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Vanuit het MT 

Rapport en ouderavond  

Donderdag 23 november krijgen de kinderen 

van de units 1 t/m 4 een rapport mee naar 

huis.  

In de week van 27 november tot en met vrijdag 

1 december is er in de middag de mogelijkheid 

tot een tienminutengesprek. 

Op dinsdag 28 en donderdag 30 november zijn 

de leerkrachten tevens in de avond beschik-

baar. 

Tijdens de gesprekken informeren we u graag 

over de voortgang van de ontwikkeling van uw 

kind. Wij vragen u om zelf in te schrijven. In de 

centrale hal hangen hiervoor vanaf maandag 

20 november intekenlijsten per basisgroep.  

Wij hadden aangekondigd dat de inschrijving 

via SchouderCom zou verlopen, maar wij wil-

len u eerst de gelegenheid geven om kennis te 

maken met alle mogelijkheden in deze nieuwe 

app. In de nabije toekomst zal dit wel via 

SchouderCom gebeuren. 

Vertrek Juf Lucy 

Vandaag heeft u een brief ontvangen waarin 

het vertrek van Juf Lucy wordt aangekondigd.  

Ze zal per 1 januari 2018 aan de slag gaan als 

Directeur op Basisschool Den Akker in Oister-

wijk. 

Haar groepstaken worden overgenomen door 

haar duo-collega juf Hanneke. Haar MT taken 

worden overgenomen door Meneer Juan.  

Wij wensen juf Lucy heel veel succes met haar 

nieuwe uitdaging! 

 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 

 

mailto:info@molenven.nl
mailto:wiekendje@molenven.nl
https://nl-nl.facebook.com/Molenven.Vught


Nieuwe schoolgids 

Onze nieuwe schoolgids kunt u vinden op onze website:  

http://www.molenven.nl/schoolinfo/schoolgids 

Binnenkort zullen alle gezinnen een papieren exemplaar van ons ontvangen.  

 

Op tijd starten met de lessen 

Onze school begint elke ochtend om 8.30 uur. Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw 

kind op tijd naar school te brengen, zodat wij dan kunnen starten met de les?  

 

Verzoek parkeren 

In het kader: beter een goede buur dan een verre vriend vraag ik graag jullie aan-

dacht voor het volgende:  

De bewoners van De Majoor hebben parkeerplaatsen die alleen bedoeld zijn voor de 

bewoners van het flatgebouw. Het roept bij hen frustratie op wanneer zij zelf niet op 

hun parkeerplaatsen kunnen parkeren. 

Om ervoor te zorgen dat we op een goede wijze met onze buren omgaan wil ik jullie 

vragen te parkeren in de parkeervakken bij de school. Ondertussen zullen wij met de 

bewonersvereniging van De Majoor en de gemeente kijken naar een goede oplos-

sing. 
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Beste ouder(s), verzorger(s), 

Graag wil ik me voorstellen als vervangend directeur van Het Molenven tijdens de 

periode van afwezigheid van directeur Hetty Hendriks.   

Mijn naam is Angela Snoeren, ik ben 46 jaar, ben getrouwd en heb twee gezellige 

pubers van 15 en 17 jaar. Ik woon in het dorp Rosmalen op loopafstand van het bos. 

Daar maak ik regelmatig lange wandelingen met ons hondje. Verder geniet ik ervan 

om te koken voor vrienden, te varen met ons bootje en reizen te maken. Mijn mooiste 

reis was een rondreis door Zuid-Afrika. De overweldigende natuur, de cultuur en de 

trotsheid van de mensen hebben een grote indruk op mij gemaakt. 

“We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. Maar we kunnen ze wel 

allemaal laten schitteren” 

Vanaf 1 januari ben ik werkzaam op Het Molenven. Ik zie het als een mooie uitdaging 

om een bijdrage te leveren aan de veiligheid, vertrouwen, zelfstandigheid en talent-

ontwikkeling van kinderen. Deze waarden en vaardigheden die staan genoemd op de 

website zijn van essentieel belang om kinderen mee te geven voor hun toekomst. 

Dat zal ik niet alleen doen maar samen met een betrokken en deskundig MT, team 

en in samenspraak met ouders.   

