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EEN WOORD VOORAF  

  

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van Brede school St.-Jan voor het schooljaar 2017-2018. Deze gids 

is bedoeld voor alle ouders van kinderen die onze school bezoeken en voor ouders die een 

overweging maken om hun kind bij ons op te geven.  

  

Waarom deze schoolgids?  

Scholen verschillen steeds meer in werkwijze, sfeer en resultaten. Het is daarom goed een en ander 

te beschrijven.  

Deze schoolgids geeft informatie over wat u allemaal van ons kunt verwachten, welke afspraken er 

liggen en wat wij van u mogen verwachten.  

U, als ouder, kunt naar aanleiding van deze gids in gesprek gaan met het team, bestuur, ouderraad 

en MR.  

De medezeggenschapsraad (MR) heeft deze schoolgids als zodanig vastgesteld. Wij publiceren de 

gids op onze website. Op verzoek overhandigen wij u een gekopieerd exemplaar.  

Ieder jaar ontvangt ieder gezin een kalender met daarop de actuele gegevens voor dit betreffende 

schooljaar, zoals vakanties, vrije dagen en de verjaardagen van kinderen en team.  

Deze gids is met de nodige zorg samengesteld. Heeft u wensen, suggesties ter verbetering of 

opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de directie van de school.  

  

  

Wij hopen dat u deze gids met plezier leest en dat daardoor een duidelijk beeld ontstaat over de 

plaats waar uw kind onderwijs geniet.  

  

Clusterdirecteur: Mari Kokke  

Locatieleider: Monique van Eert  
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1 DE SCHOOL  
  
Overal in Leenderstrijp komen we de naam “Sint Jan” tegen. De winkel: “Coöp Sint Jan”, het 

SintJanskapelletje, het Gilde, en natuurlijk onze school. Allemaal zijn ze vernoemd naar Johannes 

de Doper.  

Als je de Bijbel (het Nieuwe Testament) erop naslaat, kun je lezen hoe Johannes in de woestijn van 

Judea preekte. Johannes de Doper was uniek. Mensen werden geraakt door zijn woorden, omdat hij 

hen uitdaagde om zich af te keren van alle verkeerde dingen.  

Dagelijks “verkondigen” onze leerkrachten een soortgelijke boodschap als die van Johannes de 

Doper destijds. Dit komt o.a. tot uiting door het werken met “Leefstijl”, waarin aandacht wordt 

besteed aan het ontwikkelen van talenten, het stimuleren van gewenst gedrag, doordachte 

beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten enz.: thema’s en lessen ter stimulering van 

sociaal-emotionele vaardigheden.  

Brede school Sint Jan: nog steeds een actuele naam voor een in 1916 gestichte school, die werd 

toegewijd aan Johannes de Doper.  

  

In 2013 is onze nieuwe school voltooid. Om bovenstaande redenen hebben we er bewust voor 

gekozen om de naam St.Jan  te behouden. Omdat in het nieuwe gebouw ook verschillende 

dorpsactiviteiten plaatsvinden en ruimtes door buitenschoolse organisaties gebruikt kunnen worden 

is de naam van basisschool St. Jan veranderd in Brede school St. Jan.  

                          

  

Geschiedenis van de school  

  

Hier ziet men door vereende kracht.  

Het kleine heeft toch grote macht.  

Laat dit een spoorslag voor allen zijn.  

En allen steeds voor allen zijn.  

  

Dit gedicht is erg toepasselijk voor de St Jan en Leenderstrijp. Het stamt uit 1916 ten tijde van de 

oprichting van de school en is nog steeds erg 

actueel. De geschiedenis van onze school is 

zeer bijzonder te noemen. Graag verwijzen 

wij u naar de website voor het volledige 

verhaal. (www.stjanleende.nl)  

  

  

Situering van de school   

De school ligt aan de St. Jan Baptistastraat. 

Door de geschiedenis en ligging van onze 

school zijn we in eerste plaats gericht op 

kinderen die in Strijp wonen. Ook andere 

kinderen uit Leende of elders, waarvan de 

ouders kiezen voor onze school, zijn welkom.  

In goede samenwerking met de gemeente en de gemeenschap van Leenderstrijp is in maart 2013 

de nieuwe school in gebruik genomen. De school heeft het idee van een landbouwschuur: begane 

grond met een schuin aflopend pannendak. Op de verdieping zijn geen lokalen gesitueerd, maar 

verschillende kleine ruimtes en een personeelskamer. Deze kleine ruimtes kunnen o.a. gebruikt 

worden voor instructie aan kleine groepen kinderen, aan een kind individueel, een onderzoek, 

buitenschoolse expertise en buurtactiviteiten. Op de begane grond bevinden zich vier leslokalen 

met extra ruimtes, gesitueerd aan een ruime hal met een podium dat verbonden is met de gymzaal.   

We maken gebruik van de gemeenschappelijke gymzaal voor  

lichamelijke opvoeding, bewegingsonderwijs, dans en drama. Deze gymzaal is direct 

verbonden met de school. Een flexibel podium is opgesteld in de hal van de school, maar 

is ook te gebruiken in de gymzaal voor grotere uitvoeringen.   
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Speelplaats  

De speelplaats is een heerlijk nieuw ingericht 

terrein waar de kinderen naar hartenlust kunnen 

spelen.   

Drie picknicktafels kleden de speelplaats aan en zorgen voor een rustig plekje waar ook tussen de 

middag gegeten kan worden. Buiten het klimtoestel en de pannakooi zijn er ook veel natuurlijke 

speelplekken voor de kinderen.  

   

 

 

Schoolgrootte  

Ons schoolgebouw biedt ruimte aan ruim 100 kinderen. Volgens de prognoses kunnen we de 

komende jaren op dit aantal blijven rekenen.  
Er zijn 10 personeelsleden (1 clusterdirecteur, 1 locatieleider,1 kwaliteitsondersteuner, 7 vaste 

onderwijsgevenden). We proberen ieder schooljaar ook studenten aan ons te verbinden. Daarnaast 

is er aan het cluster een conciërge en een administratieve kracht verbonden. Ook werken we met 

een vaste schoonmaakkracht.   

Samen met 30 andere scholen wordt onze school bestuurd door SKOzoK (Samen Koersen Op 

Zichtbare Onderwijs Kwaliteit) zie hoofdstuk 2.   

 

 

  
Hygiëne en veiligheid   

Het gebouw, het speelplein en de directe omgeving zijn van invloed op de veiligheid en gezondheid 

van de kinderen en op hun schoolprestaties. Leerlingen die als gevolg van de leerplichtwet verplicht 

zijn naar school te gaan, hebben recht op een veilig en gezond schoolmilieu.   

  

Het gebouw van de St Jan is voorzien van een gebalanceerd luchtsysteem, zodat kinderen 

verzekerd zijn van gezonde lucht.   

Met regelmaat wordt het gebouw en zijn omgeving getoetst in de vorm van een risico-inventarisatie.  

De uitkomsten en acties hierbij worden besproken in de MR.  

Voor alle instellingen van SKOzoK geldt hetzelfde veiligheidsplan. Zie www.skozok.nl  

  
 

  
  
   
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.skozok.nl/
http://www.skozok.nl/
http://www.skozok.nl/
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2.  SKOzoK           

Onze school is aangesloten bij SKOzoK (Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit), 
gevestigd te 5504 BS Veldhoven, Pastoor Jansenplein 21. SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze 
onderwijsstichting met 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, 
Valkenswaard en Waalre. Het dagelijks bestuur van SKOzoK bestuur uit Ingrid Sluiter, voorzitter 
College van Bestuur, en Stan Vloet, lid College van Bestuur. SKOzoK hanteert de Code Goed 
Bestuur van de PO-raad. 

 
De missie van onze stichting is het bieden van eigentijds onderwijs aan onze leerlingen in een 
uitdagende leeromgeving, zodanig dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
Onze visie: 

 We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses 
van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en 
de omgeving. We bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis.  

 SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op professionele 
wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we verantwoordelijkheid nemen, 
voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.  

 We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, 
ketenpartners en gemeenten.  

 Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare middelen zo goed 
mogelijk benutten.  

 Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school. 
 
SKOzoK wil goed en eigentijds onderwijs (blijven) verzorgen. Daarom kijken we kritisch naar de 

wereld om ons heen en spelen we constant in op nieuwe ontwikkelingen. De strategie staat 

beschreven in ons Koersplan. Hiermee geven we richting aan de organisatie. We onderscheiden drie 

focuspunten waarlangs we ons beleid vormgeven:  

 Excellent in leren,  

 samen ontwikkelen van de leergemeenschap,  

 slimmer organiseren. 
 

Meer informatie over de strategie van SKOzoK is te vinden op www.skozok.nl. 
 

Skozok opereert in clusters. De clusterdirecteur voert de regie over twee of drie scholen, afhankelijk 

van de grootte. Een clusterdirecteur kan hierbij ondersteund worden. 

Ons cluster bestaat uit drie scholen: St. Jan in Leenderstrijp, de Triangel in Leende en de 

Talententoren in Sterksel.  Het management voor ons cluster wordt gevormd door Mari Kokke met 

ondersteuning van Monique van Eert. 

 

 

 

  

  

  
  

  

  

  
  

http://www.skozok.nl/
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3 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT  
  
Missie  

De missie van onze school is: “Samen op ontdekkingstocht”   

  

Visie   

Zonder visie geen richting, géén groter doel!  

  

Visie van de St Jan:  

Ieder kind is uniek!  

Om gelijke kansen te krijgen in de maatschappij van nu is het van belang  dat 

kinderen hun eigen mogelijkheden en talenten weten te ontplooien.  Zij 

hebben recht op “ongelijke” behandeling in opvoeding en onderwijs!  

  

  

Middels onderstaande pijlers kunnen we onze visie realiseren  

1. Wij zorgen voor welbevinden in een veilige omgeving voor iedereen.   

2. Er is sprake van een krachtige leeromgeving.   

3. Wij bewaken de kwaliteit van én een goede balans tussen de cognitieve 

ontwikkeling en de persoonsontwikkeling.  

4. Wij zorgen binnen onze mogelijkheden voor onderwijs op maat.   

5. Wij stimuleren de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maar ook het zélf 

actief opzoeken en verwerken van informatie.   

6. Kinderen leren om zelf keuzes te maken, initiatief te nemen en 

verantwoordelijkheid te dragen.  

7. De kinderen leren organiseren, plannen en communiceren.  

8. We leren van elkaar en met elkaar in interactie en samenwerking.   

9. We stimuleren de ontwikkeling van de zelfkennis. Hierdoor kunnen sterke kanten 

worden benut en bewust aan de minder sterke kanten worden gewerkt.   

Op deze 9 pijlers willen we ons onderwijs bouwen.  

Dat betekent dat ze in al onze activiteiten herkenbaar zijn.  

  

  
Identiteit  

Brede school St. Jan is een katholieke basisschool.  Naast de voortdurende aandacht voor waarden 

en normen binnen Leefstijl besteden we ook aandacht aan Bijbelverhalen, christelijke feesten en 

gezamenlijke activiteiten. We staan samen stil bij droevige en blije momenten, gaan samen op kamp 

en er worden regelmatig projectafsluitingen gehouden waar ook u als ouder van harte welkom bent. 

Zie ook Levensbeschouwing, blz. 14  

  
 Schoolconcept: Afstemming in ons onderwijs Ons uitgangspunt is: Ieder kind is uniek!   

