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Bereikbaarheid directie 
Maandag: bs. de Ster. 
Dinsdag: st. Willibrordusschool 
Riethoven. 
Woensdag: st. Willibrordusschool 
Riethoven. 
Donderdag: ochtend bs. de Ster, 
middag st. Willibrordusschool 
Riethoven. 
Vrijdag: bs. de Ster. 
Via infodester@skozok.nl is de 
directeur dagelijks bereikbaar.  
De telefoon op de Ster is elke dag 
bemenst. 
 
Tussenschoolse opvang  
www.tso-assistent.net 
Vragen? Mail naar 
tsodester@skozok.nl  
Buitenschoolse opvang 
https://nummereen.com 
 
 

 

Van de schoolagenda 
(zie ook website: “Kalender”) 

12 februari 
Sterrenkijker 
15 t/m 19 februari 
Carnavalsvakantie 
5 maart 
Sterrenkijker 
9 maart 
20.00 uur: MR vergadering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit moment krijgt  
déze kapstokregel  
bijzondere aandacht: 
 

 

 

 

 

Ontwikkelingsverslagen en oudergesprekken 
In de vorige Sterrenkijker informeerden we u over het feit dat de 
planning betreffende ontwikkelingsverslagen en oudergesprekken 
gewijzigd is. Daarover zouden we u vorige week nader informeren. 
Wegens omstandigheden is het nu pas mogelijk dit te doen. 
We verwachten de maand maart te kunnen gaan gebruiken voor 
toetsing. De ontwikkelingsverslagen gaan op 9 april mee naar huis. 
Oudergesprekken vinden vervolgens plaats op 12 t/m. 15 april. We 
spreken de hoop uit dat de corona-ontwikkelingen deze keer geen 
roet in het eten gooien….  Het traject voor groep 8 ziet er, i.v.m. de 
advisering voor het voortgezet onderwijs, anders uit. Hierover 
worden de betreffende ouders/verzorgers door de leerkrachten 
nader ingelicht. 
 
Verdere Coronaperikelen 
-We zullen in ieder geval de komende week nog in lockdown zitten. 
Oók de school blijft dan nog gesloten. Aanmelden voor de 
noodopvang, onder de bekende voorwaarden, kan via 
infodester@skozok.nl  
-Onze school dient zich te conformeren aan de richtlijn betreffende 
bezoek aan het buitenland. Na een bezoek aan het buitenland 
dienen ook kinderen in quarantaine te gaan. Neemt u bij twijfel altijd 
contact op met school a.u.b. 
 
Van de website… ‘de groep in’ 
Onze leerkrachten berichten regelmatig via de ‘groepsblog’ op onze 
website over het wel en wee van hun groep. Onder het kopje ‘de 
groep in’ kunt u de verschillende groepen volgen. In de Sterrenkijker 
willen we hier steeds wat extra aandacht aan schenken. Deze keer 
aandacht voor groep 2-3 Kameleons.  
 
Padlet 
Wat leuk dat verschillende kinderen onze padlet al weten te vinden! 
Heb jij hem nog niet gevonden? Via cloudwise kun je een link 
vinden... er iets op plaatsen is heel gemakkelijk! 
Leuk om op deze manier je klasgenoten te zien! We hopen jullie snel 
allemaal te spotten! 
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Welkom op onze school! 
De afgelopen periode zijn Tom en Yara 4 jaar geworden. Zij zullen, zodra we weer open mogen, instromen in groep 0-
1-2 Leeuwen. Welkom en heel veel leer- en speelplezier op onze school! We hopen jullie snel te zien!  
 

 
 

 
Bericht van de GMR: Oproep oudergeleding OPR passend onderwijs  
Veldhoven, 27 januari 2021 
Aan: ouders en MR-en van SKOzoK  
Betreft: oproep voor ouderlid OndersteuningsPlanRaad passend onderwijs De Kempen  
 
Beste ouders en MR-leden,  
Vanaf 1 augustus 2014 werkt het onderwijs met 'passend onderwijs'. Dit betekent dat er voor ieder  kind een 
passend onderwijsaanbod moet zijn. Dat wordt in onze regio geregeld door het  samenwerkingsverband “de 
Kempen”. Alle scholen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en  speciaal onderwijs van onze regio 
maken deel uit van dit Samenwerkingsverband (zie: www.podekempen.nl)  
 
Ondersteuningsplan en ondersteuningsplanraad  
Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend onderwijs en beschrijft  in haar 
ondersteuningsplan het beleid van het samenwerkingsverband.  
Kernthema’s zijn:  
− de kwaliteit van de basisondersteuning;  
− extra ondersteuning voor leerlingen in het regulier onderwijs;  
− verwijzing naar en toelating door SBO en SO;  
− afstemming en samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en de jeugdzorg; − het financiële 
beleid van het samenwerkingsverband. 
Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap over dit ondersteuningsplan door deelname  in de 
ondersteuningsplanraad (OPR). Vanuit SKOzoK nemen één ouder en één personeelslid zitting in de OPR.  
Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband wordt eens in de vier jaar vastgesteld en  jaarlijks 
geactualiseerd. De OPR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Ter voorbereiding op elke  vergadering 
dienen inhoudelijke stukken te worden gelezen.  
 
