
We zijn weer begonnen en ik ben blij u te kunnen melden dat we een goede start hebben 
gehad. Grootste verandering t.o.v. vorig jaar is dat alle jaargroepen nu bij elkaar in hetzelfde 
gebouw zitten. Hierdoor kunnen de leerkrachten elkaar makkelijker treffen en is het mogelijk 

om efficiënter te werken (de materialen zijn bijvoorbeeld op één plek).  

We hebben ons derde lustrum afgesloten. We bestaan nu daadwerkelijk 15 jaar. Niet echt 
een “kroonjaar” en we vieren dit dan ook niet uitgebreid. Toch willen we het ook niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. In overleg met de ouderraad hebben we daarom het volgende besloten: we 
organiseren een keer daadwerkelijk een SCHOOLreis. Vrijdag 20 september 2019 gaan we met z’n 
allen op schoolreis naar dezelfde bestemming, namelijk Slagharen. Een bestemming die voor kin-

deren van groep 1 t/m 8 veel te bieden heeft.  

U bent gewend dat wij voor een schoolreisje een bijdrage vra-
gen. Dat is ook nu het geval. Omdat dit een jubileumschoolreis 
is willen we de bijdrage voor de ouders/verzorgers zo laag mo-

gelijk houden. Wij vragen een bedrag van € 20 per kind. Uiter-
aard gaan alle kinderen mee (ook als de bijdrage voor ouders 
een probleem oplevert). Verderop in deze nieuwsbrief vindt u 
een overzicht van hoe wij tot deze bijdrage zijn gekomen . Wij 
verheugen ons op deze bijzondere schoolreis en we hopen dat 

de weersomstandigheden gunstig zullen zijn. Binnenkort meer informatie. 

Ieder jaar hebben we als school een thema. Dit jaar is ons thema: “samen professionaliseren”. Op 
onze school is samenwerken een belangrijke (dalton)waarde. Samenwerken moet meer zijn dan 
naast elkaar (samen) hetzelfde doen (werken). Wij willen dat kinderen en volwassenen samenwer-
ken om samen te komen tot leren en vervolgens actief kunnen onderzoeken waar  zij een ander 
kunnen helpen of waar ze zelf hulp nodig hebben. Hierbij hoort dat je goed kunt reflecteren (wat 
is mijn aandeel) en evalueren (heb ik bereikt wat ik vooraf als doel heb gesteld). Dit leer je niet 

“even”, het vraagt vele jaren om hier steeds beter in te worden.  

Ook wij als volwassenen hebben hier voortdurend in te leren. Niet alleen, maar samen. Het thema 
van dit jaar richt zich vooral op de teamleden. Samen steeds beter worden in onze professie 

(beroep). Een steeds beter team worden voor de kinderen op De Ontdekking.  

Dit alles wordt ondersteund door de gewoonten van Covey. Eerst jezelf goed begrijpen om daarna 
de ander beter te begrijpen. Het over hetzelfde hebben (een gemeenschappelijke taal spreken). De 
komende weken worden de eerste 4 gewoonten herhaald. Daarna introduceren wij gewoonte 5 

en 6.  

Ik begon deze inleiding met te vertellen dat t.o.v. vorig jaar nu alle jaargroepen in hetzelfde ge-
bouw bij elkaar zitten. We gaan onderzoeken of iets beter kan door het anders te doen. In deze 
nieuwsbrief krijgt u informatie over Kom in de klas +. Een middag waarbij kinderen nauw betrok-
ken worden bij de informatieverstrekking en voor de groepen 3 tot en met 8 de informatieavond 
vervangt. Ook wordt het ouder-kind-vertel gesprek omgezet in “het verwachtingsgesprek”. Uit de 

evaluatie zal blijken of deze veranderingen ook werkelijk verbeteringen zijn . We hopen op een 

hoge opkomst bij zowel de informatieavond 1-2 als bij “Kom in de klas+” voor de groepen 3 t/m 8 

en op prachtige, zinvolle gesprekken. 