Door optimaal gebruik te maken van ieders talenten, ben ik ervan overtuigd dat we 

kinderen kunnen laten stralen. 

De aankomende periode ben ik al een aantal momenten op de school voor de over-

dracht met Hetty, het managementteam en om kennis te maken met alle collega’s. 

Vanaf januari ben ik vier dagen per week aanwezig. 

Op mijn enthousiasme en betrokkenheid kunnen jullie rekenen! 

Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten. 

Hartelijke groet, 

Angela Snoeren   

http://www.molenven.nl/schoolinfo/schoolgids


Als educatief uitstapje bij het Jeelo thema: Leren van personen van vroeger mogen 

we op donderdag 23 november en vrijdag 24 november naar het Rijksmuseum.  

We worden opgehaald en thuisgebracht door de Rijksmuseumbus. Aangezien we er 

op tijd willen zijn moeten we vroeg uit de veren. We verzamelen om 07.45 uur op de 

parkeerplaats bij school zodat de bus uiterlijk om 08.00 uur kan vertrekken. In het 

Rijksmuseum krijgen we een workshop van 10.00 uur tot 11.30 uur. Om 11.45 uur 

vertrekt de bus weer naar Vught om rond 13.30 uur op school te zijn.  

Op donderdag 23 november gaat unit 3 C (Juf Marjolein) en de helft van unit 3 A (Juf 

Jacqueline). Op vrijdag 24 november gaat unit 3 B (Juf Sanne) en de helft van unit 3 

A (Juf Simone). De indeling van unit 3 A (wie op welke dag gaat), is reeds bekend.  

De kinderen zullen hun pauzehapje en lunch meenemen om daar te nuttigen. Denkt u 

er aan om uw kind ook drinken mee te geven? We verheugen ons op deze dag!  

Unit 3 gaat naar het Rijksmuseum 

Jeelo thema: leren van personen van vroeger  

Afgelopen week hebben we een pre-

sentatie gekregen van Eric, de vader 

van Nienke uit unit 3. Hij vertelde ons 

over zijn werk in de haven van Rotter-

dam en het ontstaan van de tweede 

Maasvlakte, een uitbreidingsgebied van 

de Rotterdamse haven. Dit door middel 

van het opzuigen, verplaatsen en op-

spuiten van zand. De kinderen zaten 

boordevol vragen en hebben antwoor-

den van Eric gekregen. Heel veel dank 

hiervoor! 
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Klankbordgroep 2 november—samenvatting 
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De volgende ouders waren aanwe-
zig: 

Anneke Willemsen 
Femke Govers 
Manon van Hecke 
Gyselle Klessens 
Bob (namens MR) 
 

De volgende personeelsleden waren 
aanwezig: 

Wilma Nuchelmans (unit 4B) 
Sabine van Bommel (unit 4C) 
Hetty Hendriks (directeur) 

 
Afwezig met berichtgeving: 

Jasper Lagro (OV) 
 
Na een kleine brainstormsessie werden de volgende onderwerpen geselecteerd om 
te bespreken (zie figuur): 

Engels 
Buiten spelen 
Ruimte voor programmeren 
Drukte op leerpleinen 
Strakke schema 

 
Hieronder volgt een samenvatting van de tips en tops van de aanwezige ouders. 
 

Engels. 
Ouders geven als tips aan dat het aanbieden van Engelse boeken in de schoolbiblio-
theek een goede aanvulling zal zijn op het aanbod van Engels. Verder wordt geop-
perd dat het een aanvulling op de methode kan zijn als er werkboeken worden aan-
geboden.  Men vraagt zich af hoe Engels getoetst wordt en hoe het aanbod meer 
gecombineerd kan worden met de theorie. Ook vragen ze zich af of het mogelijk is 
om twee momenten Engels in de week in te passen door het bijvoorbeeld te koppelen 
aan Jeelo. 
Als ‘tops’ noemen de ouders het enthousiasme door het aanbod van Engelse liedjes 
en de vrije vorm van de lessen. Door de vrije vorm van lesgeven durven kinderen 
eerder Engels te spreken. 

 
Buiten spelen. 

