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We zijn nu ook te volgen via Facebook Sport IKC Het Startblok 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tafeltennistoernooi 
Op woensdag 27 maart wordt weer het jaarlijkse tafeltennistoernooi 
georganiseerd voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen kunnen zich 
opgeven door hun naam op de lijst in de klas te zetten.  Dit kan tot 
vrijdag 22 maart. Opgeven is meedoen! 
Informatie volgt nadat de combinatiefunctionarissen de lijsten hebben 
opgehaald. 
 
 
Fruitdagen 
We zien dat heel veel kinderen op alle dagen van de week fruit of groenten meenemen naar 
school. Erg fijn en goed om te zien. Ook zien we veel variatie en nieuwe groenten en fruit, 
vooral die echt bij het seizoen horen. 
We hebben tot half april ook nog het schoolfruit, dat de kinderen als extraatje in de klas 
krijgen. 
 
 
Waterdag 
Denkt u eraan aan dat donderdag, waterdag is? 
De kinderen mogen natuurlijk op andere dagen water meenemen.  Iedere dag mag hun 
bidon of flesje met water op de tafel staan om eruit te drinken.  
 
 
Week voor de gezonde jeugd 
In de week na de vakantie is het “De week voor de gezonde jeugd”. Op dinsdag zal de bus 
van Creon er weer zijn voor leuke activiteiten in de pauze en na schooltijd, dus kom lekker 
bewegen. 
Ook zal meester Timo op het plein aanwezig zijn om u en de kinderen een aantal vragen te 
stellen. 
 
 
Sjors Sportief 
De combinatiefunctionarissen en ook andere organisaties in Westervoort organiseren leuke 
(sport)activiteiten na schooltijd. Heeft u al eens gekeken op www.sjorssportief.nl?  Kies 
Westervoort en welke activiteiten er allemaal zijn. 
Kinderen kunnen op deze manier kennis maken met verschillende sporten en culturele- of 
creatieve-activiteiten, zonder dat daar meteen verplichtingen aan zitten. 
 

http://www.sjorssportief.nl/


Schaken 
We zijn op zoek naar een enthousiaste vader, moeder, opa of oma, die het leuk 
vindt om kinderen te leren schaken. Kunt u schaken en wilt u dit de kinderen 
leren of kent u iemand die dit zou willen? Geef dit dan door aan meester Niels 
van groep 5/6. 
Ook zijn we op zoek naar schaakborden en complete schaaksetjes. Deze kunt u 
afgeven bij meester Niels. 
 
 
Gymstagiaires 
Op dinsdag, donderdag en vrijdag geven juf Manon en juf Lynn de gymlessen samen met 
meester Ton en meester Niels. Ze doen de gymopleiding bij de Pabo.  
 

 
 
Agenda   
Vrijdag   1 maart  Carnaval 

                               12.00 uur: Voorjaarsvakantie groep 1 t/m 4 
                                 14.45 uur: Voorjaarsvakantie groep 5 t/m 8 

Maandag  11 maart  Weer naar school 
Donderdag  14 maart  Nieuwsbrief nr. 15 
Vrijdag 15 maart  Stakingsdag, voor groep 1 t/m 8 is er vandaag géén  

                            school 
 
 
Prikbord 

                                                      

 

Werving leden ondernemingsplanraad (OPR) 
In verband met het aftreden van een lid van de Ondersteuningsplanraad van het 
Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers zijn wij op zoek naar een nieuwe 
kandidaat vanuit de Stichting waar de school van uw kind(eren) onder valt. Hieronder leggen we 
kort uit wat de Ondersteuningsplanraad doet, wat we van de kandidaat verwachten en hoe u zich 
kunt aanmelden. Is het lidmaatschap van de OPR iets voor u, aarzel dan niet om u te melden bij 
de (G)MR van de school van uw kind(eren). 

Wat doet de ondersteuningsplanraad? 

