
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SBO de Dijk * Heuvel 61-63 6651 DB Druten * 0487-512694 * 

info-sbodedijk@groeisaampo.nl * www.sbodedijk.nl 

 

Agenda 

 
 

 
In de komende week van 13 maart nemen we de tevredenheidsonderzoeken over 

de sociale veiligheid bij de leerlingen van leerjaar 6, 7 en 8 af om zo een goed 
beeld te krijgen van de veiligheidsbeleving van onze leerlingen. We vinden het ook 

belangrijk om te weten hoe ouders hierover denken, daarom ontvangt u via de mail 
een link met een korte vragenlijst waarin u kunt aangeven hoe u de sociale 

veiligheid op SBO de Dijk beleeft. De link is een week geldig. U kunt de vragenlijst 
t/m 18 maart invullen. Deze informatie wordt anoniem met de school gedeeld. Door 

het invullen van de lijst geeft u ons informatie en kunnen we bekijken of het beleid 
op De Dijk tot tevredenheid leidt of dat we stappen moeten gaan zetten om dit te 

verbeteren. 
Ook voor de leerkrachten is er een tevredenheidslijst. De algemene uitslag van de 

tevredenheidslijsten koppelen we naar u terug. 
 

 
In de bijlage een brief van de schoolfotograaf met bestelinformatie.  
 
 

 

 
De leerlingen zijn dit jaar op Goede vrijdag 7 april en Tweede 

Paasdag 10 april vrij. Dat betekent een lang weekend dit jaar!  
 

 

13 maart t/m 18 maart afname tevredenheidsonderzoeken 

21 maart Schoolfotograaf 

7 april Goede vrijdag.  

10 april Tweede Paasdag. 

20 april Koningsspelen leergroep Geel 

21 april Koningsspelen leerlingen zijn om 12 uur vrij! 

22 april  Meivakantie t/m 7 mei 

Afname tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen 

Schoolfotograaf 

Lang Paasweekeinde 

    Dijknieuws 
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De koningsspelen worden op donderdag 20 april in groep Geel A en Geel B 
gehouden. Op vrijdagochtend zijn de koningsspelen in groep Rood, Blauw en 

Oranje. De kinderen zijn om 12.00 uur vrij! 
 

 

Op vrijdagmiddag 21 april om 12.00 uur start de meivakantie. Deze duurt t/m 
zondag 7 mei. Op maandag 8 mei zien we alle leerlingen graag weer uitgerust op 

school verschijnen. 
 

 
In de bijlage informatie over verkiezingen van de OPR (MR) van het 

samenwerkingsverband Stromenland. Zij zijn nog op zoek naar een OPR-lid. In de 
bijlage een informatiebrief hierover. 

 

 
In de bijlage de kalender van Sjors Sportief/Sjors Creatief. 
 

 
Onderstaand bericht gaat over de Drutenloop en is afkomstig van actief Maas en 

Waal. In de bijlage vindt u meer informatie. 
 

Doe mee aan de jeugdlopen van de Drutenloop!  
 

De Drutenloop op zondag 2 april is de eerste van de meerdere jaarlijkse 
loopevenementen in Maas en Waal. Het zijn de loopevenementen waarin ook 

speciale onderdelen voor de jeugd zijn opgenomen.  
Bij de Drutenloop is dat de 500 m (t/m 6 jaar), de 1 km (7 t/m 12 jaar), de 

duoloop: 2,5 km (12 t/m 15 jaar) en 5 km ( vanaf 13 jaar).  
Voor meer info en inschrijven zie: www.actiefmaasenwaal.nl  
 

De andere loopevenementen zijn:  
- Zondag 18 juni : Survivalrun Boven Leeuwen  
- Weekend van 1,2 en 3 sept : Dijkensport.nl  
- Zondag 29 okt: Stormrun Deest  
 

Meer info over déze loopevenementen volgt t.z.t. Wij wensen alle deelnemers veel 

plezier en succes!  
 

