
Agenda 
 
 - 12 mei-6 juni: 
    kunstmaand 
 
 - 17-18 mei:  
    schoolfotograaf 
 

 - 19 mei:  
    kleuters vrij 
 
 - 22 mei:  
    sportdag bovenbouw 
 
 - 24 mei:  
    studiedag / kinderen vrij 

 
 - 25-26 mei:  
    Hemelvaartvakantie 
 

 - 29 mei: 
    mr-vergadering 
 
 - 1 juni: 
    prakt.  verkeersexamen 
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WET WERK EN ZEKERHEID 
Veel zaken zijn in Nederland prima 
geregeld, dat weten we allemaal. 
Natuurlijk zijn er wel eens 
regelingen of wetten waarbij je je 
af vraagt of er wel de juiste keuzes 
gemaakt zijn. Zo ook bij de Wet 
Werk en Zekerheid in het 
onderwijs  Deze wet is bedoeld om 
werknemers te beschermen tegen 
willekeur van werkgevers. Op zich 
niets mis mee. In het onderwijs 
werkt het naar mijn mening en 
naar de mening van menig 
schooldirecteur volstrekt niet. In 
het verleden was het vaak zo dat 
beginnende leerkrachten in een 
pool verenigd waren en op 
verschillende scholen invielen. Bij 
goed functioneren was er al snel 
een baan. Bij wat minder 
functioneren kregen deze leer-
krachten begeleiding. In mijn 
beleving een situatie die voor alle 
partijen bevredigend was. Nu is 
het zo dat een leerkracht slechts 
een beperkt aantal vervangingen 
mag worden aangeboden waarna 
de school dan de verplichting heeft 
om deze leerkracht in ‘vaste’ 
dienst te nemen, ook als daarvoor 
geen ruimte is.  
Het komt nu vaak voor dat een 
leerkracht een korte vervanging 
weigert, omdat dit voor één 
vervanging meetelt.  

Als er geen vervanging beschikbaar 
is kan de school de kinderen naar 
huis sturen of intern een oplossing 
zoeken. Dit is de reden dat 
kinderen soms over de andere 
groepen moeten worden verdeeld 
als de eigen leerkracht ziek is. 
Jammer dat op deze wijze 
kostbare onderwijstijd niet 
optimaal gebruikt wordt.   
 
STUDIEDAG 
24 mei staat er een studiedag 
gepland.  
 

 
 
Bijna als vanzelfsprekend staat 
mediërend leren op de agenda.  
Daarnaast is de leerlingenzorg 
bespreekpunt. De leerlingen zijn 
die dag vrij. 
 
INFORMATIEAVOND 
Nogmaals breng ik de ouder-
informatieavond van 30 mei onder 
uw aandacht, in de hoop dat deze 
massaal door u bezocht gaat 
worden. Vanuit de school is dit een 
gerichte poging om onze ouders 
op de hoogte te brengen van onze 
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visie op de ontwikkeling van onze 
kinderen. Zet u deze datum alvast 
in uw agenda. O sorry… hij staat er 
al in. Fijn! 
De avond begint om 20.00 uur en 
eindigt om 21.30 uur. 

welkom!  
LEERLINGENRAAD 
Onze leerlingenraad is weer bij 
elkaar geweest om een aantal 
schoolse zaken te bespreken. Er is 
al een grote bolderkar aangeschaft 
om het speelgoed naar het veldje 
te brengen tijdens de pauze.  
Van de gemeente hebben we nog 
niet veel vernomen over onze 
plannen. De komende vrijdag komt 
de raad weer bij elkaar. Gezonde 
voeding en pesten staan dan op de 
agenda. Wordt vervolgd. 
 
KUNSTMAAND 
Vrijdagochtend hebben we de 
opening van onze kunstmaand 
gevierd. Mogelijk wist u het nog 
niet, maar een lang gekoesterde 
wens van juf Laurette is 
uitgekomen. Zij is model 
geworden. Compleet met lijst. 

 

 
  

De komende weken gaan de 
kinderen zich bezig houden met 
schilderen in de breedste zin van 

het woord. tijdens de opening is 
ook ons ‘kunstlied’ gezongen.  

 

 
 

Vrijdag 2 juni vanaf 14.30 uur is er 
een expositie van alle gemaakte 
kunstwerken. Te zijner tijd krijgt u 
een uitnodiging. 
 

FOTOGRAAF 
Op 17 en 18 mei komt de fotograaf 
de foto’s van de kinderen maken. 
Op woensdag zijn de instroom-
groep, de groepen 1-2 en de 
groepen 3 aan de beurt. Op 
donderdag de overige groepen.  
Op uw verzoek ‘proberen’ we ver-
schillende fotogr fa en uit. Dit jaar 
is de firma van de Berg uit Geldrop 
de gelukkige. Achteraf verzamelen 
we wat reacties van ouders en 
leerkrachten en bekijken wie onze 
‘hoffotograaf’ wordt.  
 
CIRCUS 
Hooggeëerd publiek... komt dat 
zien komt dat zien! De leeuwen en 
tijgers uit onze kleutergroep zullen 
op 7 en 8 juni hun kunsten gaan 
vertonen in onze circustent in de 
hal van de school. 
Op woensdag 7 juni zijn de 
instroomgroep, KB en KD aan de 
beurt en op donderdag 8 juni KA 
en KC. Maandag 29 mei en vrijdag 
2 juni om 14.30 uur is de 
kaartverkoop in de hal van de 
school. Per kind zijn er maximaal 2 
kaartjes beschikbaar voor de 



ouders van de kleuters die de 
voorstelling verzorgen.  
 

