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Agenda:
Do 25 en vrij 26 mei: Hemelvaart, alle kinderen zijn vrij.
Ma 5 juni: Pinksteren, alle kinderen zijn vrij.
Vacature MR
Vanaf het begin van het volgende schooljaar komt er binnen de Medezeggenschapsraad een
vacature vrij voor een enthousiaste ouder. De vacaturetekst met een nadere uitleg en een
bijgevoegde strook waarmee u zich kandidaat kunt stellen, kunt u vinden in de eerste bijlage
van dit informatiebulletin.
Ouderbijdrage en schoolreis
Op 15 juni 2017 is het weer zover: onze tweejaarlijkse schoolreis.
Uit onze administratie is gebleken dat een aantal ouders de jaarlijkse ouderbijdrage nog niet
betaald heeft.
Wij streven ernaar om ook dit jaar weer met alle kinderen op schoolreis te gaan. Wanneer de
ouderbijdrage niet betaald wordt, kunnen de kinderen helaas niet mee op schoolreis. Wij
verzoeken daarom de ouders die nog niet betaald hebben dringend de ouderbijdrage voor
1 juni te betalen. De schoolreisdag is een verplichte schooldag. Kinderen die niet mee gaan
worden op school opgevangen. U kunt de ouderbijdrage overmaken op het onderstaande
rekeningnummer.
Ouderbijdrage (€45,-).
Rekeningnummer NL86 RABO 0153 1154 32 t.n.v. S.K.P.O. 05LL Boschakker Ouderraad o.v.v. naam
kind(eren) en groep(en) en schooljaar 2016-2017
Wij beseffen dat het niet voor alle gezinnen vanzelfsprekend is om ieder jaar weer dit bedrag
te betalen, zeker wanneer er meerdere kinderen zijn. In dit geval zijn er mogelijkheden zoals
een betalingsregeling of via de Stichting Leergeld (www.leergeld.nl). Neemt u dan contact op
met de leerkracht of met de directie om samen tot een oplossing te komen.
Wetenschap en Techniek
Op woensdag 10 mei heeft Mad Science een spetterende show
gegeven op school voor de kinderen van groep 1 t/m 8. Het doel
van de show was om kinderen te enthousiasmeren voor
wetenschap en techniek. Na afloop kregen de kinderen een
inschrijfformulier waarmee ze zich aan kunnen melden voor een
naschoolse wetenschap & techniek cursus van Mad Science.
Op deze manier kunnen kinderen op een leuke manier
kennismaken met wetenschap en techniek. U kunt uw kind via
de website van Mad Science inschrijven voor deze leuke en
leerzame cursus.

Nieuws BoschAkker Molijnstraat
Eindelijk is het zover!! De beschikking en de financiering voor BoschAkker Molijnstraat zijn
rond, de verbouwing kan gaan beginnen!! Een uitbreiding van onze school op een mooie
locatie, zo dicht bij het hoofdgebouw. Met bovendien de mogelijkheid voor het realiseren van
een ontdeklokaal voor alle kinderen.
Samen met het team en de MR hebben we besloten dat de groepen 7 en 8 naar de
Molijnstraat verhuizen. De zelfstandigheid en mobiliteit van deze leeftijdsgroep hebben de
doorslag gegeven. De ouders van deze kinderen zijn middels een brief op de hoogte gesteld.
Ook al zitten we straks op twee locaties, we blijven één school.
De interactie tussen de kinderen op de Molijnstraat en de kinderen van het hoofdgebouw
blijven we stimuleren. De kinderen van de groepen 7 en 8 vinden het erg leuk om als oudste
van de school een verantwoordelijkheid te krijgen bij activiteiten met andere kinderen, zoals
het tutorlezen en assisteren bij de lunch en op het schoolplein. Daarnaast zullen over en weer
activiteiten plaatsvinden in beide gebouwen zoals de gymlessen, leesprojecten in de
bibliotheek en dergelijke. Ook zullen de kinderen van BoschAkker Molijnstraat tijdens de
lunchpauze samen met de andere kinderen van de school buitenspelen. De korte afstand
tussen de twee locaties maakt dit mogelijk.
Om de verkeersveiligheid van de kinderen rond de school te waarborgen, is er intussen al een
verkeerszone op de Molijnstraat gerealiseerd. De MR heeft hierop een uitbreiding
aangevraagd voor de Jan van Riebeecklaan. Deze is echter afgewezen door de gemeente. De
MR heeft besloten om het later, als het gebouw in gebruik is, nog eens te proberen.
Alle voorbereidingen voor de verbouwing zijn in volle gang: de opdracht voor de aannemer,
het ontwerp door de interieurarchitect en de plannen voor de speelplaats en de tuin. Als alles
volgens de planning verloopt, is de verbouwing klaar voor de bouwvakvakantie en kunnen we
in de twee laatste weken van de zomervakantie gaan inrichten en verhuizen.
De komende weken gaan we de kinderen van de huidige groepen 6 en 7 actief betrekken bij
de voorbereidingen en verhuizing. Binnenkort mogen de kinderen een kijkje gaan nemen in de
Molijnstraat en mogen ze meedenken over de inrichting van hun lokaal. Ook hebben ze al een
moodbord gemaakt voor de inrichting van de speelplaats. De ideeën van de kinderen hangen
in de hal. De speelplaatsarchitect neemt deze mee in het ontwerp.

