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Beste ouders, 

Na de kerstvakantie zijn we weer voortvarend gestart. In alle groepen wordt er hard gewerkt binnen 

het nieuwe thema School en Werk, de IEP-toetsen van het leerlingvolgsysteem worden afgenomen, 

groep 8 heeft een bezoek gebracht aan het Eckart College en het Frits Philips Lyceum, en de ouder-

kindgesprekken staan de komende weken weer op de agenda. 



Verder zijn we een wereldburger rijker! Onze administratieve kracht Monique is maandag oma 

geworden van een kleinzoon. Van harte gefeliciteerd Monique! 

Oproep ouder GMR 

 

  

Oproep van PlatOO voor de GMR  

  

Graag brengen we twee vacatures binnen de GMR onder de aandacht. De vacatures staan open 

binnen het cluster Nuenen & Geldrop – Mierlo en cluster Son & Breugel. 

  

Het betreft één vacature binnen de personeelsgeleding en één binnen de oudergeleding. 

De vacature kan ingevuld worden door een lid uit een ander cluster, aangezien de GMR 

schooloverstijgend werkt. Desondanks nodigen we het betreffende cluster nadrukkelijk uit om zich 

te melden als vertegenwoordiger voor de GMR. 

  

Personeelslid cluster Nuenen & Geldrop- Mierlo 

De vacature voor de personeelsgeleding vanuit cluster Nuenen & Geldrop- mierlo staat open sinds 1 

januari 2023. 

  

We doen een oproep aan het personeel van Het Mooiste Blauw, ‘t Schrijverke en de Rietpluim om 

zich aan te melden als lid van de GMR.  De taakomvang van een GMR-lid wordt gewaardeerd met 60 

uren in het taakbeleid. 

  

In de GMR komen onderwerpen op tafel, die voor het personeel van PlatOO zeer relevant zijn en 

grote invloed kunnen hebben op jullie positie binnen de organisatie. Als lid van de GMR kun je 

meedenken en meebepalen. 

  

Ouderlid cluster Son & Breugel 

Onlangs heeft Esther Mantyz aangegeven haar positie binnen de GMR op te geven. We zijn haar 

dankbaar voor haar waardevolle bijdrage in de GMR in de afgelopen jaren! 



Door haar vertrek is er per direct een vacature ontstaan voor een vertegenwoordiger van de 

oudergeleding voor het Cluster Son & Breugel. 

We doen daarom een oproep aan de ouders van Buitenstebinnen en de Ruimte om zich te melden 

als lid van de GMR. 

Huidige samenstelling GMR: 

  

Cluster Son en Breugel (Buitenstebinnen, De Ruimte) 

·       Personeel: Rob van de Laarschot 

·       Ouder: vacature per direct 

Cluster Nuenen & Geldrop-Mierlo (Het Mooiste Blauw, ‘t Schrijverke, De Rietpluim) 

·       Personeel: vacature per direct 

·       Ouder: Niek Engbers 

Cluster Asten & Someren (De Horizon, Kleurrijk, De Ranonkel) 

·       Personeel: Mirjam van den Bogaert 

·       Ouder: Guus van Houts 

Cluster Gemert-Bakel & Laarbeek (‘t Einder, De Driehoek, De Kleine Kapitein, Het Klokhuis) 

·       Personeel: Jeroen Emonds 

·       Ouder: John vd Heijden 

Cluster Deurne & Helmond (De Bron, De Hasselbraam en bestuurskantoor) 

·       Personeel: Monique Cortooms 

·       Ouder: Anke Schuurmans 

  

Procedure 

Aanmelding als kandidaat gebeurt bij de afzonderlijke MR’en per mail (mr.naamschool@platoo.nl - 

vb: mr.bron@platoo.nl) aan de voorzitter van de MR. De termijn van kandidaatstelling sluit op 3 

maart. 

  

De voorzitters van de MR’en geven uiterlijk 6 maart de namen van de kandidaten door aan de 

verkiezingscommissie. 

  

13 maart wordt de kandidatenlijst bekend gemaakt aan de voorzitters van de MR’en, waarna deze 

lijst aan de leden van de MR beschikbaar wordt gesteld. 
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Indien er niet meer kandidaten zijn dan zetels, vervallen de verkiezingen. De gestelde kandidaten 

worden geacht te zijn verkozen. De kandidaten, de MR’en en het bestuur worden hiervan op de 

hoogte gebracht. De onderstaande procedure komt dan te vervallen. 