Om gelijke kansen te krijgen in de maatschappij van nu is het van belang dat kinderen hun 

eigen mogelijkheden en talenten weten te ontplooien. Zij hebben recht op “ongelijke 

behandeling” in opvoeding en onderwijs. Daarom is afstemming binnen onderwijs 

noodzakelijk.  

Voor onze werkwijze gelden de volgende 7 samenhangende uitgangspunten:  

1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal Wat heeft deze leerling nodig 

om een bepaald doel te behalen?  

2. Er vindt afstemming en wisselwerking plaats  

We houden rekening met de verschillen. Leerlingen verschillen, maar groepen, leerkrachten, 

scholen en ouders ook. Een goede interactie is van groot belang!  
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3. De leerkracht doet er toe  

De leerkracht biedt zo goed mogelijk adaptief onderwijs, 

onderwijs dat afgestemd is op de onderwijsbehoeften van het 

kind. De leerkracht is de spil in de ontwikkeling van het kind. 

Verander je de leerkracht, dan verander je het kind.  

4. Positieve aspecten zijn van groot belang  

Aandacht voor positieve aspecten beschermt ons tegen een 

negatief beeld van een kind, een groep, ouders, van onszelf 

als leerkracht of team.  

5. Er vindt een constructieve samenwerking met ouders en 

leerlingen plaats  

Hét belangrijkste kenmerk van effectieve ouderbetrokkenheid is een goede communicatie.             

We praten zoveel mogelijk met in plaats van tegen of over leerlingen en ouders  

6. We werken doelgericht   

Zonder doelen geen richting, geen effectieve feedback en geen mogelijkheid om het werk te 

evalueren.  

7. We werken systematisch, in stappen en transparant  

Het is voor alle betrokkenen duidelijk hoe de school werkt en waarom.  

  

Het klimaat van de school: Leefstijl  

De missie van Leefstijl, die wij volledig onderschrijven, is de volgende:   

  

Leefstijl wil bevorderen dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en 

zelfstandige volwassenen.  

  

Dit is ook wat de maatschappij van hen vraagt.  Leefstijl is een manier van werken die ons 

helpt de waarden en normen bij onze kinderen maar ook bij ons team te versterken. Daardoor 

kenmerkt onze school zich, naast de kleinschaligheid, door een prettige open sfeer en de 

intensieve samenwerking van kinderen onderling, met leerkrachten, ouders, omgeving en 

onze studenten.  

  

De Leefstijllessen zijn bedoeld om:  

• kinderen en leerkrachten bewust te maken van hun eigen 

gedrag  

• hen te leren zichzelf en anderen te respecteren  

• vaardigheden te ontwikkelen om goed met elkaar om te gaan 

zoals luisteren en ruzies oplossen  

• taalontwikkeling en uitdrukkingsvermogen te stimuleren  

• zelfstandig gedrag aan te moedigen  

• gezondheidsvaardigheden aan te leren zoals: niet roken, geen 

drugs, goede hygiëne etc.  

• kinderen te stimuleren gezond te leven, door veel beweging en gezond eten  

  

Leefstijl is de basis voor goed burgerschap. Burgerschapsvorming brengt jonge burgers de 

basiskennis, vaardigheden en houding bij, die nodig is om waar gewenst een actieve rol te kunnen 

spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving  

Leefstijl is een continue proces in onze school. Regelmatig wordt hiervoor tijd in het 

lesprogramma gereserveerd, maar het is een basisvaardigheid die overal terugkomt. Vele 

teamleden hebben hiervoor een training gevolgd.  
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4 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS  
 

Groepering en organisatie van de groepen  

We delen de kinderen zodanig in dat we altijd met gecombineerde groepen werken.   

In iedere groep zijn leerkrachten, vaak in duo-functie, werkzaam.   

  

De groepen zien er dit schooljaar als volgt uit: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.  Voor 

alle groepen geldt:   

• effectieve instructies   

• werken met een weektaak  

• zelfstandig werken  

• extra instructie voor de kinderen die dat nodig hebben, individueel of in kleine groepjes  

• gezamenlijke activiteiten met de hele groep  

 

  

De activiteiten voor de kinderen  

Activiteiten in de onderbouw (groep 1 en 2)  

Jonge kinderen leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen 

daarop in door te zorgen voor een groot en gevarieerd aanbod 

van materialen en activiteiten.   

We voeren gesprekken met de kinderen zodat actieve 

taalontwikkeling verder gestimuleerd wordt.   

We gaan uit van betekenisvolle onderwerpen. We laten ons 

leiden door de methode Kleuterplein. Binnen de thema’s die aan 

bod komen wordt aandacht geschonken aan taalactiviteiten  

waarbij woordenschat een heel belangrijk onderdeel is, ontwikkelingsmaterialen,  

bewegingsactiviteiten, expressieactiviteiten, sociaal-emotionele ontwikkeling en de wereld van het 

kind buiten de school.  

Binnen deze activiteiten wordt aandacht besteed aan de belangstelling van het kind voor lees-, 

schrijf- en rekenvaardigheden.   

  

  

Basisvaardigheden   

Lezen  

Kinderen die aan lezen toe zijn krijgen alle kansen om zich daarin verder te ontwikkelen. Vanaf 

groep 3 krijgen de kinderen systematisch lees-taalonderwijs. Wij werken met de nieuwste versie van 

de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode geeft gestructureerd de mogelijkheid kinderen die al 

kunnen lezen, daarmee verder te laten gaan. Kinderen die nog niet kunnen lezen volgen de 

reguliere wijze. Om de methode nog beter aan te laten sluiten bij de behoefte van het kind gaan we 

er flexibel mee om.   

Naast het technisch goed kunnen lezen van teksten worden de kinderen ook bewust van de 

betekenis van verhalen.   

We werken met een gestructureerde voortgezet technisch leesmethode “Lekker Lezen”. Met behulp 

van deze methode krijgen de kinderen veel aandacht en instructies op hun eigen niveau, waardoor 

het leesniveau aanzienlijk stijgt. Lezen is de basis voor het leren! Naast technisch lezen is het 

begrijpend lezen ook van essentieel belang. Het studerend lezen vindt plaats in de bovenbouw.  
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Een zeer belangrijk aspect van de 

leestaalontwikkeling is de leesbeleving, het plezier in 

het lezen. Om dit te bevorderen werken we onder 

andere met het bibliotheekproject “De Rode Draad”. 

Zeer gevarieerde leesactiviteiten worden daarin 

toegepast, zoals spel-lees-activiteiten, een 

bibliotheekbezoek en een bezoek aan een bekende 

kinderboekenschrijver.  

  

Taal  

De taalontwikkeling van kinderen bestaat uit diverse 

onderdelen. Lezen, spreken, woordenschat, creatief 

taalgebruik, stellen, spellen, actief  luisteren en 

taalstructuren zoals ontleden zijn daar voorbeelden van. Het stimuleren van taal in de breedste zin 

van het woord is enorm belangrijk.  

Deze taalactiviteiten zijn doorlopend aanwezig in ons onderwijs.  

De taalmethode “Taal in beeld” vormt de rode draad binnen ons taalonderwijs.  

   

Schrijven  

Kinderen leren een methodisch schrift. De opbouw loopt met voorbereidende schrijfactiviteiten vanaf 

de kleutergroep via technisch leren van letters tot toegepast schrijven. Voor een goede 

schrijfontwikkeling is goed schrijfmateriaal zeer belangrijk. Per groep wordt gekeken wat het meest 

geschikte materiaal is.   

  

Rekenen  

Kinderen leren rekenen door veel oefening en herhaling. Maar vooral ook door het rekenen te 

plaatsen in dagelijkse situaties. Inzicht krijgen in het rekenprobleem is daarbij belangrijk. Rekening 

houdend met de verschillen in ontwikkeling leren kinderen om te gaan met allerlei vormen van 

rekenen.   

Het automatiseren van sommen, zoals optellen, aftrekken en het leren van de tafels, neemt 

een belangrijke plaats in. Hieraan kunnen ook de ouders hun steentje bijdragen.  De nieuwe 

methode Wereld in Getallen vormt de handleiding in ons rekenonderwijs.   

 

 

Wereld oriënterende vakken  

Kinderen ontdekken steeds meer van de wereld. In projecten gaan 

we daarin een stapje verder. Door de gehele school worden wereld 

oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, 

natuur, gezond gedrag, verkeer) zoveel mogelijk in samenhang 

aangeboden. Deze vakken worden onderverdeeld in de vier 

domeinen: Ruimte, Tijd, Natuur en Techniek, Mens en Wereld.  

Naast aangeboden kennis proberen we kinderen uit te dagen 

zelfsturend met wereldoriëntatie bezig te zijn. Zij maken daarbij zelf 

keuzes. Met duidelijke opdrachten gaan zij daarmee aan de slag. 

Tijdens deze projecten gaat het vooral ook om samenwerken, 

initiatief tonen, verantwoordelijkheid nemen, informatie zoeken en verwerken, organiseren en 

communiceren. Wij maken hierbij gebruik van de digitale methodes van Blink.   

 

 

Verkeer  

De verkeersveiligheid staat steeds in onze belangstelling. Kinderen hebben te maken met het 

verkeer. Kennis hebben van en vaardig zijn in het verkeer is heel belangrijk. Wij nemen ieder jaar, in 
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groep 7, deel aan de praktische verkeersproef en deze kinderen kunnen zo hun verkeersdiploma 

halen.  

We hebben een aantal jaren geleden het Brabants Veiligheid Label (BVL) ontvangen, als bewijs van 

goed verkeersonderwijs. Om het jaar vindt de verkeersthemadag “Streetwise “ plaats, 

georganiseerd door de  ANWB. Het is een verkeerseductieprogramma voor kinderen op de 

basisschool om hen verkeersvaardig te maken.    

Expressie activiteiten  

Kinderen willen zich graag uitdrukken, de een wat meer dan de ander. We reiken kinderen 

materialen en technieken aan om dat te realiseren. Daarnaast vinden diverse expressieactiviteiten 

plaats als onderdeel van de projecten.   

Regelmatig houden we uitvoeringen of projectafsluitingen met de kinderen. De ouders zijn van harte 

welkom. Kinderen leren zo, zich ook ten overstaan van een grotere groep te uiten.  

Kunstzinnige ontwikkeling  

In het kader van de kunstzinnige ontwikkeling zijn wij aangesloten 

bij Rick. Dit is een stichting die voor scholen uit de omgeving ieder 

jaar een kunstprogramma samenstelt. Ieder jaar worden 

verschillende thema’s gekozen waar de scholen samen de 

uitwerking voor hun rekening nemen. Het thema kan variëren van 

theater tot beeldhouwen en van dans tot drama.   

 Lichamelijke opvoeding  

Kinderen bewegen graag. Aan deze bewegingsdrang komen we tegemoet. De jongste kinderen 

gaan iedere dag de gymzaal in (of naar buiten bij mooi weer). De andere kinderen gaan 2 keer per 

week gymmen.  

Tijdens deze lessen wordt de motoriek van het kind verder ontwikkeld. Daarnaast is sportiviteit 

een belangrijk aandachtspunt. De lessen worden in de gymzaal gegeven of buiten op het veld. 

Voor afspraken over kleding verwijzen we u naar hoofdstuk 10: diversen.  

Levensbeschouwing  

Ons levensbeschouwelijk onderwijs richt zich op:  

• het bevorderen van een persoonlijk geloof vanuit hun eigen vragen en ervaringen  

• het deelnemen aan een gezamenlijke geloofsbeleving  

• kennis over de R.K. godsdienst  

• aandacht schenken aan andere godsdiensten en levensbeschouwingen  

• gelijkwaardige behandeling voor iedereen  

• specifieke catecheseprojecten (methodeTrefwoord) worden ingezet rondom Kerstmis en 

Pasen.  

