
Beste ouder/verzorger,
Beste ouder(s) / verzorger(s),

Voor u weer een nieuwe Smelenderwijs.

De volgende Smelenderwijs verschijnt op dinsdag 14 november 2017.
Wilt u kopij aanleveren voor De Smelenderwijs dan kan dat t/m 10 november 2017.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Smelenderwijs.

Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Smelen

Vogelverschrikkers festival

Smelenderwijs 3 oktober 2017



Vogelverschrikkers festival van 14 tot 22 oktober 2017

Van Bestpark Valkenswaard
Negen dagen eigenzinnig totaalfestijn!
en veel, veel meer...

een warm nest in de herfstvakantie.
Voor grote en kleine verschrikkers
Graffiti Spelen theater Voorlezen

Hele programma downloaden,klik hier

Up-to-date via SKOZapp

Eenvoudig up-to-date via SKOZapp

Als ouder wilt u natuurlijk helemaal op de hoogte blijven van belangrijke berichten, de laatste
nieuwtjes, de activiteiten én de resultaten op school. Een fotootje af en toe zou ook fijn zijn. Alles
om het schoolleven van uw kind maximaal mee te krijgen.

Wat te doen als de app niet werkt?
      Is uw emailadres mogelijk veranderd?
      Hebt u de app al een keer verwijderd en opnieuw geïnstalleerd?
      Bent u het wachtwoord vergeten?
      Hebt u andere vragen over de SKOZapp?

Neem dan contact op via Support.

Gevonden voorwerpen

https://www.bsdesmelen.nl/-temp-uploads/98C8B6B6-5056-873B-0960A274AA463C34.html#
https://www.bsdesmelen.nl/-temp-uploads/98C8B6B6-5056-873B-0960A274AA463C34.html#


Beste ouder(s) / verzorger(s)

Gevonden voorwerpen staan weer van 3 t/m 5 oktober op de tafel bij de hoofdingang.

Ben je iets kwijt kijk dan even bij de voorwerpen die op de tafel liggen.
Wie weet vind je daar wat je al langer kwijt bent.

Met vriendelijke groet,
Eugene Timmermans (conciërge De Smelen)

TSO De Smelen

Beste ouders en leerlingen van de Smelen,

Vanwege andere werkzaamheden zal ik na de herfstvakantie niet meer werkzaam zijn als TSO
Coördinator van de Smelen.

Ik heb het werk met veel plezier gedaan. Mede vanwege het fijne team TSO medewerksters, leuke
leerlingen en docententeam.



Ik draag het stokje met veel vertrouwen over aan Petra Bax. Zij is al vele jaren een vertrouwd
gezicht binnen de Smelen.

Hartelijke groet,

Helen de Preter
Coördinator TSO de Smelen
Bereikbaar; ma, di, do van 10.30uur tot 13.30uur

Stichting KIDS TALENT

Oproep voor ouderlid

Beste ouders, MR-leden,

Vanaf 1 augustus 2014 werkt het onderwijs met 'passend onderwijs'. Dit betekent dat er voor ieder
kind een passend onderwijsaanbod moet zijn. Dat wordt in onze regio geregeld door het
Samenwerkingsverband De Kempen. Alle scholen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs
en speciaal onderwijs van onze regio maken deel uit van dit samenwerkingsverband.
(www.podekempen.nl)

Ondersteuningsplan en ondersteuningsplanraad.
Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend onderwijs en
beschrijft in haar ondersteuningsplan het beleid van het samenwerkingsverband.
Kernthema’s zijn:
- de kwaliteit van de basisondersteuning;
- extra ondersteuning voor leerlingen in het regulier onderwijs;
- verwijzing naar en toelating door SBO en SO;
- afstemming en samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en de jeugdzorg;
- het financiële beleid van het samenwerkingsverband;

Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap over dit ondersteuningsplan door deelname
in de ondersteuningsplanraad (OPR). Vanuit SKOzoK nemen één ouder en één personeelslid
zitting in de OPR.

Het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband wordt eens in de vier jaar vastgesteld en



jaarlijks geactualiseerd. De OPR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Ter voorbereiding op elke
vergadering dienen inhoudelijke stukken te worden gelezen.

Vacature
Door vertrek van een ouderlid is er een vacature ontstaan voor een ouder met een kind op een
SKOZOK basisschool. Wij zijn op zoek naar kandidaten die
- zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor het samenwerkingsverband,
- bovenschools kunnen denken en handelen,
- bij voorkeur ervaring hebben met medezeggenschap (het is niet nodig om lid te zijn van een MR).

Wilt u zich aanmelden voor deze vacature? Stuur daarvoor uw curriculum vitae en een korte
motivatie naar het volgende emailadres: gmr@skozok.nl. Bij meer aanmeldingen wordt er een
verkiezing gehouden door de GMR.

Meer informatie over de ondersteuningsplanraad en het samenwerkingsverband, vindt u op de
website van PO de Kempen http://www.podekempen.nl/Ondersteuningsplanraad-(OPR)

Voor extra informatie over de vacature kunt u rechtstreeks contact opnemen met het huidige
SKOZOK ouderlid: Hetty van Hirsel via e-mail hetty.vanhirsel@hetnet.nl of mobiel 06-51611366.

Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we in september ook in de OPR weer op volle sterkte
kunnen starten.

Met vriendelijke groet,

Dian Botteram
Voorzitter GMR

Ineke Mensink,
Vicevoorzitter GMR

De Smelen

De Smelen 109, 5553 CT Valkenswaard

bsdesmelen.nl

Vragen? 040 2076656 of infodesmelen@skozok.nl

 