We kijken erg uit naar de feestelijke opening samen met kinderen en ouders op de eerste
schooldag van het nieuwe schooljaar op maandag 28 augustus!!
Wandelvierdaagse
De wandelvierdaagse zit er weer op! Ook dit keer was het weer een groot succes. De deelname
van leerlingen en ouders van BoschAkker die hebben meegelopen was groot. Wij willen via
deze weg dan ook alle ouders en kinderen bedanken voor de inzet en hulp!

Even voorstellen
Nu juffrouw Nicole van groep 1-2 E weer terug is van zwangerschapsverlof komt juffrouw
Maayke ons team versterken. Juffrouw Nicole werkt nu op maandag en dinsdag. Tot de
zomervakantie staat juf Maayke op woensdag t/m vrijdag voor de groep. Zij stelt zich hier even
aan u voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Maayke Willems, ik ben 29 jaar en woon samen
met mijn man en twee zoons in Best.
Al een aantal jaar ben ik werkzaam bij de SKPO als invalkracht
en ik heb al veel scholen gezien. Kinderen die met plezier naar
school komen en zich prettig voelen in de klas, maakt dat ik met
veel plezier mijn werk doe. Samen met kinderen werken, leren,
spelen en ontdekken vind ik belangrijk.
Een boek voorlezen in de kring en dit samen met de kinderen
bespreken en naspelen, werken in hoeken, werken met een
werkje aan de tafel, samen een spel spelen in de gymzaal of
samen buitenspelen. Een dag vol speel- en leermogelijkheden.
Naast mijn werk geniet ik volop van mijn gezin. Samen met mijn
jongens de wereld ontdekken, lekker spelen en gezellig op bezoek bij familie en vrienden.
Naast mijn werk en gezin maak ik ook tijd voor mezelf. Twee keer per week ben ik te vinden in
de sportschool, spreek ik wat af met vrienden of geniet ik van een rustig avondje thuis.
Ik heb heel veel zin om te starten met de vervanging in groep 1/2 E .Samen met de kinderen
gaan we er een leuke en leerzame tijd van maken.
Veel groetjes, juf Maayke
Sponsorloop BoschAkker
Dit jaar organiseert basisschool BoschAkker op maandagmiddag 19 juni een sponsorloop.
Met deze sponsorloop willen we geld gaan inzamelen voor twee goede doelen:
1. Het aanpassen van de speelplaatsen van BoschAkker en locatie BoschAkker Molijnstraat.
2. Stichting Pattaya Street Kids.
Pattaya Street Kids is een organisatie die ervoor zorgt dat straatarme kinderen naar school
kunnen gaan en daarvoor de benodigde spullen/ materialen krijgen. Marloes van Rens, de
moeder van Charlotte en Julie zet zich al enkele jaren in voor deze organisatie.
Op maandag 29 mei wordt de goede doelen actie gestart en zal Marloes een presentatie
komen geven in alle groepen zodat de leerlingen weten waarvoor ze geld gaan inzamelen.
De kinderen krijgen op 29 mei een sponsorkaart met uitleg mee naar huis om geld op te halen.
Wilt u alvast meer informatie over Pattaya Streetkids zie: http://www.slum-kids.org/welcome

Wij hopen op veel steun en betrokkenheid bij deze actie.
Marloes van Rens, Judith van Rooij, juf Marieke en meneer Ruud.
Informatiebijeenkomsten nieuwe kinderen
Voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind organiseren we
tweemaandelijks een rondleiding. De eerstkomende informatiebijeenkomst is gepland op
maandag 12 juni om 09.00 uur.
Belangrijk!!
Voor broertjes en zusjes die al op onze school zitten is een plaatsje gereserveerd op onze
school. Ook hiervoor dient u een aanmeldformulier te komen halen. Geef tijdig door wanneer
er een nieuw broertje of zusje geboren is dan kunnen wij hier rekening mee houden.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van broertjes en zusjes.

