
Belangrijke data 
 

19,23 en 24 november Facultatieve oudergesprekken 

23 en 24 november Pré adviesgesprekken 

20 november   Lesvrije dag 1 (alle leerlingen vrij) 

27 november   Sintviering groep 1 t/m 5 

2 en 3 december  Tentoonstelling surprise 

4 december    Surprise groep 5 t/m 8 

7 december   Alle leerlingen vrij ivm studiedag 

18 december  Alle leerlingen om 12:00 vrij i.v.m. 
    start kerstvakantie 
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Uit de directiekamer 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Hopelijk heeft u met uw gezin kunnen genieten van de herfstvakantie, ondanks alle beperkingen. Afgelopen maandag 

zijn wij weer met frisse moed gestart en hebben we een studiedag gehad die volledig in het teken stond van het 

“nieuwe” INOS Koersplan 2022-2026. We nemen u in deze nieuwsbrief mee wat dit allemaal betekent en inhoudt.  

Zoals u heeft kunnen lezen in de brief van het College van Bestuur en het schrijven van school, verzonden op 25 okto-

ber staan de komende weken toch weer in het teken van Covid 19. De RIVM maatregelen blijven onverminderd van 

kracht en voor u betekent het dat u, wanneer u op school moet zijn, wordt gevraagd een mondkapje te dragen bij ver-

plaatsingen binnen de school, ook vragen wij u de afspraken zoals met u gedeeld op te volgen. We vragen u met name 

goed op de 1,5 meter afstand te letten als u uw kind(eren) komt brengen en/of halen en verzoeken u de omgeving van 

de school zo snel mogelijk te verlaten. Als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt is het veilig en verant-

woord de scholen open te houden en dringen we het virus terug.  

 

In november staan de facultatieve oudergesprekken en de schriftendagen gepland. Over de vorm van de geplande fa-

cultatieve oudergesprekken en de schriftendagen vindt u verder in deze nieuwsbrief meer informatie.  

 

Vlak voor de herfstvakantie is de MR bijeengekomen. Een verslag van de bijeenkomst vindt u terug in de nieuwsbrief.  

Met het vooruitzicht van de donkere dagen en nu het weer ook wat slechter wordt vragen wij in deze nieuwsbrief ex-

tra aandacht voor de verkeersveiligheid. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Maartje Schalk 
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TSO  op de Petrus en Paulus 

Binnen het team, de MR en de leerlingraad is de TSO een onderwerp van 

gesprek. De afgelopen tijd merken wij dat het aantal conflicten op met 

name de vrijdag toeneemt. Dit betekent dat kinderen zich soms minder 

“veilig en prettig” voelen bij de TSO. Binnen de leerlingraad hebben we dit 

“probleem” uitgebreid besproken en gezocht naar oplossingen. We heb-

ben het met elkaar gehad over dat we “samenleven” erg belangrijk vinden. 

De school is onderdeel van de samenle-

ving en we zien de school als een ge-

meenschap waar iedereen zich veilig 

kan en moet voelen. We zijn respectvol, 

gaan actief in dialoog en staan open 

voor andere perspectieven. Dit is ook de 

visie vanuit waar we kinderen willen 

laten ontwikkelen en hen voorbereiden 

voor de toekomst. De leerlingraad is in samenspraak met mij tot het voor-

stel gekomen om iedere week, op de vrijdag, een viertal leerlingen uit 

groep 7 of 8 (wisselende samenstelling dus) mee te laten helpen, coachen 

en begeleiden bij de TSO. Zij krijgen net als de pedagogische medewerkers 

en de vrijwilligers een hesje aan zodat zij herkenbaar zijn. Ook krijgen zij 

vooraf een uitleg over wat er van hen verwacht wordt en hoe zij moeten 

omgaan met bijvoorbeeld een conflict. Wij verwachten namelijk niet dat zij 

dit zonder hulp van een volwassene gaan oplossen maar wel dat we dit 

samen kunnen doen. We zullen uiteraard ook de leerlingen van de andere 

groepen vertellen over dit plan. We zijn erg nieuwsgierig naar wat het 

effect zal zijn op het schoolklimaat. Als we kijken naar andere scholen die 

eenzelfde aanpak hebben zien we daar mooie dingen gebeuren (minder 

conflicten, meer respect voor de ander en anders zijn, sterkere dialoog). 

