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Beste ouders, 

Aan de vooravond van de carnavalsvakantie weer een nieuwe uitgave van ons Turfje om u van de meest 
relevante informatie te voorzien. Velen van u zijn waarschijnlijk al bezig met vakanties voor te bereiden, 
werk af te ronden of voorpret te hebben voor de naderende carnaval. De periode van voor de carnaval 
staat bij ons altijd in het teken van toetsen, analyses en oudergesprekken. Voor de groepen 8 zijn dit zelfs 
adviesgesprekken voor de naderende overgang naar het VO. Kortom een drukke maar ook leuke en     
interessante tijd waarbij u als ouder ook in de avonden bij ons op school te vinden bent.  

De start van dit kalenderjaar bracht weer de nodige dynamiek met zich mee op personeelsvlak. Zoals wij 
u al eerder hebben bericht nemen er twee collega’s afscheid van ons, is één van onze collega’s in blijde 
verwachting en hebben we helaas ook nog te maken met het nodige ziekteverzuim. Gelukkig hebben we 
inmiddels alle groepen tot aan het einde van dit schooljaar goed bezet en zijn we al weer aan het          
puzzelen voor het volgende schooljaar. Het spreekt voor zich dat groepen die in het jaar onverhoopt met 
ziekteverzuim of een wisseling van leerkracht te maken krijgen, zowel door de schoolleiding als door onze 
IB-ers nauwlettend worden gevolgd om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. Hierover proberen 
wij u ook zo compleet en vroeg mogelijk te berichten en bij vragen…onze deur staat open. 

De afgelopen maand was er landelijk en ook bij ons op school veel te doen om de staking van eind       
januari. Inmiddels ligt deze staking weer achter ons en lijken er nog weinig toezeggingen te komen,    
waarbij een nieuwe staking voor de hand ligt. Wij volgen deze ontwikkelingen uiteraard voor u en melden 
ons uiteraard meteen als er ontwikkelingen zijn. Als directeur van de Dirk heb ik mij deze staking zelf laten 
zien bij een manifestatie in het Feyenoordstadion samen met meerdere collega’s. Het lijkt er nog steeds 
sterk op dat de werkelijke omvang van het nijpende tekort aan leerkrachten niet duidelijk is. Zonder      
voldoende leerkrachten staat de kwaliteit van ons onderwijs zwaar onder druk. Ook voor onze school is   
dit geen ‘ver van mijn bed-show’ meer: onder invloed van de huidige griepgolf zijn er met steeds grotere 
regelmaat geen vervangers beschikbaar voor onze zieke collega’s. In de 2e week van februari hebben wij 
hierin een nieuw dieptepunt bereikt; voor 3 van onze 17 groepen was geen vervanging beschikbaar. Met 
dank aan de flexibiliteit van al onze collega’s krijgen we het vooralsnog met veel kunst- en vliegwerk voor 
elkaar groepen niet naar huis te sturen. We hopen dat dit vol te houden is, maar zien hier een enorme uit-
daging op ons afkomen. 

Wij hopen dat jullie allemaal genieten van een fijne vakantie en zien u graag weer in onze school na de 
vakantie. Geniet van elkaar en van de mooie dingen, verkleed of niet verkleed, thuis of ergens anders. 
Fijne vakantie en … allaaaaaffff!                                                                                                                                
             Ronald Theuns 

 

Team Dirk van Veen wenst        

iedereen een hele fijne             

carnavalsvakantie! 
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Volgende stap in Ouderportaal 

Zoals u weet hebben we na de kerstvakantie de eerste stap gezet met het        
openzetten van het Ouderportaal in Parnassys. U heeft nu toegang tot de modules         
absentie, groep en NAW-gegevens. Velen hebben de weg naar deze modules 
reeds gevonden en als het nodig was al een wijziging doorgegeven. 

De volgende stap is het openzetten van de rapporten en de methodetoetsen. Bij 
methodetoetsen ziet u de resultaten die zijn behaald voor toetsen die horen bij de 
leermiddelen die we gebruiken. Denk aan de afronding van een rekenblok, een 
taalthema, een dictee, verkeer of een wereldoriëntatietoets.  

Het gaat hier dus niet om de Citotoetsuitslagen die we twee keer per jaar afnemen 
en die u achterin het schoolrapport van uw kind terugvindt. 

Hoe werkt het? 

Zodra de leerkracht een toets heeft nagekeken en de resultaten in het systeem 
heeft gezet, zijn deze zichtbaar in het Ouderportaal. Zo bent u als ouder op de 
hoogte en kunt u de vorderingen van uw kind(eren) mee volgen. 

We willen benadrukken dat leren een proces is van vallen en opstaan. Het is niet 
de bedoeling dat er na ieder punt dat wellicht een beetje tegenvalt, contact 
wordt gezocht met de leerkracht. Het is voor leerkrachten ondoenlijk om na 
elke toets een aantal ouders te moeten spreken of mailen over een minder goed 
resultaat. Meestal is er ook weinig aan de hand.  

Bijvoorbeeld: een toetsonderdeeltje bestaat uit 4 opgaven en je maakt er 1 van 
fout, dan daalt je cijfer op dat specifieke onderdeel erg snel. Gelukkig wordt er 
meerdere malen een toets afgenomen die datzelfde onderdeel meet. Uiteindelijk 
telt het gemiddelde. 

Indien een toetsuitslag wél zorgwekkend is en/of vragen oproept zal de leerkracht   
u daar uiteraard over informeren.     

Waar vind ik de toetsgegevens? 

