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Terugblik op de ontmoetingsmomenten  

         
Wij kijken met trots terug op de afgelopen ontmoetingsmomenten. De leerkrachten hebben samen met de 

leerlingen een zeer geslaagd moment voor u georganiseerd. Daarbij heeft u meer beeld gekregen van hoe er 

dagelijks in de groepen wordt geleerd en gewerkt. Het was mooi om te zien met hoeveel plezier de kinderen de 

rondleidingen door hun eigen klaslokaal verzorgden.  

 

Fijn om u als ouder weer in de school te mogen ontmoeten! 

 
Via deze weg wensen wij alle leerlingen, ouders en betrokkenen bij de scholen van Veldhoven Midden van harte een 
succesvol, leerzaam en plezierig schooljaar toe. 
 
 

 
Ontwikkelingsgesprek van uw kind(eren) 
 
 
Gesprekken BS EigenWijs groepen 1 t/m 7 
Gedurende het schooljaar nodigen wij u driemaal uit voor een gesprek m.b.t. de ontwikkeling van uw kind(eren). Het 
eerste gesprek is een ontwikkelingsgesprek. Het tweede en derde gesprek zijn n.a.v. de rapporten.  
   
Voor de groepen 1 t/m 7 staan de ontwikkelingsgesprekken gepland op: 

• Dinsdag 8 november   

• Maandag 14 november 
 
Zoals voorgaande jaren kunnen de oudergesprekken via de Parro app worden ingepland. Op deze wijze krijgt u de 
mogelijkheid om zelf een dag en tijdstip in te plannen. Hierover ontvangt u een melding op Parro. 
  
Vanaf maandag 31 oktober 17.00 vindt u op Parro een planlijst, waarbij u zelf een tijdstip kunt aanklikken. De 
planlijst kunt u vinden in de agenda. U kunt zelf een tijd kiezen en deze zal automatisch worden opgeslagen.  
Schrijf voor uzelf de datum en de tijd op de kalender. U kunt deze altijd terugzien via de agenda in de Parro app. Lukt 
het u niet om uw kind/kinderen in te schrijven? Neem dan contact op met de groepsleerkracht. 
Op vrijdag 4 november om 17.00 uur zal de inschrijving sluiten. Als u zich dan nog niet ingeschreven heeft, dan 
wordt het gesprek door de leerkracht ingepland. 
  
 
Gesprekken SBO De Verrekijker 
Tijdens het schooljaar wordt u minimaal drie keer uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van uw 
kind(eren). Het eerste oudergesprek vindt binnenkort plaats. In dit gesprek wordt het ontwikkelingsperspectief 
besproken. U heeft hiervoor via Parro een uitnodiging ontvangen, zodat u zelf heeft kunnen inschrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Inschrijven broertjes en zusjes BS EigenWijs 
 

 

Indien uw kind(eren) al bij ons op school onderwijs genieten en u een broertje of zusje wilt aanmelden die dit 

schooljaar of komend schooljaar 4 jaar worden dan nodigen wij u en uw kind(eren) van harte uit voor een 

rondleiding en een intakegesprek op school! Graag krijgen wij op deze wijze inzicht in het aantal leerlingen die dit 

schooljaar en komend schooljaar in onze kleutergroepen gaan starten. Aansluitend aan het gesprek waarin wij 

kennis maken met u en uw kind, leiden wij u en uw kind(eren) rond in de kleutergroepen.  

 

Wilt u een afspraak maken? Bel dan onder schooltijd naar onze administratief medewerkster Mirjam Tegelaers, zij 

plant dan direct een afspraak met u in. Uiteraard kunt u haar hier ook via de mail bereiken via eigenwijs@veldvest.nl  

Fijn als u in uw mail de naam en geboortedatum van uw zoon of dochter vermeld en uw eigen naam en 

telefoonnummer. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

     

 
Nationaal schoolontbijt donderdag 10 november 2022 

 
 

 Op donderdag 10 november vindt het nationaal schoolontbijt plaats, met als thema:    
“Altijd een gezond ontbijt”.  In de voorgaande week wordt met de leerlingen besproken, waarom het belangrijk is 
om goed te ontbijten. De schooldag zal gewoon om 8.30 uur starten. 
  