 WWW.ACTIEFMAASENWAAL.NL 
  

Koningsspelen 

Meivakantie 

Verkiezingen OPR Stromenland 

Sjors sportief en Sjors Creatief 

Drutenloop 



 

 

De gemeente Druten organiseert een zakgeldproject, In de bijlage vindt u de folder. 
Het zakgeldproject is bedoeld om kinderen (en hun ouders) financiële 

basisvaardigheden te leren om geldproblemen op latere leeftijd te voorkomen. 
Daarnaast is het ook nog eens een leuk project voor kinderen. Het zakgeldproject 

maakt deel uit van het beleid rondom armoede en geldzorgen, jeugd en educatie. 
Vorig jaar hebben er twee groepen gedraaid en het voorzag duidelijk in een 

behoefte. Ook dit jaar zal het project weer starten (bij voldoende deelname).   
 

De bijeenkomsten worden gegeven op een woensdagmiddag van 14.30 – 
16.00/16.30.  
De eerste bijeenkomst is op 29 maart en daarna is deze om de 3 weken, met als 

laatste op 12 juli. 
 

 

Fijn dat we steeds meer ouders gebruik zien maken van 
parkeerplaats aan de Hoefslagstraat bij het wegbrengen en 

ophalen van de kinderen! 
Het wordt daarom nog belangrijker om de ingang bij de poort 

aan de Hoefslagstraat vrij te houden van auto’s in verband 
met overstekende leerlingen en aankomende fietsers. Het is 

hier druk met taxi’s, bussen en auto’s.  
 

 

Stichting buurgezinnen organiseert een mam-papcafé. Hieronder de uitnodiging. In 
de bijlage zit de bijbehorende flyer. 
 

Het mam-pap café gaat eindelijk deze maand weer van start! 

Er staan leuke activiteiten op de agenda waarbij ouders met kinderen elkaar gaan ontmoeten.  Elke 

maand een ander uitje waar jullie van harte welkom zijn. 
Er zijn geen kosten aan verbonden en er wordt gezorgd voor koffie en thee. Gaan jullie met ons mee? 

Zie in de bijlage de flyer voor meer informatie. 

De aftrap van het Mam Pap Café is op 28 februari van 9.45 - 11.30 uur in de bibliotheek Druten. Het 

thema is voorlezen. 
Voorlezen beleef je samen! Ontdek samen met je kind hoe gezellig en leuk dit is. Tijdens deze 

activiteit staat in de schijnwerpers het grappige prentenboek van het jaar 2023 'Maximiliaan 

Modderman geeft een feestje'. 

Wild feestje 
Maximiliaan Modderman geeft in de tuin een feest voor zijn speelgoedbeesten. Daar hoort natuurlijk 

taart bij. Al gauw wordt het een wild feestje. Dus moeten alle kleren en alle beesten in bad. En ook 

het boek. En de taart. Wat zullen papa en mama daarvan zeggen? 

Met op de achtergrond een prachtig decor brengt leescoach Jovanka samen met de kindjes het 
verhaal tot leven. 

  

Dinsdag 28 februari zal de eerste bijeenkomst zijn in samenwerking met de bibliotheek Druten. Voor 

alle ouders met kinderen tot 4 jaar is er een activiteit die in het teken staat van voorlezen. De inloop 
start om 9.45, er wordt koffie en thee verzorgt en het zal duren tot 11.30. Er zijn geen kosten 

verbonden aan de deelname van het Mam Pap Café. 

  

Lijkt het jou leuk om deel te nemen, meld je dan aan bij Robin Schuurmans van MeerVoormekaar: 
  

r.schuurmans@meervoormekaar.nl of bel 0639114134 

Locatie: Van Heemstraweg 53, 6651 KH Druten 

Zakgeldproject gemeente Druten 

Leerlingen brengen met de auto 

Het mam-pap café van Buurtgezinnen 

mailto:r.schuurmans@meervoormekaar.nl


 

  

 
In de bijlage de nieuwste highlights van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad van stichting Groeisaam. 
 

 

In de bijlage een brief van 
Bibliotheek Rivierenland met tips 

om van lezen een feestje te 
maken! Ook op school besteden 

we veel aandacht aan lezen en 
voorlezen en het kiezen van een 

passend leesboek. Lezen is 
namelijk een belangrijk 

onderdeel van de 

taalontwikkeling.  

Highlights GMR 

Bijlage Bibliotheek Rivierenland 



 

 

 

 

 

Kalender Sjors Sportief & Creatief 

met activiteiten in maart 2023 

 

 

 

Staat jouw activiteit niet op de kalender, maar wil je wel een kijkje nemen. Neem gerust contact op met de 

aanbieder in Sjors Sportief/Creatief en wie weet kan je alsnog terecht! 

