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Voorwoord 

 
Beste ouders, 
 
Graag willen we u altijd zo breed en open mogelijk informeren over hoe alles op 
onze school is geregeld.  
U hebt uw kind aan ons toevertrouwd en dus hebt u er recht op om te weten hoe 
wij werken aan de veilige schoolomgeving en het welbevinden van uw spruit. 
 
U kijkt nu naar de Jaarplanner met veel actuele, specifieke informatie zoals die 
bekend moet zijn voor het schooljaar 2018-2019.  
In het schooljaar 2014-2015  is de vroegere (statische) papieren kalender vervangen 
door de (dynamische) kalender op de nieuwe website van onze school. Zo kunnen 
we beter inspelen op de actualiteit van alledag, die ons vaak noodzaakt tot 
tussentijdse aanpassingen. We streven er naar, dat deze informatie geheel volledig 
en actueel is.  
 
De Jaarplanner vormt, samen met de websitekalender, het deel B van onze 
Schoolgids. Voor deel A klikt u op onze website op de button Scholen op de Kaart. 
Deel A bevat de meer inhoudelijke en algemene informatie en is steeds de meest 
actuele versie.  
 
Indien u toch een gedrukte versie van de Schoolgids wenst, meldt dit dan even aan 
de directie. 
 
Wij hopen in ieder geval, dat u regelmatig, liefst dagelijks, maar zeker wekelijks, 
onze website bezoekt,, zodat u steeds op de hoogte bent van de meest actuele 
informatie rond onze school. Ook kunt u onze Facebookpagina bezoeken. 
 
Reageer gerust naar ons toe als u tips ter verbetering heeft. Wij staan daar geheel 
open voor. 

 
 
 
 
 
 

Roel van den Bosch  
Directeur  
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Snelle info! 

 
Bloktijd leerkrachten : 08.15-15.45 uur; op dinsdag (vergaderdag) tot 16.45/17.15; op woensdag tot 13.45 uur 

Inlooptijd : groepen 1-8: 08.40-08.45 uur 

Lesttijden  groepen 1-8: 08.45-12.30 uur en 13.00-14.45 uur; op woensdag:08.45-12.45 uur 

Pauzetijden: : 10.45-11.00 uur en 12.30-13.00 uur 

Ziekmelding/afmelding : door de ouder/verzorger; liefst telefonisch vóór schooltijd echter uiterlijk tot 09.30 uur of via het ziekmeldingsformulier op de 
website. Belangrijk:  geeft u daarbij wel aan wat er echt aan de hand is o.a. vanwege besmettingsgevaar; “ziek” is dus niet 
voldoende! Indien wij dat nodig achten, nemen we nog telefonisch contact op. 
 

Verlofaanvragen :  conform Leerplichtwet; aanvraagformulier te verkrijgen bij de leerkracht, directie, administratie of via onze website; 
 aanvraag tijdig, maar uiterlijk één week, vóór aanvang van het te verkrijgen verlof indienen; 
 het inleveren van het formulier betekent niet dat het verlof is verkregen; wacht op de reactie vanuit de directie! 
 alleen de directie is gemachtigd het verlof wel of niet toe te kennen; altijd conform de Leerplichtwet (op straffe van boete) en 

de richtlijnen van Bureau VSV Parkstad. (leerplichtambtenaren) 
 

Administratie : geopend op: maandag van 08.45-15.45 uur 
  donderdag van 08.45-15.45 uur 
 

Aanmelden nieuwe leerlingen : in principe is er op de eerste donderdag van de maand centrale aanmelding (de juiste data staan vermeld in de websitekalender en 
in elke Nieuwsbrief);  afspraak maken via mevrouw Marilloiese Cierniak-Willems (administratie); zij verzorgt samen met mevrouw 
Kim Boels (IB/unitleider OB) de intake/inschrijving van de nieuwe leerlingen 
Contactgegevens: marilloiese.willems@innovo.nl of kim.boels@innovo.nl of 045-5720872 

 
Verhuizing: 

 
: 

 
tijdig doorgeven aan de directie; wij geven de voorkeur aan een persoonlijk gesprek 
Contactgegevens: directie.horizon@innovo.nl   of 045-5720872.   

 
Wijziging 
communicatiegegevens 

 
: 

 
het is héél belangrijk, dat de school (direct) kan beschikken over de meest actuele telefoonnummers en emailadressen! 
Geef wijzigingen direct door aan de administratie/directie, zodat deze verwerkt kunnen worden in ons administratieprogramma. 
Contactgegevens: marilloiese.willems@innovo.nl of  directie.horizon@innovo.nl  of 045-5720872 
 

Nieuwsvoorziening : Vanwege de kostenbesparing, de betere, snellere èn zekere bereikbaarheid zoveel mogelijk per email of via Klasbord (later 
Ouderportaal)!  
Geef daarom uw emailadres, of wijzigingen daarop, alstublieft zo snel mogelijk per email door. 
 