Ook wij hebben dit vertrouwen en zien dit als een mooie kans om onze 

visie op samenleven beter uit kunnen dragen.  

Zoals het hoort hebben we dit voorstel voorgelegd aan de MR en zij heb-

ben ingestemd. De komende periode gebruiken we om te zien wat het 

effect is van het voorstel.  Uiteraard ontvangt u hier een terugkoppeling 

over.  

Week van de zichtbaarheid 

Slechte zichtbaarheid in het verkeer is een belangrijke ongevalsoorzaak. Wist u bij-

voorbeeld dat de kans op een aanrijding met 20% afneemt als je goede fietsverlich-

ting hebt? Toch zet een derde van de fietsers zijn fietsverlichting niet aan. Ook dit 

jaar wordt heel Nederland opgeroepen om tijdens de donkere dagen een tag te 

plaatsen met de tekst "Zet je licht aan!". Als herinnering aan fietsers om hun licht 

aan te zetten. En het werkt: 6 op de 10 zet z’n licht aan, in plaats van 4 op de 10. 

Tag jij mee? #zetjelichtaan #anwb Opvallen in het verkeer is, zeker in de donkere 

maanden, daarom ontzettend belangrijk. In de week van 9 november zullen wij op 

school ook extra aandacht besteden aan opvallen in het verkeer, het is dan name-

lijk de week van de zichtbaarheid! 

 

 

 

 

 

Kooracademie Breda zingen dicht in de buurt!   

Vindt uw kind het leuk om te zingen? Dat kan 

bijna om de hoek, bij de Kooracademie Breda!    

Kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom binnen één 

van onze groepen. Ook als je ouder bent kun je 

instromen in één van onze groepen. Zingen kan 

al op dinsdag en donderdag en vanaf 2 novem-

ber ook op maandag. Voor ieder kind op de 

basisschool is er dus een passende groep, op 

een van deze dagen in de week. De meeste 

lessen vinden plaats op onze hoofdlocatie aan 

de Zandberglaan 58.   

Eerst meer weten? Op zaterdag 31 oktober van 

10:00-11:30 uur houdt de kooracademie een 

gratis laagdrempelige sing-in voor alle basis-

school leerlingen. Hierin wordt gezellig geza-

menlijk gezongen en meer uitgelegd over de 

werkwijze, opleiding, groepen en uitvoeringen. 

De sing-in wordt gehouden op onze hoofdloca-

tie aan de Zandberglaan 58 te Breda.  

Komt u naar de sing-in of naar een van onze 

groepen of wilt u meer weten?   Als gevolg van 

de huidige RIVM-richtlijnen is vooraf registreren 

verplicht via: www.kooracademiebreda.nl/sing-

in-voor-kinderen  

http://www.kooracademiebreda.nl/sing-in-voor-kinderen
http://www.kooracademiebreda.nl/sing-in-voor-kinderen


De OE INOSdag 
 
Op maandag 26 oktober 2020 vond de jaarlijkse OE INOSdag plaats. OE staat voor organisatorische eenheid welke wij vor-
men met Kbs Effen, Kbs Sinte Maerte en Kbs de Eerste Rith. Normaliter staat deze dag in het teken van elkaar ontmoeten. 
Echter door de gehele situatie rondom Covid-19 hebben we voor een andere, zeer waardevolle, invulling gekozen. We heb-
ben namelijk de eerste stappen binnen de ontwikkeling gezet van het “nieuwe” INOS koersplan. De wereld om ons heen is 
in beweging. Nieuwe technologieën hebben een duidelijk effect op ons dagelijks leven, op de maatschappij en op de banen 
nu en in de toekomst. Ook de manier waarop we de wereld zien en hoe we met de planeet omgaan verandert. Wat bete-
kent dit voor “onze” scholen in de toekomst?  
 

