
 

 

Nieuwsbrief Maart 2018 

Naast deze geprinte versie zal de nieuwsbrief ook digitaal te lezen zijn op de website 

van de Mytylschool Roosendaal  (www.mytylschoolroosendaal.nl)  

Kijk vooral ook op de laatste pagina, daar ziet u een overzicht van wat er de komende 

tijd binnen school zoal aan activiteiten te doen is. Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Staking primair onderwijs Noord-Brabant en Limburg op 13 april 2018 

Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich nog steeds ernstig zorgen over de 
toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben 
leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke 
partijen in Den Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, maar die zijn 
helaas nog onvoldoende om de problemen volledig op te lossen. 

Zoals u wellicht hebt gehoord of gelezen gaan op vrijdag 13 april 2018 medewerkers uit het primair 
onderwijs in Noord-Brabant en Limburg een dag staken.  

Tot heden is het nog niet duidelijk hoeveel van de leraren en ondersteunend personeel op onze 
school meedoen aan de staking van 13 april. Op 4 april willen we de balans op maken. Op basis 
daarvan kunnen we bekijken of we de school op de stakingsdag moeten sluiten of open kunnen 
houden.  U hoort dan wat dat voor u en uw kinderen betekent.  

Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking en de eventuele deelneming door de 
Mytylschool. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat 
de kinderen op onze school kunnen blijven rekenen!   

 

Vragenlijst Opvang buiten schooltijd / Oudertevredenheidsonderzoek  

Voor de Carnavalsvakantie kon een vragenlijst worden ingevuld waarin na werd gegaan welke 
behoefte er bij ouder(s) / verzorger(s) bestaat aan opvang buiten schooltijd voor de kinderen van 
onze school. Meer dan de helft van alle ouder(s) / verzorger (s) heeft de vragenlijst ingevuld, 
waarvoor onze dank! Op dit moment wordt door een werkgroep, in samenspraak met de 
Oudervereniging, gekeken naar wat de uitkomsten betekenen. Wij houden u op de hoogte! 

In de nieuwsbrief van december 2017 werd al aangekondigd dat op korte termijn een uitnodiging 
zou komen met de vraag of u wilt deelnemen aan een Oudertevredenheidsonderzoek. Deze 
uitnodiging is inmiddels aan alle ouders verzonden. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 
minuten en, alhoewel iedereen tegenwoordig veel wordt 'lastig gevallen' met allerhande enquêtes, 
is de informatie voor ons héél belangrijk! We hopen ook hier dan ook op een grote respons! 
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Een feestelijke uitreiking!  
Maandag 29 januari heeft de Stichting Vrienden van Bravis twee loophulpmiddelen  geschonken aan 

de afdeling Revalidatie van Mytylschool Roosendaal.  

Dit keer is er geen lintje doorgeknipt maar hebben twee leerlingen met trots door de erehaag 

gelopen! 

 

Kinderen krijgen indien nodig vanuit de 

zorgverzekering een loophulpmiddel vergoed.  

Dit hulpmiddel is bedoeld voor thuisgebruik. 

Schoolgaande kinderen verblijven een groot deel van 

de dag op school, maar hebben daar vaak geen 

beschikking over het eigen loophulpmiddel.  

Deze kan bijvoorbeeld niet met het vervoer mee op en 

neer naar school en de zorgverzekering vergoed geen 

tweede loophulpmiddel. Door schenking van deze 

loophulpmiddelen kunnen de kinderen van de 

Mytylschool Roosendaal zich gedurende een 

schooldag binnen de school verplaatsen.  

Dit geeft hen vrijheid, zelfstandigheid en beweeg- 

momenten gedurende een dag. 

Namens de afdeling Revalidatie en de Mytylschool Roosendaal danken wij de Stichting Vrienden van Bravis 

voor deze gift! 

Matig intensief 

bewegen verbetert 

de leerprestatie van 

kinderen.

“Zullen we 

samen spelen?”

“Kijk eens 

wat ik kan..”

“Dat kan ik zelf!”

“Ik kom 

eraan!”
“Ik loop 

naar je 

toe”

‘Beweeg 60 

minuten per dag’ 
‘Nederlandse Norm Gezond Bewegen 

Kinderen’

Kinderen die 

regelmatig bewegen 

winnen aan 

zelfvertrouwen en zijn 

fitter.