 
De ouders vragen zich deze avond af of er voldoende toezicht is op de leerlingen en 
of de leerkrachten goed te zien zijn voor de leerlingen.  
De leerkrachten lichtten toe hoe het toezicht op de leerlingen tijdens de pauzes geor-
ganiseerd is. Tijdens alle buiten speelmomenten staan 4 leerkrachten buiten, ver-
deeld over het grote terrein. Zij dragen een goed zichtbaar hesje zodat leerlingen op 
ieder deel van het terrein de leerkrachten goed kunnen vinden. 
De leerkrachten beamen dat het speelterrein groot is. Ze vertellen dat er op ieder 
deel van het terrein toezicht is op de daar aanwezige leerlingen. 
 
Op de vraag hoe het toezicht op het fietsenhok is geregeld rond 8.30 en 14.00 uur 
vertellen de leerkrachten dat er op die tijden door ambulant personeel van Het Molen-
ven en Koningslinde toezicht wordt gehouden. 
Er wordt een verzoek gedaan om meer licht te organiseren in het fietsenhok. Hetty 
vraagt dit na bij de gemeente. 
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Ruimte voor programmeren. 
 
Hetty legt uit dat het team keuzes voor onderwijsontwikkeling heeft gemaakt met als 
uitgangspunt om alle ingezette vernieuwingen verder te goed implementeren. Hierbij 
gaat het bijvoorbeeld om de invoering van de nieuwe methode voor Engels ‘Groove 
Me’, de nieuwe methode voor wereldoriëntatie ‘Jeelo’ en het door ontwikkelen van een 
effectieve unitorganisatie.  
 

Drukte op leerpleinen. 
 
Tijdens het tutorlezen in unit 2 valt op dat het na 8.30 uur vaak nog erg onrustig is in 
de unit. 
 
Ouders geven de tip om regelmatig in het Wiekendje een oproep te doen aan ouders 
van Het Molenven om hun kind(eren) op tijd op school te brengen. Het valt ze op dat 
veel leerlingen vaak te laat door hun ouders op school gebracht worden. Ook wordt 
voorgesteld om eens na te denken of ouders dagelijks mee moeten naar de unit. Wan-
neer hun kinderen ouder worden kunnen ze op het schoolplein afscheid nemen. Of er 
kan een wisselende ochtend per week ingelast worden waarbij ouders wel in de unit 
komen. 
 
Als ‘top’ noemen de ouders dat zij tegenwoordig meer rust ervaren in de units. 
 

Strakke schema. 
 
Ouders ervaren nog steeds dat er te weinig tijd is voor het fruit eten. Verder geven zij 
aan dat de strakke organisatie geen keurslijf zou moeten zijn. Vandaar de tip dat het 
belangrijk is om ruimte in het dagrooster te houden voor spontaniteit. Verder wordt de 
tip gegeven om lopende organisatorische onderwerpen regelmatig in het Wiekendje te 
verduidelijken zodat ouders geïnformeerd worden over de dagelijkse gang van zaken. 
Bij het ter sprake komen van de kijkochtenden adviseerden de ouders dat het goed is 
om die zowel in de ochtend als de middag te plannen. 
Ouders zijn erg blij met de structuur en de combinatie van taal en spelling. 
 
De volgende bespreekpunten zijn genoteerd voor de volgende klankbordgroep: 

 Leerlingvolgsysteem: wordt mijn kind gezien?  

 Ouderparticipatie 

 Rapport 

 Wat is al in de klankbordgroep aan bod geweest, missen we dingen? 

 Terugkoppeling  

 Rapport 

 10 minuten gesprek/ ouder en kind gesprek 

Verjaardagen  

17 nov. Tijn 2B 

18 nov. Mette 3B 

19 nov. Floor 2C / Annabel 3C 

20 nov. Noora 3C 

24 nov. Hidde 1B / Charlotte 2C 

27 nov. Anne 1B / Bram 1A / Sterre 4B 

28 nov. Julie 2B 

29 nov. Friso 2A 

1 dec.  Jasper 3A / Thijmen 4C 

Van harte gefeliciteerd !  



Beste ouders, 

 

Op woensdagochtend 20 december gaan unit 2 t/m 4 schaatsen op de ijsbaan in 

Vught. 

Iedere unit gaat een uur schaatsen. 

