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Beste ouders,  

  

Het verblijf op de basisschool is een belangrijke periode in het leven van uw kind. U vertrouwt 

uw kind acht jaren van zijn leven aan ons toe. Daarom is het belangrijk, dat u de school voor 

uw kind met zorg kiest.  

  

Door middel van deze schoolgids willen wij u zoveel mogelijk informatie geven over onze 

school en over het onderwijs, dat er gegeven wordt.  

U vindt in deze schoolgids niet alleen de belangrijke adressen of de schooltijden, maar ook 

wat bijvoorbeeld de doelstellingen van onze school zijn, welke uitgangspunten wij hanteren 

en hoe het onderwijs georganiseerd is.  

  

Aan deze schoolgids is een bijlage met actuele informatie toegevoegd.  

  

Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen.  

Heeft u opmerkingen of wilt u een toelichting op bepaalde onderwerpen, dan bent u van 

harte welkom.  

  

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de M.R.  

  

  

  

  

  

  

  

Met vriendelijke groet,  

  

                  

    
  

Directeur     

Miranda de Graauw    

  

  

                                     

  

                  

Inleiding   
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Basisschool de Vest is een school die onderdeel uitmaakt van onderwijsstichting 
KempenKind. Het motto van onze Stichting is “LEERKRACHT DOOR VERBINDEN.” 

 

Aansluitend betekent dit voor onze school: 
 

“Vanuit eigenheid vol vertrouwen samen ontwikkelen" 

 

Kernwaarden voor ons zijn: 

 
•   Zorgzaamheid/geborgenheid 

•   (Zelf) Vertrouwen 

•   Samen leren, samen werken, samen leven 

•   Autonomie 

 

Visie op het kind en zijn ontwikkeling  
  
Kinderen zijn individuen: elk kind is uniek. Ze zijn ook leden van een groep, worden door die 

groep gevormd en zijn van die groep afhankelijk. Het is belangrijk, dat kinderen elkaar 

respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen.  

 

 
 

In onze visie op opvoeding en onderwijs zijn de volgende denkbeelden belangrijk:  

• Het bevorderen van de individuele ontwikkeling van kinderen. 

• Het samenwerkend leren en ontwikkelen. 

• Het leren in eigen tempo en aanleg  

• Het bevorderen van een actieve leerhouding en eigenaarschap. 

• Het verwerven van kennis en vaardigheden in direct contact met de omgeving.  

• Een school, waarin het kind spelend en lerend op allerlei manieren de wereld verkent.  

• Vormgeven aan persoonlijkheidsontwikkeling. 

Waar staat de  school voor 
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Voorbereiding op de samenleving  
 

 
 

 

Het opvoedkundig klimaat van onze school 

 

Om dit te bereiken, werken ouders, kinderen, leerkrachten (en externen) intensief samen, 

met respect voor ieders eigenheid. Samen dragen alle geledingen bij aan het scheppen 

van een schoolgemeenschap waarin ieder zich thuis kan voelen. 

 
                                                                  school 

                                             kind ouders 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
  

Groei 

ruimte 
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Het bestuur  
  
Basisschool “de Vest” behoort tot de Onderwijsstichting KempenKind. Het bestuur van deze 

stichting draagt zorg voor 15 scholen voor basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal 

basisonderwijs.   

Het bestuur heeft door verschuiving van taken van het ministerie naar de scholen, steeds 

meer ruimte voor eigen beleid op financieel en personeel gebied. Ook de financiële risico’s 

worden steeds meer bij het bestuur gelegd.  

Daarom is samen met de scholen voor katholiek basis- en speciaal onderwijs in Hooge en 

Lage Mierde, Reusel, Hulsel, Bladel, Netersel, Hapert, Hoogeloon, Casteren, Duizel en Eersel 

één bestuur voor het gehele gebied gevormd. Een moderne onderwijsorganisatie vraagt 

om professionalisering en een duidelijke scheiding van besturende en toezichthoudende 

taken. De bestuurlijke verantwoordelijkheid komt in handen van een College van Bestuur; de 

toezichthoudende verantwoordelijkheid in handen van een Raad van Toezicht. De Raad 

van Toezicht ziet toe op het functioneren van het College van Bestuur.  

Het bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het financiële beleid en het personeelsbeleid.   

Alle medewerkers van de 17 scholen zijn in dienst bij het bestuur.  

Het bestuur brengt het informatiebulletin “De Nieuwsbrief” uit, die te vinden is op 

www.kempenkind.nl.   

  

Bovenschools management  
  

Binnen Onderwijsstichting KempenKind zijn de Hr. M. Derks en Mevr. M.C. Jacobs-Janssen 

werkzaam als College van Bestuur. Zij sturen de scholen aan op gezamenlijk beleid en vormt 

de verbinding met het algemeen bestuur, wat bestuurt op hoofdlijnen. De directeur blijft op 

elke school aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het hele beleid.  

  

  

De directie  
  
De directie is werkzaam op zowel De Vest Hoogeloon en St Jan Duizel. Het bestuur heeft met 

de directie afspraken gemaakt over bevoegdheden, taken, verantwoording en werkwijze.   

De directie geeft leiding aan de school en is belast met de dagelijkse gang van zaken op 

school. Zij draagt onder meer zorg voor de voorbereiding en uitvoering van:  

• onderwijskundig, school organisatorisch en huishoudelijk beleid;  

• personeelsbeleid;  

• financieel beleid;  

Ook het onderhouden van de interne en externe contacten is een belangrijke directietaak.  

De directeur maakt deel uit van het regionaal directieberaad.  

In acute gevallen is de directie ook buiten de schooluren telefonisch bereikbaar op het 

volgende mobiele nummer: 06-53475303 

  

  

Organisatie van het onderwijs 

  

  

  

  

Voor namen  en adressen zie  “actuele informatie” .   

http://www.kempenkind.nl/
http://www.kempenkind.nl/
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De interne begeleider  
  

De intern begeleider heeft eveneens tot taak de structuur van ondersteuning voor leerlingen 

met extra onderwijsbehoeften op school te verbeteren. Hij heeft een spilfunctie in de 

contacten van de school met externe instellingen op het gebied van ondersteuning. De 

intern begeleider is vanuit de school daarvoor de contactpersoon en voor de externe 

instellingen het aanspreekpunt. De intern begeleider vormt een pijler waar de  

schoolorganisatie op is ingericht en vervult de rol van kwaliteitsfunctionaris op het gebied 

van onderwijs en ondersteuning op de school. Hij voert ondersteunende activiteiten uit op 

groeps- en schoolteamniveau. Het bovenstaande onder verantwoordelijkheid van de 

schooldirecteur.  

  

Het leerkrachtenteam  
  
Iedere groep heeft een groepsleerkracht. Deze groepsleerkracht geeft les aan de groep en 

begeleidt de kinderen. Diverse groepsleerkrachten werken in deeltijd. Daardoor dragen 

meerdere leerkrachten de verantwoording voor een groep.  

Onderwijsassistenten zijn ook aan onze school verbonden.  

Wekelijks vindt er overleg plaats middels een bordsessie. Daar worden de praktische zaken 

besproken. Daarnaast vindt er structureel intervisie plaats om met elkaar te leren van de 

dagelijkse praktijk. Onze school heeft ook een schoolontwikkelteam. Dit is een 

onderwijsinhoudelijk team die verantwoordelijkheid neemt om het team mee te nemen in 

de laatste ontwikkelingen en de kwaliteit per vakgebied steeds sterker te maken.  

  

Vervanging  

  

Bij ziekte en ander verzuim van onderwijsgevenden zorgt de directie op zo kort mogelijke 

termijn voor vervanging. Meestal wordt er een beroep gedaan op onze parttime 

leerkrachten of leerkrachten uit de vervangerspool van Onderwijsstichting KempenKind. 

Alleen in uiterste gevallen zou besloten kunnen worden kinderen vrijaf te geven, echter 

uitsluitend na voorafgaande berichtgeving aan de ouders. Hier zijn vaste procedures voor 

afgesproken op bestuursniveau. 

  

Stage  

  

Onze school fungeert als stageschool voor o.a. de Pedagogische Hogescholen in Eindhoven 

en in Helmond, die de opleiding leerkracht basisonderwijs verzorgen en voor het Summa 

College, dat o.a. vakleerkrachten lichamelijke opvoeding en onderwijsassistenten opleidt. 

Regelmatig biedt onze school ook ruimte voor snuffelstages van het voortgezet onderwijs. 

Ook hebben wij een vrijwilligster op school die ondersteund op allerlei gebied en in een 

leerwerktraject zit om een eventuele doorstroming te kunnen maken naar een vakopleiding. 

Wij vinden het ons maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze mensen ook een kans te 

bieden om samen mee te leren. 

  

Nascholing  

  

Om ervoor te zorgen dat kennis en vaardigheden van onderwijsgevenden steeds op een 

goed niveau blijven, worden zeer regelmatig cursussen gevolgd door alle 

onderwijsgevenden. Op deze manier wordt getracht het onderwijs op een goed niveau te 

houden en daar waar mogelijk nog verder te verbeteren. Daarnaast hebben wij 

gezamenlijke teamstudiedagen om met en van elkaar te leren. Zo houden wij het team ook 

up to date en daarmee ook ons onderwijs. Vanaf schooljaar 1819 gaan wij een driejarig 

scholing en begeleidingstraject in met de begeleidingsdienst EXOVA. Op weg naar 

gepersonaliseerd leren. 
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De ondersteunende dienst  
  
De huishoudelijke dienst bestaat uit een conciërge en interieurverzorgster. Zij bieden 

ondersteuning in een aantal uitvoerende taken, die niet op pedagogisch en 

onderwijskundig gebied liggen.   

Voorbeelden hiervan zijn:  

• schoonmaak;  

• kopiëren;  

• kleine bouwtechnische aanpassingen;  

• catering;  

• diverse andere voorkomende werkzaamheden;  

Aan onze school is ook een administratief medewerkster verbonden.  

 

  

De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad   

(MR / GMR)   

Zoals bij elke onderwijsstichting het geval is, heeft ook Onderwijsstichting KempenKind een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, kortweg de GMR genoemd. Deze raad 

vertegenwoordigt alle 17 scholen en bestaat uit 10 leden: 5 leden personeel en 5 ouders.  

De GMR behartigt de belangen van alle scholen. Het gaat daarbij om aangelegenheden 

die de meerderheid van de scholen betreft. Aangelegenheden van afzonderlijke scholen 

behartigt de medezeggenschapsraad van de betreffende school.  

De GMR heeft de bevoegdheid alle zaken, die de gezamenlijke scholen vallend onder het 

bestuur betreffen, te bespreken en daarvoor voorstellen te doen aan het bestuur. De GMR 

heeft advies- of instemmingsrecht op de besluitvorming van het bestuur, betreffende die 

zaken die door de plaatselijke MR-en aan de GMR zijn overgedragen. Dit advies- en 

instemmingsrecht is geregeld in het Gemeenschappelijk medezeggenschaps-reglement.   

  

In de wet van 01-02-1982 is bepaald, dat aan elke school een medezeggenschapsraad (MR) 

verbonden moet zijn. De MR heeft een beleid controlerende functie t.a.v. het  bestuur en de 

directie.   

Aan onze school bestaat de MR uit 4 leden: 2 leden gekozen door en uit de ouders en 2 

leden gekozen door en uit het personeel. Deze leden hebben zitting voor een periode van 3 

jaar. Momenteel hebben we een overlappingsjaar i.v.m. afscheid nemende leden en 

nieuwe leden. Om de kwaliteit te waarborgen draaien we in 1819 met 6 leden  

Men kan zich dan weer herkiesbaar stellen.   

De MR vergadert minimaal 6 keer per jaar. Daarnaast wordt er overleg gevoerd met de 

directie en de GMR.   

De MR heeft de bevoegdheid alle zaken de school betreffende te bespreken en daarvoor 

voorstellen te doen aan de directie. Daarnaast heeft de MR op bepaalde beleidszaken 

advies- of instemmingsrecht.  

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Mocht u interesse hebben om een keer aan te 

sluiten kunt u dit altijd melden via de voorzitter of een van de andere leden. De directeur 

sluit aan. Een samenvatting van wat besproken wordt komt in de eerstvolgende nieuwsbrief 

te staan. 

  
  

De schoolraad / op de koffie bij de directeur 
  

De schooldirecteur betrekt de opvattingen en meningen van ouders in de vormgeving van 

het onderwijs op school. De directeur plant 4 tot 6 x per jaar een uurtje waarbij zij ouders 

uitnodigt op de koffie te komen in het kader van: “aan de schoolpoort gebeurt het, maar 
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daar verandert niks” en niet mopperen maar opperen. Zo blijft zij op de hoogte van wat er 

leeft en speelt onder ouders. 

Daarnaast hebben wij een schoolraad. De schoolraad is betrokken bij alles wat met het 

thema “veiligheid” te maken heeft.  

 

Schoolraden hebben geen taken en bevoegdheden op het terrein van bestuur, 

management en medezeggenschap. Deze zijn toebedeeld aan het bestuur van 

onderwijsstichting KempenKind, de algemeen directeur en de schooldirecteuren en de 

(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Bijgevolg is het werk van de schoolraad 

ook niet gereglementeerd zoals dat bij bestuur, management en de  

medezeggenschapsraad wel het geval is.  

  

We vergaderen ongeveer 3 keer per schooljaar en eventueel extra indien nodig. Vanaf 

schooljaar 1718 heeft de schoolraad de taak als sparringspartner voor de directeur bij het 

thema “veiligheid.” 

 

Leerlingenraad  
  
Om leerlingen meer invloed te geven op het beleid van onze school is er een leerlingenraad 

ingesteld.  

Vanaf groep 5 zitten steeds één jongen en één meisje in de leerlingenraad. Zij worden bij 

aanvang van het nieuwe schooljaar gekozen door hun medeleerlingen.  

Een aantal keer per schooljaar vergaderen zij samen met een leerkracht, onder andere over 

door henzelf ingebrachte agendapunten.  

  
  

De oudervereniging  
  
Sinds 12 december 1975 is aan onze school een 

oudervereniging verbonden.  De 

oudervereniging draagt zorg voor 

ouderparticipatie op de school en ondersteunt 

bijzondere activiteiten. Het lidmaatschap van 

de vereniging staat open voor ouders van 

leerlingen. Als lid van de oudervereniging 

betaalt u een vrijwillige ouderbijdrage. Hieruit 

worden de bijzondere, niet-subsidiabele activiteiten gedurende het schooljaar bekostigd 

zoals schoolreis, schoolkamp, viering Sinterklaas, kerstviering, carnaval en 

creamiddagen. Voor de hoogte van de ouderbijdrage verwijzen wij u naar de actuele 

informatie op de website van de school.  

