12 september
27 september
4 oktober
5 oktober

Informatie avond
Studiemiddag Begrijpend lezen; leerlingen vanaf 12.00 uur vrij!
Sportdag groep 4 t/m 7
Start Kinderboekenweek

Informatieavond
Aanstaande maandag, 12 september, staat de
jaarlijkse informatieavond gepland. In het kader
van ‘eigenaarschap’ en ‘betrokkenheid’ gaan we,
in overleg met de OR en MR, het dit jaar anders
aanpakken.
Deze avond is het de bedoeling dat uw kind u
‘rondleidt’ door de klas en vertelt hoe wij
werken. Uiteraard is de leerkracht aanwezig om
zaken aan te vullen, te verdiepen en/of vragen te
beantwoorden.
Er zullen deze avond twee ‘rondes’ gehouden
worden, waarbij u zelf kunt kiezen wat het beste
voor u en/of uw kind(eren) uitkomt. De eerste
ronde start vanaf 18.00 uur en eindigt om 19.30
uur.
De tweede ronde start om 19.00 uur en eindigt
om 20.30 uur.
Bij deze rondes ziet u een overlap van een half
uur (van 19.00 uur tot 19.30 uur). We willen u
allen oproepen om er deze tijd in ieder geval te
zijn met het oog op de jaarvergadering van de
OR en het jaarverslag van de MR. Bij deze
nieuwsbrief vindt u daarom ook de ‘jaarstukken
OuderRaad 2015-2016’ ter voorbereiding.
Wij gaan ervan uit dat we alle ouders/verzorgers
deze avond mogen verwelkomen. Mocht u
verhinderd zijn, wilt u dit dan even laten weten
via administratie.moespot@opo-r.nl ?
Alvast bedankt en tot 12 september!
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Hoofdluisvrij!
Op vrijdag 2 september hebben de
luizenmoeders de hele school gecontroleerd op
hoofdluis. Gelukkig hebben ze helemaal niets
aangetroffen. Obs De Moespot is dus
hoofdluisvrij!
De luizenmoeders zijn nog op zoek naar
versterking. Wilt u hen, en dus de school, helpen
met het hoofdluisvrij houden van de school?
Meld u dan bij Astrid Stronks (zie ‘ouderraad’ op
www.moespot-tiel.nl ) of geef dit door via
administratie.moespot@opo-r.nl

Overblijfhulp gezocht!
Wij zijn op zoek naar ouders die ons willen
helpen met toezicht houden op het plein in
de midden- en bovenbouw! Dit vindt plaats
tussen 12.00 uur en 12.30 uur.
Vorig schooljaar zijn we gestart met een
continurooster. Naast alle voordelen kleven
er natuurlijk ook nadelen aan. Met name het
(bijna geheel) ontbreken van een pauze voor
de leerkrachten is een behoorlijke belasting.
Dit is nog meer onder druk komen te staan
door op het verzoek van leerlingen in te gaan
om de midden- en bovenbouw apart van
elkaar buiten te laten spelen.
Als team zien we wel de meerwaarde voor de
kinderen om apart buiten te spelen; er is veel

meer ruimte, waardoor kinderen beter tot spel
en ontspanning komen. Daarom willen we dit
ook niet (meteen) terugdraaien en doen we
graag eerst een beroep op u om dit mogelijk te
blijven houden!
Meld u dus aan als overblijfhulp! Dit kan
uiteraard bij de leerkracht van uw kind, maar
mag ook via de mail:
administratie.moespot@opo-r.nl
We horen graag van u!

Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft in een korte tijd een
prominente rol gekregen binnen ons onderwijs.
In het stukje hiervoor staat een duidelijk
voorbeeld hoe leerlingen echt mee mogen
denken om ons onderwijs te verbeteren.
Dus ook dit jaar zullen we weer een
leerlingenraad gaan samenstellen. Alle leerlingen
van groep 4 t/m 8 hebben zich kunnen opgeven
bij de leerkracht. Onder begeleiding van meester
Khalid en Erwin gaan we de komende periode
werken aan een ‘verkiezingscampagne’. Dit hele
traject wordt afgesloten met democratische
verkiezen, waarbij de leerlingen kunnen
stemmen op één van de kandidaten uit hun klas.