Het gezonde ontbijtpakket bevat:    
Volkorenbrood, volkorenbolletjes, volkoren rozijnenbollen, volkorencrackers, halvarine, 30+ kaas, appelstroop, 
pindakaas, groentegoed choco pastinaak, smeerkaas, halfvolle melk, halfvolle yoghurt, muesli, thee, zero sugar 
ranja, ei, tomaten, komkommers en appels.   
Voor leerlingen met een glutenallergie is gezorgd voor glutenvrij brood.   
   
Daarnaast vragen wij hierin om de kinderen op de ontbijt dag de 4 B’s mee te geven; een bakje, bord, bestek en 
beker.   
Alles voorzien van naam en graag in een tas! Deze ontbijtspullen mogen vanaf maandag 7 november al 
meegenomen worden.   
    
In de bijlage ontvangt u een ouderinformatiebrief met extra informatie over het Nationaal schoolontbijt.   
 
 

Schoolplein 
 

 

Zoals u waarschijnlijk reeds gezien heeft, is de speelplaats voorzien van mooie nieuwe speeltoestellen. Daar zijn we 

erg blij mee. De leerlingen maken er volop gebruik van. We zijn nog in afwachting van de bestickering op het plein, 

deze zal waarschijnlijk in het voorjaar worden aangebracht. Zodra het schoolplein helemaal gereed is, zullen we het 

schoolplein heropenen. Hierover ontvangt u uiteraard tijdig bericht. 

  

 
Ziekmelden van uw kind(eren)  
 
 
Indien uw kind ziek is of later op school komt, dan verzoeken wij u dit te melden tussen 08.00 uur en 08.30 uur. Het 
is om verschillende redenen wenselijk dat dit voor aanvang van school duidelijk is. Wanneer er een calamiteit 
ontstaat, hebben we een duidelijk overzicht welke kinderen er wel en niet in het gebouw aanwezig zijn/waren. 
Daarnaast komt er een groot aantal kinderen zelfstandig naar school.  Op deze wijze hebben we snel inzicht of 
kinderen wel of niet op school zijn aangekomen en kan er snel actie ondernomen worden. 

mailto:eigenwijs@veldvest.nl


 

 
Verlof aanvragen 
 
 
Verlof aanvragen BS EigenWijs 
Verlof dient aangevraagd te worden door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier dient zes weken voor 
aanvang op school ingeleverd te worden bij de administratie. Het formulier is verkrijgbaar via de website: 
https://www.bseigenwijs.nl/ouders/verlofregeling/ of via de administratie. U kunt hiervoor een mail sturen of 
telefonisch contact opnemen met het Secretarieel Team, dan wordt het formulier aan uw kind meegegeven.  
 
Verlof aanvragen SBO De Verrekijker 
Verlof dient aangevraagd te worden door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier dient zes weken voor 

aanvang op school ingeleverd te worden bij de administratie. Het formulier is verkrijgbaar via de website: 

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/verlofregeling/of via de administratie. U kunt hiervoor een 

mail sturen of telefonisch contact opnemen met het Secretarieel Team, dan wordt het formulier aan uw kind 

meegegeven.  

 
 
Corona 
 
Vanwege het feit dat de Corona besmettingen weer oplopen, vertrouwen wij erop dat u bij klachten van uw 
kind(eren) een (zelf)test afneemt. In de bijlage van dit bericht treft u als leidraad de beslisboom aan. 

 

Medezeggenschapsraad (MR) BS EigenWijs 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk geautoriseerd orgaan.  Binnen de MR is advies en inspraak van 
ouders en leerkrachten geregeld. Het beleid van de school wordt getoetst. 