De oudervereniging vergadert een keer in de acht weken. Alle vergaderingen zijn openbaar 

voor de ouders. De oudervereniging draagt zorg voor de inning en de besteding (in 

samenspraak met directie en team) van de ouderbijdrage.  

Voor uitgebreide informatie over de oudervereniging verwijzen wij u naar de website van de 

school.  

  

    

Ouderbijdrage  
  

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor het komende schooljaar bedraagt €33,00 

per leerling. Voor kinderen die in de loop van het schooljaar instromen is een bedrag van  € 

3,00 per maand vastgesteld.  

Voor de leerlingen, voor wie een incassomachtiging is afgegeven, zal de ouderbijdrage aan 

het begin van het schooljaar automatisch worden geïnd.  
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Het moment, waarop dit zal plaatsvinden, wordt vooraf in de nieuwsbrief aangegeven. De 

leerlingen, voor wie geen incassomachtiging is afgegeven, ontvangen aan het begin van 

het schooljaar een nota met de vermelding van het bankrekeningnummer, waarnaar de 

ouderbijdrage kan worden overgemaakt.  

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn betreffende de inning van de ouderbijdrage, 

dan kan contact worden opgenomen met de penningmeester van de oudervereniging.  
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De kleutergroepen  
  

De aanpak in de kleutergroepen verschilt van die in 

de andere groepen. We werken volgens het concept 

basisontwikkeling.  

Bij basisontwikkeling staat de ontwikkeling van het 

kind voorop.  

De doelen van basisontwikkeling zijn in een schema 

ondergebracht. (cirkel)  

In het midden van de cirkel bevinden zich de 

basiskenmerken: emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen 

hebben, nieuwsgierig zijn.  

In de tweede ring bevindt zich de brede 

ontwikkeling:  

actief zijn, initiatieven nemen, plannen maken, 

communicatie, redeneren en problemen oplossen. 

Dit zijn kenmerken die op langere termijn behaald 

kunnen worden.  

In de buitenste cirkel komen we bij de specifieke  

kennis en vaardigheden: waarnemen en ordenen, schematiseren, hoeveelheden en 

bewerkingen.  

Dit is uiterst belangrijk maar eerst moeten de eerste twee cirkels gevuld zijn, wil je toekomen 

aan specifieke kennis en vaardigheden.  

  

We werken met gemengde groepen, waarbij oudste en jongste kleuters bij elkaar in de klas 

zitten.  

Bij kinderen die instromen, ligt in het begin de nadruk op het wennen aan het naar school 

gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren gebeurt vooral door 

spelen.   

De meeste vakken komen in groep 1 en 2 aan de orde, aan de hand van thema’s. We 

gebruiken hierbij de methode “Kleuterplein”.  

  

De thema’s bevatten een vijftal kernactiviteiten:  

• gespreksactiviteiten;  

• spelactiviteiten;  

• constructieve en beeldende activiteiten;  

• lees / schrijfactiviteiten;    

• reken / wiskundeactiviteiten.  

  

Tijdens deze activiteiten observeert de leerkracht de ontwikkeling van het kind. Deze 

vorderingen worden bijgehouden met het observatie- en registratie-instrument “Kijk”. In 

groep 1 en 2 worden bij alle kinderen de Citotoetsen taal en rekenen afgenomen. Aan de 

hand van de vorderingen wordt aan het eind van het schooljaar bekeken of een kind toe is 

aan een volgende groep. Hierbij speelt de sociaal emotionele ontwikkeling een grote rol.  

 

 

 

Inhoud van het onderwijs 
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Vakgebieden  
  
  

Rekenen  

  

De methode die wij gebruiken in de groepen 3 t/m 8 heet 

“Pluspunt”. Dit is een moderne realistische reken/wiskunde 

methode, waarbij de aandacht vooral gericht wordt op 

de manier waarop kinderen rekenproblemen oplossen. 

Gesprekken tussen leerkrachten en kinderen en tussen 

kinderen onderling, verhelderen en sturen de 

verschillende denkwegen. Vanaf groep 5 werkt de 

methode op drie niveaus en sluit daarmee aan op onze 

wijze van werken met groepsplannen.  

De methode heeft ook aandacht en leerstof voor meer- 

en hoogbegaafde kinderen. Vanaf 1819 gaan wij ook 

werken met de methodiek MATH. Deze methodiek geeft ons rekenonderwijs vorm middels 

het gepersonaliseerd leren en is heel goed te combinaeren met Pluspunt, snappet, maar 

zeker ook met “met sprongen vooruit”. Deze laatste is een methodiek die wij gebruiken om 

spelend en bewegend begripsvorming op het gebied van rekenen te vergroten. 

  

Taal  

  

Onze school werkt in de groepen 4 t/m 8 met de methode “Taal 

Actief”.   

Taalonderwijs is veelomvattend.  

De methode bevat de onderdelen: spreken en luisteren, 

schrijven (stellen) en lezen, uitbreiding van de woordenschat en 

taalbeschouwing.  

Spelling (inclusief de werkwoordspelling) is een geïntegreerd 

onderdeel van deze taalmethode.  

  

Snappet  

  

Voor de vakgebieden spelling, taal, woordenschat en rekenen verwerken de leerlingen de 

opdrachten digitaal op een eigen tablet.   

Vorderingen worden digitaal vastgelegd en zijn voor leerkrachten snel in te zien en te 

controleren. Leerlingen worden automatisch op eigen niveau ingeschaald.  

Leerkrachten hebben de mogelijkheid extra leerdoelen en/of extra oefenstof voor 

individuele leerlingen klaar te zetten.   

  

  

Technisch lezen  

In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de 

methode “Veilig leren lezen”. In deze methode vormen lezen (inclusief begrijpend lezen) en 

taal één geheel. Taal/lezen wordt ondersteund door de speelleesset, de computer, het 

digitaal schoolbord etc. Na Kerstmis wordt in groep 3 ook gestart met lezen in circuitvorm.   

  

In de groepen 4 t/m 8 krijgen de leerlingen, voor het 

vakgebied technisch lezen, wekelijks instructie vanuit de 

methode “Timboektoe”. Regelmatig vindt een toetsing plaats 

om het leesniveau van ieder kind te bepalen.  ’s Ochtends 

start elke groep met een vast moment voor technisch lezen.  

  

Behalve het aanleren van technisch lezen willen we ook het 

leesplezier van kinderen bevorderen. Hiervoor ondernemen 

wij o.a. de volgende activiteiten: een Kinderboekenweek, 

Rode draad, kinderjury, voorleeswedstrijden, voorlezen door 

de leerkracht en boekbesprekingen. Vanuit bibliotheek de 

Kempen besteedt een leesconsulent in alle groepen aandacht aan boekpromoties.  
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Op school is een uitleenpunt van bibliotheek de Kempen ingericht. Kinderen van groep 3 t/m 

8 kunnen hier een boek lenen om op school te lezen. Hiervoor zijn tijden in het rooster 

ingeruimd.  

De leerlingen van groep 1 t/m 8 kunnen één maal per week boeken lenen om thuis te lezen. 

Tevens kunnen leerlingen van groep 5 t/m 8 gebruik maken van de materialen van het 

uitleenpunt voor het voorbereiden en maken van hun werkstukken.  

  

  

Begrijpend lezen.  

  

Vanaf groep 4 gebruiken we voor begrijpend lezen de methode Nieuwsbegrip XL. Dit is een 

geheel digitale methode die elke week voorziet in nieuwe, op de actualiteit gebaseerde, 

teksten en vragen. Daarnaast wordt er tijdens de WO vakken ook gebruik gemaakt van 

teksten. We leren kinderen hoe ze een tekst kunnen leren interpreteren. Een voorwaarde om 

goed te kunnen begrijpend lezen is een goede woordenschat. Vandaar dat ook dat als vak 

terugkomt in ons curriculum. 

  

  

Schrijven  

  

In de kleutergroepen wordt incidenteel aan voorbereidend schrijven gedaan. Kinderen van 

groep 3 t/m 5 leren schrijven met de methode “Schrijven in de basisschool”. In groep 3 

worden diverse schrijfpatronen geoefend, losse schrijfletters en de verbindingen. In groep 4 

worden hoofdletters met verbindingen aangeleerd. In groep 5 wordt de stof van groep 4 

geoefend en herhaald. In groep 6, 7 en 8 gebruiken we geen methode meer. Er is een 

ontwikkeling naar dictaatschrift en er wordt aandacht besteed aan temposchrijven.   

  

  

  
  

  

Sociaal-emotionele ontwikkeling.  

  

Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is van groot belang. Wij besteden 

hieraan structureel aandacht in de groepen 1 t/m 8 door de inzet van de methodes 

“Kinderen en hun sociale talenten” en “Kinderen en hun morele talenten”. Wij starten in alle 

groepen met de methodiek “wij zijn een groep”. Dit om de groepsvormingsprocessen goed 

te kunnen begeleiden door alle fases heen en dit niet aan het toeval over te laten. 

Hiernaast gebruiken wij in groep 3 t/m 8 “ZIEN”, een systeem dat de leerkracht helpt bij het in 

beeld brengen van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.   

In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van het observatie/ registratie-instrument “Kijk!”.   

Vanaf schooljaar 18/19 zal er jaarlijks een cursus Rots en water aangeboden worden aan de 

kinderen van groep 6. 

  

Alle kinderen vullen zelf, jaarlijks, een sociogram in. (eventueel met hulp van de leerkracht)  

 

Relaties en seksualiteit  

  

Jaarlijks op een vast tijdstip, bij het begin van de lente, nemen de groepen 1 t/m 8 

gedurende een week deel aan het project  “Lentekriebels”. De kinderen krijgen dan 

dagelijks les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  Dit project is ontwikkeld door de 

Rutgersstichting en uitgezet door de GGD’s van NL, wordt digitaal ondersteund. Hierdoor 

kunnen ouders ook volgen wat hun kinderen op school aangeboden krijgen.  
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Creatieve vakken  

  

In groep 1 en 2 zijn de creatieve vakken zoals muziek, dans, drama, tekenen en 

handvaardigheid, geïntegreerd in het totale programma. Vanaf groep 3 besteden we per 

week ongeveer 2 uur aan deze vakken. Deze vakken brengen evenwicht in het 

lesprogramma. Toch zien we de creatieve vakken niet louter als ontspanning. Het is niet 

vrijblijvend. Ook hier wordt les gegeven en worden eisen gesteld. Naast de lessen zullen wij 

vanaf schooljaar 1819 ook gaan werken met ateliers. We werken in 5 a 6 weken naar een 

eindproduct toe die we zullen presenteren aan elkaar en/of ouders. De vorm van de ateliers 

kunnen heel breed zijn. Hierbij willen we gebruik maken van talenten van leerkrachten, maar 

ook van ouders, externe talenten en verenigingen.  

  

Op onze school wordt van groep 3 t/m 8 les gegeven 

in handvaardigheid en tekenen.  

In de loop van het schooljaar komen diverse 

materialen en basistechnieken aan bod. Voor de 

onderdelen muziek, dans en drama maken we gebruik 

van de methode “Moet je doen”. Elke groep werkt 

met een vast schema, zodat deze drie vakgebieden 

voldoende aandacht krijgen.  

In de groepen 4 en 5 wordt het muziekonderwijs door 

een vakleerkracht verzorgd.  

  

  

Bewegingsonderwijs   

  

De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan twee maal per week naar de gymzaal. In de lessen 

is afwisseling tussen spel en verdere ontwikkeling van de motoriek en technieken. Dankzij 

een subsidie van Gemeente Bladel wordt een vakleerkracht gymnastiek op woensdag 

ingezet voor de groepen 3 t/m 8.  

In de zomer sporten we ook buiten.  

  

  

Wereldoriëntatie  

  

Op een aantal momenten brengen we kinderen kennis bij over het heden en het verleden 

en praten we over de wereld om ons heen.  

Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van methoden, maar vaak ook door middel 

van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie etc. De volgende methoden zijn op 

onze school in gebruik:  

  

  

 

 

Techniek  

  

Wij geven lessen vanuit de methodiek “techniek en ik”. Deze methode wordt ondersteund 

door techniekcoaches vanuit het Kempisch Ondernemers Platform.  

Techniekonderwijs is een verplicht onderdeel op de basisschool. Hiervoor maken wij o.a. 

gebruik van techniektorens voor onder-, midden- en bovenbouw. Deze torens bevatten voor 

elke groep een aantal gevarieerde opdrachten, die de kinderen grotendeels zelfstandig 

kunnen uitvoeren.   
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Natuurkunde  

  

Groep 3 en groep 4: Natuurkunde is geïntegreerd in 

andere vakgebieden.  

Groep 5 t/m 8 gebruikt de methode “Argus Clou”  Deze 

methode bevat elk leerjaar onderdelen vanuit de 

biologie (planten, dieren en mensen), natuurkunde, 

milieueducatie, gezond en redzaam gedrag en 

onderdelen van techniek  

  

  

Bevordering van gezond gedrag.  

  

Voor dit onderdeel hebben wij geen aparte methode. De lesstof is geïntegreerd in o.a. 

natuuronderwijs en andere wereld oriënterende vakken.  

In de bovenbouw besteden we extra aandacht aan verslavingen.  

  

  

 Aardrijkskunde  

  

Groep 3 en 4: Aardrijkskunde verwerkt in andere 

vakgebieden.  

Groep 5 t/m 8: Methode “Argus Clou”.  

Argus Clou gaat uit van waargebeurde onderwerpen in de 

wereld. De aardrijkskundige thema’s komen elk leerjaar 

terug en worden dan verder uitgebouwd.  

Thema’s: De aarde, Wonen en werken, Verkeer en energie, 

Verschillen tussen mensen, Jij als wereldburger.  

De topografie wordt steeds in een context aangeboden.  

  

  

Geschiedenis  

 Groep 3 en 4: Geschiedenis verwerkt in andere vakgebieden.  

 Groep 5 t/m 8: Methode “Argus Clou”.  

