
Bedankt en tot ziens! 

Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en  

andere betrokkenen, 

Dit bijzondere schooljaar loopt bijna ten einde, nog twee 
dagen en dan mag het team genieten van de welverdiende 
zomervakantie. Ondanks alle ups en downs kijk ik terug op een positief jaar.  

In augustus met frisse energie begonnen aan dit schooljaar, ons nieuwe logo 
gepresenteerd, de schoolapp gelanceerd en een nieuwe naam voor ons 
kindcentrum. Helaas kwam er nét voor de kerstvakantie de mededeling dat 
de scholen weer gesloten moesten worden. Tijdens de schoolsluiting, wer-
den we gedwongen om onderwijs op afstand te verzorgen in combinatie 
met noodopvang. De schooldeuren mochten gelukkig al vrij snel op 8 febru-
ari weer open, sindsdien hebben we gezorgd voor continuïteit voor de leer-
lingen. Op preventieve groepsquarantaines na hebben we geen enkele 
groep naar huis hoeven sturen vanwege te weinig personeel. Ook is het 
team goed op de been gebleven. Ik vind dat we daar in geslaagd zijn.  

Ik ben trots op mijn team. Hoe we ondanks alle maatregelen toch in oplos-
singen zijn blijven denken. Het was niet gemakkelijk om na een schoolslui-
ting weer ‘opnieuw’ te starten met je groep. Ook ben ik blij dat we de laatste 
ronde van de driehoeksgesprekken fysiek hebben georganiseerd, zo sluit je 
het schooljaar toch wat prettiger af met elkaar. Als ik kijk naar alle vacatures 
die zijn ontstaan en hoe we die ingevuld hebben ben ik daar ook trots op. We 
nemen afscheid van een aantal collega’s en verwelkomen ook nieuwe ge-
zichten. In deze Sporcktinfo stellen een aantal nieuwe teamleden zich voor.  

Zoals je wellicht hebt gehoord krijgen scholen volgend jaar extra middelen, 
deze komen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Om deze 
middelen te besteden heeft het team en de MR samen een plan opgesteld. 
Op dit moment hebben we een deel van de middelen geïnvesteerd in een 
extra groepsleerkracht, uitbreidingen in uren bij het huidige personeel en in 
scholing/opleidingen. Een groot deel is nog over, we bekijken na de vakantie 
samen verder hoe we deze middelen zo goed mogelijk kunnen besteden.  

Ik wens iedereen een fijne zomervakantie toe en tot maandag 6 september! 

Met vriendelijke groet, 
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Volg ons ook op Twitter (@BSSporckt) en Facebook (BSSporckt) om 
 op de hoogte te blijven van alle informatie, nieuwtjes en foto’s. 

https://www.facebook.com/BSSporckt/
https://twitter.com/bssporckt


 

 

 

  

1 september - SPORCKTinfo (#1) 

6 september - Eerste schooldag 

 

 

 

 

 

SMW is de afkorting voor School 

Maatschappelijk Werk (SMW)

melden via: 

k.vannisselrooij@imwtilburg.nl 

Het spreekuur van SMW  

is nu telefonisch of digitaal: 

 

 

 

De eerstvolgende vergadering  

van de OR en de MR is: 

14 september 2021 

 

26 juli t/m 5 september 

Zomervakantie 

Voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Xpect Primair 
zijn wij nog op zoek naar een ouder die onze school wil vertegenwoordigen.  In de 
GMR wordt o.a. het beleid en bovenschoolse ontwikkelingen besproken. De GMR is 
de directe gesprekspartner van het College van Bestuur.  
 
Alle scholen van Xpect Primair zijn vertegenwoordigd in de GMR door één ouder 
en één personeelslid. Wil je meer informatie over deze rol? Neem dan contact op 
met Wilma of Jos. Informatie en contact is te vinden via: www.xpectprimair.nl/GMR/ 

 

Gezocht: ouderlid GMR 

Online ouderbijeenkomst over scheiding 
De samenwerkende instanties in de regio Hart van Brabant organiseren op maan-
dag 9 september van 19.00 tot 21.00 uur een online Ouderbijeenkomst over het 
thema ‘scheiding’. 
 
