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Pilot Parro App 
 

 

Parro is een gratis app die ouders kunnen installeren op hun telefoon. Leerkrachten kunnen via deze app 

eenvoudiger en sneller informatie, foto’s en berichten delen. 

 

Basisschool EigenWijs gaat met enkele groepen in de komende periode een pilot rondom de Parro app starten.  

Wij willen dit jaar nog onderzoeken waar de mogelijke valkuilen liggen, met het oog om de Parro app volgend jaar  

in de volledige school te introduceren. Met het gebruik van de Parro app willen wij een hogere ouderbetrokkenheid 

en een betere communicatie (informatie uitwisseling) tussen ouder en leerkracht in een veilige omgeving creëren.   

  

De volgende groepen gaan deelnemen aan deze pilot: KA, 3A, 4B, 7A, 8A en 8B. Wij hebben ervoor gekozen om 

enkele groepen deel te laten nemen en niet de gehele school. Op deze manier houden we het klein en kunnen we 

het proces beter monitoren.   

Bovenstaande groepen zijn afgelopen maandag geïnformeerd met een uitgebreide brief rondom deze pilot.   

  

De Parro app is voor de ouders van bovenstaande groepen te downloaden sinds dinsdag 18 mei.   

De pilot start op dinsdag 25 mei. Deze groepen gaan tot ongeveer het einde van het schooljaar gebruik maken van 

de Parro app. Een week voor de zomervakantie zal de proeflicentie verlopen en daarbij 

eindigt dan ook de pilot.  

  

De bevindingen uit de pilot worden aan het einde van het schooljaar in het kort 

samengevat en gedeeld met u als ouders. Van daaruit worden er keuzes gemaakt voor 

volgend schooljaar en afspraken voor collega’s en ouders over de implementatie met 

de volledige school.   

 

 

Huidige groepen 6, volgend jaar groepen 7, ook volgend schooljaar naar De Rank. 

 
 

Zoals u weet zijn in de MFA-Midden, naast basisschool EigenWijs, ook SBO De Verrekijker en 

kinderopvangorganisatie Nummereen gehuisvest. Al enige tijd is er sprake van een toename in het leerlingaantal  

op De Verrekijker en wel zodanig dat er in het gebouw van de MFA ruimtetekort ontstaat.  

 

Ook volgend schooljaar zullen de huidige groepen 6 (dus groep 7 volgend schooljaar) uitwijken naar Basisschool  

De Rank. 

Beleidsmatig en organisatorisch is Basisschool EigenWijs verantwoordelijk voor deze twee groepen; het onderwijs 

blijft op de wijze waarop u dat gewend bent, verzorgd worden. Wij hanteren de gebruikelijke schooltijden.  

Uiteraard zal er afstemming zijn tussen beide scholen over een aantal praktische zaken. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan het gezamenlijk buitenspelen tijdens de pauzes. Ook blijven we de ontwikkeling van uw kinderen en hun 

onderwijsbehoeften goed monitoren. Directie en regisseur/leermonitor zullen frequent op de locatie van De Rank 

aanwezig zijn.  

Afgelopen schooljaar is groep 7 voor het eerst gestart op De Rank. Dit is door zowel de leerlingen als de ouders als 

positief ervaren. De kinderen zijn zelfstandiger geworden en kijken er met een goed gevoel op terug. 

 



 
Om de huidige groepen 6 alvast vertrouwd te laten maken met de route naar BS De Rank en de omgeving van  

De Rank, gaan de leerkrachten van groep 6 met de leerlingen die nu in groep 6 zitten met de klas de verkeersroute 

lopen en oefenen van Basisschool EigenWijs naar Basisschool De Rank.  

Zij zullen op die momenten ook de omgeving gaan verkennen. De leerkrachten van de groepen 6 informeren u over 

de praktische informatie in de aankomende groepsnieuwsbrief. 

 

Ook de huidige leerkrachten van groep 7 gaan met de leerlingen van groep 7 (die volgend jaar groep 8 zijn) in 

gesprek over hun terugkeer naar de locatie van Basisschool EigenWijs.  

 

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u altijd één van de leerkrachten benaderen. 

 

 

Speurtocht door d’Ekker 
 

 

Een aantal studenten van de Sociale Studies aan Avans Hogeschool Sociale Studies heeft contact gezocht met  
onze school, met de vraag of wij naamsbekendheid kunnen geven aan hun gemaakte speurtocht.  
Voor hun stage bij Cordaad Welzijn in Veldhoven hebben zij, in samenwerking met Roy Frederiks, de wijk d’Ekker 
door middel van een wijkanalyse in beeld gebracht. Ze willen in deze wijk de kansen en mogelijkheden vergroten 
door te starten met een speurtocht in de wijk. De speurtocht is bedoeld voor alle inwoners van de wijk, van jong tot 
oud. Ze hebben voorafgaande een bericht in de Facebookgroep van d’ Ekker geplaatst met daarin de vraag of de 
wijkbewoners mooie plekken willen inzenden. Deze inzendingen zijn verwerkt in de route.  
 
Er zijn verschillende speurtochten voor verschillende doelgroepen. De doelgroepen zijn als volgt: kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen. De speurtocht start op 21 mei en is vanaf dan 4 weken uit te voeren. Elke doelgroep start 
op een bepaald punt. Voor de kinderen (4 t/m 12 jaar) is dat MFA-MIDDEN. Vervolgens lopen ze de tocht aan de 
hand van QR-codes. De speurtocht wordt uitgevoerd in groepjes van maximaal 5 à 6 kinderen. Als laatste: er zijn 
ook leuke prijzen mee te winnen.   
In de bijlage vindt u hierover een flyer en rondom de school hangen tevens enkele flyers.    
 
Bij vragen kunt u een mail sturen naar: stagecordaaddekker@gmail.com>  

  

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

 
 

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.  

Corina wil graag twee telefonische spreekuren houden, speciaal voor de ouders, verzorgers 

en kinderen van Basisschool Eigenwijs. 

Deze spreekuren zijn op 25 mei en 29 juni tussen 13.00 en 14.00 uur.  

Corina is dan bereikbaar op het telefoonnummer: 06 1232 4697.  
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Belangrijke data 

 

 

 

24 mei 2021 Tweede Pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij. 
2 juni 2021 Studiedag BS EigenWijs, alleen de leerlingen van BS 

EigenWijs zijn vrij. 
23 juli 2021 Calamiteitendag. Deze dag is vrij indien zich geen 

calamiteit voordoet gedurende het schooljaar. 
 

 

Bijlage(n): 

- Speurtocht door d’Ekker 
- Workshop BV Veldhoven 
- Sjors beats Corona Veldhoven 2021 
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Wil je meedoen aan een workshop? Ga dan naar:
www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen en schrijf je nu in!

Volg ons op:

Volgens richtlijnen RIVM

Kijk voor ons volledige activiteitenaanbod op:

www.bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen
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