
 

  

 
03 december 18 
 
 

Interne begeleiding midden-, en 
bovenbouw 
 

 
 
Wie is toch die vrouw die steeds bij de deur staat? 
Sinds het begin van dit schooljaar heeft de midden-, en 
de bovenbouw een nieuwe intern begeleidster: Annelies 
de Vlam. Hierbij naast haar naam ook het gezicht. Mocht 
u vragen hebben dan kunt u haar natuurlijk aanspreken 
bij de deur of een mail sturen: IB@wsv.espritscholen.nl. 
Voor de basisbouw is Annemarijn Poot de intern 
begeleidster gebleven. Zij is een bekend gezicht op de 
WSV. 
 
.  

Hij komt, hij komt! 
 
Woensdag is het zover! Sinterklaas brengt een bezoek 
aan de WSV met de Pieten!  
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen hun surprise 
tussen 8.15 en 8.30 uur bij een ouder afgeven in de 
klas. We verwachten iedereen om 8.30 uur op het plein 
van de Copernicusstraat. De weersverwachtingen zijn 
niet zo goed maar dat mag de pret niet drukken. Weer of 
geen weer we gaan de Sint een warm welkom geven. 
Dus paraplu’s mee en regenkleding aan als het nodig is. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan rechtstreeks naar 
het plein, dus niet eerst naar binnen. Ouders zijn welkom 
om te blijven kijken, graag plaatsnemen achter de 
kinderen! Fietsen in de rekken en niet aan de hekken 
aub! De ontvangst duurt tot ongeveer 9.00 uur. We gaan 
dansen, zingen en swingen!!  
Daarna gaat iedereen naar binnen om daar het feest 
voort te zetten! De kinderen krijgen drinken, mandarijntje, 
pepernoten en een speculaasje.  
We maken er een leuke, gezellige dag van!!!  
 
 

 

Bericht van de MR 
De WSV heeft een medezeggenschapsraad (MR), 
waarin drie ouders en drie personeelsleden belangrijke 
(beleids)zaken met betrekking tot school bespreken.  
Belangrijke onderwerpen voor een MR zijn de 
onderwijskwaliteit, schoolfinanciën, het schoolplan en de 
formatie. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR een 
adviserende of instemmende rol. Bovendien draagt de 
MR actief zelf onderwerpen aan en treedt zij op als 
gesprekspartner voor de directie. 
 
In de MR hebben de volgende leden zitting: 
Anoeshka Overbeek-Sankatsing (vz),  
moeder van Lieve (gr 6a) en Jasmijn (gr 4b) 
Esther-Gilah Schneider,  
moeder van Semme (gr 5b) en Noah (gr 4b) 
Lucas Cornelisse,  
vader van Benjamin (gr 8a) en Thalia (gr 5) 
Merel Mooijen, leerkracht gr 6a 
Mijke Belger, leerkracht gr 4b 
Tim Wagena, leerkracht bewegingsonderwijs 
 
Dit schooljaar wil de MR extra aandacht besteden aan de 
volgende onderwerpen: 

- Lerarentekort en de impact hiervan op de WSV; 

- Werkdruk en werkbelasting personeel; 

- Schooltijden; en 

- Communicatie tussen school, MR en ouders. 
De MR heeft dit schooljaar zes vergaderingen gepland, 
waarbij de directeur tijdens een deel van de vergadering 
aanschuift. Deze vergaderingen vinden plaats in de 
lerarenkamer en zijn openbaar. De vergaderdata staan 
op de website, net als de notulen van vorige 
vergaderingen en ons jaarverslag over 2017-2018. Als je 
meer wilt weten of graag een onderwerp wilt aanbrengen 
ter bespreking, bespreek het met één van de MR-leden 
of stuur een mail naar mr@wsv.espritscholen.nl . 
 

Onderbouwing verlofaanvraag 
Door omstandigheden kan het voorkomen dat u buiten 
de schoolvakanties verlof aanvraagt. Dit kan zijn voor 
gewichtige omstandigheden of door een bijzondere werk 
situatie. Zoals u waarschijnlijk weet zijn de formulieren te 
vinden op onze website en bij Frank te verkrijgen. Naast 
het formulier vraagt leerplicht om een bewijs van de 
situatie, een kopie van de trouwkaart, rouwkaart, een 
brief van uw werkgever of een ander bewijs van de 
noodzaak van het verlof. Wanneer u dit direct met de 
aanvraag meestuurt bespoedigt dit de aanvraag 
aanzienlijk. 
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