Op onze school gaat de MR op in de Schoolraad, maar blijft haar wettelijke status van toetsend orgaan behouden. 
De Schoolraad, bestaande uit de MR-leden (drie ouders en drie leerkrachten), wordt aangevuld met enkele 
onafhankelijke leden (ouders). De Schoolraad functioneert als gesprekspartner en klankbord van de directie en het 
team. Frank Smits is met ingang van dit schooljaar vanuit EigenWijs de voorzitter van de MR. Via deze weg 
verwelkomen wij Steffy Loontjes als nieuw lid van de oudergeleding van de MR van Eigenwijs. Heeft u interesse in 
schoolbeleid en overweegt u om de oudergeleding te versterken? Dan bent u van harte uitgenodigd om hier contact 
over op te nemen met de voorzitter Frank Smits. Binnen de oudergeleding van EigenWijs is momenteel één plek 
vacant. 
 
Er ontstaat steeds meer samenwerking op het gebied van ouderparticipatie in de vorm van een collectieve 
Schoolraad (SR) voor de twee scholen in Veldhoven Midden. De twee SR-en zullen ook het komende schooljaar 
zowel gezamenlijk als afzonderlijk vergaderen. Tijdens deze vergaderingen is er met name aandacht voor de actuele 
en toekomstige beleidsontwikkelingen van de scholen. Onderwerpen als veiligheid, begroting, schoolgids en 
onderwijskundige ontwikkelingen komen aan bod. 
 
U bent als ouder van harte welkom als toehoorder bij de openbare vergaderingen. Wij verzoeken u dit vooraf 
kenbaar te maken bij de voorzitter van de MR, Frank Smits via f.smits@mr.veldvest.nl. Hij zal u dan tijdig informeren 
over de agenda van die avond. Uiteraard worden ook notulen van de vergaderingen gemaakt. Indien u interesse 
heeft om de notulen van deze algemene vergaderingen in te zien, kunt u zich wenden tot de administratie van de 
school. Voor het inzicht in de financiële verantwoording van de stichting ouderbijdrage kunt u een mail sturen naar 
ouderbijdrageveldhovenmidden@gmail.com. 

 

 

 

https://www.sbo-deverrekijker.nl/praktische-informatie/verlofregeling/
mailto:f.smits@mr
mailto:ouderbijdrageveldhovenmidden@gmail.com.
mailto:ouderbijdrageveldhovenmidden@gmail.com.


 

Medezeggenschapsraad (MR) SBO De Verrekijker zoekt leden 

 
De MR van De Verrekijker zoekt nieuwe leden.  De kinderen van de huidige leden (Froukje Verschuren en Karin 
Adams) zitten in het laatste jaar van de basisschool. Zoals zij hebben aangegeven bij hun bezoek aan de verschillende 
groepen tijdens de ontmoetingsavond, zullen zij na dit jaar de MR verlaten. De MR is dan ook op zoek naar 
versterking van de oudergelding. 
 
De MR van De Verrekijker bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij overleggen ongeveer zes keer per jaar 
met de directie van de school. Dat doet de MR van De Verrekijker samen met de MR van EigenWijs. Over school 
specifieke zaken overleggen ze los van elkaar.  
  
Afgelopen jaar is er bijvoorbeeld gesproken over de personele bezetting (formatie), een feestweek voor 
schoolverlaters in plaats van een kamp, onderwijsbeleid, schooltijden, Covid-gerelateerde zaken, de verbouwing van 
de speelplaats en nog veel meer onderwerpen. Over sommige onderwerpen geeft de MR advies en op andere 
onderwerpen moet instemming gegeven worden.  
 
Wilt u meer weten over de MR of gewoon eens vrijblijvend meelopen, dan bent u welkom eens aan te sluiten. Dit 
kunt u aangeven via e mail bij froukjemail@gmail.com of adamskarin@gmail.com. Natuurlijk mag u ook bij de 
leerkracht van uw kind aangeven dat u interesse heeft . 
De tweede vergadering van dit schooljaar staat gepland op dinsdag 22 november om 19.30. Als u deze vergadering 
bij wilt wonen, horen we dat graag. 
 
Leden van de Medezeggenschapsraad, 
Froukje Verschuren, Karin Adams (oudergeleding) 
Petra Sax en Marieke Verberne (personeelsgeleding) 

 
Verkiezingen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
 
 
Er is een vacature ontstaan in de geleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Veldvest (GMR) 
Wij zoeken daarom per 1 november 2022 een nieuw lid. 
 