Voor het complete overzicht, zie www.meedoeninmaasenwaal.nl/doelgroepen 

* Open/vol: De actuele stand van aanmeldingen is het moment van publiceren. Het kan zijn dat in de 

tussentijd andere activiteiten vol zijn. Wil je meedoen, neem gerust contact op met de betreffende aanbieder. 

Aanmelden kan via www.meedoeninmaasenwaal.nl 

 

Sport Wie Wat Waar Voor wie Open/vol 
Badminton 
Fitness 
Hockey 
Judo 
Kempo 
 
Kickboksen 
 
Paardrijden 
Paardrijden 
Schaken 
Scouting 
Scouting 
Sport 
 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Techlokaal 
Turnen 
Voetbal 
Voetbalschool 

BC Druten 
Fox Fitness 
HC Druten 
Judo Sho Shin 
Shaolin Kempo 
Banteng 
Kickboxing 
Druten 
Happy Horses 
Happy Horses 
Tornado 
Don Bosco 
Woutergroep 
ADG  
 
Lewabo 
LTC Appal 
LTC Gelenberg 
LTC Horssen 
TV Wamel 
Club Techlokaal 
Fortis 
Victoria/SCD 
Ricksports 

Badminton 
Fitness 
Hockey 
Judo 
Kempo 
 
Kickboksen 
 
Pony Power 
Pony fun 
Schaken 
Scouting 
Scouting 
Sportinstuif-
special 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Tennis 
Techniek 
Turnen 
Voetbal 
Voetbal 

Druten 
Druten 
Druten 
Druten 
Druten/ 
Ben-Leeuwen 
Druten 
 
Altforst 
Altforst 
Druten 
Ben-Leeuwen 
Deest 
Ben-Leeuwen 
 
Ben-Leeuwen 
Appeltern 
Druten 
Horssen 
Wamel 
Druten 
Ben-Leeuwen 
Afferden/Deest 
Druten 

7 t/m 12 jaar 
11 t/m 12 jaar 
5 t/m 12 jaar 
5 t/m 12 jaar 
9 t/m 12 jaar 
 
6 t/m 12 jaar 
 
6 t/m 11 jaar 
5 t/m 11 jaar  
4 t/m 12 jaar 
4 t/m 6 jaar 
6 t/m 12 jaar 
12 t/m … jaar 
 
5 t/m 12 jaar 
7 t/m 12 jaar 
5 t/m 12 jaar 
6 t/m 12 jaar 
8 t/m 12 jaar 
10 t/m 12 jaar 
4 t/m 12 jaar 
4 t/m 12 jaar 
6 t/m 12 jaar 

Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
 
Open 
 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 



 

 

 

 

 

Kalender Sjors Sportief & Creatief 

met activiteiten in maart 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat jouw activiteit niet op de kalender, maar wil je wel een kijkje nemen. Neem gerust contact op met de 

aanbieder in Sjors Sportief/Creatief en wie weet kan je alsnog terecht! 

Voor het complete overzicht, zie www.meedoeninmaasenwaal.nl/doelgroepen 

* Open/vol: De actuele stand van aanmeldingen is het moment van publiceren. Het kan zijn dat in de 

tussentijd andere activiteiten vol zijn. Wil je meedoen, neem gerust contact op met de betreffende aanbieder. 

Aanmelden kan via www.meedoeninmaasenwaal.nl 

 

Sport Wie Wat Waar Voor wie Open/vol 
Volleybal 
Zwemmen 
Zwemmen 
Zwemmen 
 

Isala 
Zwembad Gelenberg 
Zwembad Gelenberg 
Zwembad Gelenberg 

Volleybal 
AquaBootcamp 
Snorkelen 
Survivalzwemmen 

Ben-Leeuwen 
Druten 
Druten 
Druten 

7 t/m 12 jaar 
6 t/m 12 jaar 
6 t/m 12 jaar 
6 t/m 12 jaar 

Open 
Open 
Open 
Open 



 

 

 

 

Kalender maart 2023 Sjors Sportief 

 

 

 

Staat jouw activiteit niet op de kalender, maar wil je wel een kijkje nemen. Neem gerust contact op met de 

aanbieder in Sjors Sportief/Creatief en wie weet kan je alsnog terecht! 