• het onderdeel “normen en waarden” heeft een plek binnen de methode LEEFSTIJL   

De wereld in school halen  

De totale ontwikkeling van kinderen stimuleren we o.a. door het organiseren van diverse activiteiten. 

Te denken valt aan: excursies; culturele activiteiten; sport- en speldagen; schoolkamp (1 keer in de 

twee jaar); activiteiten rond de intocht van Sinterklaas; Kerstmis; brandweer; IVN (vereniging voor 

natuur- en milieu educatie) etc. Naast deze gezamenlijke activiteiten kunnen kinderen in groepjes of  

individueel ook informatie halen uit de wereld om hen heen. Zij kunnen in 

verband met hun activiteiten ten aanzien van projecten, afspraken maken 

met experts buiten de school, waarbij ook ouders een hele belangrijke rol 

spelen. Ook de leerkrachten besteden veel aandacht aan buitenschoolse 

bezoeken passend binnen de projecten.  
  Oo  

 

Projecten  

Hierbinnen vallen vele van de bovenstaande activiteiten. We werken dan ook wel 

groepsdoorbrekend (alle leeftijden door elkaar). Ook het sociale aspect speelt hierin een belangrijke 

rol.  
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Rond een project  organiseren we allerlei activiteiten, waarbij vaak ook ouders ingeschakeld 

worden.  

   

Computer   

Iedere groep heeft voldoende mogelijkheden om met digitale programma’s het onderwijs nog beter 

vorm te geven. We werken met een server gestuurd netwerk: SKOOL. Voor de kinderen is 

Kennisnet en ook het internet beschikbaar als groot documentatiecentrum. Aan het gebruik hiervan 

hangen verschillende afspraken. De belangrijkste is dat kinderen altijd moeten vragen wanneer zij 

gebruik willen maken van “Google” en aangeven waarom. Daarnaast staan vele adviezen op papier, 

waar u op school naar kunt informeren.  

Kinderen van groep 4 t/m 8 werken ook met Snappits. Dit zijn kleine tablets die met name ingezet 

worden om de geleerde stof te verwerken en te oefenen. Kinderen krijgen hierdoor verwerkingsstof 

op maat aangeboden waar ze volledig zelfstandig aan de slag kunnen. De leerkracht krijgt continu 

feedback op het werk van de kinderen. 

Ook het komende jaar zetten we verder in op bijscholing van het team en de efficiënte inzet van 

computer en laptops ter verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.   

  

Excellente leerling  

Om ons onderwijs ook goed af te stemmen op de meer begaafde leerling zijn we een aantal jaren 

geleden gestart met het traject: “Excellente leerling”. De doelstelling die wij geformuleerd hebben in 

ons beleidsplan is de volgende:  

Wij willen dat elk kind zich naar vermogen kan ontwikkelen en kan opgroeien in onze veranderende 

maatschappij. Daarbij gaan wij uit van het eigene van een kind, een gevarieerd aanbod in het 

lesgeven en de school als veilige werkplaats voor het kind.  

Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling bij kinderen.  

Daarom is onderwijs op maat noodzakelijk en moet er ook specifieke aandacht zijn voor de meer 

begaafde leerling.  

  

 Dag- / weektaak  

Op verschillende momenten van de dag werken de kinderen zelfstandig aan bovenstaande 

activiteiten. Zij maken keuzes uit de taken die op hun dag- / weektaak staan. Hierop staan verplichte 

activiteiten en keuzemogelijkheden.  

Het beleid ten aanzien van huiswerk  

De kinderen in groep 7 en 8 krijgen structureel huiswerk mee naar huis. Op een afgesproken dag 

dient dit op school terug te zijn om het werk met de kinderen te kunnen bespreken.  

De kinderen van groep 7 en 8 krijgen een agenda van school, waarin zij hun weektaak en andere 

afspraken plannen.  

De kinderen van andere groepen krijgen incidenteel huiswerk mee naar huis. Het betreft hier kleine 

leeropdrachtjes, zoekopdrachtjes en dergelijke.  

Ieder kind kan op individuele basis huiswerkopdrachtjes krijgen. Dit zal dan besproken worden met 

de betreffende ouders.  
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5 DE ZORG VOOR DE KINDEREN  

De aanname van nieuwe leerlingen      

We onderscheiden op school twee vormen van instroom: De vierjarige die naar school gaat en een  

“tussentijdse instroom”, kinderen die van een andere school afkomstig zijn.  

  

4 jarige:  

De aanname van nieuwe leerlingen  

Aanmeldingstijden voor het aanmelden van nieuwe vierjarige 

leerlingen worden elk voorjaar bekend gemaakt via de gemeentelijke 

pagina in de “Parel van Brabant” of onze eigen ‘scholen-krant’. 

Daarnaast kunt u het gehele jaar na afspraak een rondleiding krijgen 

door onze school en wordt u in de gelegenheid gesteld om uw kind 

meteen aan te melden. De ouders ontvangen dan een 

“aanmeldformulier”. 

Het ingevulde en ondertekende “aanmeldformulier” wordt door ouders ingeleverd of opgestuurd. Ouders 

geven in dit formulier ook toestemming om informatie in te winnen bij de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of 

vorige school.  

De directie besluit binnen twee weken,(eventueel na overleg met de K.O.-er) of inschrijving plaats vindt of dat 

er een nader gesprek plaats moet vinden of dat er gezocht moet worden naar passend onderwijs elders. 

Besluit de directie tot  inschrijving dan verwerkt de administratie dit in Parnassys en stuurt een schriftelijke 

bevestiging naar de ouders middels het formulier “bevestiging inschrijving”.  

Ongeveer 10 weken voor de vierde verjaardag krijgen de ouders telefonisch of via mail het verzoek het 
formulier “Ontwikkeling Kind” in te vullen en per mail naar de KO-er terug te sturen. Indien nodig geeft de 

KO-er  intern aan of er reden is voor verdere acties. Dit wordt dan met de ouders besproken.  

Ongeveer 6 weken voor de vierde verjaardag belt de leerkracht de ouders die aangegeven hebben op het 

formulier “ontwikkeling kind” behoefte te hebben aan een gesprek en maakt daarvoor een afspraak. Tevens 

volgt een uitnodiging voor de 2 oefenmomenten. 

Ouders die geen behoefte hebben aan een mondelinge toelichting krijgen een schriftelijke uitnodiging voor de 

2 oefenmomenten. 

De leerkracht verstrekt schriftelijk praktische informatie. 

Op de dag dat een leerling 4 jaar wordt, is hij/zij welkom op onze school. Wordt hij/zij in de vakantie 4 jaar dan 

start de leerling direct na de vakantie. Wordt het kind 4 jaar in de 6 weken voorafgaand aan de zomervakantie 

dan moeten de ouders wel rekening houden met het feit dat dan de groepen erg groot zijn en de overgang van 

thuissituatie, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal daardoor érg groot zal zijn. Ook zijn we in deze laatste 

periode van het schooljaar bezig met toetsen en het afsluiten van het school-jaarprogramma. Dat de groepen 

dan waarschijnlijk ook vrij groot zijn, komt door de instroom van 4 jarigen gedurende het schooljaar. Om die 

reden kan de leerkracht of directie adviseren om de leerling pas in het nieuwe schooljaar te laten starten. Dit 

geeft meer structuur, regelmaat en veiligheid bij de nieuwe leerling, 

 

Aanmeldingstijden voor het inschrijven van nieuwe vierjarige leerlingen, en de aankondiging 

van de open dag  worden elk voorjaar bekend gemaakt via de gemeentelijke pagina in de “De 

Parel van Brabant” en via een krantje dat huis aan huis verspreid wordt. Ongeveer 6 weken 

voor de vierde verjaardag krijgt de nieuwe leerling bericht dat hij een aantal ochtenden mee 

kan lopen. De ouders nemen contact op met de betreffende leerkracht om de data hiervoor af 

te spreken. Als het kind 4 jaar is mag het naar school. Is het kind jarig na het begin van een 

nieuw schooljaar, maar binnen de eerste 2 weken van het schooljaar, dan mag het meteen 

vanaf het begin van dat schooljaar naar school.   

  

Tussentijdse instromers:  

In het eerste telefonisch contact met ouders die van school willen veranderen wordt uitdrukkelijk 

gesproken over de reden van aanmelding. Op de eerste plaats wordt er gekeken naar het aantal 

leerlingen op dat moment. Ligt dat aantal rond de 100 dan is er op dat moment geen plaats voor 

tussentijdse instroom van een andere school. Ligt het aantal duidelijk onder de 100 zal er contact  
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opgenomen worden met de school van herkomst. Samen met het team kijken we of de 

onderwijsbehoeften van dit kind passen in de groep waar het eventueel geplaatst wordt. Daarna 

vindt het informatieve gesprek plaats. De eventuele specifieke zorg zal een belangrijk onderwerp 

van gesprek zijn. Het kind komt voorafgaand aan plaatsing, kennis maken met de school en de 

groep waarin het geplaatst zal worden. Na observatie én gesprek(ken) met de school van afkomst  

wordt definitief besloten tot al dan niet plaatsen. Instroming vindt plaats na de zomervakantie.  

Uitzonderingen op het bovenstaande zijn verhuizingen, 4-jarige instromers en eventuele 

noodsituaties.   

  

In de eerste weken van elk schooljaar wordt een informatieavond voor alle ouders georganiseerd. 

Op deze avond komt een aantal zaken aan de orde zoals de manier van werken en wat er in het 

betreffende jaar aan de orde komt.  

  

Onze leerlingenzorg  

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in onze school  

Samen zijn we verantwoordelijk voor de voortgang van de kinderen. We volgen de ontwikkeling 

door:  

• Observatie: wat en hoe doet een kind  

• Gesprekken met de kinderen en ouders:  

Op de onderstaande, geplande, momenten geven wij verslag over uw kind: 

In groep 1: in november het welbevinden gesprek 

   in maart een schriftelijk verslag en een gesprek 

in juni een facultatief gesprek 

In groep 2: in november  een schriftelijk verslag en een gesprek 

                       in maart een gesprek 

                       in juni een schriftelijk verslag en een facultatief  gesprek 

* bij de instromers hebben we na ongeveer 6 weken een eerste gesprek. 

In groep 3-8: in november een gesprek, m.n. over het welbevinden 

   in februari een rapport met aansluitend een gesprek 

   einde schooljaar een rapport met facultatieve gesprekken 

• Toetsing: twee keer per jaar worden toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem afgenomen   

• Methode gebonden toetsen  

  

De organisatie van onze leerlingenzorg is beschreven in het zorgplan. In groep 1 t/m 8 worden de 

leervorderingen gevolgd met methode gebonden toetsen en niet methode gebonden toetsen, in het 

leerlingvolgsysteem Parnassys, CITO LOVS en door middel van observaties door de leerkracht. 

De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt voor groep 1 t/m 8 gevolgd met behulp van het 

programma: ZIEN van Parnassys   

Als kinderen uitvallen (D en E leerlingen) of dreigen uit te vallen worden handelingsplannen 

gemaakt.   

De toetsresultaten en de handelingsplannen worden besproken met de kwaliteitsondersteuner.  