Argus Clou gaat uit van waargebeurde onderwerpen in de wereld. De geschiedkundige 

thema’s komen elk leerjaar terug en worden dan verder uitgebouwd.  

 

Komend schooljaar gaan we werken met Thema’s die we op van groep 5 t/m 8 gaan 

inzetten. Zo’n Thema bestaat uit een van de WO vakken. De minimale leerstof wordt 

behandeld en getoetst. Daarnaast mogen de kinderen verschillende soorten presentaties 

maken over een onderwerp binnen het thema. Zij presenteren dit aan elkaar. Hierbij wordt er 

leerjaar doorbroken onderwijs gegeven. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeer  
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Methode “Wijzer door het verkeer”.   

Deze methode wordt gebruikt vanaf groep 1 t/m groep 8.  

In de kleutergroepen is de methode geïntegreerd in de 

diverse thema’s.  

Behalve aan regels en tekens besteedt de methode veel 

aandacht aan het gedrag van kinderen in het verkeer. Er 

vanuit gaande, dat verkeersopvoeding een 

verantwoording van de ouders is, proberen ook wij, in 

samenwerking met de ouders, kinderen zich een correct 

verkeersgedrag eigen te laten maken.  

In het voorjaar leggen de kinderen van groep 7 een 

praktisch en theoretisch verkeersexamen af, onder toezicht 

van VVN.  

Eenmaal in de twee jaar nemen wij deel aan “Streetwise”, een interactieve verkeersactiviteit 

voor groep 1 t/m 8, georganiseerd door de ANWB.  Ook hebben wij een verkeerswerkgroep 

die mede ervoor zorg draagt dat alle activiteiten bij het BVL label gedaan worden.  

  

Engels  

  

In de groepen 5 t/m 8 krijgen de leerlingen Engels. Wij gebruiken de methode “Take it easy”. 

Deze methode is geheel gedigitaliseerd en wordt ondersteund met lessen op het digitaal 

schoolbord. Het eerste doel is om de woordenschat te verhogen.  

  

  

Geestelijke stromingen en maatschappelijke verhoudingen  

  

We laten kinderen kennis maken met geestelijke stromingen en maatschappelijke 

verhoudingen. We proberen ze zo respect bij te brengen voor situaties, die zich in een 

multiculturele samenleving voordoen.  

Dat doen we onder andere in de lessen geschiedenis, aardrijkskunde en taal, als ook in 

kringgesprekken n.a.v. de actualiteit.  

  

  

      Digitale geletterdheid 

Wij maken gebruik van computers/tablets:  

• voor verwerking van stof en automatisering 

• toetsing/registratie 

• om de wereld te verkennen 

•  en leren ze hoe om te gaan met gebruik van  social media 

•  

• Het werken met de PC is niet meer weg te denken. Wij zetten het in om te oefenen, om 

zaken op te zoeken, maar leren kinderen ook programmeren en presenteren via de 

digitale middelen. ICT is geen doel op zich, maar een hulpmiddel in het moderne 

onderwijs. Ook om te communiceren met ouders. Wij volgen hierbij de leerlijnen zoals 

deze beschreven staan bij SLO. 

  

 

 

 

 

 

 

Huiswerk  

  

Waarom geven we op school huiswerk?  
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• Goed afgestemd huiswerk zorgt voor een toename van de leertijd.  

• De kwaliteit van de les kan door huiswerk extra verhoogd worden.  

• Met het geven van huiswerk proberen we de kinderen zelfstandig te leren werken en 

zelfvertrouwen te laten ontwikkelen.  

• We willen de kinderen hiermee voorbereiden op het voortgezet onderwijs.  

  

Wat wordt er in onze school onder huiswerk verstaan?   

Al het schoolwerk, dat de leerlingen in overleg met de leerkrachten thuis uit moeten voeren, 

noemen we ‘huiswerk’. In sommige gevallen krijgen kinderen meer werk dan de rest van de 

groep. Daarvoor zijn wel duidelijke redenen, zoals:  

• werkhoudings- en/of gedragsproblemen;  

• ziekte gedurende langere periode;  

• het meer of minder beheersen van de leerstof; Ouders worden hiervan op de hoogte 

gebracht.  

  

Voor welke vakgebieden krijgen de leerlingen huiswerk?  

Leerlingen krijgen bij ons huiswerk op het gebied van lezen, taal (o.a. spelling) en rekenen.  

(Zie bovengenoemde redenen)  

In de groepen 6 t/m 8 wordt huiswerk gegeven voor de vakgebieden aardrijkskunde, 

geschiedenis, natuuronderwijs en verkeer. In groep 7 en 8 ook voor Engels.  

Het is ook nodig dat kinderen thuis aandacht besteden aan het maken van werkstukken en 

het houden van boekbesprekingen en spreekbeurten.  

  

  

Bijzondere activiteiten  

  

De school besteedt ook aandacht aan bijzondere activiteiten:  

• herfstwandelingen;  

• culturele activiteiten;  

• museumbezoek;  

• excursies;  

• activiteiten ten behoeve van goede doelen;  

• schoolreizen;  

• creamiddagen/ateliers;  

• schoolverlatersdagen voor groep 8;  

• musicals;  

• open avonden; 

• vieringen: Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval;  

• Techniekuitstapjes  
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De huisvesting  
  
De huisvesting bestaat uit een hoofdgebouw en een dependance. Vanaf schooljaar 1819 

zitten alle groepen in het hoofdgebouw. 

De gemeenschappelijke ruimtes in het hoofdgebouw zijn in gebruik als computerruimte en 

samenwerkruimte.  

De school beschikt over een handvaardigheidslokaal en stelt een ruimte beschikbaar aan 

TSO/BSO “Nummereen”, bibliotheek “De Kempen” en het peuterprogramma.  

  

  

De bijschakelruimten  

  

Bijna alle lokalen zijn voorzien van een schuifwand, waardoor de klaslokalen vergroot kunnen 

worden. Deze bijschakelruimten worden ook benut voor groepswerk, zelfstandig werk enz. Dit 

om kinderen ook meer bewegingsvrijheid te geven.  

  

  

De gymzalen  

  

De groepen 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal dat zich in het hoofdgebouw bevindt.  

Vanaf groep 3 maken wij gebruik van de sporthal in de multifunctionele accommodatie "D’n 

Anloop”.  

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen 
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Kinderopvang   

Onze school werkt samen met Nummereen Kinderopvang . Nummereen Kinderopvang biedt 

op verschillende locaties in De Kempen en Veldhoven dagopvang (0-4 jr), buitenschoolse 

opvang (4-13 jr) en het peuterprogramma.  Ook coördineert Nummereen Kinderopvang het 

overblijven op diverse basisscholen, genaamd TSO De Kempen én verzorgt zij professionele 

kinderopvang aan huis onder de noemer ‘Bij u Thuis’.   

  

Voor kinderen van onze school biedt Nummereen Kinderopvang buitenschoolse opvang, 

peuterprogramma en tussenschoolse opvang] aan:  

  

Overblijven: TSO De Kempen  

In de lunchpauze van de kinderen zorgt een groep overblijfkrachten ervoor dat de kinderen 

op een rustige en ontspannen manier hun boterhammen kunnen eten. Ze schenken drinken 

voor de kinderen, zorgen voor sfeer en rust en zien er na afloop op toe dat de kinderen fijn 

(buiten) kunnen spelen. Meer informatie over TSO De Kempen is te vinden op de website: 

www.tsodekempen.com. Hier kunt u ook het inschrijfformulier voor het overblijven vinden. Op 

het inschrijfformulier staat de prijs genoemd.   

  

Buitenschoolse opvang: de Clup  

Nummereen Kinderopvang verzorgt op onze school buitenschoolse opvang (bso), genaamd 

de Clup.  De Clup is 52 weken per jaar geopend. Dus ook tijdens schoolvakanties en op 

studiedagen. Elke dag na school zijn er activiteiten voor de kinderen gebaseerd op de pijlers 

cultuur, natuur, sport en techniek. Maar natuurlijk is er ook volop ruimte om lekker vrij te 

spelen! Tijdens schoolvakanties zijn er uitgebreide vakantieprogramma’s, met een divers 

activiteitenaanbod en leuke uitstapjes. Meer informatie leest u op www.nummereen.com. 

Ook is hier het digitale inschrijfformulier voor de bso te vinden.  

  

Peuterprogramma  

Op onze school verzorgt Nummereen ook het peuterprogramma. Kijk voor meer informatie 

op www.nummereen.com.   

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

http://www.tsodekempen.com/
http://www.tsodekempen.com/
http://www.nummereen.com/
http://www.nummereen.com/
http://www.nummereen.com/
http://www.nummereen.com/
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In ons klassikale systeem proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met verschillen 

tussen leerlingen onderling. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt verlengde 

instructie en extra oefenstof. Wie gemakkelijker kan leren krijgt extra uitdagende opdrachten.  

De rest van de groep krijgt normale klassikale instructie.  

De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn 

basisvaardigheden, die de basis vormen voor elke andere ontwikkeling.  

  

In de kleutergroepen worden de ontwikkelingen van de leerlingen bijgehouden m.b.v. de 

observatiemethode “Kijk”. Eind groep 1, midden en eind groep 2 worden de Cito toetsen 

“Taal voor kleuters” en “Rekenen voor kleuters” afgenomen.  

  

In groep 3 t/m 8 worden regelmatig methode gebonden toetsen afgenomen. Daarnaast 

worden de leerlingen tweemaal per jaar op de vakgebieden van de basisvaardigheden 

getoetst met landelijk genormeerde toetsen, ontwikkeld door het Cito. Bij het rapport wordt 

een uitdraai van deze citoresultaten gevoegd. In groep 8 wordt de Centrale Eindtoets 

gemaakt. Hiervoor gebruiken wij de digitale, adaptieve toets Route 8.  

In schooljaar 2016-2017 is gestart met de methode ZIEN!, om de sociaal emotionele 

ontwikkeling van de kinderen te volgen.   

Een compleet overzicht met data en inhoud van de af te nemen toetsen ligt op school ter 

inzage.   

  

Twee keer per jaar worden de groepen, tijdens de groepsbesprekingen, besproken door de 

leerkracht en de IB-er.  

Tijdens de groepsbespreking kan naar voren komen dat leerlingen speciale zorg nodig 

hebben. Zij worden apart besproken tijdens een leerlingbespreking door de IB-er en de 

leerkracht. Vooraf worden ouders op de hoogte gesteld van wat er tijdens de 

leerlingbespreking zal worden besproken. Ook wordt aan ouders gevraagd om vragen in te 

vullen op het voorbereidingsdocument, dat door de leerkracht wordt opgesteld. Het gehele 

zorgsysteem is gebaseerd op de cyclus van de 1-zorgroute.    

  

In de cyclus van de 1-zorgroute onderscheiden wij vier fasen:  

  

1. Waarnemen    Evalueren van plan van aanbod en verzamelen van leerling 

gegevens.  

   Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  

  

2. Begrijpen    Benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen.  

  

3. Plannen    Opstellen van plan van aanbod, waarin aandacht is voor de 

verschillen in de groep. Er wordt gekeken naar organisatie van differentiatie in 

groepsverband, gedifferentieerde instructie, leerstofaanbod, en formulering van 

leerdoelen.  

  

4. Uitvoeren    Uitvoeren van plan van aanbod.  

  

  

Zorg voor kinderen 

  

  

  

Leerlingenzorg   
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Dyslexieonderzoek   
  
Zodra uw kind op onze school komt, wordt hij gevolgd met behulp van het landelijk 

vastgesteld protocol dyslexie.  

Als kinderen in groep 3 daadwerkelijk beginnen met lezen, blijkt soms dat het lezen stagneert.  

Hierop wordt intern hulp ingezet. Hierbij hanteren wij het protocol dyslexie. Om in 

aanmerking te komen voor een vergoed onderzoek moeten wij 2 zaken aan 

kunnen tonen. 1. Hardnekkigheid en 2. Co morbiditeit( zijn er andere factoren die 

van invloed kunnen zijn op de stagnering in ontwikkeling. 

 

1. hardnekkigheid 

Uw kind kan in aanmerking komen voor een onderzoek dat vergoed wordt door 

de zorgverzekeraar/gemeente wanneer uw kind voldoet aan een van de 

volgende twee criteria:  

  

• Drie keer achtereenvolgens een E-score voor lezen op de DrieMinutenToets bij de 

totaalscore van kaart 1+2+3  

• Drie keer achtereenvolgens D-score voor lezen op de DrieMinutenToets bij de totaalscore 

van kaart 1+2+3 én drie keer achtereenvolgens een E-score voor spellen.  

Hierbij moeten wij als school aan kunnen geven dat een kind naast het basisaanbod 

tenminste een half jaar extra ondersteuning gehad heeft van minimaal 1 uur extra instructie 

per week en extra inoefening. 

  

2. Co morbiditeit 

Kinderen die andere belemmerende factoren hebben die het proces van het leren lezen en 

of spellen kunnen beïnvloeden. Bv. Een diagnose ADHD kan belemmerend zijn, waardoor je 

niet kunt bewijzen dat de stagnering komt door de diagnose, het onderwijs, of mogelijke 

dyslexie. Pas als deze diagnose niet meer belemmerend is en de hardnekkigheid aanblijft kan 

er overgegaan worden op een proces naar vergoed onderzoek. 

 

Als uw kind niet aan deze voorwaarden voldoet, kunt u als ouder zelf beslissen om uw kind te 

laten onderzoeken. Deze kosten moet u dan als ouder zelf dragen. De school heeft geen 

financiële middelen om onderzoek te betalen. Uiteraard leveren wij, met uw toestemming, 

alle gegevens die nodig zijn aan. 

Uiteraard wordt uw kind op school wel extra begeleid op het gebied van lezen en spellen, 

daar is geen diagnose dyslexie voor nodig.  

  
  

Doubleren  
  
Na overleg met de ouders kunnen we besluiten om een kind een jaar over te laten doen. 

Doubleren wordt zeer spaarzaam en liefst zo jong mogelijk toegepast. Dit gebeurt vooral als 

een kind op een aantal gebieden, ook sociaal-emotioneel, achterblijft. Bij een eventuele 

doublure worden de voor- en nadelen goed overwogen, aan de hand van duidelijke 

criteria, die in een vroeg stadium met de ouders worden besproken.  

Doel van het doubleren is dat het kind daarna de basisschool gewoon kan afmaken. Het 

protocol betreffende doubleren kan op school worden ingezien.  