Samen (leerlingen, ouders, teamleden) gaan we er weer een prachtig schooljaar van maken 

Hans van Kooten. 
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26/8 eerste schooldag 2019-2020 

9/9 Informatieavond 1-2 

13/9 Kom in de klas + 3-8 

12/9 en 13/9  Gymleerkrachten naar 
scholingsdagen vakgroep gymnastiek 

16/9 t/m 19/9 week van de ouder-
kind-vertel-gesprekken 

20/9 Jubileum schoolreis 

 

 

Thema schooljaar 2019-2020 

Samen professionaliseren 

20 September 2019 

Schoolreis 

met alle 

groepen naar 

Slagharen! 
Noteer in uw agenda!  

1-2 informatieavond Maandag 9 September 2019 

3-8 KOM IN DE KLAS +   Vrijdagmiddag 13 September 2019 



Kom in de Klas + & het verwachtingsgesprek  

Dit jaar anders dan vorige jaren is de pilot Kom in de Klas+ en het verwachtingsgesprek. Hiermee 

komen de informatieavonden voor de groepen 3 t/m 8 te vervallen en zijn de ouder-kind vertel-

gesprekken in de jaarkalender naar voren getrokken en inhoudelijk aangepast naar het verwach-

tingsgesprek. 

De Kom in de Klas+ vindt plaats zoals u al heeft kunnen lezen in de jaarkalender op vrijdag 13 

september a.s. van 13:00 tot 14:45 uur (groepen 3 t/m 8). 

De leerkrachten presenteren aan u een PowerPoint. Kort en bondig, die de lading dekt per leer-

jaar. De leerlingen zelf hebben ook een rol deze middag. Zij kunnen u vertellen over de verschil-

lende methoden en wat er allemaal nog meer te vertellen is over de huidige groep. Daarbij heeft 

u ook direct de tijd om eventuele nieuwe ouders kort te ontmoeten en is de leerkracht van uw 

zoon of dochter direct beschikbaar voor eventuele huishoudelijke vragen. 

Omdat de middag is ingedeeld in 2 blokken kunt u dus 2 presentaties bijwonen. Blok 1 van 13:00 

tot 13:45 uur, blok 2 van 14:00 tot 14:45 uur. U bent van harte welkom vanaf 12:50 uur. Mocht 

het onverhoopt niet lukken aanwezig te kunnen zijn? De presentaties worden u toegestuurd zo-

dat u de meest belangrijke informatie wat betreft het leerjaar toch in uw bezit heeft. 

De kleuterbouw houdt dit jaar nog vast aan de informatieavond. Alle ouders/verzorgers hebben 

hier al een uitnodiging voor ontvangen en staat gepland op dinsdag 9 september a.s. van 19:00 

tot 20:00 uur. 

Dan ‘het verwachtingsgesprek’ i.p.v. de ouder kind vertel gesprekken. U was altijd gewend van 

ons dat de ouder kind vertel gesprekken zo rond de herfstvakantie gepland stonden. Juist omdat 

wij de samenwerking zo belangrijk vinden hebben wij ervoor gekozen de naam en inhoud aan 

te passen naar ‘het verwachtingsgesprek’ en deze in week 38 (16 t/m 19 september) te laten 

plaatsvinden.  

Het sluit nu mooi aan bij de Kom in de Klas+ waar u al enigszins kennis heeft kunnen maken met 

de leerkracht(en) van uw zoon of dochter, maar heeft vooral als doel de wederzijdse verwachtin-

gen naar elkaar toe uit te spreken.  

Anders dan andere jaren worden de ouders niet allemaal meer automatisch uitgenodigd. Bijv. 

een leerkracht die met zijn of haar groep meegaat heeft een andere situatie dan wanneer alles 

weer nieuw is. Maar mocht u, als ouder/verzorger, behoefte hebben aan  een verwachtingsge-

sprek, dan heeft u de mogelijkheid zich in te tekenen. De leerkracht zelf kan u ook uitnodigen 

voor een nadere kennismaking en/of verwachtingsgesprek. In week 37 ontvangt u van ons een 

vragenlijst met 5 vragen die dan besproken worden. 

