
  

 



 

 

Een woord vooraf 
 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 

 

Met trots presenteren wij de nieuwe schoolkalender voor 2017-2018. Net als ieder jaar vindt u op 

deze kalender belangrijke data en een overzicht van de activiteiten. 

 

Door het jaar heen zult u geïnformeerd worden via Isy. Alle andere belangrijke informatie kunt u 

vinden op onze site: www.onderdewieken.nl  

 

SOOOl, Samen Ontdekkend – Onderzoekend – Ontwerpend leren,  is het centrale thema, waarbij 

steeds meer een beroep doen op de zelfsturing van de leerlingen. We zijn ons ervan bewust dat dit 

niet vanzelf gaat en dat verantwoordelijkheid nemen voor je doen en laten, voor je werk op 

school, moet groeien. 

Maar bij alle activiteiten en nieuwe initiatieven blijft één ding onveranderd. Wij willen een school 

zijn waar een kind met plezier naar toe gaat om te leren, een school waar uw kind een tweede 

thuis vindt! 

 

Als alles volgens plan verloopt is dit het laatste jaar in ons huidige gebouw. In oktober wordt gestart 

met de verbouwing van het klooster tot onze nieuwe school.  Dus nog een jaar passen en meten, in 

juni-juli verhuist de school en dan krijgen we ook de ruimte om het onderwijs te realiseren wat we 

voor ogen hebben. 

 

We vragen van u een positief kritische blik op ons werk. Onder de Wieken staat open voor 

gevraagde en ongevraagde adviezen en we willen voor u als ouders/verzorgers laagdrempelig 

blijven.  

 

Alle kinderen, ouders, verzorgers en teamleden een fijn en leerzaam schooljaar toegewenst. 

 

Team ‘Onder de Wieken’ 

 

 

 

 

 
 

Basisschool ‘Onder de Wieken’ 

Rector de Fauwenstraat 26 

5964 AE Meterik 

 

 

077-3983497 

www.onderdewieken.nl 

info@onderde wieken.nl 

 

 

http://www.onderdewieken.nl/
http://www.onderdewieken.nl/
mailto:info@onderdelinde.nl


 

  augustus 2017   
       

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

  1 2 3 4 5 

week 31 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie  

6 7 8 9 10 11 12 
 

week 32 

 

Zomervakantie 

 

Zomervakantie 

 

 

Zomervakantie 

 

Zomervakantie Zomervakantie  

13 14 15 16 17 18 19 

week 33 

 
Zomervakantie Zomervakantie 

 

Zomervakantie 

 

 

Zomervakantie 

 

 

Zomervakantie 

 

 

210 21 22 23 24 25 26 

week 34 

 

Zomervakantie 

 

Zomervakantie 

 

Zomervakantie 

 

 

Zomervakantie 

 

Zomervakantie  

27 28 29 30 31   

week 35 
Eerste 

schooldag 
 

Luizen- 

controle 
   

foto Hallo 



Teamleden 
 

Naam Adres Woonplaats Werkt in / als 

Marly Fleuren 

 

Dorperdijk 12 

 

5975PV Sevenum 

 

Directeur 

Marijke Leurs- Dirkx 

 

Beukenstraat 2 

 

5931 KG Tegelen 

 

Interne begeleidster 

Brigitte Sassen - Donders 
Jacob van 

Deventerstraat 17 
5911 DZ Venlo 

Groep 1-2 

( ma - di) 

 

Nina van Enckevort 

 

Hoofdstraat 4  

 

5961 EZ Horst 

Groep 1-2 

(wo – do – vr) 

Melanie Broere 

 

De Meent 1 

 

5861 DE  Wanssum 

Groep 3-4 

(ma – di) 

Mariëtte Laurijsse –  

van der Schriek 

 

Dr. Lemmenstraat 22 

 

5964 AM Meterik 

Groep 3-4 

(wo – do – vr)) 

Susan Wetzels –  

van der Linden 

 

Onyx 16 5912 PW Venlo 

Groep 5-6 

(ma mi – di - wo) 

