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Agenda:  

 
 
 Bijbelse Geschiedenis: 
Deze herfst lezen we de prachtige verhalen over het volk Israël 
dat op weg is naar het beloofde land. De verhalen spelen zich af in 
een hele andere wereld dan de onze en toch kunnen we er zoveel 
van ons zelf in herkennen, waardoor ze altijd weer actueel zijn. 
Het thema deze weken is ‘Wijs me de weg’. Die vraag stel je aan 
iemand die jou verder kan helpen. Wie kan jou verder helpen, wie 
zou dat kunnen zijn? Wat vertellen/leren de bijbelverhalen ons? 
Zeker in deze onzekere tijd een vraag om over na te denken. 
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november 
6 Blauwe map mee 
9 Blauwe map weer terug naar school                  Juf Marloes jarig 
11 19.30 uur - MR vergadering 
20 Rapport mee naar huis groep 8 
23 VO gesprekken groep 8 

Oudergesprekken sociaal emotioneel welbevinden groep 1 t/m 7 
24 VO gesprekken groep 8 

Oudergesprekken sociaal emotioneel welbevinden groep 1 t/m 7 
25 VO-gesprekken groep 8 

Oudergesprekken sociaal emotioneel welbevinden groep 1 t/m 7 
26 Oudergesprekken sociaal emotioneel welbevinden groep 1 t/m 7 
27 Oudergesprekken sociaal emotioneel welbevinden groep 1 t/m 7 
30 Oudergesprekken sociaal emotioneel welbevinden groep 1 t/m 7 

december  
1 Zwaaimoment 
4 Sinterklaasviering 
16 Kerstviering 

http://www.schakelveenendaal.nl/
mailto:de.schakel@cpov.nl


 
Medeleven 
We leven mee met Femke (groep 7), oud-leerling Thymen         
en hun vader Frank Mentink (secretaris van de MR) nu zij zo            
verdrietig zijn vanwege het overlijden van moeder Wilma.  
We wensen hen heel veel liefde, troost en sterkte.  
 
 
Welkom 
Deze keer heten we Nikki van Essen welkom. Na enkele ‘kijkjes in de klas’ om te wennen,                 
staat voor haar vanaf 23 november ook dagelijks een stoeltje klaar bij juf Esther en juf                
Martine. Alvast gefeliciteerd met je vierde verjaardag Nikki en een hele gezellige leerzame             
tijd bij ons op school gewenst! 
 
 
Zwaaimoment 
Helaas is het nog steeds niet mogelijk om als ouder een kijkje in de klas te nemen. Vandaar 
dat het inloopmoment bij groep 1/2 wederom komt te vervallen en er weer gekozen is voor 
een ‘zwaaimoment’ zodat u toch even kunt gluren om een kleine indruk te krijgen. 
Omdat ook veel ouders van oudere kinderen het erg op prijs stelden even te mogen gluren, 
bieden wij ook hen weer deze mogelijkheid. Een kleine pleister voor alles wat op het moment 
aan contact niet mogelijk is. Wanneer u dit Schakelaartje leest is het zwaaimoment van 4 
november al geweest. Een volgend zwaaimoment is op woensdag 1 december. U kunt die 
datum dus alvast in uw agenda noteren. Dit kan ook met de data van de volgende 
zwaaimomenten. Zolang  corona heerst bieden wij iedere 1e woensdag van de maand 
gelegenheid tot een zwaaimoment.  
Nog even de regels: Zodra om 8.30 uur alle kinderen van het grote plein naar binnen zijn, 
mogen achtereenvolgens eerst de ouders van kinderen uit groep 7, dan groep 6, groep 8 
groep 4 en  tot slot groep 5 over het glazenwassers paadje, wat begint bij de tafeltennistafel, 
naar het lokaal van hun kind lopen. Dit paadje is éénrichtingsverkeer. Loopt u na een kort 
zwaaimoment het pad helemaal uit en verlaat het schoolterrein via de uitgang van het plein 
bij de dagopvang aan de Warendorp. Houdt u wel de onderlinge 1,5 m afstand in de gaten?  
Ouders van kinderen uit groep 3 mogen zodra alle kinderen om 8.30 uur van het grote plein                 
zijn in het rondje rond de boom kijken. Houd s.v.p. ook hier de 1,5m afstand in de gaten.                  
Aandachtspunt daarbij is de ingang van het rondje. 
tijdens het zwaaimoment staat meester Rob buiten om één en ander te coördineren. 
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2 t/m 6 nov Balak zoekt een profeet, Numeri 22:2-13 
De ezel van Bileam, Numeri 22:14-40 
Bileam zegent Israël, Numeri 22:41-24:25 

