
  
Agenda: 

26 mei  20.00 uur   Klas 3, ouderavond 

10 juni   GEEN SCHOOL  Studiedag personeel 

13 en 14 juni Vakantie!!! 

16 juni  20.00 uur   Kleuters, ouderavond in de zaal 

 

Vanuit de schoolleiding: 
Personele bezetting van de klassen volgend schooljaar 

Zoals eerder aangegeven is het plaatje van de personele bezetting pas af als het totaal ingevuld is.  

Dit is een lang en zorgvuldig proces waarin verschillende scenario’s onderzocht en besproken worden. 

Dat is nu gebeurd en volgend schooljaar zal de personele bezetting van de klassen als volgt zijn: 

Kleuterklas A: Miranka van Wankum 4 dagen en Grada van Schaik 1 dag 

Kleuterklas B: Inez Sarens 4 dagen en Grada van Schaik 1 dag 

Kleuterklas C: Floortje van Riet 3 dagen en Bente Borgers 2 dagen 

Kleuterklas D: Nelleke de Nooij 5 dagen 

Klas 1: Maike Klaassen 5 dagen 

Klas 2: Henk Kranenborg 5 dagen 

Klas 3: Fionna Hage 5 dagen 

Klas 4: Josine Vader 4 dagen en Marieke Tjebbes 1 dag 

Klas 5: Chris Cornelisse 4 dagen en Floortje van Riet 1 dag 

Klas 6: Yvette van Eerten 5 dagen 

 

 

Vakantierooster volgend schooljaar 

Het vakantierooster wordt jaarlijks door de scholen van Driebergen samen vastgesteld in nauw overleg 

met het platform Voortgezet Onderwijs. Dat was dit jaar lastig rondom de meivakantie omdat de 

eindtoetsen van klas 6 (groep 8) in april vallen waardoor het basisonderwijs graag laat meivakantie wil 

terwijl het voortgezet onderwijs (dat tegenwoordig ook 2 weken heeft) vanwege de eindexamens graag 

vroeg meivakantie willen. Ons vakantierooster is conform de Driebergse afspraken en sluit goed op het 

rooster van Stichtse Vrijeschool. 

De grotere vakanties en algemene feestdagen zijn nu duidelijk en bij deze ook naar jullie 

gecommuniceerd. Studiedagen etc. en wellicht een lang weekend o.i.d. zoals dit jaar in juni worden in 

een later stadium besloten en gecommuniceerd. 

 

Vakantierooster 2016-2017 

Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober 

Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari 

Krokusvakantie 25 februari t/m 5 maart 

Pasen 14 april t/m 17 april 

Meivakantie 22 april t/m 7 mei 

Hemelvaart 25 mei t/m 28 mei 

Pinsteren maandag 5 juni 

Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 

 

 

 

 

 

 

Weekbericht 

 

Dinsdag, 31 mei 2016 

 



  
Beleid Remedial teaching 

Remedial teaching wordt ingezet bij een kind als deze extra ondersteuning nodig heeft.  

In het zorgoverleg tussen leerkracht en IB-er wordt gekeken hoe ieder kind in de klas mee kan draaien 

met de leerstof en er wordt gekeken naar de toets resultaten. Deze beide componenten kunnen er toe 

leiden dat er extra ondersteuning aan het kind geboden wordt. Dit gaat altijd in blokken van een aantal 

weken. In principe zijn er drie periodes te verdelen over het jaar heen. Dat is de periode van 

herfstvakantie tot aan de eerste toetsing in januari (oktober tot januari), dan vanaf deze toets periode 

tot aan de volgende toets periode (februari tot ongeveer mei) en de derde periode loopt van mei/juni tot 

het volgende schooljaar herfstvakantie (oktober).  

De remedial teacher of de intern begeleidster schrijft een bericht aan de ouders dat het kind in 

aanmerking komt voor extra begeleiding. Voor een aantal ouders blijkt dit soms als een verrassing te 

komen omdat de toets resultaten soms nog niet gecommuniceerd zijn terwijl de hulp al wel opgestart 

wordt. Het is goed om te bedenken dat het een kans is als je kind wat extra ondersteuning krijgt.   

Aan het einde van de remedial teaching periode komt een korte evaluatie over de geboden hulp van de 

remedial teacher of van de intern begeleidster. Deze resultaten worden uiteraard ook met de leerkracht 

en de IB-er gedeeld. Met hen wordt gekeken of de hulp afdoende is of dat er nog voortzetting nodig is. 

De ouders worden daarvan weer door een brief op de hoogte gebracht.  

Als een ouder echt niet eens is met de extra begeleiding kan dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan 

de leerkracht/IB-er. Deze schriftelijke kennisgeving wordt in het dossier van het kind gedaan, zodat het 

duidelijk is dat de school extra inzet wilde inzetten maar dat deze niet gewenst werd door de ouders. 

Deze formaliteit is noodzakelijk voor de school om aan te kunnen tonen dat aan alle 

inspanningsverplichtingen is voldaan. 