 

Frank van der Sterren 

 

Patronaat 21 

 

5961 TD Horst 

Groep 5 – 6 

(mamo – do – vr) 

Jos Tielen 

 

Sint Jansstraat 40 

 

5964 AD Meterik 

 

Groep 7-8 

Thea Hanssen 

 

Wervelstraat 8 

 

5961 VC Horst 

 

Onderwijsassistente 

 

Marianne Groenewegen 

 

Venloseweg 63 

 

5961 JB Horst 

Vakleerkracht muziek 

(donderdagmiddag) 

Anita Mooren - Jacobs 

 

Pastoorsveld 39 

 

5961 DT Horst 

 

Interieurverzorging 

Henk Cleven 

 

Van Myrlaerstraat 6 

 

5864 BN Meerlo 

 

Conciërge 



 
 

  september 2017   
       

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

     1 2 

week 35    

 
   

3 4 5 6 7 8 9 
week 36 

juf Anita  

jarig 

Inloopavond 

18.30 uur. 

MR 

vergadering 

OR- 

vergadering 
   

10 11 12 13 14 15 16 

week 37 
Streetwise 

ANWB 
 Info-avond 

Gr. 1-2 

Info-avond 

Gr. 3-4 
  

17 18 19 20 21 22 23 
week 38 

Horster 

Kermis. 

 

 

Info-avond 

Gr. 5-6 

 

Info-avond 

Gr. 7-8  
  studiemiddag  

24 25 26 27 

 

28 29 30 

week 39       

Slootje vissen 



SCHOOLTIJDEN 

Schooltijden 
maandag 08.30 – 12.00 uur 13.30 – 15.30 uur 

dinsdag 08.30 – 12.00 uur 13.30 – 15.30 uur 

woensdag 08.30 – 12.15 uur  

donderdag 08.30 – 12.00 uur 13.30 – 15.30 uur 

vrijdag 08.30 – 12.00 uur 13.30 – 15.30 uur.  Groep 0 t/m 4 heeft n.m. vrij 

 

10 Minuten voor school begint gaat de 1e schoolbel. De kinderen mogen dan naar binnnen,  

5 minuten later gaat de 2e bel en dan moet iedereen naar binnen. Op deze manier kunnen de 

lessen op tijd beginnen. 

 

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen op tijd aanwezig zijn. Bij ziekte e.d. vragen we u zo 

spoedig mogelijk de leerkracht te berichten. Bij geen bericht van uw kant informeert de leerkracht 

of directeur via een telefoontje waarom uw kind afwezig is.  

 

Pauzes 
De ochtendpauze is van 10.15 - 10.30 uur. De kinderen gaan dan buiten spelen en eten hun zelf 

meegenomen fruit of groente. Koeken zijn niet toegestaan. Bij slecht weer blijven we binnen. 

’s Middags mogen de kinderen geen etenswaar meer mee naar school nemen.  

 

Gymnastiek en spel en beweging 
Groepen 0/1/2: De kinderen van leerjaar 0, 1 en 2 krijgen spel en beweging in de gymnastiekzaal 

en buiten op de speelplaats. Ze spelen minimaal eenmaal per dag binnen of buiten.  

U dient zelf voor een gymzak te zorgen waarin de kinderen hun gymschoenen doen; dezen mogen 

geen plastic gladde of zwarte zolen hebben. Zowel gymzak als schoenen moeten voorzien zijn van 

naam. 

 

Groepen 3-8: De kinderen van leerjaar 3 t/m 8 gaan tweemaal per week naar de gymzaal: 

Groep Dinsdag Donderdag Vrijdag 

1/2 09.45 – 10.45 14.30 – 15.30 
 

3/4 13.30 – 14.30 13.30 – 14.30  
 

5/6 14.30 – 15.30   09.45 – 10.45 

7/8 14.30 – 15.30  08.45 – 09.45  
 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 moeten voor de gymlessen de volgende sportkleding 

meenemen: sportbroekje en T-shirt/gympak en gymschoenen. Graag alles in een daarvoor 

bestemde tas/rugzak.  

