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D’n aftrap 

Beste ouders/verzorgers, 
  
Regelmatig krijg ik vragen over de inzet van vervangers bij ons op school. 
Op het moment dat een leerkracht ziek is, kunnen wij binnen de stichting een vervangingsverzoek uitzetten. 
Als school zijnde doen wij ons uiterste best om 1 vaste vervang(st)er te krijgen, maar zijn hiervan afhankelijk van de mensen uit de 
vervangerspool; wat zijn de werkdagen en werktijdsfactor van de nog beschikbare vervangers en komt dit overeen met wat wij zoe-
ken? 
   
Woordje uitleg van het gevolg van de wet Werk en zekerheid:  
De gevolgen van de wet Werk en zekerheid worden steeds beter voelbaar binnen onze organisatie. Vanaf 1 juli heeft deze wet haar 
intrede gedaan en legt een grote beperking op de inzet van tijdelijke (en vaste medewerkers) bij het invullen van vervangingsver-
zoeken in het P-centrum (centrale vervangingssite).  
Het komt steeds vaker voor, dat vervangingsverzoeken niet ingevuld kunnen worden in verband met de ketenbepaling. Welke stap-
pen worden er achtereenvolgens genomen als een leerkracht wegens ziekte vervangen moet worden?  
   
Beleid bij ziektevervanging  

Er wordt geprobeerd om vervanging te krijgen via de centrale vervangerssite (P-centrum) die door het besturenbureau zo goed 
mogelijk up to date wordt gehouden.  

Leerkrachten met niet-lesgebonden taken kunnen gevraagd worden om te vervangen.  
Bij leerkrachten met een duobaan wordt eerst de duo-partner gevraagd.  
De leerlingen van de groep waarvan de groepsleerkracht ziek is, worden verdeeld over de andere groepen.  

Naar huis sturen  
Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan kan worden besloten de betreffende groep thuis te laten, vol-
gens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de volgende afspraken:  
- in principe worden groepen niet de eerste dag thuis gelaten;  
- hiertoe wordt alleen in het uiterste geval over gegaan;  
- ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld;  
- voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen de school opvang geregeld.   
NB. Lesrooster technisch (er vervallen namelijk lesuren) kan het soms beter zijn om op opeenvolgende dagen verschillende groepen 
naar huis te sturen.  
   
Toelichting  
De eerste ziektedag is soms pas diezelfde morgen bekend. Dan valt er naar de ouders toe vaak weinig meer te regelen. De hoofdin-
spectie stelt zich op het standpunt, dat wanneer men een groep naar huis stuurt omdat er geen vervanging is, men moet kunnen aan-
geven zijn uiterste best te hebben gedaan om een invaller te krijgen of iets anders te regelen voor de groep. De uren hoeven op een 
later moment niet te worden gecompenseerd.  

Onze leerlingen van groep 8 hebben dit jaar i.p.v. de Cito Eindtoets de eindtoets van Route 8 gemaakt. Dit was ook voor ons een nieu-
we ervaring.  
Leerlingen hebben 1 ochtend hard gewerkt op de tablet.  
Wat erg fijn is om te kunnen melden: we hebben ruim boven de ondergrens gescoord!  
We zijn dan ook erg TROTS op onze leerlingen maar ook op de leerkrachten natuurlijk.  
Het harde werken is beloond. 

Met vriendelijke groet, 

Gerry de Bruyn 

Kalender Nieuws Weet je? 

Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl 

Het volgende Wilderikje verschijnt medio februari 
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Kalender Weet je? 

Betreft: oproep voor leden oudergeleding GMR 

 

 

Geachte ouders, 

 

SKOzoK heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin besluiten over boven-
schoolse zaken worden genomen. In de GMR hebben vijf personeelsleden en vijf ouders zitting. 

Per september 2017 heeft de GMR twee vacatures voor de oudergeleding van de GMR.  

 

Wil je meedenken over actuele beleidszaken, zoals het op te stellen koersplan 2019-2022? 

Wil je aan tafel met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht? Wil je meebeslissen over de organisa-
tie van SKOzoK? 

Meld je dan aan voor de oudergeleding van de GMR! 

 

Aanmelden kan door een mail te sturen aan het secretariaat van de GMR:  

Marja Mesman (mmesman@skozok.nl).  