Formatie en groepsindeling schooljaar 2017-2018
De voorbereidingen voor volgend schooljaar zijn in volle gang. Het rond krijgen van de
formatie en de groepsindeling is ieder jaar een hele puzzel. Kwaliteit van onderwijs,
continuïteit en een gezonde financiële situatie zijn steeds leidend bij de keuzes die we hierbij
maken. (Voor meer informatie zie bijlage: ‘Formatiebeleid Boschakker’ )
Komend schooljaar breiden we uit met twee groepen. We gaan van 17naar 19 groepen. Er
komen drie groepen 4 en twee groepen 7. Ook zijn er aankomend schooljaar weer drie
groepen 3. Daardoor blijft in groep 3 de gemiddelde groepsgrootte relatief laag. Een goede
basis in groep 3 is belangrijk. Het is nog niet duidelijk of we tot groep 8 drie groepen kunnen
blijven bekostigen. We bekijken dit per schooljaar.
Het aantal kleutergroepen blijft gelijk.
Vanaf volgend schooljaar heeft onze school twee locaties. De groepen 1 t/m 6 zitten in
BoschAkker Toeloop en de groepen 7 en 8 in BoschAkker Molijnstraat.
Op 5 juli wordt u geïnformeerd in welke groep en bij welke leerkracht uw kind zit. Op 11 juli
gaan de kinderen tijdens de zogenaamde ‘doorschuifmiddag’ kennismaken met de nieuwe
leerkracht.
BoschAkker app pushberichten
Vanaf heden gaan leerkrachten via de app pushberichten verzenden. Dit is om u snel te
kunnen informeren en attenderen met betrekking tot gebeurtenissen in de groep.
Ook gaan de leerkrachten fotoalbums aanmaken. Hierin zullen per groep en per thema foto’s
geplaatst gaan worden.
Om pushberichten op de goede manier te kunnen ontvangen, dient u zelf in de instellingen
van de app bij “beheer groepen” aan te vinken van welke groep u pushberichten wilt
ontvangen.

Bijlage: 1
Kandidaatstelling Medezeggenschapsraad

Beste ouders/verzorgers,
Aan het einde van het schooljaar zal Stijn Struycken de MR
(Medezeggenschapsraad) verlaten. Zodoende komt er van af begin volgende schooljaar een
vacature vrij voor een enthousiaste ouder. Wij willen u, als ouder, de kans geven om u
kandidaat te stellen voor de MR. De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding.
Beide geledingen hebben op onze school vier vertegenwoordigers.
Wat is de rol van een MR lid van de oudergeleding?
Een MR lid vertegenwoordigt de ouders in de medezeggenschapsraad. De
medezeggenschapsraad is een team van 8 mensen. Afhankelijk van het onderwerp toetst, of
stemt in met, de MR het beleid van Basisschool BoschAkker. Ook dient de MR als een
belangrijk klankbord voor de schoolleiding. De MR komt ongeveer eens in de zes weken, ’s
avonds, samen om diverse onderwerpen te bespreken.
Wie kan zich kandidaat stellen?
Ouders met één of meerdere kinderen, ouder dan 4 jaar en ingeschreven op onze school,
kunnen zich aanmelden als kandidaat. Per gezin kan zich één ouder verkiesbaar stellen. We
willen graag dat de MR alle leerlingen en de ouders van de school vertegenwoordigt. Daarom
is iedereen welkom om zich kandidaat te stellen!
Hoe en wanneer kandidaat stellen?
Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen door een email te sturen naar een van onderstaande
emailadressen. Het fijnste is als u onderstaande tekst kopieert & plakt in uw email. Eventueel
mag er ook een papieren strookje worden ingeleverd bij één van de MR leden of de leerkracht
van uw kind. We verwachten de mail/strook vóór 1 juni 2017.
De procedure?
Als er meer dan één kandidaat is, komt er een kandidatenlijst. Ouders van de school kunnen
via een stembiljet hun keuze kenbaar maken.
Deze stembiljetten worden op school verzameld en geteld, waarna de uitslag volgt. Als er één
kandidaat is, dan is die ouder automatisch nieuwe MR-lid.
Informatie?
Heeft u belangstelling en wilt u graag wat meer weten?
Natuurlijk kunt u terecht bij de MR-leden die u graag informeren.
We zien uw interesse/aanmelding graag tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
De MR Basisschool BoschAkker
Voorzitter: dhr. Stijn Struycken
stijnstruycken@gmail.com (ouder)
Secretaris: mw. Liesbeth Metzemaekers
l.metzemaekers@skpo.nl(personeel)
Leden:
mw. Cindy Verhoeven
cindy574@hotmail.com (ouder)
mw. Geertje Geertje Wijn-Rovers
maikelengeertje@onsneteindhoven.nl (ouder)
dhr. Stefan Winkels
info@sjow.nl (ouder)
mw. Simone Roskam
s.roskam@skpo.nl (personeel)
mw. Marieke van den Burg
m.vandenburg@skpo.nl (personeel)
mw. Bouda Taabe
b.taabe@skpo.nl (personeel)

✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende, Dhr./Mevr.:
……………………………………………………

Adres:

Postcode /

Telefoon nr.:

Email adres:

.............................................................................

plaats:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Geeft zich hierbij op als kandidaat voor de verkiezingen van de MR van b.s. Boschakker.
Indien ondergetekende wordt gekozen als lid van de MR verklaart hij / zij de grondslag
en de doelstellingen van de school te respecteren.

Datum:

.................................................................................................................

Kandidaat stelt zich in het kort voor:

Kind(eren) op school en groep(en):

Bijlage: 2
Bs
Boschakker
Formatiebeleid
Bijlage informatie bulletin 19 mei 2017
Binnen het schoolbestuur SKPO is iedere school integraal verantwoordelijk voor de leerresultaten en de exploitatie.
Binnen deze verantwoordelijkheid stelt de school jaarlijks een formatieplan op.
Op basis van:

De onderwijsbeleidskaders en het jaarplan, vastgesteld vanuit het Schoolplan met daarin de strategische
doelen voor vier jaren;

De beschikbare middelen, volgens de jaarlijkse schoolbegroting.
Uitgangspunten bij het formatieplan zijn:

Goed onderwijs: het waarborgen van resultaten, kwaliteit en ontwikkeling

Een gezonde financiële situatie
Het formatieplan bestaat uit drie onderdelen:
1. Het vaststellen van het aantal groepen en formatieplaatsen
Ieder jaar opnieuw wordt de groepsgrootte (boven- en ondergrens), aantal groepen per leerjaar en de
formatie ruimte bepaald.
Binnen de formatie ruimte wordt de personele bezetting op basis van kengetallen verdeeld in lesgevende
taken binnen de groepen en taken buiten de groep.
2.

De groepsbezetting
Het plaatsen van de leerkrachten in de groepen.
Bepalende factoren zijn ontwikkeling, brede inzetbaarheid en mobiliteit.

3.

De groepsindeling
Het indelen van de kinderen in de groepen.
De school voelt zich verantwoordelijk voor het scheppen van gunstige onderwijsvoorwaarden. Per
schooljaar en tussentijds bij instroom of voorkomende gevallen, worden de kinderen in de groepen geplaatst.
In alle gevallen besluit de school waar het kind geplaatst wordt.
De groepssamenstelling is daarbij een doorslaggevende factor. De school streeft naar evenwicht binnen de
groepen.
Bepalende criteria daarbij zijn:
 Verdeling jongens/ meisjes
 Leeftijd (bij kleuters maakt leeftijd in maanden een verschil)
 De aandacht en begeleiding die het kind nodig heeft
 De dynamiek binnen de groep
 Het leerling gewicht en/of VVE indicatie
 De afspiegeling van de wijk (Doornakker-West, Doornakkers-Oost en Berckelbosch)

Rollen bij besluitvorming:
Ouders en personeel zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR)
1. aantal groepen en
2. groepsbezetting
formatieplaatsen
leerkrachten
Team
advies
advies
Ouders MR
advies en instemming*
advies
Personeel MR
advies en instemming*
advies
Directeur
informatie en besluit*
informatie en besluit*
wettelijk verplicht * (wet op medezeggenschap)
Proces:
stap
periode
actie
1
nov-dec
Advies/ instemming:

Schoolbegroting kalenderjaar

Beleidskaders formatieplan
2
jan
Informatiebijeenkomst team:

Begroting/ formatieplan

Start formatieprocedure
3
feb-mei
Concept formatieplan:

Formatiegesprekken met leerkrachten

Informatie stand van zaken tijdens
teamvergadering en MR vergadering

Infobulletin ouders algemene informatie
formatie en groepsindeling 2017-2018 en
formatiebeleid.
4
juni-juli
Informatiebijeenkomst team:

Presentatie definitief formatieplan
Informatiebrief ouders bij het 3e rapport:

Bekendmaking groep en leerkracht en
locatie

3. groepsindeling kinderen
advies
advies
advies
informatie en besluit*

betrokkenen
Directie
MR
Schoolbestuur
Directie
Team
Directie
Team
MR
Ouders

Directie
Team
Ouders

Bijlage: 3

Bijlage: 4