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt voor kansen om personeel en ouders te betrekken bij 
verandering op scholen. Personeel en ouders hebben samen invloed op het beleid van Veldvest. 
De GMR van Veldvest zoekt mensen die de ouders willen vertegenwoordigen en die zich willen inzetten voor een 
goede communicatie tussen personeel, ouders en bestuur.  Communicatie die duidelijk is, open transparant en voor 
iedereen toegangelijk. 
 
Wilt u er samen voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar leerlingen, medewerkers en ouders biedt, 
gewaarborgd blijft? Heeft u de ambitie om daar mede sturing aan te geven? 
Denkt u te voldoen aan de beschreven competenties (zie bijlage)? Dan kunt u zich ook aanmelden voor de GMR! 
 
Dit kunt u doen vóór 21 oktober 2022 een mail te sturen naar gmr@veldvest.nl. Meer informatie vindt u in de bijlage 
bij de nieuwsbrief. Mocht u dan nog verdere inlichtingen willen, kunt u per mail contact opnemen met Monique 
Hovens, gmr@veldvest.nl en uw vragen stellen. 
 
Hopelijk voelt u zich geïnspireerd om te reageren. We zien u reactie graag tegemoet. 
 
Stichting Veldvest 
Secrectaris GMR  
Monique Hovens 
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Belangrijke data 

 

            
Hieronder volgt een overzicht met belangrijke data voor dit schooljaar.   

   
Vakanties en studiedagen schooljaar 2022-2023       
Herfstvakantie  24-10-2022  t/m  28-10-2022 

Studiedag  16-11-2022 

Dag na Sint   06-12-2022  (School start om 10.00u)     

Kerstvakantie  26-12-2022  t/m  06-01-2023 

Voorjaarsvakantie 20-02-2023 t/m 24-02-2023 

Studiedag  27-02-2023 

Tweede Paasdag 10-04-2023 

Meivakantie  24-04-2023 t/m  05-05-2023 (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag) 

Studiedag  17-05-2023 

Hemelvaart  18-05-2023 t/m  19-05-2023 

Tweede Pinksterdag 29-05-2023 

Studiedag  19-06-2023 

Calamiteitendag* 14-07-2023    

Zomervakantie  17-07-2023 t/m  25-08-2023 

 

*Dit betekent vrij voor de leerlingen indien zich geen calamiteit voordoet gedurende het schooljaar 

 

 

 

Belangrijke bijlagen 
 

 
• Ouderinformatiebrief Nationaal Schoolontbijt  
• Beslisboom 
• Informatie betreffende vacature ouderlid GMR Veldvest 



De ontbijtkrant
Er valt veel te vertellen en te leren over gezond ontbijten. De dag starten 
met een ontbijt klinkt heel logisch. Maar waarom is dat eigenlijk zo 
belangrijk? En wat is een gezond ontbijt? Speciaal voor de 20e editie van 
het Nationaal Schoolontbijt is een Ontbijtkrant gemaakt boordevol 
spelletjes, recepten en informatie over een gezond ontbijt. En vertellen 
brandweerman Ronald, rolstoeltennister Esther Vergeer, boerin Manon 
en dierenverzorger Bram over hun ontbijtgewoonten. Dit jaar is er een 
onderbouw-editie en een bovenbouw-editie. De ontbijtkrant vind je hier.  

Wat is het Nationaal 
Schoolontbijt?
In de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt 
schuiven kinderen in heel Nederland samen aan tafel 
voor een gezond ontbijt en een leuke les over de beste 
start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke 
manier hoe belangrijk het is om elke dag gezond 
te ontbijten.

Deze informatie ontvang je, omdat de school van je 
kind(eren) in de week van 8 tot en met 11 november 
meedoet aan het Nationaal Schoolontbijt. Je lees hier 
alles over dit gezellige en educatieve ontbijtevenement.

Wij willen je vragen om je 
kind(eren) de 4 B’s mee 
naar school te geven op 
de dag van het Nationaal 
Schoolontbijt. De 4 B’s 
bestaan uit bord, beker, 
bestek en bakje.

De 4B’s

Altijd eenAltijd een
gezond ontbijt!gezond ontbijt!