Voor het complete overzicht, zie www.meedoeninmaasenwaal.nl/doelgroepen 

* Open/vol: De actuele stand van aanmeldingen is het moment van publiceren. Het kan zijn dat in de 

tussentijd andere activiteiten vol zijn. Wil je meedoen, neem gerust contact op met de betreffende aanbieder. 

Aanmelden kan via www.meedoeninmaasenwaal.nl 

Sport Wie Wat Waar Voor wie Open/vol 
Dansen 
Dansen 
Dansen 
Dansen 
Dansen 
Dansen 
Dansen 
Dansen 
Fitness 
Judo 
Kickboksen 
Scouting 
Sport 
Sport 
Tafeltennis 
Tennis 
Tennis 
Turnen 
 
Turnen 
 
Vissen 
Voetbal 
Voetbal 
Voetbal 
Voetbal 

Dansstudio Almir 
Dansstudio Almir 
Dansstudio Almir 
Hupsakee 
Hupsakee 
Sandance 
SJAH 
‘s Heeren Loo 
‘s Heeren Loo 
‘s Heeren Loo 
HuxSport 
Rietkampers 
KPJ 
Ontspanningsclub 
Trumelo 
ATC 
Gaensacker 
Druturnia 
 
Druturnia 
 
HSV 
AAC-Olympia 
Aquila 
DIO 30 
DIO 30 

Flashdance 
Modern-Jazz-Ballet 
4Special Kids 
Dans 
Danstoppers 
Dans 
Dans 
Dansen special 
Fitnessclub special 
Judoclub  special 
Kickboksen 
Scouting 
Open sportavond 
Sport en spel 
Tafeltennis 
Tennis 
Tennis 
Kleurenturnen 
jongens 
Kleurenturnen 
meisjes 
Vissen 
Voetbal 
Voetbal 
Voetbal 
G-team voetbal 

Druten 
Druten 
Druten 
Wamel 
Wamel 
Dreumel 
Horssen 
Druten 
Druten 
Druten 
Ben-Leeuwen 
Druten 
Afferden 
Ben-Leeuwen 
Dreumel 
Alphen 
Maasbommel 
Druten 
 
Druten 
 
Deest 
Altforst/Horssen 
Dreumel 
Druten 
Druten 

4 t/m 12 jaar 
6 t/m 12 jaar 
12 t/m … jaar 
4 t/m 12 jaar 
16 t/m … jaar 
6 t/m 12 jaar 
4 t/m 12 jaar 
12 t/m … jaar 
16 t/m … jaar 
10 t/m … jaar 
7 t/m 12 jaar 
5 t/m 12 jaar 
8 t/m 12 jaar 
18 t/m … jaar 
7 t/m 12 jaar 
6 t/m 12 jaar 
6 t/m 12 jaar 
7 t/m 12 jaar 
 
4 t/m 12 jaar 
 
10 t/m 12 jaar 
5 t/m 12 jaar 
4 t/m 12 jaar 
4 t/m 12 jaar 
12 t/m … jaar 

Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Vol 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
 
Open 
 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 



 

 

 

 

 

Kalender maart 2023 Sjors Sportief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat jouw activiteit niet op de kalender, maar wil je wel een kijkje nemen. Neem gerust contact op met de 

aanbieder in Sjors Sportief/Creatief en wie weet kan je alsnog terecht! 

Voor het complete overzicht, zie www.meedoeninmaasenwaal.nl/doelgroepen 

* Open/vol: De actuele stand van aanmeldingen is het moment van publiceren. Het kan zijn dat in de 

tussentijd andere activiteiten vol zijn. Wil je meedoen, neem gerust contact op met de betreffende aanbieder. 