 

Meer informatie 

Wil je eerst een GMR vergadering bijwonen om eens te zien hoe dat gaat? 

Op maandag 19 juni a.s. ben je vanaf 20.00 u als toehoorder van harte welkom op de GMR vergadering, aan 
het Pastoor Janssenplein 21 te Veldhoven. Je kunt dan ook kennismaken met de huidige GMR leden (zie bijla-
ge). 

Wil je liever een persoonlijk gesprek dan kan dat op verzoek worden ingepland. Neem hiervoor ook contact op 
met Marja Mesman. 

 

Indien er meer dan twee kandidaten zijn, zal er, volgens het reglement, een stemming georganiseerd worden. 

Informatie over de GMR is ook te vinden op: www.skozok.nl, Over SKOzoK, Zo werken wij, Advies & Medezeg-
genschap.  

 
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we in september met twee nieuwe GMR leden kunnen starten. 

 
 
Met vriendelijke groet, 

  

Dian Botteram 

Voorzitter GMR 

 
Ineke Mensink, 

Vicevoorzitter GMR 

 

mailto:mmesman@skozok.nl
http://www.skozok.nl
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Graag wil ik bij alle ouders/kinderen die graag experimenteren met technologie ‘Tech Playground’ onder de aandacht 
brengen. Het is iedere dinsdag 16.00-17.30. ( https://buurtruimte040.nl/activiteiten/activiteit/tech-
playground/140827)  
  
  

 
  
Wilt u ook deelnemen? Neem contact op met de organisator van deze activiteit. 
Tech Playground 
‘Trapveldje’ voor jonge techneuten in Waalre 
 
In Waalre kan de jeugd van 7 tot en met 15 jaar vanaf dinsdag 24 januari in Het Klooster tussen vier uur en half zes 
experimenteren met technologie. Op initiatief van Dynamo Jeugdwerk en met ondersteuning van de gemeente Waalre 
komt daar de zogenaamde ‘Tech Playground’. Er wordt gestart met een Lego Robotwerkplaats, bedoeld voor jongens én 
meisjes. Ze kunnen hier zelf met Lego robotica bouwen en programmeren. Samenwerken staat centraal, net als het 
ontdekken van je eigen vaardigheden. Je kan één keer meedoen, af en toe of iedere week. Doel is het samenbrengen 
van jeugd met technische interesse, om hun talent te stimuleren. Jonge techneuten kunnen elkaar hier makkelijk ont-
moeten.  
 
Opgeven kan via m.agarbi@dynamojeugdwerk.nl.  
Deelname is de eerste twee keer gratis, daarna via een strippenkaart waarmee je één euro per keer betaalt. 

 

Gratis: Ja 

Activiteit: Bijeenkomst 

Zaal: Vergaderlokaal 1, 1e etage 

Aanvang: 16 mei 2017 16:00 uur 

Einde: 16 mei 2017 17:30 uur 

Voor deze activiteit wordt geen vergoeding gevraagd. 

Kalender Weet je? 

Kikkers en nog meer in IVN Vlindertuin Waalre 

 

Op woensdag 31 mei van 14.00 tot 16.00 uur is er weer kindermiddag. Basisschoolkinderen kun-
nen dan met (groot)ouders, oppas of een andere volwassene op avontuur in de Vlindertuin. 

Er gaat steeds meer groeien en bloeien in de tuin. Daar komen veel diertjes op af zoals bijen, 
hommels en vlinders. Zij houden van nectar en stuifmeel uit de bloemen. In de tuin wonen ook 
dieren die graag insecten eten. Bijvoorbeeld kikkers! Ze zitten graag in het water of aan de water-
kant. Daar kunnen ze zich prima verstoppen, maar als je goed kijkt zie je ze wel. Misschien maak 
je zelfs mee hoe een kikker een vlieg vangt! De kikker is in mei ons ‘beest van de maand’. 

Er zijn twee speurtochten uitgezet in de tuin: één voor kleuters en één voor oudere kinderen. Tas-
jes met onderzoeksmateriaal worden gratis uitgeleend, een kleine donatie voor de tuin is natuur-
lijk welkom.  