Altijd een
gezond ontbijt!

Wanneer ontbijt 

je kind op school?

De school van jouw kind(eren) 

doet mee aan het Nationaal 

Schoolontbijt op 8 november. 

Die dag mogen de kinderen 

dus voor één keer zonder ontbijt 

naar school!

Informatie voor ouders

Dinsdag 
8 november

Meer informatie vind je op www.schoolontbijt.nl



VOLKORENBROOD
Bij het Nationaal Schoolontbijt hoort 
vers brood van ’t Stoepje of een 
ambachtelijke bakker uit de buurt. 
Kinderen kunnen kiezen uit volkoren-
brood, volkorentarwebolletjes en 
volkoren tarwebolletjes met rozijnen. 
Volkorenbrood is immers de broodsoort met 
de meeste vezels, vitaminen en mineralen. 
www.stoepje.nl

HALFVOLLE YOGHURT
Yoghurt is rijk aan eiwit en een bron van calcium; 
voedingsstoffen die kinderen nodig hebben voor 
een normale groei en de ontwikkeling van hun 
botten. Magere en halfvolle yoghurt staan in 

de Schijf van Vijf. Bij het Nationaal Schoolontbijt staat halfvolle 
yoghurt op tafel. www.zuivelonline.nl 

HALFVOLLE MELK
Melk levert goede voedingsstoffen, zoals eiwit, 
vitamines B2 en B12 en calcium. En die hebben 
kinderen nodig voor een normale groei en de 
ontwikkeling van hun botten. Magere en halfvolle 
melk staan in de Schijf van Vijf. Bij het Nationaal 
Schoolontbijt staat halfvolle melk op tafel. 
www.zuivelonline.nl 

KAAS 30+
Kaas is rijk aan vitamine A, vitamine B12 en 
mineralen als calcium, fosfor, magnesium en 
zink. Kaas is bovendien een bron van vitamine 
B2 en selenium. Bij het Nationaal Schoolontbijt 

staat 30+ kaas op tafel. Deze kaas met niet te veel zout past in een 
gezond voedingspatroon. www.zuivelonline.nl 

GLUTENVRIJ BROOD
Scholen konden glutenvrij brood bestellen 
voor kinderen met een bepaalde voedsel-
overgevoeligheid. Het glutenvrije bruinbrood 
en de bruine bolletjes van Bakker Leo 
bevat belangrijke voedingsstoffen, 
zoals vezels en jodium. En de smaak 
en textuur is niet van traditioneel brood 
te onderscheiden. Check gerust bij de school 
of er glutenvrij brood is besteld. www.bakkerleo.nl

VOLKOREN MATZECRACKERS
Hollandia Matze Crackers Volkoren passen bij 
een verantwoord ontbijt. Gemaakt met volkoren 
tarwemeel, geroosterde tarwekiemen én helder 
drinkwater, zonder verdere toevoegingen. De 
MatzeCrackers zijn heerlijk knapperig en te 
beleggen met kaas, choco pastinaak spread of 
appelstroop. www.hollandiamatzes.nl

HALVARINE
Halvarine bevat essentiële vetten en is een 
belangrijke bron van de vitamines A, D en E. 
Blue Band Goede Start! bevat acht vitamines 
en extra calcium. Dagelijks gebruik van Blue 
Band Goede Start! is een makkelijke en smakelijke manier om 
deze gezonde voedingsstoffen binnen te krijgen. 
www.blueband.com

100% PINDAKAAS
Pinda’s, veel pinda’s gaan er in de 100% pindakaas 
van Calvé. Alleen de beste pinda’s worden 
geselecteerd en vervolgens worden deze geroosterd 
en vermaalt tot een smaakvolle 100% pindakaas. 
www.calve.nl

RINSE APPELSTROOP
In één beker van Frutesse Rinse-Appelstroop zijn 
maar liefst 9 appels verwerkt. Frutesse stopt het 
allermeeste fruit in haar appelstropen. En dat 
proef je ook. Aan de Rinse-Appelstroop wordt 
wat extra ijzer toegevoegd. Twee boterhammen 
leveren dan ook al 50% van de Aanbevolen 
Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) ijzer. www.frutesse.nl

