
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

speciale data:    

22 t/m 26 maart: extra vakantie                                                                                               

2 april: nieuwe Schakelaar komt uit 

Nummer 06  -  vrijdag 12 maart  –  website: www.deschakeleindhoven.nl 

 

Stand van zaken 

De scholen zijn inmiddels alweer bijna 5 weken open. Nog steeds zijn we blij dat alle kinderen weer gewoon 

naar school mogen komen. In de media wordt veel gesproken over een vermeende achterstand die de kinderen 

zouden hebben opgelopen.Voor ons is dat nog maar de vraag. Op dit moment zijn we onze leerlingen aan het 

toetsen. Deze toetsen gaan we straks analyseren en dan zullen we ons onderwijs daar verder op aanpassen. Zelf 

spreken we niet graag over achterstand. Wellicht zal er hier en daar wel een hiaat zijn ontstaan, daar gaan we 

dan, zoals gezegd, echt wel op insteken. Van de andere kant hebben de kinderen ook verschrikkelijk veel 

geleerd! Een paar voorbeelden;  digitaal leren werken, leren plannen, zelfstandig werken, uitgestelde aandacht 

geoefend, mediawijsheid, etc, etc.  

Op dit moment besteden we niet alleen aandacht aan de cognitieve kant van het onderwijs, maar zeer zeker ook 

aan het sociale gebeuren. 

   

Lentekriebels 

Komende week zou de week van de lentekriebels beginnen. Dit is een is een nationale projectweek voor het 

speciaal- en basisonderwijs over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Echter gaan we deze week verschuiven 

naar een datum later dit schooljaar. Dit omdat we nu volop aan het toetsen zijn en onze prioriteit nu dus ergens 

anders ligt. 

  

Corona 

Gelukkig gaat het tot nu toe goed op De Schakel. Er is nog geen klas/ groep in quarantaine gemoeten. Helaas is 

dit op meerdere scholen in Eindhoven al wel het geval geweest. Mede doordat iedereen (leerlingen, ouders 

&  leerkrachten) zich bewust is van het belang om de regels te hanteren en dit ook doet, gaat het nu goed. Maar 

ja… desondanks hebben we het niet altijd voor het zeggen. We hopen er dan ook maar het beste van. 
 

Techniek                                                                                                                                                                    

Voor de technieklessen ben ik op zoek naar oude (kapotte) apparaten. Gooi ze niet weg maar geef het mee naar 

school, zodat wij in de technieklessen eens een kijkje kunnen nemen, hoe die apparaten er van binnen uitzien. 

De apparaten verzamel ik in een grote kartonnendoos.  Op de Buijslaan staat die doos bij de gevonden 

voorwerpen en op de Tellegenstraat in een doos onder aan de trap.  Alvast bedankt!                                                                  

Vriendelijke groeten, meester Frank  

 

De Schakelaar 



 

 

 

Ouderenquête 

Afgelopen maand hebben tal van ouders deelgenomen aan onze ouderenquête. Bij deze wil ik iedereen hier 

hartelijk voor danken! De respons was goed, dus zijn de resultaten erg bruikbaar. We gaan samen met ons 

bestuur alle resultaten goed analyseren en daar zullen zeker werkpunten uit naar voren komen. Deze zal ik ook 

later met u delen. Wat ik wel al wil melden, is dat wij van de ouders een heel mooi rapportpunt hebben 

gekregen, een 8,2!  Natuurlijk zijn we daar erg trots op! 

Peter Leenhouwers 

  

  

Schoolreis 

Vorig schooljaar is de schoolreis niet doorgegaan. We hopen deze alsnog aan het einde van dit schooljaar te 

kunnen organiseren.  
 

Gezocht: ouder(s) voor de medezeggenschapsraad van De Schakel!                                                          

In de medezeggenschapsraad (MR) van onze school is plaats voor een nieuwe ouder. De jongste zoon van 

Etienne le Comte zit in groep 8 zit en gaat volgend jaar naar de middelbare school. Daarom zijn we op zoek 

naar een enthousiaste ouder die naast Bas Groenendaal (vader van Baukje uit groep 4 en Sven uit groep 1) en 

Jenny Sulsters (moeder van Nina uit groep 6 en Niek uit groep 3) deel uit zou willen maken van de 

oudergeleding van de MR. 

Bij ons op school bestaat de MR uit drie ouders (Bas en Jenny en Etienne) en drie leerkrachten (Bernadette (3), 

Laury (7) en Myrthe (5). De MR praat samen met elkaar en Peter over allerlei zaken die met de school te maken 

hebben. Vragen als: “Hoe delen we in het nieuwe schooljaar de klassen in?”, “Combinatieklassen ja of nee?” en 

de schoolbegroting zijn zaken die elk jaar terugkomen. Daarnaast zijn het schoolbeleid en de toekomst van De 

Schakel belangrijke onderwerpen. Natuurlijk is in deze Corona tijd ook thuisonderwijs, faciliteiten en 

organisatie daarvan een belangrijk onderwerp. Samen zorgen we ervoor dat het beleid van de school van onze 

kinderen staat als een huis en past bij dat wat belangrijk voor de kinderen is. Voor nu, maar vooral voor de 

toekomst. De MR is belangrijk en vooral gezellig en dankbaar werk en vraagt inclusief de vergaderingen 

ongeveer 16 uur per jaar van je tijd. We vergaderen ongeveer 7x per jaar op donderdagavond om 19.45u. 

Normaal gesproken op school, maar nu met Teams. Komend schooljaar vergaderen we nog op 15 april en 10 

juni. Heb je interesse, wil je een keer vrijblijvend deelnemen aan een vergadering of wil je meer informatie? 

Neem dan even contact op! Voor vragen kun je altijd terecht bij Bas en Jenny. Mocht u een vergadering bij 

willen wonen, dan kunt u zich aanmelden via Bernadette, Myrthe of Laury. Zij zorgen dan dat u in de Teams 

meeting wordt gezet en een week van tevoren de agenda krijgt. Wij kijken uit naar jouw enthousiaste 

aanmelding! Groetjes van Etienne, Bas en Jenny. 

Bernadette (b.vanloosboek@skpo.nl) Myrthe (m.reijckers@skpo.nl) Laury (l.vannispen-

vanbodegraven@skpo.nl) 
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