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 Beste wensen 

 

Wij wensen alle leerlingen, ouders, teamleden en andere betrokkenen bij de scholen van Veldhoven Midden een 

goed en gezond 

 

 

Beoogd opvolger directeur Basisschool EigenWijs 

 

De ouders van Basisschool EigenWijs zijn door middel van een brief d.d. 14 november jl. op de hoogte gesteld van 

het feit dat Erna Verhoef op termijn Basisschool EigenWijs zal verlaten. Zij heeft ambitie uitgesproken om de 

vacature per 01 september 2021 van bestuursadviseur personeel, onderwijs en kwaliteit van stichting Veldvest in te 

vullen. Dit schooljaar zal zij nog volledig op Basisschool EigenWijs zijn. Na de zomervakantie van 2020 zal Erna half-

time aanwezig zijn om het in gang gezette proces verder te monitoren, waarbij de bijdrage van Nilgün Akinci met het 

oog op de continuïteit belangrijk is. De definitieve overstap maakt Erna niet eerder dan na de kerstvakantie van 

2020.  

Het college van bestuur van Veldvest heeft inmiddels geanticipeerd op het vertrek van Erna. Hiertoe wordt vanaf 

februari 2020 een kandidaat voor de opvolging van Erna toegevoegd aan de directie van Basisschool EigenWijs, 

Mieke Geutjens, die ruim de tijd krijgt om vertrouwd te raken met het team en de uitgangspunten van beleid. 

Voor de zomervakantie van 2020 wordt advies gevraagd aan de Schoolraad van Basisschool EigenWijs of Mieke de 

opvolger van Erna kan zijn. Hieronder stelt Mieke zichzelf kort aan u voor.  

 

Even voorstellen 

 

Mijn naam is Mieke Geutjens en vanaf 1 februari a.s. kom ik de directie van Basisschool 

EigenWijs versterken. Graag wil ik me via deze weg even voorstellen.  

Bijna 16 jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de lerarenopleiding te Hasselt (pabo). Ik heb 

één schooljaar in het speciaal onderwijs gewerkt en sindsdien ben ik werkzaam geweest 

bij het Summa College. Ik ben begonnen als docent projectonderwijs bij niveau 2, 

opleiding verkoper. Na het behalen van mijn diploma Nederlands werd ik vooral op dat 

vak ingezet en ging ik steeds meer coördinerende taken uitvoeren. In 2015 werd ik 

teamleider bij Summa Bouw en daar werk ik op dit moment nog steeds. Ik volg momenteel een master (Leadership 

in Education) bij de Fontys waardoor ik om de 2 weken op dinsdag zelf nog in de schoolbanken zit. Na 15 jaar neem 

ik afscheid van het Summa en kijk ik uit naar deze nieuwe uitdaging en onze kennismaking. 

 

 

 

 

 



 

 Studiedag maandag 27 januari 2020 

 

Op maandag 27 januari a.s. zijn de leerlingen van Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker vrij.  

De leerkrachten hebben dan een studiedag. 

 

 

Nationale Voorleesdagen  

  

Op woensdag 22 januari a.s. start de week van de Nationale Voorleesdagen. Ook op onze scholen besteden we hier 

aandacht aan. Leerlingen van groep 6-7-8 van Basisschool EigenWijs of bovenbouw groepen van SBO De Verrekijker 

mochten zich opgeven om voor te gaan lezen in de onder- en middenbouw groepen. We hebben veel vrijwilligers 

gevonden die dit leuk vinden. Deze leerlingen oefenen een 

verhaal of een stuk uit een boek en zullen dit op 22 januari aan 

een groepje leerlingen voorlezen. Het verhaal is gekozen door 

leerkrachten van de groepen waar voorgelezen wordt. Het doel 

van deze activiteit is het vergroten van het leesplezier bij 

kinderen. Het leesplezier is ontzettend belangrijk voor de 

leesontwikkeling. Misschien kunt u als ouder deze dagen ook 

een extra verhaaltje voorlezen aan uw kind of uw kind u eens 

laten voorlezen. Veel leesplezier!  
 

