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KALENDER FEBRUARI 
3 februari Studiedag alle leerlingen vrij 
3 februari MR vergadering  
6 februari Vergadering leerlingenraad 
6 februari  Dorpsböke groep 7-8 
13 februari Dorpsböke groep 1-2-3 
13 februari Schoonmaakavond 
14 februari Rapporten mee naar huis 
17 februari Week van de rapportgesprekken 
18 februari Juf Alice zwangerschapsverlof 
18 februari Inloopmiddag voor basisonder-

wijs bij het Staring College 
20 februari Dorpsböke groep 4-5-6 
21 februari Groep 7-8 excursie verzetsmuse-

um Borculo 
24 februari Start voorjaarsvakantie t/m 28 

februari  

 

KALENDER MAART 
2 maart Hoofdluiscontrole 
5 maart  Open huis 8:30 – 12:00 uur 
5 maart Dorpsböke groep 7-8 
12 maart Dorpsböke groep 1-2-3 
17 en 19 maart Onderwijscafé voor ouders 
19 maart Dorpsböke groep 4-5-6 
26 maart Dorpsböke groep 7-8 

26 maart Repetities toneelavond 
27 maart Repetities toneelavond met  
                          licht en geluid 
27 maart Toneelavond  

 
Verlof juf Alice 
Vanaf dinsdag 18 februari zal juf Alice met 
zwangerschapsverlof gaan. In deze periode zal 
zij worden vervangen door Jolanda Zuurmond. 
Zij is op dit moment werkzaam als locatiecoör-
dinator in Geesteren op de Keikamp en zal tij-
delijk locatiecoördinator zijn van twee scholen. 
Juf Jolanda zal op dinsdag en donderdag aan-
wezig zijn op school. 
 
Juf Jolanda is voor een aantal van jullie een 
bekend gezicht in Gelselaar. In 2016 heeft zij 
onder andere ook het zwangerschapsverlof van 
juf Alice vervult en daarvoor is zij werkzaam 
geweest als intern begeleider op de G.A. van 
der Lugtschool. Kortom juf Jolanda is al voor 
een groot deel bekend met de school, ouders, 
kinderen en collega’s. 
 
Wij wensen Jolanda heel veel plezier de ko-
mende tijd op de G.A. van der Lugtschool. 
 

Staking 30 en 31 januari  
In onze nieuwsbrief van januari hebben we u al 
geïnformeerd over de staking die plaats vindt 
op donderdag 30 en vrijdag 31 januari.  
In de bijlage treft u nogmaals een brief hierover 
aan waarin u ziet dat wij niet alleen deze sta-
king aangaan, maar dat wij samen met de Bor-
culose scholen ons hard willen maken voor het 
onderwijs. Samen staan we sterk.  
 
Vanuit de OR  
Op zaterdag 4 januari hebben wij onze jaarlijk-
se statiegeldactie gehouden. We hadden een 
trailer vol met flessen en kratten die we bij AH 
Brandenbarg Goor hebben mogen inleveren. 
We hebben deze actie mogen afronden met de 
mooie opbrengst van € 607,86 Via deze weg 
willen we iedereen bedanken voor de aange-
boden lege flessen, kratten en de geldelijke 
donaties. En ook AH Brandenbarg nogmaals 
bedankt voor de prettige samenwerking. 
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Rapport en contactmiddagen  
In de week van 17 februari vinden de contact-
middagen weer plaats. Alle leerlingen krijgen 
daarvoor maandag 10 februari een briefje mee 
naar huis. Zou u deze briefjes uiterlijk woens-
dag 12 februari weer mee terug willen geven 
naar school.  
U ontvangt daarna via de mail de tijden wan-
neer er voor u een contactmoment zal zijn. De 
leerlingen van groep 4 t/m 8 zijn bij de ge-
sprekken aanwezig. 
 
 
Op vrijdag 14 februari ontvangen de leerlingen 
van groep 2 t/m 8 hun rapport.  
 
Zou u het rapport tijdens de oudergesprekken 
mee willen nemen? De rapporten dienen na 3 
weken weer ondertekend geleverd te worden 
bij de groepsleerkracht. 
 
Schoolontwikkelingen 
In onze voorgaande nieuwsbrieven hebben wij 
u al eens verteld over onze schoolontwikkelin-
gen m.b.t. het thematisch werken en rappor-
ten. Hierover willen wij u graag op de hoogte 
blijven houden.  
 
Samen met een extern deskundige Willeke 
Evers vanuit Primarum zijn wij bezig om 
schoolbreed thema’s te ontwikkelen waarin wij 
meerdere vakken aan bod latenkomen. Denk 
hierbij aan zaakvakken, muziek, handvaardig-
heid, sociaal emotionele vakken, maar ook 
deels rekenen, taal en spelling.  