Klachtenprocedure en
vertrouwenspersoon
In de ouderenquête van afgelopen schooljaar
kwam naar voren dat een groot deel van de
ouders niet op de hoogte is van de
(vindbaarheid) van de klachtenprocedure. Ook is
door velen aangegeven niet te weten wie onze
vertrouwenspersoon is.
Bij deze willen we hier graag meer
verduidelijking in aanbrengen.
Vanaf dit schooljaar is juf Rineke Becks (groep 4)
onze vertrouwenspersoon. Heeft u een
probleem of klacht waar u met de eigen
leerkracht en/of directie niet uitkomt, dan kunt u
bij haar terecht voor raad en daad. De
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vertrouwenspersoon is bijvoorbeeld het
aanspreekpunt voor het indienen van een klacht.
De klachtenprocedure binnen OPO-R beslaat
in totaal 4 pagina’s, inclusief uitleg. Het gaat
wat ver om dat in deze nieuwsbrief op te
nemen. Wel willen we ‘in het kort’ de
stappen weergeven die horen bij de
klachtenprocedure.
Indienen van een klacht
De klager dient de klacht in bij:
a. het bevoegd gezag; (OPO-R)
b. de vertrouwenspersoon die door de stichting is
aangesteld; (juf Rineke)
c. de klachtencommissie.
De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of
beslissing te worden ingediend, tenzij de
klachtencommissie anders beslist.
Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen.
Het bevoegd gezag meldt een dergelijke afhandeling
op verzoek van de klager aan de klachtencommissie.
Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt
ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager naar
de vertrouwenspersoon of klachtencommissie.
Indien de klacht wordt ingediend bij een ander
orgaan dan bevoegd gezag (vertrouwenspersoon) of
klachtencommissie, verwijst de ontvanger de klager
aanstonds door naar de klachtencommissie of naar het
bevoegd gezag. De ontvanger van een klacht is tot
geheimhouding verplicht.
Op de ingediende klacht wordt de datum van
ontvangst aangetekend.
Het bevoegd gezag deelt de directeur van de
betrokken school schriftelijk mee dat er een klacht
wordt onderzocht door de klachtencommissie.
Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan
of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.
Inhoud van de klacht
De klacht wordt schriftelijk ingediend en
ondertekend.
Van een mondeling ingediende klacht wordt
terstond door de ontvanger een verslag gemaakt, dat
door de klager voor akkoord wordt ondertekend en
waarvan hij een afschrift ontvangt.
De klacht bevat ten minste:
de naam en het adres van de klager;
de dagtekening;
een omschrijving van de klacht.

De volledige klachtenprocedure is onderdeel van
het ‘Beleid schoolveiligheid’ en is te vinden op
onze site onder het kopje ‘downloads’.

Ziekteverzuimbegeleiding en
leerplicht bij te laat komen in het
basisonderwijs
In de regio Rivierenland zijn afspraken gemaakt
over ziekteverzuim en ziekteverzuimbegeleiding
van leerlingen in het basisonderwijs.
Wanneer een leerling wat langer ziek is nemen
wij binnen vijf schooldagen contact op. Naast het
informeren naar de gezondheid van de leerling
zullen we ook informeren naar de verwachte
terugkeer op school.
Is de verwachting dat de leerling langer ziek blijft
of blijkt dat een leerling veelvuldig kortdurend
ziek is, dan neemt de school met medeweten van
de ouder(s)/verzorger(s) contact op met de
jeugdarts van de GGD.
Die geeft de school advies of nodigt u uit voor
een gesprek of legt telefonisch contact.
Tijdens het gesprek wordt in onderling overleg
gekeken naar de mogelijkheden om toch naar
school te gaan. Dit om te voorkomen dat de
leerling een leerachterstand oploopt.
Bij vragen over het ziek zijn en het weer naar
school gaan van uw kind kunt u ook zelf contact
opnemen met de jeugdarts die verbonden is aan
de school. U kunt dan bellen met (088) 1447330.
Als school houden wij ook het te laat komen bij.
Naast dat het storend voor de les is als leerlingen
te laat komen, is dit ook een onderdeel van de
leerplicht waar we als school op moeten letten.
Mocht te laat komen meer dan incidenteel
gebeuren, dan zullen wij hierover met u in
gesprek gaan. Bij veelvuldig te laat komen (12x
en vaker) zijn wij verplicht de
leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte te
stellen.
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Uit de OR
Dinsdag 30 augustus hebben we de eerste
vergadering van de ouderraad gehad voor
het nieuwe schooljaar. Het was echt een
eerste vergadering waarin het weer borrelde
van de leuke ideeën voor het komend
schooljaar. De decembermaand kwam ook al
weer in beeld. Velen zullen denken dat is nog
ver weg maar de voorbereidingen gaan al van
start om er een leuk feest voor de kinderen
van te maken!
We vinden de mening van de kinderen erg
belangrijk. Wat zijn hun ideeën over bv
onderwerp zomerfeest, klussen nl doet, leuke
projecten om te doen op school? Daarom
vragen we ook regelmatig input vanuit de
leerlingenraad.
Dit jaar is Miranda Roks gestopt met de
ouderraad omdat haar zoon Bram naar de
middelbare school is gegaan maar ze we zijn
ook weer blij dat we 2 nieuwe leden mogen
verwelkomen; Laura Regelink, ouder van
Enzo in groep 3 en Karin Burgers ouder van
Floor groep 2.
Alle vergaderdata voor komend schooljaar
zijn terug te vinden op de Moespot site. Altijd
welkom om een keer een vergadering bij te
wonen! Wie weet treffen we elkaar
binnenkort!

Uit de MR
Binnen de MR van de Moespot zijn we op zoek naar 1 tot 2 betrokken ouders voor ons net
gestarte MR team van ouders en leerkrachten.
Vind je de ontwikkeling en veiligheid (fysiek en mentaal) van je kind belangrijk en wil je helpen dit
nog verder te verbeteren geef je dan op voor de MR.
Op de ouder informatie avond van 12 september zijn wij ook aanwezig om eventuele vragen te
beantwoorden en om kennis te maken.
Bellen (0613-869151) of mailen mr.moespot@opo-r.nl kan natuurlijk ook. Daarnaast ben ik met
regelmaat op het schoolplein te vinden.
We hopen je graag binnenkort te verwelkomen binnen het MR - team.
Freek van het Hoofd (Vader van Fieke - groep 7 en Flynn - groep 2)

Heeft u, al dan niet naar aanleiding van de nieuwsbrief, vragen over ons
onderwijs? Laat het ons weten!
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