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we mogen weer wat meer….. 
 

 

Door de versoepelende maatregelen vanuit het RIVM, is het weer 
mogelijk om afspraken te gaan maken voor een aantal schoolse zaken. 
De belangrijkste zijn dat we met groep 8 op schoolkamp kunnen en dat 

we de educatieve schoolreisjes mogen gaan plannen.  
Uiteraard liggen hier wel belangrijke basisafspraken aan ten grondslag! 
 
Met de ouders en de kinderen van de groepen 8 zijn deze strakke 

leefregels goed doorgenomen. Het schoolkamp staat gepland van 
maandag 12 t/m woensdag 14 juli.  

Wat betreft de educatieve schoolreisjes: die worden nu door de leerkrachten gepland. De kosten voor deze 
excursies worden per leerling berekend en zullen aan de ouders worden aangeboden. 
Uit ervaring zijn de kosten voor deze schoolreisjes meestal tussen de € 20 en € 25 euro. 
Deze kosten vallen, evenals de normale ouderbijdrage, onder de ‘vrijwillige ouderbijdrage’.  
Lia Jongeneel (onze administratieve medewerkster) verzorgt de mailing rond de facturering.  

 
Wat is al bekend: 

• De kleutergroepen gaan naar de Beekse Bergen. Dat zijn de leerlingen die naar groep 3 gaan komend 
schooljaar. De definitieve datum is vrijdag 16 juli geworden. Nadere informatie volgt.  

• De groepen 3 gaan ook naar de Beekse Bergen en wel op dinsdag 6 juli. 
• De groepen 5 gaan op vrijdag 2 juli naar het Pre-historisch museum in Eindhoven. 

 

vakantierooster / vrije dagen 
 
Voor het komend schooljaar liggen de volgende vrije dagen/ vakanties vast: 
     * herfstvakantie:   25 t/m 29 oktober 2021 
 * kerstvakantie:  27 december 2021 t/m 7 januari 2022 
 * voorjaarsvakantie:  28 februari t/m 4 maart 2022 
 * Goede Vrijdag:  vrijdag 15 april 2022 
 * Tweede Paasdag:  maandag 18 april 2022 

 * meivakantie:   25 april t/m 6 mei 2022 
 * Hemelvaart:   donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 
 * Tweede Pinksterdag:  maandag 6 juni 2022  

 * zomervakantie:  25 juli t/m 3 september 2022 
De overige vrije dagen (tevens juniweek) en studiedagen zullen na instemming van de MR zo snel 
mogelijk bekend gemaakt worden.    

 
 

 andere schooltijden: we gaan continue draaien 

 

Laatste ontwikkelingen: 
Vorige week dinsdag bent u door de voorzitter van de MR 
geïnformeerd over het besluit om m.i.v. het nieuwe schooljaar de 
schooltijden definitief aan te passen.   
We gaan het continurooster hanteren. 
De nieuwe tijden worden dan: 

* ma – di – do en vrij:  8.30 – 14.30 uur. 
* woe: 8.30 – 12.15 uur.  

Hiermee hebben we ons geconformeerd aan de duidelijke raadpleging (stemming) van de ouders en 
de leerlingen. Op dit moment draaien we al een tijdelijk continurooster met verschillende aanvangs- 
en eindtijden aangezien we op verschillende locaties gehuisvest zijn.  
Samen met het team (en uiteraard met advisering/ instemming van de MR) gaan we ons nu buigen 
over de wijze van invulling voor de middagpauze (lunch) en de precieze tijden voor de inloop.   

We berichten u hier weer over, zodra dit duidelijk is.  
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van harte welkom! 

 
   We heten de volgende kinderen van harte welkom op onze school.  
   (periode van 28 april t/m 9 juni 2021):       

 Niek van der Velden  groep 1D/2D 

     Lente Huijgens   groep 1B/2B  
 Jip Renne   groep 1E/2E 
 Gigi van Minde   groep 1D/2D 
 Daan Boot   groep 1C/2C 

 Liv Goverde   groep 1C/2C     
   
   We vinden het fijn dat jullie op onze school zijn. 

 

 

schooljaar 2021-2022 
We kijken erg uit naar het nieuwe schooljaar. 
Na een jaar van intensieve renovatie, lockdown, 1,5 meter afstand enzovoorts hopen we weer letterlijk een 
frisse doorstart te maken in een compleet nieuw schoolgebouw! 
 

Op personeel gebied zullen er wat wijzigingen plaatsvinden. Binnenkort kunnen we u hier uitvoeriger over 
informeren.  
Zeker is wel dat we afscheid gaan nemen van twee kanjers van collega’s: juf Margreet en meneer 
Piet. Twee collega’s die we eigenlijk helemaal niet kunnen missen, maar die het besluit hebben genomen na 

vele jaren van trouwe, intensieve inzet voor de school en voor de leerlingen hun loopbaan te beëindigen. En 

dat heeft ook een beetje te maken met hun leeftijd.        

