
 
 

 

 



Inhoud 
Voorwoord .............................................................................................................................................. 4 

1. DE SCHOOL ...................................................................................................................................... 5 

1.1 Algemeen ................................................................................................................................. 5 

1.2 Missie en Visie ............................................................................................................................... 6 

1.2.1 Identiteit .......................................................................................................................... 9 

1.3 Stichting KempenKind ........................................................................................................... 11 

1.3.1 Missie en Visie ............................................................................................................... 11 

1.4 De sfeer op school ....................................................................................................................... 12 

1.4.1 De school als een kleine leefgemeenschap .......................................................................... 12 

1.4.2 Schoolafspraken ................................................................................................................... 13 

2. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS ............................................................................................. 14 

2.1 Stamgroep 1/2/3 ......................................................................................................................... 14 

2.2 Groep 4 t/m 8 .............................................................................................................................. 16 

2.3 ICT ................................................................................................................................................ 17 

2.4 Techniek ...................................................................................................................................... 17 

2.5 Cultuur ......................................................................................................................................... 18 

3. LEERLINGENZORG .............................................................................................................................. 19 

3.1 Interne leerlingbegeleiding ......................................................................................................... 19 

3.2 Passend onderwijs ....................................................................................................................... 19 

3.2.2 Doubleren ............................................................................................................................. 20 

3.2.3 Anderstalige kinderen .......................................................................................................... 20 

3.3 Instroombeleid ............................................................................................................................ 20 

3.4 Overgang naar het Voortgezet Onderwijs ................................................................................... 22 

4. OUDERS ......................................................................................................................................... 24 

4.1 Communicatie met ouders .......................................................................................................... 24 

4.2 Communicatie richting ouders .................................................................................................... 24 

4.3 Informatieavond en kennismakingsgesprekken.......................................................................... 24 

4.4 Inloopochtend ............................................................................................................................. 25 

4.5 Rapporten en ouderavonden ...................................................................................................... 25 

4.6 Algemene informatieavond ......................................................................................................... 25 

4.7 Geledingen .................................................................................................................................. 25 

5. SAMENWERKING ........................................................................................................................... 26 



5.1 Voor- en naschoolse opvang ....................................................................................................... 26 

5.2 Tussen schoolse opvang .............................................................................................................. 27 

5.3 Centrum Jeugd en Gezin .............................................................................................................. 27 

5.4 Samenwerkingsverband .............................................................................................................. 27 

5.5 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling .................................................................... 28 

5.5 GGD ............................................................................................................................................. 29 

5.6 Stichting Leergeld ........................................................................................................................ 30 

6. VERANTWOORDING ...................................................................................................................... 31 

6.1 Evaluatie schoolverbeterpunten schooljaar 2019-2020 ............................................................. 31 

6.2 Schoolverbeterpunten 2020-2021 .............................................................................................. 32 

6.3 Benutte verplichte onderwijstijd ........................................................................................... 32 

6.4 Besteding van de onderwijstijd ................................................................................................... 33 

6.5 Toetsresultaten en uitstroom gegevens. .................................................................................... 34 

7. ALGEMENE INFORMATIE ............................................................................................................... 35 

7.1 Brengen en halen van kinderen .................................................................................................. 35 

7.2 Tussendoortje in de pauze en lunch............................................................................................ 35 

7.3 Verjaardagen en traktaties .......................................................................................................... 35 

7.4 Gymkleding .................................................................................................................................. 36 

7.5 Hoofluiscontrole .......................................................................................................................... 36 

7.6 Mobiele telefoons ....................................................................................................................... 36 

7.7 Schoolfotograaf ........................................................................................................................... 36 

7.8 Verzuim........................................................................................................................................ 37 

7.9 Veiligheid ..................................................................................................................................... 37 

7.10 Verzekeringen ............................................................................................................................ 39 

7.11 Verkeersveilige afspraken bij activiteiten ................................................................................. 39 

7.12 Klachtenregeling ........................................................................................................................ 40 

7.13  Leerplicht .................................................................................................................................. 41 

7.14 AVG ............................................................................................................................................ 41 

7.15 Belangrijke adressen ................................................................................................................. 43 

Vaststelling van schoolgids ................................................................................................................ 47 

 

 

  



Voorwoord 

 

Beste ouders, 

Deze schoolgids kunt u ook raadplegen via onze website www.kcflorent.nl  

 

Op verzoek kunnen ouders beschikken over een papieren exemplaar. 

We willen hiermee: 

- Een overzicht geven van ons onderwijs. 

- De resultaten van het vorig schooljaar vermelden. 

- Aangeven waar we met de school naar toe willen. 

- Zorgen dat u beschikt over alle belangrijke data en roosters. 

De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de definitieve tekst. 

Het kan zijn dat u toch nog vragen heeft over de gang van zaken op school of over uw kind. 

U kunt daarover altijd bellen, mailen of langskomen. 

Namens het team van Kindcentrum Florent. 

Gijsje Beneder 

Directeur 
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1. DE SCHOOL 
 

1.1 Algemeen 

Kindcentrum Florent ligt aan het Hofplein 1. Samen met kinderopvang Nummereen geven wij 

opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Aan de achterkant grenst het gebouw aan 

de speeltuin van De Hofstad, waar we in de zomer gebruik van maken.  

Ons kindcentrum bestaat uit 4 verschillende onderdelen: 

1. Kinderdagopvang Nummereen (dagopvang, peuterprogramma, VSO/BSO) 

2. Stamgroepen 1 t/m 3 

3. Stamgroepen 4 t/m 8 

4. Talentplein 

Op dit moment maken er ruim 130 leerlingen gebruik van het onderwijs in Kindcentrum 

Florent. Deze leerlingen zijn verdeeld in 5 stamgroepen. Groep 1/2, groep 2/3, groep 4/5, 

groep 5/6 en groep 7/8. Wij kiezen bewust voor heterogene groepen, want de leerlingen leren 

op deze manier veel meer van en met elkaar.  

De spreekkamers van de intern begeleider (IB-er) en schoolleider vindt u midden in ons 

kindcentrum bij de stamgroepen 4 t/m 8 en naast de kookstudio. Op school is een uitgebreide 

orthotheek aanwezig waarin onderzoeksinstrumenten en materialen te vinden zijn voor 

kinderen met bijvoorbeeld een individueel leerprogramma. Leerkrachten kunnen deze 

materialen gebruiken bij het begeleiden van de kinderen. De spreekkamer wordt ook gebruikt 

voor onderzoeken door externe instanties, zoals de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en/of 

orthopedagogen van SBO de Piramide.   

De schoolleider is samen met het team verantwoordelijk voor het beleid op school. 

Als u iemand wilt spreken, loop dan gerust even binnen of maak een afspraak via 

info@kcflorent.nl of bel naar 0497 36 00 58 

 

 

mailto:info@kcflorent.nl
tel:0497%2036%2000%2058


1.2 Missie en Visie  

 

Onze missie: Verwonderen met LEF! 
 

Wat je verwondert maakt je nieuwsgierig. 

Wat is er mooier dan verwonderd raken? Kinderen leren beter als ze verwonderd 
worden en als je hun nieuwsgierigheid prikkelt. Het leven zit vol mysteries. Die 
verwondering voeden wij, omdat juist dat onze leerlingen op weg helpt om zelf 
te ontdekken, om zelf te ervaren en zelf te leren. En wat je zelf leert, voedt ook je 
zelfvertrouwen. 

Wij doen dit met LEF! 

Leren door te ontdekken. 
Wij geven kinderen de ruimte om te Leren door ontdekken, vragen te stellen en fouten 
te mogen maken. Wij zijn nieuwsgierig naar elkaar en de omgeving waarin wij leven. 
Wij leggen in ons onderwijs de verbindingen met de actualiteit en de buurt. Met de 
inspiratie vanuit deze rijke leeromgeving, sporen wij het kind aan om initiatieven te 
nemen, te onderzoeken en zijn omgeving te bevragen. Dat is voor ons de aanzet tot 
ontwikkeling van kind tot wereldburger.  

 
Elkaar en eigenheid. 
Samenwerken met Elkaar is voor ons zeer belangrijk. Deze vaardigheid komt in ons 
onderwijs dan ook voortdurend terug. Maar ook samenwerken met ouders, andere 
scholen, de kinderopvang en andere externe partners vinden wij van belang. Met 
Elkaar werken we aan de optimale ontwikkeling van elk kind. Vanuit een open houding 
en wederzijds respect zijn wij een school waarin elk kind zich gekend voelt en we oog 
hebben voor de verschillen en de Eigenheid van het kind. Wij moedigen kinderen aan 
op zoek te gaan naar hun eigen-wijs-heid.    

 
Floreren en passie.  
Wij willen elk kind laten Floreren op het eigen niveau, met eigen passie en talent; dat 
is ons doel en dat drijft ons. Wij willen de verwondering van het leren in hun ogen zien. 
Elk kind staat open voor ontdekking, plezier en alles wat nieuw is; dit willen wij 
vasthouden en stimuleren. Dat is de mooiste basis om te leren en te groeien. Wij zetten 
ze aan om zelf en samen antwoorden en oplossingen te vinden en succesmomenten 
te vieren. Wij zijn ervan overtuigd dat elk kind zo eigen talenten kan ontdekken en 
ontwikkelen om zo tot volle ontplooiing te komen.  

 

  



Sociaal pedagogische ontwikkeling: 

Samen met ouders wil het team van Kindcentrum Florent voorzien in een stevige pedagogische basis 

voor alle kinderen. Veiligheid, emotionele vrijheid en de ontwikkeling van het zelfvertrouwen zijn 

voor ons de uitgangspunten. Voor ons is elk kind uniek en gelijkwaardig. Doordat de kinderen en de 

leerkrachten veel met elkaar samenwerken zult u ook merken dat iedereen elkaar kent binnen ons 

kindcentrum. Dat vinden wij heel prettig. Daarnaast werken we voor de sociaal emotionele 

ontwikkeling met de methode “Vreedzame school”. Ze leren in deze lessen oog en oor te hebben 

voor anderen, zich verantwoordelijk voelen voor het algemeen belang, het nemen van initiatieven, 

zorgen voor elkaar en het oplossen van conflicten. Daarnaast worden de leerlingen van groep 7/8 

opgeleid tot mediator en begeleiden zij de jongere kinderen in spelsituaties op ons schoolplein.  

 

Coöperatief leren: 

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om goed te functioneren in 

de samenleving. We beginnen hier al in onze kleutergroepen mee. We leren kinderen allerlei 

coöperatieve werkvormen welke in heel de school terug te zien zijn.  

 

Zie www.kcflorent.nl voor meer informatie over Vreedzame school en Coöperatief leren.  

