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Agenda
datum
10 dec
17 dec
18 dec
18 dec
18 dec
4 jan

Onderwerp
Start toetsperiode
Kerstviering groep geel
Kerstviering groepen rood, blauw en oranje
12.00 uit! Start kerstvakantie
Dijknieuws 5
Weer naar school

Nieuws vanuit de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Er is al veel gezegd en geschreven over deze vreemde coronaperiode. De
regelgeving wordt telkens aangepast en voor de komende periode is veel nog
onzeker. Er wordt gesproken over een verlengde Kerstvakantie, maar op dit
moment is daar geen duidelijkheid over. Voor de leerlingen van onze school hopen
we dat de school gewoon openblijft. Mochten er beslissingen worden genomen die
betrekking hebben op het onderwijs op onze school, dan brengen we u zo snel
mogelijk op de hoogte.
Namens het team van SBO De Dijk,
Esther van Loon

Coronamaatregelen
Het huidige protocol voor het S(B)O is nog steeds van kracht.

Geboortenieuws
Juf Tamara is bevallen van een dochter: Zij heet Lena! Het gaat goed met juf
Tamara en Lena en ook Patrick en zus Mila zijn blij met de baby! We wensen hen
allen een fijne kraamtijd.
Meester Paul is vader geworden van een zoon genaamd Jip!
Wij wensen Paul en Margo ook een fijne kraamtijd!

Sinterklaas
Ondanks deze bijzondere tijd was het Sinterklaasfeest een succes! Afgelopen
donderdag heeft de Sint een bezoek gebracht aan de school. Sinterklaas zat met
twee Pieten al klaar in de speelzaal, waarna de groepen Rood en Geel
op bezoek zijn geweest.
Op vrijdagochtend was de grote surpriseochtend in de groepen Blauw
en Oranje. Deze ochtend is ook fijn verlopen.
Foto’s van de Sint periode worden gedeeld via Parro.

Parro
Inzet Parro
Zoals in het vorige dijknieuws vermeld zijn wij de communicatie-app Parro aan het
uit proberen. Parro wordt ingezet als ‘Kijkje in de klas’ voor alle groepen. U kunt
daar zien en lezen waar de kinderen in de klas mee bezig zijn. In leergroep Geel
wordt Parro ook ingezet als ‘heen- en weer chatfunctie’. Dit vervangt het oude
heen-en weer-klappertje.
Mededelingen en Dijknieuws
Ook wordt Parro gebruikt voor mededelingen en versturen we dit Dijknieuws ook
met Parro. Deze mededelingen en het Dijknieuws worden ook gemaild.
Parro installeren
De Parro-app is te installeren op de computer en op de mobiele
telefoon. U heeft hierover informatie van de groepsleerkracht
ontvangen. Meer weten? Lees dan verder op www.parro.com.
Kinderen op meerdere scholen met Parro?
Ouders met kinderen op meerdere scholen konden niet op beide
scholen aanmelden bij Parro. Dit kan verholpen worden. U neemt
hiervoor contact op met: support@parro.com

Start toetsperiode
Op donderdag 10 december start de toetsperiode met de Citotoetsen voor spelling
en lezen. Na de kerstvakantie gaan wij verder met de Citotoetsen voor begrijpend
luisteren/lezen en rekenen. Na de vakantie starten we niet meteen op maandag
met de toetsen, maar als de kinderen weer goed gestart zijn. De toetsperiode duurt
tot en met vrijdag 15 januari. Het is belangrijk dat de kinderen er met de toetsten
bij zijn.

Kerstviering
Er vindt een kerstontbijt op school plaats. Voor de groepen geel
zal dit op donderdag 17 december plaats vinden en voor de andere
groepen op vrijdag 18 december.
In verband met de Corona-regelgeving kan er geen eten door de
kinderen meegenomen worden. De leerkrachten zorgen voor het
ontbijt. Wel willen wij vragen of de kinderen op donderdag 17 of
vrijdag 18 december hun eigen bestek, bord en beker voorzien van
naam in een plastic tas mee naar school willen nemen.