Wilt u deelnemen? Dan graag van tevoren aanmelden, zie onderaan de pagina het 
kopje Aanmelden. De link naar de Online Ouderbijeenkomst krijgt u een paar da-
gen van tevoren toegestuurd. 
  
De Ouderbijeenkomst gaat over wat de gevolgen van een (moeilijk lopende) schei-
ding voor u en voor uw kind(eren) betekenen. De informatie die in de bijeenkomst 
gegeven wordt, kan u een andere kijk geven op wat uw kind en wat u als ouder in 
de huidige situatie nodig heeft. 
 
De bijeenkomst is bedoeld voor alle gescheiden ouders en hun netwerk. 
  
Wat kunt u verwachten van de bijeenkomst? 
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over: 
 
• Wat is uw positie als ouder en als ex-partner? Andere ouders delen hun verhaal 

over hun ervaringen en hun proces. 
• Wat is de positie van uw kind of kinderen?  Kinderen vertellen over hun erva-

ringen met hun gescheiden ouders. 
• Wat is voor uw kind nu en voor de toekomst belangrijk? U krijgt praktische tips 

en vragen om mee te nemen. 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.ouderbijeenkomsten.nl 
 
Vriendelijke groet, 
 
Namens de samenwerkende instanties in de regio Hart van Brabant. 

https://www.xpectprimair.nl/gmr/
http://www.ouderbijeenkomsten.nl/
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De jaarkalender van vol-
gend jaar ontvangt u via 

de schoolapp. U ontvangt 
van ons een bericht wan-

neer alles in de kalender is  
ingevuld.  

Zo kunt u straks alle va-
kanties, vrije dagen, stu-
diedagen en overige acti-

viteiten gelijk synchronise-
ren met uw eigen 

(digitale) agenda op uw 
telefoon. Handig! 

Daarnaast zorgen wij voor 
de jaarafsluiting in de 

schoolapp. Dit betekent 
dat uw kind automatisch 
wordt overgezet naar de 

nieuwe groep en oude be-
richten en foto’s worden 

gearchiveerd. 

 

Even voorstellen: Mella 

Even voorstellen: Hakima 

Mijn naam is Hakima Dihi. Ik ben 44 jaar en ik heb 3 kin-
deren. Na de zomervakantie kom ik als onderwijsassistent 
het team op de Sporckt versterken. Ik ga mijn handen uit 
de mouwen steken in groep 4. Het onderwijs is een van 
mijn passies en mijn doel is de kinderen vooruit te helpen 
in hun ontwikkeling. Ik heb er ontzettend veel zin in en ik 
kijk uit naar een leuk en leerzaam schooljaar! 
 
Groetjes Hakima  

Even voorstellen: Will 
Mijn naam is Will Schrauwen. Na een periode van re-integreren 

ben ik per 1 september op de Sporckt werkzaam als leer-
krachtondersteuner voor de groepen 5 tot en met 8. Voor-
heen was ik als leerkracht en bouwcoördinator werkzaam 

op basisschool de Bloemaert. Mijn grote passies zijn kunst, 
cultuur en cultuureducatie. Twee jaar geleden heb ik de 

studie cultuurbegeleider afgerond. Met deze opgedane in-
zichten wil ik het team van de Sporckt ook graag ondersteu-

nen. Ik ben vier dagen aanwezig, van maandag t/m woensdag 
en op vrijdag.Tennissen, 999 games spellen spelen, wandelen, 

tekenen en schilderen, muziek zijn mijn andere favoriete bezigheden.  

Fijn dat ik op deze school als ondersteuner aan de slag kan. Ik heb er zin in! 