 

 

Didactische ontwikkeling: 

Ons kindcentrum bestaat uit 4 onderdelen: 

1. Kinderopvang 

2. Stamgroepen 1 t/m 3 

3. Stamgroepen 4 t/m 8 

4. Het talentplein 

 

Stamgroepen 1 t/m 3: 

Dit schooljaar starten we hier met twee stamgroepen. Groep 1/2 en groep 2/3. We werken daar 

waar mogelijk met elkaar en daar waar nodig naast elkaar. Kinderen hebben binnen deze 

stamgroepen de mogelijkheid om aan te sluiten bij activiteiten die hen nieuwsgierig maken en we 

dagen ze uit om steeds meer te ondernemen op hun niveau. Op deze manier sluiten we aan bij hun 

ontwikkelingsbehoeften en kunnen we veel beter onderwijs op maat geven. We werken met doelen 

die de kinderen zich spelenderwijs eigen kunnen maken in de verschillende hoeken en instructies. De 

kinderen zijn mede verantwoordelijk voor het behalen van de doelen. Taal- en rekendoelen worden 

gekoppeld aan actuele thema’s, zodat het leren voor de kinderen betekenisvoller wordt. Doordat de 

kinderen van deze stamgroepen veel met elkaar samenwerken verkleinen we de kloof tussen groep 2 

en 3. De kinderen van de groepen 1/2 die nieuwsgierig zijn naar letters en cijfers kunnen automatisch 

meer aansluiten bij het aanbod van groep 3. En de kinderen van groep 3 die nog meer behoefte 

hebben aan spel kunnen op deze manier in de hoeken ook werken aan hun doelen.  

Stamgroepen 4 t/m 8: 

Dit schooljaar starten we hier met 3 stamgroepen. Groep 4/5, groep 5/6 en groep 7/8. Wij werken 

bewust met heterogene groepen, want kinderen leren op deze manier veel meer van en met elkaar.  

De komende jaren gaan deze groepen steeds meer met elkaar samenwerken. En in toenemende 

mate stemmen we vanuit leerlijnen en leerdoelen af op de onderwijsbehoeften van kinderen. Op die 

manier krijgen kinderen steeds meer inzicht in wat ze leren en waarom dit belangrijk voor hen is. Wij 

werken hierbij met moderne methodes en verschillende devices die de kinderen helpen om hun 

http://www.kcflorent.nl/


doelen te behalen. Wij geven zoveel mogelijk instructie in kleine groepen, zodat elk kind actief 

betrokken is. Verwerking van de instructie kan op verschillende manieren: op papier, digitaal, in 

spelvorm, bewegend, coöperatief etc. In de leerstraat waar deze stamgroepen zich bevinden heerst 

er vooral een rustig werkklimaat. In deze ruimtes staan de basisvakken centraal. Rekenen, taal, 

technisch lezen, begrijpend lezen en Engels. Hier wordt instructie gegeven op niveau en wordt het 

zelfstandig werken actief begeleid. Leerkrachten werken actief samen in deze stamgroepen. Zo 

wordt ieders expertise ingezet om de kinderen op de juiste manier te begeleiden.  

 

Beroepsbeeld 

We hechten grote waarde aan een professionele cultuur. In de stamgroepen werken 

leerkrachten intensief met elkaar samen en dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid 

voor alle leerlingen. Leerkrachten spreken elkaar aan op wat ze kunnen en bespreken openlijk 

waar ze zich nog in kunnen ontwikkelen. Het gaat dus om kwaliteiten die leerkrachten hebben 

en hoe ze daar tijdens professionele ontmoetingen mee omgaan. Kwaliteiten en talenten 

worden niet “weggedrukt” maar juist benut. Een professionele cultuur biedt kansen aan 

personeelsleden om zich professioneel te kunnen ontwikkelen. Ze zijn gemotiveerd om 

voortdurend aan hun eigen ontwikkeling te werken.  

Ons streven is om op de hoogte te zijn van elkaars kijk op onderwijsvisie- en praktijk. Het delen 

hiervan maakt onderdeel uit van ons structureel- en informeel werkoverleg. Ons doel is om 

met en van elkaar te leren. Persoonlijke ontwikkeling door teamscholing staat bij ons voorop. 

Individuele ontwikkeling door middel van persoonsgebonden cursussen worden gestimuleerd 

en daar waar mogelijk gefaciliteerd. 

Een lerende school wordt bevorderd door het opleiden van studenten. Zij nemen ons mee 

met allerlei onderwijsvernieuwingen die zij op hun scholen leren. Onze kennis en 

vaardigheden kunnen wij overdragen aan de volgende generatie leerkrachten. 

De huidige maatschappij verandert snel. De school heeft de plicht kinderen daarop voor te 

bereiden. Het is voor leerkrachten daarom belangrijk dat ze flexibel en initiatiefrijk zijn en snel 

kunnen meebewegen. 

Het systematisch werken aan de verankering van educatief partnerschap (leerkracht als de 

professional en de ouder als ervaringsdeskundigen, maar ook samenwerking met onze 

kernpartners van de peuterspeelzaal/buitenschoolse opvang) in onze schoolcultuur, structuur 

en werkprocessen vinden wij essentieel. Het communicatief vaardig zijn van personeelsleden 

is daarbij voorwaarde. De informatievoorziening willen we afstemmen op de 

informatiebehoefte van de ouders. Op deze wijze denken wij ouders in staat te stellen mee te 

doen, mee te leven en mee te denken. Het is een taak van de leerkracht om ouders optimaal 

te informeren over de ontwikkeling van hun kind maar ook om ouders op hun 

verantwoordelijkheid te wijzen. Dat een leerkracht op een goede wijze met externen kan 

communiceren, vinden wij voor zich spreken. 

Het adequaat kunnen werken in een groep en het werken met groepsplannen vereist van een 

leerkracht dat hij/zij kan zorgdragen voor een zorgvuldige planning en structuur. Van de 



leerkrachten verwachten we dat ze kunnen werken aan een doorgaande ontwikkelingslijn van 

de kinderen en kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Daarbij is het 

werken vanuit “de zone van de naaste ontwikkeling” essentieel. Voor leerkrachten is het 

wezenlijk dat ze een balans weten te bereiken in de aandacht voor de cognitieve en de sociaal-

emotionele ontwikkeling. De laatst genoemde ontwikkeling zal de komende jaren onze extra 

aandacht blijven krijgen! De rol van de leerkracht zal de komende jaren veranderen van 

(minder) leider naar (meer) begeleider. Het zelfstandige werken en eigenaarschap van de 

leerlingen zal een grotere plaats in ons onderwijs gaan innemen.  

We vinden het belangrijk dat een leerkracht ICT-vaardig is en deze vaardigheden kan 

overbrengen op de leerlingen. Datzelfde geldt in principe ook voor social media. De 

komende jaren willen we nagaan op welke wijze wij deze media in ons onderwijs willen 

opnemen. Kinderen willen we bewust laten worden van de kansen, maar zeker ook van de 

gevaren die deze media met zich meebrengt. 

 

1.2.1 Identiteit  

Kindcentrum Florent is een school met een katholieke grondslag. Wij proberen dit laatste 

eigentijds in te vullen. Centraal staan waarden en normen. We gaan uit van de kernwaarden: 

verbinding, eigen verantwoordelijkheid en verwondering. Wat betreft de opvoeding hebben 

het gezin, de school en het geloof elk hun eigen verantwoordelijkheden, die niet losstaan van 

elkaar. De voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel vinden buiten schooltijd 

plaats.  

Als vreedzame school bouwen wij aan sociale competenties en democratisch burgerschap. We 

beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en 

gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en 



conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de 

gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.  

We werken op school volgens de Coöperatieve Leerstrategieën van Kagan (2013). Dit is een 

gestructureerde manier van samenwerkend leren, waarbij kinderen actief worden betrokken 

bij het leerproces. 

 

  



1.3 Stichting KempenKind 

Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting KempenKind. Het bestuur van deze 

stichting zorgt voor vijftien scholen voor basisonderwijs en twee scholen voor speciaal 

(basis)onderwijs in de gemeenten Bladel, Reusel en Eersel.  

Onderwijsstichting KempenKind bestaat sinds 1 januari 1996 en heeft, door de verschuiving 

van taken van het ministerie naar de scholen, steeds meer ruimte en verantwoordelijkheid 

voor een eigen beleid op financieel- en personeelsgebied.  

M.i.v. 1 augustus 2011 is er een College van Bestuur aangesteld die leiding geeft aan de 

directeurenraad.  

1.3.1 Missie en Visie 

Onderstaande visie van Stichting KempenKind wordt door ons onderschreven en vormt zo het 

kader van waaruit gewerkt wordt.  

Missie: Leerkracht door verbinden.  

De visie van Onderwijsstichting KempenKind is gebaseerd op vier uitgangspunten: 

  

1. Samenwerking 

We willen kinderen leren dat samenwerking nuttig en aangenaam is. Daarom besteden we op 

school veel aandacht aan de omgang met andere kinderen en met volwassenen. We stellen 

het op prijs als ouders actief betrokken zijn bij de school.  

De schooldirecteuren van de 17 deelnemende scholen komen regelmatig bij elkaar om het 

gemeenschappelijke beleid uit te stippelen. Projectgroepen zorgen voor de uitvoering, 

borging, evaluatie en bijstelling van het gemeenschappelijke beleid. 

Onderwijsstichting KempenKind werkt nauw samen met scholen voor speciaal onderwijs, 

peuterprogramma’s en scholen voor voortgezet onderwijs, pedagogische centra, 

opleidingsscholen (Pabo’s en ROC), gemeenten en andere schoolbesturen in de regio. 

  

2. Kindgericht onderwijs 

De scholen van Onderwijsstichting KempenKind bepalen zelf op welke manier ze 

onderwijsdoelen realiseren. Verscheidenheid biedt scholen kansen elkaar te inspireren en van 

elkaar te leren. Het is aantrekkelijk voor ouders om een keuze te kunnen maken uit een 

gedifferentieerd onderwijsaanbod. Voor alle 17 scholen geldt dat veiligheid, een uitdagende 

leeromgeving en betekenisvolle leerstof de belangrijkste ingrediënten zijn van goed 

onderwijs. 

  

3. Onderwijs op maat 

Elk kind leert anders. Ons onderwijs wordt daarom zoveel mogelijk afgestemd op de 

onderwijsbehoefte van het individuele kind. We doen er alles aan om een kind op het 

gewenste niveau te brengen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van extra ondersteuning. 

Ligt het niet binnen de mogelijkheden van de school haar onderwijsaanbod af te stemmen op 



de onderwijsbehoefte van het kind dan is verwijzing naar een speciale school een optie.  

  

Onderwijs op maat vereist nieuwe werkvormen en andere vaardigheden van onze 

leerkrachten: van sturen naar begeleiden, van klassikale instructie naar instructie aan kleine 

groepen en individuele leerlingen. Onze leerkrachten worden daarbij ondersteund door een 

intern begeleider (IB’er). 

4. Kennis, cultuur en vorming 

Kennis veroudert steeds sneller. De maatschappij vraagt om actieve en zelfsturende kinderen 

die informatie kritisch kunnen verwerken en op de juiste wijze kunnen presenteren.  

  

Leerlingen die instromen in het voortgezet onderwijs, moeten een stevige basis hebben van 

kennis, inzicht en vaardigheden. Ze dienen zich ook bewust te zijn van hun eigen kwaliteiten.  

Door veel aandacht te besteden aan persoonlijkheidsvorming en het ontwikkelen van sociale 

vaardigheden willen we onze leerlingen leren om constructief samen te werken en anderen 

vooruit te helpen. 