We zoeken  voor unit 2 en 3 voldoende rijouders per basisgroep en per basisgroep 1 

ouder die bij het schaatsen blijft. 

Voor unit 4 hebben we voor het terugfietsen 2 ouders per basisgroep nodig. 

 

Unit 4 gaat schaatsen van 8.30 tot 9.20 uur, zij verzamelen om 8.15 uur bij de ijs-

baan. 

Zij komen zelf rechtstreeks op de fiets naar de ijsbaan toe. 

Om 9.30 zijn daar twee ouders per basisgroep om mee terug te fietsen naar school. 

 

Unit 3 gaat schaatsen van 9.30 tot 10.20 uur. 

Om 8.50 zijn de rijouders op school zodat ze om 9.00 uur richting de ijsbaan kunnen 

vertrekken. 

Per basisgroep blijft er 1 ouder helpen bij het schaatsen. 

Om 10.30 zijn de rijouders er weer om de kinderen terug naar school te brengen. 

 

Unit 2 gaat schaatsen van 10.30 tot 11.20 uur. 

Om 9.50 zijn de rijouders op school zodat ze om 10.00 uur richting de ijsbaan kunnen 

vertrekken. 

Per basisgroep blijft er 1 ouder helpen bij het schaatsen. 

Om 11.30 uur zijn de rijouders er weer om de kinderen terug naar school te brengen. 

 

Aanmelden voor het rijden en/of helpen kan via de klassenouders van de eigen ba-

sisgroep. 

 

Belangrijke informatie: 

Er zijn niet voldoende schaatsen bij het schaatsverhuur te krijgen , dus probeer zelf 

de schaatsen te regelen en aan de kinderen mee te geven, op=op. 

De horeca is niet open tijdens het schoolschaatsen, bij de schaatshuur kunt u koffie/

thee kopen voor 1 euro per consumptie. 

 

Met vriendelijke groet, 

De Sportcommissie 

Schaatsen unit 2 t/m 4  
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Jeelo in unit 1: Samen een kasteel 
bouwen, schilden en een kasteel  
versieren en een echte ophaalbrug 
bouwen 
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ALV Oudervereniging – maandag 20 november 2017 om 20.00 uur 

 

Alle ouders van kinderen op het Molenven zijn lid van de oudervereniging (OV). Het 

bestuur van de OV nodigt u daarom van harte uit voor de Algemene Ledenvergade-

ring (ALV) op maandag 20 november a.s. op school. We beginnen om 20.00 uur. Wij 

informeren u dan over de activiteiten en financiële resultaten van afgelopen school-

jaar (2016-2017), presenteren de begroting voor dit schooljaar en horen graag welke 

suggesties u heeft voor de OV.  

 

Tijdens de ALV zullen wij nog eens een toelichting geven op de taken van de OV, 

maar kort samengevat komen die op het volgende neer:   

 

 beheer van de oudergelden; 

 het (mede-)organiseren en financieren van evenementen die alle leerlingen 

van het Molenven raken (w.o. kerst, Sinterklaas, sportdag, zomerfeest); 

 het geven van financiële ondersteuning aan buitengewone onderwijsgerela-

teerde zaken (bijv. cultuuractiviteiten); 

 de coördinatie van de klassenouders, die de leerkrachten ondersteunen in hun 

contacten met ouders; 

 het signaleren van ideeën, klachten en onrust bij de ouders aan de schooldi-

rectie en/of MR indien noodzakelijk.  

 

De OV wil daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op het 

Molenven. De OV, schooldirectie en MR hebben dus dezelfde missie.   

 

Indien u zich voor het bestuur van de OV verkiesbaar wilt stellen, kunt u dat z.s.m. via 

het onderstaand mailadres aangeven. 

 

Wij spreken u graag op maandagavond 20 november om 20.00 uur! U kunt zich aan-

melden via: ov_molenven@hotmail.nl. 

 

Het bestuur van de OV 

Uitnodiging ALV Oudervereniging  
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Links en bijlagen: 

Bijlage 1: SchouderCom infobrief voor ouders ( aanmaken van een account)  

Bijlage 2: Agenda ALV 20 november 2017 

mailto:ov_molenven@hotmail.nl?subject=ALV%2020%20november%202017