9 t/m 13 nov De tabernakel, Exodus 40:1-38 
Jozua, Deuteronomium 31:1-8 
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12 

16 t/m 20 nov Op weg naar Kanaän, Jozua 1:1-9 
Rachab, Jozua 2:1-24 
Doortocht door de Jordaan, Jozua 3-4 

23 t/m 27 nov De val van Jericho, Jozua 5:13 - 6:27 
De Gibeonieten, Jozua 9 
De laatste woorden van Jozua, Jozua 23:1-26 

30 nov t/m 4 
dec 

Advent: 
De naam Jesjoea, Jozua, redding (Psalmen & Profeten) 
Gabriël bij Zacharias, Lucas 1:5-25 (OB alleen dit verhaal) 



Contact 
Persoonlijk contact moeten we in deze tijd zo veel mogelijk vermijden. Vandaar dat we nog 
steeds en helaas ook weer strenger, moeten zeggen dat ouders niet welkom zijn in de 
school. Dit betekent echter niet dat u ons niet kunt bereiken. Heeft u vragen, maakt u zich 
zorgen of wilt u iets over uw kind met ons delen: bel, mail of app ons in Parro. Een afspraak 
maken om te beeldbellen behoort ook tot de mogelijkheden. Schroom niet, het gaat om uw 
kind en daar willen we toch allemaal het beste voor? 
De contacten met ambulante begeleiders en andere hulpverleners verlopen waar mogelijk 
door middel van (beeld-)bellen. Zo nodig wordt een uitzondering gemaakt.  
 
 
Personeel 
Onze interieurverzorgster, Ineke Voerman, is nog steeds herstellende van een operatie. Haar 
werkzaamheden worden waargenomen door medewerkers van CPOV-facilitair. Zij doen hun 
uiterste best de school spik en span te houden. We zijn blij met hun inzet en hulp, maar 
missen onze eigen Ineke wel. 
Per 1 november geeft een nieuwe gymmeester op        
vrijdag gymles aan de kinderen van groep 3 en 5.          
Hij stelt zich hieronder voor: 
 
Hallo allemaal! Ik ben de nieuwe gymdocent van        
groep 3 en 5 op vrijdagochtend! Mijn naam is Niels          
Kos, ik ben 23 jaar oud en woon in Ede. Ik ben            
afgestudeerd aan de ALO in Amsterdam en werk bij         
Sportservice Veenendaal. Naast gymdocent van     
groep 3 en 5 op De Schakel ben ik ook gymdocent           
op De Grondtoon en begeleider bij SportZapp op        
vrijdagmiddag. Ik doe mijn best om de kinderen te         
helpen in hun ontwikkeling en samen veel plezier te         
beleven aan het bewegen! Zelf speel ik voetbal in         
het derde elftal van DTS Ede en vind ik het leuk om            
daarnaast vele andere beweegactiviteiten te doen.      
Wie weet zien wij elkaar nog eens, tot dan! 

Vriendelijke groet, Niels. 

 
Open lessen 
Deze maand zouden de open lessen zijn, maar ook deze kunnen nu helaas niet              
plaatsvinden. 
 
