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Nieuws uit CBS Het Kompas 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Zo na de meivakantie lijkt het schooljaar wel te vliegen. Tussen al het werken staan allerlei 
activiteiten op de planning. En wat fijn dat het ook weer mag. Wat kunnen we genieten van 
het feit dat ouders weer naar binnen mogen voor een tentoonstelling of om hun jonge 
kinderen in groep 1-2 te brengen. Wat fijn dat we weer op kamp mogen in groep 6-7-8, dat 
we weer schoolreisjes mogen organiseren. Straks op 10 juni komt er weer een school brede 
tentoonstelling van het VierKeerWijzer project Ridders en kastelen, waarbij we elkaar samen 
kunnen ontmoeten. U heeft de uitnodiging al op de Parro ontvangen.  
 
Denk u nog aan de ouderbijdrage, zowel kamp/schoolreisje? Wilt u dit anders zo snel 
mogelijk doen, zodat we dit soort zaken kunnen blijven organiseren.  
 
In elke kern is er een buurtpedagoog werkzaam. De buurtpedagoog Lucia Roodvoet stelt 
zich in de extra bijlage aan u voor. 
 
En dan zijn we inderdaad op weg naar het laatste deel van het schooljaar. De kinderen van 
groep 8 hebben hun afscheidsbijbel mogen kiezen. Zij hebben hun definitieve schooladvies 
ontvangen. Voor de andere groepen staan de CITO in juni op de planning, zodat we kunnen 
meten wat de kinderen op de lange termijn hebben geleerd en onthouden. Deze gegevens 
worden in de volgende groep weer gebruikt om aan te sluiten bij wat nodig is.  
 
Samen school zijn. Dat is het mooiste wat er is! 
Een fijn Hemelvaartweekend en straks Pinksterweekend toegewenst samen met allen die u 
lief is. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cokky Schults-van Goch 
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ouderhulp nodig 
  

Oudercontactpersonen: We hebben twee of drie oudercontactpersonen nodig in het 
nieuwe schooljaar. Er worden tijdens een schooljaar verschillende activiteiten georganiseerd 
voor de kinderen. De leerkrachten organiseren deze activiteiten samen met de hulp van 
contactouders. Het fijnste is het als er in elke bouw een vaste ouderhulp is. (Daarbuiten 
vragen we soms ook incidenteel hulp van extra ouders.) De vaste oudercontactpersonen 
hebben via een leerkracht overleg over de geplande activiteit. Zo worden er boodschappen 
gedaan, meegeholpen met het schoolontbijt, de koningsspelen enz. We gaan afscheid 
nemen van Pamela, moeder van Imani, en Franca, moeder van Pieterjan als 
oudercontactpersoon. Jessica, de moeder van Vivièn blijft nog als vaste contactpersoon. 
Informatie bij juf Janneke of juf Cokky of een van de oudercontactpersonen.  
 
    
 

MR nieuws 

In de MR zitten twee ouders en twee teamleden als afgevaardigden van hun achterban. 
Beleidsplannen of voorgenomen veranderingen worden voorgelegd aan de GMR als die voor 
alle scholen van VPCO gelden of aan de MR als die alleen onze school aangaan. Soms is er 
adviesrecht, soms is er instemmingsrecht.  

Besproken punten op de vergadering van 21 april: 

-Teldatum was altijd 1 oktober. Deze datum is belangrijk. De school krijgt financiën naar rato 
van het aantal leerlingen. Vanaf 2022 is de teldatum voortaan 1 februari: 37 leerlingen. 

-Op de site ‘scholen op de kaart’ staan gegevens van alle scholen. Vanuit deze site zal 
voortaan de schoolgids gemaakt worden. De MR heeft een eerste concept ontvangen en 
heeft instemmingsrecht.  

-Voor de lessen seksuele vorming willen wij de nieuwe versie van de methode ‘Wonderlijk 
gemaakt’ aanschaffen. De MR heeft hier adviesrecht over.  

