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Hiep Hiep Hoeraaaa!!

Gefeliciteerd iedereen en een fijne verjaardag!!

Jarig in december;
Sven
Davie
Elyas
Fedde
Britt
Tamara
Ty
Clint
Martyn
Silian
Dexx
Esmee
Milan

Jarig in Januari;
Ammar
Jailey
Kayra
Tijani
Chayenne
Djavinia
Sem
Julia
Djayden
Fleur
Javi
Kamyar
Olivia
Tim
Grace
Melody
Jim
Alexander
Dani
Julian



We hebben leuk nieuws! Het schoolplein gaat een make-over krijgen!

En de eerste werkzaamheden zullen in de carnavalsvakantie al gaan starten, erg fijn! We zijn met een werkgroep in overleg hoe we het 

kunnen gaan aanpakken, maar zouden ook hulp van ouders zeker kunnen gebruiken! Denk hierbij aan het maken van hekjes voor de 

moestuin, tegels eruit halen en verplaatsen, en later in het stadium nog veel meer! Wanneer u wilt helpen zijn wij daar erg blij mee. Zou u 

dan een mail kunnen sturen naar administratiehetzilverlicht@leerrijk.nl , waarbij u kenbaar maakt wat voor hulp u kunt aanbie den?



Onlangs zijn leerlingen van de 

14 Leerrijk scholen uitgenodigd in de 

raadszaal van de gemeente Waalwijk. 

Hier mochten zij meepraten over wat 

ze belangrijk vinden voor scholen
en het onderwijs voor de komende

vier jaar, het zg. Koersplan.

Ook SBO het Zilverlicht was goed

vertegenwoordigd; Bram en Jochem 
hebben het fantastisch goed gedaan. 

Wij zijn trots op ze!!





Op 2 november hebben een viertal ouders met ons meegedacht over schoolse zaken, hieronder volgt een verslag van die avond.

Zilverlicht kamp

Het schoolkamp wordt als positief ervaren maar het kampgeld wat ouders gevraagd wordt is vrij hoog. Wij gaan als school kijken of het mogelijk is dit te verminderen door bijvoorbeeld te 

gaan kijken naar het beperken van het aantal dagen, andere locatie ed. Ook konden ouders eerder terugvallen op de gemeente (stichting Leergeld) maar de regels zijn aangepast en 
kampgeld valt niet meer onder datgene waar de gemeente bijspringt. Ook is de opmerking gemaakt dat de foto's op Facebook vrij laat verschenen. Toegelicht dat het te maken heeft met de 

AVG check die eerst moet plaatsvinden, voordat de foto's op FB geplaatst kunnen worden. Ouders ervaarden het wel als prettig dat er veel foto's via Parro gestuurd werden.

Ouderbetrokkenheid

Tijdens uitjes vinden sommige ouders het fijn als ze de optie krijgen om hun kind zelf te brengen naast de mogelijkheid om hun kind mee te laten rijden met een andere ouder.
Belangrijk dat er tijdens uitjes, kaders zijn zodat ouder(s) / verzorger(s) weten wat er van hen verwacht wordt en wij ze er ook op aan kunnen spreken. Dit idee is aan de werkgroep 

meegegeven. .
En er is een idee vanuit de werkgroep ouderbetrokkenheid ontstaan mbt ruilen en geven van kinderkleding voor hen die het nodig hebben. Hierover wordt nog verder nagedacht en mocht 

dit in de toekomst een optie zijn dan worden ouders daarover geïnformeerd.

Tevredenheidspeiling

59 van de 154 ouders hebben gereageerd.
De tevredenheid van de ouder(s) / verzorger(s) lag nog iets hoger dan vorig jaar. Hier zijn we blij mee!

Communicatie met ouders:
Er gaan veel mailberichten of brieven naar ouders met daarin informatie over allerlei schoolzaken.

Ouders geven ons de volgende ideeën aan.
• Middels een Mindmap

• Visueel maken (bijv. de Corona regels)

• Belangrijke berichten ook in gesproken versie op de website plaatsen.
• Geen grote hoeveelheden tekst

Voor zover dit haalbaar is gaat school hier proberen invulling aan te geven.

Nog andere punten:

• Ouders hebben een voorkeur om op 6 december een studiedag' in te plannen in het komende schooljaar. Er wordt gekeken of dit haalbaar is.
• Waarom is het drempelonderzoek in december gepland? Deze vraag is bij IB / gedragsdeskundige neergelegd. Zie onderstaande reactie:

Het is niet ideaal om deze maand te testen. Helaas zitten we in een stak schema bij de schoolverlaters en zijn we vanaf oktober bezig om dit zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen:
Oktober : NIO afname - November: proeftoets - December: drempel - Januari: CITO's - Februari: adviezen- Maart: aanmelden VO.

Er moet gewoon heel veel in een aantal maanden! Er gaat wel het een en ander veranderen 2023-2024 bij de eindtoets, dus wellicht kan er dan wat geschoven worden, maar dat is voor nu 

nog onduidelijk.
• Het helpende scheidingskoffertje vanuit de gemeente, voor kinderen wiens ouders gaan scheiden, gaat voortaan in een dichte tas mee naar huis..

Samenvatting Ouderpanel 2 november 2022:



Na het geweldige schoolkamp willen we nog een 

aantal sponsoren heel erg hartelijk bedanken:

- Corné van Helvert, vader van een leerling uit OBc.

- Lucien Braat, SNS Bank Waalwijk, vader van juf Isa.

- Luuk van Bokhoven, groenteboer uit Drunen 

én oud leerling van onze school.

- Erik Libregts, Aldi locatie Jan Heijnstraat te Tilburg

- De anonieme sponsor van de Frietkar; wat een 

feest was dat!

- De extra giften van enkele ouders: daar waren we 

ook heel blij mee!

Wij willen alle ouder(s)/verzorger(s) er 

op wijzen dat wij de landelijke AVG 

regels hanteren. Wij hebben ook een

privacy-regelement op onze school. 

Weet dat u deze indien gewenst te allen

tijde kunt inzien bij de administratie op 

onze school.



Belangrijke data de komende tijd;

- 22 december: kerstviering op school, tijdens schooltijd

- 23 december: leerlingen vanaf 12.15u vrij

(denk aan het afmelden/wijzigen van de taxi!)

- 24 december t/m 8 januari: kerstvakantie