Aanmelden kan via www.meedoeninmaasenwaal.nl 

 

Sport Wie Wat Waar Voor wie Open/vol 
Voetbal 
Voetbal 
Voetbal 
Voetbal 
Voetbal 
Volleybal 
Volleybal 
Volleybal 
 
Volleybal 
Wandelen 
 
Zwemmen 

DSZ 
SCP 
Unitas 
Unitas 
Voetbalschool 
Atalante 
Blok 
Boemerang 
Komeet 
Touché 
‘s Heeren Loo 
 
Zv de Gelenberg 

Voetbal 
Voetbal 
Voetbal 
Voetbal + 
Techniektraining 
Volleybal 
Volleybal 
Volleybal 
 
Volleybal 
Wandel-duwclub 
special 
Zwemmen 

Bov-Leeuwen 
Puiflijk 
Wamel 
Wamel 
Druten 
Horssen 
Afferden 
Druten 
 
Dreumel 
Druten 
 
Druten 

5 t/m 12 jaar 
6 t/m 12 jaar 
4 t/m 12 jaar 
10 t/m … jaar 
10 t/m 12 jaar 
6 t/m 12 jaar 
7 t/m 12 jaar 
4 t/m 12 jaar 
 
7 t/m 12 jaar 
12 t/m … jaar 
 
6 t/m 12 jaar 

Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
 
Open 
Open 
 
Open 



 

 

 

 

 

Kalender maart 2023 Sjors Creatief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat jouw activiteit niet op de kalender, maar wil je wel een kijkje nemen. Neem gerust contact op met de 

aanbieder in Sjors Sportief/Creatief en wie weet kan je alsnog terecht! 

Voor het complete overzicht, zie www.meedoeninmaasenwaal.nl/doelgroepen 

* Open/vol: De actuele stand van aanmeldingen is het moment van publiceren. Het kan zijn dat in de 

tussentijd andere activiteiten vol zijn. Wil je meedoen, neem gerust contact op met de betreffende aanbieder. 

Aanmelden kan via www.meedoeninmaasenwaal.nl 

 

Activiteit Wie Wat Waar Voor wie Open/vol 
Computer 
Koken 
Muziekles 
Muziekles 
Muziekles 
Muziekles 
Muziekles 
Muziek+ 
Muziekles 
Muziekles 
Muziekles 
Muziekles 
Muziekles 
Muziekles 
 
Muziekles 

’s Heeren Loo 
’s Heeren Loo 
De Nieuwe Muziekschool 
De Nieuwe Muziekschool 
De Nieuwe Muziekschool 
De Nieuwe Muziekschool 
De Nieuwe Muziekschool 
De Nieuwe Muziekschool 
Muziekvereniging Alphen 
Muziekvereniging Arezzo 
Muziekvereniging Dreumel 
Muziekvereniging Eendracht 
Muziekvereniging Eendracht 
Muziekvereniging Koning 
Willem III 
Yvonne Verschuren 

Computerclub special 
Kookclub 
Algemene Muzikale Vorming 
Bugel, cornet 
Gitaar, keyboard 
Piano 
Saxofoon, trompet 
Muziek speciaal 
Blaasinstrumenten 
Blaasinstrument / slagwerk 
Drummen en slagwerk 
Blokfluit, bugel 
Drummen en slagwerk 
Muziekinstrument, orkest 
 
Keyboard 

Druten 
Druten 
Druten 
Druten 
Druten 
Druten 
Druten 
Druten 
Alphen 
Puiflijk 
Dreumel 
Afferden 
Dreumel 
Ben-Leeuwen 
 
Dreumel 

16 t/m … jaar 
12 t/m … jaar 
6 t/m 8 jaar 
8 t/m 12 jaar 
8 t/m 12 jaar 
7 t/m 12 jaar 
8 t/m 12 jaar 
8 t/m 12 jaar 
7 t/m 12 jaar 
8 t/m 12 jaar 
7 t/m 12 jaar 
6 t/m 12 jaar 
7 t/m 12 jaar 
7 t/m 12 jaar 
 
8 t/m 12 jaar 

Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
Open 
 
Open 



 

 

 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Foto Koch komt binnenkort de schoolfoto’s maken.  De complete afhandeling van de 
schoolfotografie verloopt via internet.  
 
Dit betekent dat uw kind na het maken van de foto’s van de leerkracht een 
inlogkaartje ontvangt. Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en  
wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. U plaatst uw 
bestelling en rekent af via iDEAL, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u 
de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-
partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site. 
 
Naast de standaard portretfoto maakt Foto Koch ook een pure foto van de leerling. 
De fotografen weten hoe het werkt: iedere leerling is anders en heeft een eigen 
houding.  Op basis van het karakter van het kind kiezen de fotografen van Koch de 
pose die het beste bij het kind past. Verlegen, stoer, open, spontaan.  Dit levert pure, 
natuurlijke foto’s op. 
 