De kinderen zijn verplicht om na de gym de voeten te wassen, een handdoek is verplicht. 

Als uw kind niet mee kan gymmen dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht. 

Schooldata 
Eerste schooldag 28-08-2017  

Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017  

St. Nicolaas 06-12-2017  

Vormsel 09-12-2017  

Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018  

Carnavalsvakantie 12-2-2018 t/m 16-02-2018 Vrijdag voor carnaval: alle kinderen 

‘s middags naar school 

Paasmaandag 02-04-2018  

Meivakantie 27-04-2018 t/m 11-05-2018 Incl Koningsdag, bevrijdingsdag 

Hemelvaart 10-11 mei (zie meivakantie) zie meivakantie 

Pinkstermaandag 21-05-2018  

Wandeldriedaagse 15 t/m 17 juni 2018  

Zomervakantie 09-07-2018 t/m 17-08-2018 vakantie begint om 12.00 uur 

Studiemiddagen 22-09-2017, 13-10-2017, 3-11-2017, 

1-12-2017, 22-12-2017, 2-2-2018, 

30-3-2018, 13-4-2018, 1-6-2018, 

22-6-2018  

10 vrijdagmiddagen 

  



 

 

   oktober 2017   
        

 
Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

 1 2 3 4 5 6 7 
 

week 40   kledingactie 

Dierendag 

Start 

kinderboeken-

week 

Dag van de 

leraar 
  

 8 9 10 11 12 13 14 
 

week 41 

 

 

 
   Studiemiddag  

 15 16 17 18 19 20 21 
 

week 42 
Herfstvakantie 

 

Herfstvakantie 

juf Susan  

jarig 

Herfstvakantie 

 

Herfstvakantie 

 

Herfstvakantie 

 
 

 22 23 24 25 26 27 28  
 

week 43 

 
  Luizen- 

controle 
 Fietsenkeuring 

(5-8) 
 

 29 30 31     
 

week 44       

  

samen onderzoeken 



Naar school komen en afhalen 
Wilt u uw kind a.u.b. afhalen aan de ingang van de speelplaats.  

Bij slecht weer (regen e.d.) kunt u gerust uw kind in de school komen afhalen.  

Wij vragen u dringend om bij het brengen en halen de auto bij voorkeur te parkeren in een van de 

parkeervakken en niet op de straat. Laat de straat vrij bij de gele zone, dit maakt het voor de 

kinderen en het doorgaand verkeer overzichtelijker. In de omgeving van de school zijn voldoende 

parkeerplekken.  

 

Fietsen 
Alle kinderen die in de kern van Meterik wonen komen in principe te voet naar school, de 

fietsenstalling heeft maar een beperkt aantal plaatsen. 

De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun fiets, dus ook voor het op slot zetten. 

 

Als een groep met de fiets op excursie of naar een voorstelling gaat, verwachten wij dat uw kind 

een fiets bij zich heeft die aan de wettelijke eisen voldoet. 

Op de speelplaats is het verboden te fietsen (15 min. voor en 15 min. na lestijd). 

 

Snoep op school 
Al jarenlang is het een goede gewoonte dat er op school weinig gesnoept wordt. Dit in verband 

met de gezondheid en de zorg voor een goed gebit. Alleen bij bepaalde feestjes en activiteiten 

wordt er door de school nog getrakteerd. In het belang van uw kind verzoeken wij u dringend 

om geen snoep mee naar school te geven. 
 

 

Verjaardagen 
Uiteraard vieren we de verjaardagen van de kinderen. Het beleid van de school is om niet te 

trakteren bij kinderverjaardagen. De verjaardag van de kleuters wordt uitgebreid gevierd; we 

zorgen voor een echte feestdag (kroon, zingen enz.) en de kinderen krijgen een klein presentje.  

