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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Momenteel worden de voortgangsgesprekken en de adviesgesprekken 

(groep 8) gevoerd. Een moment van contact tussen ouders/verzorgers, 

leerkracht en kind. De eerste onderwijsperiode zit er op en dan is het fijn 

om met elkaar terug te blikken en vooruit te kijken in onderwijs. Als u met 

vragen/gedachten loopt, kunt u altijd een afspraak maken met de leer-

kracht, wacht dan niet tot de geplande momenten. Een van onze uit-

gangspunten is dat de betrokkenen rondom het kind constructief sa-

menwerken en dat het gaat om wisselwerking en afstemming tussen 

kind, onderwijs en opvoeding. Dat is waar een kind bij gebaat is en dit 

wordt zichtbaar in zijn leerontwikkeling. 

 

De decemberfeesten zijn in aantocht. De werkgroepen zijn druk met de 

voorbereidingen. Ook weer zo’n fijne wisselwerking. Zonder ouderhulp 

zijn feesten in deze vorm niet mogelijk! Het draagt bij aan een fijne 

schoolsfeer. 

 

Dank voor uw betrokkenheid in welke vorm dan ook. 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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2 

JARIGEN - GEFELICITEERD! 

22 november: Roos 

23 november: Pepijn 

24 november: Juf Nanda 

26 november: Luna 

28 november: Evi en Max 

30 november: Nova 

1 december: Wesley en  

juf Bernadette  

2 december: Milena, Luc,  

Philip en Mart 

5 december:  Maud  

 

 

 

 

 

AGENDA 

Maandag 25 november 

Groep 7: Escaperoom en 

Legostudio 

Donderdag 5 december 

Sinterklaasfeest tot 13.00 uur 

Alle kinderen zijn om 13.00 

uur vrij 

In Parro (agenda) staan alle 

groepsactiviteiten. 

De volgende Lange Oortjes 

ontvangt u vrijdag  

6 december 2019 

 

 

 

KORTE TERUGKOPPELING MR VERGADERING  

4 NOVEMBER 2019 

 

Afgelopen 4 november hebben we weer een MR vergadering gehad. 

Er stonden interessante onderwerpen op de agenda, zoals het leraren 

tekort en een toelichting door de personeelsgeleding op het thema-

tisch werken. Ook deze keer waren er extra ouders aanwezig (Cynthia 

de Wit en Nathalie Peeters). Dat vinden we echt super, want onderwijs 

maken we immers samen. Als u ook aanwezig wilt zijn bij één van de 

volgende vergaderingen, dan bent u van harte welkom.  

De volgende vergaderingen staan gepland op: 

 20 januari 

 16 maart 

 25 mei 

 22 juni 

We beginnen altijd om 19:15 en proberen rond 20:45 af te ronden.  

  

Begroting 

De kaders en tijdslijnen voor de volgende begrotingsronde zijn vanuit 

de stichting naar de scholen gestuurd. Op 25 november moet de 

schoolleiding de definitieve begroting aan het bestuur van de stichting 

aanleveren. Hiervoor moet de MR goedkeuring verlenen. Besloten is 

dat Guido Versteeg en Michel van der Sluis op vrijdag 22 november 

met de schoolleiding in gesprek gaan over de concept begroting. 

  

Leraren tekort 

We hebben uitgebreid stilgestaan bij de problematiek rondom het te-

kort van leraren. De situatie is nijpend en heeft echt aandacht nodig. In 

voorgaande jaren heeft de MR besloten niet te staken, maar ludieke 

acties uit te voeren. Dat heeft destijds positieve aandacht gehad van 

diverse media en de KPOA stichting. Maar er komt een moment dat er 

echt een statement afgegeven moet worden. En dat moment was dui-

delijk bereikt. Tijdens de MR zijn alle argumenten nog eens besproken 

en heeft de voorzitter van de MR vastgesteld dat de MR achter het be-

sluit van de schoolleiding staat. Uiteraard realiseren wij ons dat dit ook 

vervelende consequenties heeft voor ouders die hun kind onverwacht 

thuis moeten houden. Maar een statement maken is nu echt van be-

lang voor de toekomst.  

  

 



 

Thematisch werken 

De personeelsgeleding heeft ons meegenomen in het thematisch wer-

ken wat dit keer in het teken staat van ‘Wat vliegt/rijdt daar?’. We zien 

dat deze manier van werken veel energie brengt. Het is een echte ont-

dekkingstocht voor de kinderen, maar ook voor de leraren.   