Kerstvakantie
Op vrijdag 18 december gaan de leerlingen nog een ochtend naar school. Om 12.00
uur krijgen ze vrij en begint de kerstvakantie. Deze duurt tot en met 1 januari. Op
maandag 4 januari 2021 zien we alle leerlingen graag weer fris en fruitig terug!

EU-schoolfruit en -groente
Ter herinnering: onze school doet mee aan het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma 2020-2021. Onze school krijgt vanaf 11 november 20 weken
lang gratis groente en fruit geleverd. Dit zal op de woensdag, donderdag en vrijdag
plaatsvinden. U hoeft de kinderen op die dagen dus zelf geen fruit of groente mee
te geven.

MR- en OV-lid gezocht
De MR (medezeggenschapsraad) en de OV(oudervereniging) zijn op zoek naar
nieuwe leden.
MR
De MR bestaat uit zes leden (ouders en medewerkers. Via de MR kunnen
medewerkers en ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. Belangrijke
beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR worden genomen.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/ of instemmingsrecht.
De MR houdt zich bezig met diverse zaken die school aangaan, zoals bijvoorbeeld:
· veranderingen in onderwijsdoelstellingen

· schooltijdenregeling
· inzet van de beschikbare leerkrachtenformatie en de daarbij horende
taakverdeling
· de begroting
· arbeidsomstandigheden en veiligheid voor leerkrachten en leerlingen
Elke ouder en elk personeelslid kan terecht bij de MR voor advies of vragen over
schoolzaken.
OV
SBO De Dijk heeft een oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is de
samenwerking tussen de ouders, schoolleiding en het team met betrekking tot het
onderwijs en de vorming van de leerlingen binnen de school te bevorderen.
De ouderraad helpt mee zowel bij activiteiten zelf als de organisatie hiervan. De
activiteiten vinden plaats vanuit de school. Voorbeelden hiervan zijn; hulp bij de
koffieochtenden, de kerstviering, de schoolverlaters avond, de luizen controle, het
versieren van de school voor Sinterklaas, Kerst en carnaval. Ook zorgt de
ouderraad voor drinken en wat lekkers voor de kinderen tijdens bepaalde
activiteiten.
Verder verleent de oudervereniging de school waar nodig, binnen de financiële
mogelijkheden, financiële ondersteuning bij onder andere sinterklaascadeautjes,
schoolkamp en aanschaf van duurzame materialen voor de kinderen. Om dit ook te
kunnen realiseren vraagt de oudervereniging een vrijwillige contributie van € 15,per kind per schooljaar. Deze bijdrage wordt in rekening gebracht door school.
Heeft u interesse om lid te worden van de MR of de OV of wilt u hier wat meer over
weten, neem dan contact op via:
MR
OV: oudervereniging@sbodedijk.nl

Stemmingsronde ondersteuningsplanraad
De Ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het
samenwerkingsverband Stromenland. Daarin zijn ouders en personeelsleden
vertegenwoordigd. De OPR beoordeeld 4 jaarlijks het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband, maar kan ook onderwerpen die zij belangrijk vindt binnen
Passend Onderwijs met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of
op eigen initiatief adviezen geven. Deze MR van het samenwerkingsverband
stromenland heeft een stemmingsronde uitgeschreven. In de bijlage een brief
hierover.

