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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Voor u ligt de nieuwe jaarinfo van de Mariaschool voor het schooljaar 2019-2020. Een jaar waar er veel te 
gebeuren staat op de Mariaschool. Een jaar met tijdelijke huisvesting, een jaar met de oplevering van ons 
hernieuwde schoolgebouw en een jaar vol verwondering met LEF. Wij hebben er ontzettend veel zin in!  

Op de poster van ons schoolplan kunt u kort onze speerpunten terugvinden voor de komende vier jaar. En op de 
website vindt u onze nieuwe schoolgids en het schoolplan. Maar hieronder zal ik kort de speerpunten van het 
komende jaar toelichten. 

Naast de verhuizing en verbouwing hebben we uiteraard ook ontwikkelpunten op onderwijsinhoudelijk gebied. 
Het komende jaar gaan we dan ook aan de slag met een kwaliteitsslag op het gebied van instructie en de 
manieren van actieve verwerking op de verschillende niveaus van onze leerlingen. Het team gaat zich hiervoor 
op de volgende gebieden professionaliseren tijdens studiedagen en individuele studiemomenten: “EDI 
(expliciete directe instructie)” en “Meer leren door bewegen.” Ons rekenonderwijs wordt het eerste basisvak 
waarbij we al deze verschillende manieren van leren gaan toepassen. Hier zal ook een expertteam mee aan de 
slag gaan. 

Daarnaast willen we naast de basisvakken een breed, betekenisvol aanbod voor onze leerlingen, waarbij de 
leerlingen allerlei andere vaardigheden ontwikkelen. Sociaal-emotioneel, creatief, sportief en natuurlijk de 21e 
eeuwse vaardigheden. Dit zal via de visie van 3-O leren (Onderzoekend, Ontwerpend en Ondernemend leren) 
worden vormgegeven. Wij willen vakken steeds meer met elkaar gaan verbinden. En aansluiten bij leervragen 
vanuit de leerlingen. Niet alleen willen we de vakken met elkaar verbinden, maar ook de omgeving en de 
actualiteit. Zo wordt ons onderwijs betekenisvol voor onze leerlingen. Dit jaar gaan we met twee grote, 
schooloverstijgende thema’s aan de slag. Het thema “bouwen” zal na de herfstvakantie van start gaan (gelijktijdig 
met onze verbouwing) en het thema “dieren” zal in de lente plaatsvinden. Mocht u een expertise hebben wat 
zou kunnen aansluiten bij deze thema’s dan horen wij graag van u! U kunt dit doorgeven bij de groepsleerkracht. 
Het team gaat zich hiervoor op de volgende gebieden professionaliseren tijdens studiedagen en individuele 
studiemomenten: “Coöperatief leren”, “Vreedzame School” en “Aan de slag met onderzoekend en ontwerpend 
leren”  

Ook willen de betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces verhogen en de intrinsieke motivatie 
vergroten. Wij spelen daarbij in op de drie basisbehoeften van de leerlingen: autonomie, competentie en relatie. 
Leerlingen worden meer eigenaar van hun eigen leerproces. Het team gaat zich hiervoor op de volgende 
gebieden professionaliseren tijdens studiedagen en individuele studiemomenten: “Eigenaarschap” en “De 
coachende leraar”.  

Mooie uitdagen waar we graag met veel plezier, vol verwondering en met LEF mee aan de slag gaan. Samen met 
alle kinderen, het team en met u! Wij hebben er zin in.  

Tot snel!  

Gijsje Beneder 

Schoolleider Mariaschool 
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Bestuur 
Onderwijsstichting KempenKind 
Mortel 1, 5520 AE Eersel  
 0497-513291 
www.kempenkind.nl 
Voorzitter College van Bestuur:  Hans Derks 
Lid van het College van Bestuur: Maaike Jacobs 
 
Schooltijden 
De bel gaat om 08.27 uur zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. 
maandag  8:30 - 15.00   
dinsdag   8:30 - 15.00   
woensdag  8:30 - 12.30   
donderdag  8:30 - 15.00   
vrijdag        8:30 - 12.30   
 
Schoolvakanties 2019-2020  

herfstvakantie  14 oktober t/m 25 oktober  
kerstvakantie  23 december t/m 3 januari 
carnavalsvakantie  24 februari t/m 28 februari 
Goede vrijdag 10 april 
2e Paasdag 13 april 
meivakantie  27 april t/m 8 mei 
Hemelvaart 21 en 22 mei 
2e pinksterdag  1 juni 
zomervakantie  13 juli t/m 21 augustus 

 
Ziekmelden 
Wanneer uw kind ziek is of onverwacht wat later op school komt, verzoeken wij u dit vóór dat de school 
begint aan ons te laten weten. Leerkrachten worden ongerust wanneer een kind zonder ziekmelding 
afwezig is. Dit via Social Schools, per e-mail of per telefoon. Als uw kind gebruik maakt van de 
buitenschoolse opvang (BSO), dient u uw kind op de gebruikelijke manier af te melden.  
 
