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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de twintigste nieuwsbrief van het 
schooljaar 2017-2018. 

  
OPROEP KANDIDATEN ONDERSTEUNINGSPLAN-

RAAD 

De Ondersteuningsplanraad doet hierbij een oproep 
aan alle ouders/verzorgers van de kinderen en de 
leerkrachten van de scholen die bij het samenwer-
kingsverband zijn aangesloten om zich te melden als 
kandidaat voor de verkiezingen in september 2018. 
De Ondersteuningsplanraad behartigt de belangen 
van de kinderen en hun ouders/verzorgers en van de 
leerkrachten van de scholen binnen het samenwer-
kingsverband. De Ondersteuningsplanraad heeft 
instemmingsrecht op het ondersteuningsplan en kan 
het bestuur van het samenwerkingsverband ge-
vraagd en ongevraagd advies geven. 
In de nieuwe bestuursstructuur heeft de Ondersteu-
ningsplanraad de bevoegdheid een kandidaat voor 
het bestuur voor te dragen. 
De Ondersteuningsplanraad vergadert 6 keer per 
jaar; vergaderingen worden in de avonduren ge-
pland en duren 2 uur. Wel vragen vergaderingen de 
nodige voorbereidingstijd. 
Vergoedingsregeling: 
Voor de oudergeleding bedraagt de vergoeding € 
40,00 per bijgewoonde vergadering; voor de leer-
krachtgeleding geldt de compensatieregeling uit de 
cao PO (60 uur compensatie op jaarbasis). 
De vergoeding voor gemaakte reiskosten bedraagt 
voor de oudergeleding € 0,19 per kilometer onbelast 
en voor de leerkrachtgeleding € 0,28 per kilometer 
belast. 
U kunt uw kandidaatstelling, voorzien van: 
- persoonlijke gegevens 
- ouder- of personeelsgeleding 
- school/plaats 
- korte motivatie 
sturen naar de secretaris van de verkiezingscommis-
sie: eborst@zeeluwe.nl. 
U kunt zich tot 12 juli 2018 kandidaat stellen. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij een lid van de OPR (zie 
website www.zeeluwe.nl/ondersteuningsplanraad)of bij de 
secretaris van de verkiezingscommissie 
Ellen Borst, e-mail eborst@zeeluwe.nl of tel.nr. 0341-740007. 

 
  

Ouderavonden 
Op maandag 2 en donderdag 5 juli zijn er op school 
ouderavonden. U ontvangt hiervoor een speciale 
uitnodiging van de groepsleerkracht. U krijgt daarbij 
de keuze uit twee avonden.  

  

Groepsindeling 2018-2019 
In ons formatieplan gaan we voor het volgend 
schooljaar uit van 14 groepen. 11 groepen in Har-
derwijk en 3 groepen in Zeewolde. In Harderwijk 
komen twee kleutergroepen. Er komt geen kleuter-
groep in Zeewolde, omdat daarvoor het aantal kleu-
ters te laag is.  
In de komende periode werken met name de intern 
begeleiders hard aan voorstellen voor een nieuwe 
groepsindeling. Dit betekent dat de huidige indeling 
verandert en de kinderen niet automatisch bij de-
zelfde kinderen in de groep komen. Natuurlijk wordt 
er wel rekening gehouden met vriendschappen. 
Ouders zouden graag ook invloed willen uitoefenen 
op het besluit bij welke leerkracht hun kind wordt 
ingedeeld. Toch beschouwen dit echter als een aan-
gelegenheid waar alleen de school over kan en mag 
beslissen. We hopen dat de ouders er op vertrou-
wen dat wij hierover verstandige beslissingen ne-
men, waarbij het pedagogisch klimaat: de veiligheid 
van de kinderen en de mogelijkheden tot groei voor 
hen, uitgangspunt zijn. Leerkrachten hebben de op-
dracht om hierover niet met de ouders in gesprek te 
gaan. De ouders worden geïnformeerd op woensdag 
11 juli. Indien na de zomervakantie blijkt dat bij 
sommige kinderen geen goede beslissingen zijn ge-
nomen, kunnen ouders hierover wel in gesprek gaan 
en zullen we proberen samen tot een oplossing te 
komen. 
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Het zomercadeautje van de Bibliotheek 
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb 
neem je ruim 60 e-books overal mee naartoe. Dat 
scheelt weer boeken sjouwen. Je kunt de app down-
loaden van 1 juli t/m 31 augustus. Ook als je geen lid 
bent van de Bibliotheek. Wist u dat uw kind ook kans 
kan maakt op een iPad mini? Ze kunnen meedoen 
door aan VakantieBieb te laten weten wat hun favo-
riete e-book uit de VakantieBieb is en waarom. Kijk 
voor meer informatie en de spelvoorwaarden op 
www.vakantiebieb.nl  
 
Wij wensen u en uw kind(eren) alvast een mooie 
zomervakantie vol leesplezier! 

 
 
Vakantierooster 2018-2019 

 Herfstvakantie    
22-10-18 26-10-18 

Kerstvakantie    24-12-18 04-01-19 

Voorjaarsvakantie    25-02-19 01-03-19 

Goede vrijdag 19-04-19   

Tweede Paasdag   22-04-19   

Meivakantie   23-04-19 03-05-19 

Hemelvaart 30-05-19 31-05-19 

Tweede Pinksterdag   10-06-19   

Zomervakantie 2019  22-07-19 30-08-19 

  

Data 

2, 3 en 5 juli Gespreksavonden voor ouders 

6 juli Studiedag voor het personeel, de 
kinderen hebben vrijaf. 

11 juli Afscheidsavond groep 8 

11 juli Ontvangst nieuwe leerlingen 

11 juli Kennismaking voor alle kinderen in 
hun nieuwe groep voor volgend 
schooljaar 

11 juli  21e Nieuwsbrief 

13 juli Laatste schooldag- 12.00 uur uit!! 

 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 

http://www.vakantiebieb.nl/

