Nieuwswijzer
5 november 2018
Beste ouders/ verzorgers,
Vandaag de Nieuwswijzer van deze maand. Op een overzichtelijke manier treft u wetenswaardigheden aan
die we graag met u willen delen. Heeft u vragen of opmerkingen, voel je uitgenodigd deze met ons te delen.
Het nieuws van deze maand
1. Beleid
Strategisch HuisvestingsPlan
Studiedag 6 december
Overgang Primair naar Voortgezet Onderwijs
Vervoersprotocol
2. Praktisch
St. Maarten
parkeren op het plantsoen

Strategisch HuisvestingsPlan
Zoals u in de laatste SHP-nieuwsbrief al heeft kunnen lezen, komen we stap voor stap wat verder binnen het
ontwikkelingsproces aangaande het SHP. De droom van de directeuren is een hele heldere en gaat over één belangrijk
onderwerp: kwaliteit van onderwijs. De meest kansrijke optie is als lambertus, Lover en Bonifatius de krachten bundelen
en één sterke school realiseren. Een mooi toekomstperspectief maar er is ook een bepaalde urgentie!! De
aanmeldingen bij deze scholen zijn minimaal, hetgeen betekent dat de onderbouwen met rassen schrede kleiner
worden en daarmee lastiger passend begeleid kunnen worden. In een ouderoverleg eind vorige maand op Het Lover is
door ouders aangegeven dat zij langer wachten geen optie vinden. Daarmee hebben ze wel een punt te pakken. We
steken daarom snel de koppen bij elkaar om te bezien hoe we op een positieve en constructieve manier om kunnen
gaan met het snel kleiner worden van de onderbouwgroepen. Wordt vervolgd.

Studiedag 6 december
Op 6 december staat de volgende teamstudiedag gepland. Deze studiedag staat in het teken van communicatie,
veiligheid en het onderwijskundig beleid.
De drie onderdelen in het kort:
1. Communicatie: In het schooljaar 2019-2017 hebben we ons erg gericht op zowel de interne als de externe
communicatie. Er is toen een aantal afspraken gemaakt. Binnen de kwaliteitscirkel zijn we nu toe aan een volgende
evaluatie- en wellicht bijstelronde.
2. Veiligheid is een onderwerp dat regelmatig de revue passeert. Het is niet voor niets één van onze kernwaarden. We
onderscheiden 3 soorten veiligheid: sociaal, emotioneel en fysiek. Voor het fysieke onderdeel hanteren we het
Digitaal VeiligheidsVolgSysteem (DVVS). Dat wordt deze studiedag weer eens nader onder de loep genomen. Ook
BHV en ontruiming staan op de agenda.
3. Onderwijskundig beleid: op stichtingsniveau (Prodas) is het onderwijskundig beleid voor de komende vier jaar
geformuleerd. Het is van belang dat alle teamleden er eigenaar van zijn.
Op deze dag (6 december) zijn alle kinderen vrij en kunnen ze zich volledig storten op de ‘Sinterklaasoogst’.

Overgang Primair naar Voortgezet Onderwijs
Elke ouder van een basisschoolleerling krijgt ermee te maken: de overstap van de basisschool naar het voortgezet
onderwijs. Daarbij zijn verantwoordelijkheden verdeeld. De verantwoordelijkheid van de basisschool is om het
inhoudelijke traject goed vorm te geven. De verantwoordelijkheid van het Voortgezet Onderwijs is om een passend
aanbod te doen en daarover goed te communiceren. Op praktisch gebied organiseert het voortgezet onderwijs en
faciliteert het basisonderwijs. De verantwoordelijkheid van ouders/ verzorgers is om samen met hun schoolverlater de
juiste keuze te maken. Een goede oriëntatie is daarin essentieel. Uiteraard lopen verantwoordelijkheden in elkaar over.
Dat maakt het proces soepel. Het kan en mag echter niet zo zijn dat verantwoordelijkheden op elkaar worden
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afgeschoven. We merken dat ouders van schoolverlaters op het praktische terrein soms meer van ons verwachten dan
wat binnen onze verantwoordelijkheid en mogelijkheid valt. De boodschap aan ouders van schoolverlaters is
nadrukkelijk goed te oriënteren en daarin initiatief te nemen. Wees alert op aankondigingen van informatiedagen,
meeloopmomenten, inschrijfdata enz. enz.

Vervoersprotocol
Zoals hiervoor omschreven (studiedag 6 december) nemen we de veiligheid in zijn algemeenheid erg serieus. Eén van de
aandachtspunten binnen dit domein is het vervoer van leerlingen met de eigen auto. De vraag is om een verklaring in te
vullen waardoor wij de veiligheid zo goed mogelijk afdekken. Zie bijlage voor het protocol incl. verklaring. Voor ons is
het fijn als de verklaring deze week tijdens het voortgangsgesprek wordt aangeleverd.
Binnen dit kader valt ook het bezoek van de 8e groepers aan de masterclasses van het Varendonckcollege. We hebben
alle kinderen in de gelegenheid gesteld zich daarvoor aan te melden. Deze activiteiten vallen niet onder
verantwoordelijkheid van de Lambertusschool. Kinderen gaan naar Asten of Someren op de manier waarop ze dat met
hun ouders/ verzorgers besproken hebben; op eigen risico dus.

Sint Maarten
Een vorige keer is al uitgebreid gecommuniceerd over de St. Maarten Sponsorloop en het goede doel dat we dit jaar
gekozen hebben. Deze sponsorloop is woensdag 7 november. Wilt u ervoor zorgen dat de sponsorlijsten dinsdag 6
november retour zijn op school??!!
De tijden van de sponsorloop zijn als volgt:
9.45 uur tot 10.15 uur onderbouw
10.30 – 11.00 uur bovenbouw
Richard van Bussel die de NoordkaapChallenge rijdt, heeft afgelopen vrijdag 2 november de kinderen al in de stemming
gebracht. Hopelijk rennen we ook dit jaar weer een mooi bedrag bij elkaar zodat zowel het rode kruis als de
diabetespatiënten in onze regio er mooie dingen mee kunnen doen.

Parkeren op het plantsoen
Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen periode hebben wij verschillende meldingen ontvangen over het parkeren op het
plantsoen en groenstrook bij de Lambertusschool aan de Zonnehof. Volgens de APV van de
gemeente Asten is dit niet toegestaan. Wij willen u vragen om tijdens het halen en brengen van
uw kind(eren) uw auto te parkeren op een plek waar dit wel toegestaan is namelijk de kiss &
ride zone en in de Molenstraat. De gemeente zal komende tijd regelmatig controleren en
handhaven of er auto’s geparkeerd staan op het plantsoen of groenstrook.
Met vriendelijke groet,

WTC (Wiljan) Leenders
Toezichthouder
Team Leefbaarheid, handhaving en veiligheid
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