  

  

Versneld doorstromen  
  
Incidenteel komt het voor, dat leerlingen een groep kunnen overslaan. Om problemen in de 

verdere toekomst op sociaal-emotioneel terrein zo klein mogelijk te houden, wordt dit slechts 

in zeer bijzondere gevallen toegepast. Dit gebeurt net als met doubleren middels een 

grondig proces samen met ouders. 

Op school ligt hieromtrent een beleidsnotitie ter inzage.  
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Opvang van anderstalige leerlingen  
  
Op onze school worden kinderen ook toegelaten, die een andere moedertaal hebben dan 

het Nederlands. De mogelijkheid bestaat dat deze leerlingen eerst worden verwezen naar 

een neven-instroomproject, om voldoende Nederlands te leren om het onderwijs te volgen.  

Daarna kunnen zij weer instromen in het reguliere onderwijs op onze school. Zij kunnen daar 

pas terecht als zij 6 jaar en ouder zijn. Kinderen jonger dan 6 dienen op de eigen school te 

worden opgevangen. De prioriteit ligt dan bij de taal leren kennen en woordenschat 

verhogen. Dit aanbod is ook sterk aanwezig in het kleuteronderwijs, vandaar die keuze. 

Kinderen met een andere moedertaal kunnen indien nodig ondersteuning krijgen op school 

vanuit het Centrum Passend Onderwijs.  

 

 

 

 

 

 

 

Overleg met ouders  
  
Er is contact met ouders naar aanleiding van de rapportage.   

Wanneer er zorgen bestaan rondom een kind, worden ouders daarover tijdig geïnformeerd 

door de groepsleerkracht. Indien ouders zorgen hebben waarderen wij het enorm als die 

met ons gedeeld worden, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Hierin 

verwachten wij van onszelf, maar ook van ouders een pro- actieve houding.  

Wanneer school het wenselijk vindt dat er onderzoek wordt gedaan door een externe 

instantie, dan wordt hierover overleg gepleegd met ouders. De resultaten van het onderzoek 

worden zo spoedig mogelijk doorgesproken.  

De ouders moeten schriftelijke toestemming geven voor eventuele onderzoeken door 

externe instanties.  

  
  

Pesten  
  
In de media wordt veel aandacht besteed aan pesten.  

Het verschijnsel “Pesten” is altijd al voorgekomen en erg moeilijk op te lossen. Toch besteden 

wij hier veel aandacht aan. Dit gebeurt in onze teamvergaderingen, in lesthema’s, waarin 

het pesten centraal staat, in kringgesprekken en door individuele gesprekken met de pester, 

het gepeste kind en de meelopers en met de ouders. Het team probeert vanzelfsprekend 

pestgedrag te voorkomen, maar leerkrachten zien lang niet alles. Geef informatie over 

eventuele pesterijen door aan de groepsleerkracht en eventueel betrokken ouders. Op 

school hanteren wij een pestprotocol. Indien nodig huren wij experts in vanuit Centrum 

Passend Onderwijs om ons te ondersteunen. Vanuit ditzelfde CPO( is een onderdeel van 

KempenKind) wordt ook de cursus Rots en Water verzorgd. Ook tijdens oudergesprekken zal 

er standaard gevraagd worden aan ouders of zij denken dat hun kind gepest wordt of zelf 

pest. Dit om de beleving rondom het pesten in beeld te hebben, zodat we ernaar kunnen 

handelen. 

  

  

Zieke leerlingen  
  

Wanneer een leerling ziek is, moet dit direct bij de school gemeld worden. Indien de 

leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de 

ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, 

kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een 

consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.   

Voor leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de 

educatieve voorziening.   
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Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. 

Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed 

onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie 

contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en 

ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort.  

Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om 

leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in 

stand te houden.  

Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen 

aan de leerkracht van uw zoon/dochter.   

Ook kunt u informatie vinden op de website van de onderwijsbegeleidingsdienst in uw regio 

en op de website van Ziezon, www.ziezon.nl , het landelijke netwerk Ziek Zijn en Onderwijs.  

  

 

 

 

 

 

 

Passend onderwijs  
  
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht geworden. Doel van deze 

nieuwe wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, 

een passende onderwijsplek krijgen. Uitgangspunt bij passend onderwijs is: regulier als het 

kan, speciaal als het moet. De schoolbesturen hebben een zorgplicht. Tot nu toe moesten 

ouders, waarvan hun kind nog niet naar school ging, zelf op zoek naar een geschikte school. 

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft dan de taak om 

een passende onderwijsplek te bieden.   

  

Samengevat:  

• Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden.  

• Het speciaal (basis)onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig 

hebben.  

• Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst in het regulier onderwijs.  

• Er zijn geen bezuinigingen op extra ondersteuning aan leerlingen.  

• Verdere info: www.passendonderwijs.nl  en www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl  

  

Het Centrum Passend Onderwijs (CPO) van Onderwijsstichting KempenKind is een onderdeel 

van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (PO) De Kempen. Zij verlenen vanaf 1 

augustus 2014 diensten op het gebied van informatie, consultatie en ondersteuning aan 

ouders en scholen in regio De Kempen. Het Centrum heeft een loketfunctie waar 

ouders/verzorgers, scholen en instanties in de regio kunnen aankloppen voor vragen en 

ondersteuning met betrekking tot het onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd en de 

voorschoolse educatie. Het Centrum is gehuisvest in het gebouw van De Piramide in Bladel.  

  

Op de site van het CPO (www.cpokempenkind.nl) vindt u informatie over de mogelijkheden 

voor extra ondersteuning voor de leerlingen. In de praktijk zal het gaan om een beperkt 

aantal leerlingen. Het is de verantwoordelijkheid van de interne begeleider van de 

basisschool om de noodzakelijke extra ondersteuning te organiseren. Iedere basisschool 

heeft een ondersteuningsteam. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften worden in dit 

team besproken. Daarbij worden de ouders heel nadrukkelijk betrokken.  

  

Bij vragen en of twijfels over de ontwikkeling van uw kind kunt u altijd terecht bij de leerkracht 

en/of de Interne Begeleider van onze school. Onze school kan indien nodig een beroep 

doen op de ondersteuning van KempenKind Centrum Passend Onderwijs voor leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben.  

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.cpokempenkind.nl/
http://www.cpokempenkind.nl/
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Verwijzing naar Speciaal (Basis) Onderwijs   
  
De basisscholen in onze regio streven er naar kinderen zo lang mogelijk op de eigen school 

te begeleiden en passend onderwijs te geven. Daardoor gaan minder kinderen naar het 

speciaal (basis) onderwijs.   

De komst van Passend Onderwijs biedt de kans om flexibel onderwijsarrangementen toe te 

kennen. Dat wil zeggen: De uren ondersteuning zijn afhankelijk van de noodzakelijke extra 

begeleiding. De ondersteuning wordt daar geboden waar die nodig is: in het primaire 

proces op school. Externe begeleiders kunnen bijvoorbeeld meedenken over de aanpak en 

hoe deze te realiseren is in de groep.  
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Indien gedurende een begeleidingstraject blijkt dat het regulier onderwijs een kind met 

specifieke pedagogisch/ didactische onderwijsbehoeften niet de ondersteuning kan bieden 

dat het nodig heeft (ook niet met extra boven schoolse ondersteuning), kan een 

(kortdurende) doorverwijzing naar SBO of SO meerwaarde hebben.   

  

  

Leerlingzorg door externen onder schooltijd  
  

Daar we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouder(s) / 

verzorger(s) op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg 

voor hun kinderen te organiseren, is er een regeling vastgesteld voor alle scholen behorend 

tot het bevoegd gezag, getiteld “Leerlingzorg door externen onder schooltijd”. U vindt deze 

regeling op de website van Onderwijsstichting KempenKind, (www.kempenkind.nl).  

  

Ten aanzien van externe hulp onder schooltijd in en buiten de school staat het bevoegd 

gezag hier in beginsel afwijzend tegenover. Indien er sprake is van een medische indicatie of 

indien er kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het 

hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt.  

  

Als dit is aangetoond, dient er door de ouder(s)/verzorger(s) en de uitvoerder van de 

hulpverlening een vrijwaring van verantwoordelijkheid aan school te worden afgegeven. Op 

deze manier kunnen school en bevoegd gezag niet aansprakelijk worden gesteld voor de 

kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en producten.  

  

Wel dienen goede afspraken gemaakt te worden over de frequentie, tijdsduur en wijze 

waarop terugkoppeling naar school plaatsvindt.  

  

Als dit allemaal goed is geregeld, kan de directeur alsnog toestemming geven.  

  

  

0800-5010 voor ouders over onderwijs  
  

0800 5010 is een informatiedienst. Deskundige medewerkers, met een ruime ervaring in het 

onderwijs, staan klaar om iedere vraag van ouders over onderwijs te beantwoorden. Dit kan 

per telefoon, op schooldagen, tussen tien en drie op het gratis telefoonnummer 0800-5010 en 

zelfs 24 uur per dag via de informatieve internetsite www.oudersonderwijs.nl  

  

  

  

   

                           

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.kempenkind.nl/
http://www.kempenkind.nl/
http://www.oudersonderwijs.nl/
http://www.oudersonderwijs.nl/
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Gelukkig gezonde kinderen  

Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?  

  

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzorger 

gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en 

stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En 

dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.   

  

Jeugdgezondheid  

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. 

Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker 

gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van 

de school.  

  

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?   

  

Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. 

Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische 

en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar 

ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt 

u die stellen.   

  

Even praten….  

Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om 

met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik 

daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..   

Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een 

deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden 

een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze 

door.   

  

Extra informatie  

Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website 

www.informatiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in 

samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door 

ouders.   

  

Inentingen   

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP 

(Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen 

ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor 

uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio.  
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Altijd welkom  

Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U 

kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid    Kijk op de website 

www.ggdbzo.nl/ouders  

• Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl  

• Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind  

• Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088-0031414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot  

17.00 uur.   

  

De GGD doet meer:  

• De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, 

pesten en seksualiteit.    

• Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies.  

• Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.  

• Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden  

  

Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 

t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder 

andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.  

  

  

  

  

 @ggdbzo  

    

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Infopunt opvoeding  
  

Brabant-Zuidoost  

Postbus 8684  

5605 KR Eindhoven  
  

Bezoekadres   

Clausplein 10   

5611 XP Eindhoven  

www.ggdbzo.nl  

 
/ggdbzo  

 

http://www.ggdbzo.nl/ouders
http://www.ggdbzo.nl/ouders
http://www.ggdbzo.nl/
http://www.ggdbzo.nl/
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Opvoeden van kinderen is leuk, maar niet altijd eenvoudig. Iedereen heeft weleens vragen, 

zorgen of twijfels over de opvoeding van (hun) kinderen. Bij het Centrum voor Jeugd en 

Gezin+ de Kempen (www.cjgplusdekempen.nl) kunt u terecht met vragen als:  

• Mijn zoontje wil alleen maar inslapen als ik bij hem ga liggen; Hoe kan ik dat aanpakken? 

  Mijn puberdochter en ik hebben constant ruzie; hoe kan ik daarmee omgaan?  

• Sinds de scheiding is mijn zoon zo stil en moeilijk te hanteren; hoe moet ik hierop 

reageren?  

• Mijn dochter vraagt continue om aandacht en wordt snel boos; hoe ga ik daarmee om?  

• Mijn puberzoon gaat om met verkeerde vrienden; wat nu?  

  

Centrum voor Jeugd en Gezin + (CJG+)  

Jongeren tot 18 jaar en hun ouders kunnen bij het CJG+ terecht voor hulp en ondersteuning.  

In sommige situaties is een uitloop naar 23 jaar mogelijk.  

Elke Kempengemeente heeft een eigen Lokaal Ondersteuningsteam (LOT). Bij een 

ondersteuningsvraag in opvoeden of opgroeien zijn de jeugd- en gezinswerkers van deze 

teams de aangewezen professionals om de ondersteuning te bieden of samen te bekijken 

wat nodig is. Het Kempenteam levert zelf de ondersteuning zo veel als mogelijk. Daarnaast 

kunnen zij specialistische ondersteuning inzetten.  

  

Wie, wat, waar, wanneer?  

Het CJG+ voor Bladel is gevestigd op Markt 5, 5531BA Bladel. Zij zijn bij voorkeur per mail 

bereikbaar via info@cjgplusdekempen.nl. Indien u niet in de gelegenheid bent om een 

email te versturen, dan kunt u bellen naar 0497-745544 tussen 10.00u/ 12.30u. Wanneer u 

zich aanmeldt, neemt de jeugd- en gezinswerker van het Lokale Ondersteuningsteam 

contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.  

  

Ondersteuningsteamoverleg (OST-overleg)  

Soms hebben kinderen problemen, waardoor het school of thuis niet zo goed met ze gaat. 

Ze zijn bijvoorbeeld erg druk in de klas of hebben vaak ruzie met andere leerlingen. Ze zijn 

heel stil en teruggetrokken of hebben geen vrienden. Ook kunnen ze last hebben van 

problemen in het gezin.  

  

Het hoeft niet altijd een ernstig probleem te zijn, maar misschien is het iets waarbij het goed is  

om er samen met een deskundige naar te kijken. Hiervoor zijn er op alle scholen 

Ondersteuningsteams.  

Zowel de ouder(s)/verzorger(s) als een leerkracht kan een OST-overleg aanvragen.  Een 

ondersteuningsteam komt drie keer per schooljaar bij elkaar. De volgende personen 

kunnen bij een OST-overleg aanwezig zijn:  

• schoolarts;  

• jeugdverpleegkundige;  

• jeugd- en gezinswerker;  

• intern begeleider;  

• orthopedagoog;  

• leerkracht van de te bespreken leerling;   

• ouder(s)/verzorger(s) van de te bespreken leerling;  

• andere externen op uitnodiging;  

  

Wanneer een leerling wordt besproken tijdens een OST-overleg, wordt hiervoor eerst 

toestemming gevraagd aan de ouders. Het heeft onze voorkeur dat de ouder(s)/verzorger(s) 

altijd deelnemen. De zorgen over de leerling zijn vooraf met alle betrokkenen besproken.   Bij 

het OST-overleg wordt bekeken wat de leerling nodig heeft. Het ondersteuningsteam 

adviseert evalueert of de geboden hulp het gewenste effect heeft.  
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Rapporten  
  
Om ouders goed op de hoogte te houden van de vorderingen van hun kind geven wij twee 

maal per jaar een rapport mee. Hierin zit ook een overzicht van de behaalde CITO 

resultaten.  

