Busselnieuws
Het Busselnieuws van 11 mei 2017
Agenda
17 mei

19 uur Scholenvolleybaltoernooi ouders en teamleden in De Kreek

20 t/m 28 mei

Vakantie! (25 mei Hemelvaartsdag)

30 mei

Ouderportaal De Bussel gaat online!

30 en 31 mei

GGD periodiek onderzoek kinderen uit groep 7

Start
Er staat een verandering voor de deur met betrekking tot de manier van digitaal communiceren
op De Bussel. Tot nu toe werkten we met eigen e-mail bestanden en was mailen de enige digitale
contactwijze. Binnen onze website is echter de mogelijkheid aanwezig te werken met het
ouderportaal. Binnenkort stappen we hierop over en in dit Busselnieuws leest u wat het
ouderportaal is, wat dit voor u betekent en hoe u dit ouderportaal kunt gaan activeren en
gebruiken. In de nabije toekomst komt er dan ook geen Busselnieuws meer, al het nieuws en
aankondigingen komen tot u via het ouderportaal. Dit is daarom het laatste Busselnieuws! Per 30
mei a.s is het ouderportaal voor u en ons online!

Vragenlijst over uw tevredenheid
U heeft een mail ontvangen met hierin de vraag uw mening te geven over uw ervaring met De
Bussel. We werken, elke dag weer, aan verbetering van onze kwaliteit. Op alle mogelijke
terreinen. En daarom hopen we dat u tijd neemt om de vragen te beantwoorden. Hoe meer
meningen we verzamelen, des te betrouwbaarder is dit onderzoek en des te beter kunnen we
onze kwaliteit optimaliseren. U kunt de vragenlijst beantwoorden tot 31 mei a.s. Alvast hartelijk
bedankt!
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Ons vak in de media
U hoort en/of leest de laatste weken wellicht over het onderwijs. Met maar één onderwerp:
onderwijsinvesteringen. Daar is namelijk grote behoefte aan. En vooral aan geoormerkte
investeringen zodat het geld terecht komt waar het hoort te zijn. Kinderen hebben recht op goed
onderwijs en leerkrachten willen dit kunnen verzorgen. Hiervoor is wenselijk dat de
klassengrootte een maximum heeft, dat bij ziekte vervanging komt, dat de salarissen goed zijn,
dat de werkdruk vermindert en dat het o zo prachtige beroep weer aantrekkelijk wordt en
jongeren graag in het onderwijs willen werken. Er is een financieel Deltaplan nodig voor het
onderwijs. Er is ook actiebereidheid, sterker nog, een landelijke actiebereidheid van ruim 90%.
Ook wij praten regelmatig met elkaar over dit onderwerp en hoe de zaken op te lossen en aan te
pakken op De Bussel. Als er niets gebeurt zijn er over twee jaar hele groepen zonder leerkracht.
Dat wensen we niet in Nederland! We hopen dat de politiek nu in het regeerakkoord de zaken op
orde stelt. Het gaat echt naar ‘tot hier en niet verder’.

Het ouderportaal
Het BasisOnline Ouderportaal is hét veilige platform waar uw kind centraal staat. Ouder en school
houden elkaar in een afgeschermde omgeving op de hoogte én werken met elkaar samen om een
optimale ontwikkeling van uw kind mogelijk te maken. Met handige tools die op elke school
tijdwinst opleveren én u meer inzicht geven. Wat biedt het ouderportaal u:
-

-

-

Stroomlijnen van processen. U ontvangt hulpvragen en uitnodigingen voor
(rapport)gesprekken
Focus op veiligheid en privacy. In de afgeschermde en beveiligde omgeving kunnen ouders
en school elkaar op de hoogte houden en informatie inzien. Alle gegevens en
communicatie binnen het Ouderportaal wordt versleuteld. Daarnaast voldoet het aan alle
privacynormen van het College Bescherming Persoonsgegevens.De digitale ongeving is
afgeschermd en beveiligd
Alle relevante Oudercommunicatie op één plek. Geen versnippering van informatie meer of
het meegeven van briefjes. Alle oudercommunicatie vindt op groepsniveau plaats binnen
het Ouderportaal. Of het nu gaat om relevante documenten, groepsnieuws, foto's,
werkstukken van het kind, ziekmelden, het plannen van oudergesprekken of de
schoolkalender, de ouder heeft altijd alles overzichtelijk bij de hand thuis op de computer,
op de bank met de tablet of middels de Ouderportaal App op de smartphone
Vol praktische modules. Met modules als Nieuws & Mededelingen, Intekenen, Boekenkast,
Schoolkalender, Groepen, Absenties & Verlof, Gesprekkenplanner, Fotoalbums, Taken en
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een Berichtensysteem hebben leerkracht en ouders alle tools om eenvoudig en efficiënt
elkaar op de hoogte te houden
Wanneer gaat het ouderportaal op De Bussel in werking? U ontvangt morgen via uw kind een
brief met hierin een ‘token’ vermeld. Dit is een unieke code waarmee u zich registreert. Er wordt
per groep een token verstrekt. Heeft u meerdere kinderen op De Bussel? Dan ontvangt u
meerdere brieven met een token en voor elk kind registreert u zich. In de brief leest u als
uiterste datum van registratie 29 mei a.s. Vanaf die datum vindt communicatie alleen nog
plaats via het ouderportaal. Per kind kunnen maximaal twee ouders worden toegevoegd. Ouders
kunnen tegelijkertijd inloggen. U, als ouder, geeft aan welke gegevens zichtbaar mogen zijn.
Komt u er niet uit? Kijkt u dan naar de instructievideo via www.basisonline.nl/youtube. Heeft u
een smartphone? U kunt gratis de BasisOnline Ouderportaal App downloaden op alle platformen.
Voor persoonlijke hulp kunt u terecht op school bij Laila Kloostra, zij is aanstaande week
aanwezig op dinsdagmorgen 16 mei (8.30 tot 11.45 u) en woensdagmiddag 17 mei (12-16 uur).

Bericht vanuit de MR
De Medezeggenschapsraad aan het woord:
Wist je dat de huidige MR oudergeleding volgend schooljaar niet terugkeert in de MR.
Wist je dat er 2 nieuwe ouders zich gemeld hebben voor de MR. Zij stellen zich binnenkort aan u
voor!
Wist je dat de ouders Marieke Nijholt en Susanne van der Lee heten. Zij hebben kinderen in o.a.
groep 4 en groep 1/2.
Wist je dat je hier de notulen van de MR vergaderingen kunt lezen.

Bericht vanuit de OR/Avond-4-Daagse
Op 1 mei heeft u informatie ontvangen over de Avondvierdaagse die van 12 t/m 15 juni wordt
gelopen. We willen u eraan herinneren dat u uw kinderen kunt opgeven tot uiterlijk 30 mei a.s.
Via deze link kunt u alle informatie nogmaals doorlezen: Informatie A4D 2017
Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar: avd_de_bussel@ziggo.nl

Vakantie
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Het duurt nog even..en dan een laatste keer een weekje vrij voor de kinderen. Van 20 t/m 28 mei
blijft de schooldeur dicht! Na deze vakantie komen we in de laatste periode van dit schooljaar. We
maken de hele lente mee en nog een stukje van de zomer!

Jarig… Gefeliciteerd!
12-5
13-5
15-5
21-5
23-5
24-5
30-5

Matthijs en Mian
Tessa
Joylynn
Anna
Eva
Marije
Guido

Namens het team,
Francis Schruer
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