Voor-/naschoolse opvang :  Kinderopvang Humanitas, locatie Meezenbroekerweg, tel. 045 5615353,  www.kinderopvanghumanitas.nl (schoolpartner) 
 

 

mailto:marilloiese.willems@innovo.nl
mailto:directie.horizon@innovo.nl
mailto:marilloiese.willems@innovo.nl
mailto:directie.horizon@innovo.nl
http://www.kinderopvanghumanitas.nl/
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Overzicht van de leerkrachten en hun groep 

Hieronder vindt u een overzicht van de personeelsleden, die op onze school werkzaam zijn in dit schooljaar, hun groep(en) en/of welke andere taken zij vervullen.  
 

Groep Leerkracht(en) Dagen 
BAPO-verlof/andere taken 
(nadere info: zie pagina 10) 

1/2A 
(vissenklas)  

juf Maud (Pluijmen) 
juf Violette (Corten) 

ma 
di-woe-do-vrij 

 

1/2B 
(kikkerklas) 

juf Inge (Kochen) 
 

 ma-di-woe do-vrij 
 

 

1/2C 
(vlinderklas) 

juf Cécile (Thijssen)  
juf Sanne (Habets) 

ma-di-vrij  
woe-do 

 
Op dinsdag vrijgesteld voor werkzaamheden gedragsspecialist 

3A 
(bijenklas) 

juf Yvonne (Goor) 
juf Evelien (Vermeulen) 

ma-di 
woe-do-vrij 

BAPO-verlof op vrijdag (20x) 
 

3/4B 
(uilenklas) 

juf Nikki (Fuhren) ma-di-woe-do-vrij  

4/5A 
(pinguïnklas) 

juf Linda (Jonker)  ma-di-woe-do-vrij  

5B 
(pandaklas) 

juf Esther (Debets) 
juf Maud  Pluijmen/juf Yvonne (Goor) 

ma-di-woe-do 
vrij 

 

6A 
(apenklas) 

juf Carin (Kerssemeeckers) 
juf Maud  Pluijmen/juf Yvonne (Goor) 

ma-di-woe-do-(vrij) 
vrij (bij BAPO-verlof juf Carin) 

BAPO-verlof op vrijdag (20x) 

6/7B 
(papegaaienklas) 

juf Kim (Dykstra) 
meester Danny (Jacobs) 

ma-di-do-vrij 
woe 

 
Ouderschapsverlof op woensdag 
indien andere inzet; dan door juf Chantalle(Oliver) 

 

7/8A 
(unicornklas) 

juf Sharon (Vroemen)   

8B 
(olifantenklas) 

juf Carla (Vanderheijden) 
meester Danny (Jacobs) 

 di-woe-do-vrij 
ma 

 
indien andere inzet; dan door juf Kim (Boels) 

Schakelklas 
(groep 1/2 ) 

juf Maud (Pluijmen) do  

Ondersteuning 
meester Danny (Jacobs) 
juf Yvonne (Goor) 
juf Kim (Boels) 

di-do-vrij 
do-vrij 
woe 

 
18x BAPO-verlof op donderdag of vrijdag 
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 Onze directeur Roel van den Bosch komt u niet tegen in bovenstaand overzicht. Hij is geheel vrijgesteld van lesgevende taken om het algemeen directeurschap van zowel  
BS De Horizon als ook (later) BS Eikenderveld goed te kunnen vervullen. Op donderdag is hij vaak niet op school vanwege bovenschoolse INNOVO-verplichtingen. 

 John Bruls is onze (externe) “INNOVO-schoolopleider”. Dat betekent, dat hij in samenwerking met de directeur op donderdag alles regelt rond de oefenstages van de PABO-studenten 
op onze school èn op de Basisscholen Tarcisius en Windekind. Zijn belangrijkste taken hierin zijn het beoordelen van de studenten en het coachen van hun mentoren. 

 Juf Kim (Boels) (ma-di-woe-do) is unitleider en Interne Begeleider voor unit Onderbouw (groepen 1-2) en  op donderdag werkzaam in de expertisepool van Innovo.  
 juf Chantalle (Oliver) (ma-di-woe) is unitleider en Interne Begeleider voor unit Middenbouw (groepen 3-5);  
 juf Jacqueline (Slabbers) (ma-di-woe)  is unitleider en Interne Begeleider voor unit Bovenbouw (groepen 6-8);  
 juf Jacqueline (Slabbers) heeft een aantal ICT-taken onder haar hoede. Samen met onze INNOVO-I-Coach beheert en coördineert zij het  computeronderwijs en het netwerkgebeuren 

op school. Zij staan in nauw contact met elkaar. 
 Het ManagementTeam vergadert om de week en wordt gevormd door onze directie èn de unitleiders/Interne Begeleiders. 
 Naast onderwijzend personeel hebben wij ook onderwijs ondersteunend personeel in dienst. Dit zijn: 