Als u bent ingelogd via Ouderportaal en u staat op de naam van uw kind, kiest u    
in het rolmenu voor het tabblad toetsen. U ziet nu links alle verschillende vakken 
die zijn ingevoerd. Per vak kunt u nu de toetsen bekijken. 

Sommige vakken zijn vanzelfsprekend: rekenen, taal, spelling. Andere vakken   
hebben een wat minder voor de hand liggende naam. Dat zijn methodetoetsen die 
digitaal door de kinderen worden gemaakt en automatisch worden doorgekoppeld 
door de uitgever naar Parnassys. 

Wij hopen hiermee weer een stukje meer openheid te creëren in de communicatie 
naar u als ouders. Mochten er vragen zijn, dan horen we het graag! 

Promotiefilm 

In april zullen er filmopnames gemaakt gaan worden i.v.m. een promotie-film over 

onze school. Hierbij zullen we diverse lessen en activiteiten binnen onze school op 

de gevoelige plaat gaan vastleggen. Uiteraard zullen we hierbij handelen conform 

de AVG-wetgeving en rekening houden met de toestemming om uw kinderen     

wel/niet op onze website in beeld te brengen. Mochten hierover nog vragen en/of 

opmerkingen zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Pieter Stoop, onze 

AVG-toezichthouder. 

Beste ouders, 

Graag stel ik me in deze 
nieuwsbrief even aan u 
voor. Mijn naam is Minke 
Verdult-Westerveld.    
Vanaf 11 maart zal ik op 
woensdag Studio Dirk 
draaien. Daarnaast zal ik 
op maandag en dinsdag 
invalwerk oppakken    
binnen de stichting. Ik 
heb voorheen als           
leerkracht op KBS       
Laurentius gewerkt en de 
afgelopen twee jaar als 
locatiemanager in de   
kinderopvang, maar     
ervaren dat in het        
onderwijs toch mijn hart 
ligt. Met veel plezier en 
enthousiasme kom ik dan 
ook weer terug in het 
werkveld.  

Ik woon in Breda samen 
met mijn man Pieter en 
dochter Lauren van 11 
maanden. Het afgelopen 
jaar is het volop genieten 
van ons gezinnetje.    
Daarnaast doe ik graag 
gezellige dingen met 
vriendinnen en probeer 
met enige regelmaat te 
sporten en te ontspannen 
met een goed boek.  

Loop gerust vanaf 11 
maart na schooltijd even 
bij me binnen op       
woensdag bij Studio Dirk 
om even kennis te      
maken. 

Hartelijke groet,            
Minke Verdult-Westerveld 
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Wist u dat:  

- Wij uw aandacht willen vragen 

voor uw parkeergedrag rond de 

school? 

 - Wij het enorm fijn vinden als u 

de auto NIET parkeert bij de 

‘ZWAAI en BYE BYE’ zone? 

- Deze zone juist is bedoeld om 

uw zoon/dochter gedag te zeggen 

en weer door te rijden? 

- Parkeren voor de school als u uw 

kinderen wegbrengt zorgt voor 

overlast van de verkeersdrukte in 

de straat? Gelieve dit daarom ook 

niet te doen ... 

Wij rekenen op ieders               

medewerking, anders kunnen 

wij de verkeersveligheid van 

uw kinderen niet waarborgen? 

Namens de werkgroep verkeer: 

BEDANKT! 

Workshops met ghetto drums tijdens de overblijf 
 

Overblijven op de Dirk is meer dan alleen maar knutselen, buiten spelen of 
hoge torens bouwen … we organiseren ook diverse workshops.                 

Afgelopen weken gingen we op muziek-avontuur: luisteren naar een mooi 
vehaal en daarbij ritmisch trommelen. Hoe leuk! 

Cultuuraanbod tussen kerst en carnaval 

 

Afgelopen periode waren de groepen 6 en 7 aan de beurt om aan 
de slag te gaan met culturele activiteiten, ingekocht via de 
Ontdekking.  

De groepen 7 kregen een verteller in de klas! Mieke Aalderink gaf 
een workshop 'verhalen verzinnen en verhalen vertellen'. Haar 
workshop sloot aan bij een thema waar groep 7 op dat moment 
mee bezig was vanuit Blink: 'altijd onderweg'. 

 

De leerlingen van de groepen 6     
hadden ook geluk! Ze gingen naar   
het Stedelijk  Museum voor een Blind 
Date met een kunstwerk. De kinderen 
maakten kennis met kunstwerken en 
namen de tijd om ze beter te leren 
kennen. Het programma gaf ruimte 
voor een filosofische reflectie op 
kunst en de rol van een museum. 
Leerlingen ontdekten bekende 
Bredase kunstenaars en leerden   
over verschillende kunststromingen. 

 

Ter verwerking van het bezoek aan het Stedelijk Museum Breda 
gaf dansgezelschap de Stilte drie dansworkshops aan de 
kinderen. Prachtig om te zien hoe enthousiast de leerlingen hier 
aan mee deden! 

Na de carnavalsvakantie staan er weer veel leuke culturele       
activiteiten op het programma, zoals een activiteit in de 
Uitvindfabriek en nog meer workshops vanuit dansgezelschap de 
Stilte en Theatermakers van de Uitvindfabriek. Daarover lezen    
jullie natuurlijk weer iets in het volgende Turfje. 

Marleen en Annemiek, cultuur educatie 

 

 

Contact opnemen? 

Nutsbasisschool Dirk van Veen 

Laan van Mecklenburg 30 

4818 GD Breda 

085-3001222 

info@nbsdirkvanveen.nl 

www.nbsdirkvanveen.nl 


