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Vanuit het MT 

Terugkoppeling van Oudercafé 11 mei jl.:  

 

Thema’s: 

Tijdens het oudercafé van 11 mei jl. hebben we gesproken over de volgende belang-

rijke thema’s die leven bij onze ouders: een goede communicatie tussen school, het 

kind en de ouders over de ontwikkelingen van het kind, groepssamenstelling, ge-

mengde basisgroepen, dagstructuur, voortgang van de verrijkingsgroepen, volgen van 

de leerlingen, begeleiding team en kinderen goed voorbereiden op de wisseling. 

 

Ouders hebben veel vragen gesteld waarop we tijdens de avond antwoorden hebben 

kunnen geven. We hebben van veel ouders de terugkoppeling gekregen dat de beoog-

de veranderingen door deze extra ouderbijeenkomst een stuk duidelijker zijn gewor-

den. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Een deel van de vragen en zorgen kwamen 

overeen met die van 18 april en daarnaast zijn er andere geformuleerd rondom bo-

vengenoemde thema’s. Hier volgt een kort overzicht van de vragen en zorgen. 

 

M.b.t. een goede communicatie tussen school, het kind en de ouders over de ontwik-

kelingen van het kind vragen de ouders zich af of er een goede overdracht is tussen 

de leerkrachten en denken ouders enthousiast mee oudergesprekken met het kind 

erbij. Daarnaast wordt de tip gegeven om het rapport aan te passen aan het nieuwe 
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systeem. M.b.t. de groepssamenstelling hebben zij zorgen over het zelf 

kiezen voor de samenstelling van de groepen: wie kiest mij? Men vindt 

het belangrijk dat het afscheid van groep 8 gewaarborgd is voor het kamp 

en musical. Ook is er zorg of er voldoende zicht is op de sociaal emotione-

le aspecten. 

Over de dagstructuur zeggen ouders dat het prettig is dat er een vaste 

basisgroep is aan begin en einde van de dag en dat het ook fijn is dat 

meer leerkrachten het individuele kind leren kennen en kinderen leren 

omgaan met oudere leerlingen. Er worden tips gegeven zoals het vasthou-

den aan Fides. 

 

Over het volgen van de leerlingen vragen ouders zich af hoe de feedback 

naar de basisleerkracht en de doorgroei naar andere instructiegroepen zal 

verlopen. Daarnaast wordt gevraagd hoe reflectie wordt vormgegeven. 

M.b.t. de begeleiding van het team 

vraagt men zich af hoe die er uit gaat zien en ziet men de ontwikkelingen 

als positief en goed voor het teamverband. Ook wordt genoemd dat het 

dapper, ondernemend en heel erg verfrissend is. Er wordt gevraagd of er 

een format is die gevolgd en gemonitord wordt. 

M.b.t. de voortgang van de verrijkingsgroep  wordt gezegd dat er wellicht 

wat onrust en onduidelijkheid weggenomen worden als er richting ouders 

duidelijk uitgelegd wordt, hoe het systeem van sterren/ instructiegroep-

jes/ leerlingenoverzichten etc. werkt. 

Om de kinderen goed voor te bereiden is het belangrijk snel een indeling 

te maken, zodat de kinderen weten bij wie ze volgend jaar in de basis-

groep zitten. 

 

Dit wilden ouders nog graag kwijt: 

Mooie visie op onderwijs die vraagt om verandering van onderwijzen. Ou-

ders vragen zich af hoe de kwaliteit hiervan getoetst zal worden.  

Te grote klassen wordt als aandachtspunt genoemd.  

 

De volgende tips geven ouders aan de school: 

Het is verstandig om de nieuwe dagstructuur te bespreken met de leer-

lingen zodat ze begrijpen hoe het gaat in het unitonderwijs. 

Verder wordt er aandacht gevraagd voor beweging, muziek en sporton-

derwijs en nadruk op Engels in alle groepen = 21e eeuw noodzaak. Ook 

graag meer aandacht voor social Media vanaf lagere groepen ( 4 of 5) 

 

De input van dit Oudercafe geeft ons aanvullende informatie over uw me-

ningen en gedachten over de ontwikkelingen en worden bestudeerd en 

verwerkt waar dit noodzakelijk blijkt en waar mogelijk. 