1.4 De sfeer op school  
 

1.4.1 De school als een kleine leefgemeenschap  

Wij beschouwen ons kindcentrum als een kleine leefgemeenschap. Dit betekent dat we naast 
het bieden van goed onderwijs, kinderen willen stimuleren om op een prettige manier met 
medeleerlingen en volwassenen om te gaan. In allerlei activiteiten proberen we te bereiken 
dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar om kunnen gaan. Tijdens het buiten 
spelen, tijdens allerlei buitenschoolse activiteiten, de Leerlingenraad, het eten tussen de 
middag en andere schoolactiviteiten houden we hier rekening mee. Kleine of grote voorvallen 
op de speelplaats, zoals ruzies of conflicten, grijpen we aan om kinderen weerbaar te maken 
of om onderlinge relaties tussen kinderen te verbeteren. Net zoals bij de leervakken hebben 
niet alle kinderen hier even veel hulp bij nodig. De leerkrachten proberen de kinderen hierin 
zo goed mogelijk te begeleiden. Kinderen worden serieus genomen. Dat laten we ze merken 
door naar hen te luisteren als ze ergens mee zitten en door hen mee te laten denken over 
mogelijke oplossingen. We scheppen op school een sfeer waarin kinderen zich gerespecteerd 
voelen. Een kind dat zich niet veilig voelt, kan zich immers niet optimaal ontplooien. Wij 
bieden de kinderen een omgeving, waarin iedere leerling zich veilig en waardevol voelt, waarin 
begrip opgebracht wordt voor onderlinge verschillen. We stimuleren de kinderen om op een 
positieve manier kritisch te zijn. Ze leren hun eigen mening te geven, op te komen voor zichzelf 
en daarbij rekening te houden met een ander. Leerkrachten proberen leerlingen die 
weggedrukt dreigen te worden en hulp nodig hebben, zoveel mogelijk te begeleiden in het 
weerbaar worden en/of blijven.  

 



1.4.2 Schoolafspraken  

We vinden het belangrijk dat alle kinderen het fijn hebben op school. Daarom werken we 
dagelijks aan ons pedagogisch klimaat. En met resultaat. De punten van de vreedzame school 
zijn hierbij het uitgangspunt. Deze punten gelden voor iedereen in kindcentrum Florent. We 
bespreken en oefenen de afspraken regelmatig in de groep op het niveau van de kinderen. 
Juist situaties waarin kinderen blijk geven van positief gedrag of een positieve verandering 
grijpen we aan om met de kinderen te bespreken en te oefenen. Problemen grijpen we aan 
ter verbetering van gedrag of het oplossen van een specifieke moeilijkheid.  

 

 

 

 

  



2. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 
 

Wij werken in vaste heterogene stamgroepen. We streven er naar maximaal twee 

leerkrachten per groep in te zetten, maar dit is niet altijd mogelijk als gevolg van o.a. 

vakonderwijs, vrij roosteren voor andere taken enz. Wij streven ernaar zoveel mogelijk de 

extra zorg binnen de groep door de eigen leerkracht te laten plaatsvinden, eventueel met 

ondersteuning van een onderwijsassistent. Uren die overblijven na het bemensen van de 

groepen worden in de regel ingezet voor ondersteuning, in de vorm van meer handen in de 

klas. Bij aanvang van het schooljaar wordt naast het gewone lesrooster een 

ondersteuningsrooster gemaakt. Dit rooster wordt meerdere keren per jaar geëvalueerd en 

indien nodig bijgesteld.  

Binnen het groepsplan (groep 3 t/m 8) werken we in drie niveaus en volgens verschillende 

didactieken o.a. het directe instructie model. Verlengde instructie en extra begeleiding vindt 

zoveel mogelijk binnen het groepsplan plaats. 

Onze school werkt actief mee aan het opleiden van nieuwe leerkrachten. Stagiaires voeren 

dan ook regelmatig op school allerlei opdrachten uit. 

2.1 Stamgroep 1/2/3 

In de groepen 1/2/3 wordt o.a. gewerkt volgens de principes van de Basisontwikkeling. Het 

onderwijs aan jonge kinderen volgens de Basisontwikkeling is gericht op ondersteuning en 

stimulering van de ontwikkeling in de volle breedte en op het leren van de basisvaardigheden. 

Dit noemen we ontwikkelingsgericht werken. Het gaat dan concreet om: 

• het inspelen op ieder kind (op zijn eigen niveau); 

• het uitbouwen van het sociaal-emotionele aspect van de ontwikkeling; 

• een evenwichtige ontwikkeling; 

• het verwerven van de zogenaamde basisvaardigheden.  

De kinderen wordt voldoende ruimte geboden om ontdekkend ervaringen op te doen met 

geschreven taal en hoeveelheden. Voor ons is het dan ook van wezenlijk belang, dat kinderen 

“lekker in hun vel zitten”, dus emotioneel vrij zijn. De meerwaarde voor ons in de 

basisontwikkeling is vooral het zien van wat kinderen kunnen en niet wat ze nog niet kunnen; 

dus een positieve benadering.  



Voor ons is het goed volgen en observeren van de ontwikkeling van de kinderen een 

voorwaarde voor het opstellen van gerichte activiteiten. Observeren is dan ook een taak van 

wezenlijk belang voor de leerkracht. Er wordt met name gelet op wat het kind al op eigen 

kracht en zonder hulp kan. Daarnaast wordt er gelet op wat het kind met hulp en 

ondersteuning van de leerkracht wil en kan. 

 

 

Kernactiviteiten 

Het gaat om vijf kernactiviteiten van kinderen (spelen, construeren, rekenen, spreken en 

luisteren, lezen en schrijven) die zich in de loop van groep 1 en 2 en 3 tot een steeds hoger 

niveau ontwikkelen (ontwikkelingsperspectief). 

Hoe beter de kwaliteit van het spelen, van het construeren, van het spreken, van het lezen en 

schrijven, hoe meer kans op o.a. ontwikkeling van communicatie, leren samenwerken, 

redeneren, initiatief durven nemen. 

De leerkracht zorgt ervoor dat (door de kernactiviteiten) de beoogde ontwikkelings- en 

leerprocessen (cirkelschema) zo goed mogelijk tot stand komen. 

De 4 B’s: betekenis, betrokkenheid, bedoelingen en bemiddelende rol van de leerkracht 

spelen een grote rol. 

De activiteiten zijn zoveel mogelijk verbonden aan inhouden of thema’s, die voor kinderen 

interessant en betekenisvol zijn. Als iets betekenis heeft voor kinderen, dan ontstaat 

betrokkenheid. En kinderen die betrokken zijn….. leren en ontwikkelen zich! 

Cirkel van basisontwikkeling 
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Omdat jonge kinderen zich in onze visie het best kunnen ontplooien en ontwikkelen binnen 

het spel, proberen we binnen een (voor de kinderen betekenis hebbend) thema, de 

spelactiviteit als uitgangspunt te nemen.  

De leerkracht heeft bedoelingen met de activiteiten en wil dat die activiteit op een hoger 

niveau terecht komt. Zie hier de 4e B: de bemiddelende rol van de leerkracht. 

De leerkracht zal zich telkens afvragen: welke interventies zet ik nu in om de kwaliteit van de 

activiteit te verhogen en waarom doe ik dat? 

De leerkracht zal moeten bemiddelen tussen wat moet en wat mag, tussen vraag van het kind 

en aanbod van het onderwijs, tussen wat de maatschappij van een school verwacht en wat 

het kind aan behoeftes heeft. 

De leerkracht moet in toenemende mate gaan reflecteren op het eigen handelen, het 

handelen steeds meer af gaan stemmen op wat voor kinderen van betekenis is in relatie tot 

de eigen bedoelingen. 

In groep 3 zal ook het stapsgewijs aanleren van basisvaardigheden als: lezen, schrijven, 

rekenen en spellen centraal staan. Vooral het leren lezen neemt een belangrijke plaats in deze 

groep in.  

Wij gebruiken daarvoor de nieuwste uitgave van de methode “Veilig leren lezen” met 

ondersteuning van het computerprogramma en de bijbehorende digibordsoftware 

“Leerkracht assistent” die de kwaliteit en de effectiviteit van de instructie verhoogt. Hiermee 

wordt de basis gelegd voor de volgende leerjaren.  

2.2 Groep 4 t/m 8 

In de stamgroepen van groep 4 t/m 8 staan in de ochtend de basisvakken centraal. Deze 

basisvakken worden gegeven in de leerstraat van deze stamgroepen. We beginnen dagelijks 

met sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd door technisch lezen. Daarna een blok rekenen. 

Rekenen zal dit schooljaar nog meer op niveau gegeven worden vanuit de leerdoelen en in 

kleine instructiegroepen. Na de pauze staat er een taalblok gepland met spelling, begrijpend 

lezen en Engels. In de middagen zult u deze groepen veel meer op het talentplein zien met 

ons brede aanbod. 

In groep 4 t/m 8 werken we met eigentijdse (digitale) methodes voor alle vakken. Hierbij 

maken we gebruik van de volgende methodes: 

Nederlandse taal en spelling Taal actief 

Begrijpend en studerend lezen Nieuwsbegrip XL 

Technisch lezen Estafette 

Rekenen Wereld in getallen 

Natuur en techniek Blink Wereld Natuur 

Verkeer Wijzer door het verkeer 

Aardrijkskunde Wereldzaken  

Geschiedenis Blink Wereld Geschiedenis 

Engelse taal (groep 5 t/m 8) Hello World (deze methode wordt dit schooljaar 
vervangen) 



Sociaal emotionele vorming De Vreedzame School 

Muziek  Benny Vreden 

Bewegingsonderwijs Basislessen bewegingsonderwijs 

 

 

2.3 ICT 

Onze samenleving verandert in hoog tempo. We leven in een omgeving waarin een overvloed 

aan informatie beschikbaar is en waarin snelle veranderingen in de beschikbare 

technologische hulpmiddelen plaatsvinden. Ons onderwijs sluit aan op die verandering en op 

de vaardigheden en talenten die nodig zijn in de 21e eeuw. ICT levert een belangrijke bijdrage 

aan het verhogen van het rendement (leraren en leerlingen kunnen meer doen in minder tijd), 

de motivatie en betrokkenheid, betere leerprestaties, een efficiënter leerproces, differentiatie 

en het kan ondersteuning bieden bij zelfstandig werken en samenwerkend leren.  

Iedere groep heeft een digitaal schoolbord ter beschikking. En daarnaast hebben de groepen 

1 t/m 4 ook all-in-one computers in de ruimtes staan en i-pads met leerzame apps.  

In de groepen 4 t/m 8 werkt ieder kind met Snappet, deze digitale software wordt ingezet bij 

de verwerking van rekenen, spelling en nieuwsbegrip. De leerlingen van groep 5 t/m 8 werken 

met een eigen chromebook. De kinderen van groep 4 hebben een tablet van Snappet. De 

chromebooks worden ook actief ingezet bij andere vakken en om bijvoorbeeld werkstukken 

en presentaties te maken. 

2.4 Techniek 

We leven in een samenleving die in toenemende mate berust op techniek. Techniek is overal 

om ons heen. Op onze school willen we kinderen hiervan bewust maken. Zeker in deze regio 

De Kempen zien we heel duidelijk hoe belangrijk techniek is!  

Rekening houdend met een van nature aanwezige drang tot exploratie en experiment, willen 

we kinderen enthousiast maken voor (natuur)wetenschap en techniek en zo hun 

keuzemogelijkheden voor vervolgonderwijs vergroten.  

Daarnaast willen we de zelfstandigheid van kinderen vergroten door hen toe te rusten met 

ontdekkende, ontwerpende en onderzoekende competenties. We doen daarbij een beroep 

op hun oplossend vermogen. Hierdoor willen wij bevorderen dat kinderen een betere grip 

krijgen op de hen omringende technische wereld. 