Wij willen nogmaals benadrukken dat wij de extra hulp aan alle kinderen zien als een kans en niet als 

een tekortkoming van wie dan ook. Mochten er nog vragen zijn over het bovenstaande dan kunt u deze 

via de email stellen aan Marieke Tjebbes mtjebbes@devuurvogeldriebergen.nl  

 

Vanuit de MR 
Oproep kandidaten oudergeleding MR 

Vanwege vertrek en/of einde zittingsduur van de huidige ouderleden van de medezeggenschapsraad 

(MR), vragen we of er ouders zijn die zich kandidaat willen stellen voor deze functie. Elke 

ouder/verzorger van een kind op De Vuurvogel mag zich kandidaat stellen, door ons vóór vrijdag 10 juni 

(per mail) een korte motivatiebrief te sturen. Als lid van de MR ben je vooral een kritisch en constructief 

klankbord voor de schoolleider en het bestuur op beleidsmatig niveau. Je praat jaarlijks in ieder geval 

mee over de begroting, de ouderbijdrage, de personeelsformatie, het jaarplan en jaarverslag. Komende 

tijd zal ook de huisvesting regelmatig op de agenda staan, en als MR mag je ook zelf agendapunten 

aandragen waarover je met het bestuur en de schoolleider in gesprek wilt gaan en advies wilt geven. De 

MR vergadert in principe maandelijks (ca. 9 x per jaar) op maandagavond.  

Heb je interesse en wil je meer informatie, om te weten of het iets voor je is, spreek dan één van de 

huidige MR-leden aan of mail ons via mr@devuurvogeldriebergen.nl.  

De huidige MR-leden zijn:  

Ronald Monster (voorzitter, vader van Annebelle – klas 6 en Emilie – klas 4)  

Jentine Halsema (moeder van Julian – klas 6; Roma – klas 5; Naomi – klas 3 en Tobias – kleuterklas A) 

Michiel Nouwens (vader van Tristan – klas 1 en Feline – kleuterklas A) 

Chris Cornelisse (leerkracht klas 4) 

Maarten van Beuningen (secretaris, remedial teacher) 

 

Vanuit de klassen 
Welkom 

Wij heten deze week welkom; Jasper Schrovenwever in kleuterklas B. Wij wensen Jasper en zijn ouders 

een hele fijne tijd toe op onze school. 

 

Kaart en taartverkoop! 

Vorige week waren de taarten van de 6e klas al snel uitverkocht. Daarom staan we deze week nogmaals 

met heerlijke zelfgemaakte taarten op het voorplein. Daarnaast worden er ook zetjes ansichtkaarten 

verkocht die door de 6e klas zijn gemaakt. Vanaf 12.45 staan we klaar. Tot dan! 

 

Vanuit de ouders 
Avondvierdaagse van 6 t/m 9 juni 

Over een week start de Avondvierdaagse 2016. Zet alvast je wandelschoenen klaar! In het 

informatiebericht bij dit weekbericht staat allen informatie nog eens bij elkaar. 

Tot volgende week, de commissie Avondvierdaagse 2016 

Enthousiaste toneelspelers gezocht 
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Vind je het leuk om op de planken te schitteren? Wil je een bijdrage leveren aan een lange traditie, maar 

ook meedenken over een nieuwe vorm? Houd je er van om je kinderen iets moois te geven?  

Doe dan mee met het driekoningenspel! Een toneelstuk over goed en kwaad, een oud verhaal in een 

heel nieuw jasje. Deze keer willen we het bestaande spel verfrissen en moderniseren inblazen met een 

aantal enthousiaste ouders van de Vuurvogel. Alles kan, alles mag, alles is mogelijk! 

Wil je eens kijken hoe we dat doen, wil je een bijdrage leveren, maar twijfel je nog, lijkt het je wel wat 

maar weet je het nog niet zeker, durf je misschien niet? Kom dan geheel vrijblijvend naar (een van) de 

open repetities: zondagavond 5/12/19/16 juni om 20.30 uur op school. Na de zomervakantie beginnen 

we met de echte repetities.  

Wil je meer informatie? Spreek dan Shanti of Jentine aan, of mail naar jentinehalsema@gmail.com. 

Tot zondag! 
 

 

Vuurtjes voor ouders 

Workshops, lezingen, boekentips en recepten aangeboden voor door andere ouders 

http://www.devuurvogeldriebergen.nl/ouders/vuurtjes-voor-ouders/ 

 

Openingstijden bibliotheek: iedere Woensdag-vrijdag van 08.30 tot 09.15 uur 

Schenkerij: iedere vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur 

 

 

Openingstijden dagopvang ma t/m vr van 7.30 uur tot 18.30 uur 

(Telefonische) bereikbaarheid kinderdagverblijf: di en do van 09:00 tot 17:00  

Geeke Hardeman: 06 3487 7834 (planning en informatie) 

geeke.hardeman@kinderopvang-devuurvogel.nl 

Info@kinderopvang-devuurvogel.nl 

 

Openingstijden BSO de Vuurvogel: ma. di. en do. van 13:00-18:30 uur. 

Groepstelefoon: 06-37433414. Kantoor Bso Wijs! en Bso de Vuurvogel: 0343-758418  

 

Openingstijden BSO de Vuurvogel: ma. di. en do. van 13:00-18:30 uur. 

Groepstelefoon: 06-37433414. Kantoor Bso Wijs! en Bso de Vuurvogel: 0343-758418  

 

 

 

 

 

 

De Vuurvogel  

Vrije School Driebergen 

Contact:                                         

tel: 0343-513856  

Kopij uiterlijk inleveren voor     

10.00 uur maandagochtend 

Faunalaan 250 info@devuurvogeldriebergen.nl bij Hennie den Teuling 

3972 PS Driebergen www.devuurvogeldriebergen.nl 

 

hdteuling@devuurvogeldriebergen.nl 
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