Deze ondersteunt de groepsleerkrachten met het opstellen van een handelingsplan. Zo nodig 

verricht zij aanvullend didactisch onderzoek en maakt ze, in samenspraak met de 

groepsleerkrachten, een plan van aanpak. Deze plannen worden met de ouders besproken. Drie 

keer per jaar zijn er (rapport)besprekingen. De uitslagen van de toetsen, de observaties, de 

werkhouding en het welbevinden van de leerling worden met de ouders besproken. Daarnaast 

zijn er op verzoek gesprekken met ouders.  

  

De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleraar  

Van iedere leerling wordt een leerlingendossier bijgehouden. Daarin worden persoonsgebonden 

gegevens opgenomen evenals gegevens over leerling-bespreking, gesprekken met ouders, 

speciale onderzoeken, handelingsplannen, toetsgegevens en rapporten van de verschillende jaren. 

Alle gegevens worden verwerkt in het systeem ParnasSys, wat binnen heel Skozok gebruikt wordt.  
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Zorgteam en kwaliteitsondersteuner  

Binnen onze organisatie Skozok wordt de zorg gecoördineerd door een kwaliteitsondersteuner , die 

haar werkzaamheden verricht op verschillende scholen. Op onze school ligt dat voor het komend 

jaar in handen van Esther Chatrou. Zij houdt zich bezig met o.a.:  

• begeleiden en coachen van leerkrachten bij het realiseren van algemeen en specifiek 

onderwijsaanbod voor alle leerlingen.  

• Begeleiden en coachen van leerkrachten bij het signaleren van ontwikkelings- of 

gedragsstoornissen en vaststellen van de benodigde extra zorg.  

• Ondersteuning in de groep d.m.v. groepsbezoeken, aanvullende observaties en 

dataanalyse.  

Om de zorg goed te structureren hanteren wij een zorgteam op school. Dit team komt geregeld 

bij elkaar om de extra onderwijsbehoeften te bespreken van het kind individueel. In het zorgteam 

nemen de volgende mensen deel: kwaliteitsondersteuner, schoolmaatschappelijk werker, 

schoolverpleegkundige, de betreffende leerkracht, soms de ouder en wisselend: de ambulante 

begeleider, trainer SOVA, of eventueel andere specialisten.   

  

  

De wijze waarop het welbevinden en de leervorderingen van de kinderen besproken wordt met 

ouders  

De groepsleerkrachten beoordelen gedrag en prestaties. Beoordeling vindt plaats door middel van 

gesprekken, observatie, toetsing en resultaten van het werk.  

Ouders en leerlingen ontvangen twee keer per jaar een rapportage of verslag. Daarin geven we, 

behalve de leerprestaties, ook interesse, werkhouding en sociale- en emotionele vaardigheden 

weer. De oudergesprekken hierover zijn erg belangrijk. De duur van een dergelijk gesprek is 

afhankelijk van de behoefte. Bij constatering van problemen in welbevinden of leervorderingen 

vinden wij het belangrijk dat ouders zo vroeg mogelijk op de hoogte worden gebracht. Er wordt dan 

een tussentijds gesprek gepland.  

Ouders hebben altijd de mogelijkheid om, ná schooltijd in gesprek te gaan met de leerkracht.   

  

Alle leerlingen worden gevolgd door het CITO-leerlingvolgsysteem.  

De ontwikkeling van het kind en ook de sociale en emotionele ontwikkeling worden systematisch 

bijgehouden, om zodoende problemen tijdig te signaleren.  

Signaleren doen wij onder andere met behulp van toetsen. Met behulp van de toetskalender weet 

iedere leerkracht wanneer de toetsen plaatsvinden, welke toetsen er afgenomen dienen te worden 

en wanneer de leerling/groepsbesprekingen gehouden worden. De sociaal-emotionele ontwikkeling 

wordt vastgelegd in de rapportages aan de hand van de gesprekken met de kinderen en 

observaties van de leerkrachten. Binnen ParnasSys is de module ZIEN opgenomen. Dit geeft de 

leerkracht de mogelijkheid om aan de hand van vragen de sociaal-emotionele ontwikkeling van het 

kind vast te leggen. In het komend schooljaar zal ZIEN volledig geïntegreerd worden.  

De leerkracht is de eerst verantwoordelijke in het volgen van het kind. Zij observeert, neemt de 

toetsen af, verwerkt alle gegevens in het leerlingvolgsysteem en maakt verslagen.    

  

  

Doubleren en verlengen, binnen de groepen 1 t/m 8:  

Mocht een doorstroom- of verlengings- voorstel gestaafd worden door objectieve gegevens, dan 

vindt er altijd overleg plaats met de ouders, om te kijken welke beslissing het best is in het belang 

van het kind. Als deze gesprekken niet tot een eenduidig besluit komen, wordt de directie gevraagd 

om te participeren in dit overleg. Mocht er tegen het advies van de school in toch tot een ander 

besluit worden overgegaan, dan wordt de gevolgde en te volgen procedure en de consequenties 

van het besluit, vastgelegd en door alle betrokkenen ondertekend.  

Voor deze kinderen die verlenging krijgen, worden uiteraard begeleidingsplannen opgesteld om de 

juiste ontwikkeling te stimuleren.  
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Passend Onderwijs 

Op 01-08-2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Het bestuur van het 

samenwerkingsverband PO De Kempen, waar SKOzoK deel van uitmaakt, heeft besloten dat vanaf 01-08-

2016 alle schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting en de financiering van alle vormen van 

ondersteuning. Deze verantwoordelijkheid heeft er toe geleid dat er enkele wijzigingen in de 

ondersteuningsstructuur zijn aangebracht. De visie van waaruit we Passend Onderwijs vorm geven en de 

ondersteuningsstructuur alsmede de werkwijze en procedures, worden in dit document nader beschreven.  

 

 

Visie SKOzoK 

We bieden onze leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodat zij zich optimaal 

kunnen ontwikkelen. 

 

Wat verstaan we onder Passend Onderwijs 

Passend Onderwijs is in onze visie kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs voor alle kinderen. Dat 

begint bij een sterke basis. De sterke basis wordt geboden door onze leerkrachten. De impact van het 

handelen van de leerkracht staat centraal en zorgt ervoor dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen 

ontwikkelen. Waar nodig worden de leerkrachten ondersteund om die sterke basis te kunnen bieden. 

Het gedachtengoed van HGW (Handelingsgericht werken) dient als onderlegger van het beleid m.b.t. Passend 

Onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Organisatiemodel aansturing Passend Onderwijs 

We hebben de ambitie om de taken die betrekking hebben op Passend Onderwijs binnen onze organisatie 

met elkaar te verbinden. De 3 lagen van de piramide van Passend Onderwijs (basis-, speciale ondersteuning 

en SBO) worden aangestuurd door een leidinggevend team wat in gezamenlijkheid de taken van de totale 

piramide uitvoert. Hierdoor:   
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 Worden taken inhoudelijk en organisatorisch maximaal verbonden; 

 Is de organisatie minder kwetsbaar; 

 Benutten we talenten en kwaliteiten optimaal; 

 Stimuleren we leren met en van elkaar. 

 

 

            

 

Procedure Ondersteuning binnen onze organisatie 

Schematisch ziet de ondersteuningsstructuur er als volgt uit. Dit model zal in de volgende hoofdstukken in 

concrete stappen toegelicht worden. 
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De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs: 

In de meeste gevallen gaat een kind na acht jaar basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de 

keuze uit vele scholen. Wij helpen de kinderen en hun ouders bij die keuze.  

Om een heel goed beeld te kunnen krijgen van uw kind gebruiken we de volgende gegevens: 

- het leerlingvolgsysteem vanaf groep 1 
- de bevindingen en observaties van de leerkrachten 
- de bevindingen van ouders 
- de Cito-eindtoets (deze wordt pas afgenomen na het advies) 

Voor de kinderen wordt een Digitaal Overdrachts Dossier (DOD) opgesteld. Hierin staan alle relevante 

gegevens over het kind en zijn/haar ontwikkeling. Dit dossier is ook door de vervolgschool in te zien.  

 

Op basis hiervan wordt de juiste keuze gemaakt. 

We sporen leerlingen (van groep 8 én groep 7) aan zoveel mogelijk open dagen te bezoeken om zich zo een 

beeld te vormen van de te kiezen school. 

We verspreiden het voorlichtingsmateriaal wat het voortgezet onderwijs ons toestuurt  

 

 

De begeleiding van de overgang van kinderen naar een andere school  

Voor iedere leerling die de school verlaat, wordt door de directeur in samenwerking met de 

klassenleerkracht van de betreffende leerling een onderwijskundig rapport opgesteld. Dit rapport 

geeft aan wat het onderwijsaanbod van onze school geweest is en welke resultaten de leerling 

daarbij behaald heeft. Het onderwijskundige rapport wordt naar de nieuwe school van de leerling 

gestuurd. Dit rapport wordt samen met de ouders opgesteld, desgewenst ontvangen de ouders een 

afschrift hiervan.   

  

 

 

 

Buitenschoolse instanties 

 

*Centrum voor jeugd en gezin. 

 
Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin? 

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kan iedereen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. 

Opvoeden en opgroeien is niet altijd even gemakkelijk. Soms is informatie of ondersteuning welkom of 

zelfs simpelweg nodig. Maar wie helpt u het beste op weg? Er zijn zoveel organisaties die bij kinderen en 

jeugdigen betrokken zijn!  

 

Het CJG is een samenwerkend netwerk van verschillende organisaties die met kinderen, jeugd en 

opvoeding te maken hebben, waaronder ook de basisscholen in Heeze-Leende. Lokale organisaties zijn te 

herkennen aan het logo ‘partner CJG’. 

 

 

Voor welke vragen? 

Het CJG is er voor alle vragen, hoe onschuldig, klein of ingewikkeld ook. 
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U kun hierbij denken aan 

- mijn dochter van 5 durft niet in eigen bed te slapen 

- mijn zoon en dochter maken veel ruzie 
- het stellen van grenzen / nee zeggen 
- hoe laat moet mijn kind naar bed 
- mijn kind wordt gepest 
 

Waar kunt u terecht? 

- e-mail: cjg@heeze-leende.nl 
Heeft u een vraag stuur een e-mail naar het CJG. U krijgt binnen twee werkdagen antwoord op uw 

vraag.  

- telefoonnummer: 040 – 2241 532 (alle werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur) 
Bellen kan anoniem. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor een gesprek. Aan zo’n 

gesprek zijn geen kosten verbonden.  

- het binnenlopen bij een organisatie te herkennen aan het logo ‘partner CJG’.  
 

Daarnaast heeft het CJG ook een website www.cjgheeze-leende.nl. 

Je vindt op deze website veel informatie over diverse opvoedthema’s voor kinderen van 0 tot 23 jaar, maar 

ook boekentips, adressen, links, nieuwtjes en opvoedtips van andere ouders. 

 

Iedereen kan wel eens een steuntje in de rug gebruiken bij het opvoeden van zijn kind(eren), dus schroom 

niet en stel uw vraag!  

 

 

   
 
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…..  

mailto:cjg@heeze-leende.nl
http://www.cjgheeze-leende.nl/
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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. 

 

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

 Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 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.  

                       

*Dyslexie en de zorgverzekering  
Het is voor ouders mogelijk kinderen in de leeftijd vanaf 7 jaar onder specifieke voorwaarden, via de gemeente 
te laten diagnosticeren op dyslexie. Als er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie biedt de gemeente 40 
tot maximaal 60 behandelingen.  
De school levert het leerling-dossier aan, voorzien van een argumentatie voor het vermoeden van (ernstige) 
dyslexie. De school volgt daarvoor het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. De behandeling vindt plaats op 
de eigen school van het kind of in de praktijk van een behandelaar.  
 