Bij Foto Koch kunnen ouders in de webshop kiezen uit veertien verschillende 
achtergronden voor de schoolfoto’s 
Omdat smaken nou eenmaal verschillen, biedt Foto Koch ouders graag meerdere 
keuzemogelijkheden. 
 
Wij als school stellen voor u geen pakket samen. U kunt zelf op de site kiezen welke 
foto’s of pakketten u wilt bestellen.  
 
Indien u meer dan alleen een groepsfoto bestelt en met iDEAL betaalt, zijn de 
verzendkosten € 1,50. Voor bestellingen met factuur, acceptgiro of creditcard rekent 
Foto Koch € 3,00 aan verzendkosten. 
 
Foto Koch biedt u altijd een gratis groepsfoto aan, ongeacht of u wel of geen foto’s 
bestelt. Hoe maakt u gebruik van deze leuke aanbieding: u bestelt binnen 10 dagen 
en profiteert hier al van! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van de Basisschool 
 
 



 
Highlights GMR-vergadering 25 januari 2023 
 
 

 
 

 
Uit de GMR-vergadering van 25 januari 2023  
 
 

 
 Op 25 januari is in het interne overleggedeelte stil gestaan bij de aanpassingen die 

nodig zijn in het Medezeggenschapsreglement dat driejaarlijks opnieuw moet 
worden vastgesteld. Een GMR commissie buigt zich over de aanpassingen en komt 
terug met een voorstel.  

 De GMR is instemming gevraagd voor de wijziging regeling werving en selectie, 
daar waar het gaat om de sollicitatieprocedure directeuren en met name de 
procedure bij interne kandidaten. De GMR heeft met de wijziging ingestemd onder 
voorwaarde dat bij de 2e ronde in de BAC een teamlid wordt toegevoegd. 

 Het protocol Sociale Media is binnen de GMR besproken. De GMR heeft het CvB 
gevraagd nog eens te kijken naar een duidelijker formulering op een onderdeel. De 
GMR wacht een nieuwe versie af om tot instemming te kunnen overgaan.  

 Met ingang van januari 2025 hebben zich nieuwe leden voor de GMR gemeld, 
waardoor er geen vacatures meer openstaan en de GMR voltallig is.   
 
 

 
 
 
 
 
In de GMR zijn vertegenwoordigd vanuit: 
scholen gemeente West Maas en Waal: Luc van de Pol en Judith Beck (oudergeleding) , Jorn van Welie  
(personeelsgeleding) 
scholen gemeente Druten: Linda Geevers en Erick Covers (oudergeleding), Laura Craaijo 
(personeelsgeleding) 
scholen gemeente Beuningen: Natascha Schür en Bob Daanen (oudergeleding), Stefanie Vervoort, Maaike 
Schook, Hans Harts en Ilse Schotten (personeelsgeleding) NB *Ilse vervult sinds 2021 de vacature 
personeelsgeleding scholen gemeente Druten wegens het ontbreken van tegenkandidaten.  
Onafhankelijk voorzitter: Karin Sommer-de Vries - onafhankelijk secretaris: Carla van Erp  
 
Als u meer informatie wenst over de besproken onderwerpen, dan kunnen de goedgekeurde  
notulen via het secretariaat van de GMR worden opgevraagd (gmr@groeisaampo.nl). Ook voor andere 
vragen kunt u daar terecht. 
 



  

 
Vacature verkiezingen OPR -2023     

   

 1 

Nijmegen, 6 maart 2023 

 

Aan: Alle personeelsleden van kieskringen A, B en C van Stromenland  

          En alle ouders van kieskring B, C en D van Stromenland 

 

Van: De Ondersteuningsplanraad Stromenland 

                                                                                                                           

Betreft: werving nieuwe leden voor de Ondersteuningsplanraad Stromenland, 

verkiezingen 2022-2023 

Ondersteuningsplanraad 

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het 
samenwerkingsverband Stromenland. Daarin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. De 
OPR beoordeelt 1x per vier jaar 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 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 of 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 de 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.  
De Opr-leden krijgen per vergadering en vacatie vergoeding. 
 
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 zijn op zoek naar personeelsleden uit kieskring A, B en C en ouders uit 
kieskring B, C en D. 
 