Vacature  
Door vertrek van een ouderlid is er een vacature ontstaan voor een ouder met een kind op een  SKOZOK 
basisschool. Wij zijn op zoek naar kandidaten die:  
− zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor het samenwerkingsverband, − bovenschools 
kunnen denken en handelen,   
− bij voorkeur ervaring hebben met medezeggenschap (het is niet nodig om lid te zijn van een  MR).  
 
De belangrijkste bevoegdheid van de OPR is het instemmingsrecht voor het ondersteuningsplan van  het 
samenwerkingsverband. 
 
Wilt u zich aanmelden voor deze vacature? Stuur daarvoor uw curriculum vitae en een korte  motivatie 
naar het volgende emailadres: gmr@skozok.nl  
Bij meer aanmeldingen wordt er een  verkiezing gehouden door de GMR.  
 
Meer informatie over de ondersteuningsplanraad en het samenwerkingsverband, vindt u op: 
https://www.podekempen.nl/Ondersteuningsplanraad-(OPR)  

http://www.podekempen.nl/
mailto:gmr@skozok.nl
https://www.podekempen.nl/Ondersteuningsplanraad-(OPR)


 

Informatieblad van Basisschool de Ster. Dorpstraat 15, 5563 BC Westerhoven.  Telefoon: (040) 2012837. Website:  www.bs-dester.nl 

 
 

 
 
Mocht u behoefte hebben aan extra informatie over de vacature, dan kunt u dit aangeven bij de  GMR 
(gmr@Skozok.nl). Wij brengen u dan in contact met een vertegenwoordiger van het OPR.   
 
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we zo snel mogelijk een nieuw ouderlid van SKOzoK in de  OPR 
kunnen verwelkomen.   
Met vriendelijke groet,  
Pearl van Gils, voorzitter GMR  
Ineke Mensink, vicevoorzitter GMR 
 
Tip van de Lees-/Mediaconsulent van de Bibliotheek  
Creatief begrijpend lezen 
Begrijpend lezen. De meeste kinderen zijn er niet dol op. Cup Cakes daarentegen, gaan er bij ieder kind wel in. Deze 
kerstvakantie genoten een hoop kinderen van de CupCakeCup die werd uitgezonden bij Zapp op NPO 3. Als Lees-
/Mediaconsulent én moeder, zijn mijn dochter en ik daarna enthousiast aan de slag gegaan met bakken. Dit soort 
initiatieven zijn een mooie manier om begrijpend lezen leuk te maken. Door kinderen de recepten goed te laten 
lezen en zelf te laten uitvoeren werken ze zonder dat ze het doorhebben aan begrijpend lezen. Wie wil zo niet leren 
begrijpend lezen? En het resultaat is (hopelijk) nog lekker ook! Daarnaast zijn er ook een heleboel leuke 
kinderboeken geschreven over dit thema. Leuke e-books tips vind je hier: www.bibliotheekdekempen.nl/speciaal-
voor/jeugd-6-12-jaar. Zo kun je gelijk aan de slag!  Op de site van zapp kun je de uitzendingen terugkijken en de 
recepten nalezen: www.zapp.nl/programmas/cupcakecup 
 
Masterclass voor ouders van kinderen met autisme of AD(H)D  
Op maandag 8 februari biedt de Bibliotheek een gratis online masterclass aan voor ouders van kinderen met autisme 
of AD(H)D. Deze masterclass wordt gegeven door Nicole Hoogenboom, als geen ander weet ze hoe het als kind, of 
als ouder, is om te leven met autisme of AD(H)D. Inmiddels is ze gespecialiseerd coach op dit gebied. Tijdens deze 
masterclass deelt ze haar kennis en geeft praktische tips. 
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden: https://kempen.op-shop.nl/592/gratis-online-masterclass-voor-
ouders-van-kinderen-met-autisme-of-adhd 
 

Dokter Leesplezier gaat online!  
Misschien ken je Dokter leesplezier al? Kinderen, ouders en leerkrachten 
zijn hier van harte welkom voor vragen en tips op het gebied van 
(voor)lezen, leesproblemen, hulp bij het kiezen van het juiste (digitale) 
boek en persoonlijk leesadvies. Vanwege Corona is een normaal bezoek 
aan Dokter Leesplezier in de Bibliotheek niet mogelijk, maar goed nieuws: 
we gaan online! Heb je een vraag, lukt het lezen thuis niet goed, of kun je 
het juiste boek maar niet vinden? Meld je dan aan! Het is gratis. Kijk op: 
https://kempen.op-shop.nl/594/dokter-leesplezier-online-spreekuur 
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