  

De rapporten moeten weer mee terug naar school gebracht worden. Aan het einde van het 

schooljaar mag de werkjesmap thuis gehouden worden.   

  

Voor leerlingen, die onze school verlaten, wordt een onderwijskundig rapport ten behoeve 

van de nieuwe school gemaakt. Een afschrift van dit rapport wordt aan de ouders van de 

leerling verstrekt.  

  

  

Ouderavonden  
  
• In het begin van het schooljaar zijn er verwachtingsgesprekken. In deze gesprekken 

kunnen wederzijdse verwachtingen door ouders en leerkrachten ten aanzien van het 

onderwijs en de leerlingen worden besproken.  

• Naar aanleiding van het eerste rapport worden alle ouders van de leerlingen van groep 

1 t/m 7 uitgenodigd voor een oudergesprek. Als de tijd te kort blijkt te zijn, kan er een 

vervolgafspraak gemaakt worden. Voor ouders van leerlingen uit groep 8 wordt in 

december/ januari in verband met de keuze voor het VO een adviesgesprek gehouden.  

• Indien het tweede rapport hiertoe aanleiding geeft, worden ouders uitgenodigd voor de 

ouderavond. Ook kunnen ouders hiervoor zelf een afspraak maken.  

 

Gedurende het gehele schooljaar is het mogelijk, op afspraak, na schooltijd, de leerkracht te 

spreken over uw kind. Dit geldt voor groep 1 t/m 8.   

 

Ook zal er in de loop van elk jaar wel een thema avond zijn. De ouders van nieuwe kleuters 

worden eind januari/ begin februari uitgenodigd voor een informatieavond. 

 

Soms is het handig om bij de start van het schooljaar ook een informatie avond te plannen. 

Als dit wenselijk is komt dit op de jaarkalender te staan. 

  

  

Overstap naar het VO.  

In deze procedure begeleiden we de kinderen zorgvuldig. We doorlopen daarbij de  

volgende stappen:  

Vanaf groep 7 worden ouders en leerlingen geïnformeerd over het voortgezet onderwijs 

volgens de procedure die onze school volgt. Op deze manier worden ouders en leerlingen 

tijdig geïnformeerd over het voortgezet onderwijs.  

Voor ouders van groep 7 én groep 8 worden er aparte informatieavonden belegd.  

  

Zowel kinderen als ouders van groep 7 en 8 krijgen tijdens het schooljaar informatie over het 

voortgezet onderwijs. Er is een speciale ouderavond hierover met de nodige brochures van 

de overheid en de scholen voor voortgezet onderwijs.  

Contact met o uders 
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In groep 7 krijgen de ouders van de leerlingen in februari/maart een préadvies richting 

voortgezet onderwijs.  

  

In groep 8 geeft de school in november een voorlopig advies aan ouders en kinderen. 

Oudleerlingen vertellen op de terugkombijeenkomst hun ervaringen over het voortgezet 

onderwijs.  

In febr/mrt volgen de adviesgesprekken. In het adviesgesprek formuleert 

de leerkracht het definitief advies van de school. De basis van dit advies 

is gebaseerd op ervaringen en indrukken van de leerkracht, gesprekken 

met collega’s, observaties, toets resultaten waaronder het Cito-LOVS en 

in overleg met ouders. 

De uitslag van de Eindtoets Route 8 wordt gebruikt als ‘t schooladvies  

en de score significant afwijken. Wij maken dan een heroverweging van het advies. Als wij 

denken dat deze score past bij de laatste ontwikkeling van een leerlingen kunnen we ervoor 

kiezen het advies aan te passen. Dit hoeft niet. Ouders worden uitgenodigd om van 

gedachte hierover te wisselen. 

De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij het voortgezet onderwijs. Hiervoor 

is een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente nodig.  

  

Algemene ouderinformatieavond  
  
Om ouders een goed beeld te geven van het jaarprogramma, van verschillende 

werkvormen en de diverse activiteitenhouden we aan het begin van het schooljaar voor de 

groepen 3, 6/7/8 een ouderinformatieavond.  

De data, waarop deze ouderinformatieavonden komend schooljaar gehouden worden, 

vindt u terug bij de actuele gegevens.   

Voor de instroomleerlingen en de groepen 1 en 2 wordt de informatieavond in 

februari/maart gehouden.  

    

Ouderparticipatie  
  
Ouderparticipatie op ‘de Vest’ betekent:  

• Onderwijs meer toegankelijk maken voor ouders.  

• Ouders en leerkrachten samen verantwoordelijk maken voor opvoeding en onderwijs; 

meedenken en meepraten.  

• Praktische hulp.  

  

Leerlingen, leerkrachten en ouders hebben ieder hun eigen waarde, die gerespecteerd 

dient te worden.  

  

Ouderparticipatie op ‘de Vest’ wordt veelal via en in samenwerking met de oudervereniging 

geregeld.  

  

Via de volgende kanalen worden de contacten met de ouders onderhouden:  

• de schoolgids;  

• open avond 

• Presentatiemomenten;  

• ouderavonden;  

• Nieuwsbrief;  

• School app ( social schools);  

• website;( deze wordt met name ingezet voor externen om onze school te vinden)  

• via Oudervereniging, Medezeggenschapraad en Schoolraad;  

• U bent altijd welkom na het maken van een afspraak 

• Op de koffie bij de directeur…… 
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Omgaan met klachten   
  
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. 

Problemen bespreekt u als ouder in eerste instantie met de leerkracht van uw kind. Ons 

streven is dat elke leerkracht u en uw kind altijd serieus neemt en samen met u zoekt naar de 

beste oplossing.   

Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u 

geluisterd wordt, dan kunt u dat bespreken met de directie. Bij onvoldoende resultaat kunt u 

de problematiek bespreken met een van de interne contactpersonen van de school. Onze 

interne contactpersoon is : Ankie Heesters. Daarnaast zal de IB-er opgeleid worden tot 

vertrouwenspersoon. Zij zijn door het bestuur benoemd, om er zorg voor te dragen dat 

klachten van ouders en kinderen altijd serieus genomen worden en op een passende manier 

worden afgehandeld. In overleg met de interne contactpersonen wordt bekeken wat er 

gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke 

oplossing te komen.  

  

Daarnaast kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersonen van de stichting 

Kempenkind: Irma van Hezewijk en El Theuws. Zij gaan allereerst na of door bemiddeling een 

oplossing gevonden kan worden.  

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de onafhankelijke 

klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten.   

De klachtenregeling is te verkrijgen bij de directie en bij de interne contactpersonen.  

  

Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt u terecht voor advies en klachtmeldingen over 

seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals grove 

pesterijen). En verder voor signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, 

fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke.  

  

  

Interne contactpersonen:    Externe vertrouwenspersonen:  

Yvonne Timmermans( vanaf 1 

okt2018) 

 

  Irma van Hezewijk (06-54647212) 

irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl  

Ankie Heesters 

aheesters@kempenkind.nl  

  El Theuws (06-12407652) 

eltheuws@vertrouwenswerk.nl  

  

  

Secretariaat klachtencommissie:  

Landelijke Klachtencommissie KBO   

Postbus 82324,   

2508 EH Den Haag  

070-3568114  

  

Meldpunt vertrouwensinspecteur:  

0900-1113111  

Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur.  

  

Klachten regeling Onderwijsstichting  

Kempenkind 
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• Onderwijsstichting KempenKind is aangesloten bij administratiekantoor Driessen. 

Onderwijsstichting KempenKind is lid van de landelijke organisatie van het katholiek 

basisonderwijs, de bond KBO. De bond ondersteunt de scholen en behartigt de belangen 

van het katholiek onderwijs bij het ministerie van onderwijs en wetenschappen en bij het 

parlement.  

  

• Tussen de school en school voor speciaal onderwijs de Piramide bestaat een nauwe 

samenwerking. Dit expertise centrum begeleidt vooral het team bij veranderingen in het 

onderwijs. Voor kinderen, die leermoeilijkheden of leerachterstanden hebben, bestaat 

een beperkte mogelijkheid om, na overleg met de ouders, door medewerkers van deze 

school getest te worden.  

  

• Onze school valt onder de rijksinspectie van het onderwijs.  

Email: info@owinsp.nl  

Website: www.onderwijsinspectie.nl  

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)  

  

• De school onderhoudt nauwe contacten met het CJG (Centrum Jeugd en Gezin), het 

Infopunt GGD en het LOT (Lokaal Ondersteunings Team)  

  

• Er wordt inhoudelijk samengewerkt tussen peuterspeelzaal, kinderdagverblijven (inclusief 

KidsTalent) en onze leerkrachten van groep 1 en 2. Er is een uitdraai vanuit het 

observatie- en registratie-instrument “Kijk!” waarop de leidsters het kind in beeld hebben 

gebracht. Dit formulier wordt door ouders of de leidsters van de 

Peuterspeelzaal/Kinderdagverblijf aan de basisschool gegeven.  

  

• Kinderopvang Nummereen voor buitenschoolse opvang (BSO), tussen schoolse opvang 

(TSO) en het peuterprogramma  

  

• Bibliotheek De Kempen.  

  

• Basisschool Sint Jan Duizel  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

Samenwerking 

  

  

Schoolverzuimregeling 
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Bij ziekte van een kind dient u dit voor schooltijd telefonisch door te geven. Zodra een kind 

beter is, wordt bekeken welke leerstof ingehaald moet worden. Als de ziekte langer duurt 

dan enkele dagen, kan indien nodig voor huiswerk gezorgd worden.  

  

  

Wanneer hoeft uw kind niet naar school?  

  

Bij ziekte, religieuze feestdagen en gewichtige omstandigheden kunt u van de directeur 

toestemming krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Ook als u geen mogelijkheid 

heeft om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan, kunt u bij de directeur toestemming 

vragen voor vrijstelling. Deze vrijstelling is zeer beperkt. Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar 

is tot het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt, heeft uw kind de plicht om 

naar school te gaan (leerplicht). Leerlingen van 4 jaar zijn niet leerplichtig, maar vanwege de 

continuïteit van het lesprogramma verwachten wij dat de schoolvakanties worden gevolgd.  

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. In een 

beperkt aantal situaties kunnen kinderen extra vrij krijgen:  

  

• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal 

twee dagen.  

• Huwelijksjubilea 12½, 25, 40, 50 of 60-jaar van ouders en/of grootouders: één dag.  

• 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.  

• Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het 

kind: duur in overleg met directeur.   

• Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in 

overleg met de directeur.  

• Verhuizing van gezin: één dag.    

  

  

Graden in verwantschap:  

 
Bloedverwantschap is de relatie tussen 2 personen van wie de 1 van de ander 

afstamt. Bv. Ouder en zoon. Dit heet ook wel een rechte lijn. Of 2 personen die 

niet van elkaar afstammen maar wel een gemeenschappelijke voorouder 

hebben.bv. Broer/zus. Dit heet ook wel een zijlijn. 

  
• 1e tot en met de 3e graad: ouders, broers en zussen, groot- en overgrootouders, ooms en 

tantes( broers of zussen van een van de ouders)  en neven en nichten (kinderen van 

broers en zussen).  

• 4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes en 

achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen).  

Op de website vindt u het formulier voor de aanvraag van het verlof. Voor doktersbezoek  

e.d. is een verlofformulier niet nodig. Net zoals bij ziekte kunt u de afwezigheid laten weten bij 

de leerkracht van uw kind  

  

  

Voorbeelden geen extra vrij:  
  
• Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp.   

• Voor kinderen met bijzondere talenten heeft stichting Kempenkind apart beleid 

vastgesteld. Hiervoor dient een verklaring van de overkoepelende sportbond 

aangeleverd te worden. Daarna wordt in gezamenlijk overleg een plan van aanpak 

gemaakt en gekeken hoe het tekort aan uren gecompenseerd kunnen worden. 

• Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale 

aanbiedingen in het laagseizoen).   

• Voor vakantie eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte.  
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• Familiebezoek in het buitenland.  

• Een aangeboden of gewonnen reis.  

• Als andere kinderen uit het gezin al vrij zijn.  

• Het argument ‘mijn kind is nog jong’.  

• Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’.  

  

  

Luxe verzuimbeleid  
  

Ouders /verzorgers moeten een schriftelijk verzoek indienen voor vakantieverlof buiten de 

schoolvakanties. Hiervoor staan formulieren op onze website. Op deze formulieren staan ook 

de criteria vermeld waaraan dit verzoek moet voldoen. De directeur moet het antwoord ook 

schriftelijk kenbaar maken.  

  

Indien het een afwijzing betreft en ouders negeren de beslissing van de directeur door hun 

kind toch van school te houden is er sprake van luxe verzuim.  

  

Wij hebben als school de verplichting om de afdeling leerplicht van de gemeente te 

informeren :  

  

• bij (vermoedelijk )ongeoorloofd  verzuim rond de vakanties   

• als kinderen op de dagen rondom vakanties ziek gemeld worden of zonder geoorloofde 

reden afwezig zijn.  

• het is van belang dat ouders  bij een ziekmelding van hun kind aan de school het adres 

vermelden waar hun kind die dag zal verblijven.   

• Indien het kind niet op het aangegeven adres aanwezig is, ontvangen ouders een brief in 

de bus van leerplicht met daarin de mededeling dat zij opgeroepen worden voor 

verhoor.  

  

  

Wie houdt toezicht op de leerplicht?  
  

De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op de naleving van de 

Leerplichtwet. Bij ongeoorloofd verzuim is de directeur verplicht dat te melden bij de 

leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar van gemeente Bladel is Mevr. Anja Maas. 

Heeft u twijfel over een verlofaanvraag? Neem gerust contact op met de directeur of de 

leerplichtambtenaar. U kunt ook de website: www.leerplicht.net raadplegen.  

   

Vaststellen vakanties   
  

Op diverse websites (o.a. van de Rijksoverheid) wordt een overzicht gegeven van de 

vakantieperiodes in de komende jaren. Dit overzicht betreft een advies. De  

Onderwijsstichting KempenKind kan van dat advies afwijken. De uiteindelijke vaststelling van 

de vakanties voor het nieuwe schooljaar wordt gedaan door de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad, medio februari.   