*   juf Fenna (Beckers), onderwijsondersteuner op maandag t/m vrijdag; zij ondersteunt de groepsleerkrachten in het onderwijsleerproces in de unit Onderbouw ; 
*   juf Conny (Govers), onderwijsondersteuner op dinsdag, donderdag en vrijdag; zij ondersteunt de groepsleerkrachten in het onderwijsleerproces in de unit Middenbouw ; 
*   juf Michelle (Meijers), onderwijsondersteuner op maandag, dinsdag en donderdag; zij ondersteunt de groepsleerkrachten in het onderwijsleerproces in de unit Bovenbouw ; 
 Marilloiese Cierniak-Willems, administratief medewerkster;  

werkzaam op: maandag van 08.45-15.45 uur en op donderdag van 08.45- 15.45 uur.  
Op dinsdag- en woensdagochtend werkt zij op Basisschool Eikenderveld 

 Ronald Schütt, conciërge; werkzaam op: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00-17.00 uur; op donderdag werkt hij op Basisschool Eikenderveld 
 

 

 

 

Luizenpreventie en het Kriebelteam 

Onze school heeft een ouderwerkgroep, die werkt aan de strijd tegen de hoofdluis. De werkgroep “Kriebelteam”bestaat uit een aantal moeders, die geschoold zijn door de GGD. 
Voornaamste taak is het controleren van alle kinderen op hoofdluis na elke schoolvakantie en bij elke hoofdluismelding door ouders. 
Als er hoofdluis of neten (eitjes) bij uw kind wordt geconstateerd, informeert het Kriebelteam de groepsleerkracht, die meteen daarop contact met u opneemt, om u direct thuis met de 
behandeling te laten beginnen. Iedere ouder van de klas, waarin hoofdluis is geconstateerd, krijgt na de controle een hoofdluisalarm per email toegestuurd, met daarin het verzoek om 
thuis twee weken extra goed te controleren op het verschijnen van hoofdluis. De controle is preventief van aard om de snelle verspreiding van hoofdluis op school tegen te gaan en wordt 
van harte ondersteund door de Directie en Ouderraad. Er wordt heel goed rekening gehouden met de privacy van uw kind. Daar is heel goed over nagedacht. Wel wordt het resultaat van 
elke controle geregistreerd. 
Heeft u onverhoopt toch bezwaar tegen controle van uw kind op school of hebt u nog vragen of suggesties, dan kunt u contact opnemen met Jos Wetzels, directielid en contactpersoon van 
de school voor deze werkgroep. Indien u meer wilt weten over hoofdluis, kunt u op school een DVD over hoofdluis lenen. 
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Gymtijden, binnen/buiten speeltijden groepen 1 en 2 

In het volgende schema vindt u de binnen/buiten speeltijden en de gymtijden in de groepen 1 en 2. De gymlessen vinden vrijwel altijd plaats in de onderbouwspeelzaal. Bij heel mooi weer 
worden de lessen ook wel eens gegeven op de onderbouwspeelplaats of op een speelplaats in de buurt. 
De binnen/buitenspeeltijden vinden voornamelijk plaats op de onderbouwspeelplaats. Er zijn dan steeds twee groepen actief. De beide leerkrachten zijn daarbij altijd aanwezig: om 
toezicht te houden, maar ook om kinderen te observeren en te volgen in hun ontwikkeling. Bij slecht weer wordt er binnen, in het eigen lokaal, gespeeld. Elke kleutergroep heeft drie 
gelegenheden om in de gym/speelzaal te kunnen werken. 
 
 

Speeltijden groepen 1-2 in de middaguren 

 maandag dinsdag donderdag vrijdag 

13.00 – 13.30 uur --- --- --- --- 

13.30 – 14.00 uur 
groep 1/2B (kikkers) 

 
groep  1/2A (vissen) 

groep 1/2C (vlinders) 

 
--- 

 
--- 

14.00 – 14.30 uur 
groep  1/2A (vissen) 

groep 1/2C (vlinders) 
groep 1/2A (kikkers) 

 

groep 1/2B (kikkers) 
groep  1/2A (vissen) 

groep 1/2C (vlinders) 
 

 
 
 

Gymtijden/activiteiten in speelzaal groepen 1-2 

 maandag Dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

09.30 – 10.15 uur: --- --- groep 1/2A (vissen) --- groep 1/2A (vissen) 

11.00 – 11.45 uur: --- groep 1/2B (kikkers) groep 1/2B (kikkers) --- groep 1/2B (kikkers) 

11.15 – 12.00 uur:  --- --- --- --- 

13.15 – 14.00 uur: groep 1/2C --- --- groep 1/2C  

 

  



 
 6 

Gymlessen groepen 3 tot en met 8 

Vanaf groep 3 vinden de gymlessen plaats in Sporthal Palemig aan de Heldevierlaan, gelegen tussen SBO De Griffel en het Citaverdecollege. 
Om een veilige oversteek van de (drukke) Palemigerboord te waarborgen, zijn in overleg met de politie, goede afspraken gemaakt.  
De gymschoenen, die uw kind gebruikt in deze lessen, mogen niet voorzien zijn van zwarte zolen of zwarte delen daarin! Deze zijn absoluut verboden in deze zalen. Zie er ook op toe, dat 
uw kind telkens de gebruikte gymkleding mee naar huis neemt om te laten wassen. Na een goede gymles heeft uw kind flink gezweet. Niet zo fris als dan de kleding in de tas blijft zitten. 
Helaas is douchen na de gymles niet toegestaan.  
Vanaf schooljaar 2014-2015 geldt dat er één gymles gegeven wordt in de sporthal en één binnen-/buitenles op school. Reden daarvoor is het verlies aan onderwijstijd, dat optreedt door de 
looptijd van/naar de sporthal. 
 