 
 10 minutengesprekken 
In november ontvangen de kinderen geen rapport (uitgezonderd de kinderen van groep 8).             
Wél zijn er gespreksavonden. Tijdens dit gesprek koppelen we u de resultaten terug van de               
toets sociaal- emotionele ontwikkeling “Viseon”.  
Ook deze gesprekken zullen nu anders dan anders zijn en niet op school plaatsvinden, maar               
via beeldbellen met behulp van Google Meet. Deze gesprekken vinden plaats in de week van               
23 en 30 november. Binnenkort ontvangt u een mail met aanvullende informatie over hoe dit               
in zijn werk gaat. We verwachten in de Meet van alle kinderen ten minste één ouder of                 
verzorger. Gezien het onderwerp vinden wij het niet wenselijk dat kinderen zelf (of             
broertjes/zusjes) bij dit gesprek aanwezig zijn. 
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Rapport/ VO-gesprekken groep 8 
Op vrijdag 20 november krijgen de kinderen van groep 8 hun rapport mee naar huis. Op 23,                 
24 en 25 november worden de eerste adviesgesprekken richting voortgezet onderwijs met            
ouder(s)/verzorger(s) en hun kind gehouden. ook deze gesprekken zullen via een Google            
Meet worden gehouden. Tijdens deze adviesgesprekken wordt “een schot voor de boeg”            
gegeven. Het uiteindelijke advies volgt in februari. De ouders van groep 8 ontvangen per              
mail een aparte uitnodiging. 
 
 
Goede doelen. 
Afgelopen jaren werd er op maandag zendingsgeld opgehaald. Dit geld werd o.a. gebruikt             
voor onze sponsorkinderen. Omdat er steeds minder geld opgehaald wordt, wordt het steeds             
moeilijker om genoeg geld bij elkaar te krijgen om deze kinderen te kunnen blijven              
ondersteunen. 
Daarom gaan we het dit jaar anders doen. Elke maand bedenkt een andere groep een actie                
om geld in te zamelen. Groep 5 begint in november met het maken en verkopen van                
kerstkaarten. Het stokje wordt in december overgenomen door de groepen 3 en 7, die dan               
kerststukjes gaan verkopen. Zo is er elke maand een andere actie uitgevoerd door een              
andere groep. 
Op deze manier hopen we onze goede doelen te kunnen blijven ondersteunen. 
Alvast bedankt voor uw bijdrage! 
 
 
School en sport  
Op 10, 17 en 24 november worden de gymlessen van de groepen 5, 
6 en 7 (wellicht ook 8) verzorgt door een trainer van een 
plaatselijke sportvereniging. Deze keer gaan we tennissen. 
Nu al bekend is dat sCool on Ice dit jaar niet doorgaat, omdat er 
geen tijdelijke ijsbaan in Veenendaal komt. 
 
 
Schakel-afspraken 
Met elkaar hebben wij een paar jaar geleden samen met de kinderen de Schakel-afspraken              
opgesteld. Deze afspraken worden ieder jaar in de eerste schoolweek weer met de kinderen              
besproken. Het is de bedoeling dat zij hun best doen zich aan deze afspraken te houden.                
Om de afspraken levend te houden, stellen wij elke maand één afspraak centraal.  
Deze maand:  
 
“We zitten niet ongevraagd aan andermans spullen”. 
 
“We zitten niet aan elkaar”. 
  
Voor de groepen 1 en 2 is de regel in voor de kinderen begrijpelijker taal omgezet. Voor hen                  
geldt: 
 
    Eerst even vragen als je wat gaat lenen, dan kan je het pas meenemen. 
 
Wilt u alle afspraken nog eens nalezen? U vindt ze in de Schoolgids. Bovendien hangen ze                
in de gang en de hallen én in alle klassen. 
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Kinderboekenweek 1 
In het vorige Schakelaartje vroegen we u om bonnetjes in te           
leveren van boeken die in de Kinderboekenweek zijn gekocht. 
Een aantal ouders heeft dit gedaan en daardoor mochten we gratis           
twee boeken uitzoeken bij de Bruna! We zijn hier heel blij mee!  
Hartelijk dank voor het meesparen! 
 
