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Taken Taakinhoud Uren (ieder jaar 
evalueren en vaststellen 
met PMR) 

Mensen 

De Onderwijskundige werkgroepen  
(OWG’s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorzitters en werkgroepleden zetten de 
onderwijskundige basis goed neer vanuit het domein 
met visie en beleid.  
 
OWG’s doen altijd eerst onderzoek naar wat een 
logische volgende stap is in de ontwikkeling van het 
domein waar zij voor staan. Visiegestuurd en vanuit 
draagvlak. 
 
OWG’s maken volgens een vast format de 
jaarplanning en de meerjarenplanning. Dit format zal 
aangereikt worden en is de basis voor het jaarplan. 
 
Werkgroepen kunnen elkaar versterken door samen 
te werken en in gezamenlijkheid opdrachten uit te 
voeren en beleid te bepalen. 
 
Eventmanagement ontzorgt het team en organiseert 
de feesttaken. Het team is wel gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de uitvoering op de dag zelf en 
de voorbereiding die gevraagd wordt zoals het lezen 
van draaiboeken en uitvoeren van (les)opdrachten 
etc. 
 

VZ 60 uur 
WG-lid 45 uur  
(uren zijn naar rato: 0,5 
= resp. 30 u/22,5 u ) 

OP – OOP – OTL – IB - DIR 
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OWG’s plannen hun sessies samen in de week die in 
de jaarplanning staat aangemerkt. Voorzitters worden 
iedere 2 maanden uitgenodigd in het MT om de PDCA 
cyclus door te nemen, maar is ook bedoeld om te 
informeren, te inspireren en koers te 
houden/bepalen. 
 
OWG’s inventariseren de expertise van hun 
werkgroep en professionaliseren daar waar nodig op 
de korte en lange termijn. (scholingsplan) 
 

 Taalbeleidsgroep De taalbeleidsgroep is verantwoordelijk voor het 
opstellen en bijstellen en monitoren van het taal- en 
leesbeleidsplan en de uitvoering/planning hiervan. 
 
De taalbeleidsgroep maakt een plan met als doel het 
aanbrengen van een goede taal en leesbasis, het 
verbeteren van leerkrachtvaardigheden en het 
effectief inzetten van middelen om de 
leerlingvaardigheden / resultaten te verbeteren. 
 
Tevens doen zij investeringen en/of interventies die 
opbrengstgericht zijn en de leesmotivatie en 
leesbeleving verhogen. 
 
Investeringen volgens meerjareninvesteringsplan (taal 
en leesbeleidsplan) 

 Hetty (voorzitter) 
Rachelle 
Mieke Pijnappels 
Nicole van Ginderen 
Anneke 
 
 
 
 
OTL’ers  fungeren op de 
achtergrond als hulplijn, 
steunpilaar en sparringpartner 
voor deze OWG. 
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 Rekenverbeterteam 
 

Het rekenverbeterteam is verantwoordelijk voor het 
opstellen en bijstellen en monitoren van het 
rekenbeleidsplan en de uitvoering/planning hiervan. 
 
Het rekenverbeterteam maakt een plan met als doel 
het geven van goede rekenlessen, verbeteren van 
leerkrachtvaardigheden en het effectief inzetten van 
middelen om de leerlingvaardigheden / resultaten te 
verbeteren. 
 
Tevens doen zij investeringen en/of interventies die 
opbrengstgericht zijn en het rekenonderwijs op PR 
verbeteren. 
 
Investeringen volgens meerjareninvesteringsplan 
(rekenbeleidsplan) 

 Kim (voorzitter) 
Jacqueline 
Patricia van Gool 
Sietske 
 
 
 
 
 
OTL’ers  fungeren op de 
achtergrond als hulplijn, 
steunpilaar en sparringpartner 
voor deze OWG. 

 ICT (Informatie- en 
Communicatie- technologie) 

De ICT-OWG heeft als doel een goede technologische 
basis te leggen die het aanbieden en verwerken van 
lesstof eenvoudiger moet maken. 
 
De kernwoorden zijn onderwijskundig, praktisch en 
investeringen worden getoetst aan de vraag: Is het 
een meerwaarde in opbrengsten, vaardigheden en 
effectiviteit? 
 
De ICT-OWG laat leerlingen èn leerkrachten op dit 
domein groeien. 

 Andy (voorzitter) 
Caroline 
Anne van de Schoot 
Diane 
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Investeringen volgens meerjareninvesteringsplan. 
 

 Eventmanagement 
 

Deze werkgroep is niet beleidsmatig van aard maar 
staat wel in verbinding met het onderwijskundig vlak. 
Deze werkgroep managet alle events van Panta Rhei 
die niet onder de verantwoordelijkheid vallen van een 
OWG of specifiek bij een leerjaar hoort. 
 