Er is een techniek-coördinator op school. Deze techniek-coördinator werkt nauw samen met 

de innovatiecoach van stichting Kempenkind. Samen zorgen zij continu voor nieuwe impulsen 

in ons wetenschap en techniek onderwijs. De innovatiecoach is meerdere malen per week op 

kindcentrum Florent aanwezig om in de klassen mee te werken. Co-teaching is voor ons een 

belangrijk middel om ons team te ontwikkelen.  

Daarnaast is er een intensieve samenwerking met het KOP (Kempisch Ondernemers Platform) 

wat ons veel inspiratie oplevert. 

 



 
 

 

 

2.5 Cultuur 

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 komen in hun schoolloopbaan in aanraking met de 

verschillende cultuurdisciplines zoals bijvoorbeeld beeldende kunst, fotografie, theater, 

multimedia, muziek en dans, literatuur en erfgoededucatie. Afhankelijk van het 

onderwerp/discipline zal de nadruk komen liggen op één of meerdere van bovenstaande 

uitgangspunten. Deze disciplines nemen wij ook duidelijk op in ons talentonderwijs op de 

middagen. Zo is cultuur echt een belangrijk punt geworden in Kindcentrum Florent.  

 

 

 

Onze school neemt deel aan het kunstkeuzemenu van Kunstbalie. Om het contact tussen 

school en de culturele omgeving te versterken, heeft de cultuurcoördinator regelmatig 

overleg met de coördinator van Cultuurpost van de gemeente Bladel en 

cultuurcoördinatoren van andere scholen. 

  



3. LEERLINGENZORG  
 

3.1 Interne leerlingbegeleiding 

Voor ons is het een uitdaging om met de verschillen tussen kinderen om te gaan. Op onze 

school is naast de groepsleerkrachten, de Intern Begeleider (Lianne Fransen) werkzaam (IB). 

De intern begeleider begeleidt en bewaakt het proces.  

De school organiseert haar zorg volgens de 1-zorgroute. Dit traject beslaat drie niveaus: groep, 

school en regio. De leerkracht werkt in de groep met groepsplannen. Uitgangspunt daarbij is 

de onderwijsbehoefte van de kinderen. Op basis van die onderwijsbehoeften worden 

kinderen geclusterd. Voor leerlingen met een eigen leerlijn of een 

ondersteuningsarrangement wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit met als doel 

om het onderwijs af te stemmen op de uitstroomverwachting van de leerling. 

Het schoolniveau omvat alle procedures en activiteiten die gericht zijn op het onderwijs op 

schoolniveau, zoals leeropbrengsten, teamscholing, aanschaf nieuwe methodes, het 

pedagogisch klimaat etc. De intern begeleider organiseert de groeps- en leerlingbespreking. 

Deze besprekingen zijn vaak in teamverband om zo met elkaar te sparren en met elkaar mee 

te denken over de kwaliteit van ons onderwijs. Die besprekingen leveren een bijdrage aan het 

goed afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Op regioniveau wordt gekeken 

of alle factoren inhoudelijk en procesmatig een plek in de 1-zorgroute krijgen. Ook wordt op 

dat niveau de samenwerking met externen geregeld. 

Wij vinden het belangrijk om preventief te werken. Dat betekent alles in het werk stellen om 

de juiste dingen op de juiste momenten te zien en hierop te anticiperen om (ergere) 

problemen te voorkomen. Binnen het Ondersteuningsteam worden de expertises van externe 

deskundigen met de interne professionals en begeleiders gebundeld. School kan met de inzet 

van het Ondersteuningsteam nog beter signalen van kinderen, die in hun ontwikkeling 

bedreigd worden door cognitieve en/of sociaal- emotionele problematiek, oppikken en acties 

in gang zetten. Het Ondersteuningsteam komt ongeveer 5 à 6 keer per jaar bij elkaar. De 

ouders van de kinderen die in het overleg besproken worden, worden altijd uitgenodigd bij 

het overleg van het Ondersteuningsteam. Op deze manier wordt het kind in de volledige 

context gezien: gezin, omgeving en school.  

 

3.2 Passend onderwijs 

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Doel van de nieuwe 

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

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

speciaal als het moet. De schoolbesturen hebben een zorgplicht. Ouders melden hun kind aan 

bij de school van hun keuze. De school heeft de taak om een passende onderwijsplek te 

bieden.  

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

en/of de Intern Begeleider van onze school. Onze school kan een beroep doen op de 



ondersteuning van KempenKind Centrum Passend Onderwijs voor leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben. 

3.2.2 Doubleren 

Op onze school streven we ernaar: 

• Dat kinderen in acht jaar de basisschool doorlopen 

• Dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling door kunnen maken. 

• Dat kinderen zoveel mogelijk bij leeftijdgenoten in de stamgroep zitten. 

• Dat het welbevinden van de kinderen goed is. 
 
We proberen ons onderwijs in de groep zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele 
behoeften van de kinderen. Dat kan door verlengde instructie, aanpassing in de leerstof, een 
individueel handelingsplan enz. 
Toch is het voor sommige kinderen wenselijk om andere keuzes te maken in de vorm van 
vervroegd doorstromen of doubleren. Dit wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegepast, 
wanneer blijkt dat een leerling echt geen aansluiting of uitdaging meer vindt in de huidige 
jaargroep.  
 

3.2.3 Anderstalige kinderen 

Op onze school zitten ook kinderen met een andere moedertaal dan het Nederlands. Het 

regeringsbeleid is er op gericht om alle inwoners zo snel mogelijk te laten inburgeren. Wij 

zetten alle mogelijke middelen in om deze doelstelling te bereiken. Sinds 2011-2012 vindt op 

BS Het Palet in Hapert een neveninstroom-traject plaats om kinderen van buitenlandse ouders 

een kans te bieden de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Aan deze deelname zijn wel 

voorwaarden verbonden.  

De kinderen die erg jong zijn of niet voldoen aan de genoemde voorwaarden, vangen wij op 

in onze kleutergroepen. Daar zal er een intensiever taaltraject worden gevolgd onder leiding 

van de leerkrachten. Mocht er meer nodig zijn dan wordt dit samen met de intern begeleider 

afgestemd en een passend plan gemaakt.  

3.3 Instroombeleid  
In de praktijk van alledag blijkt dat bijna alle kinderen op de dag dat ze vier jaar worden de 

basisschool gaan bezoeken. Dat heeft tot gevolg dat er gedurende het hele schooljaar 

leerlingen instromen in groep 1. 

In de meeste gevallen worden nieuwe leerlingen aangemeld tijdens de momenten die daarvoor 

door de school gepland zijn. 

Aanmeldingsprocedure 4 - jarigen: 

➢ Ouders maken een afspraak bij de directeur of intern begeleider voor een rondleiding en 

gesprek. 

➢ De directeur of intern begeleider geeft ouders een informatiesetje mee. 

Dit bevat: 

o Aanmeldingsformulier 

o Kalender/ verkorte schoolgids 

o Informatie BSO 

➢ Ouders leveren het ingevulde aanmeldingsformulier in. 



➢ De administratieve verwerking wordt uitgevoerd door de administratief medewerker. 

➢ De leerkracht van groep 1-2 nodigt ouders vier weken voor de eerste schooldag uit voor 

een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek worden de gegevens van 

de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf besproken met ouders. 

➢ Voor alle leerlingen die van voorschool naar vroegschool gaan vindt er een koude of 

warme overdracht plaats. De overdrachtsprocedure staat beschreven in het document 

“Overdrachtsprocedure van voorschool naar vroegschool”. 

➢ Leerlingen waarbij een vermoeden van hoogbegaafdheid bestaat maken tijdens de 

wenmomenten een menstekening (zie Knappe kleuters) en er vindt aanvullend een 

observatie plaats door de leerkracht..  

➢ Als uit het kennismakingsgesprek blijkt dat het gaat om een leerling met extra 

ondersteuningsbehoeften (ook signalen hoogbegaafdheid), wordt de IBer ingeschakeld 

en er vindt een aanvullend oudergesprek plaats. 

 

Instroom 4- jarigen: 

➢ De leerkracht neemt drie maanden voordat een nieuwe leerling instroomt contact op met 

de ouders. Er wordt een kennismakingsgesprek gepland. 

➢ Vanaf het moment dat de peuter 3 jaar en 9 maanden is, bestaat de mogelijkheid om te 

komen wennen. Ouders worden hierover geïnformeerd door de leerkracht.  

➢ Ouders en leerkrachten plannen in overleg het aantal afgesproken dagdelen in. 

➢ Leerlingen die geboren zijn in de periode oktober t/m december (herfstleerlingen) stromen 

in in groep 1. Ze gaan in principe na de daarop volgende zomervakantie naar groep 2. 

 

Overdrachtsprocedure van Voorschool naar Vroegschool 

Voor alle leerlingen die van de voorschool naar de vroegschool gaan, vindt er een overdracht 

plaats. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een koude en een warme overdracht. Leerlingen 

met een VVE indicatie (ongeacht of leerlingen wel of geen gebruik hebben gemaakt van de 

mogelijkheid om extra dagdelen de voorschool te bezoeken) worden altijd besproken in een 

warme overdracht. Ook leerlingen waar zorgen zijn om de ontwikkeling en waarbij mogelijk 

reeds een externe deskundige betrokken is, kunnen worden besproken tijdens een warme 

overdracht. De voorschool levert een dossier aan.  

De intern begeleider coördineert samen met de onderbouwcoördinator de overdracht tussen 

de diverse partners van de brede school. 

 



3.4 Overgang naar het Voortgezet Onderwijs 

 
De leerkracht is de eerste contactpersoon met ouders en het voortgezet onderwijs en 
verantwoordelijk voor de interne organisatie betreffende deze procedure.  
We hanteren onderstaand stappenplan. Het tijdpad dat jaarlijks door het 
samenwerkingsverband en het Pius X- college verstrekt wordt is onze richtlijn 
 
Totstandkoming schooladvies 
 
Groep 7 
 
▪ Tijdens de PO/VO avond in oktober van het schooljaar, krijgen ouders de eerste informatie 

over het voortgezet onderwijs en over de procedure om te komen tot een passend 
schooladvies. 

▪ In groep 7 krijgen de leerlingen tijdens het rapportgesprek in februari hun potloodadvies. 
Dit advies is een verkennend en voorlopig advies. Dit advies is gebaseerd op het 
leerlingvolgsysteem en observatiegegevens van de school t.a.v. het gedrag en de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de leerling. Denk hierbij aan o.a. taakspanning, werkhouding, 
motivatie, werkverzorging en omgang met anderen. Hierbij kunnen de leerlingenprofielen 
V.O. geraadpleegd worden. Tijdens dit gesprek wordt er vooral gesproken over kansen en 
mogelijkheden tot ontwikkeling. Leerdoelen worden samen met de leerlingen en ouders 
afgestemd. Vragen als “Hoe is de taak-werkhouding op school?” ”Hoe zijn de prestaties?” 
”Wat wil het kind?” en “Wat is de ambitie van ouders?” staan centraal. 

▪ Aan het einde van groep 7 wordt tijdens het laatste rapportgesprek de ontwikkeling met 
de leerlingen en ouders geëvalueerd. Nieuwe leerdoelen worden opgesteld en het 
voorlopig advies wordt overwogen. 

 
Groep 8 
 
▪ Tijdens de startgesprekken met ouders en leerlingen komen de opgestelde leerdoelen en 

het voorlopig advies weer aan de orde. Verwachtingen worden uitgesproken. Tijdens dit 
gesprek wordt er vooral gesproken over kansen en mogelijkheden tot ontwikkeling. 