 
*Zorg voor Jeugd  
Als school zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.  
Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een 
vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier 
moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn 
ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd.  
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente heeft 
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te 
signaleren en coördinatie van zorg te organiseren.  
Binnen onze organisatie kunnen de kwaliteitsondersteuner, de directeur en de SMW-er een signaal afgeven in 
Zorg voor Jeugd. Een dergelijk signaal geven zij alleen af, nadat zij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers 

http://www.informatiediehelpt.nl/
http://www.ggdbzo.nl/ouders
mailto:mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
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hierover hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie 
geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee of meer 
signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een ketencoördinator 
aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij 
inventariseert wat er aan de hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen 
een hulpverleningsplan op te stellen. U vindt meer informatie hierover op: www.zorgvoorjeugd.nu 
 

 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.zorgvoorjeugd.nu/
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6. HET TEAM 

 

De samenstelling 

Mári Kokke  clusterdirecteur,  Monique van Eert directieondersteuning 

     eindverantwoordelijke 

Lianne Koolen  leerkracht groep 1-2  Janske Wittgen leerkacht groep 1-2 

Laura van Asten leerkracht groep 3-4  Leontine van de Ven leerkracht groep 3-4 

Janine Hol  leerkracht groep 5-6  Miriam Swennenhuis leerkracht  groep 7-8 

Hebe Walters  leerkracht groep 7-8  Antonet van Limpt administratieve kracht 

Twan Staals  conciërge 

 

Huishoudelijke ondersteuning 

We maken Skozok-breed gebruik van het bedrijf Essential, die voor ons de huishoudelijke 

ondersteuning verricht. 

 

Scholing van leraren, wet BIO, Integraal PersoneelsBeleid 

Integraal PersoneelsBeleid (IPB) is een begrip in het onderwijs. Wij onderkennen het belang van 

IPB. Goed personeelsbeleid biedt ons een handvat om doelstellingen af te stemmen op de 

personele mogelijkheden en deze te beïnvloeden. Het heeft een positief effect op het 

onderwijskundig proces met als resultaat kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Goed personeelsbeleid heeft veel invloed op de werkvloer. Belangrijk is rekening te houden met de 

verschillende capaciteiten van het team, maar hen wel uitdaging tot steeds verdere ontwikkeling. 

Integraal personeelsbeleid stemt de kennis en bekwaamheden van het team af op de doelen van de 

school.  

De wet BIO (Beroepen In het Onderwijs) zorgt ervoor dat leerkrachten bekwaam zijn en bekwaam 

blijven. Goed onderwijzend personeel bepaalt de kwaliteit van het onderwijs. 

 

Vervanging van leerkrachten 

Een leerkracht kan helaas ook ziek worden, of afwezig zijn i.v.m. scholing. Bij vervanging zal zoveel 

mogelijk getracht worden alles zo normaal mogelijk door te laten gaan. We streven ernaar om vaste 

vervangers te hebben. Deze komen uit de poolvervangers van het P-centrum van Skozok. Mocht er 

niemand beschikbaar zijn uit deze pool kunnen kinderen verdeeld worden over de andere groepen. 

Dit proberen we zoveel mogelijk te vermijden. 

 

De begeleiding en inzet van studenten.  

Studenten zijn welkom op onze school en werken zoveel mogelijk mee in het onderwijsleerproces 

Wij vragen om studenten bij de PABO in Helmond en Eindhoven en bij het ROC, de 

onderwijsassistentenopleiding. Studenten en hun werk vallen onder de verantwoording van de 

leerkracht. Hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is indien mogelijk gebaseerd op ons 

schoolontwikkelingsplan (SOP). Zo dragen zij ook een steentje bij aan onze ontwikkelingen.  

Bewegingsonderwijs en Cultuur  

Vanuit de gemeente hebben we zowel voor bewegingsonderwijs als voor cultuur een 

combinatiefunctionaris toegewezen gekregen. Deze persoon ondersteunt de leerkrachten op deze 

gebieden nog verder te optimaliseren.  
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7. DE OUDERS   
  

Ouders als partner  

Op brede school St.Jan vinden we het uitgangspunt dat we respectvol met elkaar omgaan, erg 

belangrijk. Kinderen begeleiden naar hun volwassenheid is per definitie een goede relatie aangaan 

met het kind en alle betrokkenen. De zorg voor de ontwikkeling van uw kind delen wij graag met u. 

Voor de begeleiding van het kind in zijn/haar ontwikkeling 

hebben we elkaar nodig. Ieder vanuit hun eigen rol 

versterken we elkaar en werken we samen. Partners  

hoeven het niet altijd in alles met elkaar eens te zijn, maar ze 

houden wel altijd hun gemeenschappelijk doel voor ogen: het 

belang van het kind. Door als partners met elkaar om te 

gaan, scheppen we de meest optimale condities voor de 

ontwikkeling en het leren van de kinderen. Een goede 

communicatie is daarbij het sleutelwoord.  

  

 

 

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs, de school en uw kind  

Om onze ouders goed op de hoogte te houden over het reilen en zeilen op school, vinden wij het 

belangrijk de onderlinge communicatie goed te laten verlopen. Deze communicatie vindt u onder 

andere terug in de volgende zaken:   

• infoavonden over diverse onderwerpen  

• de website www.stjanleende.nl en de SKOZapp  

• schoolgids   

• open dag  

• vieringen  

• rapporten  

• oudergesprek aan het begin van het schooljaar  

• oudergesprekken naar aanleiding van rapportage  

• gesprekken naar aanleiding van handelingsplannen   

En er is natuurlijk, in overleg, altijd ruimte voor extra gespreksmomenten!  

De Skozapp is een heel belangrijk communicatiemiddel voor ons. Deze staat in verbinding met de 

website. Zorgt u ervoor dat u deze communicatiemiddelen tot uw beschikking hebt! Wanneer u 

problemen ondervindt kunt u rechtstreeks contact opnemen met de helpdesk:  

  
  

  

http://www.stjanleende.nl/
http://www.stjanleende.nl/
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Informatie voor gescheiden ouders  

Na de scheiding van ouders kent de school de normale omgang met de ouder die de dagelijkse zorg 

uitoefent en daarnaast de informatieplicht aan de ouder die niet het dagelijks gezag uitoefent of 

die niet meer het ouderlijk gezag is belast. Bij geregistreerd partnerschap geldt dezelfde omgang.   

  

Informatie als de schoolgids, de nieuwsbrief, rapporten, oudergesprekken, advisering VO kan op 

verzoek verstrekt worden aan de ouder die niet de dagelijkse zorg uitoefent of die niet belast is met 

het ouderlijk gezag. De betreffende ouder kan op aanvraag over de schriftelijke informatie 

beschikken. Met de school wordt dan een afspraak gemaakt op welke manier deze schriftelijke 

informatie verstrekt wordt. Voor mondelinge informatie kan de betreffende ouder een afspraak 

maken met de school. Wanneer het belang van het kind zich tegen deze informatieverschaffing 

verzet, zal naar het oordeel van de schoolleiding deze informatie niet worden verstrekt. Het gaat 

dan om zwaarwegende omstandigheden. De ouder die zich benadeeld voelt door de weigering kan 

zich wenden tot het bestuur en uiteindelijk zelfs tot de rechter.  

  

Inspraak  

De medezeggenschapsraad ( MR)  

In de Wet Medezeggenschap zijn een aantal bijzondere bevoegdheden vastgelegd. Het betreft hier 

het advies- of instemmingsrecht dat de MR heeft over een voorgenomen besluit van het bestuur. 

Belangrijke, veelal beleidsmatige ontwikkelingen binnen de school worden door directie of bestuur 

besproken in deze raad. De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee leden uit het team en twee 

leden uit de oudergeleding.  

Daarnaast zijn adviserende ouderleden toegevoegd. Zij denken mee en adviseren. Zij hebben 

echter geen advies- of instemmingsrecht.  

De MR vergadert 6 keer per jaar op wisselende dagen. De vergaderingen vinden afwisselend op de 

drie clusterscholen plaats en vangen steeds aan met een plenair gedeelte, samen met de MR-en 

van de Triangel en de Talententoren. In dit gedeelte worden de zaken besproken die voor alle drie 

de scholen van belang zijn. Daarna gaat iedere MR afzonderlijk verder met de agendapunten welke 

per school besproken worden. 

De MR werkt met een reglement. Dit reglement ligt ter inzage op school. Zaken die niet alleen voor 

onze school gelden, maar voor alle scholen onder het overkoepelend bestuur, worden besproken 

in een gekozen gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR).  

Mari Kokke en/of Monique van Eert vertegenwoordigen het 

bestuur van SKOZOK in het overleg.  

De ouderraad (O.R.)  

De ouders van onze school vormen samen de 

oudervereniging, die er op gericht is de samenwerking 

tussen ouders, school en personeel te bevorderen. U als 

ouder bent automatisch lid van deze vereniging, tenzij u 

uitdrukkelijk te kennen geeft dit lidmaatschap niet te 

wensen.  

Het bestuur van de oudervereniging heet “Ouderraad” (OR) 

en bestaat op onze school uit een aantal gekozen leden (ouders).  

De Ouderraad houdt zich vooral bezig met het organiseren van activiteiten, zoals uitstapjes, kamp 

en vieringen rondom de feestdagen en vele hand-en spandiensten. Zij maken gebruik van 

hulpouders die zich in het begin van het schooljaar of (via het Jannemanneke) tussendoor hebben 

aangemeld. Op iedere school vinden vele extra activiteiten plaats. Op een kleine school worden 

dezelfde activiteiten georganiseerd door een kleine groep mensen. Daarom vragen we vaak om 

hulp van u als ouder. Als u in de gelegenheid bent ons te helpen waarderen we dat zeer. Het is 

natuurlijk niet verplicht, en niet voor iedere ouder even makkelijk te organiseren. Daar hebben wij 

alle begrip voor.   

Een klassenouder ondersteunt de leerkracht bij het organiseren van verschillende activiteiten.  
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De financiering van deze activiteiten gebeurt hoofdzakelijk uit de ouderbijdrage. Het 

huishoudelijk reglement van de ouderraad ligt ter inzage op school.   

  

  

De ouderbijdrage  

De ouderbijdrage is op onze school een aangelegenheid die geheel door de Ouderraad geregeld en 

beheerd wordt. Dit geschiedt op vrijwillige basis en komt ten goede aan de kinderen. U kunt hierin 

denken aan bijdragen aan een kerstviering, pasen, schoolkamp etc. Alle ouders ontvangen aan het 

begin van het schooljaar een persoonlijke brief van de penningmeester, waarin wij de verschuldigde 

contributie vermelden. De ouderbijdrage is €20, - per kind en wordt overgemaakt op 

rekeningnummer NL31RABO01212 87 521 van de Rabobank Leende, t.n.v.Vrienden van St. Jan, 

inzake ouderraad, Leende.  

Voor de verantwoording van deze gelden, kunnen wij verwijzen naar het jaarverslag van deze 

vereniging.  

 

Lidmaatschap vereniging “Vrienden van St.-Jan”   

Iedere ouder, en iedere inwoner van Leenderstrijp, kan lid worden van deze vereniging, die zich als 

doel heeft gesteld goed onderwijs in Leende-Strijp te ondersteunen. Dit kan bestaan uit een 

financiële of fysieke ondersteuning. Bij inschrijving krijgen ouders een informatiefoldertje en een 

informatieadres uitgereikt.   