Ook de leerkracht viert zijn/haar verjaardag. Voor de groep worden een aantal leuke, feestelijke 

activiteiten georganiseerd. Het is niet de bedoeling dat de kinderen voor de jarige leerkracht een 

cadeautje kopen. Als ze heel graag iets willen geven, mogen ze een zelf gemaakt presentje 

meebrengen. 

 

 
Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen worden op school verzameld in een grote kist. Deze staat in het halletje bij 

de ingang van de school. Is uw kind iets kwijt, laat het dan daarin zoeken of kom gerust zelf kijken. 

Na een bepaalde tijd ruimen wij de spullen op. Voor kleinere spullen (sleuteltjes, horloges, ringen 

enz.) kunt u terecht bij de directeur.  

 

Het is verstandig "losse" kleding en materialen te voorzien van naam. Hierbij denken wij aan: 

regenjas, handschoenen, sjaal, broodtrommel enz. 

 



 
 

  november 2017   
       

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

   1 2 3 4 
week 44 

 
  

OR- 

vergadering 
 studiemiddag  

5 6 7 8 9 10 11 
week 45 

 

juf Thea H 

jarig 

MR-

vergadering 
 

Ouder-

gesprekken 
Sintermerte  

12 13 14 15 16 17 18 
week 46 

 
 Ouder-

gesprekken 
    

19 20 21 22 23 24 25 
week 47 

 
      

26 27 28 29 30   
week 48 

 
      

Sintermerte 



 

Zoekgeraakte/beschadigde schoolmaterialen 
Bij zoekraken of beschadigen van schoolmaterialen moeten de kosten door de leerlingen vergoed 

worden. Er mogen geen vervangende materialen van thuis worden meegebracht.  

Bij vergoeding hanteren we de volgende prijzen: 

 

Schaar  € 3, --  potlood € 0,30 gum € 0,30 balpen € 0,30 

Liniaal € 0,50  multo klapper € 3, -- lijmpot € 2, -- vulpen € 5,--  

Pennenbakje € 3, -- 

  
 

Ouderbijdrage 
De ouderraad organiseert samen met school verschillende activiteiten, zoals sinterklaas, carnaval, 

koningsdag e.d. Om alle activiteiten te kunnen blijven organiseren vraagt de ouderraad aan alle 

ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is in 2017 – 2018 € 7,00 per 

kind.  

In januari/februari ontvangt u als ouder/verzorger een machtiging van de penningmeester om de 

bijdrage te betalen. Wij wijzen u erop dat we zonder deze bijdrage geen extra activiteiten kunnen 

organiseren voor alle kinderen. 

 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 

Kinderopvang ’t Nest is partner van Dynamiek Scholengroep en verzorgt een aanbod van 

kinderopvang (0-4 jaar), peuterprogramma (2 -4 jaar) en buitenschoolse opvang (4 -13 jaar). 

Helaas is het (door te weinig deelname) momenteel niet mogelijk om buitenschoolse opvang te 

realiseren. Momenteel wordt wel het peuterprogramma aangeboden.  

 

De buitenschoolse opvang (BSO) wordt door ’t Nest aangeboden op de locaties de Twister (Horst) 

en Onder de Linde (Hegelsom). 

 

Op www.kinderopvanghetnest.nl  vindt u een rekentool waarmee u precies kunt berekenen welk 

bedrag u zelf betaalt en welk bedrag de belasting bijdraagt aan uw kinderopvang.  

 

Spelen, leren, ontwikkelen, het ligt in elkaars verlengde en Kinderopvang ’t Nest zorgt voor een 

aanbod waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Natuurlijk liggen accenten anders.  

Zo is er bij de kinderopvang veel aandacht voor het huiselijke, de dagelijkse verzorging en een 

aanbod van uitdagende activiteiten gedurende de dag. 

In het peuterprogramma krijgen peuters een gericht aanbod van activiteiten in de relatief 

beperkte tijd dat zij onze locatie bezoeken. 

In de buitenschoolse opvang is weer meer aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer of 

juist ook uitdagende, spannende activiteiten. In de vakanties is er altijd een programma en gaan 

kinderen er regelmatig op uit.   