Denk hierbij aan Sinterklaas, decemberviering, 
lampionnentocht, vriendjesdag, avondvierdaagse, 
carnaval, Koningsspelen, Goede doelen, themaweek 
etc. 
Samenwerking en goed contact met de 
oudervereniging (WG ouderbetrokkenheid) hoort 
daarbij. 
 
We zijn te allen tijde als team verantwoordelijk voor 
het slagen van alle events door alle instructies op te 
volgen en draaiboeken goed te lezen! 
 

 Marlou (voorzitter, 1e half jaar) 
Ellis (voorzitter, 2e half jaar) 
Astrid van Gils 
Yvette 
Anne van de Linden 
Jiri  
Corine 
 
Extra handen: 
Marie-José 
Elly (thema Nica) 
 

 Cultuur-NSA-CMKT-I en II Deze OWG draagt één van de belangrijke pijlers van 
Panta Rhei. Culturele vorming met onder meer het 
aanbod van creatieve, artistieke en muzikale lessen, 
ingebed in ons curriculum zal met deze OWG verder 
vorm en koers krijgen. 
 

 Anja (voorzitter) 
Els  
Marie-José 
Elly 
Eefje 
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Alle zaken rondom voorstellingen, 
weeksluiting/opening, verbinden van binnenschools 
en buitenschools leren, ateliers plannen en 
organiseren, communicatie rondom naschoolse 
activiteiten (voorheen Frans), etc. 
 
Borgen van muziekonderwijs (CMKT-I) en opstarten 
traject CMKT-II (draagvlak peilen en gezamenlijke 
teammomenten verzorgen, beleid bepalen en 
begeleiden van het implementatieproces) 
 

 NME (Natuur en Milieu 
Educatie en techniek) 
 

Deze OWG verzorgt alle zaken rondom het 
vergroenen van de schoolpleinen, sluit aan bij het 
curriculum natuur, milieueducatie en techniek, 
samenwerking met pedagogisch medewerkers van de 
kinderdagopvang hoort daarbij. 
 

 Eline (voorzitter) 
Joke 
Mirjam 
Wilma 
 
Extra handen: 
Johan 
Pedagogisch medewerker Ester 
 

 BVL (Brabants Veiligheids 
Verkeers  

Deze OWG heeft als doel het Brabants Verkeers 
Veiligheidslabel (BVL) te halen voor alle locaties.  
 
Dit label staat voor een verkeersveilige school en daar 
hoort aandacht voor verkeersveiligheid in en om de 
school bij.  
 

 Mieke Brenders  
Patricia Mols 
Natascha Mesu 
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Activiteiten kunnen zijn: 
Een verkeersweek (themaweek?), dode hoek project, 
streetwise, verlichtingsweek, pleintje verkeer etc.  
Allemaal mogelijkheden die de aandacht voor verkeer 
vergroten. Ook hoort daar het theorie examen (groep 
7) en praktijkexamen (groep 8) bij. Samenwerken met 
de gemeente en andere scholen in de wijk hoort 
daarbij. 
 

 Ouderbetrokkenheid  
 

OWG ouderbetrokkenheid is essentieel voor 
onderwijs. Groeien van ouderparticipatie naar 
educatief partnerschap is het hogere doel. 
Het schrijven van een ouderbeleidsplan waarbij in een 
meerjarenplanning doelen worden geformuleerd. 
 
Ontmoeten, samenwerken en het (verder) 
ontwikkelen van de driehoek kind-ouder-school. 
Dit kan per locatie andere zaken vragen. 
 
Onderdeel hiervan is de projectgroep communicatie.  
 
De projectgroep communicatie komt alleen bij elkaar 
wanneer er vanuit de OWG-ouderbetrokkenheid een 
opdracht of project ontstaat.  
Deze projectgroep heeft een aparte voorzitter, leidt 
het project en na voltooiing van de opdracht stopt 

 Martijn (voorzitter OWG ouder-
betrokkenheid) 
Pascal (voorzitter PG commu-
nicatie) 
Jeanne (vertegenwoordiging 
team oudervereniging) 
 
Geen lid werkgroep maar wel 
nauw betrokken: 
Patricia Mols (vertegenwoor-
diging team oudervereniging) 
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deze groep tot er weer een nieuwe opdracht 
ontstaat. 

    

Commissies  

 Personeelscommissie 
 

 Overblijfcommissie 

 
Organiseren van feestelijkheden en attenties (lief en 
leed) 
Organiseren, coördineren van het overblijven evenals 
de financiën beheren.   

