
 

 

Beste ouder, verzorger, 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van september.  

 
Personeel 
Juf Claudia is in blijde verwachting! Van harte proficiat! Ze verwacht haar kindje in februari. De 
komende tijd zullen we u op de hoogte houden hoe we de vervanging in gaan vullen voor groep 1-2. 
 
Nieuwe leden OR 
We willen Richard, Vivian en Ramona heel erg bedanken voor hun inzet bij de Ouderraad voor ons 
kindcentrum. Zij gaan de ouderraad dit jaar verlaten. 
 
De ouderraad is daarom op zoek naar nieuwe leden. We ondersteunen de leerkrachten bij het 
organiseren van deze activiteiten. Elke ouder mag zitting nemen in de ouderraad. Vele handen 
maken licht werk. 
Je beslist zelf hoeveel tijd het kost. We vergaderen 3 keer per jaar een uurtje. Verder vragen we tijd 
om te ondersteunen bij de activiteiten. Dat verschilt per activiteit. 
 
Helpt u ons? U kunt zich aanmelden bij juf Joke of meester Lex of bij de andere ouderraadsleden 
Mayke, Rianne of Judith 
 

 
 
Nieuwe leden MR 
Ook bij de MR stoppen een aantal leden, we willen Annet, Simon en Tinta enorm bedanken voor hun 
inzet en kennis. 
De Medezeggenschapsraad is daarom op zoek naar een (nieuw te verkiezen) enthousiast lid. De 
medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leden uit het team. 
 
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat hij heeft te 
allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.  
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:  
• Verbetering van het onderwijs  
• Het kiezen van leermethodes  
• Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)  
• Het schoolplan 
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• De besteding van geld en gebouwen  
• Het vaststellen van vakanties en vrije dagen  
• Communicatie en betrokkenheid naar ouders 
 
Wat betekent de MR voor mij als ouder? 
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de 
ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar 
aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.  
 
Hoe kom je in de MR? 
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders 
mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer 
kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. 
Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn 
verkiesbaar stellen. 
 
Wat is het verschil met de ouderraad? 
De MR en de ouderraad spannen zich in om samen met het team van De Reiger een goede school te 
maken en deze te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. 
De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school. 
 
Verwachting 
Als medezeggenschapsraad verwachten wij een ouder die het leuk vindt om voor school en die 
daarin wil meedenken met de school. De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld genomen 1 x 
per 6 weken. 
 
Interesse 
Mocht je interesse hebben om lid te worden van de medezeggenschapsraad en het leuk vinden om 
een actieve bijdrage te leveren om mee te denken voor de school, dan kan je reageren via e-mail 
mrdereiger@omnisscholen.nl. Natuurlijk kunnen de huidige MR-leden je hier ook het één en ander 
over vertellen. 
Zodra wij een reactie hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. 
 
Wij kijken uit naar je reactie! 
Martijn, Joël, Maxime 
 
  



 

 

BSO en Peuters 
Wist u dat… 

- Jolanda in oktober afscheid van de Reiger zal nemen als vestigingsmanager van de opvang? 
Na ruim 2 jaar zal zij zich gaan focussen op haar andere functie binnen Kibeo & Omnis. Als 
projectleider blijft zij betrokken bij nieuwe projecten binnen de Omnis Kindcentra. Onze 
schooldirecteur Mariëlle Redert zal niet alleen Chirley vervangen als schoolcoördinator, maar 
neemt ook de functie van vestigingsmanager over van Jolanda.  

 
- We bij de BSO in deze eerste schoolweken ook werken met 'Goed van Start?' 
- Het lokaal van de dagopvang/peutergroep voorzien wordt van een airco?  
- Na de herfstvakantie de nieuwe meubels van het BSO lokaal geleverd worden en het lokaal 

heringericht wordt? 
- We deze maand 3 nieuwe kinderen hebben mogen ontvangen bij de peuters? 

 

Kijken in de klas 

Vorig jaar hadden we meerdere momenten op de kalender staan waarbij u kon komen kijken in de 

klassen. We merkten dat het nog niet helemaal zo uitpakten zoals we dat graag zouden willen zien. 

Daarom hebben we op woensdag 19 oktober een moment gepland van 8.30-9.00 uur waarbij u van 

harte welkom bent om te komen kijken in de klassen. Daarna horen we graag van u hoe u dit ervaren 

heeft en kijken we met het team wanneer we het volgende moment plannen en hoe we dit gaan 

inrichten. Tips en wensen zijn uiteraard welkom! 

 

HVO en GVO 

Helaas hebben we dit jaar nog steeds geen zicht of de vacature voor HVO-docent ingevuld gaat 

worden. We willen u daarom vragen wanneer u voor HVO heeft gekozen om door te geven bij juf 

Chirley of de lessen bij GVO gevolgd mogen worden, bij juf Marieke, of dat er voorlopig geen 

vormingsonderwijs gevolgd wordt tot er meer bekend is. 

 

Ouderkalender 

- De ouderkalender kunt u vinden in de agenda van Parro. Deze zal nog aangevuld worden met 

een aantal activiteiten. Dat wat nu al bekend is, kunt u al terug vinden. 

- In de bijlage vindt u de kalender ook als één overzicht. Ook daar ontbreken mogelijk nog wat 

activiteiten. 