De school van uw kind(eren) is aangesloten bij het samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de 
Liemers. Het samenwerkingsverband is een boven bestuurlijk verband waarin 9 schoolbesturen 
in de regio De Liemers samenwerken. Net zoals iedere school een medezeggenschapsraad 
heeft, kent ook het samenwerkingsverband een medezeggenschapsorgaan: de 
ondersteuningsplanraad (OPR). 
De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het 

http://www.swv-db.nl/Ondersteuningsplanraad
http://www.swv-db.nl/Ondersteuningsplanraad


ondersteuningsplan. Dit plan beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband ervoor 
zorgen dat alle leerlingen de begeleiding en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 

Leden van de OPR 

In de ondersteuningsplanraad zitten per schoolbestuur 1 ouder en 1 personeelslid. Iedere ouder 
en ieder personeelslid van de scholen van zo’n schoolbestuur kan zich kandidaat stellen voor de 
ondersteuningsplanraad. De leden van de ondersteuningsplanraad worden gekozen of 
voorgedragen door de leden van de (G)MR. Ook als u niet in de MR van de school zit of van de 
(G)MR, kunt u zich kandidaat stellen voor de ondersteuningsplanraad. 

Verwachtingen 

De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van een school. Zo 
wordt er onder andere van u verwacht dat u (goed voorbereid) naar de vergaderingen komt, 
meedenkt en meepraat over het beleid en de onderwerpen die besproken worden, een open en 
actieve houding heeft en het belang van leerlingen en ouders/personeelsleden daarin 
vertegenwoordigt. Het verschil tussen een MR van een school en de ondersteuningsplanraad van 
het samenwerkingsverband zit vooral in de grotere afstand van het beleid tot uw kind of groep. 
De elementen van het ondersteuningsplan herkent u misschien niet direct op uw eigen school. 
Indirect hebben deze wel veel invloed. Denk aan het vaststellen van de basisondersteuning, de 
financiële middelen, maar ook aan de scholing van personeel en de mogelijkheid om extra 
handen of speciale kennis en expertise in de groep in te zetten. 
Wat er in het ondersteuningsplan is beschreven en waarover de ondersteuningsplanraad spreekt, 
kan best ingewikkelde materie zijn. Daarom is enige kennis of ervaring met onderwijs en/of 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben prettig. Maar uiteraard is er ook de mogelijkheid 
om deze kennis op te bouwen of hierbij advies te vragen. Een dosis gezond verstand, 
betrokkenheid en een open positief-kritische houding zijn het belangrijkst! 

Gevraagde investering 

De OPR vergadert zo’n 4 x per jaar. Uiteraard horen bij de vergaderingen vergaderstukken. Houd 
daarom rekening met voorbereidingstijd. 
Ouders in de OPR ontvangen een onkostenvergoeding voor hun deelname. Personeelsleden in 
de OPR hebben op grond van de CAO recht op een vast aantal taakuren. 
Als OPR-lid praat en denkt u vanuit uw betrokkenheid en ervaring boven bestuurlijk mee over 
passend onderwijs voor elk kind. Daarnaast ontmoet en praat u met personeelsleden, ouders en 
bestuurders van andere scholen en doet u diverse contacten op. U bouwt kennis op over de 
structuur van het onderwijs en de financiering daarvan. Samen met de andere OPR-leden vormt 
u een belangrijke raad die het bestuur van het samenwerkingsverband adviseert over het 
ondersteuningsplan en die de uiteindelijke instemming aan het plan moet verlenen. 

Bent u geïnteresseerd? 

Als u geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van de OPR, meldt U dan bij de (G )MR van de  
school van uw kinderen. Als er meerdere kandidaten binnen het bestuur zijn, kunnen er 
verkiezingen worden uitgeschreven.  

Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.  
www.swvdeliemers-po.nl.  
Ook kunt U zich voor informatie wenden tot de directeur van Samenwerkingsverband Onderwijs 
op Maat de Liemers, Dhr. O. Kamps, 0316-341618 of info@swvdeliemers-po.nl  
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