Overal wordt themagericht gewerkt. Aan de hand van het thema vinden de activiteiten plaats. 

Kinderen worden zoveel als mogelijk bij het aanbod betrokken door goed naar hen te luisteren en 

in te spelen op dat wat er bij hen leeft.  

 

Communicatie met ouders vinden we erg belangrijk. Hier maken we dan ook tijd voor tijdens het 

brengen of halen van de kinderen. Als er behoefte is aan een individueel gesprek met ouders of 

bijvoorbeeld tijdens het overleg met de oudercommissie dan kunt u dit bij ons aangeven. 

 

  

http://www.kinderopvanghetnest.nl/


 
 

  december 2017   
       

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

     1 2 

week 48     Studiemiddag 

 
 

3 4 5 6 7 8 9 

week 49  Sint op school Vrij   Vormsel 

10 11 12 13 14 15 16 

week 50 

 
      

17 18 19 20 21 22 23 

week 51    Kerstviering Studiemiddag  

24 25 26 27 28 29 30 

week 52 Kerstvakantie Kerstvakantie 

 

Kerstvakantie 

 

Kerstvakantie 

 

Kerstvakantie 

 

juf Brigitte  

jarig 

Voorspelen voor Sint 



T.S.O.  (Tussenschoolse opvang. ) 

 
Aanmelden: 

Het aanmeldingsformulier dient ingevuld en ondertekend te worden door de ouders/verzorgers. Dit 

geldt voor de kinderen die structureel maar ook incidenteel overblijven. Hierop staan gegevens 

van het kind die relevant zijn voor het overblijven (bijv. allergieën en telefoonnummers). 

Dit formulier kunt u tussen de middag afhalen bij het overblijven of per mail toegezonden krijgen. 

 

Aan- en afmeldingen gaan via de mail : tso.onderdewieken@home.nl 

 

U dient dit uiterlijk voor 20.00 uur, de dag voor het overblijven door te geven. 

 

Vaste overblijvers: kinderen die op vaste dagen overblijven hoeven zich niet aan te melden, ze 

dienen zich wel af te melden als ze niet komen.  

 

Als uw kind op de dag zelf door omstandigheden (bv. ziekte) niet kan overblijven, dan afmelden 

via de school. De mail wordt ’s morgens niet meer gelezen. 

 

De kinderen nemen zelf hun eten en drinken mee. De overblijfkrachten zien erop toe dat de 

kinderen voldoende eten en drinken. Het is niet de taak van de overblijfkracht om het kind te leren 

eten. Wij vragen u geen snoep mee te geven. Een gezonde trakatie is natuurlijk wel toegestaan. 

 

Als uw kind voor de eerste keer overblijft, is het goed dit ook aan de leerkracht te melden. Zij 

zorgen er dan voor dat de leerkracht of een ander kind dat overblijft, met hem/haar meeloopt 

naar het overblijflokaal. 

 

De algemene regels en afspraken die op school gelden zijn ook van toepassing tijdens het 

overblijven. 

 

De tarieven van het overblijven** 

€ 2, -- per kind per dag, middels een strippenkaart. 

Deze kaarten worden vooraf gekocht bij de school door een machtiging te geven voor een 

incasso. De strippenkaarten blijven geldig zolang uw kind hier op school zit. Als er dan nog strippen 

openstaan, worden dezen aan u terugbetaald. 

 

Indien kinderen tijdens het overblijven afwezig zijn en niet door de de ouders/verzorgers zijn 

afgemeld, wordt (na contact met de leerkracht) zo snel mogelijk telefonisch met u contact 

opgenomen. 

 

Coördinator T.S.O. Onder de Wieken 

 

Ida Vermeer     

Roothweg 1     

5964 NS Meterik    

Tel.: 077-3985377    

 

 

  

mailto:tso.onderdewieken@home.nl


 
 

  januari 2018   
       

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

31 1 2 3 4 5 6 
week 1 

juf Thea W  

jarig 

 

Kerstvakantie 
 

Kerstvakantie 
 

Kerstvakantie 
 

Kerstvakantie Kerstvakantie 

 
 

7 8 9 10 11 12 13 

week 2 

 

juf Marijke  

jarig 
 

Luizen- 

controle. 