Thematisch werken betekent soms ook loslaten en meer als coach het 

proces te begeleiden. Tijdens het overleg worden tips uitgedeeld tus-

sen de leraren, maar ook vanuit ouders. Het is een ontwikkeling die we 

graag vanuit de MR blijven volgen.  

  

Secretaris benoemd  

Als laatste is vastgesteld dat Guido Versteeg de rol als secretaris zal 

overnemen. In de afgelopen jaren is deze rol vervuld door Erik Tol-

boom.  

  

Michel van der Sluis 

voorzitter MR De Langenoord 

 

KERST   -  STICHTING JARIGE JOB 

 

Het duurt nog even maar voor u het weet is het alweer Kerstmis. Elk jaar 

staan wij met Kerst stil bij de mensen om ons heen. Dit hebben wij de 

afgelopen twee jaar gedaan door kerstkaarten en kerststukjes voor ou-

deren te maken. Dit jaar staat in het teken van kinderen. In de leerlin-

genraad hebben wij een aantal doelen onder de aandacht gebracht. 

Met elkaar hebben we gekeken wat deze doelen doen voor kinderen 

en er is een keuze gemaakt Stichting Jarige Job. Hoe wij met elkaar dit 

doel willen gaan steunen leest u maandag 2 december.   

 

De leerlingenraad aan het woord  

We hebben gekozen voor Stichting Jarige Job. 

Waarom hebben wij hiervoor gekozen:  

Kinderen moeten een leuke kindertijd hebben. 

Het is niet leuk als je geen cadeautjes krijgt. 

Je verjaardag is een belangrijke dag.  

61 duizend kinderen die geen verjaardag kun-

nen vieren.  

Je kan geen leuke dingen doen.  

 

 

BEDANKT! 

De school is 

weer hele-

maal in  

Sinterklaas-

sfeer. 

 Bedankt 

versierouders! 

Pietendisco 

27 november is er op 

school een Pietendisco. 

De kinderen mogen ge-

schminkt op school ko-

men. Dit mag bruin, roet-

veeg, rood, geel of iets 

anders zijn.  

Wij gaan er met z’n allen 

NIEUW OP SCHOOL 

In november zijn de vol-

gende leerlingen op 

school gestart. 

  Groep 1-2A:  Belle 

 Groep 1-2B:  Ana, 

Owen en Charlie 

Wij wensen jullie veel  

plezier op school. 



 

 

 

 

 

 

EMAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad, 

activiteitencommissie en  

buitenschoolse sportcom-

missie  

 

acdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 

Wil je ook meezingen in een echt koor? 

 

Lijkt het je leuk om Kerstavond,  

24 december, te zingen in een 

écht koor?   

Het St Martinus jeugdkoor vindt 

het erg leuk als je samen met hun 

wilt zingen tijdens de familievie-

ring op Kerstavond om 19.00 uur. 

 

We willen dan graag 2 maal oefenen op 16 december zijn de repeti-

ties, van 17:00 tot 18:00 in de st Martinuskerk. 

De 2e keer moet nog gepland worden 

Je kunt je aanmelden bij Bart Albers  Bart.albers@hotmail.com  

 

Doe je mee?  

Je bent van harte welkom! 

NIEUWS VAN DE WERKGROEP ST. MARTIINUS 

Familieviering eerste zondag van de Advent 

Zondag 1 december vieren we de eerste zondag van de Advent. We 

willen u en uw gezin van harte uitnodigen om dit met ons mee te vie-

ren!  

In de adventsperiode bereiden we ons voor op het Kerstfeest. Vanaf 

deze zondag zal er iedere zondag tot aan de Kerst een kaars op de 

Adventskrans worden aangestoken. Zo geven we op een mooie ma-

nier invulling aan de periode tot Kerst. Wees welkom en vier dit met 

ons mee!  

De viering vindt plaats om half tien in de 

Sint Martinuskerk in Hoogland en wordt 

geleid door Joachim Skiba, zang en mu-

ziek worden verzorgd door Jeugdkoor 

Sint Maarten. 

We zien graag uit naar uw komst en wen-

sen u alvast een mooie voorbereiding op 

het Kerstfeest toe! 

Met vriendelijke groet,   

Werkgroep Familievieringen Sint Martinus 

http://www.delangenoord.nl/
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