Nijmegen, 23 november 2020

Aan: alle personeelsleden van kieskringen A en B van Stromenland
En alle ouders van kieskring A, B, C en D van Stromenland
Van: De Ondersteuningsplanraad Stromenland

Betreft: werving nieuwe leden voor de Ondersteuningsplanraad Stromenland,
verkiezingen 2020-2021
Ondersteuningsplanraad
De Ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het
samenwerkingsverband Stromenland. Daarin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. De
OPR beoordeeld 4 jaarlijks het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, maar kan ook
onderwerpen die zij belangrijk vindt binnen Passend Onderwijs met het bestuur van het
samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. De OPR gaat niet alleen over
het onderwijs aan leerlingen die om welke reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben.
Passend onderwijs heeft betrekking op alle leerlingen.
Verwachtingen
De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van school. Zo wordt onder
meer verwacht dat u vergaderingen bijwoont (gemiddeld 10 per jaar), meedenkt en meepraat over
het beleid en de onderwerpen die besproken worden. U heeft een open en actieve houding en
vertegenwoordigt het belang van uw achterban (ouders en personeel). Het verschil tussen een MR
van een school en de OPR zit vooral in de grotere afstand van het beleid tot uw kind of klas en de
abstractie van de onderwerpen. Denk daarbij aan het vaststellen van basisondersteuning en de
financiële middelen. Wat in het ondersteuningsplan is beschreven en waarover de OPR spreekt, kan
ingewikkelde materie zijn. Daarom is enige kennis of ervaring met het onderwijs en/of leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben een pré. Maar uiteraard is er ook de mogelijkheid om deze kennis
op te bouwen of hierbij advies op te vragen.
Kandidaatstelling
De OPR bestaat uit 16 leden, waarvan 8 ouders en 8 personeelsleden. Stromenland is opgedeeld in 4
kieskringen A tot en met D. Per kieskring zijn 2 ouders en 2 personeelsleden vertegenwoordigd.
Wij zijn opzoek naar versterking voor de OPR, werkt u als personeelslid (dit kan ook een directielid
zijn) of bent u ouder uit de betreffende kieskring en lijkt het u leuk om aan te sluiten bij de OPR, geef
u dan op als kandidaat. Wij zoeken Personeelsleden uit kieskring A of B en ouders uit kieskring A, B, C
en D.
U kunt zich kandidaat stellen door een mail te sturen: opr@stromenland.nl, gericht aan de
plaatsvervangend voorzitter van de OPR, Ivo Verploegen. Schrijf in deze mail ook of u ouder of
personeelslid bent en voor welke kieskring u zich kandidaat stelt.

Vacature verkiezingen 2020-2021

kieskring A:
kieskring B:
kieskring C:
kieskring D:

Nijmegen: vacature voor 1x personeelslid en 1x ouder
de gemeenten Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen:
vacature voor: 2 x personeelslid en 1x ouder
de gemeenten Berg en Dal, Boxmeer, Cuijk, Grave, Heumen, Mill en St.
Hubert, St. Anthonis: vacature voor: 1x ouder
de scholen voor SO en SBAO in Stromenland: vacature voor: 2x ouder

De termijn van kandidaatstelling loopt van 24 november 2020 tot en met 14 december 2020.
Kandidaten die zich hebben aangemeld krijgen een bevestiging, waarbij gevraagd wordt een profiel
op te stellen.
Op maandag 11 januari 2021 is er voor de kandidaten een informatiebijeenkomst om 19:30 uur op
de Panovenlaan 1 in Nijmegen. Indien u zich kandidaat stelt willen we u verzoeken hiermee rekening
te houden in uw agenda.
Naar aanleiding van deze informatieavond neemt u het besluit uw kandidatuur door te zetten en u
verkiesbaar te stellen in de weken daarna of niet. Alle MR leden binnen uw kieskring brengen dan
hoofdelijk hun stem uit.

Op de website www.stromenland.nl vindt u nog meer informatie over de OPR.
U kunt verder informatie vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
en https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/passend-onderwijs/medezeggenschapen-passend-onderwijs

Met vriendelijke groet,
Ivo Verploegen (Plaatsvervangend voorzitter Ondersteuningsplanraad)
Cathelijn Lansu (ambtelijk secretaris OPR)
Leonard Houben
Wendy de Jonge

