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Van de directie: 

Kerst en 
nieuwjaar 

 

Kerstmusical foto’s 
 
Schooltijden 
 
YOUth oproep 
 

Jaarkalender  

Van de directie 

 

 
 

Kerst en nieuwjaarswensen. 
Dit is alweer de laatste weeksluiter van het jaar 2017. Inmiddels hebben we 

de Sint- en kerstvieringen op school achter de rug. Een leuke en gezellige 

tijd met als één van de hoogtepunten onze jaarlijkse kerstmarkt. U heeft ook 

dit jaar weer een flinke bijdrage geleverd door het kopen van de mooie 

werkstukjes van uw kinderen. Deze bijdrage gaat zoals u weet naar onze 

twee goede doelen : School4kids en KiKa. Het bedrag dat we dit jaar van u 

mogen verdelen is boven de € 1600,- uitgekomen. Dit ook dankzij de 

broodjes met warme worst en glühwein die de OC voor ouders klaar hadden 

staan tijdens het kerstdiner voor de onderbouwkinderen. Een enorm bedrag 

waar Gerda Kappert en KiKa weer erg dankbaar voor zijn. Ik wil bij deze 

alle vrijwilligers, de OC-leden, St. Steun-leden, klassenouders en verder alle 

hulpouders die hun steentje bijdragen aan activiteiten in school nogmaals 

heel hartelijk dank. Zonder jullie is het niet mogelijk om dit allemaal te 

regelen ! Chapeau ! 

 

Wilt u zelf ook een bijdrage leveren om activiteiten voor kinderen te 

organiseren ? U bent van harte welkom kunt zich hiervoor melden bij de OC 

(Nathalie Teijgeler of Claudia Hompes).  

 

Het team van de Theresiaschool wenst u een hele fijne vakantie, fijne 

feestdagen en alvast een heel gezond en gelukkig 2018 ! 

 

Gerben Visser 
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Kerstmusical 
Martin van Lokven heeft ook dit jaar weer prachtige foto’s geschoten tijdens de kerstmusical in 

de kerk. Ouders krijgen hiervoor een mail waarin de code staat waarmee ze bij de foto’s kunnen.  

 

Dank aan de kerk, waarvan wij gebruik mogen maken bij de maandvieringen en de 

kerstvieringen. Tevens dank aan de vaders die geholpen hebben bij het afbreken van het 

podium. 

 

Schooltijden 

Zoals u weet is de Theresiaschool sinds schooljaar 2016-2017 in onderzoek naar vormen 

van schooltijden en de toepasbaarheid van bepaalde modellen in onze school. U heeft daarvan in 

de afgelopen anderhalf jaar geregeld informatie gekregen via de weeksluiter. Sinds het begin 

van dit schooljaar heeft u echter slechts summier informatie gekregen van mij over de 

voortgang. Dat heeft te maken met het tijdelijk verleggen van prioriteiten door school. 

Werkgroep 2 heeft als laatste hun advies half september al gestuurd waarna intern gesprekken 

tussen directie, team en de MR over de procesvoortgang zijn gevoerd. Inmiddels zijn we hierin 

voldoende gevorderd om ook u weer te kunnen meenemen in de stand van zaken en het proces 

vanaf heden. 

Even terugkijken : 

De onderzoeksvraag van werkgroep 1 is in schooljaar 2016-2017 geformuleerd in samenspraak 

met directie en in aanwezigheid van de voorzitter van de MR. De directie heeft werkgroep 1 

vervolgens de opdracht gegeven om  :  

 

het “5 gelijke schooldagen-model” te onderzoeken als mogelijk schooltijdenmodel voor 

de Theresiaschool.  

 

Als reactie op resultaten uit dit onderzoek kwamen vragen en opmerkingen vanuit ouders en 

leerkrachten aan werkgroep 1, die deze vragen in het licht van hun onderzoeksvraag behandeld 

heeft.  

Maar, omdat een dergelijk proces veel meningen kent en zowel inhoudelijke discussie als 

sentimenten oproept, is na overleg tussen de MR, werkgroep 1 en directie voor de 

zomervakantie ’16-’17 besloten om gehoor te geven aan verschillende bezwaren die aangegeven 

werden. Dit heeft vervolgens geleid tot de vorming van werkgroep 2.  

Deze tweede werkgroep heeft een andere onderzoeksvraag dan werkgroep 1 geformuleerd 

namelijk :  

 

“Kan het huidige model geoptimaliseerd/verbeterd worden en hoe verhoudt dit zich tot 

het 5GSD model?”.  
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Met deze vraag is men aan het werk gegaan en heeft op basis van deze onderzoeksvraag haar 

advies aan de MR en directie opgesteld en zoals gezegd, in september dit advies gedeeld met 

MR en directie.  

NB. Omdat beide werkgroepen vanuit een andere onderzoeksvraag hebben gewerkt, én er geen 

overeenstemming in de uitkomst van beide is gekomen, heeft dit geleid tot afzonderlijke 

advisering. 

Eerder heeft u de stukken van werkgroep 1 gekregen en bij deze weeksluiter wordt het advies 

van werkgroep 2 ook met u gedeeld. Het is als bijlage bij deze weeksluiter gevoegd. Mocht u 

vragen hebben naar aanleiding van het advies van werkgroep 2, dan kunt u deze mailen aan 

schooltijden@theresiaschool.nl. Van hieruit zullen wij de gestelde vragen aan werkgroep 2 

doorgeven en aan u terugkoppelen.  

NB. Alle informatieve stukken zijn vanaf eind december op de website terug te vinden.  