 
 

Komt dat zien!! 

 
 



1 

 

              

      Het is bijna zover ... ! 
 

Op 
17 en 18 mei 

           
          komt de 

  Schoolfotograaf! 
  

Zorg  dat je er op je best uitziet ! 
(Bij voorkeur geen zwarte, lichtblauwe 

 of witte kleding) 

 
    
 



Eindhoven, 13 mei 2017  

Geachte ouders/verzorgers, 
 
Op woensdag 17 en donderdag 18 mei worden er op school weer de jaarlijkse schoolfoto’s 
(portret en groepsfoto’s) gemaakt. 
 
Om voor nog meer veiligheid voor de kinderen te zorgen en om minder werk achteraf voor de 
leerkrachten te creëren, hebben wij besloten de betalingen via facturen te laten verlopen. U 
ontvangt de schoolfoto’s nog steeds vrijblijvend via onze school. U kunt dus kiezen welke foto’s 
u wel of niet wilt behouden. 
 
De retourfoto’s (die u niet wilt behouden) kunt u niet meer inleveren op school! Hiervoor zit 
voortaan een retourenvelop bij de foto’s zodat u de foto’s rechtstreeks aan fotograaf 
Vandenberg-ID terug kunt sturen. Dit is kosteloos (!) middels een antwoordnummer. 
Ook de betaling levert u voortaan niet meer in op school, maar doet u zelf door middel van 
overschrijving of internetbankieren. Uw kinderen hoeven dus niet meer met geld over straat.  
 
Wanneer u geen foto’s retourneert en ook niet tijdig of voldoende betaalt, ontvangt u voortaan 
een herinnering van de fotograaf. Eventueel gevolgd door een tweede herinnering met 
verhoging.  Uiteindelijk zal de vordering uit handen worden gegeven. 
 
Om met de factuurmethode te kunnen werken heeft de fotograaf naast de naam van de 
kinderen, ook de adressen nodig t.b.v. het herinnerings- en betalingstraject. 
Vandenberg-ID, het bedrijf welke wij als schoolfotograaf hebben, werkt volledig volgens de WBP 
(Wet Bescherming Persoonsgegevens) en is als enige schoolfotograaf ISO 9001 gecertificeerd. 
Het is tevens een security bedrijf dat werkt voor diverse multinationals (Philips, SHELL, TNT), 
diverse politiekorpsen en de belastingdienst. Uw gegevens zijn bij Vandenberg-ID in veilige 
handen. Middels een contract wordt bepaald dat alle gegevens die wij als school verstrekken 
alleen worden gebruikt t.b.v. deze fotoactie.  
 
Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen overhandiging van deze gegevens, verzoeken wij u dit 
onze school binnen 2 weken na dagtekening schriftelijk kenbaar te maken. Wij zullen dit 
bezwaar dan verwerken en uw adresgegevens niet doorgeven aan de fotograaf. Er wordt u dan 
ook geen vrijblijvend fotopakket aangeboden. Eventueel kunt u de foto’s achteraf (niet 
vrijblijvend) nabestellen via Vandenberg-ID op telefoonnummer 040-2809666. 
 
Als school hebben wij gekozen voor meer veiligheid en gemak.  
Wij hopen op uw goedkeuring en medewerking. 
 
Vriendelijke groet en alle goeds, 
Jan Bergmans  
directeur 
 

Basisschool De Wilakkers  



100% DIPLOMAGARANTIE
Wij bieden 100% diplomagarantie. 
Zo ben je er altijd zeker van dat je 
je diploma haalt.

BETERE PLANNING
Onze lessen zijn om de 14 dagen.  
De cursus bestaat uit 10 lessen. 
De 11e les is het examen.

PROFESSIONELE BEGELEIDING
Bij Instituut Spijksma krijg je altijd 
professionele begeleiding van 
ervaren en deskundige docenten.

BETERE RESULTATEN
Dankzij onze planning wordt het 
blindtypen beter geautomatiseerd. 
Dus meer snelheid en accuratesse.

MINDER HUISWERK
Onze typecursussen hebben 
minder huiswerk ten opzichte 
van andere typecursussen.

VERTROUWDE LESOMGEVING
Bij Instituut Spijksma krijg je altijd 
les in een vertrouwde lesomgeving 
met leeftijdsgenootjes.

WAAROM 
INSTITUUT SPIJKSMA?

ONDER ALLE AANMELDINGEN 
VERLOTEN WE DEZE IPAD!

Lesgeld bij aanmelding voor 31 mei 2017:
 - betaling in 1 x €  164,95 (incl. lesmateriaal) € 179,95 
 - betaling in 5 x €    35,00 (incl. lesmateriaal) €    38,00 
 - examengeld     €    25,00 (gratis herexamen)

Startdatum Donderdag 12 oktober 2017 
Lestijd  15.30 - 16.30 / 16.30 - 17.30 uur 
Locatie  Bs. De Talisman te Eindhoven

Instituut Spijksma is een erkende onderwijs- 
instelling en aangesloten bij het CRKBO.

Aanmelden kan via: www.instituut-spijksma.nl

Adres Velakker 12, 5672 PH  NUENEN
E-mail info@instituut-spijksma.nl
Website instituut-spijksma.nl
Tel. 040-2832762

LEER NU SUPERSNEL BLIND TYPEN!
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