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8 oktober 2015 
 

Vanuit de directie  
 

Ouderavond groepen 1-2 

Op dinsdag 3 november is er een algemene ouderavond voor de ouders van de kinderen 

uit groepen 1-2. Tijdens deze ouderavond krijgt u uitleg over het Ontwikkelingsvolgmodel 

en de rapportage die daaruit voortvloeit. De avond begint om 19.30 uur. U ontvangt via 
de groepsouder een uitnodiging voor deze avond. 

 

Kinderboekenweek op basisschool De Vonder 

De Kinderboekenweek start dit jaar op woensdag 5 oktober en duurt tot vrijdag 16 
oktober. 

Het thema is dit jaar Raar maar waar. Het staat in het teken van techniek, natuur en 

wetenschap. Vanuit boeken wordt dit thema per bouw uitgewerkt.  

De Kinderboekenweek wordt in iedere groep geopend door onze leesconsulent Jente. Zij 
gaat bij iedere groep langs met een aantal boeken om zo het thema onder de aandacht 

te brengen. Daarna gaan de leerlingen en de leerkrachten met deze boeken aan de slag. 

Per groep worden er een of twee activiteiten uitgewerkt. Deze zullen vervolgens worden 

tentoongesteld op de leerpleinen. Voor ouders is er de mogelijkheid om op donderdag 15 
oktober van 15.15 tot 16.00 uur een kijkje te nemen op de verschillende leerpleinen. 

 

 
Groep 3 Gezellige sportieve club 

 
Handleiding ouderportaal ParnasSys 

Inleiding 

Op onze school vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een 

nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij met de scholen van onze stichting BOOM bewust 
gekeken naar de mogelijkheden om ouders meer en beter te kunnen informeren.  



De keuze is dan ook op het leerlingvolgsysteem van ParnasSys gevallen, mede vanwege 

het ouderportaal. Via dit ouderportaal geven wij informatie over uw kind(eren), die voor 

u interessant is. Verderop in de handleiding kunt u bij de verschillende al opengestelde 

modules meer informatie lezen. Indien er nieuwe modules worden opengesteld, dan zal 
deze handleiding worden uitgebreid. Wij hopen dat dit ouderportaal een bijdrage zal 

leveren aan een nog betere communicatie tussen ouders en school. 

Als school kunnen wij niet de inhoud en lay-out van de modules instellen, dit gebeurt 

door ParnasSys. Mocht u nog suggesties hebben om de werking van het ouderportaal te 
verbeteren, dan kunt u een mail sturen naar administratie.devonder@stgboom.nl. Uw 

opmerkingen kunnen wij doorgeven naar ParnasSys. ParnasSys beslist (indien technisch 

mogelijk en bij voldoende belangstelling vanuit de overige scholen in Nederland) of zij 

een module aanpassen. 
 

 

 

Om in te loggen in het Ouderportaal, kunt u onderstaande link gebruiken: 

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal  
 

 
 

Inlogprocedure 

Via ParnasSys ontvangt u op het door u opgegeven e-mail adres een schoolbericht met 
daarin vermeld een inlogcode (gebruikersnaam) en wachtwoord om de gegevens van uw 

kind(eren) te kunnen inzien. De eerste keer logt u in met deze gegevens. Aangezien het 

automatisch verstrekte wachtwoord een wirwar van cijfers en getallen is, verzoeken wij u 

om dit wachtwoord te wijzigen en het nieuwe wachtwoord goed te onthouden. 

Het wijzigen doet u op de volgende wijze: 
Nadat u bent ingelogd met het oorspronkelijke wachtwoord kan via de tab “Account” 

 rechts boven een eigen wachtwoord worden ingesteld. Door te klikken op de knop 

“Wachtwoord veranderen” kunt u een eigen wachtwoord invoeren. Mocht u onverhoopt 

uw eigen wachtwoord toch kwijtraken, dan kunt u dit melden aan de school. Dan zullen 
wij u nieuwe inloggegevens toesturen. 
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Gescheiden ouders 

Indien er sprake is van ouders die gescheiden leven, kunnen wij beide ouders middels 

een eigen inlogcode toegang verlenen tot het ouderportaal. Voorwaarde is wel dat beide 
ouders zelf hun verschillende (e-mail) adressen aan de school kenbaar maken en niet uit 

de rechterlijke macht zijn ontzet. 