De kosten voor het lidmaatschap zijn vanaf 2012  vastgesteld op €7,50.  
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Klachtenregeling 
 
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, of kunnen fouten gemaakt worden. Dat is op onze 
school niet anders. Ouders/verzorgers zijn altijd welkom bij de klassenleerkrachten om dergelijke zaken te 
bespreken en samen naar een passende oplossing te zoeken. 
 
Natuurlijk is het ook mogelijk om met vragen, problemen of klachten over het onderwijs, de aanpak van de 
kinderen of andere zaken, naar de directeur te stappen. Deze zal proberen het probleem in overleg met de 
ouders, de groepsleerkracht en eventuele andere betrokkenen zo snel mogelijk op te lossen. Als ouders niet 
tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, kunnen ze de zaak bespreken 
met de interne contactpersoon. Deze is door het bestuur van de school aangesteld om ervoor te zorgen dat 
klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden 
afgehandeld. De interne contactpersoon op onze school is vacant. Wanneer de functie is ingevuld zullen we 
dit communiceren via de website/Skozapp. 
 
Elke ouder of elk kind kan bij problemen een beroep doen op de interne contactpersoon. Het gesprek wordt 
vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder toestemming van de ouder. De 
contactpersoon inzake klachten overlegt vervolgens wat er moet gebeuren of wie er moet worden 
ingeschakeld om tot een goede oplossing te komen. De klacht wordt dan eventueel doorverwezen naar een 
externe vertrouwenspersoon. Onze externe vertrouwenspersoon is Astrid Kraag, info@astridkraag.nl, telefoon 
06-51346035. Zij gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Lukt dit niet, of is de 
klacht dermate ernstig, dan kan deze ter behandeling voorgelegd worden aan de Landelijke 
Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon: 070-3925508. 
 
Samengevat:  
1. Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht. Bij onvoldoende resultaat 2.  
2. Overleg met de directie. Bij onvoldoende resultaat 3.  
3. Overleg met de interne contactpersoon. Bij onvoldoende resultaat 4.  
4. Inschakeling van de externe vertrouwenspersoon. Bij onvoldoende resultaat 5.  
5. Indienen van de klacht bij de algemene klachtencommissie. 
 
De volledige klachtenregeling is te vinden op www.skozok.nl onder het kopje ‘Voor ouders’. 

 

 

 

  

 
 

 

mailto:info@astridkraag.nl
http://www.skozok.nl/
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8 DE SCHOOLONTWIKKELING   
 

We hebben op de St. Jan 9 pijlers waarop onze schoolontwikkeling is gebaseerd:   

 Wij zorgen voor welbevinden in een veilige omgeving voor iedereen.   

1. Er is sprake van een krachtige leeromgeving.   

2. Wij bewaken de kwaliteit van én een goede balans tussen de cognitieve ontwikkeling en de 

persoonsontwikkeling.  

3. Wij zorgen binnen onze mogelijkheden voor onderwijs op maat.   

4. Wij stimuleren de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maar ook het zélf actief 

opzoeken en verwerken van informatie.   

5. Kinderen leren om zelf keuzes te maken, initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te 

dragen.  

6. De kinderen leren organiseren, plannen en communiceren.  

7. We leren van elkaar en met elkaar in interactie en samenwerking.   

8. We stimuleren de ontwikkeling van de zelfkennis. Hierdoor kunnen sterke kanten worden 

benut en bewust aan de minder sterke kanten worden gewerkt.   

Op deze 9 pijlers willen we ons onderwijs bouwen.  

Dat betekent dat ze in al onze activiteiten herkenbaar zijn.  

  

We richten ons in het komend schooljaar (2017-2018) op de volgende ontwikkelpunten, passend bij 

verschillende pijlers:  

A. Het verder ontwikkelen van het zelfreflecterend vermogen van de kinderen. 

Dit doen we door ons zelf in te zetten als coach en het stellen van reflecterende vragen. Ook door ons eigen 

voorbeeld stimuleren we de kinderen elkaar feedback te geven. Leerdoelen worden duidelijk in beeld 

gebracht, verwachtingen helder uitgesproken en daar wordt ook klassikaal, in groepjes of individueel op 

gereflecteerd. Door o.a. het hanteren van het IGDI model (Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie) 

en het koppelen van instructie / vakken / groepen zorgen we voor meer tijd voor observatie én reflectie.  

B. Ook werken we verder aan het bevorderen van het Actief leren. 

Door goed onderling overleg bekijken we per activiteit hoe we alle kinderen actief mee kunnen laten doen. 

Dit kan door coöperatieve werkvormen (Slim Plan), bewegen (Met Sprongen Vooruit), korte spelletjes, 

ontdekkend leren etc.  

We moeten zorgen voor een doorgaande lijn hierin. Overleg tussen de bouwen, inbrengen in DiCo en 

teamvergadering. 

C. We werken aan de bewustwording van en het inzicht in de executieve functies als voorwaarden om te 

kúnnen leren. Hieraan gaan we werken bij onszelf, de kinderen en de ouders. 

Het bewustzijn waarom we werken aan die voorwaarden moet vergroot worden bij de kinderen. Op basis 

van de executieve functies worden de ‘monstertjes van Leren leren’ ingezet om dit voor de kinderen visueel 

te maken. Stap voor stap helpen we de kinderen in de ontwikkeling hiervan. Ook de ouders worden hierin 

praktisch middels website en Skozapp meegenomen. Door schoolbreed een executieve functie/ 

monster(familie) centraal te stellen kan dit nog meer gaan leven.  
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9 DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS  

  

Wij vinden het als team belangrijk dat de zorg voor kwaliteit van het onderwijs op groeps- en op 

schoolniveau zo goed mogelijk bewaakt moet worden. Door middel van een goede werkwijze en 

duidelijke registratie worden objectieve gegevens verkregen. Met deze gegevens worden weer 

doelen geformuleerd, werkwijzen gekozen en de aanpak bijgesteld.   

  

Beoordelingen over prestaties van leerlingen in vergelijking met landelijke gegevens   

Om gegevens van opeenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken nemen we telkens de 

Cito-toetsen van februari/maart. Deze worden vergeleken met de landelijke normen. Dit wil zeggen 

dat we onze kinderen kunnen vergelijken met alle leerlingen van Nederland.   

Het Cito kent 5 niveaugroepen:  A t/m E  

A. Niveau A: Goed tot zeer goed (ongeveer  25% hoogst scorende kinderen)  

B. Niveau B: Ruim voldoende tot goed (ongeveer  25% net boven het landelijk gemiddelde 

scorende kinderen)  

C. Niveau C: Matig tot ruim voldoende (ongeveer 25% net onder het landelijk gemiddelde 

scorende kinderen)  

D. Niveau D: Zwak tot matig (ongeveer 15% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende 

kinderen)  

E. Niveau E: Zeer zwak tot zwak (ongeveer 10% laagst scorende kinderen)  

  

De eindopbrengsten van ons onderwijs en de uitstroom naar het voortgezet onderwijs Bij het 

weergeven van resultaten moeten we altijd goed in acht nemen, dat elke leerling van groep 8 met 

een specifieke aanleg en karaktereigenschappen de basisschool verlaat. Kortom: adviezen en Cito-

uitslagen kunnen elk jaar heel verschillend zijn. Om die reden willen wij graag de resultaten van een 

aantal jaren in beeld brengen.  

  

Periode 2014 / 2015 – 2016-2017  

Weergave Uitslag Centrale Eindtoets P.O. t.o.v. inspectienorm  

  

Centrale Eindtoets P.O.   2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Groepsgemiddelde   538,7  542.2  531.5 

Vervolg onderwijs  Hoeveel leerlingen gingen naar welke school  

VWO   7 4 1 

VWO/HAVO   3 1 2 

HAVO   2  1 

HAVO/VMBO TL   4 1 2 

VMBO TL/GL   2  1 

VMBO TL    4  1 

VMBO KL/TL        1  

VMBO BL          

VMBO BL/KL          

VMBO KL        3 

VMBO KL/GL          

VMBO GL/HAVO          

VMBO MET LWOO       2  

PRAKTIJK         

  



Basisschool St. Jan                                                                31                                           schoolgids 2016-2017  

  

Ieder jaar maken de leerlingen 200 opgaven. Het aantal goede opgaven bepaalt de hoogte van de 

score.   

De opbrengsten voldoen aan onze verwachtingen zoals wij die van onze leerling populatie mogen 

verwachten. Wij zijn ervan overtuigd dat de leerlingen uitstromen naar een vorm van onderwijs die 

bij hen past wat belangstelling en mogelijkheden betreft.   

 

Ouder-, leerling- en leerkrachtenquete 

Verder willen we graag weten wat ouders, kinderen en leerkrachten vinden van onze school. Om het jaar 

wordt daarom gevraagd een enquête in te vullen. De ouders worden over de uitslag geïnformeerd. De 

Medezeggenschapsraad wordt om instemming gevraagd als blijkt dat er beleidsaanpassingen nodig zijn. 

 
 
Ouder-enquête, kinder-enquête, team-enquête. 
In maart 2017 zijn de ouders, kinderen en team in de gelegenheid geweest om hun mening ten aanzien van 
ons onderwijs en onze school kenbaar te maken met behulp van een digitale vragenlijst Op alle scholen 
binnen SKOzoK vonden deze zelfde enquêtes plaats.   
De uitslagen van de enquetes worden aan de ouders gecommuniceerd en opgeslagen op de website van 
school 
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 10 PRAKTISCHE ZAKEN  
*Buitenschoolse opvang  

Eventuele voor-en naschoolse opvang is geregeld in samenwerking met de verschillende instanties. 

Ouders maken zelf keuze uit het aanbod. Op dit moment hebben we contacten met o.a.  

Kinderopvang Korein, met JoepieNulvier en Kids World. De samenwerking verloopt goed. Zij komen 

na schooltijd de kinderen ophalen. Voorschoolse opvang wordt in overleg met school en de 

kinderopvang geregeld. Adresgegevens: zie laatste hoofdstuk.  

*Eten en drinken  

Uw kind mag iets te eten of te drinken meenemen voor deze 

pauze. De kinderen in de onderbouw eten / drinken in de eigen 

groep. De kinderen in de bovenbouw nemen hun eten mee naar 

buiten. We hebben een paar opmerkingen:   
• geeft u niet te veel mee   

• geef uw kind gezond eten en gezond drinken mee, dus geen 

snoep  

• het is handig als u bekertjes en trommeltjes voorziet van 

naam.  

  

De lunchpauze  

• ook hier geldt: gezond eten en gezond drinken!  

• de kinderen eten samen in hun groep met hun leerkracht  

• het samen-eten is een sociaal gezellig gebeuren en we letten hierbij ook op hygiëne en 

tafelmanieren.  

• melk of andere bederfgevoelige etenswaren kan in de koelkast bewaard worden  

• na het eten hebben kinderen nog de gelegenheid om samen te spelen  

  

Voor iedereen geldt:   geen snoep.... geen kauwgom! .  

  

 *Externe begeleiding: Afspraken over RT, logopedie, externe Plusklas enz. onder schooltijd  

Iedere leerling dient deel te nemen aan de voor hem bestemde onderwijsactiviteiten (WPO 

artikel 41, lid 1). Eenvoudig gezegd: in principe is iedere leerling onder schooltijd op school. 