OR-vergadering 

 Kleding-

inzameling 
 

14 15 16 17 18 19 20 

week 3 

 
 MR-

vergadering 
  

Open 

Huis 
 

21 22 23 24 25 26 27 

week 4     meester Henk 

jarig 
 

28 29 30 31    
week 5 

 

Meester Frank 

Jarig 
     

Bezoek aan WML 



OUDERCONTACTEN 

 
Informatieavond 
Aan het begin van elk schooljaar wordt er door elke groepsleerkracht een algemene informatie- avond 

georganiseerd. Tijdens deze avond zal de leerkracht enkele algemene zaken aan de orde stellen en 

methodes en werkwijzen bespreken van de betreffende leerjaren. Deze avond kan tevens dienen als 

eerste kennismaking met de leerkracht.  

 

 

Leerlingenwerkjes 
We geven de kinderen regelmatig gemaakte werkjes mee naar huis. Voor u een uitstekende 

gelegenheid om samen met uw kind de school te bespreken.  

 

 

Oudergesprekken 
Jaarlijks zijn er enkele oudergesprekken. Tijdens het eerste gesprek op 9 of 14 november, wordt er vooral 

gesproken over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. Zit het lekker in zijn vel, heeft het 

vriendjes of vriendinnetjes, hoe is de omgang met de leerkracht etc. 

Tijdens het tweede gesprek 22 of 27 februari, worden de leerprestaties en het eerste rapport besproken. 

Kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen dit rapport 6 februari. Voor de kleutergroepen wordt KIJK ingevuld om 

de ontwikkeling van de kinderen vast te leggen.  

Zowel het eerste als het tweede gesprek worden voor alle groepen ingepland. 

In juni is er nog een mogelijkheid voor een derde gesprek. Het initiatief voor dit gesprek kan zowel bij de 

leerkracht als bij de ouders liggen. Voor groep 8 zijn er dan geen gesprekken meer. Vanaf 19 februari zijn 

er voor de kinderen van groep 8 de adviesgesprekken. 

 

 

Gesprekken voor de instromers: 
Ongeveer vier weken voordat een instromer naar school komt, hebben de ouders/verzorgers met de 

leerkracht van de groep een intakegesprek. De ouders/verzorgers waarvan hun kind meteen na de 

zomervakantie naar school komt, krijgen nog vóór de zomervakantie een gesprek. 

Wanneer ‘nieuwe’ kinderen ongeveer 6 weken op school zitten vindt er een gewenningsgesprek plaats. 
 

 

Persoonlijk contact 
De school stelt persoonlijk contact zeer op prijs. Bent u van mening dat het niet goed gaat met uw kind, of 

is er iets gebeurd waarover u vragen heeft, komt u dan gerust naar school. De leerkrachten zijn graag 

bereid u te woord te staan en zo nodig samen naar een oplossing te zoeken.  

Van onze kant zullen wij u zo nodig ook tussentijds uitnodigen om zaken betreffende uw kind te 

bespreken. Dit kan een gesprek zijn tussen ouders, leerkracht en/of interne begeleider. 

 

Informatievoorziening gescheiden ouders 
Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden, kan het voor de school moeilijk zijn om te bepalen 

welke positie bij het verstrekken van informatie moet worden ingenomen.  

De wet biedt hierin echter een duidelijke richtlijn. De school is verplicht beide ouders te informeren dus 

ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast heeft recht op informatie. Alleen in geval van zeer 

zwaarwegende argumenten kan van die richtlijn worden afgeweken.  

Vanwege onze neutrale positie hebben wij ervoor gekozen beide ouders op een gelijke wijze te 

informeren. 