 

 
Ouderportaal. 

Omdat we dit schooljaar op de Vonder willen beginnen met het ouderportaal  van ons 

leerlingvolgsysteem Parnassys  zijn we gestart met de voorbereidingen daarvan. 

Allereerst natuurlijk de uitleg van wat het ouderportaal voor u inhoud. In de toekomst 
kunt u d.m.v. het ouderportaal inloggen in het  leerlingvolgsysteem van  school . U hebt 

de mogelijkheid  om van uw kind(eren)  bijv. de uitslagen van de cito toetsen , 

methodegebonden toetsen en rapport(en)  in te zien. Gedurende het schooljaar kunt u 

dan ook de resultaten van de zaakvakken en kernvakken gaan volgen .  

Als school ( leerkrachten of groepsouders ) hebben wij de mogelijkheid om per mail 
groepsspecifieke informatie aan u door te geven. 

De komende maanden ontvangt u van de school een mail met daarin een link naar het 

ouderportaal. Ook ontvangt u meteen  gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen.  

Bewaar deze gegevens dus goed ! 

In deze nieuwsbrief vindt u de handleiding, hoe u uw wachtwoord kunt veranderen en 

het ouderportaal kunt gebruiken. 

In de mail vragen wij u om de in onze administratie  aanwezige adresgegevens goed te 

controleren. Eventuele wijzigingen kunt u dan in het systeem  aan ons kenbaar maken en 
de administratie zal de gegevens bijwerken zodat alles we voor u alles  in orde kunnen 

maken. Niet iedereen krijgt dus tegelijkertijd een mail met deze vraag . Voor einde van 

dit kalenderjaar hopen wij iedereen te hebben benaderd en de benodigde gegevens te 

hebben toegestuurd.   
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Kalender 

Do     8 okt.  

Vrij    9 okt.  

Za    10 okt.  

Zo    11 okt.  

Ma    12 okt.  

Di     13 okt.  

Woe 14 okt.  

Do    15 okt.  

Vrij   16 okt.  

Za    17 okt.  

Zo    18 okt.  

Ma    19 okt.  

Di     20 okt.  Vergadering medezeggenschapsraad 

Woe  21 okt.  

Do    22 okt. Volgende nieuwsbrief 

Vrij   23 okt.  

Za    24 okt. Start van de Herfstvakantie 

 

 

Vanuit de ouderraad 
Naar aanleiding van onze oproep aan het einde van vorig schooljaar hebben we 3 nieuwe 
OR leden mogen begroeten. Hieronder stellen zij zich aan u voor. 

  

Ik wil me via deze weg even voorstellen. Mijn naam is Maartje Linssen. Ik ben 33 jaar, 

getrouwd en moeder van Gijs en Tom. Ik werk ruim 13 jaar als activiteitenbegeleidster 
bij Cello en sinds een jaar begeleid ik zeer moeilijk opvoedbare kinderen in de leeftijd 

van 4 tot 18 jaar. Ik heb ervoor gekozen om bij de OR te gaan omdat ik het belangrijk 

vind dat ouders betrokken zijn bij de school. Ik heb er super veel zin in om het OR team 

te ondersteunen en mee te denken waar nodig. 

Groetjes, Maartje Linssen 
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Hallo, ik ben Gisela van Rijsewijk en zit sinds dit schooljaar in de Ouderraad van de 

Vonder. Ik ben getrouwd met Frank en heb twee dochters, Guusje in groep 4 en Floortje 

in groep 2. Naast mijn hobby paardrijden, werk ik ook nog bij het Diergeneeskundig 

Centrum in Oisterwijk als paraveterinair. Ik heb er voor gekozen om bij de ouderraad te 
gaan, omdat ik het belangrijk vind dat ouders betrokken zijn bij de school en zo te 

helpen waar nodig. Dit was in het kort wie ik ben en wat ik doe.  