▪ In oktober vindt er een PO/VO informatieavond plaats. Tijdens deze informatieavond komt 
de inrichting van het voortgezet onderwijs en de procedure schooladvies aan de orde.  

▪ Rond het 1e rapport in groep 8 stelt de leerkracht, in overleg met de leerkracht van groep 
7 en de intern begeleider een definitieve advies op.  

▪ In januari/ februari vult de leerkracht een onderwijskundig rapport in. Hierin komt het 
definitieve schooladvies te staan. De leerkracht spart samen met directie en IB over de 
hoogte van het schooladvies.  

▪ Er vindt een definitief adviesgesprek plaats. Hierbij zijn ouders en leerkracht aanwezig. Het 
onderwijskundig rapport en het definitieve schooladvies besproken wordt. 

• Zorgleerlingen worden, in overleg met de ouders, in de vooraanmelding in november al 
aangemeld bij het Pius- X college. De zorgcoördinator van het Pius X- college nodigt 
ouders, leerkracht en intern begeleider uit voor een gesprek. De onderwijsbehoeften van 
de leerling worden dan besproken. Er wordt verkend welk type onderwijs het best passend 
is. 



• Het onderwijskundig rapport, met daarin alle gegevens die relevant zijn voor het V.O. 
wordt digitaal doorgestuurd door het op “definitief” te zetten. Ouders krijgen een kopie 
ter ondertekening. De kopie wordt bewaard in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. 

• In april wordt de eindtoets afgenomen. Mocht de uitslag van de eindtoets toets hoger 
uitvallen dan verwacht en niet aansluiten bij het gegeven advies, dan neemt de school het 
gegeven advies opnieuw in overweging. School kan, in overleg met ouders, besluiten het 
advies naar boven bij te stellen.  

• Er vindt een warme overdracht plaats tussen de teamleiders van het V.O. en de 
groepsleerkracht. Het initiatief ligt bij het V.O. 

• In het eerste jaar van de brugklas worden alle oud-leerlingen besproken met het V.O. Van 
het Pius X-College ontvangen we de eerste jaren de resultaten van onze oud-leerlingen. 
Deze resultaten worden vergeleken met de definitieve schooladviezen die bij het verlaten 
van de basisschool aan de leerlingen zijn gegeven. 

 
Afname eindtoets 
Wij nemen de Route-8 toets af als eindtoets. Dit is een digitale, adaptieve toets.  
Elk kind werkt dan op eigen niveau aan de eindtoets. 
 
Er zijn altijd uitzonderingen mogelijk. Het kan voorkomen dat leerlingen uitgesloten mogen 
worden van deelname (zie notitie Onderwijsinspectie).  
In dat geval kan onderbouwd met argumenten en in overleg met ouders, leerkracht en intern 
begeleider en na toestemming van de directeur afgeweken worden van bovenstaande 
afspraken. 
 

  



4. OUDERS 

4.1 Communicatie met ouders  

School en ouders hebben een gemeenschappelijk belang, namelijk dat er op school en thuis 

optimale omstandigheden zijn voor de ontwikkeling en het leren van kinderen. Zowel ouders 

als school hebben hun specifieke deskundigheid. Ouders kennen hun kind. De school heeft 

kennis van het aanleren van culturele, sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden. 

Wanneer deze wederzijdse kennis geregeld en in een open sfeer wordt uitgewisseld kan dat 

de ontwikkeling van de leerling ten goede komen. De school is een leer- en leefgemeenschap 

voor kinderen, professionals en ouders: educatief partnerschap.  

We onderscheiden de volgende vormen van ouderbetrokkenheid: 

▪ meeleven: de school informeert de ouders over het onderwijs en de 

schoolaangelegenheden 

▪ meehelpen: de school biedt ouders de mogelijkheid om allerlei activiteiten mee te 

organiseren 

▪ meedenken: de school onderzoekt de mening of waardering van de ouders over de school 

of over andere onderwerpen. 

▪ meebeslissen: de school vraagt de ouders goedkeuring voor of instemming met 

voorgenomen of uitgevoerd beleid. 
 
Partnerschap vraagt wederzijdse betrokkenheid van ouders en van school en een wederzijdse 
investering. Het gaat niet alleen om een beweging van ouders richting school, maar ook om 
een beweging van de school in de richting van de thuissituatie. Beide partners zorgen namelijk 
voor optimale omstandigheden om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te laten 
verlopen. 
 

4.2 Communicatie richting ouders 

Ouders worden bijna dagelijks over allerlei schoolse zaken geïnformeerd middels de app Social 

Schools. Het gaat daarbij in principe om de dagelijkse activiteiten in de klas, maar ook 

organisatorische,  onderwijs-inhoudelijke en beleidsmatige zaken. Eventueel wordt er 

verwezen naar de website van de school.  

Op de website van de school kunnen de ouders alle essentiële schoolinformatie vinden. De 

website wordt up to date gehouden.  

4.3 Informatieavond en kennismakingsgesprekken 

In het begin van het schooljaar kan het zijn dat er een informatieavond is. Dit is niet voor elke 

groep het geval. U krijgt dit dan tijdig te horen. Ouders kunnen op deze avond kennis maken 

met de leerkracht(en) en krijgen informatie die specifiek is voor het betreffende leerjaar. 

Daarnaast worden er in al de groepen in het begin van het schooljaar startgesprekken gevoerd 

met de ouders. Dit met als doel om de verwachtingen vroegtijdig naar elkaar uit te kunnen 

spreken en het leerjaar op die manier zo effectief mogelijk te kunnen inrichten voor iedere 

leerling.  



Voor ouders van kinderen die tussentijds instromen wordt altijd een kennismakingsgesprek 

met de leerkracht ingepland. 

4.4 Inloopochtend 

In alle groepen krijgen de ouders het hele schooljaar de mogelijkheid om in de klas te kijken 

tijdens de inloopochtenden. U kunt dan ervaren en zien wat er in de klas allemaal gebeurd. 

Deze inloopochtenden worden via de app Social Schools gecommuniceerd.  

4.5 Rapporten en ouderavonden 

In groep 1-2 wordt twee keer per jaar een schriftelijk rapport aan de ouders meegegeven 

(februari en juni). In het oudergesprek komen zowel het observatie-instrument ‘Kijk’ als de 

sociaal-emotionele aspecten van een kind ter sprake.  

De kinderen van groep 3 tot en met groep 8 krijgen twee keer per schooljaar een rapport, in 

februari en in juni. Voor de ouders van deze leerlingen worden er standaard twee 

gespreksmomenten ingepland; de kennismakingsgesprekken direct aan het begin van het 

schooljaar en de ouderavond in februari na het eerste rapport. Tevens zijn er twee facultatieve 

gespreksmomenten ingepland; in november en in juni.  

Mocht er meer tijd nodig zijn dan de vastgestelde tien minuten, dan kan er voor gekozen 

worden om een vervolggesprek in te plannen. Ook is het tussentijds altijd mogelijk om een 

gesprek met de leerkracht aan te vragen. Omgekeerd zullen de leerkrachten contact opnemen 

met de ouders, wanneer zij dat nodig vinden.  

4.6 Algemene informatieavond 

We houden ieder jaar een algemene informatieavond/ open avond. Het thema hiervan is 
wisselend. Het staat altijd in het teken van de schoolontwikkeling. Deze avonden worden 
afgestemd met alle Bladelse scholen.  
 

4.7 Geledingen 

Ouderraad (OR) 
De OR draagt bij aan een goede sfeer op school. Zij helpt de leerkrachten bij de organisatie 

van bijzondere activiteiten (kerstviering, carnaval, spelletjesdag, sportdag).  

De OR vergadert ongeveer vijf tot zes keer per jaar, waarbij leerkrachten aanwezig zijn. De 

vergaderingen zijn openbaar, tenzij van tevoren anders is aangegeven. 

De schoolse activiteiten die door de ouderraad worden ondersteund en (mede) georganiseerd 

zouden niet kunnen bestaan zonder financiële middelen. Hiervoor is de vrijwillige 

ouderbijdrage bestemd. Die bijdrage wordt in overleg tussen OR en MR vastgesteld. Op onze 

school is het bedrag vastgesteld op € 25,00 per kind. De inning gebeurt via een automatische 

machtiging. U geeft de ouderraad toestemming om jaarlijks de ouderbijdrage te innen zolang 

uw kind(eren) op deze school zit. U heeft er dan geen omkijken meer naar en de ouderraad 

kan allerlei leuke activiteiten voor uw kinderen bekostigen. Als u wilt weten hoe het geld 

besteed is, kunt u daarvoor de OR benaderen. 

 

 



Medezeggenschapsraad (MR) 
In de wet is geregeld dat er op iedere basisschool een medezeggenschapsraad (MR) is 

geïnstalleerd. Deze bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden. Haar taak is het scheppen van een 

klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg op school. 

De MR heeft het recht om over alle schoolaangelegenheden te spreken, de directie en het 

schoolbestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.  

De raad streeft ernaar een goede band met de ouders te onderhouden. De geplande 

vergaderdata worden via de website bekend gemaakt. Deze vergaderingen zijn openbaar, 

tenzij anders is aangegeven. Op uiteenlopende terreinen heeft de MR adviesrecht of 

instemmingsrecht. 

In de Medezeggenschapsraad bespreken personeel en ouders de keuzes, die de schoolleiding 

op verschillende beleidsmatige gebieden wil maken. De directie moet voor bepaalde 

onderwerpen de MR om advies of om instemming vragen, voordat ze kunnen worden 

uitgevoerd. 

De directeur heeft een adviserende rol en vertegenwoordigt het schoolbestuur. 
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
De zeventien scholen die zijn aangesloten bij Onderwijsstichting KempenKind hebben een 
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Deze raad bestaat uit 10 leden, te 
weten vijf leden gekozen door de ouders en vijf leden gekozen door de personeelsleden. Zij 
vertegenwoordigt de MR-en in besprekingen met het College van Bestuur.  
De GMR spreekt zich uit over beleidsonderwerpen die alle scholen aangaan. Meer informatie 

kunt u vinden op de website van onderwijsstichting KempenKind www.KempenKind.nl . 

5. SAMENWERKING 
5.1 Voor- en naschoolse opvang 

Buitenschoolse opvang: de Clup 

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

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

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

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

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

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

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

Op vastgestelde momenten wordt de samenwerking tussen de school en Nummereen 

geëvalueerd. Op deze manier geven we de BSO een integrale plaats binnen ons 

Kindcentrum. Deze samenwerking wordt de komende jaren geïntensiveerd.  

 

mailto:annekevlimpt@kempenkind.nl
mailto:fdirkx@kempenkind.nl


5.2 Tussen schoolse opvang 

De tussenschoolse opvang is in schooljaar 2019-2020 vervallen. Kindcentrum Florent is per 1-

8-2019 overgestapt naar een continurooster. Het oude TSO team ondersteunt het team wel 

tussen de middag. Bij de lunch van de onderbouw en bij het spelen op het plein. 

Mocht u ons ook willen ondersteunen tussen 11.45 -12.45 uur? Dan kunt u contact opnemen 

met onze TSO coördinator Lianne Fransen. 

5.3 Centrum Jeugd en Gezin 
 
Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. In de Jeugdwet 

is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor: 

• Alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, hulp voor jongeren met een 

 verstandelijke beperking en hulp voor jongeren met geestelijke problemen.  

