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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Het is alweer zover, de tweede Helioscoop is er! 
 
We kijken vandaag terug op ontzettend fijne weken. Er heerst op school een 
warme, positieve en energieke sfeer. Wat fijn om u allemaal weer te mogen 
begroeten en verwelkomen binnen de school! 
 
Zoals ik tijdens de informatieavond 
met jullie heb gedeeld; communicatie 
is voor ons erg belangrijk. Wij willen 
graag dat de samenwerking met 
ouders/ verzorgers goed is.  
 
Tijdens de informatieavond hebben 
wij u informatie gegeven over dit 
schooljaar en de speerpunten van de 
groep van uw kind(eren).  

 
Tijdens de startgesprekken geeft u ons 
informatie over uw kind(eren). Een waardevol 
moment om te werken aan de relatie 
ouder/verzorger -> leerkracht/school. |mede 
daardoor kan de leerkracht werken aan de 
relatie leerkracht -> kind.  
 

Het was voor ons daarom zo fijn om te zien dat jullie met zovelen op de 
informatieavond waren en nu ook hebben ingeschreven voor de gesprekken. 
Helaas is het deze week regelmatig voorgekomen dat leerkrachten voor 
niets hebben gewacht; ouders/verzorgers zijn zonder af te bellen niet 
gekomen. Wij willen u vragen om een bericht te sturen wanneer u niet naar 
de afspraak kan komen. Dan kunnen wij onze tijd nuttig gebruiken. 

        Laten we hier allen in investeren! 

 
Groet, 
Evelien Haanappel 
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Informatieboekje 

Er hebben dit schooljaar al wat wijzigingen 
plaatsgevonden, zoals de openingstijden van de 
school.  
Om alles voor u overzichtelijk te houden, stuur ik u 
in de bijlage het vernieuwde informatieboekje 
mee.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

Hieronder vindt u de belangrijkste data voor de komende periode.   
 

 

Datum Wat Bijzonderheden 

21-09-2022 Studiedag Alle leerlingen zijn vrij. 
27-09-2022 Kies je school Almere Webinar voor de ouders van groep 7 

& 8 over het voortgezet onderwijs in 
Almere.  
U heeft hierover een brief ontvangen. 
Mocht u hier een vraag over hebben, dan 
kunt u de leerkracht een bericht sturen. 

05-10-2022 Kinderboekenweek We starten met de 
Kinderboekenweek.  
Het thema is Gi-Ga-Groen. 
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Ouderbijdrage 
Ieder jaar vraagt de Ouderraad een bijdrage van de ouders. In deze brief 
leggen we uit wat de ouderbijdrage is en waarom we die aan u vragen. 
 

   Wilt u de enquête invullen?  
Wij horen graag uw mening! De resultaten uit de enquête hebben geen 
invloed op de ouderbijdrage van dit schooljaar.  De enquête vindt u  hier. U 
kunt deze invullen tot 30-09-2022. 
 
Wat is de ouderbijdrage?  
De Ouderraad (OR) organiseert elk jaar extra activiteiten op school. U kunt 
hierbij denken aan onder andere het Sinterklaas- en kerstfeest. Daarnaast 
wordt uw bijdrage ook ingezet voor Sint Maarten, de Koningsspelen 
(sportdag) en bijvoorbeeld het paasfeest.  
We hebben uw bijdrage dus hard nodig om deze extra activiteiten voor de 
kinderen te organiseren.  
Om deze activiteiten te kunnen betalen, vragen we aan ouders/verzorgers 
een vrijwillige bijdrage.  
 
De richtprijs voor deze bijdrage is €25,00 per kind. Voor het tweede kind is 
dat €20,00 en voor het derde kind €15,00. Als uw kind na december op school 
komt, vragen we een bijdrage van €12,50. 
 
Met richtprijs bedoelen wij dat u zelf van dit bedrag mag afwijken, u kunt dus 
zelf bepalen of u meer of minder betaalt.  
 
   De vrijwillige ouderbijdrage kunt u overmaken onder vermelding van de      
   naam van uw kind(eren) en groep(en) naar NL03INGB0003445309 t.n.v.  
   Ouderraad De Heliotroop. 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFL0k8Oe2w5j3hdCSpfYlL94_5yl6I1ubs3TjYigNROo5wqQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Studiedag 
Zoals u in de planning heeft gezien hebben wij 21 september een studiedag 
gepland staan. Ik deel graag met u wat wij deze dag gaan doen. 
 
