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Tevredenheidspeiling onder ouders, medewerkers en leerlingen 

Momenteel neemt de school een tevredenheidspeiling af onder ouders, medewerkers en leerlingen. U heeft via de mail een 

uitnodiging gekregen om mee te doen aan deze peiling. Bij de uitnodiging zit een link die u brengt bij de vragenlijst. De vragenlijst 

is ook in te vullen in het Engels. 

 

Wij vragen diegenen die dit nog niet hebben gedaan de tevredenheidspeiling zo spoedig mogelijk in de vullen. Tot nu toe heeft 

10% van de ouders pas gereageerd. Wij willen echter veel meer reacties ontvangen!  

 

De uitkomst van de peiling onder ouders, leerlingen en medewerkers gebruiken wij om het onderwijs voor uw kinderen verder 

te verbeteren. 

Gezocht: twee ouders die m.i.v. schooljaar 2018-2019 zitting wil nemen in de medezeggenschapsraad (MR) 

De oudergeleding van de MR heeft twee vacatures en is op zoek naar twee gemotiveerde ouders die aankomend schooljaar in de 

MR zitting willen nemen. Herman Oosterbaan treedt aan het einde van het schooljaar af omdat zijn dochter naar het VO gaat, 

Hazra Wagid Hosein neemt afscheid omdat haar zittingstermijn erop zit.   

 

In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. 

U werkt samen met de directie om de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden 

te verbeteren. De MR op onze school bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. Als lid van de MR kunt u namens de 

achterban (de andere ouders) spreken. 

De directie heeft bij beslissingen en veranderingen vaak het advies en soms ook de instemming van de MR nodig. De MR is een 

wettelijk orgaan dat bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders en personeel. 

Er zijn 3 verschillende soorten beslissingen: 

 

1. die waarover de MR eerst advies moet geven; 

2. die waarover instemming van een of beide geledingen van de MR vereist is; 

3. die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 

 

Wij vragen van een MR-lid het volgende: 

 Interesse in schoolbeleid en schoolregels, 

 Affiniteit met alle leerlingen op onze school, vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken), 

 Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6 maal per jaar) en GMR-vergaderingen (ongeveer 6 maal per jaar), 

 Een constructieve, positief kritische, en open houding. 

 

Wilt u onze MR komen te versterken en/ of heeft u verdere vragen over de MR? Mail dan vóór 1 juni 2018 naar Rita Nawmie, 

voorzitter van de MR en leerkracht op onze school: mr@obsholendrecht.nl  U kunt natuurlijk ook even bij haar of bij juf Claire 

(groep 3) langslopen.  

Als er meerdere kandidaten zijn, dan zullen er verkiezingen worden uitgeschreven. We houden u hierover op de hoogte.  

mailto:mr@obsholendrecht.nl


 

Bruin brood mee naar school, een compliment! 

De afgelopen periode zijn wij gestart met afspraken rondom het eten tijdens de lunch.  

Onze afspraken over het eten tijdens de lunch nog een keer overzichtelijk op een rij: 

 Eet bruin brood (liefst volkoren)  wat niet te dik is belegd. 

 Wissel het broodbeleg af. 

 Een stuk groente of fruit kan een gezonde en lekkere toevoeging aan 

de lunch zijn.  

 

Hierbij een tip voor de ouders van kinderen die op vrijdag schoolzwemmen en de kinderen die meedoen met de naschoolse 

activiteiten: Geef u uw kind een of twee extra bruine boterhammen mee. 

Nieuw logo op de gevel 

Het kan u niet ontgaan zijn, het nieuwe logo, waar wij als school trots op zijn, is zichtbaar op 

verschillende plekken op de gevel. Hierdoor zal men ons nóg beter weten te vinden….. 

De banners (verticale vlaggen) worden binnenkort vervangen; ons logo komt hierop niet 

goed tot uiting.  

 

 

  

Koningsspelen en meester- en juffendag  

Vrijdag 20 april is het feest op obs Holendrecht. We vieren dan de verjaardag van Koning 

Willem Alexander én de verjaardagen van de meesters en juffen. De meester- en juffendag 

was oorspronkelijk gepland op 14 maart. Vanwege de landelijke onderwijsstaking hebben we 

hier een ander moment voor moeten zoeken.  

 

Wij zoeken nog ouders die die dag willen helpen bij de activiteiten. Heeft u daar tijd voor? 

Laat het even weten aan de leerkracht van uw kind. 

Om alvast in de stemming te komen, hierbij de link naar het lied van de Koningsspelen van 2018.  

 

Betaling schoolreis en ouderbijdrage 

Wij willen alle ouders bedanken die de ouderbijdrage inmiddels betaald hebben.  

Wij nemen binnen kort contact op met de ouders die nog niet betaald hebben, om te praten over een oplossing.  

 

Heeft u een stadspas? Laat deze dan op school even scannen. Dat kan iedere dinsdagochtend bij de budgetadviseur, maar u kunt 

ook bij juf Carla terecht.  