THEE
Thee zonder suiker staat in de Schijf van Vijf. 
In de Pickwick Fruit Fusion Variatie Box paars 
zonder cafeïne zitten de smaken Sinaasappel, 
Framboos, Aardbei en Perzik. www.pickwick.nl

EIEREN
Regelmatig een ei eten is heel gezond. 
Eieren zijn namelijk een belangrijke bron van 
eiwitten, vitamines en mineralen en passen 
daarom in een gezond voedingspatroon. 
Bovendien kun je met eieren eindeloos 
variëren. www.blijmeteenei.nl 

HONINGTOMATEN
Groenten leveren veel gezonde 
voedingsstoffen. Je kunt je dagelijkse portie 
groente natuurlijk spreiden over de dag. 
Een Honingtomaat van Looye naast of op 
je boterham is een smaakvolle toevoeging. 
www.looye.com

APPELS
Fruit levert veel verschillende 
voedingsstoffen, zoals vitamines, mineralen en 
vezels. Het Voedingscentrum adviseert kinderen 
en volwassenen om elke dag 2 stuks fruit te eten. 
Het ontbijtpakket van het Nationaal Schoolontbijt 
bevat daarom ook heerlijke Elstar appels geleverd 
door Lidl. www.lidl.nl

CRUNCHY MUESLI
De Holie Crunchy Muesli 4 Nuts is de allereerste 
krokante muesli met 0% toegevoegde suiker. Zo 
zit er slechts 2,4g suiker in, terwijl een gemiddelde 
krokante muesli 14,2g suiker bevat. Het is een 
vezelrijke mix van hazelnoten, amandelen, 
pecannoten en paranoten. En de smaak? 
Onweerstaanbaar lekker. www.holiefoods.com

CHOCO PASTINAAK SPREAD
Choco Pastinaak, een zoete spread gemaakt van 83,5% Hollandse 
‘verspilde’ pastinaak met de smaak van chocolade door de 
toevoeging van cacao. Heerlijk voor op brood, toast of als dip. 

Of op een croissantje. Zonder onnodige 
toevoegingen. Dus geen e-nummers, geen 
zout en alleen de suikers uit de pastinaak zelf. 
www.groentegoed.com

Wat staat er dit jaar op tafel?

Het ontbijtpakket stellen we samen volgens de Richtlijnen Schijf van Vijf. Bijna alle producten staan in de Schijf van Vijf, op de dagkeuzes 
(appelstroop en choco pastinaak) na. Hoe dat precies zit en waarom we kiezen voor deze producten vind je hier. www.voedingscentrum.nl



Jong geleerd is oud gedaan!
Gezond eten wordt al op jonge leeftijd aangeleerd en jij als ouder hebt daarin een 
centrale rol: goed voorbeeld doet volgen! Ontbijten is onderdeel van gezond eetgedrag. 

Meer informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij de school van je kind(eren) en bij de organisatie van het Nationaal Schoolontbijt: 
info@schoolontbijt.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram en beleef het Nationaal Schoolontbijt mee! 

#Schoolontbijt #Gezondontbijt

Gezond ontbijten doe je zo
1.  Kies uit elk vak van de Schijf van Vijf een product, en voilà: een gezond ontbijt.

2. Niet altijd zin in hetzelfde? Wissel lekker af tussen volkorenbrood 
 en yoghurt met fruit. 

3. Zoet en toch gezond? Beleg brood eens met aardbeien of plakjes kiwi en banaan. 

4. In kleine stapjes gezonder? Verruil je witte boterham voor een bruine of bruin 
 voor volkoren! 

5. Fris aan het ontbijt? Iedereen kikkert op van frisse tomaatjes 
 of schijfjes komkommer. 

Kinderen hebben (net als jij) energie nodig om op gang 
te komen en na een gezond ontbijt kunnen ze zich beter 
concentreren op school. 

