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 01-10-2019 

Brief van Ivan nummer 2      

 
Agenda 
 
Woensdag 2 oktober  Start Kinderboekenweek 
Maandag 14 oktober Voorleeswedstrijd in school 
Woensdag 16 oktober Afsluiting Kinderboekenweek  
    van 12.00 – 13.00 uur in de hele school 
Donderdag 17 en vrijdag 18 oktober Schoolfotograaf 
Maandag 21 oktober tot en met  
      Vrijdag 28 oktober Herfstvakantie 
 
Bijlage: MR beschrijving 
 

 

Van de directie 

Zoals u al heeft kunnen lezen hebben wij als school een dikke voldoende gehaald bij 
het laatste bezoek van de inspectie. Het rapport staat online. Als een school een 
voldoende haalt bij de inspectie dan laten ze die school even los, dat wil zeggen dat 
de inspectie het nu weer overdraagt aan het bestuur. Het bestuur (de ASG) is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de Vuurvogel. Als school 
leggen we verantwoording af aan het bestuur over de financiën, het lesgeven, de 
koers die we varen en nog veel meer zaken. Maar de inspectie komt voorlopig (vier 
jaar) niet meer bij ons op school langs. Uiteraard blijven wij de weg volgen die vorig 
jaar is ingezet.  
Van zeer zwak naar voldoende is echt een unieke prestatie en komt in Nederland 
niet vaak voor. Daarmee wil ik nogmaals mijn grote waardering uitspreken naar het 
team van de Vuurvogel.  
Mocht u naar aanleiding van het rapport nog vragen hebben, dan kunt u altijd een 
afspraak met mij maken. 
 

Toilet gebruik in school 
Wij krijgen regelmatig ouders bij ons die vinden dat de toiletten vies zijn. Ook wij zien dat de 
toiletten niet altijd even schoon zijn.  
Regelmatig worden wij door kinderen geattendeerd op de viezigheid die zich in de toiletunits 
bevinden. Hierbij kunt u denken aan: hele toiletrollen in de wc pot, waardoor doortrekken niet 
lukt en de wc overstroomt, ontlasting op de muren, de wc bril en op de grond, WC papier 
rollen afgerold in de wasbakken waardoor deze verstopt raken en tekeningen op de wanden 
van de toiletten. Dit is natuurlijk niet zoals wij willen dat de toiletunits gebruikt worden. Wij 
spreken de kinderen hier regelmatig op aan maar we willen u vragen om thuis ook met uw 
kind(eren)  te praten over normaal toiletgebruik. Samen kunnen we er dan voor zorgen dat 
de toiletten schoner blijven.  
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Kinderboekenweek 
Vandaag was de opening van de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “Op reis”. 
Elke groep heeft een land waarmee ze 2 weken lang aan de slag gaan op diverse 
manieren. Ook wordt er een voorleeswedstrijd georganiseerd in de bovenbouw, en 
zal er voor elke groep een workshop zijn: Beats from Brasil. Op 
woensdag 16 oktober is de afsluiting. Van 12.00 uur tot 13.00 uur 
bent u welkom in de school om te zien wat de leerlingen gemaakt 
hebben. In elke groep zal een presentatie of tentoonstelling te zien 
zijn, met daarbij een puzzelspeurtocht. 
Ook is er in dit uur de tweedehands boekenmarkt. Leerlingen die 
thuis boeken hebben die ze willen verkopen, kunnen dat tijdens de 
afsluiting doen. Hiervoor hebben ze een kleedje nodig, dat in de 
gangen en eventueel in de speelzaal neergelegd kan worden. De 
opbrengst hiervan is voor de kinderen zelf. Het gaat dus om 
kinderboeken die verkocht en gekocht kunnen worden, voor een 
prijs van maximaal 2 euro. Het is handig als de prijs van een boek duidelijk zichtbaar 
is voor anderen.  

