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Herhaling Facultatieve gesprekken groep 3-8 in de week van 16 november tot 20 november
In onze gesprekkencyclus hebben we opgenomen dat we in de komende periode, van 16
november tot en met 20 november, u de gelegenheid willen bieden om een tussentijds leerkrachtoudergesprek te hebben over de voortgang van uw kind. Voor de groepen 3 geldt dat we in
november alle ouders uit zullen nodigen. Voor de groepen 4 t/m 8 geldt dat het facultatieve
gesprekken zijn die zowel op aanvraag van de leerkracht als van de ouder kunnen plaatsvinden.
(Uit de evaluatie van de voorgaande jaren is gebleken dat een deel van de ouders de periode
tussen het kennismakingsgesprek en het eerste rapportgesprek te lang vindt. Maar, omdat niet
iedereen dit als zodanig ervaart, is het merendeel van deze tussentijdse gesprekken facultatief).
Aangezien we nog steeds te maken hebben met verscherpte maatregelen zullen de gesprekken
allemaal digitaal plaatsvinden. Nadat de gesprekken gepland zijn zal u van de leerkracht een mail
ontvangen met hierin een link waarmee u kunt videobellen
Groepen 4 t/m 8
Er kan op twee manieren een afspraak tot stand komen:
1) u ontvangt donderdag 5 november per e-mail een uitnodiging van de leerkracht.
2) u heeft op maandag 9 november geen uitnodiging ontvangen en wil toch graag gebruik maken
van de mogelijkheid van een gesprek. Dan geeft u vóór woensdag 11 november per e-mail bij de
leerkracht aan dat u graag een gesprek wilt. U ontvangt dan uiterlijk 13 november een uitnodiging
van de leerkracht.
Groepen 3
Voor de groepen 3 zullen we alle ouders uitnodigen. Zij kunnen zich inschrijven via Schoolgesprek
en hebben afgelopen week hierover een aparte mail ontvangen.
Omdat het om facultatieve gesprekken gaat, kunnen wij in de planning geen rekening houden met
broertjes/zusjes. Mocht u op de voorgestelde afspraak echt niet in de gelegenheid zijn te komen,
neemt u dan contact op met de leerkracht.

MijnRapportfolio
Vorig jaar zijn wij op school gestart met MijnRapportfolio. Dit is een persoonlijke verzamelmap
over de ontwikkeling van uw kind.
Twee keer per jaar worden het digitaal rapport en de citoresultaten toegevoegd. Gedurende het
gehele jaar voegen leerkrachten en leerlingen foto's en verslagen van werkjes toe. Deze kunt u als
ouder tussendoor inzien.
U kunt de app MijnRapportfolio downloaden maar ook via de schoolapp of
via www.MijnRapportfolio.nl inloggen. U gebruikt hiervoor het mailadres waarmee uw kind op
school staat ingeschreven. Dat is het mailadres waarop u deze weekbrief ontvangt.
Indien u voor het eerst inlogt dan kiest u onderaan bij aanmelden voor de optie; eerste keer
inloggen.
U kunt op de persoonlijke pagina van uw kind de ingevulde startpagina zien met de ik-tekening en
3 kernwoorden en stukje tekst namens de leerkracht. Vanaf groep 5 hebben de kinderen dit ook
over zichzelf ingevuld. Bij talenten vindt u nieuwe foto's van werkjes.

Ukelele lessen in groep 5
Hieronder staan twee korte verslagjes van Anne (bovenste) en Jans (onderste) over de ukelele les
van afgelopen vrijdag.

Nieuwe (vice)voorzitter GMR INOS
De GMR heeft een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter!
Na de verkiezingen en met de komst van de nieuwe leden werd het tijd voor een nieuwe
rolverdeling. We zijn erg blij dat ons nieuwe lid Sharon Hiemstra de taak van voorzitter op zich
neemt. Samen met het ouderlid Jan-Willem Thoen, onze nieuwe vicevoorzitter, heeft de GMR een
sterke basis om mee te praten, mee te denken en mee te beslissen over bovenschools INOS-beleid.
Hieronder stellen zij zich voor:
Mijn naam is Sharon Hiemstra en ik woon in Breda. Ik ben 35 jaar en ben getrouwd
met Jeroen. Wij hebben 3 kinderen, een meisje van 5, een jongen van 3 en een
jongen van 1 jaar. Ik ben binnen INOS zo’n 11 jaar werkzaam. Ik ben begonnen op
het VSO Breda College als leerkracht, na heel wat jaren ben ik sinds kort werkzaam
op Ons Sbo en van de vele rollen nu in de rol van Intern begeleider.
Sinds dit jaar lid geworden van de GMR en ik mag de voorzittersrol op me nemen. Ik
heb er enorm veel zin in om met de leden samen te brainstormen over allerlei zaken
rondom personeel, onderwijs en financiën.
Naast mijn werk zit ik binnen de tennis in het verenigingsleven en houd ik van
gezelligheid!
Ik ben Jan-Willem Thoen, trotse vader van 3 jongens waarvan onze
jongste Floris op SO het Kasteel zit. Sinds 2 jaar zit ik als ouderlid in de
GMR en de GMR commissie financiën. Er gebeurd een hoop in het
onderwijs zeker in deze uitdagende corona tijd en ik vind het erg mooi
om mijn steentje bij te kunnen dragen en het ouderperspectief te
kunnen geven. Ik heb er veel zin in om als vicevoorzitter samen met alle
leden van de GMR een goede en zinvolle invulling te geven aan de
medezeggenschap binnen INOS. Als er ouders zijn met vragen over
bovenschoolse zaken, neem dan gerust contact met me op!
Mocht je vragen hebben aan de GMR dan kun je altijd contact opnemen via het mail adres
gmr@inos.nl Wil je meer weten over de GMR? Ga naar https://inos.nl/wie-zijnwij/medezeggenschap/