Dit schooljaar zijn wij gestart met een nieuwe rekenmethode (Wereld in 
Getallen 5). Het werken met een nieuwe methode vraagt altijd tijd om goed 
eigen te laten worden.  
Voor de leerkrachten hebben wij daarom 
dit schooljaar verschillende momenten 
gecreëerd om hier extra training in te 
krijgen. Tijdens de studiedag krijgen de 
leerkracht meer informatie en 
oefenmogelijkheden om hierin te groeien.  
 
In de middag gaan we aan de slag met begrijpend lezen. Ook dit is een 
speerpunt voor dit schooljaar. We kijken tijdens deze middag naar de 
afspraken die al eerder zijn gemaakt en zullen aan de slag gaan met het 
samen voorbereiden van lessen. We gaan met en van elkaar leren. Deze 
middag wordt gegeven door Marjolein van Oenen, een expert in begrijpend 
lezen en vorig schooljaar ook op deze manier verbonden aan de school.  
 
Beide speerpunten (rekenen en begrijpend lezen) zullen regelmatig 
terugkomen op teambijeenkomsten (vergaderingen) en studiedagen.  
 

Corona  

Corona.. dit woord had ik (nog) niet willen typen, maar helaas is Covid-19 nog 
niet de wereld uit.  
De ASG volgt de richtlijnen van de RIVM en het ministerie. Wij volgen deze 
richtlijnen uiteraard ook. Vorige week heeft u via Social Schools een brief 
ontvangen. Mocht u deze gemist hebben, ik heb de brief ook toegevoegd als 
bijlage.  

Kind inschrijven 
Heeft u al een kind bij ons op school en wilt u ook een broertje 
of zusje inschrijven, dan kan dat!  
Als uw kind minimaal 3 jaar is, kunt u een bericht sturen naar 
administratie (via Social Schools).  
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Oproep Nieuwe MR-lid  

Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk! 
 

Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar een 

enthousiaste ouder die plaats willen nemen in de oudergeleding. 

 
We zoeken een ouder die zich per direct voor een termijn van 2 jaar 
beschikbaar willen stellen.  
 
De MR van de Heliotroop is sinds dit schooljaar uitgebreid van 6 naar 8 leden: 
4 ouders en 4 personeelsleden.  
De MR-personeelsgeleding bestaat uit: Juf Jaleesa, Juf Bonny, Juf Kylie en juf 
Jeannette. 
De MR-oudergeleding bestaat uit: Monique Dorshorst (moeder van Jamie 
groep 5b en Romy groep 3a), Sabrina Turan (moeder van Amina groep 7, 
Aryana groep 5b, Safina groep 4 en Amar groep 1/2c) en Judith Temiz 
(moeder van Ayse Nur groep 7b, Emre groep 5b en Dilek 1/2a). 
 
We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus 
lijkt het u wat om mee te denken en het beleid van de school kritisch te 
volgen, geef u dan nu op!  
 
Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u een van onze leden van de 
oudergeleding aanspreken. 
 
U kunt zich kandidaat stellen door een bericht via Social Schools te sturen 
naar de voorzitter van de MR juf Bonny. Zijn er meer geïnteresseerden, dan 
worden er verkiezingen uitgeschreven.  
 
Wat doet de MR?  
Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet 
Medezeggenschap op Scholen (WMS).  
* De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak.  
* De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en 
ouders.  
* De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, 
zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, de keuze van 
een lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en 
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ouderparticipatie.  
* De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school 
de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag 
de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en de 
directie het met elkaar eens moeten zijn.  
* De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals 
het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo).  
* Voor sommige zaken heeft de oudergeleding instemmingsrecht en de 
personeelsgeleding adviesrecht of andersom. 
 
We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar op maandagavond op school. 
 

 
 

Bijlagen 

In de bijlagen vindt u: 

 Informatieboekje De Heliotroop 2022 – 2023  

 Brief corona 

 Voorstelbrief Lisette Jorristma; jeugdverpleegkundige  
 