  

Op 13 maart worden de stembiljetten door de verkiezingscommissie verzonden aan de voorzitters 

van de MR. 

Op 16 maart zijn de verkiezingen en vóór 17:00 uur worden de stembiljetten door de voorzitter van 

de MR verzonden aan de verkiezingscommissie. 

Op 20 maart wordt de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt door de verkiezingscommissie 

aan de gekozen kandidaten, de voorzitters van de MR’en en het bestuur. 

  

De MR’en communiceren dit aan hun achterban op de door hen gebruikelijke wijze. 

Voor vragen over de verkiezingen of meer informatie over de GMR kunt u terecht bij de 

verkiezingscommissie en uiteraard bij de MR of directeur van uw school. 

  

Namens de GMR verkiezingscommissie, 

 

Rob van de Laarschot – personeel OBS Buitenstebinnen-  rob.vandelaarschot@platoo.nl 

Niek Engers – ouder OBS ’t Schrijverke – niek.engbers@platoo-extern.nl 

Studiedag 23 januari 2023 

 

Op maandag 23 januari 2023 staat er weer een studiedag voor het team op de agenda.  

In de ochtend gaat de onderbouw op bezoek bij bs Antonius Abt in Engelen. Zij nemen op deze 

jenaplanschool een kijkje in de onderbouw en daarbij komen onderwerpen aan bod als:  

• Geschiedenis Jenaplanschool; 

• Rijke leeromgeving; 

• Vraag het de kinderen als basis; 
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• 10 Ankers: kennis en uitdagen. 

De midden- en bovenbouw zullen zich gaan richten op: 

• kennis van Jenaplan: Peter Petersen, een pedagogische school, relatie, de stamgroep, 

wereldoriëntatie en jenaplandidactiek 

• afstemmen van de pedagogische grondhouding en het zelfstandig werken in de stamgroep 

met elkaar en de start met het maken van de kwaliteitskaart. 

 

De kinderen zijn deze dag vrij! 

Te laat komen 

In een vorige nieuwsbrief hebben we het al een keer benoemd: we willen graag om 8.30 uur 

beginnen met ons onderwijsprogramma. De laatste maanden merken we dat er veel kinderen te laat 

op school komen. Het is vervelend als kinderen te laat komen, omdat het de onderwijsactiviteiten 

verstoort. Daarnaast gaat het ten koste van kostbare onderwijstijd. De komende weken zullen we 

actief kinderen en ouders aanspreken die te laat komen. 

 



 

 

 



 

 



 

Vanuit de OR 

Bericht van de Ouderraad (OR) 

  

Wij willen graag alle ouders bedanken die reeds de ouderbijdrage hebben overgemaakt. 

  

Daarnaast willen we graag de ouders die dit nog niet hebben gedaan, vragen, indien mogelijk, alsnog 

de ouderbijdrage over te maken of bij Sandra of Judith af te geven. 

  

Op dit moment hebben wij 40% van de ouderbijdragen mogen ontvangen, (€30,- per kind, vanaf 3e 

kind 2 15,-), maar hopen op meer steun om de verschillende activiteiten en jaarfeesten te kunnen 

blijven vormgeven zoals afgelopen jaren. 

  

Is het voorgestelde bedrag dit jaar voor jullie niet haalbaar? 

Dan zijn wij uiteraard blij met een aangepast bedrag dat past binnen jullie budget. Alle beetjes 

helpen om de leuke extra’tjes voor de kinderen te kunnen blijven organiseren. 

  

 Bij deze nog even de mogelijkheden onder elkaar: 

-        Contant voldoen bij de directeur op school 



-       handmatig overmaken naar NL25RABO0109192893 t.n.v. oudervereniging BS De Krommen 

Hoek o.v.v. ouderbijdrage 2022-2023. 

-       Via de betaallink: 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=SWqxnU15SlSAllTk7cINlQ 

 

-        Middels de QR code: 

  

Alvast veel dank! 

 

We zijn op zoek naar... 

