Jaargang 8 editie 17
AGENDA
30 & 31 mei
5 juni
5 juni
5 juni
10 juni
11-12 juni
14 juni

Hemelvaart
groep 1-2Condor naar de Herbergier
Denktank
Kelly jarig
Pinksteren
Studiedag alle leerlingen vrij
Verslagen mee naar huis

CAMPUS
Detachering pedagogisch medewerkers
Het is je misschien al opgevallen dat Daisy en Belgin
de laatste weken, naast hun werk bij de BSO, ook
vaker op school te zien zijn. De Vuurvogel
doet mee aan een pilot van de
kinderopvang en het onderwijs waarbij de
pedagogisch medewerkers gedetacheerd worden
naar het onderwijs. Zo kunnen we nog meer
vertrouwde gezichten voor de kinderen inzetten,
verlichten we de werkdruk voor de leerkrachten,
kunnen we de kinderen nog meer en beter
begeleiden én kunnen we de BSO-medewerkers
grotere contracten aanbieden. Aan het einde van het
jaar wordt de pilot geëvalueerd.
Tandarts
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg-Noord
(Jeugdtandverzorging Tilburg) is een tandartspraktijk
speciaal voor kinderen
De voordelen voor schoolgaande kinderen:
- Als extra service halen we kinderen op van school
en brengen ze terug na de behandeling.
- Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten poetsen.
- Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en eet
momenten betekenen voor je tanden.
- Wij sturen u na de behandeling een kort verslag.
- Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig
heeft dan bespreken we dat met u.
- De tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden
vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze
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kosten geldt geen eigen risico. Kosten voor een
beugel en kroon- en brugwerk vallen niet onder de
basisverzekering.
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij de
jeugdtandverzorging? Voor meer informatie of
aanmelden kunt u onze website bezoeken
www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl of contact met
ons opnemen: 013-5430533.
Wij laten u graag de praktijk zien en beantwoorden al
uw vragen!
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg – Noord
Monteverdistraat 69 5049 EV Tilburg Telefoon: 0135430533
E-mail: tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl
Volg ons op Jeugdtandverzorging_Tilburg voor
alle ins en outs
Samenwerkende Tandartsen Junior is een instelling
voor Jeugdtandverzorging.
OPVANG
Afscheid Marlène

Eerder is aan u meegedeeld, dat
Marlène Bachofner-Vugts i.v.m. ziekte
momenteel niet aan het werk is op
locatie. Marlène heeft in goed overleg
besloten, na haar vele dienstjaren
binnen onze organisatie, te willen
stoppen met haar werkzaamheden. Ze gaat op zoek
naar een nieuwe uitdaging. Wij helpen haar daar
uiteraard graag bij en gaan gepast afscheid van haar
nemen. In overleg met Marlène hebben we een
definitieve afscheidsdatum gepland op de groep
Boomklever:
18-06-2019 as. tussen 16.00 en 18.00 uur.
Ouders en kinderen zijn dan ook van harte welkom
om afscheid te kunnen nemen van Marlène op de
groep, uiteraard ook ouders van de BSO! Mocht u
nog vragen hebben, laat het ons zeker weten! Wij
hopen u voldoende te hebben geïnformeerd!
Team Vuurvogel
Directeur Joyce Jorissen