    

 

  
  

Wet Bescherming  

persoonsgegevens 

  

http://www.leerplicht.net/
http://www.leerplicht.net/
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AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) 
 
Om goed onderwijs te kunnen geven en activiteiten te kunnen organiseren, verwerkt de 

school gegevens van uw kind. Hierbij kunt u denken aan contactgegevens, 

schoolresultaten, voortgang van het onderwijs, gegevens over de ouderbijdrage, etc. In het 

"Privacyreglement Leerlingengegevens" van Onderwijsstichting KempenKind staat 

beschreven op welke wijze de school omgaat met deze gegevens. Hierin staat onder 

andere beschreven wie welke gegevens op welke manier mag bewerken. Ook staat in dit 

reglement aan welke andere organisaties onze school gegevens van uw kind verstrekt en 

onder welke voorwaarden dit gebeurt. Op moment van uitgave van deze schoolgids is dit 

nog niet formeel vastgesteld. Dit zal in 2018 plaatsvinden. 

De school slaat gegevens per leerling op in een leerlingdossier. Als ouder/verzorger heeft u 

recht op inzage in het leerlingdossier van uw kind. Als u dit wilt, kunt u dit schriftelijk 

aangeven bij de directeur van de school. Omdat het leerlingdossier vaak uitgebreid is, heeft 

de school maximaal vier weken de tijd om, na goedkeuring van uw verzoek, het 

leerlingdossier voor u inzichtelijk te maken. Wanneer u verbetering, aanvulling, verwijdering 

of afscherming van de gegevens van uw kind wenst, kunt u dit samen met de redenen 

waarom u dit wilt, aangeven bij de directeur. 

Na vaststelling van het privacyreglement wordt dit gepubliceerd op de nieuwe website van 

KempenKind (www.kempenkind.nl). Vragen hierover kunt u dan stellen aan de directeur of 

aan het bestuursbureau van KempenKind (tel. 0497-516337). 

 

De Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt sinds 1 september 2001 kaders waarbinnen 

persoonsgegevens mogen worden verwerkt. In beginsel is het niet toegestaan om informatie 

aan derden te verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van ouders of verzorgers. Op 

school gaan wij zorgvuldig met de gegevens om.  

 

Groepslijsten  
  
Toch is er behoefte bij ouders om adresgegevens en telefoonnummers van klasgenoten van 

hun kind te hebben. Dat is gemakkelijk als het kind speelt bij vriendjes of vriendinnetjes. 

Omdat ook wij het gemak van het bezit van deze lijst inzien, zijn wij bereid om de groepslijst 

te verstrekken aan ouders en/of kinderen van onze school bij aanvang van het nieuwe 

schooljaar. Dit gebeurt pas nadat iedereen akkoord is gegaan met het delen van deze 

informatie aan ouders van klasgenoten. Ook kunt u als ouder zelf de profielen invullen via 

social schools, zodat u zelf bepaalt voor wie wat zichtbaar is. 

 

Privacy  
  
Basisschool De Vest,  

• Geeft nooit, zonder uw toestemming, gegevens van leerlingen door aan niet aan school 

gerelateerde personen of instanties; verklaart dat foto’s of video gemaakt door de 

school, alleen vertoond worden in schoolverband en/of schoolpublicaties.  

• Bewaakt dat de website van de school alleen algemene en positieve opnamen van de 

school en haar gebruikers bevat.  

• Zorgt ervoor dat internet- en e-mailgebruik geschiedt onder begeleiding en strikte regels, 

bedoeld om de kinderwereld te beschermen.   

• Vraagt ouders op schoolgemaakte opnamen niet op sociale media te plaatsen.  
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In principe worden alle leerlingen, die op onze school worden aangemeld, toegelaten. 

Indien er om wat voor reden dan ook, bezwaren bestaan tegen bepaalde schoolse 

activiteiten, dan wordt in goed overleg naar een oplossing gezocht.  

Ten aanzien van schorsing en verwijdering van leerlingen ligt op school een beleidsnotitie ter 

inzage.  

  

Toelating van leerlingen 
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Instroom/ doorstroom  
  
Alle leerlingen die de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben, en zindelijk zijn, mogen hele dagen 

naar school. Als hele dagen problemen oplevert, kunnen ouders in overleg met de 

klassenleerkracht daarvoor een goede regeling treffen.  

Leerlingen die geboren zijn tussen begin schooljaar en 1 januari kunnen in principe m.i.v. het 

daarop volgende schooljaar doorstromen naar groep 2, tenzij de betrokken leerkracht vindt 

dat het kind daarvoor (sociaal-emotioneel of cognitief) niet voldoende rijp is. Uiteraard 

vinden daarover gesprekken plaats met betrokken ouders. Leerlingen die geboren zijn vanaf 

1 januari blijven in principe in het daaropvolgende schooljaar in groep 1. In uitzonderlijke 

gevallen bestaat de mogelijkheid dat ze versneld doorstromen, uiteraard in overleg met 

betrokken ouders.  

  

  

Samenstelling van groepen  
  
Het samenstellen van de groepen gebeurt op grond van aantallen, sociale, didactische en 

pedagogische motieven. Vriendjes vriendinnetjes, broertjes en zusjes en de zorgzwaarte van 

een groep is van doorslaggevend belang. Dit betekent dat leerkrachten ieder jaar opnieuw 

de kinderen indelen in groepen en daarbij rekening houden met bovenstaande motieven. 

Kinderen blijven dus niet per definitie acht jaar lang in dezelfde groep.  

  

  

 

 

Groep 1 en 2.  
  

Instroom leerlingen en de leerlingen van groep 1 en 2 zijn verdeeld over twee groepen. We 

proberen de groepen qua aantal zoveel mogelijk gelijk te houden. Ook de 

begeleidingsbehoefte van leerlingen proberen we goed te verdelen, zodat iedereen de 

aandacht krijgt die hij of zij verdient. 

Hiernaast hanteren wij onder andere nog de volgende bijzondere criteria:  

• Groepen zijn zoveel mogelijk evenredig opgebouwd wat betreft vier-, vijf,- en zesjarigen.  

• Een zoveel mogelijk evenredige verdeling jongens-meisjes.  

 

 

Groep 3 t/m 8.  
  

Vanaf groep 3 gaan wij ervan uit dat de leerlingen op basis van hun leeftijd in een jaargroep 

geplaatst worden. Mocht er aanleiding bestaan, bijvoorbeeld door een te groot of te klein 

aantal leerlingen in een jaargroep, dan kan hiervan afgeweken worden. Vanaf 1819 hebben 

wij de keuze gemaakt om in de bovenbouw met een cluster te gaan werken. Daar passen 

wij ons klassenmanagement op aan.  Bij de vorming van combinatiegroepen houden wij 

onder andere rekening met de volgende criteria:  

• Evenwichtige verdeling jongens-meisjes.  

• De mogelijkheid met groei door zij-instromers.  

• Zwaarte van de groep, bijvoorbeeld het aantal zorgleerlingen.  

• Een evenwichtige personele belasting.  

• Het historisch perspectief en toekomstperspectief van de groep.  
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Voor data actuele informatie kunt u terecht bij de kalender in social schools. 

  

Schooltijden  
  
Om de onderwijstijd zo goed mogelijk te benutten en dus verlies hiervan tegen te gaan, gaat 

de bel om 8.25 uur en om 13.25 uur, waarna de kinderen naar binnen moeten komen. Om 

8.30 uur en om 13.30 uur beginnen dan de lessen. Op dat moment is er dus ook geen 

mogelijkheid voor overleg e.d. tussen ouders en leerkrachten. Ouders die leerkrachten willen 

spreken raden we dan ook aan een afspraak te maken na schooltijd.  

 

  Ochtend  Middag  

Maandag  08.30 - 12.00 u  13.30 - 15.30 u  

Dinsdag  08.30 - 12.00 u  13.30 - 15.30 u  

Woensdag  08.30 - 12.15 u    

Overige onderwerpen 
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Donderdag  08.30 - 12.00 u  13.30 - 15.30 u  

Vrijdag  08.30 - 12.00 u  

  

13.30 - 15.30 u  

  

  

  

  

Alle groepen zijn op woensdagmiddag vrij.   

Groep 1 t/m 4 zijn ook op vrijdagmiddag vrij.  

Iedere vrijdag voor een vakantie zijn er aangepaste schooltijden. Wij draaien dan een 

continurooster tot 14.00 u. Met Kerst kan er een mogelijkheid bestaan dat de vrijdagmiddag 

gecompenseerd wordt vanwege een avond activiteit. Dit kan per jaar verschillen. 

  

Surveillance  
  
Surveillance is aanwezig op de speelplaatsen vanaf 8.15 uur ‘s ochtends en vanaf 13.15 uur ’s 

middags en tijdens de ochtendpauze van 10.15 uur tot 10.30 uur.  

Kinderen worden dan ook niet eerder dan om 8.15 uur en 13.15 uur op school verwacht.   

  
  

Werkschorten  
  
We werken op school vaak met verf, klei, lijm, e.d. Allemaal stoffen, die moeilijk uit kleren te 

verwijderen zijn. Wij vragen daarom of u voor uw kind een schort mee wilt geven. Dit kan best 

een oud overhemd zijn, lange mouwen met een elastiek erin, een sluiting, een stevige lus en 

s.v.p. voorzien van de naam van uw kind.  

Voor de groepen 1 en 2 zijn op school schorten aanwezig.  

 

  

Laarzen, skeelers en dergelijke.  
  
Als de kinderen bij nat weer laarzen aan hebben, laten ze die achter in de garderobes. Het is 

prettig, als ze dan sloffen of slippers bij zich hebben, zodat ze geen natte en/of koude voeten 

krijgen. Ze kunnen binnen de school ook gewoon op sokken lopen. 

Kinderen mogen skeelers ed. mee naar school brengen. Wij willen u wel vragen om dan ook 

gewone schoenen mee te geven voor in de klas, en het gaan naar de gymzaal. Ouders zijn  

verantwoordelijk voor beschermende kleding bij skeelers etc. Knie-, pols- en 

elleboogbeschermers zijn verplicht. Hoofdbescherming is gewenst.  
  

  

Toiletbezoek.  
  
Om geloop tijdens de lessen zoveel mogelijk te beperken, zouden wij 

u willen verzoeken om de kinderen vóór school naar het toilet te 

laten gaan.   

  

Herhaaldelijk komt het in de kleutergroepen voor dat kinderen niet 

zelfstandig hun billen kunnen poetsen. Wij vragen u hier thuis 

aandacht aan te besteden.  

  

Kleding op school  
  
Wij vinden, dat kleding en uiterlijk van kinderen en leerkrachten niet aanstootgevend of 

provocerend mag zijn. Hoofddeksels worden in de klas niet toegestaan. Als men uit religieuze 

overwegingen daarvan wil afwijken, dient men hierover te overleggen met de directie.  
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Gym groep 1 en 2  
  
Kinderen nemen bij de start van het schooljaar gymschoenen mee naar school die zij zelf 

aan en uit kunnen doen en kunnen sluiten. Deze blijven op school. Wij gymen in onderbroek 

en hemd. Dit om de effectieve beweegtijd te kunnen benutten. Wij merken te vaak dat er 

teveel tijd verloren gaat aan aan en uitkleden, omdat kinderen dit nog niet echt goed 

kunnen. U zou ons daar als ouders erg mee helpen om dit ook thuis te stimuleren en te 

oefenen.  

De kinderen wassen zich niet na de gym. Daarom vragen wij u daar thuis extra  

aandacht aan te besteden.  

  

  

  

 
 

 

Gym groep 3 t/m 8  
  
Veiligheid, maar ook hygiëne zijn belangrijke aspecten in het gymonderwijs.  

Daarom is er voor de groepen 3 t/m 8 de mogelijkheid om zich na de gymles op te frissen. 

Daarvoor kunt u meegeven:  

• Handdoek en washandje;  

• Schone sokken;  

  

Tijdens de gymles dragen kinderen geen onderhemd.  

Het dragen van sieraden, horloges, ringen, kettingen, oorbellen e.d. zijn niet toegestaan 

(veiligheid voor zichzelf en voor anderen).  

Indien uw kind last heeft van voetwratten en/of schimmels zouden wij dat graag van u 

vernemen, i.v.m. besmettingsgevaar.  

  

  

Trakteren  
  
Als een kind jarig is, wil het natuurlijk graag andere 

kinderen trakteren. We hebben daar geen enkel bezwaar 

tegen.   

In de groepen 1 en 2 is het gebruikelijk, dat de traktatie 

leuk gepresenteerd wordt.  

Als u wilt kunt u in deze groepen de verjaardag van uw 

kind meevieren; u bent dan de gehele ochtend of een 

deel ervan van harte welkom.  

In groep 3 vieren we feest van 10.00 uur tot 10.15 uur.  

Hierbij zijn ouders ook van harte welkom.  

In groep 4 t/m 8 trakteert het kind zelfstandig in de klas.  

  

Graag willen wij u aandacht vragen om de traktaties bij de verjaardag te beperken.  
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Verjaardag leerkracht  
  
De verjaardagen van de leerkrachten, die door de groepen met uitbundige feestvreugde 

worden gevierd, geven soms toch een gevoel van onbehagen.  

Aan de ene kant is het prettig, dat de verjaardagen niet onopgemerkt voorbijgaan. Het 

geeft immers de groep een gevoel van bij elkaar horen, van iets meer mogen en het 

doorbreekt het dagelijkse schoolleven. Wij gunnen ieder dat pleziertje graag.  

De moeilijkheden zitten vooral in het cadeautje, dat de leerlingen die dag al dan niet uit 

eigen overtuiging menen te moeten meebrengen. Soms wordt dit overdreven en voelen 

ouders of kinderen dit als een zekere verplichting, waarbij het ook niet denkbeeldig is, dat 

kinderlijke na-ijver hierbij een rol speelt.  

We zouden graag met u afspreken, dat niet meer dan € 0,50 (en dan nog geheel vrijwillig) 

aan de verjaardag van de juffrouw of de meester besteed mag worden.  

Dit zal hopelijk voor iedereen acceptabel zijn en zo houden we rekening met verschillende 

opvattingen van ouders.  

Een van de andere leerkrachten zal tijdig een en ander met de kinderen proberen te 

regelen.  

  
  

Eten en drinken op de Vest, ons snoepbeleid  
  

We gaan er op school van uit dat de leerlingen thuis een voedzaam ontbijt en voedzame 

lunch krijgen. Daarnaast zijn er op een school een aantal momenten waarop leerlingen iets 

kunnen eten of drinken. We pleiten voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid: niet alleen 

de school maar ook ouders nemen de verantwoordelijkheid om de regels te respecteren.   