 
Kinderboekenweek 2 
De week voor de herfstvakantie is de Kinderboekenweek geëindigd. In het vorige            
Schakelaartje heeft u kunnen lezen dat de groepen 1 /m 4 mee konden doen aan een                
kleurwedstrijd.  
Kinderen uit groep 5 t/m 8 konden zich aanmelden voor de voorlees- en gedichtenwedstrijd.              
Deze wedstrijden hebben in de klassen plaatsgevonden en uiteindelijk zijn er een heleboel             
winnaars uit de bus gekomen!  
Renate (gr. 1/2a), Kate (gr. 1/2b), Ruben Diepeveen (gr. 3) en Lotte (gr.4) hebben in hun                
klas de kleurwedstrijd gewonnen. Knap gedaan, zeg!  
In groep 5 heeft Thijs de voorleeswedstrijd gewonnen en Daoud de gedichtenwedstrijd. In             
groep 6 waren dat Kim en Meike, in groep 7 Said en Elise en in groep 8 Elja. Gefeliciteerd!  
Alle winnaars hebben als beloning een groot applaus en een certificaat gekregen. Ze             
mogen trots zijn op zichzelf! 
 

   
 
 
Plein in de wintertijd 
Met het ingaan van de wintertijd worden, net als ieder ander jaar, de openingstijden van het 
plein een beetje aangepast. Met de pleinouders is afgesproken dat zij in die periode alleen in 
het weekend en in vakanties het hek openen en weer sluiten. Door de week zorgt degene 
van het team die de school als laatste verlaat ervoor, dat het hek afgesloten wordt. In de 
regel betekent dit dat het hek ’s avonds rond 18.00 uur dicht gaat. Op woensdagmiddag kan 
dat wat eerder zijn. 
We zijn blij te kunnen vermelden dat een oproep voor de herfstvakantie vier nieuwe 
pleinouders heeft opgeleverd. De groep bestaat nu uit 9 ouders. Hierdoor heeft men om de 9 
weken pleindienst. dat komt neer op ongeveer 6 keer per jaar. Een kleine moeite voor de 
ouders, groot plezier voor de kinderen uit de buurt. Ook aanmelden? U bent welkom! 
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Sinterklaas 
Ook dit jaar zijn Sinterklaas en zijn Pieten weer van harte           
welkom op De Schakel. We hebben hem 2 Pieten uitgenodigd          
om op vrijdag 4 december bij ons op bezoek te komen. Gezien            
zijn leeftijd zullen we wel extra streng met de corona regels           
moeten omgaan. We vragen u dringend om niet rond het plein           
op de aankomst van Sinterklaas te blijven wachten. Trouwens,         
dat zou wel eens tevergeefs kunnen zijn…..Laten we met elkaar          
duimen dat Corona geen roet door het sinterklaasfeest gooit.  
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan Sinterklaas helpen door           
lootjes te trekken en hem de zware klus van surprises en           
gedichten maken uit handen te nemen. Dat wordt vast weer een           
gezellig sinterklaasfeest! 

 
 
Kerstfeest 2020 
29 november is de eerste zondag van advent. Vanaf die dag beginnen 
we ons voor te bereiden op het kerstfeest. In deze tijd waarin we zo veel 
slecht nieuws te horen krijgen, is het extra fijn om uit te kijken naar “Het 
beste nieuws”.  

Met een kleine vlam 
begint het grote licht. 
De Heer komt naar ons toe. 
Dat is een goed bericht. 

 
Woensdag   16 december van 18.30 tot 19..30 uur willen we met de 
kinderen ons Kerstfeest vieren.  Meer informatie ontvangt u op een later 
moment van ons, maar voor nu: noteert u 16 december in uw agenda. 
 