Gymtijden  
Maandag Dinsdag 
 Zaal 7 en 8  Zaal 7 en 8 
13.15 – 14.45 Groep 3 en groep 7/8 13.15 – 14.45 Groep 4-5 en 5-6 

 

Groep 3, 4-5 en 5-6 gaat te voet naar de sporthal bij het Pius X College. Groep 7-8 gaat op de fiets. 
Wanneer er een dubbele groep naar de gym fietst/loopt, zal deze groep begeleid worden door twee 
personen. Alle kinderen hebben een rugtas nodig met daarin sportkleding (bij voorkeur korte broek 
en korte mouwen) en sportschoenen met lichte zolen. 

Dit jaar zijn de gymtijden aangepast. Er is voor clustering gekozen i.v.m. het optimaal gebruik maken 
van onze tijdelijke huisvesting en de kostbare onderwijstijd die verloren gaat met dubbele reistijd. Dit 
jaar evalueren we continu op dit proces en dit wordt uiteraard heroverwogen het volgende 
schooljaar. De sportmiddag wordt ingedeeld in twee blokken. Eén blok wordt gedoceerd door onze 
vakdocent Benthe Schoenmakers en het andere blok door de groepsleerkracht. In deze blokken 
wordt er gewerkt via een uitgedachte leerlijn voor bewegingsonderwijs. Zo komen alle vaardigheden 



in een doorgaande lijn aanbod. Ook de lessen die gegeven worden door de groepsleerkracht zijn 
samen ontwikkeld met de vakdocent. Zo sluit alles goed op elkaar aan en garanderen wij kwaliteit.  

Naast de verplichte gymuren gaan we flink inzetten op spel en beweging. U zult de leerlingen dan 
ook regelmatig buiten de schoolmuren zien bewegen. Dit is een onderdeel van ons speerpunt 
“Spelend en bewegend leren”. Wij maken daarbij de duidelijke koppeling tussen motoriek, 
hersenactiviteit en motivatie tot leren.  

Hoofdluiscontrole (meer info in de schoolgids en op de website) 

Iedere eerste maandag na een vakantie worden de kinderen door de ‘werkgroep hoofdluiscontrole’ 
nagekeken. Wanneer u zelf bij uw kind(eren) eitjes, neetjes of luizen vindt, verzoeken wij u dit op 
school door te geven zodat wij zo snel mogelijk actie kunnen ondernemen. Daarnaast is deze 
werkgroep altijd opzoek naar meer leden, dus als u zich wilt aanmelden dan mag u zich bij Lianne 
Fransen melden.  
 
Ouderraad (OR) (meer info in de schoolgids) 
De school prijst zich gelukkig met een actieve ouderraad. De OR wordt gevormd door ouders die één 
of meer kinderen op school hebben. Deze enthousiaste club ouders organiseert in samenwerking met 
leerkrachten diverse activiteiten, zoals o.a.: de sinterklaasviering, kerstviering, sportdag en stars-on-
stage. Wanneer u de activiteiten van de OR wilt volgen, kunt u dat via de website van de Mariaschool 
doen. Regelmatig komt de OR bijeen om de activiteiten die op de agenda staan zorgvuldig voor te 
bereiden. De OR draagt bij aan een ontspannen en gezellige schooltijd voor onze kinderen en kan in 
belangrijke zaken door de medezeggenschapsraad om advies gevraagd worden.  
Om de activiteiten van de OR mogelijk te maken wordt aan de ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage 
van 25 euro gevraagd. Deze bijdrage is een door de ouderraad en de medezeggenschapsraad 
vastgesteld bedrag. 
 
Medezeggenschapsraad (MR)  
Aan onze school is een MR verbonden. Het is een schakel tussen school en de directeur. De MR bestaat 
uit twee ouders en twee leerkrachten. De leden hebben zitting gedurende minimaal twee jaar. De MR 
geeft adviezen en beslist in sommige gevallen mee: zij hebben adviesrecht en instemmingsrecht.  
De voorzitter van de MR is dhr. Patrick van Uitert:  0497-380104 of mr@mariaschoolbladel.nl  
 
Verkeersouder 
Wij zijn opzoek naar een nieuwe verkeersouder. Wie zou ons willen helpen om het komende jaar een 
impuls te geven aan ons verkeersonderwijs? U kunt zich aanmelden bij Gijsje Beneder. 

