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Nieuws en mededelingen van de directie 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Schoolapp  
Veel nieuwe ouders hebben zich afgelopen week geregistreerd, mooi! Belangrijk, want in de toekomst 
willen we de app ook gaan gebruiken om bijvoorbeeld de rapportgesprekken mee te plannen. 
De makers van de website zouden een fleyer maken zodat iedereen uitleg krijgt hoe de app te installeren 
en wat gebruikt kan worden als naslagwerk. Ik werd afgelopen week gebeld door hem waarin hij aangaf dat 
het toch handiger is om de instructiefilm te delen met ouders in plaats van de fleyer. Onderstaande link 
kunt u hiervoor gebruiken: 
https://vimeo.com/225546337 
Tijdens het uitproberen gaf de link bij mij een interne fout aan, maar als je op ok drukt speelt hij hem 
gewoon af. Overigens zijn er afgelopen week een aantal ouders bij mij geweest die er niet helemaal 
uitkwamen, die mogelijkheid bestaat nog steeds. 
 
Staking 15 maart 
Zoals u wellicht in de media gehoord heeft is er door de AOB en de FNV een oproep gedaan tot staking op 
vrijdag 15 maart. Dat betekent dat de school gesloten is. 
 
Bericht van een ouder t.a.v. roken 
Meerdere malen hebben leerlingen en ouders bij mij aangegeven dat ze moeite hebben met ouders die 
roken rondom de school, hier sta ik volledig achter. Afgelopen week werd ik wederom benaderd door een 
ouder om een stukje in de nieuwsbrief hierover te mogen zetten: 
Stoppen met roken rond om het schoolplein, 
Het heeft al een paar keer in een schoolmail gestaan. Nu, ik als ouder van een kind met astma vraag het 
jullie nogmaals om er rekening mee te houden. Om niet tijdens het brengen en halen van u kind te roken bij 
de in-/uitgang van school. Mijn kind en zo zullen er meerdere kinderen/ouders zijn die hier last van hebben. 
Wat is astma: 
Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Als je een astma-aanval hebt zijn je luchtwegen 
vernauwd waardoor je moeilijk kunt ademhalen. De klachten die erbij horen zijn benauwdheid, hoesten en 
piepen. 
Wat doet sigarettenrook met astma: 
Roken bij astma maakt uw klachten erger. Bovendien werken uw medicijnen minder goed als u rookt.  
Dat geldt net zo goed voor meeroken. U krijgt dan ook rook binnen. Sigarettenrook geeft bovendien 
rookdeeltjes af die blijven hangen in kleding etc. Het is dus belangrijk dat er in uw directe omgeving niet 
wordt gerookt. 
Bij deze vraag ik als ouder zijnde dat jullie hier aub rekening mee kunnen houden. 
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Nieuws vanuit de MR 
 
Terugkoppeling nieuwsbrief Facet over MR-vergadering van 21 januari jl. 
De eerste driekwartier van iedere MR vergadering is openbaar. Mocht u als ouder/ouderraad 
/personeelslid Facet dus even willen meeluisteren dan kan dat vanaf 18.45 uur op maandag: 

- 25 maart 2019 
- 20 mei 2019 
- 24 juni 2019 

U kunt zich dan melden bij mr.sbofacet@catent.nl Graag melden minimaal 1 week voor aanvang van 
vergadering. 
 
Afgelopen MR-vergadering (21 januari 2019) hebben wij gesproken over het schooljaarplan en het 
schooljaarverslag. Het Facet heeft veel gedaan en nog veel op het programma staan, mooi om te zien!  
Wij hebben wat verdiepende vragen gesteld over het programma gericht op het ontwikkelen van 21-
eeuwse vaardigheden (zoals: hoe gaan we om met ICT?) en hebben onze zorgen geuit ten aanzien van een 
vervangingspool van leerkrachten. Gelukkig is hier Catent-breed ook aandacht voor. 
Ook hebben wij de eerste uitslag van de WMK-lijsten besproken (de enquête die u ingevuld heeft). De 
school krijgt gemiddeld een 7,5 als rapportcijfer.  
De volgende MR-vergadering gaan wij verder in op de uitkomsten van deze lijst. Wat gaat goed en wat kan 
(nóg) beter? 
Ook praten we dit overleg verder over het voedingsbeleid. Daarvoor wachten wij nu eerst het advies van 
een deskundige af. 
 
Voortaan koppelen wij ieder overleg even kort aan u terug, maar u mag natuurlijk ook altijd langs komen op 
onze openbare vergadering. U bent van harte welkom! 
 
 
Namens het team, veel leesplezier en een heerlijke vakantie gewenst, 
 
John Verweij. 
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