We zijn samen gaan terugkijken en hebben gesproken over het nu gaat. Wat gaat goed en wat kan beter? Als een echt re-
dactieteam van de No-Fake-News-Krant van INOS bedachten wij krachtige krantenkoppen . Vervolgens hebben we ook 
vooruit gekeken naar de school van de toekomst. Hoe ziet de school van de toekomst wanneer je denkt 
aan maatwerk, samenleven, onderzoekende houding en gedeeld eigenaarschap. Dat zijn de vier onderwerpen die in het 
huidige koersplan beschreven staan. De creativiteit spatte er vanaf!  

Al onze opbrengsten zijn gedeeld met de andere INOS scholen, ook zij volgen dezelfde processtappen. Een aantal scholen 
gaan in november en december aan de slag tijdens de OE studiedag. Ook krijgen leerlingen, ouders en andere stakehol-
ders de gelegenheid mee te denken en spreken over de toekomst van INOS. Hierover later meer. 

Als alle input verzameld is gaan we naar de schrijftafel.  Er wordt opgeschreven op waar we voor staan, hoe we de toekomst 
voor ons zien en hoe we daar de komende jaar naartoe gaan werken. Tussentijds worden deze opbrengsten weer getoetst 
bij directieleden, leerkrachten, leerlingen, ouders en andere stakeholders. 

Vervolgens volgt de fase waar we de laatste puntjes op de 'i' zetten. Voor de zomervakantie hopen we het nieuwe koers-
plan af te kunnen hebben. Vervolgens gaat men achter de schermen aan de slag om de geschreven tekst in een mooi, visu-
eel, zo concreet mogelijk en aansprekend jasje te steken.  Als dit alles af is kan het nieuwe koersplan na de zomervakantie 
gepresenteerd worden en kunnen alle scholen hun eigen koersplan en jaarplan op gaan maken.   
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PROJECT HAL  

Er is weer een volgende stap in het projectplan van 

de hal genomen. 

Nieuwe verlichting, nieuw tv scherm en beamer (voor 

o.a. presentaties en projecten) dit alles volledig digi-

taal te bedienen en in te regelen. Wauw! 

In het nieuwe jaar mag de projectgroep zich buigen 

over en verdiepen in de inrichting van de hal. De pro-

jectgroep bestaat uit teamleden van de school, de 

WJB en ouders.   

Laten we er iets nog mooiers van maken! 

 

https://inos.sharepoint.com/Samenwerken/koersplan/SitePages/Maatwerk.aspx
https://inos.sharepoint.com/Samenwerken/koersplan/SitePages/Samenleven.aspx
https://inos.sharepoint.com/Samenwerken/koersplan/SitePages/Onderzoekende-houding.aspx
https://inos.sharepoint.com/Samenwerken/koersplan/SitePages/Gedeeld-eigenaarschap.aspx


 

 

  MR 

 

 

 Op  13  oktober  stond  het  thema  ‘Sociale  Veiligheid’  op  de  agenda.  Arianne  Addicks  en   Adrienne  Polderman  (anti-pestcoördinator  en  intern   

 vertrouwenspersoon)  hebben  deze  avond  een  presentatie  gegeven  over  het  Pestprotocol  op  school  (een  onderdeel  van  het  Beleidsplan Sociale Veiligheid).  Het  is  

 voor  ons  als  MR  van  groot  belang  dat  de  kinderen  zich  in  onze  school  thuis  voelen.  Het  was  daarom  heel  waardevol  om  dieper  op  dit  thema  in  te  gaan  en 

 de  achtergrond  te  leren  kennen  als  MR.    

 

 We  zien  dat  de  school  veel  aandacht  besteedt  aan  het  voorkomen  van  pesten.  De  school  werkt  op  een  preventieve  en  curatieve  manier  aan  een  pestvrije   

 school door  middel  van  een  duidelijk  en  helder  beleid  waar  alle  betrokkenen  op  terug  kunnen  vallen  als  het  nodig  is.    

 Uitgangspunten  bij  het  pestprotocol:   

 Als  pesten  en  pestgedrag  plaatsvindt,  ervaren  we  dat  als  een  probleem  voor  alle  betrokkenen.   

