
 

 

Beste ouders en begeleiders, 

 

Helaas is de school nog steeds dicht en 

zijn we nog steeds bezig met afstands-

onderwijs. Zowel de leerlingen als het 

personeel wil niks liever dan weer ge-

woon naar school komen en daar lessen 

volgen. 

We zullen echter de persconferentie van 

23 februari af moeten wachten voordat 

we weten wat er vanaf 1 maart weer 

mogelijk is. Zodra hierover meer bekend 

is, zullen we u informeren.  

In deze nieuwsbrief aandacht voor de 

ouderbijdrage, nieuws vanuit onze Me-

dezeggenschapsraad en een artikel over 

sportcoaching. 

We wensen iedereen een fijne 

‘Carnavals’ -vakantie toe! 
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Geen ouderbijdrage 

Vanwege het feit dat ook dit jaar de school langere tijd dicht is en we dus geen 
speciale activiteiten hebben kunnen organiseren, is besloten dat dit schooljaar 
geen ouderbijdrage betaald hoeft te worden. Ouders die de bijdrage inmiddels 
overgemaakt hebben, krijgen deze teruggestort op hun bankrekeningnummer. 
 

Nieuws vanuit de MR (Medezeggenschapsraad) 

Nieuwe collega’s  

Binnen Onderwijsgroep Buitengewoon (OGB) worden 7 nieuwe collega’s aan-

genomen, om alvast vooruit te lopen op de komende jaren. Dit i.v.m. het feit 

dat veel oudere collega's op termijn de stichting zullen verlaten en er dan een 

lerarentekort dreigt. Binnen Impuls is een nieuwe medewerker aangenomen.  

Thuisonderwijs en OPP  

We hebben aan onze MR ouders gevraagd hoe zij het thuisonderwijs ervaren.  

Ouders zijn hier positief over. Ook hebben we hen gevraagd om mee te kijken 

naar het nieuwe OPP en ons tips te geven hoe we het gebruiksvriendelijk kun-

nen maken.   

Schoolvorderingen  

Elk schooljaar bekijken we of onze schoolverlaters het gekozen uitstroompro-

fiel gehaald hebben.  Uit de laatste peiling van het afgelopen schooljaar  

blijkt dat een steeds hoger percentage van de leerlingen het gestelde uit-

stroomprofiel haalt.   

Verder verzamelen we ook elk jaar voor de hele school de gegevens op didac-

tisch en sociaal-emotioneel gebied. Dit doen we aan de hand van de scores uit 

ons leerlingvolgsysteem ‘Parnassys’. Aan de hand van deze opbrengsten        

analyseren we  welke deelgebieden achter blijven, zoeken we naar oorzaken  

en bekijken we of we zaken kunnen verbeteren door extra aandacht te beste-

den aan die leergebieden.  

Nieuwe MR leden gezocht  

Twee ouders gaan de MR verlaten.  We zijn daarom op zoek naar twee nieuwe 

ouders: een ouder voor dit lopende schooljaar en een ouder voor komend 

schooljaar.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natascha Flos,     

voorzitter van de MR (n.flos@ogbuitengewoon.nl).  



 

 

Sportcoaching   

Ik ben Puck Verlinden, 19 jaar oud en ik woon in Panningen. 
Momenteel zit ik in mijn 3e jaar van de opleiding tot Docent Lichamelijke Op-
voeding en volg daarnaast nog een opleiding tot Kindercoach.  
Sinds schooljaar 2020/ 2021 loop ik stage op Impuls.  
Ik heb mijn hart verloren aan deze geweldige doelgroep en start per februari 
dan ook met mijn specialisatie in het Speciaal Onderwijs.  
 
Vanaf januari ben ik officieel de eigenaresse van Jij & Puck,     
De naam zegt het al, want jij staat bij mij centraal! 
 
Ik bied sportcoaching, begeleiding richting zelfstandig sporten bij sportclubs of 
in de fitness, maar ook begeleiding richting zelfredzaamheid, aan kinderen en 
jongvolwassenen met een verstandelijke en/ of lichte lichamelijke beperking, 
ADHD of Autisme spectrum stoornissen. 
Met behulp van sporten wil ik doelen behalen, maar ook andere vrijetijdsbe-
steding kan van toepassing zijn! 
 
Wilt uw kind graag een leuke vrijetijdsbesteding of ontspanningsmogelijkheid, 
twijfel dan niet en neem contact met me op! 
 
Facebook : Jij & Puck 
Telefoon: 0613178709 
E- Mail: JijenPuck@gmail.com 


