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Andere Tijden 
Op 1 oktober 2018 zijn we gestart met een onderzoek naar andere schooltijden op KBS de Driezwing.  

Tijdens een thema-avond hebben we met 25 ouders en alle teamleden gekeken 

naar de verschillende mogelijkheden die er zijn. We hebben gesproken over; 

- Het continurooster  

- Het Bioritme model 

- Het 7 tot 7 model. 

De laatste twee varianten vielen al snel af en hebben we de mogelijkheden van het continurooster 

verkend. Daarna hebben we gesproken over de voor- en nadelen van andere schooltijden. Daarbij hebben 

we geprobeerd om dat vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Zo kunnen de voordelen voor de 

kinderen een nadeel zijn voor de ouders of een nadeel voor de school een voordeel voor de kinderopvang. 

U kunt alles wat besproken is teruglezen op de website van onze school. 

www.driezwing.nl/onze-school/andere-tijden/ 

Na afloop van de thema-avond is een regiegroep van ouders en leraren samengesteld. Zij gaan verder 

onderzoeken wat de mogelijkheden en de wensen zijn. 

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen over andere schooltijden op KBS de Driezwing? 

Uw reacties kunt u sturen naar kbsdedriezwing_anderetijden@inos.nl 

vrijwillige ouderbijdrage excursies 

Beste ouders en of verzorgers,  

In 2016 heeft er een wijziging plaats gevonden in de manier waarop u de vrijwillige ouderbijdrage voor de 
activiteiten van de oudervereniging en de schoolexcursies betaalt. In overleg met de MR is besloten dat de school 
zelf de bijdragen voor de excursies gaat innen. De school is namelijk zelf verantwoordelijk voor de organisatie en de 
bekostiging hiervan. De oudervereniging int daarom alleen nog dat deel van de vrijwillige ouderbijdrage voor de 
door hen georganiseerde activiteiten.  
 
Vanuit de oudervereniging heeft u inmiddels het verzoek gehad om de ouderbijdrage van € 21,- te betalen. Hiermee 
kan de oudervereniging allerlei activiteiten organiseren rondom Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, avondvierdaagse, 
Pasen en nog veel meer.  
 
Vanuit de school hebben we de kosten voor de excursies na berekening van de benodigde uitgaven vastgesteld op € 
10,- per leerling. Daarmee kunnen niet alle excursies betaald worden, maar de school bekostigt de rest uit eigen 
middelen. De excursies zullen worden gekoppeld aan de IPC-thema’s in de groepen. Elke twee schooljaren doet een 
groep een kleine en een grote excursie. Over de bestemming van de excursies wordt u nader geïnformeerd door de 
groepsleerkrachten.  
Wij willen u vragen de vrijwillige bijdrage voor de excursies  van € 10,- per kind voor 1 november a.s. over te maken 
op rekeningnummer NL85 RABO 0108 9479 55 t.n.v. Kbs De Driezwing te Breda onder vermelding van de naam en 
groep van uw kind(eren).   
Met vriendelijke groet, mede namens het team van KBS De Driezwing, 
Hans Versluijs 
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Groep 6 op theatertocht 

Afgelopen maandag zijn de leerlingen van groep 6 naar het Chassé Theater geweest. Onder het motto ‘Help mee 

achter de schermen’ ontdekten de kinderen verschillende facetten van het theater kennen. Wie werken er allemaal 

in het theater? Welke soorten theatervoorstellingen zijn er eigenlijk? Wat is er nodig om een theatervoorstelling te 

kunnen maken? Hoe zien de kleedkamers van artiesten eruit? Natuurlijk mochten ze ook op het podium staan, als 

een echte ster! Alle leerlingen kregen een speciale backstagepas mee, waarmee ze kunnen gamen op 

www.theaterspelen.nl 

 
 

Boekenmarkt op de Driezwing 
Voor de herfstvakantie hebben we de Kinderboekenweek feestelijk 

afgesloten met een boekenmarkt op het schoolplein! Wat waren er veel 

boekenkraampjes en wat zijn er veel boeken verkocht! Ook de Driezwing 

had een eigen boekenkraam.  

We hebben maar liefst € 35.00 

opgehaald. Met dit geld kopen we 

nieuwe boeken voor de schoolbieb. 