Groepstoedeling en lestijden sporthal Palemig 

 
 
Zaal 1 

    
Zaal 2 

 

W
o

e
n

sd
a

g
 09.00-10.00 6/7B  

W
o

e
n

sd
a

g
 09.00-10.00 7/8A 

10.00-10.45 6A  10.00-10.45 3A 

11.00-11.45 3/4B  11.00-11.45 4/5A 

11.45-12.35 5B  11.45-12.35 8B 
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Toezicht tijdens pauzes 

Wij streven naar toezicht op de speelplaatsen door twee volwassen personen. Dit om te voorkomen, dat bij een calamiteit met een kind de grote groep alleen moet worden gelaten of dat 
er niet adequaat gehandeld kan worden. Ook zien twee paar ogen en horen twee paar oren méér, zodat uw kind in een veilige omgeving onder de bescherming van twee toezichthouders 
fijn kan spelen en ontspannen. Helaas kan door teruggang in het aantal teamleden èn het recht van werknemers op pauze tegenwoordig niet altijd invulling gegeven worden aan ons 
streven. We proberen dit o.a. op te lossen door de inzet van stagiaires en inzet van groep 8 leerlingen, die de rol als mediator vervullen op de onderbouwspeelplaats. Verder zijn er 
teamafspraken over direct en adequaat optreden als kinderen zich niet aan de afspraken en/of regels houden. 
Er is geen toezicht vóór schooltijd vanwege de korte aanwezigheid van leerlingen en vanwege het grote aantal ouders op de speelplaatsen 
Bij goed weer gebruiken de bovenbouwleerlingen ook het sportveld naast de school. De toezicht houdendeleerkrachten bepalen de keuze voor de speelplaats of het grasveld.  
Frisse lucht en beweging in de pauze zijn erg bevorderlijk voor de leerprestaties. Dus houden we de pauzes alleen binnen als het echt slecht weer is. 
 
Voorheen werden in deze kalender de toezichtroosters opgenomen voor de drie speelplaatsen. Gedurende het schooljaar wisselen deze roosters regelmatig qua samenstelling. Dit kan dan 
leiden tot verkeerde conclusies en onnodige discussies. Daarom nemen we deze roosters niet meer op in de Jaarplanner. 
Gezien het bovenstaande en de visie van directie en team mag iedere ouder voldoende toezicht als gegarandeerd zien. 
 
 
 

Toezichtregeling onderbouw-middenbouw-bovenbouw speelplaatsen 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

10.15-10.30 uur 
(buiten/binnenspel 
(alleen groepen 1-2) 

één leerkracht één leerkracht één leerkracht één leerkracht één leerkracht 

10.45-11.00 uur 
(pauze groepen 1-8) 

gr. 1-3: twee leerkrachten 
gr. 4-8: één leerkracht* 

gr. 1-3: twee leerkrachten 
gr. 4-8: één leerkracht* 

gr. 1-3: twee leerkrachten 
gr. 4-8: één leerkracht* 

gr. 1-3: twee leerkrachten 
gr. 4-8: één leerkracht* 

gr. 1-3: twee leerkrachten 
gr. 4-8: één leerkracht* 

12.30-13.00 uur 
(pauze groepen 1-8) 

twee leerkrachten twee leerkrachten  twee leerkrachten twee leerkrachten 

 
* Op onze school geldt de afspraak, dat alle studenten, die op onze school stage lopen, altijd mee toezicht houden met hun mentor (= toegewezen leerkracht)!  
     Met name belangrijk voor het toezicht in de ochtendpauze van de groepen 3-8. 
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Onze visie op eten tijdens de pauzemomenten 

Gezien de steeds groter wordende zorgen omtrent het overgewicht op jonge leeftijd en omdat we kinderen graag willen leren en stimuleren om een gezond eetpatroon te ontwikkelen 
hebben we het eetpatroon van onze leerlingen eens onder de loep genomen. Hierbij valt ons op dat het regelmatig voorkomt dat kinderen snoep, koeken of chips mee naar school nemen 
in plaats van een gezonde boterham. Ook drinken veel kinderen prikhoudende frisdranken en soms zelfs energiedrankjes zoals Red Bull. Dit vinden wij als school niet wenselijk, omdat veel 
kinderen drukker gaan reageren door de stoffen in deze producten.  
 