SCHOOL
Score eindtoets
De uitslag van de eindtoets is bekend. We gebruiken
al een aantal jaren de Route 8 toets als eindtoets. We
zijn trots op het resultaat dat onze groep 8 leerlingen
hebben bereikt. Onze schoolscore is 213,2, dat is
ruim boven de inspectieondergrens van 197,8 en
het landelijk gemiddelde van 204.
Met de toetsen die we afnemen komen we van de
kinderen van alles te weten. We kunnen zien wat ze
weten van taal, rekenen en spelling. Maar een
heleboel andere belangrijke gegevens kunnen we
niet toetsen. Zo kunnen we geen toets afnemen om
te zien over het samenwerken, of kinderen vrolijk zijn
en of ze veel vriendjes hebben. Gelukkig kunnen we
dat wel zien op school.
Als we naar de uitslag van de Route 8 toets kijken
zijn we er erg trots op. Maar vooral zijn we trots op
onze Vuurvogeltjes. En dat mogen ze ook op zichzelf
zijn!
Vacatures ouderraad
Aan het einde van het schooljaar gaan we helaas
afscheid nemen van onze penningmeester van de
ouderraad; Mark wegens verhuizing. Ook vertrekken
er wat leden van de ouderraad. We willen Mark en
Femke ontzettend bedanken voor al hun inzet voor
de Vuurvogel en wensen hen en de kinderen heel
veel plezier op hun nieuwe school.
Met het vertrek van Mark en Femke is er ruimte
gekomen voor nieuwe mensen in de ouderraad. In de
bijlage bij dit Lopend Vuurtje lees je er meer over!
Studiedagen en vrije dagen dit schooljaar
De komende periode staan er 5 vrije dagen op de
kalender.
Hieronder zetten we ze op een rijtje:
30 & 31 mei Hemelvaart
10 juni Pinksteren
11 & 12 juni studiedagen

Studiedagen
Op de studiedagen gaan we het hebben over de
vorming van leerteams op school. De school is op
weg
om
een
zgn.
PLG
(professionele
leergemeenschap) te worden. Een professionele
leergemeenschap bestaat uit leerteams. Een
leerteam is een groep (van ong. 8 personen)
leerkrachten, onderwijsassistenten en teamleiders
die zich gezamenlijk inzetten voor processen van
collectief actieonderzoek met het oog op betere
leerresultaten voor de leerlingen. Deze leerteams (op
de Vuurvogel hebben we twee leerteams) komen 2
keer per week 45-60 minuten samen. Tijdens die
bijeenkomsten komen alleen onderwijsinhoudelijke
zaken aan bod zoals:
- Samen ontwerpen van lessen/materialen
- Onderzoek doen (naar bijv. de beste
interventie bij begrijpend lezen)
- Literatuur doornemen en samen bespreken
- Leerlijnen naast de methodes leggen
De
voordelen
van
een
professionele
leergemeenschap voor de praktijk:
• Een structureel leerteam waar je als leerkracht
met problemen altijd op kunt terugvallen;
• Leerkrachten krijgen meer zeggenschap over
onderwijsverbeteringen en -vernieuwingen;
• Onderzochte duurzame oplossingen voorkomen
alsmaar terugkerende problemen;
• Intensievere en diepgaande samenwerking en
uitwisseling zorgt voor minder werkdruk;
• Ontwikkelde materialen zijn van hoge kwaliteit,
waardoor deze nog lang bruikbaar zijn;
• Geen oeverloze discussies meer over meningen,
maar aandacht voor data en theorie;
• Hypes en ongefundeerde onderwijsmythes krijgen
geen kans meer in de school.
Een ander onderwerp dat aan de orde komt is
effectieve didactiek. Hierbij worden o.a. de
instructieprincipes van Barak Rosenshine besproken.
Studiedagen 2019-2020
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De studiedagen voor het nieuwe schooljaar zijn ook
bekend. Op de volgende dagen zijn de kinderen
volgend schooljaar vrij:
Vakantie/studiedag datum
Start schooljaar
19 augustus
Studiedag 1
17 september
Herfstvakantie
14 t/m 18 oktober
Studiedag 2
6 december
Kerstvakantie
23 december t/m 3 jan.
Studiedag 3:
20 februari
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari
Studiedag 4:
4 mei
Bevrijdingsdag
5 mei
Hemelvaart
21 & 22 juni
2e pinksterdag
1 juni
Studiedag 5:
22 juni
De groepen 1-2 hebben volgend jaar 10 keer een
vrije vrijdag. Als deze data vaststaan zullen we dat
hier communiceren.
Uiteraard ontvangen jullie in de eerste schoolweek
van het nieuwe schooljaar weer een kalender.
Ouderdag
Komend weekend vieren wij ouderdag. Op onze
school doen we sinds jaar en dag aan een combinatie
tussen vaderdag en moederdag, onze ouderdag! Alle
kinderen hebben een klein cadeautje gemaakt voor
hun ouder(s)/verzorger(s). We wensen iedereen een
heel fijne ouderdag.
Verslag
Op vrijdag 14 juni krijgen de kinderen hun verslag.
Dit geven wij echter niet aan de kinderen zelf mee
naar huis. Er is dan namelijk een kans dat het
beschadigd raakt of zelfs niet thuis aankomt! Je bent
van harte welkom het verslag ’s ochtends of ’s
middags in de klas op te halen.
Afscheid van Kiki
Aan het einde van het schooljaar gaan we
afscheid nemen van onderwijsassistente
Kiki. Kiki gaat volgend jaar studeren aan
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de PABO en kan daardoor niet fulltime blijven
werken. Ze heeft een parttime baan gevonden bij
OBS Darwin in Oisterwijk. We wensen Kiki heel veel
succes met het studeren én haar nieuwe baan.
Werkdrukverlichting door Britt
Afgelopen jaar heeft Britt Kollau twee
dagen in de week op de Vuurvogel gewerkt
als onderwijsassistent. Het komen jaar zal
ze, vanuit de gelden voor de werkdrukverlichting,
fulltime op de Vuurvogel komen werken.
Leerplicht
“Mag ik mijn kind eerder van school halen zodat ik
veel geld bespaar op mijn vliegtickets? Kan ik nog
een dagje langer op de camping blijven om zwarte
zaterdag in Frankrijk te vermijden?” Voorbeelden van
vragen die ouders van schoolgaande kinderen vaak
stellen aan de vooravond van de zomervakantie. En
hoewel de Leerplichtwet dit niet toestaat, hielden
vorig schooljaar in Nederland bijna 6.500 ouders hun
kinderen thuis of vertrokken zij eerder naar hun
vakantieoord dan de officiële start van de vakantie.
Er wordt streng opgetreden tegen luxeverzuim. Bij
deze vorm van verzuim kunnen ouders worden
vervolgd en/ of een geldboete krijgen (die kan
oplopen tot 3.900 euro). Elk kind moet het schooljaar
netjes afmaken. Ouders hebben daarin een
belangrijke voorbeeldfunctie. De informatielijn van
de Rijksoverheid (0800-8051) staat open voor vragen
van ouders.
Duidelijkheid over verlofredenen Leerplichtwet
In de beleidsregel, die begin juli 2012 in werking is
getreden, wordt uitgelegd wanneer en waarvoor
kinderen verlof kunnen krijgen. Het gaat met name
om het verlof dat de directeur van de school kan
verlenen op grond van deze wet: wanneer wel en
wanneer niet?
Volgens deze beleidsregel kan bijvoorbeeld onder
andere gewichtige redenen voor verlof worden
verstaan: verhuizen, het bijwonen van het huwelijk
van een bloed- of aanverwant tot en met de derde
graad of het overlijden van een bloed- of