 

De Vlindertuin ligt in het bos bij de Blokvenlaan in Waalre-dorp. Tegenover huisnr. 43 ongeveer 
150 meter het bospad volgen. Auto’s graag parkeren aan de Blokvenlaan, fietsen kunnen bij de 
tuin gestald worden.  

 

Tot ziens in de Waalrese Vlindertuin!  

Kijk voor meer informatie op https://www.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre/vlindertuin-waalre  

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=LsFrDz5EWrUo2QYNzZasclQts6VUo4FtA55P3raz9qH7aowE96HUCA..&URL=https%3a%2f%2fbuurtruimte040.nl%2factiviteiten%2factiviteit%2ftech-playground%2f140827
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=LsFrDz5EWrUo2QYNzZasclQts6VUo4FtA55P3raz9qH7aowE96HUCA..&URL=https%3a%2f%2fbuurtruimte040.nl%2factiviteiten%2factiviteit%2ftech-playground%2f140827
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=m8kgwkoFoyTFTy1qNPbmOISdGj_oQhgGGfC-jI0dpFb7aowE96HUCA..&URL=mailto%3am.agarbi%40dynamojeugdwerk.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre/vlindertuin-waalre
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D’n aftrap Nieuws 
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Kalender Weet je? 

CONTACTGEGEVENS voor overblijven (TSO) via Kinderstad Eetclub De Wilderen: 
 
Aan- of afmelden of ziekmelden (voor 09.00 uur)  via de voicemail: 
voor groep 3 t/m 8:  06-57318167 
of via email: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 
 
voor groep 1 en 2:  040-3045257 
of via email van Kindcentrum De Wilderen:  dewilderen@kinderstadwaalre.nl 
 
Verdere informatie is te vinden: 
op de website van de Eetclub:   www.eetclubopschool.nl 
(daar vindt men ook het aanmeldformulier en wijzigingsformulier) 
of 
op de website van De Wilderen onder het kopje “TSO”. 
 
Directeur Kindcentrum De Wilderen: Ilse Obdeijn, tel. 040-3045250 
email: i.obdeijn@kinderstadwaalre.nl 
Coördinator Eetclub: 040-2217232 
email: eetclubdewilderen@kinderstadwaalre.nl 
 

Tienerdisco 

 

Tienerdisco Waalre Tienerdisco Waalre is voor alle kinderen van groep 6 t/m de 

brugklas. De Tienerdisco vindt plaats in Het Klooster, Hoogstraat 8 in Waalre. 

Om 19.30 uur gaan de deuren open, rond 20.00 uur gaan de deuren dicht tot 

22.00 uur. Dan kunnen de kinderen weer opgehaald worden door de ouders/

verzorgers. Entree zonder pasje is 2 euro, entree met pasje is 1,50 euro. (graag 

gepast betalen). Consumpties niet inbegrepen. Wil je een pasje aanvragen dan 

hoef je alleen maar 2 pasfoto’s mee te brengen.  

De volgende tienerdisco zal plaatsvinden op 23 juni a.s. en zorg dan maar voor 

zomerse kleding, want het thema is dit keer Beach Party. 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=6F-DNWJXY7RYGoefC9D-yJYMpgrzIPQR6dd2YEeqBQNf4WTwdYbUCA..&URL=mailto%3aeetclubdewilderen%40kinderstadwaalre.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=tU8bRaHh_MlFbCxF0sJXKCgYvM4XJnR4LNbhpKPj6Khf4WTwdYbUCA..&URL=mailto%3adewilderen%40kinderstadwaalre.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=UIz1rx9icZVe7wkEpMeL76uwNEwK35wsC1fz9GqNtgRf4WTwdYbUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.eetclubopschool.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=2qREt6b_xILwot-K6i5zm6WFbvBPDU_UeP3B-r3yInhf4WTwdYbUCA..&URL=mailto%3ai.obdeijn%40kinderstadwaalre.nl
https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=6F-DNWJXY7RYGoefC9D-yJYMpgrzIPQR6dd2YEeqBQNf4WTwdYbUCA..&URL=mailto%3aeetclubdewilderen%40kinderstadwaalre.nl
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Weet je? 