Om ouders te ondersteunen in het aanleren van een gezond eetpatroon en eetgedrag bij onze leerlingen, hebben wij enkele regels opgesteld rond het eten en drinken op school. Hierdoor 
dragen school èn ouders samen verantwoordelijkheid om het risico te verkleinen, dat gezonde boterhammen in de prullenbak verdwijnen en in plaats daarvan ongezond snoepgoed wordt 
gegeten. Misschien bent u als ouder niet eens op de hoogte van het meegenomen snoepgoed, omdat kinderen dit ook van hun zakgeld kopen. 
De volgende regels met betrekking tot voedingskeuze vinden wij belangrijk: 

 Zorg voor twee porties drinken voor uw kind: één voor elk van de twee pauzemomenten tijdens de schooldag (op woensdag is er één pauzemoment). In het belang van het milieu 

geven wij de voorkeur aan een drinkbeker boven pakjes.  Een drinkbeker kan meermaals op een dag gebruikt worden, omdat deze ook weer goed dichtgemaakt en beter bewaard 

kan worden. Dit scheelt niet alleen in afval, maar er is ook minder verspilling van drinken als uw kind een pakje niet helemaal leeg krijgt. Indien u toch pakjes meegeeft: op school is 

al sinds jaren de regel, dat lege pakjes weer mee naar huis worden genomen om onze toch al grote en dure afvalberg te beperken.  

 Het is niet toegestaan om blikjes fris (prikhoudend), cafeïnehoudende of suikerrijke energiedrank te drinken in de pauzes. Onze school werkt mee aan het bevorderen van gezond 

gedrag en een gezond leefpatroon bij kinderen, want in een gezond lichaam presteer je beter. We willen het gebruik van suikerhoudende frisdranken tot een minimum beperken.  

Ter bewustmaking dat dorst ook met enkel water gelesd kan worden, is de woensdag is onze structurele (verplichte) waterdag: dan drinkt iedereen op school water. Daarvoor 

hebben kinderen èn personeel speciale drinkbekers gekregen. 

 Ieder kind eet natuurlijk verschillende hoeveelheden. We zien graag dat de kinderen voldoende boterhammen of andere gezonde graanproducten met beleg bij zich hebben, 

zodat de honger hiermee gestild kan worden. U mag zeker nog iets lekkers toevoegen, zoals een plakje peperkoek, een liga, een koekje e.d. meegeven. Zakken chips e.d. en 

stukken chocolade vinden wij echter zeer ongezond en dus niet wenselijk.   

 Verder is het ook heel gezond als de kinderen groenten en fruit eten op school. Door deelname aan voedingsprojecten als "EU-Schoolfruit" en “Jongeren Op Gezond Gewicht 

(JOGG)” promoten wij het eten van groenten en fruit. Indien we ingeloot worden voor de broodnodige subsidie, krijgen de kinderen via een schoolleverancier vanaf november 

gedurende 20 weken tomaten, komkommers, appels, mandarijntjes en vele soorten andere groenten en fruit.  

Geef ze voor/na deze periode of als we niet mogen deelnemen aan de subsidieregeling zelf fruit (liefst geschild) mee.   

 Ook zuivelproducten kunnen een gezonde en lekkere aanvulling zijn op de lunch voor kinderen. Denk dan aan bijvoorbeeld een Breaker of andere yoghurt. 

Verder is het prettig als u het eten meegeeft in een boterhamtrommel. Dit geeft minder afval en eten, dat niet opgaat, kan weer mee naar huis genomen worden. Ook zorgt een 
broodtrommeltje ervoor, dat de boterhammen in vorm blijven en dat yoghurt en fruit niet in de tas stuk gaan.  
Samen kunnen we er dan op letten, dat onze kinderen een gezond eetpatroon aanleren. 
 
Dit "Eetbeleid" is in het schooljaar 2012-2013 uitgebreid besproken door het team, de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad en wordt door alle geledingen ondersteund.  
De bijstellingen voor dit schooljaar zijn in juni  besproken met en goedgekeurd door de MR.  
Het mag duidelijk zijn, dat ook teamleden en stagiaires dit "Eetbeleid" naar de kinderen uitdragen en het goede voorbeeld geven. 
  



 
 9 

De Oudervereniging en de Ouderraad 

Zoals u in de Schoolgids hebt gelezen, is er al vele jaren een oudervereniging op onze school actief. Zij verlenen vele hand-en-spandiensten.  
De Ouderraad vormt het bestuur van deze vereniging.  
We werken op onze school met werkgroepen, die de diverse activiteiten plannen, organiseren en coördineren. Deze werkgroepen bestaan telkens uit een leerkracht vanuit zowel de 
onderbouw, middenbouw en bovenbouw als ook twee (of drie) leden van de OuderRaad.  
Bij de uitvoering van elke activiteit hopen zij terug te kunnen vallen op een aantal actieve ouders, die tijdens de georganiseerde activiteit (of soms ook al daarvoor) de handen uit de 
mouwen steken. U krijgt nog een oproep om u als actieve ouder op te geven voor één of meerdere activiteiten. 
 
In onderstaand schema is de samenstelling van de OuderRaad vanuit de ALV op 10 september 2018  weergegeven. De Ouderraad mag volgens de notarieel vastgelegde statuten van de 
Oudervereniging uit maximaal 17 leden bestaan. Zoals u kunt zien, wordt dit maximum bijna bereikt. Er is echter nog plek. Misschien iets voor u?  
U kunt zich nu al aanmelden als kandidaat-lid. Tijdens de algemene ledenvergadering aan het begin van het schooljaar worden de nieuwe kandidaten dan officieel gekozen.  
 