aanverwant. De directeur van de school oordeelt
over de gewichtige omstandigheden en de aanvraag
is aan bepaalde eisen gebonden.
De beleidsregel geeft ook aan waarvoor in ieder
geval géén extra verlof kan worden gegeven:
- familiebezoek in het buitenland
- goedkope tickets in het laagseizoen
- omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen
tickets meer zijn in de vakantieperiode
- vakantiespreiding
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het
gezin al of nog vrij zijn
- eerder vertrek of latere terugkomst in verband met
verkeersdrukte
- samen reizen/in konvooi reizen
- kroonjaren
- sabbatical
- wereldreis/verre reis
VakantieBieb-app: gratis e-boeken lezen in de
zomervakantie
Kinderen die tijdens de zomermaanden weinig lezen,
vallen al snel terug in hun leesniveau, is uit
onderzoek gebleken. Blijven lezen in de
zomervakantie is dus heel belangrijk!
Dat kan heel goed met de VakantieBieb-app van de
Bibliotheek. Met deze app kun je tussen 1 juni en 31
augustus gratis e-boeken lezen! Deze zomer is er een
nieuwe editie van de app, met meer jeugdtitels dan
ooit.
Voor ieder kind vanaf 6 jaar is er wel iets leuks te
vinden. Ook voor volwassenen staan er boeken in de
app!
Kijk
voor
meer
informatie
op
www.vakantiebieb.nl.
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Fijne (werk-)week!
Team de Vuurvogel