 

 

 
  



 

 

Kalender 

20-9  Bag2School – Kledinginzamelactie 

4-10   Informatiemiddag of -avond (definitieve invulling volgt nog) 

5-10   Start Kinderboekenweek 

Week 41  Ouder-/kindgesprekken 

Week 41 of 
42 

Schoolreis (definitieve datum volgt nog) 

19-10 Kijken in de klas 

20-10    Studiemiddag – kinderen vanaf 12.00 uur vrij 

24-10 t/m 
28-10 

Herfstvakantie 
 

 
 
Natuurlijk bent u altijd welkom op school wanneer u iets kwijt wil of iets wil vragen; bellen, mailen of 
Parro is natuurlijk ook altijd mogelijk!  
  



 

 

ONDERSTEUNINGSTEAM 

  

 

 

Op alle scholen in gemeente Borsele is er een samenwerking tussen de school en de 

hulpverlening/ondersteuning die wordt gegeven door jeugdverpleegkundige van de GGD en  de 

jeugd- en gezinsondersteuner van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).  

Het doel: zo snel mogelijk hulp en ondersteuning in zetten als dat nodig is.  

  

Als ouder ben je het belangrijkste als het om de zorg voor je kind gaat! Je wordt bij vragen rondom je 

kind actief betrokken. Of je betrekt als ouder juist de school bij vragen die er zijn.  

  

De bedoeling is dat alle vragen die er zijn op elkaar afgestemd worden. Dit gebeurt in een overleg 

wat OT (ondersteuningsteam) genoemd wordt. In dat overleg zijn altijd de Intern Begeleider (IB’er) 

van school, ouders, de jeugdverpleegkundige, zo mogelijk de leerkracht, en de jeugd- en 

gezinsondersteuner van school vanuit het CJG aanwezig.  

 

Ouders hebben zeggenschap. Er wordt een gezamenlijk plan gemaakt. Er wordt niet over je gepraat, 

maar met je gepraat.  

 

Uitvoering 

Als ouder geef je toestemming aan school voor het organiseren van het overleg. Er wordt een datum 

vastgesteld. School stuurt vooraf de nodige informatie naar de jeugdverpleegkundige en jeugd- en 

gezinsondersteuner. Wanneer er hulpverleners betrokken zijn worden zij, in overleg met ouders, ook 

uitgenodigd.  

 

Doel van het OT 

Het OT werkt preventief. Dat betekent dat er ook bij kleine vragen een overleg kan zijn. Bijvoorbeeld 

bij vragen over concentratieproblemen, druk gedrag, sociale vaardigheden en pesten. Door zo snel 

als mogelijk met elkaar af te stemmen, hopen we dat ouders en kinderen goed geholpen worden. 

Waardoor het kind optimaal kan ontwikkelen en leren.   



 

 

We bespreken met elkaar of inzet van hulp of ondersteuning gewenst is en welke hulp en 

ondersteunding dat is. Indien nodig kunnen we deze hulp organiseren, er is dan geen verwijzing 

nodig.  

 

Het OT maakt onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur van de school.  

Tijdens het OT bespreek je de vragen die zowel thuis- als op school aan de orde zijn.  

 

Waar? 

Het OT komt bijeen op school. 

 

Samenwerking met de GGD en jeugdondersteuners in de basisschool 

Maak kennis met de GGD en jeugdondersteuners op school! 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Misschien kent u ons al, maar misschien ook niet. Daarom stellen wij ons graag aan u voor. Wij zijn 
Gerda de Lange (jeugdverpleegkundige), Jolanda Goeree (jeugdverpleegkundige), Dieneke van 

Kessel (jeugdverpleegkundige), Albie de Wilde (jeugdverpleegkundige), Annelore Stapel 

(jeugdverpleegkundigen), Marina Vreeke (jeugdondersteuner) en Jantine Jumelet 

(jeugdondersteuner). Vanuit de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van de gemeente 
Borsele zijn wij betrokken bij de basisscholen. Aan elke basisschool in Borsele zijn een 
jeugdondersteuner en een jeugdverpleegkundige gekoppeld.  

 

Wat houdt ons werk op de basisscholen in? Ouders, begeleiders en leerkrachten op de basisschool 

kunnen bij ons terecht voor onder andere: 

• laagdrempelig advies bij opvoed- en gezinsvragen; 

• vragen over (mogelijke) jeugdhulpverlening; 

• ondersteuning bij zorgen over uw kind of gezin. 

Wij zijn hiervoor beschikbaar voor iedere ouder/verzorger in de gemeente Borsele. Als u  contact 
met ons opneemt kunnen we soms gelijk advies geven of uw vraag beantwoorden. We kunnen ook 
een afspraak maken, bijvoorbeeld op school of in de thuissituatie, om samen verder in gesprek te 
gaan.  

  



 

 

Binnen het team van CJG werken we samen met verschillende disciplines. Afhankelijk van de vraag 
kunnen wij deze daarom voorleggen aan bijvoorbeeld de jeugdarts of een psycholoog. Wilt u meer 
weten over wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan eens een kijkje op onze 
website www.cjgborsele.nl.  Schroom ook niet contact met ons op te nemen. Wij staan voor jullie 
klaar! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Gerda de Lange    Annelore Stapel              Dieneke van Kessel 

    

 

 

Jolanda Goeree    Albie de Wilde               Jantine Jumelet en Marina Vreeke                           

 

 

 

 

http://www.cjgborsele.nl/