 
Vrijwillige bijdrage 
Ook dit jaar vragen wij u om een vrijwillige bijdrage van minimaal €25,--. kort geleden heeft u                 
via de mail een oproep gehad de bijdrage te betalen. We maken het u gemakkelijk door                
gebruik te maken van Wis Collect. We hebben al enkele betalingen binnen. Dank daarvoor!              
Mogen we ook uw bijdrage tegemoet zien? 
Vanuit de vrijwillige bijdrage worden extraatjes mogelijk gemaakt, die vanuit de bekostiging            
van het ministerie niet betaald kunnen worden. Het geld wordt o.a. besteed aan de viering               
van het Sinterklaasfeest, christelijke feesten, projecten, kinderboekenweek, boeken voor de          
bibliotheken in de klas, leuke extra dingetjes voor elke groep, deelname aan sportieve             
activiteiten, aanvullend speelmateriaal op het plein etc. Het schoolreisje is niet inbegrepen. 
 
 
Gevonden voorwerpen. 
Iets verloren? Gevonden waardevolle voorwerpen worden altijd op het bureau van meester 
Rob gelegd. De mand met “zwervende kleding” staat rechts achter het podium. Laat uw kind 
een kijkje nemen. 
 

Nieuwe website online! 
Het is zo ver: onze nieuwe website is online! Er moeten nog verschillende zaken toegevoegd 
worden. Dat gaat binnenkort gebeuren. Toch hebben we er voor gekozen om de nieuwe site 
alvast online te zetten. U kunt op de nieuwe site terecht voor het lezen van onze schoolgids, 
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het inzien van bijvoorbeeld het vakantierooster en het gymrooster, het nalezen van dit 
Schakelaartje, onze visie en missie, ons team (kijkt u ook eens naar de mooie portretten door 
kinderen gemaakt) en nog veel meer. Kortom: ontdek onze school op onze nieuwe website 
www.schakelveenendaal.nl 

 

 
 

 
 
Van de MR  
De Medezeggenschapsraad is op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. Bent u 
dat? 
De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten en denkt en 
spreekt mee over allerlei zaken en heeft medezeggenschap in voorgenomen besluiten die de 
directie wil gaan uitvoeren.  
Denkt u eens aan het afgelopen (roerige) schooljaar… Waarbij er Corona protocollen 
opgesteld en goedgekeurd moesten worden, de school overgegaan is op heterogene 
kleutergroepen en waar het wel of niet invoeren van het continurooster een belangrijk 
agendapunt was. 
Wilt u meepraten, meedenken en meebeslissen over dit soort belangrijke zaken voor onze 
school, voor uw kind en de stem van u als ouders laten horen, aarzel dan niet! 
Bij interesse kunt u een mail sturen naar: mr@schakelveenendaal.nl  
Op de volgende pagina’s vindt u een uitnodiging voor de MR en het jaarverslag.  
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Wat is de MR? 

- Bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en de personeelsleden. 
- Heeft medezeggenschap in voorgenomen besluiten die de directie wil 

gaan uitvoeren. 
- Heeft bevoegdheden en taken, zoals het goedkeuren van het schoolplan, 

het vakantierooster, het jaarplan en de schoolgids. 
- Kan zelf initiatieven nemen en een eigen visie ontwikkelen. 

 
 

Wie zitten er in de MR? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juf Lisanne           Juf Gerda            Frank Mentink          Bart Scheffer  

 
Heeft u vragen/opmerkingen of wilt u in de MR? 

mr@schakelveenendaal.nl  
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Jaarverslag MR De Schakel  
schooljaar 2019-2020 

 
De MR bestond afgelopen jaar uit de volgende vier leden: Vanuit de personeelsgeleding             
waren dit: Lisanne Poort en Gerda Coers (beurtelings voorzitter). De oudergeleding bestond            
uit: Frank Mentink (secretaris) en Bart Scheffer (penningmeester).  
 
De vacature voor een vertegenwoordiging van De Schakel in de GMR is gaandeweg het jaar               
ingevuld door Gerda Coers. Sinds het lidmaatschap in de GMR betaald wordt, hoeft dit niet               
meer uit het taakbeleid van De Schakel ingevuld te worden. Ook als het een ouder betreft                
staat hier een kleine vergoeding tegenover. De GMR heeft losgelaten dat de            
vertegenwoordiger tegelijk lid moet zijn van de MR van de school. Het mag ook een andere                
leraar of ouder zijn, die betrokken is bij de school. 
Naast de leden van de MR was (gedeeltelijk) bij alle vergaderingen de directeur van de               
school (Rob Meinster) aanwezig.  
De voorzitter van de MR stemt samen met de directeur vooraf de vergaderingen af.  
 