Hierdoor wordt het mogelijk om groepsdoor-
brekend te werken en iedere leerlingen op zijn 
of haar eigen niveau nog beter te kunnen be-
dienen. Het ontwerpen en uitwerken van deze 
thema’s vraagt veel tijd. Wij willen graag een 
thema goed en gedegen neerzetten, passend 
bij de visie van de school. Zodat ook de ken-
merken vanuit onze visie duidelijker zichtbaar 
gaan worden. Ons streven is om na de meiva-
kantie te gaan starten met het eerste thema en 
op die manier jaar voor jaar steeds nieuwe 
thema’s te blijven ontwikkelen die we zoveel 
mogelijk gaan inzetten zodat we uiteindelijk 
genoeg thema’s hebben ontwikkeld en wij het 
hele schooljaar door op deze manier kunnen 
gaan werken. Schoolbreed gaan wij ongeveer 6 
weken aan een thema werken.  
Ook zijn er in de afgelopen maanden een aantal 
leerkrachten met elkaar druk bezig geweest om 
inzichtelijk te krijgen waarom wij vinden dat de 
huidige rapporten zoals deze nu bestaat niet 
meer helemaal past bij de manier van het hui-
dige onderwijs en onze vorm van werken. Hier-
voor hebben zij vele scholen benaderd om zo 
ook rapporten van andere scholen te bekijken. 
Wat is er op de markt, wat zijn mogelijkheden, 
wat past bij de G.A. van der Lugtschool.  

Hierin hebben zij een selectieve keuze gemaakt 
en deze wordt met regelmaat besproken in het 
team zodat er uiteindelijk een rapport wordt 
ontwikkelt dat past bij alle jaargroepen en de 
visie van onze school.  
Ons doel is om inhoudelijk een sterk rapport 
neer te zetten en dat heeft tijd nodig. Daarom 
hebben wij besloten om het komende half jaar 
te gebruiken om alle punten aan te scherpen 
en verder te ontwikkelen zodat wij in het 
schooljaar 2020-2021 het nieuwe rapportfolio 
in gebruik kunnen gaan nemen.  

 
 
MR 
Iedere school heeft verplicht een Medezeggen-
schapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR 
van de G.A. van der Lugtschool bestaat uit twee 
geledingen:  
• personeelsgeleding (PG): twee vertegen-
woordigers van het (onderwijzend) personeel, 
die uit en door het schoolteam worden geko-
zen voor een periode van drie aaneensluitende 
jaren; 
 • oudergeleding (OG): drie vertegenwoordi-
gers van de ouders (verzorgers), die door mid-
del van verkiezingen uit en door ouders (ver-
zorgers) worden gekozen voor een periode van 
drie aaneensluitende jaren.  



Beide leden van de personeelsgeleding zijn 
stemgerechtigd. Van de oudergeleding zijn 
twee leden stemgerechtigd.  
 
Tijdens de eerste MR-vergadering in nieuwe 
schooljaar wordt bepaald welke leden van de 
oudergeleding stemrecht hebben. De geledin-
gen hebben gezamenlijke, maar ook individuele 
instemmingsbevoegdheden.  
 
Onze MR bestaat uit de volgende leden:  
Oudergeleding:  
Judith Hondorp [secretaris] 
Ellen Stoltenberg  
Ellen Reurink 
 
Personeelsgeleding:  
Michelle Groothuis [voorzitter]  
Nicky Tempel 
 
GMR  
Raymond Homma neemt namens de G.A. van 
der Lugtschool zitting in de GMR gedurende 
het schooljaar 2019-2020.  
 
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. Als MR zijn wij 
geïnteresseerd in uw ideeën en mening, zodat 
wij deze kunnen meenemen in onze besluit-

vorming 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 spreken.  
 
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 16 april 19:30 uur.  
 

 
 
OR  
De ouderraad verzorgt en ondersteunt de 
school bij (onder andere) de volgende activitei-
ten.  
• Onderhouden van contacten met de ouders 
van de kinderen, met de MR en met het team. 
• Beheren van de ouderbijdrage en daarvoor 
schriftelijk verantwoording afleggen.  
• Meehelpen en meedenken met de organisa-
tie van diverse festiviteiten. 
 • Regelen van inkopen voor alle festiviteiten. 
 • Meehelpen bij het regelen van allerlei festivi-
teiten.  
• Indien nodig, verrichten van allerlei werk-
zaamheden in en om de school.  

• Organiseren van de flessenactie voor extra 
financiën voor de school.  
 
Onze Ouderraad (OR) bestaat momenteel uit 
de volgende leden:  
 
Oudergeleding: Arnold Draaijer [voorzitter] 
Wenche Weijn [secretaris]  
Renate Ebbekink [penningmeester]  
Walter Gemser  
Mirjam Leuverink 
Silvia Spiegelenberg 
Jolanda Berenschot  
Femke Bokkers  
Alice Bos 
Ellen Pardijs  
 
Personeelsgeleding:  
Anouk Bartelink  
 