Sport en spel zijn 

goed voor het 

ontwikkelen van 

sociale 

vaardigheden.



 

 

Snappet 
 
Sinds kort werken vier groepen op de Mytylschool met Snappet. 
In LG 1, LG 2, VSO AO en VSO AB werken de leerlingen via een eigen tablet aan verschillende vakken. 
Snappet is een digitaal onderwijsplatform, dat ingezet kan worden voor de vakken: rekenen, taal, 
spelling, technisch- en begrijpend lezen, woordenschat, burgerschap en studievaardigheden.  
Door de verschillende vormen van feedback die de leerkracht van Snappet krijgt, in combinatie met 

de tijdswinst die Snappet oplevert, is de leerkracht beter in staat om per leerling fouten te 

analyseren en de kwaliteit van het onderwijs op die manier te verbeteren. Door de tijd die bespaard 

wordt, omdat bijvoorbeeld nakijken niet meer hoeft, heeft de leerkracht veel meer tijd om uitleg te 

geven aan de leerlingen. De leerlingen en de leerkrachten zijn enthousiast over het eerste gebruik 

van Snappet! 

 

 

 

Ouder zwemmen 
 

Afgelopen 1 en 2 februari was het jaarlijkse ouder zwemmen. Alle ouders waren uitgenodigd om mee 

het water in te gaan en op deze manier de vorderingen van hun kinderen te kunnen zien. Het was 

weer een groot succes! Alle kinderen deden hun uiterste best om al hun kunsten en vaardigheden te 

laten zien. En de ouders…die waren apentrots!  

Vanaf nu gaan we heel hard oefenen voor alle zwemdiploma’s en certificaten. Het diplomazwemmen 

zal dit jaar plaatsvinden op 28 en 29 juni. Dus zet het maar vast in de agenda!  

Mocht u nog vragen hebben over het zwemmen of de vooruitgang van uw zoon of dochter. Dan kunt 

u altijd contact opnemen met Bram (b.zeegers@mytylschoolroosendaal.nl). 
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Steek jij graag de handen uit de mouwen om onze kinderen een feestelijke 
dag te bezorgen, dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

We zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste leden, vaders en / of moeders, die de oudervereniging van 

onze school komen versterken. Want alleen met de hulp van ouders kunnen wij als oudervereniging 
de activiteiten voor onze leerlingen blijven organiseren. Dit is de belangrijkste taak van ons als ouders 

in de oudervereniging. Zo organiseren we, samen met een afvaardiging van het team van school, het 
sinterklaasfeest, de kerst-, de carnavals- & en de paasviering, de koningsspelen en de laatste 

schooldag. Maar we zorgen bijvoorbeeld ook voor de bonbonactie, het organiseren van 

informatieavonden en de gezinsdag.  
 

Wat verwachten we van je?  
We maken binnen de oudervereniging een verdeling van 2 of 3 mensen die medeverantwoordelijk zijn 

voor de organisatie van een activiteit. Het komt erop neer dat je voor ongeveer 2 activiteiten per 
schooljaar in de organisatie zit. We bedenken bijvoorbeeld gezamenlijk met het schoolteam het 

programma en doen waar nodig de inkopen. Los van de organisatie helpen de leden van de 

oudervereniging, soms samen met de hulpouders, vaak mee bij de activiteiten op de dag zelf.  
 

We vergaderen als oudervereniging 5 tot 6x per schooljaar. Deze vergaderingen zijn ’s avonds. 
Daarnaast sluit je aan voor korte vergaderingen met het organiserende schoolteam, alleen bij die 

activiteiten waar je verantwoordelijk voor bent.  

 
Bij wie kom je terecht?  

Op dit moment zitten de volgende ouders in de oudervereniging: Betty Cools, Corina Vroegop, Diana 
Bastiaenssens, Flory Swuste, Kartika Boot, Shireen van Maanen en Olivia Kop.  

 
Naast het feit dat we graag op deze manier ons steentje bijdragen op school en ook voor alle kinderen 

van de Mytylschool zorgen voor een onvergetelijke dag, hebben we ook samen veel lol en plezier. We 

sluiten het jaar met elkaar af in een gezellig etentje.  
 

Enthousiast geworden?  
Ben je geïnteresseerd en/ of wil je er meer over weten, spreek dan één van ons aan of mail naar het 

volgende adres: ov@mytylschoolroosendaal.nl.  