Hiervan mag worden afgeweken indien sprake is van gewichtige omstandigheden 

(Leerplichtwet, artikel 11g). Maar hiervoor is de directeur verantwoordelijk; als deze geen 

toestemming geeft, dan mag het niet (Leerplichtwet, artikel 14 lid 1).  

  

De directeur is en blijft verantwoordelijk en het zijn dus niet de ouders die bepalen of hun kind onder 

lestijd externe hulp/ondersteuning krijgt, al dan niet door henzelf betaald. Het uitgangspunt is dan 

ook nee, niet onder schooltijd, tenzij…. Bij tenzij is er dan sprake van geoorloofd verzuim, dat goed 

moet worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een individueel hulpplan of OPP indien aan de orde, zeker 

bij kinderen met een ‘rugzak’. Voor beelden van geoorloofd verzuim in dergelijke gevallen zijn:  

- Logopedie of speltherapie in verband met de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.  

- Ondersteuning bij motorische ontwikkeling voor leerlingen die specifieke hulp nodig hebben, 

die alleen kan worden geboden door specialisten (bijvoorbeeld fysiotherapie of 

gespecialiseerde gymleraar).  

Het betreft dus maatwerk. Het is te allen tijde dus de directeur die bepaalt of RT, logopedie, 

externe Plusklas enz. onder schooltijd kan plaats vinden. Uiteraard zal dit altijd in goed 

overleg met de ouders moeten gebeuren  
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*Gevonden voorwerpen  

Wij vinden het prettig als u de spullen van uw kinderen goed en duidelijk van een merk, of naam 

voorziet. Dit scheelt in het aantal gevonden voorwerpen. Regelmatig geven we aan dat de 

"gevonden voorwerpendoos" opgeruimd gaat worden. U krijgt dan nog eens de gelegenheid om te 

speuren naar verloren geraakte spullen.  

Alle spullen die dan nog overblijven gaan naar kledingprojecten.   

*Gym    

Onderbouw  

De kinderen van de onderbouw gymmen/spelen iedere dag. De ene keer gebeurt dit in de gymzaal, 

de andere keer buiten. Het is afhankelijk van het programma of kinderen wel of geen gymkleding 

dragen. Gymschoenen dragen ze in de gymzaal echter altijd. Het is handig als de kinderen zelf hun 

gymschoenen aan kunnen doen (we stimuleren het zelfstandig aan- en uitkleden).  

Bij mooi weer spelen de kinderen buiten. Wilt u er rekening mee houden dat ze graag in de zandbak 

spelen?  

  

Groep 3 t/m 8  

De kinderen dragen een sportbroekje, shirt of gympakje.   

Wilt u erop toezien dat de sportkleding niet onder de andere kleding wordt gedragen? 

Gymschoenen zijn noodzakelijk in verband met veiligheid en hygiëne. Met name bij balspelen, 

renspelen en diverse oefeningen zijn schoenen onontbeerlijk. Gymschoenen moeten aan een aantal 

zaken voldoen:  

De schoenen mogen niet  buiten gedragen worden, moeten schoon zijn en de zolen mogen niet 

zwart van kleur zijn.  

Wilt u tevens de kinderen op de dag dat zij gymnastiek hebben, gemakkelijke kleding aantrekken, 

en de spullen in een stevige tas meegeven.  

Om hygiënische redenen kunnen de gymkleren niet op school blijven hangen. Regelmatig uitwaaien / 

uitwassen is wel zo prettig.  

  

De gymtijden worden bekend gemaakt via de Skozapp en de website.  

  

*Halen en brengen  

Wij adviseren de ouders zoveel mogelijk de kinderen met de fiets of te voet naar school te laten 

komen. Brengt of haalt u uw kind met de auto dan vragen wij u gebruik te maken van de  

Hoogeindseweg. Komende vanuit Leende slaat u een weg eerder rechts af. Komende vanuit 

Leenderstrijp vermijdt u de weg voor de school zoveel mogelijk. De straat voor de school is erg 

smal.  

Ook voor de fietsende kinderen is het veiliger als voor de school zo min mogelijk auto’s passeren. 

Wanneer u uw kind ophaalt is het veilig om dat op de speelplaats te doen. Daar is het wachten 

ook aangenamer. Er staan bankjes. Uw auto uiteraard op het parkeerterrein. Zo blijft de weg vrij 

voor het verkeer.  

 

 

*Hoofdluiscontrole  

Maandag na elke vakantie controleert een groep ouders de kinderen op hoofdluis. Wanneer bij uw 

kind luizen of eitjes/neten gevonden worden wordt u geïnformeerd door school. We vragen u dan de  

adviezen op te volgen.  
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*Kamp   

Eens in de twee jaar gaan wij met alle kinderen op 

kamp. Dit wordt rondom de kermistijd gepland. Het 

volgende kamp staat gepland in dit schooljaar 2017-

2018. De kinderen van groep 1-2 gaan één dag op 

kamp. De kinderen van groep 3-4 twee dagen, maar 

blijven niet slapen. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan 

drie dagen en blijven overnachten  

 

*Leerplichtwet en verlof  

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de 

maand volgend op zijn vijfde verjaardag. Een kind van 

4 jaar mag dus wat vaker thuisblijven van school. Dit gebeurt echter altijd in overleg met de 

leerkracht.  

Regels voor extra verlof  

De leerplichtwet geeft de volgende regels voor het verlenen van verlof.  

Het verzoek om toestemming voor extra verlof moet 8 weken van tevoren worden aangevraagd bij 

de directie. In de volgende gevallen kan extra verlof worden toegekend wanneer:  

• de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het op vakantie gaan in de 

schoolvakanties onmogelijk maakt. Een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt 

dat verlof binnen de schoolvakanties niet mogelijk is. Hier kan een keer per schooljaar voor 

maximaal 10 dagen extra verlof voor worden gegeven.  

• de aanvraag voldoet aan wettelijke verplichtingen  

• er sprake is van ernstige ziekte van ouders en andere familieleden (in overleg)  

• iemand overlijdt in de naaste familiekring    

• er sprake is van een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig 

huwelijksjubileum van ouders, grootouders (1 dag)  

• Verhuizing (ten hoogste 1 dag)  

• Huwelijk (1 ten hoogste 2 dagen)  

• Voor andere, naar oordeel van de directeur, belangrijke redenen  

  

Dit betekent dat er geen verlof gegeven kan worden voor bijvoorbeeld:  

• een tweede vakantie  

• het bezoeken van een pretpark  

• een dag eerder dan de schoolvakantie naar het vakantieadres vertrekken  

• familiebezoek in het buitenland  

• het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden  

Hoe gaan we om met ongeoorloofd verzuim?  

Om ongeoorloofd verzuim tegen te gaan hebben we de volgende afspraken gemaakt:  

• een goede verzuimregistratie  

• verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden door middel van een standaardformulier  

• de wettelijke regelingen worden in acht genomen en worden jaarlijks aan de ouders kenbaar 

gemaakt.*  

Procedure in geval van schoolverzuim  

• bij langdurige afwezigheid, wegens ziekte, of andere redenen, neemt in eerste instantie de 

leerkracht contact op met de ouders en/of het kind  

• bij (langdurig) ongeoorloofd verzuim informeert de leerkracht bij de ouders, blijft dit zonder 

resultaat dan wordt de directie geïnformeerd  

• de directie informeert vervolgens bij de ouders   

• blijkt dat kinderen regelmatig verzuimen vanwege ziekte, dan gaat de directie de redenen na. 

Is er sprake van herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim, dan worden de ouders uitgenodigd voor 

een gesprek  
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• indien dit alles geen effect heeft zal er een melding plaatsvinden bij de leerplichtambtenaar  

• ten slotte kan ook nog de Inspecteur van Onderwijs ingeschakeld worden.  

  

* Een aantal jaren geleden hebben besprekingen plaats gevonden met de directies van alle 

scholen uit Heeze-Leende en de leerplichtambtenaar Alle scholen hebben dezelfde afspraken.   

  

   

  
*Leerzame productaanbiedingen  

Het aanbieden van producten aan ouders vindt alleen maar plaats binnen de ontwikkeling van het 

kind. (Educatieve tijdschriften en software, leesboekpromotie, theaterbezoek). De belangrijkste 

informatie wordt aan de kinderen meegegeven. Voor de andere informatie kunt u terecht in de hal 

van de school.  

  

*Parkeren  

Voor de veiligheid van onze kinderen parkeren wij onze auto op het parkeerterrein achter de school, 

of wanneer u vanuit Leenderstrijp komt aan de Strijperstraat. Parkeer niet in het Klooster en op de 

St Jan Baptistastraat zelf. Daar geldt een stopverbod!!   

  

*Privacy 

In de school is veel informatie aanwezig over de leerlingen en het gezin waartoe zij behoren. Wij gaan 

zorgvuldig om met deze informatie. Binnen ons bestuur is daarom een privacyreglement vastgesteld m.b.t. het 

verstrekken van leerling- en personeelsgegevens. Er wordt geen informatie verstrekt aan derden, zonder 

schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers. Uitzonderingen hierop zijn gevallen waarin de wet ons 

verplicht om informatie te verschaffen. Ouders/verzorgers hebben altijd het recht te informeren welke 

gegevens bij ons staan geregistreerd.  

 

Bij het inschrijven van een kind op school worden ouders/verzorgers gevraagd of zij bezwaar hebben tegen 

het plaatsen van foto’s van hun kind op de website en tegen het maken van video-opnames voor 

onderwijskundige doeleinden.   

 

Het privacyreglement van SKOzoK is te vinden op www.skozok.nl onder het kopje ‘Protocollen en 

reglementen’. 

 

 

 

*Schooltijden  

Wij werken met een continurooster.   

      

Maandag-dinsdag-donderdag:  08:30 uur tot 15.00 uur  

Op woensdag en vrijdag:              08:30 uur tot 12:15 uur 

Deze tijden gelden voor ALLE kinderen van groep 1 t/m 8.  

Bij de pas 4-jarigen wordt in overleg met de juf bekeken wat het beste is voor het kind.  

  

De kinderen worden om 8.25 uur op school verwacht. Vanaf 8.20 uur staat de deur open en gaan de 

kinderen naar hun klas.  

Tijdens de lunchpauze van 12:00 uur tot 12:45 uur blijven de kinderen op school.   

  

Om op tijd te kunnen beginnen, bellen wij 5 minuten voor aanvang ( 8:25 uur ).  

Te laat komen is storend voor de groep. Als u om welke reden dan ook de aanvang van de 

schooltijd niet kunt halen…. Laat het ons weten  040-2061399. Als een kind niet op school is en 

we geen melding hebben ontvangen, controleren we altijd waar het kind is.  
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 *Schorsing en verwijdering  

Het beleid op school is erop gericht om het kind een veilige plek te bieden zodat het zich verder kan 

ontwikkelen. Een goede communicatie met betrokkenen is daarbij onontbeerlijk. Als het toch nodig blijkt om tot 

zware maatregelen, zoals schorsing en verwijdering over te gaan, handelt de directie overeenkomstig de wet 

op het Primair Onderwijs artikel 40. De beslissing tot verwijdering wordt altijd genomen door het 

schoolbestuur. Gelukkig is dit nog nooit voorgevallen.   

  

*Sponsoring   

Wanneer ouders of bedrijven de school willen sponsoren is dit mogelijk. Natuurlijk altijd in overleg 

met de directie en de MR.   