Groetjes Gisela van Rijsewijk 

 



Hallo, ik ben Reggy van Vugt en zit sinds dit schooljaar in de ouderraad van de Vonder. 

Ik ben 41 jaar en vader van Noah. Noah is 5 jaar en zit in de klas bij juf Chantal (groep 

1-2). Naast mijn hobby’s tennissen, mountainbiken en genieten (bijvoorbeeld vakantie), 

werk ik bij de Rabobank in Tilburg. Ik coördineer het team fraude en houd me daarnaast 
bezig met het invoeren en toepassen van (bancaire) wet- en regelgeving. Ik heb ervoor 

gekozen om bij de ouderraad te gaan omdat ik het belangrijk vind dat ouders betrokken 

zijn bij de school. Ik heb veel zin om de raad te ondersteunen, de school te helpen waar 

nodig en mee te denken over zaken die belangrijk zijn voor de school, ouders en 
leerlingen.  

Groeten, Reggy 
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Hulp van ouders bij schoolactiviteiten 

De werkgroep voor het sinterklaasfeest is al enthousiast aan het voorbereiden en de 
werkgroepen Kerst en Carnaval hebben al een eerste vergadering gepland. Het belooft 

weer een mooi jaar te worden met leuke activiteiten.  

Er wordt nog regelmatig door (nieuwe) ouders gevraagd hoe zij zich kunnen aanmelden 

om te helpen bij schoolactiviteiten. We hebben een vaste werkwijze voor het oproepen 
van 'hulpouders' om iedereen een gelijke kans te geven.  

Als er ouders nodig zijn voor een groepsactiviteit (rijden, begeleiden, knutselen...), dan 

ontvangt u hierover rechtstreeks een e-mail van de groepsouders. U kunt dan uw 

interesse kenbaar maken en u ontvangt terugkoppeling van de groepsouder. Daarnaast 
worden in de loop van het jaar een aantal grote activiteiten georganiseerd 

(luizencontrole, sint, kerst, carnaval, schoolreisje...). Hiervoor zijn werkgroepen 

samengesteld, bestaande uit een combinatie van leerkrachten en ouderraad-leden. 

Indien ouders nodig zijn bij de voorbereiding of uitvoering van zo'n schoolactiviteit, dan 
wordt hiervoor een oproep geplaatst in de nieuwsbrief. Afhankelijk van het aantal 

aanmeldingen krijgt u terugkoppeling of uw hulp nodig is. We streven ernaar iedereen te 

beantwoorden. Mocht u geen antwoord hebben ontvangen, mail of bel dan altijd nog 

even, er kan altijd iets mis zijn gegaan. 

  
Hopelijk mogen wij ook dit jaar weer rekenen op uw hulp om de activiteiten te laten 

slagen! Alvast bedankt! 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

Van buitenaf 
 

 

Berichtjes uit de Bibliotheek op School 
 

 

Boeken zomerlezen inleveren 

De boeken van het zomerlezen mogen ingeleverd worden bij de Bibliotheek op School op 
De Vonder (ma 15-15 – 16.15, woe 12.00 – 13.00 en vr 15.15 – 16.15). Mocht het niet 

lukken tijdens de openingstijden van de bieb op school de boeken in te leveren dan staat 

er in de hal een bak waar je de boeken in kunt doen als de bieb niet open is. 

Kinderboekenweek 2015 

Van 7 oktober t/m 18 oktober is het Kinderboekenweek met als thema: raar maar waar! 
Een leuke site om eens te bezoeken: www.kinderboekenweek.nl/kinderboekentipper. 

Beantwoord de vragen op deze site en krijg leestips! 

 

Wil je iets kwijt over de Bibliotheek op School of heb je een vraag? Dan kun je mailen 
naar: jentesnellen@bibliotheekmb.nl (leesconsulent).  

 

 

Op de website 
 
Groep 3 Nicky en Erica: Wat hebben we toch een leuke club sportieve kinderen 

Bijlage: De scouting van Moergestel 
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