• De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen; 

• De uitvoering van de jeugdreclassering. 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin+ 

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden hebben de uitvoering van de 

Jeugdwet ondergebracht in het Centrum voor Jeugd en Gezin+. De + staat voor meer 

Kempengemeenten die samenwerken en meer taken om uit te voeren. Jongeren tot 18 jaar en hun 

ouders kunnen bij het CJG+ terecht voor hulp en ondersteuning. In sommige situaties is een uitloop 

naar 23 jaar mogelijk. 

Jeugdhulpteams 

In het Centrum voor Jeugd en Gezin+ zijn vijf teams met jeugd- en gezinswerkers actief. Elke gemeente 

heeft een eigen Lokale Ondersteuningsteam (LOT). Dit is een team met professionele jeugd- en 

gezinswerkers die dichtbij jongeren en hun gezinnen ondersteuning kan bieden. Dit team zorgt ook 

voor contacten met onder andere scholen, kinderopvang, verenigingen, politie, huisartsen en is in de 

buurt aanwezig. Bij een ondersteuningsvraag in opvoeden of opgroeien zijn de jeugd- en gezinswerkers 

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

wat nodig is. 

Meer informatie 

Heeft u vragen? Kijk voor meer informatie op de website www.cjgplusdekempen.nl of stuur een e-

mail; u krijgt binnen drie werkdagen een reactie: bladel@cjgplusdekempen.nl  

5.4 Samenwerkingsverband 

PO De Kempen is een samenwerkingsverband in oprichting zoals bedoeld in de wet op het 

Passend Onderwijs. In dit samenwerkingsverband werken de schoolbesturen voor 

basisonderwijs in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende. 

Oirschot, Reusel- de Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre samen met de scholen 

voor speciaal onderwijs in de regio behorend tot cluster 3 en 4 ( LZ, ZML, Mytyl en 

gedragsproblemen). Deze samenwerking moet er toe leiden dat vanaf augustus 2014 het 

samenwerkingsverband voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod kan verzorgen.  

http://www.cjgplusdekempen.nl/
mailto:msoontiens@kempenkind.nl


5.5 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt beroepskrachten bij hoe ze 

kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.  Als er een 

vermoeden is van acute of structurele onveiligheid is melden bij Veilig Thuis nodig. Dit 

omdat Veilig Thuis informatie uit verschillende meldingen kan combineren. De 

veiligheidssituatie kan beter ingeschat worden en Veilig Thuis kan dan beroepskrachten 

ondersteunen  bij het zorgen voor langdurige veiligheid voor het slachtoffer. 

Wij hanteren op school de meldcode zoals die gepubliceerd is op www. Rijkoverheid.nl 

De meldcode is opgenomen in het Handboek van de school. 

   



5.5 GGD 

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 het 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 zoon of dochter in groep 2? 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.  

Ook in groep 7 besteedt het team Jeugdgezondheid aandacht aan de ontwikkeling van uw kind en aan 

verschillende leefstijlthema’s. Daarnaast worden alle kinderen in groep 7 gemeten en gewogen. 

Even praten…. 

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

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

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

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

van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, 

geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door.  

Extra informatie 

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

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

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

Inentingen  

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) 

en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden ook de vaccinatie 

tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt de uitnodigingen en vaccineert op 

een aantal centrale locaties in de regio. Meer info op www.bmr-dtpprik.nl, www.hpvprik.nl of 

www.rijksvaccinatieprogramma.nl.  

 

http://www.informatiediehelpt.nl/
http://www.bmr-dtpprik.nl/
http://www.hpvprik.nl/
http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/


Altijd welkom 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt altijd 

contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.  

 

• Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een vraag” 

• 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.  

 

5.6 Stichting Leergeld 

Leergeld helpt kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen die met weinig geld moeten zien rond 

te komen. Als andere financiële fondsen geen mogelijkheden kunnen bieden, kan deze 

stichting nog als vangnet optreden. Er wordt nooit geld beschikbaar gesteld maar de stichting 

biedt de hulp in natura aan. Het adres en een bijlage met meer informatie vindt u verderop in 

deze gids. 

Voor meer informatie kunt U kijken op de website van Stichting 

Leergeld : www.leergeldveldhovendekempen.nl 

  

http://www.ggdbzo.nl/ouders


6. VERANTWOORDING 

 

6.1 Evaluatie schoolverbeterpunten schooljaar 2019-2020 
 

Een van de belangrijkste doelen van de schoolgids is het afleggen van verantwoording aan 
bevoegd gezag, inspectie en ouders. 
 
We willen eerst een overzicht geven van onze inspanning m.b.t. schoolverbetering gedurende 
het afgelopen jaar en daarna willen we enig inzicht geven in de behaalde resultaten van onze 
leerlingen. 
 
Hieronder kunt u onze streefdoelen uit het schoolplan 2019-2023 lezen. Voor alle kleinere 
doelen en evaluaties verwijs ik u naar het complete jaarplan/ jaarverslag 2019-2020. Deze 
staat op onze website.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Schoolverbeterpunten 2020-2021 

Punten die de school in het schooljaar 2020-2021 verder wil verbeteren zijn:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle schoolverbeterpunten zijn uitgebreid beschreven in het jaarplan.  
Dit jaarplan op school in te zien. 

6.3 Benutte verplichte onderwijstijd 
 

Volgens de wet op het primair onderwijs maken basisschool leerlingen in hun 

schoolloopbaan minimaal 7520 uur. Studie- en vakantiedagen maken geen onderdeel uit van 

de genoemde lesuren. De vakanties worden zo gepland dat we voldoen aan de minimale 

eisen van de wet op het primair onderwijs.  

 

 

 

 



6.4 Besteding van de onderwijstijd 
 

 
 

 

 

  



6.5 Toetsresultaten en uitstroom gegevens. 
  

Hieronder ziet u de resultaten van de leerlingen van de groep 8: de uitkomsten van de CITO-eindtoets 
van groep 8.   
  
Cito toets groep 8  
  
Naast de toetsen van het leerlingvolgsysteem nemen we in groep 8 deel aan de eindtoets. We kijken 
hoe de leerlingen zich ontwikkeld hebben op de diverse vakgebieden en we krijgen een beeld hoe de 
groep t.o.v. andere groepen in de regio heeft gepresteerd.  
De uitslag hiervan geeft ons de mogelijkheid nog te werken aan tekortkomingen van de individuele 
leerling of om de groep op bepaalde gebieden extra aandacht te geven.                          
  
De Cito-eindtoets geeft het eindresultaat weer in een zgn. standaardscore: een getal wat ligt tussen 
500 en 550. De getallen hieronder geven een ongecorrigeerde standaardscore weer. Op onze school 
doen alle leerlingen elk jaar mee. Het afgelopen jaar zijn we overgestapt naar Route 8, maar daar zijn 
geen resultaten van i.v.m. het Coronavirus.  
  

Centrale Eindtoets  

schooljaar  schoolscore  

2014  536,7  

2015  536,7  

2016  534,7  

2017 538,5 

2018 536,7 

2019 540,0 

2020 - 

  
Uitstroom naar voortgezet onderwijs in %:  
  
  

  
per jaar in %  

  
2013  

  
2014  

  
2015  

  
2016  

  
2017  

 
2018 

 
2019 

 
2020 

  
VMBO  
(basis/kader)  

 16%  25%  24% 25%  15% 9% 12% 7% 

  
VMBO  
(gemengd/theoretisch)  

 35%  15%  32% 16%  35% 27% 12% 29% 

  
HAVO/VWO  

 49%  56%  44% 59%  50% 64% 76% 64% 

  
 



7. ALGEMENE INFORMATIE 

 

7.1 Brengen en halen van kinderen 

Het is begrijpelijk dat vooral de jongste leerlingen vaak door de ouders gebracht en opgehaald 

worden. Om het wennen van vooral de jongste kleuters gemakkelijk te maken, mogen de 

kleuters de eerste weken in de klas gebracht worden. Daarna is het de bedoeling dat de 

kleuters alleen de klassen binnenkomen. Dit bevordert de zelfstandigheid en de leerkrachten 

kunnen op tijd met het programma beginnen. 

Vanwege de veiligheid voor ouders en kinderen willen wij u met klem vragen om de ingang 

van de speelplaats vrij te houden bij het halen en brengen van de kinderen. Parkeer uw fiets 

of auto verderop in de straat zodat de weg bij de poort overzichtelijk blijft. Bij slechte 

weeromstandigheden vragen wij aan iedereen om bijzonder alert en voorzichtig te zijn. U kunt 

wel op het schoolplein wachten.  

De fietsenstalling is naast de ingang van de speelplaats. Wij dringen er op aan om uw 

kind(eren) zo weinig mogelijk met de fiets naar school te laten komen. De fietsenstalling is 

niet bewaakt en wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan de fietsen; wel houden wij de 

kinderen zoveel mogelijk weg bij de fietsen.  

7.2 Tussendoortje in de pauze en lunch 
Alle kinderen krijgen zowel in de pauze als bij de lunch de gelegenheid om iets te eten of te 

drinken. We stimuleren gezonde voeding. U kunt uw kind groente, fruit en boterhammen met 

gezond beleg meegeven. Daarnaast mag u drinken meegeven. Graag in een beker of flesje, 

dus niet in een pakje. We stimuleren het om water te drinken. Geef in ieder geval geen 

koolzuurhoudende dranken mee.  

Wij vragen u dringend om uw kind niet te veel mee te geven; vaak wordt het dan niet 

opgegeten. Stimuleer uw kinderen om plastic zakjes en ander afval in de vuilnisbakken te 

gooien; niemand speelt graag tussen de rommel. 

7.3 Verjaardagen en traktaties 
Als uw kind jarig is, mag het natuurlijk de verjaardag vieren op school. Hierbij mag uw kind iets 

kleins trakteren, zoals een koekje, snoepje of prikker. Kauwgom, chips en cadeautjes worden 

niet als een geschikte traktatie gezien.  

Als vader of moeder, opa of oma jarig zijn en bij bruiloften/ speciale gelegenheden, mogen de 

kinderen van de onderbouw, een wensje maken. De leerkracht geeft een intekenlijst mee 

waarop u de belangrijke data voor uw gezin kunt noteren.  

  



7.4 Gymkleding 
Benodigdheden voor de gymles zijn: een sportbroek, een shirt en gymschoenen. Uit 

hygiënisch oogpunt willen we kinderen niet mee laten sporten zonder gymschoenen. Wij 

willen u vragen om voor de kinderen stevige sportschoenen aan te schaffen vanwege de 

veiligheid en ter voorkoming van sportblessures. Let u ook op de zool; deze mag geen strepen 

op de gymvloer achterlaten. Balletschoenen of turnschoenen zijn niet geschikt om in de 

gymles te dragen. In groep 7 en 8 mogen de kinderen een deo- stick of een plastic roller 

gebruiken. Een spray of een glazen deo-roller is niet toegestaan.  

Om verschillende redenen verzoeken wij u om voor de kleuters gymschoentjes aan te schaffen 

om te gebruiken in de beweegbox. Daarmee voorkomt u voetschimmel e.d. Voor de kleuters 

zijn gymschoentjes met klittenband of met elastiek wenselijk, de kinderen kunnen deze zelf 

aandoen én het aantrekken kost niet te veel tijd. De schoentjes mogen geen gladde zool 

hebben. Ze blijven het hele jaar op school in de eigen kleutergroep en worden alleen gebruikt 

in de beweegbox. De schoentjes van uw kind graag van een naam voorzien. De kinderen van 

groep 1-2 hebben geen gymkleding nodig. 