Kai 7B  Floris 8A 

Anne 1-2D  Loreena 5B 

Pepijn 5C  Margot 7B 

Viktor 6B  Medina 1-2E 

Matthew 1-2C  Nienke 5B 

Lorenzo 1-2D  Ruben 1-2B 

Teun 5A  Matthijs 1-2D 

Stan 4A  Ryan 7B 

Max 1-2A  Pepijn 1-2E 

Milan 3B  Laura 3A 

Sophia 4A  Tijmen 7B 

Wesley 3B  Anne 7A 

Norbert 6A  Brent 4B 

Merlijn 6B  Bas 5B 

Sem 1-2C  Nelma 3B 

Milan 6B  Fée 7C 

Daan 1-2D  Thijmen 1-2D 

Renske 7B  Karen 5C 

Thijs 1-2D  Juliana 8A 

Frits 1-2B    
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Weet je? 

Daan 3A  Lucas 5B 

Femke 4B  Julia 1-2A 

Maud 3A  Meike  4B 

Devin 1-2B  Rosalie 1-2B 

Thessa 1-2D  Pien 3C 

Iris 7B  Vinny  

Fenne 1-2A  Jesse 4A 

Lars 4A  Yinthe 4A 

Fenne 1-2B  Lobke 1-2C 

Lize 1-2C  Max 4B 

Sem 5C  Emma 8B 

Stella 5A  Esmee 5B 

Arasch 7A  Loïs 4B 

Giovanni 1-2E  Tieme 5B 

Tessa 6B  Boyd 1-2B 

Bram 5B  Britt 4A 

Sebastiaan 8A  Amelie 7A 

Anna 1-2E  Nils 3B 
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D’n aftrap Nieuws Weet je?  

 

 

Kalender 

De zon is de ster die het dichtst bij de aarde staat. Nou ja dichtbij, altijd nog onge-

veer 150 miljoen kilometer. Het licht van de zon reist met een snelheid van 300.000 

kilometer naar de aarde en is dan ongeveer 7 minuten onderweg voordat wij het 

zien. Stel je eens voor dat je een lichtknop hebt en je kunt de zon 'uit' doen, dan zie 

je pas na 7 minuten dat de zon inderdaad uit gaat, krankzinnig toch! En natuurlijk 

duurt het dan weer 7 minuten voordat hij weer aangaat. De dichtstbijzijnde ster na 

de Zon is Proxima Centauri, het licht van deze ster is al bijna 5 jaar onderweg, en 

dat nog steeds met die enorme snelheid van 300.000 km per seconde!De zon heeft 

een diameter van 1.392.684 km. De Aarde past er 109 maal naast elkaar in. De zon 

is dan ook het grootste hemellichaam in het zonnestelsel. Wil je de hele zon vol-

proppen met bollen zo groot als de aarde, dan passen er meer dan een miljoen in.  

Waarom geeft de zon licht en warmte? 

De zon bestaat niet zoals de aarde uit rotsen en zand maar uit gassen zoals water-

stof en helium. Op de zon kun je dus, vanwege deze gassen ook niet rondlopen, je 

zou er (buiten dat het er veel te heet is) in weg zakken. Binnen in het centrum van 

de zon is het heel erg heet, wel vijftien miljoen graden. Omdat het er zo heet is krijg 

je ook een enorme druk in het binnenste van de zon. Daardoor ontstaan Iets wat 

wetenschappers kernfusie noemen. Allerlei atomen worden op elkaar gedrukt en 

zo ontstaan er weer andere atomen. Hier komt heel veel energie bij vrij. Dit kunnen 

we aan het oppervalk zien in de vorm van licht en warmte.  

De zon is natuurlijk onmisbaar voor al het leven op aarde, zonder de zon was 

er geen leven op aarde mogelijk. De zon zorgt ervoor dat we kunnen genie-

ten van de zomer, dat de planten en dieren groeien en dat we soms kunnen 

genieten van een regenboog. Probeer zelf maar eens om een regenboog te 

maken. Spuit met een tuinslang of plantenspuit van de zon af (je staat dus 

met je rug naar de zon), je ziet nu een regenboog. Het licht van de zon breekt 

in het water, en je ziet de echte kleur van het zonlicht.  

 

Gegevens   

Diameter 1.392 miljoen kilometer 

Oppervlakte temperatuur 5507 graden Celsius 

Rotatietijd 25,3 dagen 