U kunt zich kandidaat stellen door uiterlijk 24 maart 2023 een mail te sturen naar: 
opr@stromenland.nl, gericht aan de Ambtelijk secretaris van de OPR, Cathelijn Lansu. 
Schrijf in deze mail ook of u ouder of personeelslid bent en voor welke kieskring u zich 
kandidaat stelt. 

mailto:opr@stromenland.nl
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Vacature verkiezingen 2022-2023 

 

kieskring A:  Nijmegen: vacature 1x personeelslid 
kieskring B:  de gemeenten Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen: 

                           vacature voor: 2x  personeelslid, 1x ouder  

kieskring C:  de gemeenten Berg en Dal, Boxmeer, Cuijk, Grave, Heumen, Mill en St. 
Hubert, St. Anthonis: vacature voor: 1x personeelslid en 1x ouder 

kieskring D:  de scholen voor SO en SBAO in Stromenland: vacature voor: 1x ouder 

                           
 
De termijn van kandidaatstelling loopt van 7 maart t/m 24 maart 2023.  
Op maandag 3 april  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. Kandidaten die 
zich verkiesbaar stellen wordt gevraagd een profiel op te stellen, wanneer er meer aanmeldingen 
voor een kieskring zijn dan er plaatsen vacant zijn. 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 Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl en Ondersteuningsplanraad 
| PO-Raad (poraad.nl) 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Joyce Martens-Vrielink (voorzitter OPR) 
Cathelijn Lansu (ambtelijk secretaris OPR) 

 

http://www.stromenland.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
https://www.poraad.nl/themas/medezeggenschap/rollen-en-verantwoordelijkheden/ondersteuningsplanraad
https://www.poraad.nl/themas/medezeggenschap/rollen-en-verantwoordelijkheden/ondersteuningsplanraad


HET
ZAKGELD 
P RO J E C T

Do

e jij ook m
ee?



HET
ZAKGELD 
P RO J E C T

Kinderen die al jong leren 
omgaan met geld hebben 
daar de rest van hun leven
plezier van. Dit is een be-
langrijke taak van ouders 
en verzorgers. Maar hoe 
doe je dat? Hoe leer je 
kinderen (spelenderwijs) 
omgaan met geld?  

Om kinderen praktisch te 
leren omgaan met geld, 
ontvangen zij zakgeld dat 
de functie vervult van ‘leer-
geld’. Zij oefenen hiermee 
met hun ouders. Wanneer 
kinderen kunnen oefenen 
met geld, leren ze later be-
wuste keuzes te maken. 

Waarom het zakgeldproject?

“Ik heb zelf nooit geleerd hoe met geld 
om te gaan. Ik wil graag leren wat ik 

beter kan doen, zodat ik ook een beter 
voorbeeld ben voor mijn kinderen”.



“Mijn kind besteedt al zijn zakgeld aan snoep en knikkers,
die hij telkens verliest. Moet ik daar iets van zeggen?”

Wat willen we bereiken 
met dit project?
Met dit zakgeld project willen we helpen om kinderen de financiële 
basisvaardigheden te leren. Ook maken we ze weerbaarder tegen ver-
leidingen en groepsdruk. Door jong te leren hoe je met geld om kan 
gaan, kun je je later financieel beter zelf redden.

“Ik wilde graag meedoen.
              Mijn kind heeft geen
        idee wat iets kost.”



Hoe pakken we het aan?
• Het project duurt 4 maanden. We zorgen 4 maanden lang
 elke week voor zakgeld voor alle deelnemende kinderen
 van 6 - 12 jaar. 
• De kinderen krijgen iedere week een vast bedrag.
• Het zakgeld past bij de leeftijd, is onvoorwaardelijk
 en is bedoeld om te leren.
• Er zijn 6 coachingsbijeenkomsten voor ouders,
 waarvan 4 met de kinderen.
• Coaches en ouders bereiden de bijeenkomsten samen voor. 
• We leren samen wat wel en niet werkt. Zo dragen we bij
 aan het voorkomen van financiële problemen van kinderen 
 en jongeren.
 
Wat vragen we?
Bij deelname vragen en verwachten we aanwezigheid op
de bijeenkomsten en het delen van de ervaringen met elkaar. 

Meedoen?
Wilt u meedoen? U kunt zich aanmelden bij Evy van Hemmen 
via e.van.hemmen@drutenwijchen.nl of via 
telefoonnummer 088 432 70 00.