Omdat de boekenmarkt weer zo'n 

groot succes was is deze voor 

herhaling vatbaar!  
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1. Opening en vaststellen agenda  

 
2. Actielijst 

Geen open acties 
.  

3. Ingekomen/uitgaande post en mededelingen 
Geen ingekomen post. 

 
4. Concept jaarverslag MR. 

Het concept jaarverslag 2017-2018 is goedgekeurd en zal op de website geplaatst worden. 
 
5. Vaststellen MR jaar- en activiteitenplan 2018-2019 

Jaar- en activiteitenplan is vastgesteld. 
 
6. Scholing 

Scholingsmogelijkheden worden bekeken; volgende vergadering bespreken. 
 
7. Informeren van actuele zaken door directie 

− Er is gesproken over de stand van zaken rondom personele ontwikkelingen. De nieuwe teamleden hebben 
een goede start gemaakt en er wordt naar tevredenheid gewerkt. 

− De vakwerkgroepen taal, rekenen, lezen, gedrag en IPC zijn van start gegaan. Per vakwerkgroep wordt een 
jaarplan opgesteld met acties waar dit jaar aan gewerkt zal worden.  

− De risico-inventarisatie van de school zal op korte termijn gemaakt worden door Hans. 

− Het veiligheidsplan is in concept naar de MR verstuurd. 

− Het communicatieplan is in ontwikkeling. 

− Met ingang van dit schooljaar zullen er in de groepen 1/2 geen citotoetsen taal en rekenen meer afgenomen 
worden. Dit komt overeen met de plannen van het kabinet om deze toetsen af te schaffen. Ook in de groepen 
1/2 is opgemerkt dat de betrouwbaarheid van de kleuter toetsen erg laag is vanwege de andere werkwijze 
dan in de klas gehanteerd wordt. De ontwikkeling van de kinderen zal middels het invullen van het registratie 
instrument ‘Kijk!’ gevolgd blijven worden. 

 
8. Speerpunten van de MR in schooljaar 2018-2019 

− Adviseren over en het ondersteunen van de plannen rondom profilering van De Driezwing. 

− Aandacht voor behoud en verbetering van het kwaliteitsniveau van het onderwijs gezien de dalende trend in 
leerlingenaantal. 

− Goede basis in stand houden en verder uitbouwen. 

− Intensiever contact met de GMR.Sparringpartner in het vraagstuk omtrent aanpassing van de schooltijden. 
 

9. Bestendiging 
Er heeft nog geen terugkoppeling plaatsgevonden vanuit het VO.  

 
10. Bestemming en verantwoording ouderlijke bijdrage 

De ouderbijdrage en bijdrage voor het jaarlijkse schooluitje zullen, net als vorig jaar, apart door school en de OV 
worden geïnd.  

 
11. Verwachting 1 oktober telling 

Naar verwachting zullen er op 1 oktober 191 leerlingen op De Driezwing ingeschreven staan. Er is gesproken over 
de financiële gevolgen en het mogelijke effect daarvan op de kwaliteit van het onderwijs. 

 
12. Wat verder ter tafel komt 

Tijdens de thema-avond op 1 oktober zal gesproken worden over de mogelijkheden tav andere schooltijden 
(continurooster). Hans zal ouders en leraren informeren over dit onderwerp, gevolgd door een open gesprek met 
de aanwezigen. 

 
 

Notulen Medezeggenschapsraad 



Verjaardagen november  Groep 
 
1 Jo-Anne Becker    8 
4 Dean von Bannisseht   1/2A 
4 Bella Broere    3 
4 Carlijn de Vree    1/2A 
8 Bo Verstraeten    7B 
13 Djelicia Schot    8 
22 Rafee Menjoyan    4 
24 Anna Rijnders    3 
25 Saniya Tin     4 
27 Dani van Diesen    3 
27 Robin Macville    6 
29 Elisa Aerts     7A 
29 Anthony Vicario    6 
29 Dylano Vicario    6 
30 Luna Schuurmans   8 
   

 
Namens het team van De Driezwing willen we graag de volgende leerlingen hartelijk 

welkom heten in onze school: 
Charlotte Vermeer  groep 1-2 A 

Gyunaydin Ibryam Groep 1-2 B 

Alisha Seraus  Groep 1-2 B 

 

   


