie geven over de medezeggenschapsraad, oftewel; 
MR. 

Ik ben Wendy van Bodegom en sinds de start van dit 
schooljaar voorzitter van de medezeggenschapsraad van de 
Vliegerdt. Ik ben moeder van Xavi van 8 jaar en Vince van 3 
jaar. Xavi zit in groep 5 van de Vliegerdt. Ik ben zelf ook 
werkzaam in het basisonderwijs. Met deze ervaring hoop ik 
in de MR van de Vliegerdt een bijdrage te kunnen leveren 
namens alle ouders. 
 

Ik ben Trude Rutgrink en ik ben nu een paar jaar secretaris van de MR. Ik ben de 
moeder van Pieter uit groep 5 en Willemijne uit groep 3. Ik denk graag mee over 
het beleid op school en haal er energie uit om stukken kritisch door te lezen 

De medezeggenschapsraad is het officiële contactorgaan tussen de school en het 
bevoegd gezag en de ouders.  

De taken van de MR zijn: 

· Het bevorderen van de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg; 
· Het uitbrengen van adviezen; 
· Het instemmen met bijvoorbeeld de schoolplannen, de schoolgids of wijzigingen 
daarin. 
De bevoegdheden van de MR staan omschreven in het medezeggenschapsregle-
ment. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderdata worden in de 
nieuwsbrief vermeld. U kunt deze vergaderingen altijd bijwonen. 

Wij kunnen veel zaken ter sprake brengen in de MR.  

Dus heeft u ideeën of zorgen waarover u wilt dat wij dit in de MR ter sprake bren-
gen, spreek ons gerust aan of mail het naar ons.  

Het mailadres van de MR is mr.vliegerdt@edumarevpr.nl 

Met vriendelijke groetjes, 

Trude Rutgrink en Wendy van Bodegom 

 

Wanneer de directie aanwezig is 
Ger is aanwezig op  donderdag 1, woensdag 7, donderdag 8, maandag 12 en maan-
dag 19 december en Patricia op donderdag 1, maandag 5, donderdag 8,dinsdag 13, 
maandag 19, woensdag 21 en donderdag 22 december. 
Voor vragen kunt u hen mailen en een eventuele (digitale) afspraak is zo gemaakt.  

Agenda: 

 05-12 Sinterklaasfeest en studiemiddag (uit om 12:00uur) 

 13-12 MR vergadering 

 19-12 Inspectiebezoek 

 21-12 Kerstfeest 

 22-12 Nieuwsbrief 5 

 23-12 Studiedag en start kerstvakantie 

 09-01 Weer naar school en luizencontrole 

 16-01 OV vergadering 

 17-01 Kijkochtend 

 27-01 Nieuwsbrief 6 