7.5 Hoofluiscontrole  
We hebben een werkgroep “hoofdluis” bestaande uit een aantal ouders en een leerkracht/ 

IB’er. Zij controleren na elke vakantie de leerlingen op hoofdluis. Deze ouders zijn geïnstrueerd 

door de GGD. Als er sprake is van hoofdluis of neetjes, krijgt u een telefoontje van de 

contactpersoon van de werkgroep, die u vraagt om uw kind kritisch te controleren en indien 

noodzakelijk met een behandeling te starten. Als er in een groep iets verdachts wordt gezien, 

wordt dit via de mail/ telefonisch of via de app met de ouders van de desbetreffende groep 

gecommuniceerd. Via social schools op de klassenouder app wordt de controle aangekondigd. 

Hoofdluis komt door deze periodieke controle minder vaak voor. Meer informatie over 

hoofdluis vindt u op onze website www.kcflorent.nl  

7.6 Mobiele telefoons 
Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. We vinden het echter 

niet verstandig om telefoons mee naar school te nemen. Mochten er redenen zijn waarom dit 

wel noodzakelijk is, dan kunt u dat bij de leerkracht toelichten. Wij zijn niet aansprakelijk bij 

schade of diefstal. Het meenemen van een mobiele telefoon, i-pad of laptop en ander 

toebehoren is dan ook voor eigen risico. 

7.7 Schoolfotograaf 
De datum waarop de schoolfotograaf komt vindt u in de agenda van Social Schools. Van ieder 
kind, van broertjes en zusjes en van elke groep wordt elk jaar een foto gemaakt. Ook is er een 
mogelijkheid om met broertjes/zusjes die niet op onze school zitten op de foto te gaan. Het 
tijdstip wordt van te voren via Social Schools bekend gemaakt.  
Een aantal weken nadat de foto’s zijn gemaakt, ontvangt de school per post voor alle kinderen 

de inlogcodes waarmee ouders de foto’s via het internet kunnen bekijken, bestellen en 

betalen. U bent natuurlijk niet verplicht de foto’s te kopen. 

 

http://www.kcflorent.nl/


7.8 Verzuim 
Als uw kind ziek is, geeft u dat vóór schooltijd tussen 08.15 uur en 08.30 uur door via de mail/ 

app of telefonisch en meldt u daarbij de verblijfplaats van uw kind. Is uw kind zonder bericht 

afwezig dan nemen wij dezelfde dag nog contact met u op en gemeld bij de 

leerplichtambtenaar. Als een kind langere tijd ziek is (geweest), kan bekeken worden of de 

leerstof moet worden ingehaald en wanneer dat het beste kan gebeuren. Bij afwezigheid van 

lange duur kan in overleg met de groepsleerkracht of IB-er bekeken worden of het wenselijk 

is gebruik te maken van de begeleiding vanuit Ziezon (landelijk netwerk “Ziek zijn & 

onderwijs”).  

7.9 Veiligheid 
De school heeft een aantal gediplomeerde BHV-ers (Bedrijf HulpVerleners). 

De volgende protocollen zijn door de BHV-ers opgesteld en liggen op school ter inzage: 

• het ontruimingsplan 

• het protocol medicijngebruik en medisch handelen 

• het schoolveiligheidsplan 
 

Schoolveiligheidsplan 
De aanscherping van de regels en de nieuwe voorschriften hebben ervoor gezorgd dat alle 
scholen van de gemeente Bladel afzonderlijk een veiligheidsplan moeten hebben. De 
Gemeente Bladel heeft ondersteuning verleend bij het tot stand komen van dit plan. De 
gemeente voert de regie ten aanzien van het samenstellen van het gemeentelijk 
veiligheidsconvenant. Hiervan vormt het schoolveiligheidsplan een onderdeel. Het eerste deel 
van het plan is gewijd aan de coördinatie van de veiligheid. Het tweede deel bestaat uit een 
groot aantal stappenplannen: praktische lijsten van handelingen en aandachtspunten 
waarmee een directeur in een crisissituatie vooruit kan.  
Het derde deel bestaat uit een aantal hoofdstukken waarin het beleid ten aanzien van de 
structurele veiligheid beschreven staat. Dit kan ook gezien worden als het preventieve 
veiligheidsbeleid. U kunt hierbij denken aan veiligheid rondom het schoolgebouw en 
schoolregels. Hiermee is dit plan ook een verantwoordingsdocument. Dit plan is in te zien op 
school.  
  
Medische Gegevens 
Omdat we als school graag op de hoogte willen zijn van relevante medische gegevens van elk 
kind is het voor ons prettig als u wijzigingen doorgeeft aan de leerkracht of de administratieve 
kracht. Wij kunnen hier dan rekening mee houden. 
 

Medicijnen op school 

Kinderen krijgen soms medicijnen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten 

gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Ouders vragen dan aan de schoolleiding of de 

leerkracht deze middelen wil verstrekken. Als de school akkoord gaat met dit verzoek, is het 

van belang om deze samenwerking schriftelijk vast te leggen.  

Er wordt schriftelijk vastgelegd dat de ouders dit verzoek aan de school doen. Er wordt 

beschreven om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden ze moeten 



worden toegediend; op welke manier dat moet gebeuren en de periode waarin de medicijnen 

moeten worden verstrekt. De manier van bewaren, opbergen en de manier van controle op 

de vervaldatum wordt ook vermeld. Er wordt ook aangegeven (indien bekend) wat er gebeurt 

of gebeuren moet wanneer het kind verkeerd reageert of wanneer is vergeten het medicijn 

toe te dienen, of wanneer het verkeerd is toegediend. Verder wordt het telefoonnummer van 

de behandelende arts of specialist genoemd die in geval van calamiteiten gebeld moet 

worden. 

Al deze gegevens staan op een standaardformulier dat door de GGD samengesteld is. Wij 

verzoeken u vriendelijk dit formulier in te vullen en wanneer er veranderingen hierin 

optreden, dit aan ons door te geven.  

Brabants Verkeersveiligheids Label 
Onze school heet het BVL (Brabants Verkeersveiligheids Label) gehaald. Dit betekent dat we 

op een goede en verantwoorde manier met de verkeersopvoeding en verkeersveiligheid, 

direct in en om de school, van on ze kinderen bezig zijn. Dit doen we ook wanneer we vanuit 

de school ons op weg begeven, hetzij vanwege een uitstapje of anderszins. Hierbij betrekken 

we de ouders zo veel en zo goed mogelijk. 

Één van de criteria voor het behalen van het BVL is het hebben van een verkeerswerkgroep. 

Hierin zitten op kindcentrum Florent een teamlid en 1 verkeersouder. Zij zetten zich ieder jaar 

weer in om zowel de verkeerseducatie als de verkeersveiligheid en het verkeersgedrag zo 

optimaal mogelijk te waarborgen.  

Als verkeersmethode hanteren wij de methode ‘Wijzer door het verkeer’ waarin een goede 

combinatie wordt aangeboden in zowel theoretische- als praktijkopdrachten. Ieder jaar wordt 

het activiteitenplan geëvalueerd en veranderingen/verbeteringen doorgevoerd. Het plan 

beschrijft welke activiteiten en acties ondernomen worden. Dit kunnen zijn: praktijk lessen 

naast het gewone theoretische onderwijs in de groep, maar ook projecten die zelf ontwikkeld 

zijn, zoals ‘Zie ons eens rollen’, een dagdeel waarbij kinderen van groep 1 t/m 4 hun 

fietsvaardigheid kunnen laten zien en verbeteren op de rolschaatsbaan bij de school. 

Daarnaast zijn er ook projecten die van buitenaf aangeboden worden, zoals Streetwise van de 

ANWB. Ee wordt aandacht besteed aan de fietsroute naar de gym. Hierbij worden duidelijke 

afspraken gemaakt om een zo optimaal veilige rit te garanderen. Deze route is tevens de route 

naar het voortgezet onderwijs. Contact met externen is altijd welkom wanneer dat een 

meerwaarde heeft. 

Er is goed contact met andere BVL-scholen uit de gemeente Bladel. We vormen hiermee de 

vaste bezoekers van de jaarlijkse BVL-netwerkbijeenkomst in het gemeentehuis. Hier delen 

we ideeën en ervaringen met elkaar. De jaarlijkse bijeenkomst op het Provinciehuis in Den 

Bosch wordt frequent bezocht.  



 

 

7.10 Verzekeringen  
Via het bestuur is voor alle personeelsleden en hulp- en overblijfouders een collectieve 

ongevallenverzekering en een W.A.-verzekering afgesloten. Daarnaast heeft de school een 

schoolongevallenverzekering voor scholieren afgesloten. 

Schade aan brillen, fietsen of kleding wordt niet vergoed. Wel ontvangt men een financiële 

tegemoetkoming bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een schoolongeval. 

In andere gevallen zoals schade als gevolg van ruw spel, ruzie e.d. zal men een beroep moeten 

doen op de eigen aansprakelijkheidsverzekering. 

7.11 Verkeersveilige afspraken bij activiteiten  
In overleg met de verkeersouder hebben we de volgende regeling opgesteld: 

Bij vervoer per auto: 

• Elk kind dient apart in een gordel vervoerd te worden. Een driepuntsgordel als 
heupgordel gebruiken mag niet meer. Ook gordelgeleiders mogen niet meer gebruikt 
worden.  

• Kinderen van 4-6 jaar en kleiner dan 1,35 m  
o mogen met stoelverhoger voorin 
o hoeven achterin niet met een stoelverhoger vervoerd te worden, (eigen kind 

wel!) 

• Kinderen vanaf 1,35 m mogen voorin zonder stoelverhoger. 

• Chauffeurs worden geacht een inzittendenverzekering te hebben. 

• Mobiele nummers van chauffeurs worden uitgewisseld in geval van nood. 

• Leerlingenlijst, mobiele telefoon en EHBO tasje gaat mee. 
 

Bij vervoer per fiets: 

• Kinderen fietsen twee aan twee en blijven bij elkaar fietsen 

• Begeleiders en kinderen dragen een veiligheidshesje 

• Begeleider maakt een afspraak over de fietssleutels  

• Leerlingenlijst, mobiele telefoon en EHBO tasje gaat mee 

Bij vervoer te voet: 

• Kinderen lopen twee aan twee in een rij (maatjesrij). 

• De groep blijft bij elkaar. 

• Begeleiders dragen een veiligheidsvestje. 

• De begeleider die voorop loopt stopt bij elk oversteekpunt en zet het kruispunt af. 
 

Doorgaan van excursies, uitstapjes enz. is afhankelijk van het aantal ouders wat bereid is om 

te rijden. Het is fijn als er niet steeds op dezelfde ouders een beroep moet worden gedaan. 

  



7.12 Klachtenregeling  
 
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. 
Problemen bespreekt u als ouder in eerste instantie met de leerkracht van uw kind. Ons 
streven is dat elke leerkracht u en uw kind altijd serieus neemt en samen met u zoekt naar de 
beste oplossing.  
Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u 
geluisterd wordt, dan kunt u dat bespreken met de directie. Bij onvoldoende resultaat kunt u 
de problematiek bespreken met de contactpersoon van de school. Onze contactpersoon is  
Mariëlle Scheepers en Lianne Fransen. 
Contactpersonen zijn door het bestuur benoemd om er zorg voor te dragen dat klachten van 
ouders en kinderen altijd serieus genomen worden en op passende wijze worden 
afgehandeld. In overleg met de contactpersoon wordt bekeken wat er gedaan moet worden 
of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. 
Daarnaast kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon (zie verderop). 