De vergaderdata van de Ouderraad: … september (algemene Ledenvergadering),  … november, … januari, … maart en … juni. Deze staan ook op de websitekalender.  
Werkbijeenkomsten zijn op… november (Sinterklaas), … december (Sinterklaas/Kerstmis), … december (Kerstmis), … februari (Carnaval) en … april (kienavond) 
 

Hilde Stikkelbroek Voorzitter  Kirsten Adriolo Lid 

…vacature… Secretaris  Kirsten Blaauw Lid  

Verena Peters Penningmeester  Andrea Maria Takac Lid 

Judith Kleintjens Tweede voorzitter  Ruud Kockelkorn Lid  

Maarten van Wesel Lid  Pascal Coenen Lid  

Jacqueline Versteegh. Lid  Kim Boels + 1 leerkracht Adviserend lid /schoolvertegenwoordiger 

 
 
 

Werkgroepen van leerkrachten en/of ouders 

In werkgroepen van leerkrachten èn ouders (LO), alleen leerkrachten (L) of alleen ouders (O) worden dit schooljaar de volgende activiteiten georganiseerd: 

Kinderboekenweek (L) Carnaval (LO) Kienen (O) Coördinatie schoolprojecten (L) Onderzoekend-/samenwerken 

St. Nicolaas (LO) Pasen (L) 
Begeleiding PABO-/ROC-
studenten (L) 

Sfeer, lief-en-leed (L) Leren (L) 

Kerstmis  (LO) Schoolreis (LO) Cultuureducatie (L) Breindenken (L) Gezonde school (LO) 

Kerstmarkt (2-jaarlijks) (L) B.O.S.-activiteiten (L) Veiligheid op school (L) Meervoudige Intelligentie (L)  

 Leesonderwijs (L) Bedrijfshulpverlening (L) Portfolio (L)  

 



 
 10 

De Medezeggenschapsraad (MR) 

Hierover kunt u meer lezen in de Schoolgids. We volstaan in deze kalender met het vermelden van de samenstelling van dit overlegorgaan. 
De vergaderingen van de MedezeggenschapsRaad vinden plaats in de maanden september, november,  januari, maart, mei en juni . Data worden in onderling overleg afgesproken  Deze 
worden dan alsnog op de websitekalender vermeld.  
 

Naam Geleding Taak 

Carla Vanderheijden Personeel  lid 

Carin Kerssemeeckers Personeel lid  

Kim Dykstra Personeel  secretaris 

Erika van de Weyer Ouders lid 

Jolanda Zibret Ouders  voorzitter 

…Vacature… Ouders  lid 

Het Ouderpanel (OP) 

Met ingang van het schooljaar 2011-2012 is de SAC (School Advies Commissie) verleden tijd. De SAC maakt plaats voor een Ouderpanel. Het grote verschil tussen beide inspraakorganen is, 
dat het Ouderpanel van samenstelling kan verschillen al naar gelang het onderwerp en de interesse of expertise van de ouders.  
Eenvoudig gezegd is een ouderpanel voor de school een laagdrempelige, rechtstreekse manier om met een (wisselende) groep van 20 à 25 ouders in gesprek te gaan of hen te bevragen 
over het onderwijs op school. Het onderwerp kan variëren en in principe wisselt met elk volgend gesprek ook de samenstelling van de groep ouders, die aan het panel deelneemt. 
Het ligt voor de hand, dat de onderwerpen, die ter sprake komen, nauw samenhangen met de belangstellingswereld van ouders. Zoals de wijze waarop de school met de ouders omgaat en 
communiceert, de veiligheid op school (veilig internetten, pesten, schoolregels), huiswerk, schooljaarplan, schoolplan en de voor-, tussen- en naschoolse opvang, zijn thema’s, die aan bod 
kunnen komen. Een ouderpanel levert adviezen en verbeterpunten van ouders op over hoe iets op school beter kan verlopen. De opbrengsten van het ouderpanel worden in het directie- 
en/of teamoverleg besproken. Cruciaal is, dat er voor de adviezen en verbeterpunten draagvlak moet zijn bij zowel de ouders als de school. Wanneer dat het geval is, kunnen deze – op de 
korte of iets langere termijn – in praktijk worden gebracht. Het spreekt voor zich, dat beargumenteerde besluiten om voorgestelde adviezen en verbeterpunten wel of niet op te pakken, 
goed met de ouders gecommuniceerd moeten worden in het besluitvormings- en uitvoeringsproces. Dat kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld via de maandelijkse 
nieuwsbrief of de website. 
 

