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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022 
 
AGENDA 
5-10   8:30-9:00 Leescafé groep 1-3 

6-10 19:00 Informatieavond voor groep 3 (aanvankelijk lezen) en voor groep 7&8 
(traject naar het voortgezet onderwijs) 

12-10   20:00 Vergadering ouderraad (OR)  
20-10   Afsluiting project ‘Zorgen voor jezelf en de ander’ 
22-10 t/m 30-10 Herfstvakantie 

 
KWALITEITSONDERZOEK 2022 
Uitkomsten enquête onder ouders en leerlingen  
Allereerst willen we u hartelijk bedanken voor het invullen van de enquête over onze school. Het is 
altijd goed om zoveel mogelijk ouders en leerlingen te horen, omdat het dan een reëel beeld geeft. 
Bijgevoegd hebben we een infographic waarop alle uitkomsten van de enquête te lezen zijn. 
Voor de volledigheid voeg ik nog graag toe dat de hoge score bij gepest worden en vervelende 
dingen (zelf meemaken) betekent dat leerlingen een hoge mate van sociale veiligheid voelen. Dit 
staat ook benoemd bij het sterretje, maar is heel klein afgedrukt. 
We hebben natuurlijk samen met het team de enquête bekeken en we hebben met elkaar punten 
waar we trots op zijn, alsmede verbeterpunten bedacht die ook zijn weergegeven. 
We zijn blij met de uitkomsten en we vinden het heel belangrijk dat iedereen zich goed voelt bij ons 
op de Vuurvogel. We vinden het fijn en belangrijk dat u als ouders en de kinderen zelf weten dat 
onze deuren altijd open staan. Dus zit u ergens mee, deelt u dat dan met ons. Dan kunnen we 
samen kijken wat we ermee kunnen. 
 

EVEN VOORSTELLEN: SANNE SENGERS 
“Mijn naam is Sanne Sengers en vanaf 1 oktober zal ik Meester Rick 

vervangen op maandag, dinsdag en om de andere woensdag. 
In 2006 ben ik afgestudeerd aan de PABO en sindsdien ben ik werkzaam 

geweest in verschillende vormen van onderwijs. 
Ik ben als leerkracht begonnen op een mytylschool, voor kinderen met een 

lichamelijke en geestelijke beperking. Daarna heb ik een aantal jaren in 

regulier basisonderwijs gewerkt en de laatste jaren was ik werkzaam op het 

voortgezet speciaal onderwijs, cluster 4. Hier zitten leerlingen met 

psychiatrische stoornissen en (ernstige) gedragsproblemen. 
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Ik ben getrouwd en heb 2 zoons. 

Wij hebben thuis een teckeltje, 2 Noorse boskatten. Ook heb ik 2 pony’s, waarmee ik op nationaal 

niveau aangespannen wedstrijden rij. 

Dat ik dol ben op dieren en heel graag buiten ben, zal dus geen verrassing zijn. 

Ik heb heel veel zin om op de Vuurvogel te gaan starten en er met elkaar een leerzaam en fijn 

schooljaar van te maken.” 

 

EVEN VOORSTELLEN: MELANIE BUITENDIJK 
“Mijn naam is Melanie Buitendijk en komend jaar mag ik vanaf oktober om 
de week op woensdag, iedere donderdag en vrijdag lesgeven aan groep 4/5. 
Op school kunt u mij vanaf 14 september al tegenkomen. 
Ik ben 43 jaar, geboren en getogen in Bergschenhoek en moeder van twee 
tienerdochters van 15 en 16 jaar.  
In 2004 heb ik mijn sociaal-juridische opleiding afgerond aan Hogeschool 
Inholland en na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de financiële 
juridische sector, besloot ik enkele jaren geleden het roer volledig om te 
gooien en opnieuw bij Hogeschool Inholland de schoolbanken in te duiken om 
juf in het basisonderwijs te kunnen worden.  

Ik heb bewust gekozen om juf in het primair onderwijs te worden, omdat ik van mening ben dat juist 
de basisschoolperiode een veilige plek moet zijn om te kunnen groeien en bloeien. Ik wil daar graag 
een positieve bijdrage aan leveren. Ieder kind is uniek en welkom en ik hoop ook uw kind dat te 
kunnen meegeven dit schooljaar.”  
 