  

In ons snoepbeleid maken we onderscheid tussen:  

1. het 10-uurtje;  

2. traktaties van jarige kinderen;  

3. lunch op de overblijf;  

4. feestelijke gelegenheden op school;  

  

Als de Vest willen we, ook door het snoepbeleid, onze leerlingen bewust maken van het 

belang van gezonde voeding. Onze afspraken gelden binnen het schoolgebouw, maar 

ook op het plein en bijvoorbeeld in de gymrij en tijdens excursies. We ontplooien als school 

regelmatig activiteiten op het gebied van gezonde 

voeding.  

  

  

1. Het 10-uurtje   

In de ochtendpauze eten de kinderen groente/fruit 

of een boterham en drinken ze eventueel hun drank.  

Water drinken mag te allen tijde.   

  

2. Verjaardagen  

Een verjaardag vinden we een speciale gelegenheid. Er mag dus best iets (kleins) te 

snoepen worden uitgedeeld. Kauwgom en lolly’s zijn, in verband met de veiligheid van 

de kinderen, geen geschikte traktaties. Leuke en gezonde traktaties zijn op het internet 

volop te vinden.  

  

3. BSO/TSO  

Tijdens het overblijven gelden voor de middagpauze dezelfde afspraken als voor het 

10uurtje.   

  

4. Feestelijke gelegenheden op school  

Tijdens algemene feestelijke gelegenheden op school staat ook wel eens wat minder 

gezonds op het menu. We denken hierbij aan Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen. 

De school verzorgt dan de lekkernijen.  
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5. Leerlingen met een voedselallergie of dieet  

Voor kinderen met een allergie of een speciaal dieet gelden natuurlijk andere regels, 

zowel bij het 10-uurtje als bij het overblijven en het trakteren. Ouders/verzorgers zijn 

verantwoordelijk om de leerkracht hierover te informeren. Een lijst van leerlingen met 

allergieën en speciale diëten, zover dat bekend is op school, heeft iedere leerkracht in 

de groepsmap en dit wordt elk jaar bijgesteld. Ook de BSO is in het bezit van deze lijst.  

Regels in school en op de speelplaats  
  

• Spullen mag je vóór schooltijd in de garderobe leggen. Zonder toestemming mag je vóór 

schooltijd niet in de klas komen.  

• Leerlingen spreken elkaar altijd aan met de voornaam en het geven van bijnamen 

maken we in de groep bespreekbaar, want bijnamen hebben is niet altijd leuk.  

• Boeken en dergelijke moeten in degelijke tassen vervoerd worden. Zonder tas mogen 

geen schoolspullen mee naar huis.  

• In de klas worden geen hoofddoeken of petten gedragen. (met uitzondering van 

geloofsovertuiging.)  

• Indien nablijven om wat voor reden dan ook langer gaat duren dan 15 minuten, worden 

de ouders gewaarschuwd.  

• Mobieltjes mogen op school/ speelplaats niet aan staan.  

• We gaan na de ochtendschooltijd meteen naar huis.  

• Als je met de fiets komt, fiets je over het pad en stap je af bij de zijdeur -  Je stalt je 

fiets in de fietsenstalling in het juiste vak.  

- Als je naar huis gaat, loop je met je fiets aan de hand achter de voetgangers aan.   

- Als er geen voetgangers zijn mag je op het pad fietsen.   

• Op de speelplaats mag je nooit fietsen.  

  

• Een kwartier voor aanvang van de lessen is er toezicht op de speelplaatsen.  

• Als er iets gebeurt op de speelplaats, kun je altijd terecht bij de meester of juf die buiten 

loopt, met oranje hesje.  

• Tijdens het spelen doen we elkaar geen pijn en we houden rekening met elkaar.  

• We gooien altijd al het afval in de containers/afvalbakken.  

• We spelen op de speelplaats en na toestemming op het grasveld. Nooit in de 

fietsenstalling.  

• De zandbak wordt alleen gebruikt tijdens het buitenspelen met je klas, dus niet tijdens de 

pauze en voordat de school begint.  

• Het zand rondom het schommelrek is géén zandbak.  

• Iedereen mag gebruik maken van de duikelstangen, schommels en de auto.  

• Tijdens het schommelen loop je niet binnen de hekken. Je wacht buiten het hek op je 

beurt. Ga niet op of tegen het hek hangen.  

• Op de tennistafel mag je tennissen en niet klimmen.  

• Als je in groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8 zit, mag je de tennistafel gebruiken. Jullie zorgen zelf voor 

de batjes en de balletjes.  

• Alleen als je in groep 1, 2, 3 of 4 zit mag je op het speeltoestel spelen.  

• In de winter mogen we alleen sneeuwballen gooien op de grote speelplaats als er 

toestemming is van de juf of de meester.  

• Je mag op de speelplaats rolschaatsen en skaten (mits je bescherming draagt.)        Je 

moet andere schoenen meebrengen en zorgen dat je op tijd in de klas bent.  Op de 

speelplaats is met gekleurde vakken aangegeven, welke activiteit er in dat vak plaats 

mag vinden. Hieronder zie je de betekenis van elke kleur.  

-  Rood        Hier mag je rennen!  

-  Blauw    Hier mag je met een bal spelen!  

-  Geel    Hier mag je een spelletje doen.  

-  Groen     Hier mag je uitrusten!  

• Slingertikkertje met maximaal 3 personen per slinger.  

    

Jeugdbladen en jeugdboeken  
  
Een aantal uitgeverijen geven kwalitatief goede jeugdbladen uit, die wij van harte bij u 

aanbevelen.  
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In het begin van het nieuwe schooljaar worden hiervoor folders uitgereikt.  

   

 

  

 
 

Gevonden voorwerpen  
  
Regelmatig blijven in de school en in de gymzaal kledingstukken en andere voorwerpen 

achter. Ze worden door de conciërge en in de sporthal verzameld. Mist u een kledingstuk of 

iets dergelijks, kom dan gerust even kijken. Aan het einde van een schooljaar ruimen we alles 

op.  

  
  

Schoolfotograaf  
  
Ieder schooljaar worden er foto’s en portret foto’s van de kinderen genomen. De datum 

wordt in overleg met school vastgesteld en komt in de schoolgids te staan. Broertjes en zusjes 

die op onze school zitten worden ook samen op de foto gezet. De foto’s worden geheel 

vrijblijvend aangeboden.  

Wanneer er vragen over zijn kun je terecht bij de oudervereniging.  

  

  

 
  
  

Het goede doel  
  
Om de kinderen bewust te maken, dat niet alle kinderen het zo goed hebben als wij, hebben 

we besloten om kinderen, die het veel slechter hebben dan wij, financieel te ondersteunen.  

Jaarlijks wordt een actie georganiseerd om financiële middelen voor dit doel bij elkaar te 

krijgen.  

 

Verzekeringen  
  

Het bevoegd gezag is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Tevens is er een 

verzekering voor vrijwilligers en andere personen, die in opdracht van school hun auto 

gebruiken. Deze verzekering dekt het eigen risico en het no-claim verlies.  

  

Het bevoegd gezag heeft ook een ongevallen verzekering die bij Delta Lloyd loopt en heeft 

de volgende dekking: de verzekering is van kracht tijdens de schooluren en rechtstreeks van 

school naar huis een uur voor en een uur na schooltijd. Bij een afstand van meer dan 4 

kilometer geldt een begrenzing van 2 uur voor en na schooltijd. De verzekering is ook van 

kracht voor alle door de school georganiseerde activiteiten onder leiding van de 
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leerkrachten resp. de daartoe door het schoolbestuur c.q. de oudercommissie aangewezen 

personen.  

Bovenstaande verzekeringen zijn standaardverzekeringen. Kijk uw eigen verzekering na met 

betrekking tot uw wensen en dekkingsgraad.   

De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van 

eigendommen van de leerlingen. Hiervoor loopt geen verzekering.   

  

 

 

  

  

Stichting Leergeld  
  

Stichting leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit 

gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen 

niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes.  

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale 

stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun 

kinderen niet kunnen betalen. Zie voor verdere informatie: www.leergeld.nl  

  
  

 Sponsoring  
  
De overheid draagt zorg voor de reguliere bekostiging van de noodzakelijke uitgaven van de 

school. In sommige gevallen zal het bestuur toestaan, dat op enigerlei wijze zaken of 

activiteiten gesponsord worden. Uiteraard zijn hieraan stringente voorwaarden verbonden, 

zodat de pedagogische en opvoedkundige taken, alsmede de doelstellingen van de school 

op geen enkele wijze worden aangetast.  

De beleidsnotitie sponsoring ligt op school ter inzage.  

  

  

Hoofdluis  
  

Hoe krijg je hoofdluis?  

  

Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. 

Luizen lopen via het haar over van hoofd naar hoofd. De hoofdluis zoekt graag een warm 

plekje op: Achter de oren, in de nek of onder een pony bijvoorbeeld. Kinderen lopen de 

meeste kans hoofdluis te krijgen, omdat ze bij het spelen vaak letterlijk de hoofden bij elkaar 

steken.  

   

Hoofdluiscontrole op school.  

  

Op de eerste maandag na elke schoolvakantie worden de kinderen gecontroleerd op 

hoofdluis door een aantal ouders. Wij verzoeken ouders op deze dagen bij hun kind geen gel 

te gebruiken en geen haren in te vlechten.  

De GGD ondersteunt de school bij het voorkomen en bestrijden van hoofdluis.   

Bij levende luis bellen we u, zodat u uw kind kunt ophalen en mee naar huis kunt nemen voor 

behandeling. Na behandeling mogen kinderen weer naar school komen.  

  

  

Hoe herken je hoofdluis.   
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Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet 

altijd. Het is aan te raden uw kind regelmatig 

op hoofdluis te (laten) controleren. Als u met 

een fijntandige kam doorkamt boven een vel 

wit papier, kunt u zien of er luizen uitvallen. Het 

zijn grijsblauwe of, nadat ze bloed opgezogen 

hebben, roodbruine beestjes van een paar 

millimeter groot. Hun eitjes, neten, zijn witte 

stipjes die op roos lijken. Alleen zit roos los 

terwijl neten juist aan het haar vastkleven.  

  

  

Behandeling.  

  

Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige aanpak. 

Want zolang er luizen of nog niet uitgekomen neten op het hoofd zitten, blijft hoofdluis 

besmettelijk. De behandeling bestaat uit bestrijden en herbesmetting voorkomen.  

  

  

Bestrijding: Kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een fijntandige kam.  

  

Dit uitkammen is het belangrijkst. Volg de volgende stappen:  

• Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door het haar.  

• Bescherm de ogen met een washandje en kam met een gewone kam de klitten weg.  

• Pak dan de fijntandige kam en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk, vanaf de 

haarwortel. Begin bij het ene oor en pak na elke kambeweging een pluk in de richting 

van het andere oor. Vastgeplakte neten kunt u eventueel losweken door te deppen met 

azijn.  

• Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een papieren servet of een 

zakdoek.  

• Spoel de crèmespoeling uit.  

• Na gebruik de kam reinigen met water en zeep en de luizen en neten verwijderen.  

  

Combineer het kammen eventueel met een antihoofdluismiddel en herhaal de 

gecombineerde behandeling na 7 dagen. Bij het kammen kunt u dan een fijntandige kam 

gebruiken.  

  

  

 Antihoofdluismiddelen.  

  

Er bestaan shampoos, crèmes, lotions en sprays tegen hoofdluis. 

In geregistreerde antihoofdluismiddelen zit dimeticon, malthion 

of permetrine als werkzame stof. De hoofdluis is echter steeds 

vaker resistent voor bepaalde hoofdluismiddelen. Als u na de 

behandeling nog steeds hoofdluis aantreft, kies dan voor de 

tweede behandeling een product met een andere werkzame  

stof. Overigens moet u tijdens de behandeling met 

antihoofdluismiddelen gedurende twee weken het haar 

dagelijks doorkammen met een fijntandige kam, in combinatie 

met crèmespoeling.  

  

  

Hoofdluis heb je niet alleen.  

  

Hoofdluis is enorm besmettelijk. Als uw kind hoofdluis heeft, meld dat dan op school, bij de 

kinderopvang, op (sport)clubs, bij vriend(innet)jes, oppassen, opa’s en oma’s. Zij kunnen dan 

ook controleren. Bovendien moet u alle gezinsleden controleren. Vindt u bij hen geen luizen, 

herhaal de controle dan eens per week, gedurende twee weken. Vergeet overigens uzelf 

niet.  
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Voor verdere informatie verwijzen wij u naar: www.rivm.nl/infectieziekten  

   

Krentenbaard  
  

Indien bij uw kind krentenbaard wordt geconstateerd, verzoeken wij u contact met de school 

op te nemen over de te volgen procedure i.v.m. besmettingsgevaar.  

Na behandeling door de huisarts is uw kind weer op school toelaatbaar.  

  

    

Vervoer van kinderen  
  

  

  

Hoofdregel voor vervoer van kinderen  

De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35m in een goedgekeurd en passend 

kinderbeveiligingssysteem moeten zitten. Goedgekeurd zijn kinderzitjes met ECE labels  

  

Passend betekent dat het kinderbeveiligingssysteem aangepast moet zijn aan de lengte en 

het gewicht van het kind. Kinderen vanaf 1,35m en volwassenen moeten gebruik maken van 

de veiligheidsgordel. Het is niet toegestaan meer personen te vervoeren dan dat er 

zitplaatsen in de auto aanwezig zijn. Op het kenteken staat aangegeven hoeveel zitplaatsen 

de auto heeft.  

  

De uitzonderingen  

Kinderen van 3 jaar en ouder mogen een autogordel gebruiken in plaats van een 

kinderbeveiligingssysteem als er op de desbetreffende zitbank al twee 

kinderbeveiligingssystemen zijn aangebracht en in gebruik zijn, waardoor er geen plaats 

meer is voor een derde zitje. Dit kind mag niet zonder kinderbeveiligingssysteem op de 

voorbank worden vervoerd.  

  Kinderen vanaf 3 jaar mogen, in incidentele gevallen, de autogordel gebruiken bij 

vervoer door een ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder. Namelijk wanneer 

redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat de bestuurder een 

kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het kind wordt dan vervoerd op de 

achterbank. Het dient hierbij om vervoer over beperkte afstand te gaan van 

maximaal 50 km.  