 

De MR zoekt een ouder 
Wij zijn voor onze oudergeleding nog op zoek naar 1 ouder om 

ons te komen versterken. In de bijlage vindt u uitleg over de 

inhoud van de MR en wat er van de MR wordt verwacht. Wij 

vergaderen 6 keer per jaar op de dinsdag. Heeft u interesse om 

ons in de MR te komen versterken? Meld u dan aan via het 

emailadres mr@vuurvogel.asg.nl 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de MR of zijn er dingen die wij in de MR 
volgens u moeten bespreken dan horen wij dat graag.  
U kunt ons altijd een mail sturen of ons persoonlijk aanspreken.  

 
Hieronder stellen de huidige MR leden zich aan u voor. 
 
Wendy van Overbeek,  leerkracht van groep 1/2A 
Dit is het derde schooljaar dat ik op de Vuurvogel werk. Hiervoor heb ik 12 jaar op de 
Boventoon gewerkt. Dit jaar ben ik op maandag, dinsdag en woensdag juf in groep 
1/2a. Op de Boventoon zat ik al in de MR en nu dus ook op de Vuurvogel. Ik ben dus 
nauw betrokken geweest bij de fusie, inspectiebezoeken en de directiewisselingen 
die de beide scholen hebben meegemaakt. 
 
Maarten Vogel,  leerkracht van groep 8A. 
Ik ben al 6 jaar werkzaam hier op school en heb voornamelijk in de bovenbouw 
lesgegeven. Ook zit ik al 6 jaar in de MR. Ik zit in de MR omdat ik het belangrijk vind 
om mee te denken met het bestuur. En omdat ik medeverantwoordelijk ben voor het 
welzijn van de leerlingen en het team. Daarnaast bewaak je als MR ook de kwaliteit 
van het onderwijs. 
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Marloes Schmitt,  leerkracht groep 8B 
Al 10 jaar werkzaam hier op school, voorheen de Duizendpoot en nu  Vuurvogel. Ik 
heb voornamelijk ervaring in de middenbouw maar sta dit jaar voor groep 8B.  
Ik zit al een aantal jaar in de MR en vind het interessant om mee te denken over 
zaken die de leerlingen maar ook mijn collega’s en mij aangaan.  
Als u vragen of opmerkingen heeft die voor ons als MR van belang kunnen zijn dan 
hoor ik dat graag. 
 
Angelique Boot,  ouder van Senna (groep 7)  en Jesse (groep 5) 
Door aan te treden als lid van de Medezeggenschapsraad sla ik twee vliegen in een 
klap: zelf vind ik het interessant om betrokken te zijn bij het schoolbeleid, daarnaast 
lever ik op deze manier een (hopelijk nuttige;-))  bijdrage aan de school, de ouders 
en de kinderen. Aangezien Senna en Jesse allebei dol zijn op voetbal, sta ik in mijn 
vrije tijd vaak langs de lijn. Daarnaast houd ik van hardlopen, lezen en piano spelen. 
Gewerkt moet er (soms) ook worden; dit doe ik met veel plezier als bedrijfsjurist. 
Mocht je vragen/opmerkingen etc. hebben met betrekking tot de 
Medezeggenschapsraad, spreek me dan gerust aan. 
 
Wilfried Walraven, ouder van Dieke (groep 4) en Stijn (groep 1/2B) 
Beide kinderen zitten op school bij de Vuurvogel. Zelf werk ik ook in het onderwijs. Ik 
ben docent op het ROC college Almere buiten. Ik ben net begonnen in de 
medezeggenschapsraad van de Vuurvogel en hoop er productieve tijden van te 
kunnen maken voor de school en uiteraard alle kinderen. 
 

Dokter, tandarts, verlof? 
Wij krijgen regelmatig te horen dat een kind de hele ochtend of middag wegblijft voor 
een dokter-/tandartsbezoek. Dit is helaas niet toegestaan. Voor een bezoek aan de 
dokter of de tandarts staat maximaal 1 uur geoorloofd afwezigheid. Uw kind kan 
voor- en na het bezoek gewoon naar school komen.  
 