Mijn naam is Mella Klaessen en ik ben vanaf volgend school-
jaar de nieuwe muziekjuf. Het zal jullie dan ook niet verba-
zen dat een van mijn hobby's muziek maken is. Ik speel 
gitaar, piano en ik zing daarbij. Ook schrijf ik eigen liedjes, 
voor mezelf, of voor tijdens de muziekles. Het afgelopen 
jaar nam ik een eigen cd op met zelfgeschreven Limburg-
stalige liedjes. Mocht je het leuk vinden om die te  
luisteren, kun je ‘Plat’ vinden op Spotify of op Youtube.  
 
Naast het podium, waar ik muziek maak of toneel speel, kun je me ook vaak vinden 
aan de klimmuur om te boulderen, of aan een tafel met vrienden tijdens een spel-
letje Dungeons & Dragons.  Ik heb enorm veel zin om aan de slag te gaan en ik 
wens jullie alvast veel succes met de oorwurmen die ongetwijfeld thuis nog wor-
den gezongen aan het eind van de dag.  

Even voorstellen: Kay 
Mijn naam is Kay Wouters, 26 jaar en sinds afgelopen oktober 

getrouwd met Jay Wouters. In mijn vrije tijd luister ik graag 
naar een LP of ben ik weg met vrienden.  

 
Ik heb de afgelopen 7 jaar met veel plezier gewerkt op Cam-
pus 013 maar vond het nu tijd voor een nieuwe uitdaging in 

het basisonderwijs. Vanaf het nieuwe schooljaar ga ik aan de 
slag in groep 1 – 2. In mijn stageperiode mocht ik ook stage lo-

pen in deze groepen en denk ik met regelmaat aan terug. Ik heb 
er ontzettend veel zin in.  
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SMW is de afkorting voor School 

Maatschappelijk Werk (SMW)

melden via: 

k.vannisselrooij@imwtilburg.nl 

Het spreekuur van SMW  

is nu telefonisch of digitaal: 

 

 

 

De eerstvolgende vergadering  

van de OR en de MR is: 

14 september 2021 

 

26 juli t/m 5 september 

Zomervakantie 

 

De resultaten van de vragenlijst 
De vragenlijst is namens 170 gezinnen ingevuld, wij ongeveer 320 gezinnen op 
school. Dat is een respons van ruim 50%. Naar aanleiding van deze resultaten gaan 
we ons nieuwe beleid verder definitief vormgeven. Dit wordt met alle ouders in de 
eerste Sporcktinfo van het nieuwe jaar gecommuniceerd, dat is op 1 september 
2021. Dat kan niet eerder omdat we nog niet weten welke maatregelen er gaan 
gelden voor volgend schooljaar. Hieronder alle resultaten, dank voor alle reacties! 
 
Vraag 1: Vanaf maandag 6 september mogen alle ouders hun kind/kinderen weer begeleiden 
tot op de speelplaats. Zodra om 8.20 uur de schooldeuren opengaan, bij de eerste bel, mogen 
alle ouders de eerste schoolweek met hun kind/kinderen meelopen tot in het klaslokaal. Van-
af de 2de schoolweek gaan de leerlingen zelfstandig naar binnen. 

 

Vraag 2: Na schooltijd is er voor ouders de vrije mogelijkheid om tot 14.45 uur (op vrijdag tot 
12.10 uur) een kijkje te komen nemen in de klas, de leerkracht iets te vragen of bijvoorbeeld 
een afspraak te maken met de leerkracht. Op deze manier geven we ouders de ruimte voor 
een inloop.  

Vraag 3: Gedurende het schooljaar zorgen we voor diverse contactmomenten met u als ou-
der. Denk hierbij aan de inloopavond, de driehoeksgesprekken, de ouderkind-lessen van Kan-
jer, de thema-avonden, de stem van de ouder en de vieringen van de IPC-thema die uitge-
voerd gaan worden. Het gaat om 9 tot 14 momenten. 