-Er zijn landelijk grote tekorten aan onderwijs gevend personeel, zowel leerkrachten, 
onderwijsassistenten en directeuren. Bij ziekte of afwezigheid heeft dat ook invloed op onze 
school. Hier heeft de MR vragen over gesteld. Realiteit is dat er geen vervangers meer te 
krijgen. Daarom is er een kans dat er een klas naar huis gestuurd moet worden. Dat zorgt 
voor problemen bij u. Het is daarom fijn als er onderling tussen ouders opvang geregeld kan 
worden. Er is wel op school een oplossing voor noodopvang; een kind wordt dan in een 
andere groep geplaatst, maar dit is niet ideaal. Er zijn ouders die onderling besproken 
hebben dat zij eventueel bij toerbeurt noodopvang bij de kleuters zouden kunnen doen. 
Officieel mag dit niet door onbevoegden. Wel zullen we deze optie meenemen als tijdelijke 
noodoplossing. Maar beter is om opvang onderling thuis op te pakken. 
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-We kijken VPCO breed of we in plaats van het leerlingvolgsysteem van CITO toetsen gaan 
overstappen naar een andere aanbieder van een leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken voor de 
eindtoets groep 8 de IEP. Zij hebben ook volgtoetsen voor groep 3 t/m 8. We gaan dit 
schooljaar op de vier scholen enkele nieuwe toetsen uitproberen en nemen hier later VPCO 
breed een besluit hierover.  

-Er zal een volgende vergadering gekeken worden of er verkiezingen uitgeschreven moeten 
worden voor ouderafgevaardigden. Als dit zo is, kunnen de MR ouders zich herkiesbaar 
stellen of kunnen nieuwe kandidaten zich aanmelden. U hoort hier later meer over. 

-De volgende MR vergadering is 16 juni. 

 

         Anker: de verwondering in ere houden. 
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Zendingsgeld (sponsorkind Walter-Oliverio Pop Pana) 
 

Elke maandag is er gelegenheid om zendingsgeld mee te nemen. Hoe klein het bedrag ook 
is, het is waardevol om te delen in het goede dat wij hebben. Ook voor de kinderen is het 
fijn om het gevoel te hebben iets te kunnen doen voor anderen. De afdrage voor ons 
sponsorkind is €25 per maand en dat 12 x. Dus dat is €300 op jaarbasis. Dankzij een gulle 
gever in september zijn we aardig op weg. Maar u ziet dat we in de overige maanden het 
maandbedrag niet altijd halen. Het zou fijn zijn als we in juli het eindbedrag gehaald hebben 
met elkaar. Dank u wel. 
 
Opgehaald: 

September € 105,70 

Oktober € 10,10 

November € 17,05 

December € 29,70 

Januari € 21,70 

Februari €  8,50 

Maart € 12,95 

April € 16,10 

Mei € 23,95 

Juni  

Juli  

Totaal € 245,75 

 
 

Belangrijke data  
 
26 en 27 mei  Hemelvaartvakantie 
30 en 31 mei  Schoolkamp groep 6 t/m 8 
06 juni   Pinksteren 
07 juni   Schoolreisje groep 3-4-5 
09 juni   13.00 Kampement WO II op de Oesterdam groep 6-7-8 
10 juni   Tentoonstelling schoolbreed project Ridders en Kastelen 
13 juni   Leerlingenraad: eten in de personeelskamer. 
14 juni   Schoolreisje groep 1-2 
16 juni   MR vergadering 
23 juni   GMR vergadering 
07 juli   Studiemiddag. Tot 12.00 uur school. 
Week van 11 juli Rapportgesprekken 
14  juli   Musical bovenbouw 
21 juli   Juffendag: Laatste schooldag 13.30 uur uit 
22 juli   Studiedag 
25 juli t/m 02 sept. Zomervakantie 
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Foto’s  
          

Project ridders en kastelen 
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