Bedrijfshulpverlening 

Ook op onze school hebben we in het kader van de Arbowet binnen ons personeel gecertificeerde bedrijfshulpverleners (BHV-ers). De Wet schrijft één BHV-er per 50 personen voor. Aan 
die eis voldoet onze school. De BHV-ers dienen elk jaar een herhalingscursus te volgen om gecertificeerd te blijven.  Zij spelen in de veiligheid op school een grote rol. Zij zijn dan ook nauw 
betrokken bij het opstellen, oefenen en uitvoeren van het Ontruimingsplan, dat op elke school aanwezig moet zijn. De BHV-groep bestaat uit : 
 
 

1. juf Sharon (Vroemen)  4.  juf Violette (Corten) 7. juf Esther Fleurkens   
       (kinder-EHBO gecertificeerd) 

2. juf Linda (Jonker) 5.  juf Kim (Boels)  

3. juf Evelien (Vermeulen) 6.  juf Jacqueline (Slabbers)  
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Vrije vrijdagmiddagen groepen 1-2 en groepen 3-8 schooljaar 2019-2020 

De vrijdagmiddagschooltijden, zoals gepland voor dit schooljaar: 
    - de kinderen van de groepen 1 en 2 hebben elke vrijdagmiddag vrij (school is uit om 12.15 uur) 
    - de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben dan om de week op vrijdagmiddag vrij (school is uit om 12.15 uur), te weten op 30/08, 13/09, 20/09, 11/10, 25/10, 08/11, 22/11,  

           06/12, 20/12, 10/01, 24/01, 07/02, 21/02, 06/03, 20/03, 03/04, 17/04, 15/05, 29/05, 12/06, 26/06, 10/07.  
 
De leerkrachten zijn op die vrijdagmiddagen gewoon op school aan het werk met allerlei taken, behalve het lesgeven:  werk nakijken, plannen, overleggen, verdiepen, 
werkgroepbesprekingen, werkopdrachten vanuit de teamscholing e.d. 
 
De vrijdagmiddagaanpassing in het schooljaar 2016-2017 ingevoerd in overleg met de OuderRaad (het gekozen bestuur van de Oudervereniging) en met instemming van de 
MedezeggenschapsRaad, waarin zowel team als ouders zijn vertegenwoordigd. 
Het team ervaart deze aanpassing als een goede maatregel om de, in de laatste jaren, sterk toegenomen werkdruk te verlichten en staat er dus volledig achter. 
 
Motieven: 
1.  onze kinderen (en met name de groepen 1-2) draaien nu in hun totale basisschooltijd over 8 leerjaren veel méér lesuren, dan wettelijk verplicht (7520 uren).   
2.  als ouder denkt u dan vanzelfsprekend: "Fijn, want op zich is elk extra lesuur lekker meegenomen", echter de werkzaamheden van een leerkracht bestaan uit meer dan alleen  
  lesgeven: 
  a) een, wettelijk vastgesteld, maximum aan lesuren evenredig aan de werktijdfactor;  

b) een, aan dat maximum gerelateerd, aantal uren voor groeps- en lesgebonden taken (bv. nakijkwerk, lesvoorbereidingen, overleg met IB);  
c) een aantal schoolgebonden taken (bv. vergaderingen in-/extern, teamscholing, werkgroepen om activiteiten te organiseren) 

    d) verplichte individuele scholing 
  Door het teveel aan lesuren komen we de laatste jaren steeds meer met alle vier deze punten in de knoei, omdat met name de werkzaamheden voor de nummers “b” en “c” een  
  hoge vlucht hebben genomen. 
3.  Het, in het schooljaar 2015-2016 ingezette, schoolontwikkelingstraject vergt veel en goed overleg binnen het team: anders leren bij kinderen vraagt ook andere vaardigheden en  
  andere materialen. We kunnen en mogen niet van leerkrachten verwachten, dat ze dit na een dag hard werken nog in hun vrije tijd doen, waardoor dit ten koste gaat van hun  
  gezondheid en werkbeleving.  
4.  De nieuwe CAOprimair onderwijs (per 01-07- 2016) èn de ARBO-wetgeving verplicht elke schoolleiding om gepaste, adequate maatregelen te nemen tegen de gestegen werkdruk. 
 
Door nu te kiezen voor een andere urenverdeling, weten we in voldoende mate te voldoen aan het wettelijk minimum aan lesuren èn aan de eis om maatregelen tegen de werkdruk te 
nemen. De urenverdeling ziet er vanaf komend schooljaar als volgt uit: 

 920 lesuren voor de groepen 1-2    =  1840 lesuren 
 960 lesuren voor de groepen 3-4-5-6-7-8  = 5760 lesuren +  

Samen is dat in 8 jaar tijd:     7600 lesuren 
De ervaringen op een aantal collega-scholen binnen INNOVO, die ook met deze urenverdeling werken, zijn heel erg positief.  
 
Daarnaast zijn er vier studiedagen voor het team vastgesteld op vrijdag 13/09, woensdag 09/10, dinsdag 05/11 en 04/05. De kinderen hebben dan dus de hele dag vrij. 
Ook zijn er twee toetsverwerkingsdagen voor het team ingeruimd op maandag 05/02 en vrijdag 12/06. De kinderen hebben dan dus de hele dag vrij. 
Er zijn twee verhuisdagen voor het team ingepland op donderdag 10/10 en vrijdag 11/10. De kinderen hebben dan dus de hele dag vrij. 
 