Samen de dag beginnen met een ontbijt is niet alleen 
heel gezellig. Je geeft gelijk het goede voorbeeld. Neem 
de tijd om te ontbijten en probeer vaste tijden aan te 
houden. Door regelmaat in te bouwen voorkom je dat 
kinderen tussen de maaltijden door trek krijgen. Moeite 
met opstaan? Maak het ontbijt dan ’s avonds klaar en 
bewaar het in de koelkast. Dat scheelt tijd, maar geeft je 
alsnog de voordelen van gezellig samen ontbijten!

Ook leuk: met het voorleesboekje "Het ontbijt van Thijs"  
kun je ook thuis op een leuke en leerzame manier praten 
met je kind (onderbouw) over het ontbijt. Download 
het boekje via www.schoolontbijt.nl/lesmateriaal of 
www.brood.net. 

Aandacht voor allergieën
Het Nationaal Schoolontbijt is een feest voor iedereen. 
Bij het samenstellen van het ontbijtpakket houden we daarom 
rekening met veel voorkomende allergieën en intoleranties. 
We zorgen voor voldoende variatie, zodat 
ook kinderen met een voedselallergie of 
–intolerantie voldoende keuze hebben om 
gezellig en gezond mee te ontbijten. 

Meer informatie over het Nationaal 
Schoolontbijt en allergieën vind je hier. 

Samen sterk voor 
een gezond ontbijt
Een gezond ontbijt, elke dag en voor ieder kind. 
Dat is onze missie! Daarin worden wij gesteund 
door JOGG, de Maag Lever Darm Stichting 
en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Het  
Voedingscentrum helpt ons bij de gezonde 
samenstelling van het ontbijtpakket en de 
inhoud van het lesmateriaal.
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Beste ouders, 

 

 

Vanwege het tussentijds vertrek van één van de ouderleden is er een vacature ontstaan in de geleding 

van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Veldvest (GMR).  

Wij zoeken daarom per 1 november 2022 een nieuw lid. 
 

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt voor kansen om personeel en ouders te betrekken 

bij veranderingen op scholen. Personeel en ouders hebben samen invloed op het beleid van Veldvest.  

De GMR van Veldvest zoekt mensen die de ouders willen vertegenwoordigen, en die zich willen 

inzetten voor een goede communicatie tussen personeel, ouders en bestuur. Communicatie die 

duidelijk is, open, transparant en voor iedereen toegankelijk. 
 

Wilt u er samen met ons voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar leerlingen, medewerkers en 

ouders biedt, gewaarborgd blijft? Heeft u de ambitie om daar mee sturing aan te geven? Denkt u te 

voldoen aan de op de volgende pagina beschreven competenties? Dan kunt u zich ook aanmelden 

voor de GMR! 
 

Dit kunt u doen door vóór 21 oktober 2022 een mail te sturen naar gmr@veldvest.nl. Meer informatie 

vindt u op de pagina hieronder. Mocht u dan nog verdere inlichtingen willen, kunt u per mail contact 

met mij opnemen en uw vragen stellen.  

 

Hopelijk voelt u zich geïnspireerd om te reageren. We zien uw reactie graag tegemoet. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Monique Hovens 

Secretaris GMR 

 

 
 

Stichting Veldvest                                                                                       

Pastoor Jansenplein 21 

5504 BS Veldhoven 

E  gmr@veldvest.nl 
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Informatie betreffende vacature ouderlid GMR Veldvest 

 

Een GMR-lid toont betrokkenheid bij het onderwijs en de organisatie van Veldvest. Dit 

betekent dat je als GMR lid "bovenschools"  moet kunnen denken, d.w.z. over de school van 

je kind heen kunnen kijken. Je moet ook bereid zijn tijd vrij te roosteren om minimaal 80% 

van de vergaderingen aanwezig te kunnen zijn.  

De vergaderingen vinden doorgaans 1x per maand plaats op een donderdagavond van 19.30-21.30. 

Natuurlijk is er wel voorbereiding aan verbonden. 

 

Ten aanzien van de verdeling van kennis over de GMR-leden, zien we onder de kandidaten graag 

iemand met expertise op gebied van financiën zodat er op dit gebied goede vragen gesteld kunnen 

worden aan het college van bestuur en stafmedewerkers. 

Tenslotte verwachten we van de kandidaten een positief-kritische houding in het overleg. 