  



 
 

  februari 2018   
       

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

    1 2 3 

week 5   

 
 

Aanmelden 

nieuwe  

leerlingen 

Studiemiddag  

4 5 6 7 8 9 10 

week 6 

 

Uitkomen 

Carnavals 

Gezelschap 

Rapport   
Carnaval 

op school 
 

11 12 13 14 15 16 17 

week 7 
Carnavals- 

vakantie 

Carnavals- 

vakantie 

Carnavals- 

vakantie 

Carnavals- 

vakantie 

Carnavals- 

vakantie 
 

18 19 20 21 22 23 24 

week 8 

 
  Luizen-

controle 

Ouder-

gesprekken 
  

25 26 27 28 

Week 9  

 

Or- 

gesprekken 

 

Or-

vergadering 

 

Prinsenlijk gezelschap 2017 



Medezeggenschapsraad (MR) 
Ouders en personeel hebben de mogelijkheid om via de MR-invloed uit te oefenen en adviezen te 

geven aan de school. Dit kan zijn over: schoolorganisatie, besteding middelen, toelatingsbeleid, 

vakantieregeling, zorg voor veiligheid en gezondheid etc. 

Het aantal MR-leden moet uit minimaal vier personen bestaan, waarbij het aantal ouders en 

personeelsleden gelijk moet zijn.  

 

Basisschool “Onder de Wieken” heeft vier MR-leden: 

Namens de ouders: Namens het team: 

Ingrid van der Sterren (voorzitter) Mariëtte Laurijsse – v.d. Schriek 

Loes Don Melanie Broere 

 Marly Fleuren (adviserend lid) 

  

De samenstelling van de MR is ook te vinden op het informatiebord bij de hoofdingang van de school. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data staan vermeld op de schoolkalender en worden 

ook vermeld in de Isy-agenda. U bent altijd van harte welkom! 

 

 

Ouderraad 
Op “Onder de Wieken” is de ouderraad een stichting die ten doel heeft: “Het organiseren van diverse 

activiteiten voor de kinderen van de basisschool en het betrekken van de ouders hierbij.” 

Bijv.: Sintermerte, Sinterklaas op school, schoolcarnaval, wandeldriedaagse, verkeersouders, 

hoofdluiscontroles etc.  

 

Verder ondersteunt de ouderraad zo nodig het schoolteam bij bepaalde activiteiten en ook zo nodig 

de medezeggenschapsraad. Eventueel kunnen er ook activiteiten bijkomen. 

Voor het organiseren van al deze activiteiten heeft de ouderraad per activiteit een commissie waarin 

enkele leden van de ouderraad zitten.  

Deze commissie probeert (samen met ouders) de activiteit zo goed en leuk mogelijk voor de kinderen 

te regelen. 

 

Alle ouders van wie een of meer kinderen onderwijs volgen aan onze school, zijn automatisch lid van de 

oudervereniging. De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. Onze ouderraad bestaat uit 

maximaal 9 leden. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar. Ouders kunnen gekozen of 

herkozen worden zolang ze een kind hebben op onze school. De samenstelling van de ouderraad is ook 

te vinden op het informatiebord bij de hoofdingang van de school. 

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. De data staan vermeld op de schoolkalender en in 

de Isy-agenda. U bent altijd van harte welkom! 

 

Overzicht leden van de ouderraad   

Stefan Kauffeld(vz) Meteriks Veld 49 5964 AR Meterik 06 – 28888378 

Yvonne Wijnands(secr.s) Speulhofsbaan 23  5964 NT Meterik 077- 3980321 

Yvonne Hendriks (penningm.) Rect. de Fauwestr. 4  5964 AE Meterik 077- 3988317 

Christel Craenmehr Houtstraat 6  5964 AN Meterik 077 - 3986749 

Monique Willemsen Speulhofsbaan 24 5964 NV Meterik 077 - 4671322 

Patrica van der Burgt Dr. Lemmenstr. 4 5964 AM Meterik 06 – 23612244 

Petra Driessen Dr. Lemmenstr. 17 5964 AM Meterik 077 – 3982501 

 

De taakverdeling van de leden van de ouderraad vindt u op de website van de school. 