(Alle vermelde vrije dagen als ook de vakanties zijn terug te vinden in de kalender op onze website) 
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Enkele spelregels voor onze leerlingen 

 
Zoals overal is het ook op onze school noodzakelijk, dat er goede afspraken zijn met de kinderen over wat wij als opvoeders van hen verwachten om alles goed te laten verlopen. Zeker met 
270 kinderen kom je hier niet omheen. Wij willen ieder kind kunnen garanderen, dat het zich tussen schoolbegin en schooleinde veilig voelt en zich ook beschermd weet door personeel en 
medeleerlingen. Daarom hebben we in het verleden drie vaste schoolregels vastgesteld, die gelden voor iedereen, die zich op onze school bevindt: 

                                                                           
 Vanuit die algemene schoolregels zijn er op bouwniveau nog klassenregels opgesteld. Elke leerkracht maakt met zijn groep nog groepsspecifieke afspraken om elkaar te helpen om zich 
aan die regels te houden. Deze worden in deze kalender natuurlijk niet vermeld.  
We streven wel naar een zo goed mogelijke onderlinge afstemming van deze groepsafspraken om verwarring bij kinderen en leerkrachten tegen te gaan! 
 
Daarnaast blijven er nog enkele algemene spelregels voor iedereen om alles op school soepel te laten verlopen. 
Wij vinden het belangrijk, dat u hiervan op de hoogte bent. 

 kun je een meningsverschil niet samen oplossen, dan roep je de hulp in van een meester of juf; 
 tijdens de schooltijden verlaat je het schoolterrein niet, tenzij je hiervoor toestemming hebt van een meester of juf; 
 vóór en ná schooltijd gebruiken we de volgende in- en uitgangen: 

 groepen 1 en 2 : de hoofdingang 
 groepen 3, 4 en 5 : de zij-ingang 
 groepen 6, 7 en 8 : de achteringang 
Aan het eind van de schooldag gaat elke groep samen met de juf of meester naar buiten 

 je komt niet met je fiets op de speelplaatsen; daar geldt een fietsverbod (behalve bij verkeerslessen); 
 kom je met de fiets, gebruik dan voor en na school de aparte in- en uitgang van de fietsenstalling; 
 fietsen plaats je in de speciaal aangelegde fietsenstalling naast de onderbouwspeelplaats tussen de opvangbeugels of in de rekken; zorg ervoor, dat je fiets goed afgesloten is; de 

school zorgt ervoor, dat de fietsenstalling om 08.45 uur wordt afgesloten en om 14.45  uur geopend; laat na school géén fietsen achter.  
LET OP:  gebruik van de fietsenstalling is op eigen risico; school is niet aansprakelijk voor onverhoopte schade of diefstal! 
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 ben je te laat of moet je tussentijds de school verlaten, dan moet je wel met de fiets over de speelplaats; afspraak: fiets aan de hand!!! 
 tijdens de pauze mag je alleen naar binnen als je hiervoor toestemming hebt van een meester of juf; 
 aan het einde van de pauze gaan je klaar staan op je gemarkeerde “groepsverzamelplek”; daarna ga je dan samen met de groepsleerkracht rustig naar binnen; 
 de leerkrachten, die toezicht houden, bepalen of er bij minder goed weer binnen of buiten gespeeld wordt; 
 jassen hang je aan de kapstok; zij gaan niet mee de klas in; tassen of rugzakken plaats je in de, door het Klusteam, speciaal daarvoor gemaakte houten bakken 
 duurzaamheid: afval doe je in de daarvoor bestemde afvalbakken: papier in de papierbakken, restafval in de restafvalbakken; PMD in de speciale PMD-bak en overblijfafval gaat 

mee naar huis in je trommeltje 
 je mag niet snoepen tijdens de lessen; dat geldt ook voor kauwgom; 
 mobiele telefoons zijn tijdens de schooltijd altijd uitgeschakeld; bij binnenkomst in de klas ter bewaring inleveren bij de juf of meester (privacybescherming) en bij einde schooltijd 

daar ook weer ophalen. LET OP: gebruik van mobiele telefoons e.d. is op eigen risico; school is niet aansprakelijk voor onverhoopte schade of diefstal! 

 

 

De Leerlingenraad (LR) 

Sinds het schooljaar 2009-2010 heeft de school in het kader van openheid en burgerschapsvorming een leerlingenraad. Deze wordt gevormd door kinderen uit de groepen 5 t/m 8 onder 
leiding van de directie. Samen praten zij elke vier tot zes weken over allerlei zaken, die vanuit alle kinderen belangrijk gevonden worden of over ideeën van de directie en het team 
waarover zij de mening van de kinderen willen horen. 
In de verkiezingsweek  van 09-13 september 2019 zijn onderstaande kinderen vanuit hun groep in de leerlingenraad gekozen. 
 
 

Namens de groepen 5: ……  (5A)  en  …… (5B) 

Namens de groepen 6: ……. (6A) en ……..(6B) 

Namens de groepen 7: ……..(7A) en …….. (7B) 

Namens de groepen 8: ……. (8A), ……. (8A), …….. (8B) en ………. (8B) 
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