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

klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten. 

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

Onze externe vertrouwenspersonen zijn: 
 

Irma van Hezewijk  
06-54647212  
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 
 
El Theuws  
06-12407652  
eltheuws@vertrouwenswerk.nl  
 

www.vertrouwenswerk.nl 
  
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunt u 

voortaan terecht bij één loket de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) 

Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de procedures, de 

samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie. 

 

Stichting GCBO 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

tel. 070-3861697 

e-mail: info@gcbo.nl 

 

mailto:adekoning@edux.nl
mailto:eltheuws@vertrouwenswerk.nl
mailto:averdonck@kempenkind.nl
http://www.amk-nederland.nl/


7.13  Leerplicht 

In goed overleg tussen de directeuren van alle basisscholen van onderwijsstichting 

KempenKind en de leerplichtambtenaren van de gemeente Eersel, Reusel en Bladel zijn er 

eenduidige formulieren tot stand gekomen voor het aanvragen van verlof. Met ingang van 

2011 hanteren alle scholen in de Kempen aangepaste formulieren voor het aanvragen van 

verlof wegens gewichtige omstandigheden en voor het aanvragen van vakantie verlof buiten 

de schoolvakanties om. 

Het aanvraagformulier voor verlof dient u tijdig in te dienen bij de directeur van de school. 

De toekenning of afwijzing moet schriftelijk gebeuren en de mogelijkheid tot het maken van 

bezwaar moet daar in opgenomen worden. 

Als er geen verlof aangevraagd is of als de directeur het verlof afgewezen heeft mogen de 

leerlingen dus niet van school gehouden worden. Als dit toch gebeurt, heeft de directeur de 

verplichting om dit meteen te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.  

Het Openbaar Ministerie heeft op basis van de Leerplichtwet 1969 afspraken gemaakt met de 

leerplichtambtenaren in de regio Eindhoven de Kempen over het doormelden van dit verzuim. 

In sommige situaties volgt een schikking vanuit het OM en in andere gevallen moet een Proces 

Verbaal opgemaakt worden. 

Na een melding van ongeoorloofd verzuim zal de leerplichtambtenaar contact met u als 

ouders / verzorgers opnemen om de verdere gang van zaken te bespreken. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de directeur of met de 

leerplichtambtenaar mevrouw Monica van Rooij. 

7.14 AVG 
Algemene verordening gegevensbescherming 
Om goed onderwijs te kunnen geven en activiteiten te kunnen organiseren, verwerkt de 

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

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

In het "Privacyreglement Leerlingengegevens" van Onderwijsstichting KempenKind staat 

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

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

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

voorwaarden dit gebeurt. 

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

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

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

maximaal vier weken de tijd om, na goedkeuring van uw verzoek, het leerlingdossier voor u 

inzichtelijk te maken. Wanneer u verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de 

gegevens van uw kind wenst, kunt u dit samen met de redenen waarom u dit wilt, aangeven 

bij de directeur. 



Het privacyreglement is gepubliceerd op de website van KempenKind (www.kempenkind.nl). 

Vragen hierover kunt u stellen aan de directeur van uw school of aan het bestuursbureau van 

KempenKind (tel. 0497-516337). 

 

  

http://www.kempenkind.nl/


7.15 Belangrijke adressen 
  

College van Bestuur onderwijsstichting  
KempenKind  
Voorzitter: Hans Derks  
Lid: Maaike Jacobs  
Postbus 219  
5520 AE Eersel  
Telefoon: 0497 516337  
  
SWV PO De Kempen  
Sterrenlaan 5  
5503BG Veldhoven  
Telefoon: 040 78 78 853  
  
Centrum Passend Onderwijs KempenKind  
Biezeveld 14   
5513 BX Bladel   
Telefoon: 0497 38 21 45  
cpo@kempenkind.nl  
  
  
  
GGD Brabant-Zuidoost  
Clausplein 10, 5611 XP Eindhoven  
Nederland  
Telefoon: 088 003 1100  
  
Leerplichtambtenaar  
Mevr. M. van Rooij  
Gemeente Bladel  
Markt 21  
5531BC Bladel  
Telefoon: 0497 361636   
  
Externe vertrouwenspersoon:  
Irma van Hezewijk  
06-54647212  
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 
  
  
  

Geschillen Commissie Bijzonder 
Onderwijs www.gcbo.nl   
Postbus 82324  
2508 EH Den Haag   
Telefoon: 070-386 16 97  
info@GCBO.nl  
  
  
Advies en meldpunt kindermishandeling  
Telefoon: 0800-2000   
http://www.amk-nederland.nl/  
  
Centrum voor Jeugd en 
Gezin www.cjgplusdekempen.nl  
  
  
Bibliotheek de Kempen  
Markt 4  
5531BA Bladel  
Telefoon: 085 773 3290  
  
BOVO  
Overlegorgaan basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs Secr.: Bospoort 1  
5521 CK Eersel  
Telefoon: 0498-513043  
Kerkplein 3  
5541 KB Reusel  
Telefoon: 0497-650650  
  
Inspectie van het onderwijs  
Info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl Telefoon: 
0800-8051 (gratis)  
  
Politie, Brandweer, Ambulancedienst:  
Telefoon spoed: 112  
Telefoon geen spoed: 0900-844  
  

  
  

mailto:lvdvliet@kempenkind.nl
mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
http://www.gcbo.nl/
http://www.kempenkind.nl/
http://mailto/
mailto:mvkuijk@kempenkind.nl
http://www.nummereen.com/
mailto:kvdklundert@kempenkind.nl
http://www.ggdbzo.nl/ouders


Personeel 
 
Directeur:    
Gijsje Beneder    gbeneder@kempenkind.nl     Ma, woe, vr 
 
Intern Begeleider: 
Lianne Fransen   lfransen@kempenkind.nl     Ma t/m do
    
Leerkrachten: 
Margon Leermakers  mleermakers@kempenkind.nl   groep 1-2 ma-di-wo 
Nel Borgmans   nborgmans@kempenkind.nl   groep 1-2  wo-do-vr 
Marica van Ham  mvham@kempenkind.nl   groep 3   ma-di-wo 
Helmy Buijtels   hbuytels@kempenkind.nl   groep 3  wo-do-vr 
Maaike van Barneveld  mvbarneveld@kempenkind.nl  groep 4-5 ma-di-wo 
Inge Klapdoor   iklapdoor@kempenkind.nl  groep 4-5 do, vr 
Mariëlle Scheepers  mscheepers@kempenkind.nl  groep 5-6/ 7/8 ma-di-wo-vr 
Melanie van der Sanden mvdsanden@kempenkind.nl   groep 5-6  ma t/m vr 
Nanne van de Ende  nvdende@kempenkind.nl   groep 7-8 di t/m vr 
 
Vakleerkracht gym: 
Benthe Schoenmakers  bschoenmakers@kempenkind.nl  groep 3 t/m 8 woe 
 
Vakleerkracht muziek: 
Louise van der Vliet  lvdvliet@kempenkind.nl   groep 4 en 5 vr 
 
Administratie: 
Betty Wijnen   bwijnen@kempenkind.nl     do 
 
Conciërge: 
Frans Jansen          ma-wo 
 
Huishoudelijke dienst: 
Clasien Bloks   cbloks@kempenkind.nl  
Marjan Soontiëns  msoontiens@kempenkind.nl 
 

  

mailto:gbeneder@kempenkind.nl
mailto:lfransen@kempenkind.nl
mailto:mleermakers@kempenkind.nl
mailto:nborgmans@kempenkind.nl
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mailto:hbuytels@kempenkind.nl
mailto:mvbarneveld@kempenkind.nl
mailto:iklapdoor@kempenkind.nl
mailto:mscheepers@kempenkind.nl
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Belangrijke data 2020-2021 

 

Hieronder vindt u de belangrijke data van het komende schooljaar. Wij adviseren om 

regelmatig de agenda van Social Schools bij te houden of deze digitaal te koppelen aan uw 

eigen agenda. De agenda van Social Schools blijft actueel. Onderstaande data zijn uiteraard 

niet compleet voor het komende schooljaar. Diverse zaken worden nog afgestemd met 

betreffende organisaties/ OR en andere scholen. Updates zullen altijd via Social Schools 

worden gecommuniceerd.  

 
 

Augustus  

ma  24-08  Hoofdluiscontrole  

September  

Wo 09-09 Studiedag 

Di 15-09 Week van de startgesprekken 

wo 30-09 Opening kinderboekenweek 

Oktober  

di 13-10  PO-VO avond voor ouders van groep 7/8  

ma 19-10  Herfstvakantie  

ma  26-10 Hoofdluiscontrole 

do 29-10  Schoolfotograaf  

November 

Wo 11-11 Studiedag 

Di 17-11 Week van de facultatieve oudergesprekken 

December  

do  3-12  Sinterklaasviering  

vr 4-12 Studiedag  

do  17-12  Kerstviering 

ma  21-12  Begin Kerstvakantie  

Januari  

vr  01-01  Einde Kerstvakantie  

ma  04-01  Hoofdluiscontrole  

Februari  

Ma 08-02  Rapport mee naar huis 

Di/ wo 09-02 
10-02 

Rapport mee. In deze week de rapportgesprekken/ pré advies en 
adviesgesprekken 

vr 12-02 Carnaval 

ma 15-02 Start carnavalsvakantie  

vr 19-02 Einde carnavalsvakantie 

Ma 22-02 Studiedag 

Maart  

ma 15-03 Informatie avond nieuwe kleuters 

wo 17-03 Open avond 

do 18-03 Kangoeroewedstrijd  

Woe 24-03 Grote rekendag 

April  

vr 02-04  Studiedag 

ma 05-04 Tweede paasdag 

vr  23-04  Koningsspelen  

Di 27-04 Koningsdag 

Mei  

Ma 03-05 Begin meivakantie 

vr  14-05  Einde meivakantie   
ma  17-05-  Hoofdluiscontrole  

ma  24-05  2e pinksterdag 



Juni  

vr  11-06  Topsportdag groep 5 t/m 8  

di  15-06  Driedaagse groep 8 + schoolreis groep 1 t/m 7 

wo  16-06  Driedaagse groep 8  

do  17-06  Driedaagse groep 8  

vr 18-06  Studiedag  

Ma 21-06 Studiedag 

Juli  

vr 02-07 Speelbosdag 1 t/m 4 

ma 12-07  Rapport mee   
Di   13-07  Week van de facultatieve oudergesprekken  

 

Ma 19-07 Doorschuifochtend 

Wo 21-07 Musical groep 8 
 

Vr 23-07 Start zomervakantie 

 

  



 

Vaststelling van schoolgids 
 

 

Vaststelling van schoolgids 

 

School:   Kindcentrum Florent, brinnummer 08WU 

Adres:    Hofplein 1 

Postcode/plaats: 5531 EV Bladel 

 

 

Onderwijsstichting KempenKind, bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft de van 

01-08-2020 tot 01-08-2021 geldende schoolgids van deze school vastgesteld. 

Namens het bevoegd gezag, 

Eersel, 22 juni 2020 

 

 

 

 

M. Jacobs-Janssen 

 

 

voorzitter College van Bestuur 

 