Je kan voor meer informatie ook bellen met Kartika (M: 06 50 42 53 57) of Olivia (M: 06 20 40 33 83). 
Je bent van harte welkom om een keer vrijblijvend een vergadering bij te wonen en / of mee te 

helpen bij één van onze aankomende activiteiten.  
 

Wij kijken uit naar jullie reacties!  
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Racerunning Achilles 

Komend Seizoen wil atletiekvereniging Achilles in Etten-Leur, na ervaring te hebben opgedaan met 

jong-volwassenen, starten met racerunning voor kinderen.  

Wat is Racerunning? 
Een Racerunner is een soort driewielfiets zonder pedalen en met een borststeun. Kinderen kunnen 
zich hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen.  
 
Doelgroep 
De Racerunner is geschikt voor kinderen en jongeren (of volwassenen) met een lichamelijke 
beperking (zoals bijv. Cerebrale Parese, Spina Bifida, Neuromusculaire aandoening of andere 
aandoeningen) die in het dagelijks leven een rollator of rolstoel gebruiken voor hun mobiliteit.  
Voor deze groep kinderen is het gebruik van een racerunner in sommige gevallen één van de 
weinige mogelijkheden om aan sport te doen. Zeker wanneer de handfunctie zo ernstig aangedaan 
is dat  rolstoelsporten niet beoefend kunnen worden.  
De Racerunner lijkt voor deze doelgroep zeer geschikt om conditie te onderhouden of te verbeteren 
en aan een sportactiviteit deel te nemen. Bekijk op www.Racerunning.nl filmpjes van enthousiaste 
kinderen die deze sport hebben ontdekt.  
 

 
 
Landelijk en internationaal worden wedstrijden op de 100 m, 200 m, 400 m en 800 m gehouden. 
Daarnaast kunnen kinderen na training meedoen aan bijvoorbeeld een 5 km loop. 
Inmiddels hebben 2 deelnemers, na training bij atletiekvereniging Achilles, enthousiast 
deelgenomen  aan de 10 km loop in Etten-leur; een fantastische ervaring! 
 
NSGK 

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) promoot het racerunnen. In het 

verleden werd het voetbal gepromoot tot het een paralympische sport werd. Nu focust men op 

racerunning met als doel dit als een volwaardige paralympische atletieksport te realiseren! 
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VSO Breda college, SO Het Kasteel en Mytylschool Roosendaal 
Inmiddels hebben sommige leerlingen ervaring opgedaan met racerunning. Om uw kind / leerling in 
de gelegenheid te stellen eenzelfde ervaring op te doen op de atletiekbaan nodigen wij 
belangstellenden van harte uit bij atletiekvereniging Achilles in Etten-Leur. 
 
Atletiekvereniging Achilles in Etten-Leur 
Als atletiekvereniging willen we dit seizoen starten met kinderen en jongeren. Als u als ouder 
enthousiast bent geworden, kunt u uw kind aanmelden per e-mail bij Ruud Touw, trainer 
Racerunning Atletiekvereniging Achilles Etten-Leur: r.touw@revant.nl.  
Het kind/ de jongere kan 6 weken deze sport uitproberen, alvorens definitief te besluiten 
daadwerkelijk deze sport in verenigingsverband te gaan beoefenen. Bij voldoende aanmeldingen zal 
er gestart worden op zaterdagochtend of woensdagmiddag. 
 

 

Monitoren Sociale Veiligheid op de Mytylschool Roosendaal 

Een veilige omgeving is een voorwaarde voor leerlingen om te kunnen leren en zich te kunnen 

ontwikkelen. De wet Veiligheid op school verplicht scholen om te zorgen voor de sociale veiligheid van 

alle leerlingen. Een van de onderdelen van deze wet is dat scholen de veiligheidsbeleving van hun 

leerlingen moeten monitoren. De Inspectie van het Onderwijs ziet vanaf schooljaar 2016-2017 toe op 

uitvoering van de monitor. Vanaf schooljaar 2016-2017 betrekt de inspectie daarbij vervolgens of een 

school passende maatregelen neemt tot verbetering.  

Vorig schooljaar zijn bij alle leerlingen van de VSO, de LG, de oudste ZML groepen van de Mytylschool 

Roosendaal vragenlijsten afgenomen om de sociale veiligheid te monitoren. Ook dit jaar zullen deze 

vragenlijsten opnieuw worden afgenomen om zo een actueel beeld te houden van de sociale veiligheid 

op de Mytylschool Roosendaal.  

