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Onderwijs Anders
De ochtend van onze studiedag op 25 maart stond in het teken van Onderwijs Anders. Onder
begeleiding van Mevrouw Ineke van Sijl hebben we verder gewerkt aan het passend maken van
ons onderwijs. Het groepsoverstijgend werken om kinderen zo goed mogelijk onderwijs op
maat te kunnen geven stond centraal deze ochtend. Het team heeft de bijeenkomst ervaren als
zeer inspirerend.
Vakantierooster
Het vakantierooster van de Borgesiusstichting voor 2019-2020 is definitief. Alleen de
studiedagen hebben wij nog niet ingepland, met uitzondering van de Borgesiusdag. Op Goede
Vrijdag hebben we komend schooljaar geen vrije dag omdat er twee extra vrije dagen na de
meivakantie zijn ingepland (4 en 5 mei).
Zomervakantie 2019
Borgesiusdag (studiedag)
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie 2020

8 juli t/m 16 augustus 2019
11 oktober 2019
14 oktober t/m 18 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
24 februari t/m 28 februari 2020
13 april 2020
20 april t/m 5 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
13 juli t/m 21 augustus 2020

Oudervereniging
De oudervereniging (OV) van onze school heeft een ondersteunende rol bij het organiseren van
activiteiten. Er wordt gewerkt met een jaarplanning. Per activiteit wordt een werkgroep
samengesteld van ouders en een vertegenwoordiger van het team.
Veel leden van onze Oudervereniging hebben hun kind(eren) in de bovenbouw. Dat betekent
dat zij binnen niet al te lange tijd (als hun kinderen van school gaan) afscheid zullen nemen van
de OV. Daarom vragen wij nu vast of er ouders zijn die de OV willen komen versterken, zodat er
een evenwichtige bezetting blijft bestaan. Aanmelden kan via de voorzitter, Mw. Mirella
Dekkers of secretaresse, Mw. Jolanda Verkooijen. De gegevens van de OV vindt u op onze
website: https://www.hetbosschehart.nl/pagina/343238/Oudervereniging

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een ouderdeel en een personeelsdeel, aangevuld
met de directeur als adviseur. De MR houdt zich bezig met beleidszaken, waarin ze adviseert en
als het om een beleidswijziging gaat, al dan niet toestemming verleent. Het gaat hierbij om
zaken als: kwaliteitszorg, schoolklimaat en fysieke veiligheid, opbrengsten en communicatie
met de ouders. De Oudergeleding van onze Medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders:
Dhr. Niels Verkooijen en Dhr. Arjan Timmermans. De zittingstermijn van Dhr. Arjan
Timmermans is verstreken. Hij stelt zich opnieuw verkiesbaar. Heeft u belangstelling om zich
ook verkiesbaar te stellen, dan kan dat door u te melden bij de voorzitter van de MR, Dhr. Niels
Verkooijen. Zijn gegevens staan op onze website:
https://www.hetbosschehart.nl/pagina/343239/Medezeggenschapsraad

Gymcito
De toetsperiodes van CITO zijn in januari (M-toetsen) en juni (E-toetsen). Nieuw
op de toetskalender is de gymtoets voor groep 8. Deze wordt in de eerste week
van april afgenomen. Omdat wij combinatiegroepen hebben nemen wij de toets
af bij de groepen 6, 7 en 8. Voor de groepen 6 en 7 is het een goede
voorbereiding voor de afname in groep 8. De kinderen zijn nog niet op de
hoogte van de afname aanstaande dinsdag. Om ze enigszins voor te bereiden
sturen we een oefentoets mee als extra bijlage bij de nieuwsbrief. Gelieve deze
oefentoets voor dinsdag door te nemen met uw kind, zodat iedereen optimaal
voor de dag komt. Bij voorbaat dank voor de medewerking!