 

 

 

 

 

Pagina 2 Wiekendje 



Kijkmiddagen: 

Op maandag 6, woensdag 8 en vrijdag 10 juni a.s. bent u tussen 12.30 en 

13.30 uur van harte welkom om te kijken in onze school. Onze leerlingen 

zijn dan aan het werk in de groepen en werkpleinen. Voor u een mooie 

kans om te zien hoe het onderwijs er in de praktijk uit ziet. Aanvullende 

informatie hierover volgt later. 

Brief aankondiging voorkeur voor een groep 

Tijdens de ouderavond van 18 april jl. en in het verslag van die avond in-

formeerden we u over de procedure van het samenstellen van de gemeng-

de basisgroepen voor komend schooljaar 2016-2017. Op donderdag 26 

mei a.s. ontvangt u van ons een brief met invulstrook waarin u de voor-

keur van uw kind voor een groep aan kunt geven voor het schooljaar 2016

-2017. 

 

Wiekendje ontvangen op je eigen mailadres: 

 

Ontvangt u het Wiekendje al op uw eigen mailadres of krijgt u het via uw 

partner of kennis? In dat geval kunt u een mailtje sturen naar in-

fo@molenven.nl zodat u het Wiekendje rechtstreeks ontvangt op uw eigen 

mailadres. Wel zo handig. 

 

Verplaatsen Brainstormavond “Hoe zetten we Het Molenven goed 

op de kaart”. 

Door de planning van het Oudercafe zal de Brainstromavond “Hoe zetten 

we Het Molenven goed op de kaart” verplaats worden naar woensdag 15 

juni a.s. U kunt zich opgeven voor deze avond door een mailtje te sturen 

naar info@molenven.nl 

 

Bijlagen 1 t/m 3 :  Notulen MR van 2 vergaderingen 

           Notulen OV 
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Wij heten Duke 

van harte welkom !  

Wij wensen  hem 

een goede start en 

veel  plezier op 

onze school  

 

SCHOOLFOTO’S  

Op maandag 31 mei en dinsdag 1 juni worden er weer schoolfoto’s gemaakt. 

 

De broer/zus foto’s worden gemaakt op: 

Dinsdag 31 mei 14.15 - 16.00 

Woensdag 1 juni 14.00 - 16.00 

Vanaf dinsdag 17 mei kun je je hiervoor inschrijven in de centrale hal op school. 
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Beste ouders, 

Het is weer bijna tijd voor de avondvierdaagse; kijk voor meer informatie hoe in te 

schrijven in de bijlage 4. 

Deze keer schrijven we niet in via school, maar zelfstandig. Zie voor de voorinschrij-

ving op de site www.a4daagsevught.nl 

Met vriendelijke groeten, 

namens de Sportcommissie 

Kamp groep 8  

Kijk op https://www.facebook.com/molenven.vught  

om te zien wat ze allemaal beleven !  

Avondvierdaagse  

Thema Verkeer in de groepen 3 en 4  

Dinsdag 17 mei zijn de groepen 3 en 4 gestart met het thema verkeer. 

Aan bod komen bijvoorbeeld verkeerslessen over de fiets, fietsen op het fietspad en 

samen fietsen. Verder zijn er lessen over oversteken, opvallen/ zichtbaarheid, ver-

keersborden, verkeerstekens en verkeerssituaties. 

Daarnaast zijn er groep doorbrekende activiteiten waarbij  de kinderen kunnen kie-

zen uit verkeersspelletjes, een verkeersquiz, een verkeersplein tekenen, verkeers-

liedjes zingen en voorlezen. Deze activiteiten doen zij in één van de vier lokalen van 

groep 3 en 4 op dinsdagmiddag en 

donderdagmiddag.  

Op dinsdagochtend 31 mei wordt 

het thema afgesloten met het fiet-

sen, steppen of skaten op een uit-

gezet verkeersplein.  

Het is fijn als de kinderen van de 

groepen 3-4 op dinsdag 31 mei een 

fiets, step of skateboard meenemen 

zodat zij op het verkeersplein de geleerde regels, borden en situaties kunnen oefe-

nen. 

Wij hebben er veel zin in! 
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