Tevens is de school bezig de monitoring uit te breiden naar de andere groepen van de school. Voor  

EMB-leerlingen is echter nog geen standaard-instrument beschikbaar om hun veiligheidsbeleving te 

monitoren. Toch is het voor deze groep kwetsbare leerlingen extra van belang om daar een 

(betrouwbaar) beeld van te krijgen. Daarom is de Mytylschool Roosendaal nog op zoek naar manieren 

om ook deze groep te kunnen monitoren.  

Zodra wij gaan beginnen met het monitoren van de leerlingen zullen wij alle ouders hierover 

informeren. 
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Deelname van de Mytylschool Roosendaal aan de Landelijke Opschoondag 

Op 24 maart 2018 heeft de Stichting Nederland Schoon, de Landelijke Opschoondag georganiseerd.  
Om onze leerlingen duidelijk te maken dat we samen verantwoordelijk zijn voor een schone 
leefomgeving hebben we op vrijdag 23 maart 2018 deelgenomen aan de actie om zwerfafval in te 
zamelen.  
Leerlingen van verschillende groepen zijn de wijk ingegaan om zwerfafval in te zamelen. De 
benodigde materialen zijn door de gemeente Roosendaal aangeleverd. De leerlingen waren erg 
gemotiveerd en hebben hard gewerkt om zoveel mogelijk afval te verzamelen! Er zijn heel wat 
vuilniszakken gevuld! Aan het einde van de dag heeft de gemeente het ingezamelde afval weer 
opgehaald. 

 

 

 

Met het VSO naar Skidome 
Met het sportproject op woensdag 14 maart en 28 maart gingen de leerlingen van het VSO skiën in 

Skidome (Rucphen). Het doel van het sportproject is om de leerlingen kennis te laten maken met 

verschillende sporten en verenigingen. Dit jaar gingen we voor het eerst skiën!  

Het skiën was een groot succes! De leerlingen kregen les van een skilerares van Skidome en gingen al 

snel op de ski’s van de berg af. Gelukkig werd het afremmen ook goed geoefend en konden sommige 

leerlingen zelfs al een slalom. Er was ook de mogelijkheid om met een band naar beneden te sleeën!  

Het waren leuke, succesvolle en sportieve dagen!  

  



 

 

Carnaval  
Met het thema “Da’s wel Art” zijn alle groepen Art aan het werk gegaan om tot mooie creaties te 

komen voor de optocht van de Mytylschool. Hiervoor werden de groepen op maandagmiddag 5 

februari ondersteund door de Roosendaalse Priens, Nar en Sjampetter. Een gezellige knutselmiddag 

met als afsluiting een gròòtse polonaise op het Plein en door de gangen. 

Op vrijdag 9 februari dan eindelijk de optocht. Er stond veel publiek langs de kanten, waardoor er 

een extra feestelijke sfeer was en de leerlingen nog meer hun best deden om de eerste prijs in de 

wacht te slepen. Voor de vele ouders; bedankt voor jullie aanwezigheid!! 

Na de optocht even opwarmen en tijdens het drinken en chips eten konden de leerlingen zelf de 

optocht op het scherm terugzien. De middag werd voortgezet met spelletjes over Arten die op heel 

het Plein over en weer doorgegeven werden of zelfs gegooid werden. De mysterie gast kon natuurlijk 

niet ontbreken en dit keer was het de juffrouw uit ZJ2; Esmee. Uiteindelijk werd de winnaar bekend 

gemaakt door de jury, die bestond uit leerlingen van het VSO. Iedereen werd 2de, maar de 1ste plaats 

ging naar de leerlingen uit ZML2. Zij kregen een heerlijk cake versierpakket. En mocht u het nog niet 

weten: de optocht van de Mytylschool heeft zelfs in BNDeStem gestaan! 

  

 

Deze NIEUWSBRIEF is een uitgave van:       

Mytylschool Roosendaal 

Gezellelaan 13 

4707 CC Roosendaal 

 

 

KOMENDE EVENEMENTEN: 

12 april 2018 Bezoek CliniClowns 
20 april 2018 Koningsspelen 
22 mei 2018 Studiedag (leerlingen vrij) 
15 juni 2018 Studiedag (leerlingen vrij) 
18-22 juni 2018 Kunstweek 
  

 


