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B E S T E  O U D E R ( S ) / V E R Z O R G E R ( S )  E N  

L E E R L I N G E N  

 

Voor u alweer de derde nieuwsbrief met veel 

informatie voor u en vragen aan u. 

Ouders zijn belangrijk bij ons op school. Wij vinden het 

erg fijn als u met ons meedenkt en uw ideeën met ons 

deelt. 

 

Team Compass 

H E L P T  U  M E E ?   
 

Compass zet zich in voor de inzameling van slaapzakken 
voor mensen op de vlucht. Het vluchtelingenkamp Moira 
op Lesbos, is afgelopen week compleet afgebrand. Het 
kamp is vergaan en het is niet meer dan een verkoolde en 
gesmolten massa. 13.000 mensen, waaronder héél véél 
baby's, jonge kinderen, tieners en moeders leven op dit 
moment op een geasfalteerde weg, met niets dan ze op 
dat moment konden meepakken door de brand. 
  
Because We Carry is een organisatie die ter plaatse is en 
werkt. De nood is hoog en slaapzakken zijn op de moment 
prioriteit om iedereen iets van een warm plekje te 
geven. Het is de snelste inzameling die ze ooit hebben 
gedaan.  
 
Op maandag 14 sept, dinsdag 15 sept en 16 sept is het 
mogelijk om slaapzakken in te leveren bij 
Compass.  Donderdag wordt alles ingepakt voor de vlucht 
met noodtransport naar Lesbos. Corendon heeft deze 
vlucht aangeboden. 
 

Heeft u een slaapzak liggen die u niet gebruikt en wilt 

doneren dat kan! Voorwaarde is dat de slaapzak lekker 

warm is, schoon en niet kapot. Liefst nog met een 

capuchon.  

Uw kind mag deze slaapzak meenemen naar Compass 

waarna ze woensdagmiddag na het lokale inzamelpunt 

gaan. 

 

 

D O E T  U  M E E ?  

 

Compass heeft een zittende ouderraad. 

De ouderraad denkt mee over 

verschillende zaken binnen de school.  

De volgende data komt de ouderraad 

samen: 

28 september, 7 november, 1 maart en 

7 juni 

 

Wil u hieraan deelnemen, geeft u zich 

dan op bij: 

d.kusters@stichtinglvo.nl 

 

  

  

   

  

 

A C T I V I T E I T E N  E N  D A T A  

 

Woensdag 16 september: inleveren 

slaapzakken 

 

Dinsdag 22 september: studiedag, 

leerlingen hebben vrij 

 

Maandag 5 oktober: Dag van de leraar, 

leerlingen hebben vrij 

 

 



 

 

Het voorblad 

 

Uw zoon/dochter krijgt  van de vakken die 

op die dag gegeven worden, een voorblad 

per mail. Op dit voorblad staat wat er 

tijdens de les behandeld wordt en wat de 

verwerkingsstof is. Tijdens de 

verwerkingstijd maken ze deze opgegeven 

stof. 

Op deze manier kunt u altijd meekijken 

wat uw zoon/dochter aan werk heeft en 

kan bij afwezigheid altijd gewerkt worden 

aan school. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oproep Nieuw MR lid 

 

Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In 

de MR natuurlijk!  

Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar een 

enthousiaste ouder die plaats wil nemen in de 

oudergeleding. We zoeken een ouder die zich voor 

een termijn van 2 jaar beschikbaar wil stellen.  We 

willen iedere ouder de gelegenheid geven zich 

kandidaat te stellen. Dus lijkt het u iets om mee te 

denken en het beleid van de school kritisch te volgen, 

geef u dan nu op! Mocht u vragen hebben over de MR 

dan kunt u een van de leden benaderen.  De huidige 

MR bestaat uit: Voorzitter Nathalie Ruijssenaars, 

Secretaris Bora Uludag en Gina Theunissen (leerling 

klas 3). U kunt zich kandidaat stellen door dit kenbaar 

te maken bij Bora Uludag. b.uludag@stichtinglvo.nl. 

Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er 

verkiezingen uitgeschreven.  

 

Wat doet de MR?  

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is 

vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen 

(WMS). De MR is een orgaan gericht op 

medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit 

een afvaardiging van het onderwijzend personeel en 

ouders. De MR overlegt met de directie van de school 

over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in 

het onderwijs, besteding van middelen, de keuze van 

een lesmethode, de veiligheid op school en 

ouderparticipatie. De wet schrijft voor op welke 

gebieden de directie en bestuur van de school de MR 

om advies en instemming moeten vragen. In het geval 

van advies mag de MR alleen haar mening geven. 

Instemming betekent dat de MR en de directie het 

met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft 

instemming van de MR nodig op een aantal zaken, 

zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en 

regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en 

welzijn (Arbo). Voor sommige zaken heeft de 

oudergeleding instemmingsrecht en de 

leerkrachtgeleding adviesrecht of andersom.  

 

Denkt u mee? 

 

Wij zijn op zoek naar leuke ideeën om 

van ons schoolplein en aula een leuke 

plek te maken. 

Heeft u leuke, creatieve of verrassende 

ideeën of mooie en bruikbare spullen? 

Laat het ons weten. U mag dan mailen 

naar: 

m.vankessel@stichtinglvo.nl 

 

mailto:b.uludag@stichtinglvo.nl


 

 

Sociale & maatschappelijke competenties 

 

Binnen Compass staat ontwikkeling centraal, ook wel 

genoemd ‘het proces van persoonsvorming’. Deze 

bestaat uit identiteitsontwikkeling en een brede 

individuele ontplooiing. Hierbij wordt uitgegaan van 

kwalificatie en integratie. Kwalificatie richt zich op de 

verwerving van mogelijkheden voor een zelfstandig 

bestaan (vervolg opleiding en arbeidsmarkt). Hierbij kan 

gedacht worden aan rekenen en taalbeheersing, 

vakspecifieke kennis en vaardigheden en 

beroepsvaardigheden. Integratie verwijst naar het 

succesvol deel kunnen nemen aan de samenleving.  

Aan persoonsvorming wordt gewerkt door in te zetten op 

de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke 

competenties.  

Sociale competenties verwijzen naar de combinatie van 

kennis, houdingen en vaardigheden ( o.a. reflectie) en 

het vermogen deze adequaat in te zetten, op een manier 

die past bij de kenmerken van de taak en situatie waarin 

deze moet worden gerealiseerd. Sociale competenties 

zijn nodig om de taken te vervullen die zich in het leven 

van mensen aandienen en hebben daarmee een context 

gebonden karakter.   

Maatschappelijke competenties worden ook wel 

verbonden met burgerschap. Maatschappelijke 

competenties zijn nodig voor deelname aan de 

samenleving en hebben betrekking op het op vruchtbare 

wijze omgaan met diversiteit en verschil, op het leveren 

van bijdragen aan het algemeen belang en het maken 

van verantwoorde keuzes die recht doen aan eigen en 

algemene doelen, op inzicht in het functioneren van de 

samenleving en democratie, en op waarden zoals 

verdraagzaamheid.  

Bij Compass wordt er tijdens de verschillende momenten 

(Groei; Relatie; Ontdekken & Ervaren en Inspiratie) 

gewerkt aan de ontwikkeling van sociale en 

maatschappelijke competenties.   

Compass zet in op de ontwikkeling van de volgende tien 

sociale & maatschappelijke competenties: 

1. Analyseren 

2. Creëren inspiratie 

3. Democratisch handelen 

4. Loopbaansturing 

5.Maatschappelijk verantwoord handelen 

6. Netwerken 

7. Omgaan met verschillen 

8. Samenwerken 

9. Werkexploratie 

10. Zelfinzicht  

 

 