Vakantierooster, vrije dagen voor de kinderen en verkort rooster schooljaar 2019-2020. 

Vakanties inclusief weekenden:    vrije dagen voor de kinderen: 

Herfstvakantie: 19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019 17 oktober 2019, 18 oktober 2019 

Kerstvakantie:  21 december 2019 t/m 5 januari 2020 6 december 2019,  20 december 2019 

Voorjaarsvakantie: 15 februari 2020 t/m 23 februari 2020 3 februari 2020, 14 februari 2020 

Paasvakantie: 10 april 2020 t/m 13 april 2020  25 maart 2020, 12 juni 2020 

Meivakantie: 25 april 2020 t/m 10 mei 2020   22 juni 2020, 3 juli 2020 

Hemelvaart: 21 mei 2020 t/m 24 mei 2020   verkort rooster tot 14.00 uur: 

Pinksteren: 30 mei 2020 t/m 1 juni 2020   19 december 2019,  9 april 2020 

Zomervakantie: 4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020  2 juli 2020 



 

 
 

Wij werken aan het up-daten van de MR-site om u beter op de hoogte te kunnen stellen van de MR van 

OBS de Ontdekking. 

Vragen of opmerkingen kunt u kwijt via: mr@ontdekking.asg.nl 

 
Dit schooljaar vinden MR verkiezingen plaats. Na een groot aantal jaren stopt Lex Zwijsen met zijn werkzaamheden 
voor de MR. Hij maakt plaats voor een nieuw lid vanuit de personeelsgeleding. Omdat wij het onwenselijk vinden 

het risico te lopen dat alle leden tegelijk uit de MR zouden moeten (en daarmee waardevolle kennis verloren gaat), 
zal de MR een voorstel doen het statuut en huishoudelijk reglement aan te passen. Dit geeft de mogelijkheid gefa-
seerd afscheid te nemen van huidige MR leden, indien die situatie zich voordoet. Het kan dan zo zijn dat we ieder 
jaar of iedere twee jaar afscheid nemen en nieuwe leden verwelkomen. Op een later moment komt de MR hierop 

terug.  

 

Vergaderdata 

Onze MR vergadert gemiddeld acht keer per jaar. Hieronder vindt u ons vergaderschema met de onder-
werpen die ingepland staan. Een MR-vergadering bestaat altijd uit een openbaar deel en een besloten 
deel, waarin eventuele vertrouwelijke onderwerpen behandeld worden. Alle ouders zijn meer dan wel-
kom om het openbare deel bij te wonen. 

Laat u het ons even weten als u hier belangstelling voor heeft? 

 
 
 

Nieuws van de MR 

Jubileum schoolreis 

Op vrijdag 20 september gaan wij met de gehele school naar Slagharen!  

Wij vragen per leerling een bijdrage van €20,- per kind.  

Vanwege het jubileum hebben wij (ouderraad en schoolt) de kosten voor het schoolreis zo laag 
mogelijk gehouden. 

 

Hoe zijn we tot dit bedrag gekomen?: Kosten bus: €17821,- , kosten entree + lunch (patat met 

snack) €10674,- (inclusief begeleiding) maakt een totaal van €28495,- 

Bijdrage OR: € 10155,- (reservering jubileum + reservering schoolreis) 

Bijdrage school: €1500,- (kosten entree personeel) 

842 leerlingen x €20,- maakt €16840,- 

 

Mochten wij (om wat voor reden dan ook) niet de volledige bijdrage ontvangen, dan staat 

school garant. Alle kinderen gaan mee!  

U ontvangt binnenkort aanvullende informatie (met name over organisatie vertrek en aankomst) 

Graag voor 15 september uw bijdrage overmaken op: 

Rekening  NL32 INGB 0000 1170 08 t.n.v. ASG inzake OBS de Ontdekking,  
onder vermelding van de naam + groep van uw kind(eren). 
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