Vervolgtraject 

Voor het vervolgtraject hebben wij in overleg met de MR het volgende afgesproken : 

  

- Donderdag 11 januari óf dinsdag 16 januari wordt er een ouder informatieavond vanaf 

19.30 uur georganiseerd waar ouders hun vragen kunnen stellen en extra uitleg kunnen 

krijgen. Hierbij zijn directie en zo mogelijk MR-leden en leden van werkgroep 1 en 2 

aanwezig om vragen te beantwoorden. 

 

- Na de informatieavond zorgt de MR, indien de MR-oudergeleding dit noodzakelijk 

acht, voor een ouderraadpleging. 

 

- De directie zorgt voor een teamraadpleging. 

 

- Voor de voorjaarsvakantie 2018 is er een stemming in de MR en neemt de directie een 

besluit. Directie en MR stemmen de besluiten samen af en communiceren gezamenlijk 

het besluit naar alle betrokken partijen. 

 

- De intentie is om hetgeen besloten wordt,  ingang te laten vinden in schooljaar 2018-

2019, eind augustus 2018 dus. (NB. Dit kan ook voortzetting zijn van het huidige 

schooltijdenmodel en dus geen schooltijden veranderingen tot gevolg hebben) 

  

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen hebben, dan kunt u deze richten via 

schooltijden@theresiaschool en/of de MR (mr@theresiaschool.nl) 
  

 

mailto:schooltijden@theresiaschool.nl
mailto:mr@theresiaschool.nl
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Doet u al mee aan YOUth? 
 

Op vrijdag 1 december is Suzanne `t Hart bij ons op school geweest om te vertellen over 

YOUth: een onderzoek naar de ontwikkeling van opgroeiende kinderen. Ze hield een presentatie 

in de klas en de kinderen kregen een flyer mee naar huis.  

Kwam uw zoon of dochter enthousiast thuis en hebben jullie samen besloten om mee te doen? 

Vergeet dan niet de antwoordkaart bij de flyer op te sturen. Jullie ontvangen dan thuis een 

informatiepakket en een aanmeldformulier. 

 

Meer weten? Ga naar www.youthonderzoek.nl en bekijk deze korte film 

[http://youthonderzoek.nl/kind-tiener/] over het onderzoek. Contact opnemen kan 

via youth@uu.nl of het gratis nummer 0800-4003040. U vindt YOUth ook op Facebook. 

 

Jaarkalender 2017 – 2018  
Week Van/ tot Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
52 
1 

25 dec-8 jan KERSTVAKANTIE 
 

18-2 8-12 jan 
 

  Rapport 1 gaat 
mee 
 

 

 
Optie : 

ouderinfoavond 
Schooltijden 

 

19-3 15-19 jan 
 

Start blok 4 VS 
 
20.00 Ouderavond 

Vormselvoorbe-
reiding groep 8 
 

Optie : 
ouderinfoavond 
Schooltijden 

 
 
 

 9.00-9.45 & 
10.15-11.00 Godly 
Play 3A 

 
 
19.30 GMR 

WSA Winter 
4+7 Bijdrage 
1+6 

 
Schoolconcert 
groepen 6, 7, 8 

20-4 22-26 jan 
 

  8.45 ob 9.30 bb 
Maandviering  

 
MR 

Lijn- basketbal- 
toernooi groep 8a 

 
 
9.00-9.45 & 

10.15-11.00 Godly 
Play 3B 
 
 

Lijn- basketbal- 
toernooi groep 

8b 
 
9.00 Intake 

 
WSB Winter 
4+7 Bijdrage 
1+6 

 
19.00 Joodse 
paasmaal voor 

ouders en 
communicante
n 

21-5 29 jan-2 feb 
 

   9.00-9.45 & 
10.15-11.00 Godly 

Play 4A 
 
Druk, Druk, Druk 

08.45: 1A 
10.30: 1B 

4 feb. 10.30 
Gezinsviering 

 
Een buik van 
wol 

09.30: 5A 
10.45: 5B 

http://www.youthonderzoek.nl/
http://youthonderzoek.nl/het-youth-onderzoek/youth-kind-tiener/
http://youthonderzoek.nl/het-youth-onderzoek/youth-kind-tiener/
mailto:youth@uu.nl
http://www.facebook.com/youthonderzoek
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12.45: 6A 

22-6 5-9 feb 

 

   

 

9.00-9.45 & 

10.15-11.00 Godly 
Play 4B 
 

 
 
 

WSA Valentijn 

6+8 Bijdrage 
3+5 
 

11. feb 10.30 
Vormselviering 

23-7 12-16 feb 
 
Deze week 

Voortgangsgesprek
ken met ouders 

  
Ouderavond, 
voortgangsge

sprekken 
 

 8.30-9.15 & 
10.30-11.15 Godly 
Play 5B 

 
 

9.00 Intake 
 
WSB Valentijn 

6+8 Bijdrage 
3+5 
 

24-8 19-23 feb 
 
Deze week 

Voortgangsgesprek
ken met ouders 

   10.30-11.15 & 
11.15-12.00 Godly 
Play 5A 

 
 

STUDIEDAG 
MB/HB 
 

Kinderen vij  

9 26 febr-2 maart VOORJAARSVAKANTIE 
 

25-10 

5-9 maart 
 

Start blok 5 VS  Verjaardagen 

DO 5/6 
 

8.30-9.15 & 9.15-

10.00 Godly Play 
6A 
 

Cultuurmiddag OB 
 
GMR 

Cultuurmiddag 

BB 
 

 
 
 

 