 

Reflectionday 

 

Het project ‘’Reflectionday’’, waarbij zichtbaarheid en reflectie centraal staan en zorgen 

voor een betere verkeersveiligheid, is nog in volle gang! Het project loopt tot en met 21 

januari 2020, maar ook zeker na deze periode is het van belang dat de leerlingen goed 

zichtbaar zijn in het verkeer. De reflecterende hesjes welke aan iedere leerling zijn 

uitgedeeld aan het begin van deze periode mogen dan ook zeker nog gedragen worden na 

dit project. Ook zijn ouders actief aan de slag gegaan met het maken en insturen van foto’s. 

Ga zo door! Foto’s kunnen worden ingestuurd naar admin.veldhovenmidden@veldvest.nl 

onder vermelding van de naam van uw kind. Uit alle ingestuurde foto’s worden na afloop 

van de projectperiode winnaars geselecteerd die een leuke prijs ontvangen. De 

prijswinnaars worden begin februari 2020 bekend gemaakt. 
 

 

Brengen en ophalen van leerlingen 

 
Tussen 8.15 uur en 8.25 uur is er een variabele “inlooptijd”. Dat betekent dat alle leerlingen van Basisschool 

EigenWijs en SBO De Verrekijker tussen 8.15 uur en 8.25 uur naar het groepslokaal mogen gaan. Uw kind wordt dus 

vanaf 8.15 uur, maar voor 8.25 uur in de groep verwacht. Wanneer uw kind na 8.25 uur in de klas arriveert, wordt 

dit geregistreerd als ongeoorloofd verzuim.  
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Voor de onderbouwgroep van De Verrekijker en cluster 1-2 van Basisschool EigenWijs is de inlooptijd bedoeld voor 

ouders en kinderen. De ouders komen met hun kind, door de afgesproken ingang, naar binnen om daar afscheid te 

nemen. Vanaf de groepen 3 op Basisschool EigenWijs en de middenbouwgroep van SBO De Verrekijker verwachten 

wij dat de leerlingen zelfstandig naar binnen komen. De leerlingen komen binnen via de eigen afgesproken ingang. 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat ouders de school voor schooltijd binnenlopen, vanwege het gebrek aan 

overzicht dat dan ontstaat.  

Na schooltijd komen de leerlingen door de afgesproken ingang naar buiten, onder begeleiding van de leerkracht. Om 

voldoende overzicht te kunnen houden, is het niet toegestaan om in het schoolgebouw op uw kind te wachten. 

Daarnaast verstoort het de werkzaamheden van onze partners die in de centrale ruimte hun werkplek hebben. 

Uiteraard bent u na afloop van de schooltijd van harte welkom een kijkje te nemen in de groep of om de leerkracht 

even te spreken.  

Graag willen wij u er nogmaals op wijzen dat honden niet zijn toegestaan op het schoolplein of in de school! Dit geldt 

uiteraard niet voor hulphonden. 

 

Parkeren rondom MFA Midden 

 

De Gemeente Veldhoven heeft wederom de MFA Midden benaderd met betrekking tot het parkeergedrag op de 

parkeerplaats. Bij het ophalen/wegbrengen van uw kind worden er auto’s geparkeerd buiten de vakken en in het 

groen. Wij verzoeken u hier op te letten. De gemeente Veldhoven is hier streng op aan het controleren en zullen 

waar nodig bekeuringen uitschrijven. Wij willen u daarnaast vriendelijk, doch dringend verzoeken niet te parkeren 

op de parkeerplek aan de Van Aelstlaan. Deze is uitsluitend bedoeld voor taxi’s en ouders met een 

invalidenparkeerkaart. 