IN HET ONTBIJTNIEUWS - RTL Nieuws maakt nieuws item bij OBS Vuurvogel 
Pesten is not done! Vorige week organiseerde Stichting School & Veiligheid de week tegen pesten. 
RTL 4 Verslaggever Boyan Ephraim, tevens oud-verslaggever van Hart Van Lansingerland, bracht 26 
september een bezoek aan onze school. RTL Nieuws maakte hier een nieuwsitem over de week 
tegen pesten.  

Verslaggever Ephraim vertelde in het nieuwsitem dat hij vroeger ook wel eens is gepest en dat dit 
een zodanige indruk om hem heeft gemakt, dat hij dit nu als volwassen man nog steeds precies 
weet. Dit om nogmaals te benadrukken wat het effect van pesten kan zijn. 

Wij zijn het schooljaar begonnen met het Jeelo project: zorgen voor jezelf en anderen. Hierin wordt 
aandacht besteed aan onder andere het omgaan met elkaar. Het is een goed onderwerp voor het 
begin van het schooljaar. Een goede groepsvorming zorgt er immers voor dat pesten geen kans 
krijgt.  
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WAT IS DE ROL VAN ONZE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD? 
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de 
school. De rol van de medezeggenschapsraad op school is meepraten over het schoolbeleid. 
 
Betrokkenheid schoolbeleid 
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten 
over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal 
onderwerpen moet de schooladvies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat 
een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om 
mee te praten over het beleid op school. 
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Vertegenwoordiger van achterban 
De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel van de 
school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban. 
 
Bevorderen openheid 
De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de 
medezeggenschapsraad in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen. De 
algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap 
scholen (Wms).  
 
De medezeggenschapsraad: 

• bevordert openheid en onderling overleg in de school; 

• waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling; 

• doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school. 
 
Reglement 
Deze wettelijke taken worden uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement. Bijvoorbeeld op 
welke wijze men vergadert en hoe ouders worden geïnformeerd over de werkzaamheden van de 
medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft een informatieplicht voor betrokkenen 
bij de school. De keuze van informatiemiddelen ligt bij de medezeggenschapsraad. 
 
Onze MR 
Dit jaar zitten Mina Ihataren (moeder Aidan groep 6), Annemieke Boxem (moeder Huub groep 5), 
Anneke Voogt (leerkracht groep 5/6) en Kim Haring (leerkracht groep 1/2A) in de 
medezeggenschapsraad. 
 
Heeft u een vraag of wilt u een keer een vergadering bijwonen? Stuur dan een e-mail naar 
mr@obsvuurvogel.nl  
 

MAATSCHAPPELIJKE STAGES 
Op 26 september 2022 was het weer zo ver: de Dag van de Europese talen. Traditiegetrouw 
bezoeken de 2e jaars leerlingen van Wolfert Lansing dan basisscholen in de omgeving en geven zij 
daar een taalles. Dit kan Engels, Spaans, Duits, Hongaars, Pools of elke andere taal zijn. Elk jaar 
vormen deze taallessen een groot succes op de basisscholen.  
In groep 7/8 bij meester Gerard is er een taalles gegeven en aan de groep 7 van juf Yara en juf 
Patricia een Engelse les.  
 

 

https://www.facebook.com/obsvuurvogel
https://www.instagram.com/obsvuurvogelbergschenhoek/
mailto:mr@obsvuurvogel.nl


 

 
“Op obs Vuurvogel ontdek ik wie ik ben, wat ik kan, wat ik voel en wat ik wil.” 

 
obsvuurvogel            @obsvuurvogelbergschenhoek 

 
 

 
 

INSPIRERENDE MASTERCLASS 
Op maandagavond 26 september zijn Patricia, Kim en Nicolette naar de Thomas More Hogeschool 
geweest. Daar was de Materclass ‘Onderweg naar kansengelijkheid’. Een aantal inspirerende 
sprekers, waaronder Karim Amghar hebben vanuit bevlogenheid verteld hoe we kansenongelijkheid 
tegen kunnen gaan. Het was fijn om te merken dat we als school al veel dingen goed doen. Het 
komende schooljaar blijven we ons inzetten voor gelijke kansen. 
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