 De  school  heeft  een  inspanningsverplichting  om  pestgedrag  te  voorkomen  en  aan  te  pakken  door  het  scheppen  van  een  veilig  pedagogisch  klimaat   

 waarbinnen  pesten  als  ongewenst  gedrag  wordt  ervaren  en  in  het  geheel  niet  wordt  geaccepteerd.   

 Leerkrachten  en  overblijfkrachten  moeten  tijdig  inzien  wanneer  er  sprake  is  van  pestgedrag  en  alert  zijn  op  pestgedrag  in  algemene  zin.  Indien  pestgedrag   

 op treedt,  moeten  leerkrachten  en  overblijfmedewerkers  duidelijk  stelling  nemen  en  actie  ondernemen  tegen  dit  gedrag.  De  verantwoordelijkheid  blijft  te   

 allen  tijde  bij  de  leerkrachten.   Wanneer  pesten  ondanks  alle  inspanningen  optreedt,  voert  de  school  de  uitgewerkte  curatieve  procedure  uit.   

   

 Het  hele  Pestprotocol  is  te  lezen op https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/breda/10108/kbs-petrus-en-paulus 
 Hopelijk  ben  je  als  ouder  niet  direct  betrokken  bij  een  pestsituatie,  het  is  toch  erg  zinvol  om  het  eens  door  te  lezen.     
 MR  bijeenkomsten   

 Sinds  dit  schooljaar  hebben  wij  onze  manier  van  vergaderen  aangepast.  Naast  de  vaste  onderwerpen  verdiepen  we  ons  in  een  vooraf  bepaald  thema.   

 Op  deze  manier  proberen  we  onze  vergaderingen  wat  inspirerender  en  actiever  te  maken.  Na  elke  vergadering  zullen  we  een  terugkoppeling  geven  in  de 

  nieuwsbrief.  Mocht  je  als  ouder  vragen  hebben  over  een  bepaald  thema,  mail  ons  gerust.  Of  heb  je  veel  kennis  over  een  bepaald  thema  en  wil  je  de  MR  

  inspireren  met   jouw  expertise?  Ook  dan  horen  we  dat  heel  graag!   Ons  e-mailadres  is  kbspetrusenpaulus_mr@inos.nl.    

   

 De  volgende  thema’s  staan  dit  jaar  op  de  planning;   

 Financiën  -  1  december   

 Brede  school/TSO  -  5  januari   

 Communicatie  -  23  februari   

 Werkverdelingsplan  -  6  april   

 Passend  onderwijs  -  18  mei   
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Oudergesprekken en schriften-
dag 

Zoals u heeft gelezen volgen wij het advies van de PO-raad op en vragen wij aan 

u buiten het schoolgebouw/plein te blijven. Dit betekent dat ook de geplande 

pré advies en facultatieve oudergesprekken een ander karakter zullen hebben. 

We hebben besloten dat alle gesprekken digitaal plaatsvinden. Het plannen van 

de gesprekken zal via de Parro app gaan. Het is de eerste keer dat we dit via 

Parro regelen en dat is altijd een spannend moment. Volgende week ontvangt u 

daarom ook een uitgebreid schrijven over het voeren van digitale pré advies en 

facultatieve oudergesprekken en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.  

Op woensdag 4 en donderdag 5 november staan de schriftendagen gepland. 

Helaas kunnen ook deze vanwege Covid-19  geen doorgang vinden. We weten 

uit ervaring dat kinderen het leuk vinden om het eigen werk aan u te tonen. We 

hebben daarom afgesproken dat, de kinderen van groep 3 t/m 5 op woensdag 4 

november en de kinderen van groep 6 t/m 8 op donderdag 5 november, een 

aantal voor u interessante werkboeken mee naar huis nemen en deze laten 

zien. Aan u de vraag de kinderen een stevige tas mee te geven en erop toe te 

zien dat ze de dag daarna weer mee teruggaan naar school.  

 

Een impressie van de creativiteit van de groepen 5 

tijdens de Kinderboekenweek 2020! 

Gekoppeld aan het thema “Vroeger was het anders” 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/breda/10108/kbs-petrus-en-paulus