We zijn op zoek naar een collega in het bovenbouwteam die het zwangerschapsverlof van Nina 

vanaf 24 maart gaat vervangen. Onze zoektocht heeft nog geen geschikte kandidaat opgeleverd. Ken 

je iemand in je directe omgeving, laat het weten aan Sandra of Judith 

0,6 fte I 24 maart – juli 2023 I  ivm zwangerschapsverlof  bij voorkeur 

op ma, di en wo Wij zijn BuitensteBinnen 

BuitensteBinnen is per 1 augustus ontstaan uit een fusie van twee kleine scholen. Samen met een 

enthousiast team zijn we op weg om een Jenaplanschool te worden en die ontwikkeling is in volle 

gang. De eerste stappen zijn gezet: we vieren, we voeren kringgesprekken, werken met een 

weekplan. Kinderen zitten in heterogene groepen en helpen elkaar in het leren. Door echt werk te 

maken van zelfstandigheid is er ruimte om veel aandacht te geven aan elk kind (individueel en in 

kleine groepen). Verder typeren groepsdoorbrekend thematisch werken en veel natuurlijk bewegen, 

onze dagen op school. 
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Kanjer gezocht 

Wij zoeken een enthousiaste collega die in de periode van maart tot en met juli 2023 het 

zwangerschapsverlof van een van onze collega's uit het bovenbouwteam wil invullen. Onze collega's 

werken vanuit een team. Samen zijn zij verantwoordelijk voor meerdere stamgroepen. De collega 

die wij zoeken maakt onderdeel uit van een bovenbouwteam met 5 collega's. 

 

We vragen van jou 

• Een (bijna) afgeronde PABO diploma; 

• Enthousiasme voor kinderen in de bovenbouwleeftijd; 

• Plezier in de ontwikkeling van het Jenaplanonderwijs; 

• Een initiatiefrijke aanpakker die graag zijn of haar ideeën spuit; 

• Iedereen is welkom, maar een mannelijke collega erbij zou  voor onze enige mannelijk 

collega heel tof zijn! 

 

De toekomst bij PlatOO 

PlatOO is altijd op zoek naar goede en inspirerende collega's. Op de 

14 scholen ontstaat regelmatig een vacature. Ook in het scholenteam Dommeldal, waar 

BuitensteBinnen deel van uit maakt (samen met De Ruimte (Son en Breugel), De Rietpluim en 't 

Mooiste Blauwe (Nuenen) en 't Schrijverke (Mierlo-Hout). In de vervangerspool van ons scholenteam 

is vacatureruimte beschikbaar. Werken in de vervangerspool is een fijne manier om kennis te maken 

met de diverse scholen uit het scholenteam. En wellicht later in te stromen op een vacature in een  

van deze scholen. Daarbij is een verkorte proefperiode bespreekbaar. 

 



Stuur dan een mail naar Sandra Buys,  directie.buitenstebinnen@platoo.nl of  schrijf een brief naar  

BuitensteBinnen, 

Wij zijn volop in ontwikkeling. Ontwikkel jij mee? 

Korte mededelingen 

 

• Staat de datum al in uw agenda? Op woensdag 1 februari organiseren we van 17.00 uur- 

19.00 uur een informatiemarkt voor ouders en belangstellenden waarop we jullie op allerlei 

ontwikkelingen graag bijpraten. Hebben jullie vragen? Uiteraard is er de mogelijkheid om ze 

te stellen. 

• Gevonden voorwerpen. Bij de hoofdingang staat een krat gevuld met gevonden voorwerpen. 

Zijn jullie spullen kwijt, neem vooral een kijkje bij deze spullen. Op 3 februari ruimen we het 

krat leeg. 

• De luizenpluisbrigade is op zoek naar ouders die willen komen helpen met luizen pluizen. Je 

geeft zelf aan welke mogelijkheden/tijd je hebt. Interesse? Geef het door aan Sandra of 

Judith. 



 



Agenda 23 januari tot 3 februari 

 

• maandag 23 januari: STUDIEDAG. Alle kinderen zijn vrij! 

• zaterdag 28 januari: EMELIE jarig 

• zondag 29 januari: MARIANNE jarig 

• woensdag 1 februari: INFORMATIEMARKT van 17.00 uur- 19.00 uur 



• vrijdag 3 februari: Nieuwsbrief komt uit. 
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