De werkzaamheden van de MR spelen zich veelal op de achtergrond af en de MR heeft als                 
taak het toezicht op (de uitvoering van) het beleid van de school. Tevens geeft de MR                
gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en het MT. Het afgelopen jaar is de MR 5                 
keer fysiek bij elkaar gekomen. De agenda werd dit jaar vooral bepaald door actuele              
gebeurtenissen zoals de Corona-crisis, waardoor er ook tussentijdse afstemming op korte           
termijn nodig was. O.a. over de protocollen m.b.t. Corona. Ook de invoering van een              
continurooster kwam hierdoor in een versnelling terecht. De MR maakt vanaf die tijd ook              
gebruik van andere communicatiemiddelen zoals video-overleg (2 keer) en groepsapp.          
Daarnaast kwamen jaarlijks terugkerende zaken voorbij zoals de schoolplannen voor de           
komende tijd, activiteitenplan, begroting en groepsverdeling. De MR heeft ook meegedacht           
en haar instemming gegeven aan een organisatorische wijziging in de onderbouw: het            
werken in heterogene groepen. Bij alle zaken is er plezierig samengewerkt, zowel onderling             
als met de directie. Verschillende inzichten zijn bespreekbaar en er is ruimte voor discussie              
en eigen inbreng. 
 
Dit schooljaar heeft de MR goedkeuring of instemming verleend aan, dan wel gesproken             
over en advies gegeven over: 

● de schoolgids 2020-2021 
● de groepsindeling schooljaar 2020-2021 
● het jaarverslag 2019-2020 
● het schoolplan 2019-2023  
● invoering /gebruik van de Parro-app voor snellere communicatie met ouders. 
● Vervangingsprocedure: wat te doen bij ziekte/uitval van leraren?  
● de CPOV-audit in oktober 2019 : tips en tops bij de schoolontwikkeling. 
● tropenrooster: wat te doen bij temperaturen > 30 graden? (wordt vervolgd) 
● aanstellingen van personeelsleden : een onderwijsassistent ter ondersteuning van         

groep 1. (Dit in verband met de groepsgrootte.) En daarnaast ook voor ondersteuning             
bij andere groepen. 
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● de schoolbegroting van kalenderjaar 2020 
● het werk-verdelingsplan met daarin o.a. taakbeleid voor leraren. 
● het vakantierooster 2020-2021. (De uiteindelijke instemming van het algemene         

vakantierooster ligt bij de GMR).  
● Invoering van structurele Ouder/Kindgesprekken na het eerste rapport (4-8) 
● het innen en besteden van de ouderbijdrage/ kascontrole door MR. 
● de gang van zaken tijdens de Corona-thuiswerk-periode. 
● het invoeren van het protocol bij terugkeer op school na de thuiswerk-periode. 
● het vervroegd invoeren van een continurooster. 
● het invoeren van werken met heterogene groepen in groep 1 en 2.  

 
Schooljaar 2020-2021 gaan we verder met het uitwerken van het activiteitenplan van de MR              
en ongetwijfeld zullen er ontwikkelingen zijn in deze Corona-periode, waarin meedenken van            
de MR erg op prijs gesteld wordt.  
 
Uiteraard bent u als ouder altijd welkom op onze vergaderingen en kunt u altijd suggesties               
mailen/vragen stellen.  
U kunt dit ook via ons mailadres mr@schakelveenendaal.nl 
 
Ook zoeken wij voor de toekomst een nieuw MR-ouderlid. U bent van harte welkom om eens                
mee te komen kijken bij ons overleg, voordat u hiertoe beslist. Juist in deze tijd van afstand                 
kan het voor u als ouder waardevol zijn om toch (zij het op een andere manier) betrokken te                  
zijn bij het reilen en zeilen op school.  
 
 
Namens de MR, 
Frank Mentink, secretaris 
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