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KALENDER  FEBRUARI  
5 februari Touwtrektoernooi  
10 februari Rapporten mee 
13 februari Deze week contactavonden 
27 februari Voorjaarsvakantie t/m 3 maart 
 

 

KALENDER  MAART 
6 maart Hoofdluiscontrole 
22 maart Studiedag, alle lln. vrij! 
31 maart  Toneelavond 
 

 
Voorstellen 
Ik kan mij voorstellen dat u bij het lezen van dit 
stukje denkt ‘waarom nu pas’. Deze keuze is 
bewust gemaakt. We hebben alweer enige tijd 
geleden aangegeven dat er voor de kinderen en 
u ouders/verzorgers weinig verandert bij de 
nieuwe organisatievorm bij de Stichting 
OPONOA. We  hebben ook bewust de locatie-
coördinator en het team in beeld willen hou-
den. Uiteraard is ondergetekende vanaf het 
begin verantwoordelijk en betrokken. Nu ook 
komen de vragen binnen die vooral gericht zijn 
op de verdeling van de taken (en andere zaken) 

tussen locatiecoördinator en directeur onder-
wijsteam.  
 
Ik ben Co van Schaik, directeur OT 4.0 (onder-
wijsteam 4). Dit onderwijsteam wordt gevormd 
door de personeelsleden van de volgende scho-
len: 
o.b.s. Menno ter Braak (Eibergen), 
o.b.s. ‘t Palet (Groenlo),  
o.b.s. de Driesprong (Ruurlo).  
o.b.s. Kerst Zwart (Ruurlo), 
o.b.s. G.A. van der Lugt  (Gelselaar). 
 
In de praktijk houdt het in dat ik verantwoorde-
lijk ben voor het onderwijskundig-, personeel – 
en financieel beleid van deze scholen. Het da-
gelijks beleid van de scholen berust bij de loca-
tiecoördinatoren, die worden ondersteund 
door het team. 
U, ouders, heeft het contact over uw kind met 
de leerkracht en de locatiecoördinator. Alleen 
in uitzonderlijke gevallen zult u met mij een 
gesprek voeren. 
De kinderen komen mij vaker tegen. Zij weten 
inmiddels wie ik ben en zien mij ook, zo bemerk 
ik als ze mij aanspreken. Met regelmaat bezoek 
ik de scholen voor gesprekken en lesobserva-
ties. Daarbij kom ik ook in de klassen. Dat ver-

loopt erg prettig, is zinvol en (persoonlijk) en-
thousiasmerend, omdat het de basis is waar wij 
het als professional voor doen, sterker nog de 
energie van krijgen: uw kind(eren), onze leer-
lingen. 
De locatiecoördinatoren en ik hebben met re-
gelmaat een gezamenlijk overleg over het rei-
len en zeilen op de scholen. Waar mogelijk on-
dersteunen we elkaar, verbinden we ‘good 
practice’ aan hulpvragen en andersom. 
Al met al is het eerste half jaar in deze bezet-
ting goed verlopen en gaan we vol positieve 
energie het nieuwe jaar tegemoet.  
Ik wens u allen een gelukkig en vooral gezond 
2017 toe.  
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Contactavonden 
In de week van 13 februari vinden de contact-
avonden weer plaats. Alle leerlingen krijgen 
daarvoor maandag 6 februari een briefje mee 
naar huis. Zou u deze briefjes uiterlijk woens-
dag 8 februari weer mee terug willen geven 
naar school. U ontvangt daarna via de mail de 
tijden wanneer er voor u een contactavond zal 
zijn. 
 
MR 
Iedere school heeft verplicht een Medezeggen-
schapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS). In de 
MR zijn ouders en onderwijzers gelijk verte-
genwoordigd. Onze MR bestaat uit de volgende 
leden: 
 
Oudergeleding:  
Yolanda Schaepman [voorzitter]  
Irene Harderwijk  
Monique Koeslag 
 
Personeelsgeleding:  
Renske Sprakel [secretaris]  
Noëlle Nieuwenhuis  
Ingrid Ordelmans 
 
 
 
 
 
 
 

Als MR bespreken wij zaken die betrekking 
hebben op onze school en de manier waarop 
de school invulling geeft aan het onderwijs. De 
MR heeft recht van inspraak en/of advies met 
betrekking tot belangrijke schoolzaken, zoals 
geldbesteding, het schoolplan, het formatie-
plan, schooltijden, het vakantierooster als ook 
kwaliteit en veiligheid op school. Momenteel 
hebben de ontwikkelingen naar aanleiding van 
de bevindingen van de Inspectie van Onderwijs 
onze volle aandacht en prioriteit. Tevens is dit 
schooljaar een start gemaakt met het nieuwe 
onderwijsteam en worden samen met Oponoa, 
de GMR en gezamenlijke MR’en de mogelijk-
heden van samenwerking tussen de MR’en op 
onderwijsteamniveau besproken. 
 
Als MR zijn wij geïnteresseerd in uw ideeën en 
mening, zodat wij deze kunnen meenemen in 
onze besluitvorming en adviezen. Laat het ons 
weten als u vragen heeft of wilt laten weten 
hoe u over bepaalde schoolzaken denkt. Neem 
contact met ons op door een mail te sturen 
naar het volgende adres: mr@vdlugtschool.nl 
of door een van onze MR-leden aan te spre-
ken. 
 
Mocht u belangstelling hebben om bij een MR-
vergadering aanwezig te zijn, dan bent u als 
toehoorder van harte welkom. De volgende 
MR-vergadering is op 21 maart 2017. 
 
 
 
 

OR 
Onze Ouderraad (OR) bestaat momenteel uit 
de volgende leden: 
 
Oudergeleding: 
Arnold Draaijer [voorzitter] 
Silvia Spiegelenberg [penningmeester] 
Anita Riethorst [secretaris] 
José Pasop 
Ina Oltvoort 
Melanie van den Pangaart 
Roberto Ovaa 
Carola Dijkman 
Daniëlle Mensink 
Jolanda Berenschot 
 
Personeelsgeleding: 
Roos Heusinkveld 
 
Flessenactie 
In januari heeft de Ouderraad met de flessen-
actie €525,13 opgehaald voor de pot Vrienden 
van de Lugtschool. 
Een knappe prestatie, geweldig gedaan!  
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