Heeft u geen stadspas? Maak dan €55,- over naar rekeningnummer NL04 INGB 0664 3823 39 t.n.v. stichting Sirius i.n.z. Obs 

Holendrecht onder vermelding van “ouderbijdrage” en de naam en groep van uw kind(-eren). 

Inschrijven Brede school 

Na de meivakantie start blok 3 van De Brede School. Ook dit blok hopen wij op deelname van alle kinderen. Wij vinden dit 

belangrijk omdat uw kind de kans krijgt verschillende talenten te ontdekken.  

 

U heeft hierover in een aparte mail al eerder informatie gehad. U kunt uw kind inschrijven op de site van De Brede School: 

https://bredeschoolzuidoost.nl 

 

Mocht u dit lastig vinden of niet in het bezit zijn van een computer, ipad of mobiele telefoon willen wij u op school hier graag mee 

helpen. 

 

U kunt ons ook machtigen om de inschrijving van u over te nemen. Dit doen we niet graag, maar we zijn bereid dit in het belang 

van uw kind te doen. Machtigen kan met behulp van het al eerder verstuurde machtigingsformulier. Heeft u nog vragen over De 

Brede School, dan kunt u die stellen aan juf Esther of juf Audrey. 

Afwezigheid ouder- kind adviseur 

De komende korte periode is Sagina Etnel, ouder- kind adviseur op onze school helaas afwezig. Na de meivakantie is Sagina er 

weer en kunt u bij haar terecht met al uw vragen over de opvoeding van uw kind. Mocht u in april toch graag contact willen 

hebben met een ouder- kind adviseur, dan kunt u terecht bij haar vervanger: Janny van der Staaij: j.vanderstaaij@oktamsterdam.nl. 

Regelingen gemeente zie website 

Wij vinden het belangrijk dat uw kind naar de voorschool gaat. De gemeente Amsterdam ook. Zij bieden daarom de 

scholierenvergoeding nu ook voor uw peuter aan! Per jaar kunt u, onder bepaalde voorwaarden, €250,- ontvangen voor elk kind 

dat op de voorschool zit. Klik op onderstaande link voor meer informatie.  

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/voorschoolvergoeding 

https://www.koningsspelen.nl/koningssportdag/kinderen
https://bredeschoolzuidoost.nl/
mailto:j.vanderstaaij@oktamsterdam.nl
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/voorschoolvergoeding


 

De voorwaarden zijn:  

 Uw kind gaat naar een voorschool die erkend is door de gemeente Amsterdam. Nino Coloso is zo’n voorschool.  

 Uw kind is tussen de 2,5 en 4 jaar 

 Uw kind staat bij u ingeschreven in Amsterdam 

 Voor de ouder/verzorgende 

 U hebt een laag inkomen en weinig vermogen. 

 U krijgt kinderbijslag of een pleegvergoeding voor uw kind 

Aanvragen kan tot 31-5-2018. 

Misschien hebt u ook nog recht op andere regelingen. Kijk voor meer informatie op  

https://www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de gemeente Amsterdam op 020 252 6000. 

Wilt u hulp bij het invullen? U kunt iedere dinsdagochtend terecht bij onze maatschappelijk dienstverlener, Raoul. Ook kunt u 

naar een financieel spreekuur gaan. Daar kunnen ze u helpen bij uw aanvraag. Of samen met u de aanvraag online doen. Kijk voor 

een adres bij u in de buurt op bovenstaande website of bel ons op 020 252 6000. 

Telefonische bereikbaarheid 

Wij vernemen van ouders dat de school niet altijd goed bereikbaar is. Onze excuses hiervoor.  Wij gaan hierover intern in 

gesprek en doen ons best hierin te verbeteren.  

Koningsdag en de Meivakantie 

Donderdag 26 april zijn de leerlingen om 12.30 uur uit. Dan start de meivakantie. 27 april is het Koningsdag, daarna volgt de 

meivakantie. Maandag 14 mei verwachten wij alle kinderen weer op school. 

Laatste kleer EU-schoolfruit 

Al 19 weken lang ontvangen we op dinsdagmiddag gratis een lading groente en fruit omdat we meedoen 

met het project EU-schoolfruit. Dit project duurt 20 weken; volgende week is de laatste week, daarna 

houdt het op.  We bedanken hierbij de organisatie EU-schoolfruit, maar ook de bedrijven die hebben 

gezorgd voor het telen van de groenten en het fruit en het bezorgen. De leerlingen van onze school 

hebben er wekelijks van genoten! 

Aanmelden? 

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Wilt u meer weten over onze Community School? Iedere donderdag om 9 uur bent 

u welkom bij de informatiebijeenkomsten. Komt een ander moment u beter uit? Neem dan contact op: loop binnen voor een 

afspraak, mail naar info@obsholendrecht.nl of bel: 020-4531549.  

Klik hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure. 

 

Team obs Holendrecht 

https://www.amsterdam.nl/pakjekans
mailto:info@obsholendrecht.nl
http://www.holendrechtschool.nl/pg-31574-7-112979/pagina/kennismaken.html