Wilt u verlof voor uw kind buiten de reguliere vakanties? Zorg dat u op tijd de 
aanvraag indient bij de directie op school. Het beoordelen van de aanvraag gaat via 
de directie of de leerplichtambtenaar en kan enige tijd in beslag nemen. Verlof 
vragen is aan wet- en regelgeving gebonden, als school moeten wij ons daar aan 
houden. 
 

Te laat komen en te laat opgehaald worden 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd in de klas zit? Wanneer uw kind te laat in de 
klas komt stoort hij/zij de les die op dat moment al begonnen is. Dit is voor uw kind 
erg vervelend maar ook de andere kinderen hebben daar veel last van. Nogmaals 
willen wij u erop wijzen dat te laat op school komen als ongeoorloofd afwezig wordt 
geregistreerd. 
 
Ook het te laat ophalen van kinderen is voor de leerkrachten ontzettend vervelend. 
Na de lestijden van de kinderen hebben de leerkrachten veelal besprekingen 
waardoor zij niet op uw kind(eren) kunnen passen.  
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Ouderbijdrage 
 
De dure tijd komt eraan! Ook voor de ouderraad, die de komende feestmaanden druk bezig is om het 
zo leuk mogelijk voor uw kind te maken op school. Daarvoor is de vrijwillige ouderbijdrage hard 
nodig.  Misschien heeft u het vergeten, daarom geven wij u hierbij nogmaals de betaalgegevens. De 
bijdrage voor dit schooljaar is € 25,00 per kind.  
 
Rekening nummer NL03 INGB 0007 2319 95  t.n.v.  de Vuurvogel Ouderraad  
onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en in welke groep uw kind zit. 
 
Tevens is er de mogelijkheid om de bijdrage contant te voldoen bij Yvonne Dohle van de 
administratie op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag op school. 
Ook kunt u betalen op de “contant”  ochtend tussen 08:30 uur en 08:45 uur (in de midden ruimte op 
school).  Data: woensdag 08 januari 2020. Neemt u alstublieft gepast geld mee, we hebben geen 
wisselgeld in school. Voor de kinderen waarvoor de ouderbijdrage betaald is wordt een disco 
georganiseerd op 14 februari 2020! Bedankt voor uw betaling. 
 

 
 
 

 
Ouder Cursus Opvoeden & Zo 
 
Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere (voorheen de 

GGD) ook dit najaar weer de opvoedcursus: Opvoeden en Zo. 
 
Voor wie? 
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.  Kinderen 
opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.  
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat zijn 
eigenlijk goede straffen. En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet? Is het 
normaal dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen?  Vragen die elke ouder wel eens 
heeft.  
 
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan 
de hand van alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te 
maken. De vaardigheden zijn gericht op een plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u 
goed gedrag van kinderen kunt stimuleren en hoe u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren. 
 
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige 
ouder bent die zich soms onzeker voelt over de opvoeding. 
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Inhoud Opvoeden & Zo 
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd: 
Bijeenkomst 1: Aandacht geven en prijzen 
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen 
Bijeenkomst 3: Straffen 
Bijeenkomst 4: Negeren 
Bijeenkomst 5: Apart zetten  
Bijeenkomst 6: Alles op een rij 
 
Kosten: 
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis. 

 
De cursus wordt op dinsdagochtend gegeven. 

 
De cursusdata zijn: 29 oktober, 5, 12, 19 en 29 november, 3 december.  

Tijd 9.30-11.30 uur  
 

De cursus wordt gegeven op een locatie van JGZ Almere : Louis Armstrongweg 90,  
Almere (muziekwijk/ nabij het station muziekwijk). 
 
Voor meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven, kunt u bellen met  
 JGZ Almere: 088-0029990 (het doorkiesnummer keuze 2 keuze 2). 
 
Wees er snel bij want vol=vol.  
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