  

 

  

Airbag  

Kinderen mogen niet in een naar achteren gericht kinderbeveiligingsysteem worden 

vervoerd op een plaats met een airbag, tenzij de airbag is uitgeschakeld. Het is bovendien 

raadzaam om kinderen tot 12 jaar niet bij een airbag te zetten die is ingeschakeld. Kan de 

airbag niet uitgeschakeld worden, dan moet de autostoel zo ver mogelijk naar achter gezet 

worden.  
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Algemene regel autogordels  

In het kort houdt de regeling in dat op zitplaatsen waar geen autogordels zitten, geen 

personen vervoerd mogen worden. Enkele belangrijke punten op een rij:  

• Iedereen moet een eigen autogordel gebruiken, twee kinderen/personen in één 

autogordel mag niet  

• Iedereen moet over een eigen zitplaats beschikken  

• Er mogen niet meer personen worden vervoerd, dan er autogordels aanwezig zijn  

 Voor kinderen kleiner dan 1,35 gelden bovenstaande aanvullende regels  

  

Busvervoer        

In de bus is het gebruik van een kinderbeveiligingssysteem niet verplicht. Kinderen vanaf 3 

jaar moeten wel gebruik maken van de gordels, voor zover beschikbaar.  

Als er geen gordels in de bus aanwezig zijn, mogen alle passagiers zowel volwassenen als 

kinderen, los worden vervoerd. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen zowel in een bus met 

gordels als in een bus zonder gordels los worden vervoerd.  

  

Let op: De bestuurder (eigenaar van de auto) die leerlingen vervoert, dient in het bezit te zijn 

van een rechtsgeldige inzittendenverzekering.   

  

BVL  
  

De school neemt deel aan het Brabants Verkeersveiligheid Label. De belangrijkste 

doelstelling hiervan is om de verkeersveiligheid en het verkeersgedrag van onze leerlingen te 

vergroten.  

Onderdelen van het schoolverkeersbeleid hierbij zijn goed theoretisch en praktisch 

verkeersonderwijs, bevordering van de verkeersveiligheid op de school-thuisroute en de 

organisatie van het school-woonverkeer. De BVL-werkgroep (bestaande uit ouders, 

teamleden en de verkeersouder) coördineert en begeleidt het praktisch verkeersonderwijs   

in samenwerking met het team.  

  

  

  

  
  

    
 

Verkeerssituatie  
  
Tijdens het naar school brengen en ophalen van de kinderen is het af en toe een behoorlijke 

chaos van auto’s, kinderen, ouders, teamleden etc. in ‘t Hofveld, de Tollande en de 

Schutsboom.  

Hierdoor ontstaat een onoverzichtelijke en daardoor onveilige situatie.  
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De ouderraad is van mening, dat de veiligheid van uw kind(eren) voorop moet staan en dat 

het “gemak” van de auto hieraan ondergeschikt moet zijn.   

De ouderraad heeft besloten om een “verkeersouder” aan te stellen. Deze heeft, in overleg 

met de ouderraad, gekeken naar de knelpunten, die er zijn en gezocht naar mogelijke 

oplossingen hiervan.  

Dit heeft geresulteerd in de volgende “spelregels”:   

• Kinderen zo min mogelijk met auto’s naar school brengen.  

• Zoveel mogelijk carpoolen.  

• Het wegbrengen en ophalen van de kinderen met auto’s via de eenrichtingsafspraak uit 

het verleden (zie plattegrond)  

- De school aan uw rechterhand passeren.  

- Inrijden vanaf de Hoogcasterseweg toegestaan tot aan De Tollande.  

- Parkeren enkel nog in de aangegeven vakken en parkeerplaatsen  (dus niet 

op de weg!!)  

- fietsers en voetgangers ophalen vanaf het “klinkerplein”, links naast het 

schoolgebouw  

- Kinderen mogen afgezet worden langs de “Amsterdammertjes” in De Tollande  

- max. snelheid 5 km. per uur tijdens het halen en wegbrengen rondom de 

school.   

De ouderraad verzoekt een ieder vriendelijk zich aan deze gedragsregels te houden en dit 

ook mee te delen aan eventuele opa’s en oma’s of anderen, die de kinderen vervoeren.   

  

 

  

  

 

 

 
 

HET GAAT OM DE VEILIGHEID VAN UW KIND(EREN)! 
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Wie is wie? 

 
 

  

         
Dorothé 

Alewijns  

Marian  

Bolte                           

Fabienne  

v Rijthoven 

Myriam  

Caspers  

                    
     

Ankie   

Heesters  

Miranda 

de Graauw 

Herman 

Janssen  

Kees de 

Laat  

Bijlage actuele informatie 

  

schooljaar 2018 

 

/20 1 9 
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 Karin  Anke Ester   na 1 okt                           

               v.d. Looij                        Vromans                       de Mol                         Yvonne  

                                                                                                                              Timmermans 

                  
       

Kim  

Schilders  

 Maddie   

Verhiel            

Britt  V Lippen   

 

         

 

 

     
 Louise  Roy  

 v.d. Vliet  Vissers  

 

  

Directie      

Directeur:  Miranda de Graauw  Tel.: 06- 53475303  

Werkdagen:                               Ma ochtend – dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend 

             

  

ma 
mo 

ma 
mi 

di 
mo 

di 
mi wo  

do 
mo 

do 
mi 

vr 
mo vr mi 

           

                     

Myriam Caspers gr 1-2A                   
Marian Bolte gr 1-2A                   

Maddie Verhiel Gr 1-2B                   

Anke Vromans gr 1-2B                   

Kim Schilders gr 3-4A                   

Fabiënne van 
Rijthoven gr 3-4A                  Ondersteuning in 5-8 

Ankie Heesters gr 4B-5                   
Ester de Mol gr 4B-5                   

Kees de Laat gr 6-7-8                   

Karin van der 
Looij gr 6-7-8                   

Britt van Lippen gr 6-7-8                   

                      

Ambulant                     
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Ankie Heesters                    Ondersteuning in groep 5-8 
 

Interne Begeleider  Conny de Kinderen 

 

  Na 1 okt 

YvonneTimmermans  

      

Vakleerkracht muziek  Louise v.d. Vliet   X          

Vakleerkracht LO  Roy Vissers  X         

              

 

 

 Ondersteunende dienst:  

  

Conciërge:  Herman Janssen  

Administratieve ondersteuning:  Dorothé Alewijns  

Interieurverzorging:  Mia van der Heijden  

 

 

 

 

    

E-mailadressen team leden.  
  
  

 

 U kunt ook altijd contact opnemen met de leerkrachten van uw kind(eren) via e-mail:  

  

  

Miranda de Graauw  mdgraauw@kempenkind.nl  

Ankie Heesters  aheesters@kempenkind.nl  

Fabienne v Rijthoven fvrijthoven@kempenkind.nl 

Marian Bolte  mbolte@kempenkind.nl  

Myriam Caspers  mcaspers@kempenkind.nl  

Dorothé Alewijns  dalewijns@kempenkind.nl  

Connie de Kinderen  

Yvonne Timmermans 

cdkinderen@kempenkind.nl  

ytimmermans@kempenkind.nl 

Herman Janssen  hermanjanssen@kempenkind.nl  

Kees de Laat  kdlaat@kempenkind.nl  

Ester de Mol  edmol@kempenkind.nl  

Karin van der Looij   kvdlooij@kempenkind.nl  

Anke Vromans  avromans@kempenkind.nl  

Kim Schilders  kschilders@kempenkind.nl  

Maddie Verhiel  mverhiel@kempenkind.nl  
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 Schoolraad 
 Hennie Boerboom, Rianne Bolte, Nicole van Roij, Carla van Riet, Rimmie vd Sande 

 

MR 
Oudergeleding: Linda Roosen, Noortje de Greef, Sandra van Puijenbroek 

Personeelsgeleding: Anke Vromans, Marian Bolte, Karin vd Looij 

  

GMR 
Oudergedeelte; Karlijn van Hoof 

Personeelsgeleding: Ester de Mol 

 

 

 

Oudervereniging 
Wendy Neggers, Hein vd Linden, Janneke vd Borne, Suzanne van Doornmaal, Karlijn de 

Kwaadsteniet, Angelique Couwenberg, Inge van Doorn, Christi Leeflang, Hanneke van Beers 

 

Verkeersouders: Hein vd Linden, 1 schoolraadlid 

 

 

  

   

Resultaten  
  
Wij zijn van mening dat de kwaliteit van ons onderwijs goed is.   

Dit blijkt uit de tussenresultaten van het Cito leerlingvolgsysteem, die meest boven de 

inspectienorm en het landelijk gemiddelde liggen.   

De score “Route 8”, afgenomen als eindtoets in groep 8 was 204,7   

De Route 8 scores geven een relatieve score weer op een schaal van 100-300.  

 

2015 – 2016  route 8   212,5 

2016 – 2017  route 8   211,5 

2017 – 2018        route 8   204,7 

  

  

 
  

  
 

De kwaliteit van het onderwijs kan onder meer blijken uit de resultaten van de kinderen en de 

uitstroom naar het voortgezet onderwijs:  

  

  

  

Verdeling vervolg onderwijs   
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 Nieuwe ontwikkelingen/Speerpunten 2018-2019.  

  

1. Door de daling van het leerlingen aantal zullen we in de toekomst op onze school 

steeds meer te maken krijgen met combinatiegroepen en clustergroepen. Daarom werken 

we dit schooljaar verder aan de optimalisering van het klassenmanagement, coöperatieve 

werkvormen en directe instructie. Dit doen wij samen met onze collegaschool Sint Jan. Met en 

van elkaar leren is het motto.  

  

2. In het schooljaar 2016-2017 is in groep 3 t/m 8 gestart met de invoering van het 

signaleringsinstrument sociaal-emotionele ontwikkeling “Zien”. In het schooljaar 2017-2018 

werd dit programma verder geïmplementeerd en geborgd. In 2018 – 2019 Gaan we dit 

instrument gebruiken om planmatig Sociaal emotioneel leren vorm te geven. Daarnaast gaan 

we voor het groepsvormingsproces van de groepen aan de slag met de lessen uit “wij zijn 

een groep”.  

  

3. ICT. Komend schooljaar gaan alle teamleden zich verder scholen in diverse ICT 

toepassingen:  

_ het vernieuwde ICT beleid implementeren in het dagelijks handelen 

- Vergroting van de effectiviteit bij de inzet van het leerling programma Snappet.  

- Werken in de cloud. met teams en Sharepoint 

- Werken met het communicatieplatform Social Schools 

- Werken met MATH 

  

4. Het vakgebied rekenen krijgt een extra impuls:  

Vanuit een diepte analyse van de citotoetsen gaan wij het gepersonaliseerd leren op het 

gebied van rekenen vorm geven met MATH.  

 

5. Begrijpend lezen.  

In 2018 – 2019 gaan we middels het verbinden van de leerjaren en het verbinden van de 

losse vakgebieden het begrijpend lezen vorm geven. 

 

6. In de groepen 1 en 2 werd de methode Kleuterplein ingevoerd. Deze methode zal als 

ondersteuning/vervanging van een aantal thema’s in de groepen 1 en 2 gaan fungeren. In 

schooljaar 1819 zal deze methode meer diepgang krijgen en zullen de activiteiten vanuit 

de methode nog beter aangepast worden naar de onderwijsbehoefte van de 

verschillende kleuters. Er zal meer groepsdoorbroken gewerkt gaan worden. 

  

0 5 10 15 

HAVO/ VWO 

HAVO/ HAVO Kansklas 

TG 

KB 

LWOO 

0 10 20 30 

Pius X 
College 

Rythovius 
College 

Sondervick 
College 



54  

  

 

7.   Dit jaar zullen wij wereld oriënterend met thema’s gaan werken. De methode blijft de 

basis, maar daarnaast willen we eigenaarschap en leerplezier bij de kinderen verhogen 

door hen verschillende werkvormen aan te bieden. Uiteindelijk moeten zij behalve van het 

proces ook veel geleerd hebben over het onderwerp en dat presenteren 

 

8. Wij zullen 2 x per jaar een serie lessen op het gebied van creativiteit geven in de vorm van 

ateliers. In die 4 tot 6 weken wordt er naar een eindproduct gewerkt. Ook dat zal worden 

gepresenteerd.  

 

9. Projectwerk; Op vrijdagmiddag zullen de groepen 5 – 8 per periode een WO onderwerp 

uitwerken. Daarbij zullen de digitale geletterdheid en de 21 eeuwse vaardigheden een rol 

gaan spelen in de leerdoelen die zij gaan bereiken. Naast de inhoudelijke doelen. 

    

 

 

 Vakantierooster 2018-2019  
  

Herfstvakantie   15 okt. t/m 19 okt. 2017  

Kerstvakantie   24 dec. 2018 t/m 4 jan. 2019  

Carnavalsvakantie  04 mrt. t/m 08 mrt 2019 

Meivakantie  22 apr. t/m 03 mei 2018  

Tweede Pinksterdag  10 mei 2019 

Hoogeloon Kermis  24 juni 2019 

Zomervakantie  8 juli t/m 16 aug. 2019 

  

 

 

 Studiedagen 2018-2019  
  

    

Donderdag    6 december 

Vrijdag   08 februari 

MaandagMIDDAG                      15 april 2019 

 

Maandag  24 juni 

  

Gymtijden 

 

Dag  Tijd  Groep  

Maandag     
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  14.30 - 15.30 u   4-5-6 

Gr3: Nicky 

buitenspel 

Woensdag  08.45 - 09.30  6-8 

  09.30 - 10.15 u  3-5  

  10.15 – 11.00 u  7  

  11.00 - 11.45 u  4   

Donderdag  13.30 - 14.30  7-8  

  14.30 -15.30  6   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vaststelling van schoolgids 
 

 

 

 

School:   De Vest, brinnummer 07DA 

 

Adres:   Hofveld 4 

 

Postcode/plaats: 5525 AV Hoogeloon 

 

 

 

 

 

 

Onderwijsstichting KempenKind, bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft de van 01-

08-2018 tot 01-08-2019 geldende schoolgids van deze school vastgesteld. 
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Namens het bevoegd gezag, 

 

 

Eersel, 28 juni 2018 

 

 

 
 

 

H. Derks 

 

 

voorzitter College van Bestuur 
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