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Fijne vakantie! 
Nu het einde van het jaar nadert wil ik kort 
terugblikken. Dit jaar was een bijzonder jaar voor onze 
school. In juni werd ik de nieuwe directeur en Lex 
adjunct (interim). Onze eerste opdracht was om een 
positieve werksfeer samen met het team neerzetten. 
Dat is in een korte tijd gelukt: in het 
medewerkersonderzoek gaven de teamleden een 8,4 
voor de sfeer op school. Binnen het team  is meer 
saamhorigheid en het is nu het makkelijker om 
gezamenlijk aan de onderwijskwaliteit te werken.  
We hebben een nieuwe zorgstructuur 
opgezet om beter af te stemmen op de leerbehoefte 
van de leerlingen. Binnen onze school staan we voor 
een breed onderwijsaanbod. Hier staan we nog steeds 
voor maar door de hoeveelheid vakken en 
methodes was er minder tijd voor rekenen en taal. De 
verhoudingen hebben we weer teruggebracht zodat er 
ook genoeg leertijd is voor rekenen en taal.  
In de loop van het nieuwe jaar zal ik jullie verder 
informeren over waar wij achter de schermen mee 
bezig zijn.  
Wij wensen alle ouders/verzorgers en de leerlingen 
prettige feestdagen toe en  
een on(der)wijs goed  en vooral gezond 2019! 

 

 
 

 
Nieuw telefoonnummer 
dependance De Uithof 
Met ingang van1 januari 2019 
is de dependance De Uithof te 
bereiken onder 036-7671731. 
Het mobiele nummer is vanaf 
7 januari niet meer in gebruik, 
we verzoeken u deze wijziging 
in uw adresboek op uw 
telefoon te noteren. 
Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 

 
Biebouder Uithof gezocht! 
Voor de uithof zijn we opzoek 
naar een hulpouder voor de 
schoolbieb op 
maandagochtend óf 
dinsdagochtend óf 
donderdagochtend van 08.30 
uur tot 09.00 uur.  
Bent u geïnteresseerd? Geef 
dit dan aan bij de hulpouder 
die in de bieb aanwezig is.  
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HERINNERING  
Wij gaan gebruik maken van het BasisOnline 
Ouderportaal. Met deze software, beschikbaar middels 
een browser en mobiele App, willen we de 
communicatie versterken en de ouderbetrokkenheid 
vergroten. Vanaf 14 januari 2019 zal de communicatie 
met ouders verlopen via Ouderportaal 
 
Waarom doen wij dit? 
Met het Ouderportaal gaan wij de communicatie niet 
alleen versterken maar ook beter beveiligen. 
BasisOnline, de leverancier van het Ouderportaal, 
heeft uw privacy hoog in het vaandel. Ze voldoen reeds 
aan alle bestaande, en nieuwe, Europese 
privacywetten en slaan alle gegevens versleuteld op. 
Daarbij geeft het Ouderportaal u de regie over welke 
gegevens er met wie gedeeld worden. Standaard zal 
alles afgeschermd zijn maar u kunt, desgewenst, 
gegevens delen met andere ouders. 
Het Ouderportaal kent vele handige modules waardoor 
we informatie sneller en gerichter kunnen versturen. 
We zullen de modules gefaseerd introduceren om de 
overgang naar het Ouderportaal vlekkeloos te laten 
verlopen. 
 
App 
Download nu de gratis BasisOnline Ouderportaal app. 
Met de Ouderportaal App krijgen ouders direct een 
notificatie op hun smartphone als er nieuws is, hebben 
ze de schoolkalender en informatie altijd bij de hand. 
Even een berichtje sturen naar de leerkracht is zo 
gedaan. Net zoals intekenen op een 'wie kan er rijden' 
verzoek van de leerkracht.  
De Ouderportaal App is beschikbaar voor Android, iOS 
en Windows Phone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Om deze overstap goed te 
kunnen maken zullen we 
onderstaand traject volgen: 
- U heeft via uw 

kind(eren) een brief 
ontvangen met een 
aanmeldprocedure tot 
het Ouderportaal. In 
deze brief is een token 
vermeld dat u nodig 
heeft om toegang te 
verkrijgen tot het 
Ouderportaal. Voor 
ieder kind krijgt u een 
aparte token. Deze 
token heeft u 
eenmalig nodig. 
Daarna kunt u eigen 
inloggegevens maken.  

- Heeft u geen brief 
ontvangen met de 
aanmeldingstoken 
stuur dan een mail 
voor 8 januari 2019 
naar 
ict@flierefluiter.asg.nl 
, dan krijgt u ( 
opnieuw) een 
aanmeldingsbrief via 
uw kind(eren)  

- U heeft tot 10 januari 
2019 tijd om u aan te melden.  
- Vanaf 14 januari 2019 
zullen we de communicatie via 
het Ouderportaal laten 
verlopen. 
 
We hopen dat u net zo 
enthousiast bent of gaat 
worden als wij! 
Weer een stap naar een 
optimale samenwerking t.b.v. 
uw kind. 
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