 

 

 

 

 

Aanwezigheid contactpersoon CJG op Basisschool EigenWijs 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders, verzorgers, kinderen en 

jongeren van 0 tot 23 jaar uit de gemeente Veldhoven. Het doel van het CJG is om snel en 

eenvoudig informatie en advies te geven over opvoeden en opgroeien. Medewerkers van 

het CJG nemen de tijd voor je. En zoeken, als het nodig is, met jou naar hulp op maat voor 

jou en je kind.  

In samenwerking met de gemeente en het onderwijs in Veldhoven, heeft Basisschool 

EigenWijs een contactpersoon namens het CJG: Corina van Aarle. 

Zoals in de separaat verstuurde informatiebrief d.d. 20-11-2019 staat vermeld, zal Corina 

op enkele momenten aanwezig zijn op Bassischool EigenWijs in de spreekkamer naast de 

administratie. Het volgende inloopmoment zal plaatsvinden op: maandag 13 januari a.s. van 

14.30 – 15.30 uur. 

 



 

Nieuws van de SR van SBO De Verrekijker 

 
Op 21 januari 2020 staat de eerstvolgende SR vergadering gepland. Tijdens deze vergadering zal er  een presentatie 
gegeven worden, waarin een beeld geschetst wordt van de actuele, onderwijskundige ontwikkelingen. Teamleden 
van SBO De Verrekijker zullen een presentatie verzorgen over de werkwijze in de observatiegroep en het 
professionaliseringstraject van rekenen.  
Deze presentatie start om 20.15u in het lokaal van Middenbouw 2. 
 
We willen u van harte uitnodigen deze presentaties bij te wonen. We verzoeken u vriendelijk een mailtje te sturen 
(graag uiterlijk 20 januari) naar Marieke Verberne (m.verberne@veldvest.nl) of Brigit de Jong (b.dejong@veldvest.nl) 
indien u aanwezig zult zijn. Wij kunnen dan zorgen dat de koffie en thee voor u klaar staan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage(n): 

- Flyer WIJS Samen Sportief Veldhoven 
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Stichting Samen Sportief en gemeente Veldhoven vinden de gezondheid van uw kind belangrijk.  

Het WIJS Samen Sportief programma richt zich op kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 en 13 t/m 15 jaar oud 

die op dit moment weinig bewegen of moeite hebben met sociale contacten leggen. Het is een uniek 

aanbod in Veldhoven en geeft kinderen de kans om te werken aan hun zelfvertrouwen, gezondheid en 

plezier te hebben in bewegen.  

 

Wat is WIJS? 

Een les duurt 1,5 uur per week en bestaat uit sporten, kennis opdoen over gezonde voeding en mentale 

coaching, om uw kind te helpen mentaal sterker en gezonder te worden. De lessen worden altijd gegeven 

door een sportleraar, een diëtist en een kindercoach.  

Bij ons krijgen de kinderen de aandacht die ze verdienen!  

 

Waar en wanneer? 

Het beweegaanbod wordt aangeboden na schooltijd op dinsdag bij Sportcomplex de Heiberg in Veldhoven. 

Het doel van het programma is het verbeteren van het zelfbeeld en een gezonde leefstijl door plezier te 

hebben tijdens het bewegen.  

 

Is WIJS Samen Sportief het aanbod wat past bij uw kind?  

Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf uw zoon of dochter meteen in. 

Aanmelden van uw zoon/dochter kan via de website www.stichtingsamensportief.nl.  

Deelname is tot de zomer van 2020 gratis! 

 

 

Wilt u graag meer informatie?  

Dan kunt u contact opnemen met de schoolverpleegkundige van de GGD Brabant-Zuidoost. Middels een 

persoonlijk gesprek kan zij u uitgebreid informeren. 

 

Schoolverpleegkundige:  

Suzan Dortmans 

s.dortmans@GGDBZO.nl 

 

Met sportieve groet, 

 

Eva Lindeman 

Stichting Samen Sportief 

Heerseweg 49  l  5504 KP Veldhoven   

040-2306907 l  info@stichtingsamensportief.nl   

  



 

  

  

 

 