  

 

*Stichting Leergeld    

Uit cijfers en ervaringen blijkt dat een aantal kinderen vanwege gebrek aan financiële middelen van 

de ouders niet of in onvoldoende mate mee kunnen doen met leeftijdsgenoten; ze komen aan de 

zijlijn staan omdat ze niet deel kunnen nemen aan (extra) activiteiten van de school of omdat ze 

geen lid kunnen zijn van een (sport)club.  

Om dit te voorkomen kunt u in dit geval een beroep doen op Stichting 

Leergeld.  tel. 06-30372071 of 06-22825095 (17.00 – 19.00 uur);  mail: 

leergeldgeldrop.e.o@hotmail.com  

  

                                                                                                                                                                          
*Trakteren   

Hiep hiep hoera………Er is er eentje jarig!!  

Dit moet en mag gevierd worden. In de onderbouw (groep 1-2) mogen de ouders het feestje 

meevieren (e.e.a. in overleg).  

Bij een feestje hoort ook een traktatie, liefst niet veel snoep! We hebben een aantal kinderen met 

allergieën op school. Deze kinderen hebben zelf een trommeltje op school met traktaties die ze 

mogen hebben.  

 
Verjaardagen van de leerkrachten  
De leerkrachten van één mini-team vieren vaak gezamenlijk hun verjaardagen (Juffendag). Op die 

dag worden deze feestelingen door alle kinderen toegezongen. Deze “feestdagen” worden op tijd in 

het Jannemanneke aangegeven. U hoeft geen cadeau voor de leerkracht te kopen. De ouderraad 

verzorgt dit op het einde van het schooljaar.  

   

                

*Uitvoeringen  

Soms vinden uitvoeringen of afsluitingen van projecten in de 

gymzaal plaats. Indien u komt kijken in de gymzaal, 

verzoeken wij u daar de schoenen uit te doen of plastic 

overschoenen te dragen (deze zijn aanwezig in de gymzaal)  

en geen etenswaren mee te nemen zodat de vloer schoon blijft. Tevens stellen wij het zeer op prijs 

dat u uw kleinere kind(eren) tijdens de viering bij u houdt, zodat zij de viering niet kunnen verstoren.  
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*Urenberekening  

Alle leerlingen moeten in de 8 schooljaren bij elkaar tenminste 7520 uur onderwijs ontvangen. Dat 

komt neer op 940 uur per leerjaar. Skozok wil graag dat hun scholen 945 uur per jaar maakt om zo 

een kleine reserve te hebben i.g.v. calamiteiten.  

 

*Vakantierooster schooljaar 2017-2018 

 

Herfstvakantie   16 oktober t/m 20 oktober 2017 

Kerstvakantie   25 december 2017 t/m 5 januari 2018 

Carnavalsvakantie   12 februari t/m 16 februari 

2e Paasdag    2 april 2018 

Koningsdag   27 april 2018 

Meivakantie   30 april t/m 11 mei 2018 

Hemelvaartsdag   10 mei 2018 (valt in meivakantie) 

2e Pinksterdag   21 mei 2018 

Zomervakantie  9 juli t/m 17 augustus 2018 

 

Studiedagen :  dinsdag 12 september 
    donderdag 2 november 
    woensdag 31 januari 
    donderdagmiddag 22 maart 
    donderdagmiddag 26 april 
    maandag 18 juni 
 

 

 *Verkeer en het Brabants Verkeer veiligheids Label (BVL)  

De gemeente Heeze-Leende werkt met het verkeersveiligheidslabel. Samen met 

alle andere scholen uit de gemeente, doet De St Jan hieraan mee. De doelstelling 

is om vanuit verschillende invalshoeken te werken aan een goed verkeersgedrag 

van de kinderen. Hiervoor is een plan gemaakt volgens de spelregels van dit 

project. Binnen het kader van dit project werken we met verkeersprojecten. Er is 

een  coördinator vanuit het team, en overleg met de ouderraad om de uitvoering 

van het plan van aanpak te sturen.  

 

 

Verkeersveiligheid tijdens buitenschoolse activiteiten 

Goed voorbeeld doet goed volgen.  Te voet/per fiets:   

Indien leerlingen te voet of per fiets op weg gaan van school naar “een activiteit” dan wordt er 

gezorgd voor voldoende begeleiding.   

De  begeleider voor en achteraan draagt een veiligheidshesje.   

 

Vervoer per auto.   

Ouders en leerkrachten mogen alleen kinderen per auto vervoeren indien zij een 

inzittendenverzekering hebben en er voor zorgen dat, de te vervoeren, kinderen gebruik maken van 

de verplichte gordels en goedgekeurde zitjes.  

Sinds 1 januari 2004 heeft ieder kind (vanaf 4 jaar) recht op een eigen zitplaats. Het is dus niet meer 

mogelijk om meer kinderen te vervoeren dan er zitplaatsen/gordels zijn.   

Van ouders en verzorgers wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind, kleiner dan 135 cm, een zitje 

in de auto hebben. Maar er rijden ook wel eens andere kinderen mee. Voor hen kan niet altijd een 

kinderzitje aanwezig zijn. Bij dit soort incidenteel vervoer over beperkte afstand volstaat gebruik van 

de gordel op de achterzitplaatsen voor kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen).  
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* Verzekeringen 
SKOzoK heeft voor al haar scholen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op 
grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, 
vrijwilligers) verzekerd. Dit houdt in dat deze personen voor ongevallen verzekerd zijn tijdens de schooltijden 
en vanaf het moment van thuis weggaan, tot het moment waarop zij thuiskomen, tot maximaal een uur vóór en 
na schooltijd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende 
invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover 
de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door het eigen risico). Materiële 
schade, zoals een kapotte bril of fiets, valt niet onder de dekking.  
 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. 
De school/het schoolbestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en 
buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is 
van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus aantoonbaar nalatig zijn 
geweest. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid.  
De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Voor leerlingen tot 
14 jaar geldt dat de ouders/verzorgers primair verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van hun kind(eren). 
Leerlingen van 14 jaar of ouder zijn zelf verantwoordelijk. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door 
de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de 
eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een 
particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 
 

 

*Ziekmelding  

Wanneer een kind door ziekte niet naar school kan komen, horen wij dit graag.   

Dit kan:   

• Schriftelijk via broertje, zusje, of vriend(innet)je;  

• Telefonisch op nummer 2061399 (tussen 8:15 en 8.30 uur). Als er meer aan de 

hand is dan bijvoorbeeld een griepje en als u verwacht dat uw kind door ziekte voor een 

langere periode niet naar school kan komen, is het van belang dat u dit aan de leerkracht 

kenbaar maakt. Wij kunnen dan samen met u bekijken in hoeverre het onderwijs aan uw kind 

toch voortgezet kan worden.   
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11 NAMEN EN ADRESSEN  
  
Brede school St. Jan  

St. Jan Baptistastraat 1 5595 GN 

Leenderstrijp tel. 040-2061399 

infostjan@skozok.nl    

Teamleden:  

  

Mari Kokke  

(clusterdirecteur)  

mkokke@skozok.nl   

  

Monique v. Eert-v.d.Kruis 

(locatieleider)  

mvaneert@skozok.nl   

  

Lianne Koolen,  

(groepsleerkracht)  

lkuijken@skozok.nl     

  

Hebe Driessen-Walters  

(groepsleerkracht)  

hwalters@skozok.nl    

  

Janske Wittgen  

(groepsleerkracht) 

wittgen@skozok.nl     

  

Esther Chatrou  

(kwaliteitsondersteuner)  

echatrou@skozok.nl   

   

Miriam 

Swennenhuis - 

Nijhuis 

(groepsleerkracht)   

mswennenhuis@skozok.nl   

  

Janine Hol 

(groepsleerkracht)  

jhol@skozok.nl 

 

 

Laura van Asten 

(groepsleerkracht) 

lvanasten@skozok.nl   

        

Leontine van de Ven 

(groepsleerkracht) 

lvandeven@skozok.nl   

  

 

 

 

Het bestuur: 

Samen Koersen Op Zichtbaar Onderwijs Kwaliteit (SKOZOK)             

Het adres van de administratie:  

SKOZOK:  

p/a Scholenbureau Kempenland  

Past. Jansenplein 21  

  5504 BS Veldhoven  

 tel: 040 – 2531201  

 

 

Het college van bestuur wordt gevormd door:  

Ingrid Sluiter en Stan Vloet  
  
  

 

 

 
  

mailto:infostjan@skozok.nl
mailto:mkokke@skozok.nl
mailto:mvaneert@skozok.nl
mailto:lkuijken@skozok.nl
mailto:hwalters@skozok.nl
mailto:wittgen@skozok.nl
mailto:echatrou@skozok.nl
mailto:mswennenhuis@skozok.nl
mailto:jhol@skozok.nl
mailto:lvanasten@skozok.nl
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De MR  

  

Hester Bax (voorz)                   Marije Taffijn (secr)  

hesterbax@gmail.com             marijetaffijn@hetnet.nl 
    

Jannie Lamers   Ellen van der Kruis  

jannielamers@hotmail.com      ev_ellenverhoeven@hotmail.com 

 
Dorris Broekman-de Vocht        Maartje Engelen 

Dorris.devocht@maastrichtuniversity.nl  mcengelen@hotmail.com 

 

Bertram Velthuis 

bnvelthuis@gmail.com 
    

Miriam Swennenhuis  Leontine vd Ven   

(MR-lid, team)  
  
  
De OUDERRAAD    

  

(MR-lid, team)  
   
  

Brigitte Floris   voorzitter  

Eymert van Rooij penningmeester  

Marlies Dielis  

Nicole Velthuis  

Barbara Verduijn  

Tanja Sleddens  

Ange Gruijthuijzen 

Yvonne van der Palen 

Angelique Thijssen 

Wim Cardinaal   contactpersoon Vrienden van St Jan  

  
  

 
Externe personen:  

Inspectie van het onderwijs info@owinsp.nl    

www.onderwijsinspectie.nl  

Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)  

 
Externe vertrouwenspersoon: 

Astrid Kraag: 06-81879368 

info@astridkraag.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. 

Kindertelefoon: 0800-0432 

 

mailto:jannielamers@hotmail.com
mailto:ev_ellenverhoeven@hotmail.com
mailto:Dorris.devocht@maastrichtuniversity.nl
mailto:bnvelthuis@gmail.com
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@astridkraag.nl
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Buitenschoolse opvang   

  
Korein Kinderplein  

info@korein.nl  
www.korein.nl   

  

Kids-World Leende  

Tel.: 040-2060645  

 

 

Overige namen en adressen  

 

Gemeente Heeze-Leende 

040-2241400 

 

Vrienden van Sint Jan  

Johan.bax@hslnet.nl 

  

  

Gymzaal Brede school St.Jan 

Beheer:  

Sportcentrum De  

Pompenmaker 
Heeze tel: 040-
2263302  
sportcentrum@heezeleende.nl   

 

Parochie Petrus Banden,  

Deken van Meyl  

Dorpstraat 48  

5595 CJ Heeze-Leende  

tel:  040 - 2061215  

  

IVN Heeze-Leende  

(vereniging voor natuur- en  

milieueducatie)  
Secr.Gemini 12  
Heeze-Leende  

Tel: 040 – 2265157  

Bibliotheek Heeze-Leende  

Heeze:Bibliotheek in  

Dorpshuis ’t Perron 

Schoolstraat  48  

5591 HM Heeze   
085-7733284  
www.bibliotheekdommeldal.nl 
 
 
 

 

    

http://www.korein.nl/
http://www.korein.nl/
http://www.bibliotheekdommeldal.nl/