Zij zullen gaan genieten van een erg lange zomervakantie en dat gunnen we hen ook zeker!  
 
Op dit moment zijn we vacatures aan het invullen. In de volgende Horizontaal hopen we u de nieuwe collega’s 

voor te stellen. Dan kunnen we ook de bemensing van alle groepen bekend maken.  

 

NPO (Nationaal Programma Onderwijs) 
 

 

De regering stelt veel geld beschikbaar voor de komende twee 
schooljaren om de achterstanden, die mogelijk opgelopen zijn door de 
leerlingen, te gaan aanpakken. Op dit moment hebben we een 
zogenaamde schoolscan gemaakt, waarbij we uitvoerig in kaart 

hebben op welke gebieden leerlingen onderwijsbehoeften hebben 

opgelopen en op welke wijze we hier (verder) aan gaan werken.  
Deze schoolscan is uitgewerkt in een schoolplan, die de praktische 
invulling van de gelden beschrijft. 

De MR kijkt hier natuurlijk ook intensief mee en zal haar instemming moeten geven.  

In het nieuwe schooljaar kunnen we u nader informeren over welke activiteiten en keuzes we hebben 
gemaakt om de kinderen te gaan helpen. Overigens is het van groot belang dat we daarbij niet alleen de 
cognitieve vaardigheden van de kinderen in de gaten houden, maar we ook op sociaal-emotioneel gebied  
extra aandacht gaan geven aan het welzijn van alle kinderen.  

 

MR verkiezing 
Een bericht namens de medezeggenschapsraad: 
 

Beste ouders, 
De MR is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, dus voor inspraak. De MR is een 

overlegorgaan met een adviserende en controlerende taak ten aanzien van het schoolbeleid. In de MR zitten 
drie ouders en drie leerkrachten. Zij hebben overleg met de schoolleiding over de voorstellen die betrekking 
hebben op het beleid van de school.  
 
De MR adviseert over diverse zaken zoals: 

   -Onderwijskundige ontwikkelingen en veranderingen zoals vastgelegd in schoolplannen; 
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   -Besteding ouderbijdragen aan o.m. culturele activiteiten, investeringen in onderwijsvernieuwing; 

   -Formatie en groepsverdeling; 
   -Samenstelling van de schoolgids en schoolinfo;  
   -Voor-, tussen- en naschoolse opvang; 
   -Andere kwesties die in en rond de school spelen. 
Leden van de MR nemen een gezamenlijk standpunt in over voorstellen van de schoolleiding. De MR is hier 
een belangrijke gesprekspartner van de schoolleiding. 
 

 

Einde van dit schooljaar zullen twee van de ouders stoppen met de MR 
werkzaamheden in verband met het aflopen van de termijn.  
Wij zijn dan ook op zoek, met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-
2022, naar enthousiaste, positief kritische ouders die zitting willen 
nemen in de MR. 
Voelt u zich betrokken bij De Horizon en wilt u meepraten over het 

schoolbeleid?  

Maak dan uw interesse kenbaar en e-mail vóór 1 juli 2021 naar het MR 
email adres: kbsdehorizon_mr@inos.nl.  
 

Voeg bij uw e-mail een klein stukje tekst (het liefst een bijlage in Word) waarin u zichzelf voorstelt en 
beschrijft waarom u graag in de MR wilt. Tevens ontvangen wij ook graag een pasfoto in dat document. Bij 
meerdere aanmeldingen komen er verkiezingen. Bij verkiezingen zal uw geschreven stukje met pasfoto in de 

volgende Horizontaal verschijnen. De ouders van Kbs De Horizon kunnen dan gaan stemmen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Visser, 
Voorzitter MR Kbs de Horizon 
 

meubeltjes beschikbaar: op = op 
Op vrijdag 11 juni zal het oude kleutermeubilair (voornamelijk stoeltjes en enkele groepstafels) beschikbaar 

komen. Het is het houten meubilair, merk Schilte. Graag nodigen we ouders uit om op vrijdag 11 juni, 

aansluitend aan schooltijd (dus vanaf 14.45 uur) een stoeltje / groepstafeltje uit te zoeken en mee te nemen.  
De meubeltjes zijn te vinden op het grote schoolplein aan de voorkant (Kapelstraat).  
 

Dit is geheel kosteloos. En op = op!                                                               
    

oudertevredenheid 
Graag danken we u voor de deelname aan het tevredenheidsonderzoek onder ouders.  
De ontvangen respons is verwerkt en is terug te vinden op www.scholenopdekaart.nl   
 
Hieronder ziet u de uitslag. 

                                          
 
Hoe tevreden zijn ouders over de school, uitgesplitst naar vraag? 

• Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) 

- In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?      8,7  

- Hoe veilig voelt uw kind zich op school?       8,7  
- Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?   7,8  
- Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?  7,8  

 
 

mailto:kbsdehorizon_mr@inos.nl
http://www.scholenopdekaart.nl/
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• Onderwijsleerproces 

- Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?     7,9  
- In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?    7,6  
- Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen? 7,3  
- Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?   8,1  

 
• Informatie en communicatie 

- Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt? 8,1  

- Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?    7,2  
 

• Rapportcijfer 
- Welk rapportcijfer geeft u de school?       7,9  

 
Uiteraard zijn we zeer tevreden met de scores die door onze ouders aan school zijn gegeven. Maar uiteraard 

blijven we samen optrekken en werken aan een mogelijke verbetering rond de samenwerking met elkaar! 

 
 

‘natuurlijk’ buitenspelen 
Afgelopen zaterdag hebben zo’n 10 ouders van de vaderploeg weer heerlijk ‘buiten kunnen spelen’. Er liggen 

prachtige plannen klaar, gemaakt door de harde kern van de vaderploeg      , om de derde speelplaats (rond 

de Techniek werkplaats) een impuls te geven rond het natuurlijk buitenspelen! 
Ze hebben zich laten inspireren door diverse ontwikkelingen in het land en zijn met een voorstel gekomen 
naar het team met het verzoek om de plannen ook uit te mogen werken.  
Het team was erg onder de indruk van hun ideeën en zette het sein op groen. 
 
Zaterdag hebben de voorbereidende grondwerkzaamheden plaatsgevonden. Mooi om te zien hoeveel werk 

wordt verzet, waarbij ook enkele kinderen duidelijk laten zien dat zij nu al klaar zijn om het zware werk te 
gaan doen! De appel valt soms niet ver van de boom.  
 

 
zo vader zo zoon….    

 

 

 

 

 
Zo vader zo zoon….. 
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renovatie/ uitbreiding 
 

 

Laatste ontwikkelingen: 
We zijn intern verhuisd naar het gerenoveerde gedeelte! 

Wat een verademing. Het ziet er allemaal erg mooi uit.  
Het was weer even wennen om langs de ‘oude’ weg naar de lokalen te 
gaan.  
Het mooie van fase 1 is dat er ook een directe doorgang is gemaakt 
naar het Kober-gebouw. Hierdoor kunnen we letterlijk elkaar 
ontmoeten en is er weer een mooie stap gezet richting onze ambitie 
om samen een Kindcentrum te worden.  

 
 
 

 

 foto-impressies  
 

 
Een indruk van de nieuwe gang. Duidelijk is de keuzes van 
de gebruikte kleuren: minder opvallend dan voorheen. De 
kleuren worden vooral door de kinderen en hun werkjes e.d. 
ingebracht.  

 

 
 
De nieuwe toiletruimtes (waar nog wel een nieuwe 
stortvloer moet komen).  

 
Fase 2 betekent ook weer dat er behoorlijk gesloopt gaat 
worden. Hier zien we de oude kelder. 

En de aannemer zegt dat het allemaal goed komt.        

 
De gang laat mooie zolderpartijen zien!  
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De uitbreiding van de drie lokalen en de tweede speelzaal is 
inmiddels voorzien van een goed geïsoleerd dak. 
 

 
Ook de buitengevel krijgt een complete opknapbeurt 
waarna de muren geisoleerd en opnieuw geschilderd 
kunnen worden.  

 

           

 

bericht van de GMR 
 

GMR in actie voor beter binnenklimaat in de scholen  
 
De GMR van INOS komt in actie voor een beter binnenklimaat in de 
scholen. Met een brief naar de PO-Raad is een eerste stap gezet. 

De brief, mede ondertekend door het INOS-bestuur, doet de GMR 
een dringende oproep aan de PO-Raad om zich hard te maken voor 
een beter binnenklimaat op de scholen.  

De ambitie is groot. Ook al weten ze dat het klimaatprobleem al 
vele jaren speelt maar nog steeds niet hoog genoeg op de agenda 
staat in Den Haag. De GMR vindt het schrijnend om te zien hoe 
hoog de temperaturen in verschillende klaslokalen kunnen oplopen 
in de zomer. 
De hoge metingen die de GMR doorkreeg vanuit 
verschillende INOS-scholen spreken voor zich. 

 

 
Temperatuur en leerrendement 
-Leerprestaties nemen aanzienlijk af bij een temperatuur<18C en >25C. 

-Een graad temperatuurverschil leidt tot 3,5% prestatieverlies. 

-Het aanbrengen van isolatie zonder actieve koeling verhoogt de kans op oververhitting met 20%. 

 
Schoolgebouwen moeten een fijne plek zijn voor leerlingen om te leren en voor onderwijspersoneel om in te 

werken. Een goed binnenklimaat op de scholen is daarbij belangrijk. Als we goede schoolgebouwen willen 
moet er fors  meer geld komen van de overheid. De PO-Raad vraagt al jaren aandacht voor het binnenklimaat 
van scholen.  
De GMR gaat ook andere medezeggenschapsraden in de regio stimuleren actie te 
ondernemen 
 

 
Tot de volgende Horizontaal! 
Met vriendelijke groet, 
Frank Op de Beek  