 

  



 

  maart 2018   
       

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

    1 2 3 

week 9   

   
 

4 5 6 7 8 9 10 

Week 10  
Mr-

vergadering 
    

11 12 13 14 15 16 17 

week 11       

18 19 20 21 22 23 24 

week 12 

Aanmelden 

voortgezet- 

onderwijs 

Aanmelden 

voortgezet-

onderwijs 

    

25 26 27 28 29 30  
week 13     Paasviering 

Goede Vrijdag 

Studiemiddag 

 

 

Uitvinders 



VERZEKERING / KLACHTENREGELING 

 

Schoolongevallen- en WA-verzekering 
Dynamiek Scholengroep heeft een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid afgesloten. Deze geldt 

voor alle medewerkers, stagiaires, gastleerlingen en vrijwilligers. Ook alle oudervereniging en de stichting 

“overblijven” vallen onder deze WA-verzekering. 

Ook heeft “Dynamiek Scholengroep” een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering tijdens dienstritten 

afgesloten. Deze verzekering dekt de schade die de werknemers (en ouders, stagiaires, vrijwilligers enz.) 

kunnen lijden, doordat ze tijdens dienstritten betrokken raken bij een ongeval. Het betreft alleen die 

schade, die niet door de eigen verzekering wordt betaald. 

Voor alle kinderen heeft het bestuur een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering 

dekt in het bijzonder lichamelijke schade en bijvoorbeeld NIET een kapotte jas of fiets. Vergoeding van 

geneeskundige behandeling vindt plaats wanneer medische kosten niet door een andere verzekering 

worden gedekt. Lees dus ook de polis van uw ziektekostenverzekering! 

 

Klachtenregeling 
Bij wie kunt u terecht met uw klachten: 
 

 De interne contactpersoon  
De interne vertrouwenspersoon (doorgeefluik naar vertrouwenspersoon Dynamiek voor leerkrachten, 

leerlingen en ouders van basisschool “Onder de Wieken”) is Marijke Leurs: 077-3980158, 

m.leurs@onderdewieken.nl . 

Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen bij Marijke een persoonlijk gesprek aanvragen. 

 

 De externe vertrouwenspersonen  
Hier kunt u vooral terecht als u advies wenst inzake klachten over machtsmisbruik.  

Deze vertrouwenspersonen praten met u over de klacht en bespreken welke stappen wenselijk of 

noodzakelijk zijn. U beslist uiteindelijk zelf over de stappen die u wenst te nemen. 

De functie van externe vertrouwenspersoon voor de scholen binnen Dynamiek Scholengroep wordt 

ingevuld door: 

GGD Limburg Noord, Postbus 1150, 5900 BD Venlo.  

De werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon bij de GGD worden uitgevoerd door een 

functionaris van de afdeling Jeugdgezondheidszorg, bereikbaar via 077-8504855  

(Secretariaat JGZ, vragen naar de externe vertrouwenspersoon).  

 

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk. 

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Ook wordt 

nagegaan of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Is dit het geval dan 

begeleidt de vertrouwenspersoon de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent 

desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Indien dit wenselijk/noodzakelijk wordt 

geacht, wordt de klager verwezen naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. 

 

 Klachten bij de Inspectie 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld zoals 

pesterijen, signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en 

extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief) 

Mocht u hier meer informatie over willen dan kunt u terecht op onze site. 

  

mailto:m.leurs@onderdewieken.nl
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OR-

vergadering 
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Koningsspelen  

22 23 24 25 26 27 28 

week 17 

 
 

Mr-

vergadering 

 

  
Meivakantie 

Koningsdag 
 

29 30      

week 18 

 

Meivakantie 

 
     

Koningspelen 2017 
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week 29 

juf Melanie,  

jarig 

Zomervakantie 
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week 30 
Zomervakantie 

 

Zomervakantie 

 

Zomervakantie 
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29 30 31     

week 31 
Zomervakantie 

 

Zomervakantie 

 
    

 

Fijne vakantie 
 