 

Nadat u zich kandidaat heeft gesteld, wordt u uitgenodigd voor een gesprek en spreken we 

met elkaar over bovenstaande competenties en delen onze verwachtingen met elkaar.  

Na een positieve match, van beide kanten, is uw kandidatuur definitief. Na een positieve 

match van 1 kandidaat wordt hij/zij meteen toegelaten als lid. Bij aanmelding, en positieve 

match van meerdere kandidaten, worden de MR-en van de diverse scholen gevraagd hun 

stem uit te brengen op de voor hen meest geschikte kandidaat. 

 

De profielschets 

 

In een profielschets stelt u zichzelf voor als kandidaat. U vertelt wie u bent, waar u kinderen op 

school zitten, wat uw competenties zijn etc. Daarnaast geeft u aan waarom u zich kandidaat wil 

stellen voor de GMR. Een pasfoto is wenselijk. 

 

 

 

 

 

PS Voor uw inzet voor de GMR ontvangt u een vergoeding van € 50, - per vergadering. 

Tevens biedt de GMR mogelijkheden tot verdere persoonlijke ontwikkeling d.m.v. cursussen 

over medezeggenschap, financieel beleid en competentiemanagement  

 



KLACHTEN DIE 
BIJ CORONA PASSEN

= 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, hoesten, benauwdheid, 
verhoging of koorts, plotseling verlies 

van reuk en/of smaak (zonder 
neusverstopping).**

BESLISBOOM alle leeftijden  -  thuisblijven of niet?

Deze beslisboom is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang 
en het basisonderwijs. Heb je vragen of twijfel je? Bel dan de regionale GGD. 
Heb je andere vragen? Bel dan het landelijke informatienummer coronavirus
van de Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u). 
Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

© 7 juli 2022
Deze beslisboom is gemaakt door 
BOinK in samenwerking met AJN 
Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

*** WANNEER MOET JE WEL EN WANNEER HOEF NIET MEER THUIS TE BLIJVEN?
- Als je klachten hebt én een negatieve test, hoef je niet thuis te blijven.                                                                                                                                
- Bij een positieve testuitslag ga je in isolatie, minimaal 5 en maximaal 10 dagen. Zie voor meer informatie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test  en https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/                             
- Check bij terugkeer uit het buitenland de inreisregels via https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/ 
 

Gebruik bij klachten een zelftest. Voor sommige doelgroepen wordt een test bij de GGD aangeraden Zie voor meer informatie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken                                                                                                                 
Heb je nog vragen? Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels                                                                                                                        

Heb je zelf of heeft het 
kind klachten

die bij corona passen

Hoest het kind veel* of heeft het 
last van benauwdheid* of 

koorts (38,0 of hoger)?

Kind hoeft niet thuis te 
blijven**

* GEBRUIKELIJKE KLACHTEN?
Zijn dit gebruikelijke/bekende klachten zoals chronische luchtwegklachten, hooikoorts of astma, zonder aanvullende klachten? Dan kun je de 
boom verder doorlopen voor een kind (0 tot 12 jaar) zonder klachten die passen bij corona.

In dit schema 
staan de richtlijnen 

van het RIVM.

Wat is de leeftijd?

Je/het kind hoeft 
niet thuis te blijven

** LET OP
Voor een overzicht van alle klachten, zie  https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#ziekteverschijnselen 
Als je contact had met iemand met corona, vermijd dan 10 dagen contact met kwetsbare of zieke mensen. Let ook goed op het ontstaan van 
nieuwe klachten.

START 

Positieve coronatest? 
Blijf thuis!

Ja

Nee

Ja

Blijf thuis en 
doe een zelftest ***

0 t/m 3 jaar *
 4 jaar of ouder

Bedenk voor je begint: 
1. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.
2. Begin altijd met de startvraag en volg de vragen in de aangegeven volgorde. 
3. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
4. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor huisgenoten; doorloop voor iedere persoon de boom apart.
5. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. vernieuwde regelgeving. 
6. Kijk voor meer info ook op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine.

Heeft een huisgenoot of een nauw contact 
van het kind de afgelopen 10 dagen 

Corona gehad? Ja

Nee

Nee

http://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
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