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Beste ouders/verzorgers, 

 
Als eerste informeer ik u over een personele aangelegenheid. 
Onze intern begeleider mevr. Karin Boonman heeft momenteel zorgverlof vanwege komende droevige 
omstandigheden in haar familie.  
Karin is de spil op onze school als het gaat om leerlingzorg en -ondersteuning. Voor deze taak kan echter -gezien 
de inhoudelijkheid daarvan- geen vervanger gevraagd worden. Dit betekent dat ik zelf Karin zo goed als mogelijk 
zal vervangen. Zoekt u dus niet naar haar in de school, maar wend u tot mij. 
 
Voorts is in de decembervergadering 2017 van de MR een misverstand ontstaan, wat ik zelf heb veroorzaakt.  
Het gaat om de evaluatie van de schooltijden/continurooster. 
Met de vorige MR is destijds afgesproken dat deze evaluatie plaats vindt in het voorjaar 2019 en niet in het 
voorjaar 2018, zoals ik abusievelijk zei. 
 
In de MR-vergadering van 7 februari j.l. is gesproken over de evaluatie van Leergroep II. 
De MR -bij monde van voorzitter Ton Berkelmans- laat daarover het volgende weten: 
 

“Overall gaat het goed met de ontwikkeling van het vernieuwende onderwijsvorm Bunders 3.0 voor leergroep II. 

Leraren zijn positief en beoordelen het nieuwe systeem met een 8. Het welbevinden van de kinderen ligt tussen 

3,7  en 4 en de betrokkenheid tussen 3,4 en 3,6 en scoort goed in vergelijkende andere startende scholen. Beide 

scores zullen in de toekomst wel hoger uit (moeten) komen. Er zijn wel 2 aandachtspunten benoemd: 

-de tijd nemen om te genieten en stilstaan bij hoe de kinderen werken en leren op de pleinen. 

-de rijke leeromgeving van het leesplein verder verrijken. 

De MR vraagt nog aandacht voor: snelle terugkoppeling van de voortgang (ouders weten nu vaak niet waar ze 

aan toe zijn), voor de belasting van de docenten (het niet echt kunnen nemen van een pauze) en de onderlinge 

communicatie tussen leerkrachten over de voortgang van leerlingen mag niet ontbreken. Ongeacht de mate van 

welbevinden zal dit een aandachtspunt zijn in relatie tot de onderwijsambities”. 

 
Tot zover de MR-oudergeleding. 
Verder treft u informatie aan over rapportgesprekken in Leergroep II en nog een staartje carnaval. 
 
Ik wens u veel leesplezier met deze BundersInfo. 
Met vriendelijke groet, 
mede namens ons team, 
 
Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 
 
 

 

Rapportgesprekken Leergroep II 
Donderdag 8 maart en maandag 12 maart 2018 zijn de oudergesprekken voor 
Leergroep II. 
Aanstaande maandag 26 februari hangen er intekenlijsten op de glazen wand van de 
teamkamer. 
 
Tussen 2 en 12 maart staat het Ouderportal open en kunt u toetsgegevens zien. 
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Activiteiten 

 
Afsluiting kunstweken. 
De einddatum van de Kunstweken nadert. Vandaag en morgen zijn de onlinemusea nog 
geopend. Daarna sluiten alle musea automatisch en kunnen er dus geen kunstwerken meer 
bewonderd of besteld worden. 

Over twee tot drie weken krijgen de kinderen hun bestelde Kunstweken-souvenirs. De trotse 
kunstenaars kunnen hun fans dan zelf gaan verrassen met een origineel werk! 

 

Coderdojo 
Dinsdag 6 maart (15:00 - 17:30) organiseren wij weer een nieuwe Coderdojo in de 
Tiliander (eerste verdieping). Tijdens de Coderdojo's leren we kinderen in de leeftijd van 7 
t/m 17 de basis van programmeren dmv Scratch. 
Kinderen kunnen zich aanmelden via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-coderdojo-14-
43168129036 of coderdojooisterwijk@gmail.com 

 
 
     

Fantastisch carnaval in Trefcentrum De Bunders 
Dank jullie wel! Want dankzij alle kinderen en ouders is het 3 dagen feest geweest. Vrijdag was als vanouds een 
succesvolle dag met als klapper de drukbezochte jeugddisco. Anouk en Quint uit groep 8 wonnen een prijs met de 
kleurwedstrijd. Het nieuwe programma op zaterdag viel bij jong en oude in de smaak. En de brunch op zondag was 
in alle opzichten Brabants gezellig. Naast de bezoekers bedanken wij alle vrijwilligers en adverteerders die het 
mede mogelijk hebben gemaakt dat we dit feestje hebben kunnen vieren. De commissie zal binnenkort de 
volgende jeugddisco plannen, zodat we ook verder in het schooljaar lekker kunnen swingen en plezier maken in het 
Trefcentrum.  

   

 

 
 

Jarigen in de week van 23 februari t/m 1 maart 
Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 
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