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December 2016 

Nieuwsbrief juli t/m december 2016 

De laatste nieuwsbrief van het jaar 2016 heeft u nu voor zich.  Een jaar waar ook veel in is 

gebeurd. In deze laatste nieuwsbrief kunt u beknopt lezen wat er het afgelopen halfjaar bij de 

GMR is gepasseerd en is besproken. Voor uitgebreidere info kunt u terecht op het intranet van 

Leerrijk! 

Wanneer u nog vragen heeft over de punten in de nieuwsbrief, kunt u natuurlijk ook altijd 

contact opnemen met de GMR. Wij wensen u veel plezier met het lezen van de brief en hopen 

dat het een verduidelijking geeft over de punten die zijn beschreven.  
RTC 

De belangrijkste doelstelling is natuurlijk dat de vervanging zo georganiseerd wordt dat het 
primaire proces in de scholen doorgang kan vinden. Helaas krijgen wij regelmatig signalen dat 
scholen geen vervanging kunnen vinden. Het vervangingsbeleid zal worden aangepast gezien 
de problematiek die nu plaatsvindt. In het vervangingsbeleid komt een stappenplan over hoe 
te handelen wanneer er geen vervanger beschikbaar is. We hopen snel terug te kunnen 
komen met een passende en definitieve oplossing.  

 

Taalklas Waalwijk 

Taalklas Waalwijk is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen Waalwijk Taalrijk 
(gemeente Waalwijk), SBO Het Zilverlicht (stichting Leerrijk!), cluster 2 school Auris Florant en 
Kentalis vroegbehandeling. Tijdens die samenwerking werd duidelijk dat er voor Waalwijk, als 
taalarm gebied, een meer passend aanbod op taalgebied mogelijk zou moeten zijn.   

Auris Florant en Leerrijk! zijn daarom gaan kijken hoe we aanbod kunnen verzorgen waarbij 
leerlingen individueel worden geholpen, maar waarbij ook een duidelijk transfer komt naar de 
klas / school waar de leerling op zit. Het is de bedoeling om hetgeen wat in de setting wordt 
aangeboden / geoefend in de klas neer te zetten zodat alle leerlingen hier profijt van gaan 
krijgen. Alle scholen binnen Leerrijk! hebben  informatie ontvangen over Taalklas Waalwijk: 
De taalklas is samengesteld met leerlingen die een cluster 2 arrangement hebben. Daarnaast 
zijn er leerlingen geselecteerd die ook gebaat zijn bij zeer intensief onderwijs op taalgebied. 
Het betreft alleen kleuters omdat de gevoelige periode voor taalontwikkeling in de 
kleuterleeftijd is. Taalklas Waalwijk vindt het gehele schooljaar plaats op maandag- en 
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donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur op SBO Het Zilverlicht in Waalwijk. De taalklas 
wordt verzorgd door leerkracht Mayke van Hees (Auris) en logopedist Maxime Klijn (SBO Het 
Zilverlicht). Voor meer informatie of aanmelden kunt u mailen naar taalklaswaalwijk@auris.nl. 
Heeft u specifiek vragen over Taalklas Waalwijk dan kunt u contact opnemen met Mayke en/of 
Maxime, respectievelijk m.vanhees@auris.nl / maximeklijn@sbozilverlicht.nl.  

 

Bovenschoolse plusklas 

Met ingang van 31 oktober 2016 is een pilot gestart met twee bovenschoolse plusklassen voor 
leerlingen uit de groepen 5 en 6 van scholen binnen Leerrijk!. Eén klas in de gemeente Loon 
op Zand op basisschool Kinderboom, deze groep heeft 8 leerlingen en wordt begeleid door 
Carine Engwerda. De andere klas is in de gemeente Waalwijk op basisschool Pieter Wijten, 
onder begeleiding van Sylvana Coumans. Deze groep heeft 13 leerlingen. 
 
De plusklassen bieden op woensdagochtend aanvullend onderwijs aan (hoog)begaafde 
kinderen, dat recht doet aan hun (hoog)begaafdheid. Gedurende het schooljaar zullen er vier 
thema’s aangeboden worden. Na elk thema vindt er een tussentijdse dan wel een 
eindevaluatie plaats, waarin de persoonlijke doelen van de kinderen worden geëvalueerd. 
 
De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van deelnemende leerlingen blijft bij de school 
die de leerling aanmeldt. De contacten met ouders zullen via de eigen school lopen. De 
plusklasleerkracht koppelt voortgang en ontwikkeling van de leerlingen terug naar de 
leerkrachten van de desbetreffende scholen. 
 
Op 18 oktober was er een informatieavond voor leerlingen van de bovenschoolse plusklas, 
ouders van deze leerlingen, leerkrachten van de groepen 5-6 en talent-coördinatoren. Alle 
kinderen en ouders waren aanwezig.  Twee keer per jaar zal er een informatieavond worden 
georganiseerd, mits er genoeg instroom is. Voor leerlingen en ouders die tussentijds worden 
aangemeld worden gesprekken op maat georganiseerd.  
 

 

Nieuw GMR-lid, even voorstellen: 

Mij naam is Belinda Herman. Sinds kort ben ik lid van de GMR. Ik ben moeder van 2 
kinderen. Kiki 8 jaar oud en Aimo 6 jaar oud. Ik heb een juridische en bedrijfskundige 
achtergrond. Als zelfstandig ondernemer ben ik werkzaam op het gebied van ontwikkelen 
van organisaties en mensen. De vragen “Waar wil je naar toe?” en “wat zijn de stappen 
om daar te komen?” staan daarbij centraal.  
 
Ik wilde graag lid worden van de GMR omdat onze kinderen op een school binnen 
Leerrijk! zitten (De Vrijhoeve) en ik van dichtbij ervaar hoe betrokken leerkrachten (met 
soms beperkte middelen) er het allerbeste van maken. Verder zet ik graag mijn kennis en 
ervaring om organisaties en mensen succesvol te laten zijn. Binnen de GMR heb ik de 
mogelijkheid dat te doen voor Leerrijk!. 
 
Met vriendelijke groet, 
Belinda Herman 



 

Nieuwsbrief GMR Leerrijk! December 2016 
 

 
 
 
Activiteitenplan 

In het activiteitenplan zijn de verschillende punten voor u uitgewerkt. Het activiteitenplan is te 

vinden op het intranet van Leerrijk!. De verschillende hoofdstukken die wij in het 

activiteitenplan hebben uitgewerkt staan hieronder genoteerd.  

 
1.               Wie zijn wij?       
 
2.   Samenstelling       
 
3.  Zittingsperiode      
 
4.   Werkgroepen GMR       
 
5.  PGMR       
 
6.  Vergaderdata PGMR     
 
7.   Vergaderdata GMR      
  
8.  Vergaderplanning     

 

 

Planning vergaderdata 2017  

GMR 20.00 uur  

dinsdag 31 januari 2017 

dinsdag 7 maart 2017 

dinsdag 4 april 2017 

donderdag 11 mei 

dinsdag 6 juni 2017 

woensdag 5 juli 2017         

PGMR + DB woensdag 13.30/16.30 u  

woensdag 18 januari 2017 

woensdag 15 februari 2017 
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woensdag 22 maart 2017 

woensdag 19 april 2017 

woensdag 17 mei 2017 

woensdag 21 juni 2017 

 

Wij hopen dat u met plezier deze nieuwsbrief heeft gelezen en dat het een en ander 

duidelijker is geworden. Namens de GMR wensen wij iedereen een hele fijne Kerstvakantie 

toe! En tot 2017! 

 

 