 
Personeelscommissie: 
15 u p.p. 
Overblijfcommissie 
(directielid en ouder) 
 

 
Personeelscommissie: Eefje, 
Caroline, Andy, Wilma, Karin E., 
Justin 
 
Overblijfcommissie: Eline Brakel 
(ouder), Wilma 
 

Projectgroepen: 

 Projectgroep communicatie 

 Projectgroep meubilair  

 Projectgroep KIJK 

 Projectgroep SVC (sociaal 
veiligheidscoördinator)  

 Projectgroep fotografie 

 Projectgroep JRK (Jonge 
Risico Kind) en voorber. 
Groep 

 Projectgroep groep 8 (extra 
taken) 

 Projectgroep licht en geluid 
 
 

 
Projectgroepen vraag en opdracht gestuurd inrichten 
en na voltooien van de opdracht weer opheffen of 
onderbrengen in een onderwijskundige werkgroep. 

 
Projectgroep: 
Gemiddeld 10 u. 

Communicatie: Pascal (voorz.), 
Caroline, Andy, Justin 

Meubilair: Els, Karin, Justin 
 

KIJK: Lonie, Eefje, Marlou, 
Caroline, Joke, Astrid van Gils, 
Patricia van Gool 

Sociale veiligheid: Carla, Rachelle 
 
OTL’ers  fungeren op de 
achtergrond als hulplijn, 
steunpilaar en sparringpartner 
voor deze projectgroep. 
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Fotografie: Ans Beerens 
 

Jonge Risico Kinderen:  
Anneke, Mirjam 
en voorbereidingsgroep: Jeanne 
Groep 8: Arnold, Martijn 
 

Licht en geluid: Martijn, Johan, 
Justin 

Groep 8: Martijn, Arnold, Patricia 
Mols, Ellis 

Geledingen  
 

Per geleding taken 
bepalen 
 

 
 

 Managementteam Algehele dagelijkse leiding over Panta Rhei (J) 
Algemeen Teamleider (W) 
Onderwijskundig Teamleider BB (A) 
Onderwijskundig Teamleider MB (K) 
Onderwijskundig Teamleider OB (L) 
 

Ambulante tijd en  
45u per werkgroeplid 

Voorzitter Justin (DIR) 
Secretaris Wilma (ATL) 
Notulant Arnold (OTL) 
Tijdbewaker Karin (OTL)  
Notulant / tijdbew. Lonie (OTL) 
 
 

 Zorgteam Het zorgteam monitort de zorg en werkt nauw samen 
met O.P. en O.O.P. om de ondersteuning goed uit te 
voeren. 
 

 Carla, Teamleider zorg  
Karin van Reijssen, IB 
Willy, IB, HS specialist 
Elly, IB, HB specialist, POINT 
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Het zorgteam is verantwoordelijk voor het opstellen 
en bijstellen en monitoren van het zorgbeleidsplan en 
de uitvoering hiervan. 
 

Ans, OOP 
Yvette, OOP 
 
 

 Medezeggenschapsraad  Op termijn groeien van MR naar KCR 
 

MR 60u Pascal, Rachelle, Anne vd Schoot, 
Mieke Pijnappels 
 

 

 Oudervereniging OV 
 

Teamgeleding verbind de jaarplanning en vertaald 
ingezet beleid aan de activiteiten welke ouders in 
deze vereniging organiseren en initiëren. 
 

OV 30 u Jeanne, Patricia Mols 

 Stuurgroep IKC  Samenwerking tussen KDO (Kinderstad) en BO 
(Opmaat) met als doel verder groeien naar een 
integrale kindercampus. (locatie GS, LS) 

IKC 30 u Nynke (dir KDO en BSO Panta 
Rhei) 
Yoni (projectbegeleider t-
primair) 
Justin (dir obs Panta Rhei) 
 

 Kinderraad De leerlingenraad is betrokken bij de school en 
initieert en organiseert activiteiten die voor en door 
leerlingen onder de aandacht gebracht worden. Zij 
vertegenwoordigen alle leerlingen van PR. 

KR 30 u Eline, Diane 

 ICP (interne 
vertrouwenspersonen, 
contactpersonen) 

Aanspreekpunt voor alle schoolgerelateerde 
vertrouwenskwesties. Voor leerkracht en leerling. 

ICP 10 u Elly, Joke, Mieke Brenders 

 GMR Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR 60 u 
 

Elly 
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Beheerstaken: 
 

 ARBO 

 BHV 
 
 

 
ARBO: Beleidsplan updaten en nav Risico 
inventarisatie en evaluatie, planmatig handelen en 
risico’s uitsluiten en voorkomen. Staat in verbinding 
met BHV. 
 
BHV, bedrijfshulpverlening: beleidsplan updaten met 
onder meer de onderwerpen: afspraken over 
veiligheid, luizen pluizen, ontruiming, vluchtroutes, 
EHBO, materiaal voor EHBO, brandhaspels en 
voorzieningen, communicatie hieromtrent dmv 
vluchtroutekaarten, vluchtroutebordjes etc. 
 

 ARBO (directie) Justin, Wilma 
 

BHV: 
Hetty, Eefje, Anneke, Pascal, 
Nicole, Marlou, Mieke P., Kim, 
Martijn, Johan, Eline 
 
 

 

 