TSO=Tussen Schoolse Opvang (meer info in de schoolgids) 
Op onze school blijven de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag over. Het TSO team 
ondersteunt de leerkrachten tussen 11.45 uur en 12.45 uur. Als u het team ook wilt ondersteunen dan 
kunt u zich opgeven bij onze TSO coördinator.  
Telefonisch  Linda Lemmens    06-13095373 
E-mail   overblijven@mariaschoolbladel.nl 
 
BSO (Buiten Schoolse Opvang) 
Voor- en naschoolse opvang  0497-51 78 14  
Op onze school is er zowel voor- als naschoolse opvang. De voorschoolse opvang heeft plaats van 7.30 
tot 8.15 uur en de naschoolse opvang is geopend tot 18.30 uur. 
De organisatie van de voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Clup Hasta la Pasta, deze maakt 
onderdeel uit van Nummereen Kinderopvang. Op de website www.nummereen.com is meer 
informatie hierover te vinden.  
  



Personeel 
 
Directeur:    
Gijsje Beneder    gbeneder@kempenkind.nl     Ma t/m do 
 
Intern Begeleider: 
Lianne Fransen   lfransen@kempenkind.nl     Ma, woe, 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 ma-di-wo-vr 
Melanie van der Sanden mvdsanden@kempenkind.nl   groep 5-6  do 
Nanne van de Ende  nvdende@kempenkind.nl   groep 7-8 ma t/m vr 
 
Ondersteuning: 
Nel Borgmans:    woensdag 1 keer per 2 weken ondersteuning groep 1 t/m 3 
Inge Klapdoor:    woensdag ondersteuning groep 4 t/m 8 
Melanie van der Sanden: dinsdag en vrijdagochtend ondersteuning groep 1 t/m 8 
Wendy Roefs:  woensdagochtend en vrijdagochtend. Onderwijsassistent van CPO 

voor lichte en zware ondersteuning voor individuele leerlingen.  
Meike Stoelinga:  LIO Stagiaire groep 5-6 op maandag en dinsdag 
 
Vakleerkracht gym: 
Benthe Schoenmakers  bschoenmakers@kempenkind.nl  groep 3 t/m 8 ma-di 
 
Vakleerkracht muziek: 
Louise van der Vliet  lvdvliet@kempenkind.nl   groep 4 en 5 vr 
 
Administratie: 
Betty Wijnen   bwijnen@kempenkind.nl     ma 
 
Conciërge: 
Frans Jansen          ma-wo 
 
Huishoudelijke dienst: 
Clasien Bloks   cbloks@kempenkind.nl  
Marjan Soontiëns  msoontiens@kempenkind.nl 
 

  



Belangrijke data 2019-2020 
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  19-08  Hoofdluiscontrole  
Vr 30-08 Back-to-school Tea-Time 12.00 uur. Komt u ook kijken in de klas? 
September  
Ma 02-09 De week vinden de startgesprekken plaats met de nieuwe leerkracht 
Wo 04-09 Studiedag 
Ma 16-09 Inloopkwartier 08.30-08.45 uur. Komt u ook kijken in de klas?  
Vr 20-09 ANWB Streetwise 
vr  27-09  Schoolfotograaf  
Oktober  
wo  02-10  Start kinderboekenweek  
Di 08-10 PO-VO avond voor ouders van groep 7/8 
ma  14-10  Start herfstvakantie  
vr  19-10  Einde herfstvakantie  
ma  21-10 t/m 

25-10 
Studieweek i.v.m. verhuizing (Let op! Dus dubbele week herfstvakantie) 

Ma 28-10  Hoofdluiscontrole  
November 
Woe 6-11 Inloopkwartier 08.30-08.45 uur. Komt u ook kijken in de klas?  
Ma 11-11 Deze week facultatieve oudergesprekken 
December  
do  5-12  Sinterklaasviering  
vr 6-12 Studiedag  
vr  19-12  Kerstviering 
ma  23-12  Begin Kerstvakantie  
Januari  
vr  03-01  Einde Kerstvakantie  
ma  06-01  Hoofdluiscontrole  
Di 14-01 Inloopkwartier 08.30-08.45 uur. Komt u ook kijken in de klas?  
Februari  
di  11-02  Studiemiddag vanaf 12.00 uur 
Ma 17-02 Rapport mee. In deze week de rapportgesprekken/ pré advies en 

adviesgesprekken 
vr 21-02 Carnaval 
ma 24-02 Start carnavalsvakantie  
vr 28-02 Einde carnavalsvakantie 
Maart  

ma 02-03 Hoofdluiscontrole 
wo 11-03 Studiedag 
do 12-03 Info/ Open avond  
April  
Do 09-04 Inloopkwartier 08.30-08.45 uur. Komt u ook kijken in de klas?  
do  09-04  Studiemiddag vanaf 12.00 uur 
vr 10-04  Goede Vrijdag: vrije dag.  
ma 13-04 Tweede paasdag 
vr  17-04  Koningsspelen  
Di 21-04 Deze week is de eindtoets van groep 8 



ma  27-04  Begin  meivakantie  
Mei  
vr  08-05  Einde meivakantie   
ma  11-05-  Hoofdluiscontrole  
do  21-05  Hemelvaart  
vr 22-05 vrij 
Vr 29-05 Inloopkwartier 08.30-08.45 uur. Komt u ook kijken in de klas?  
Juni  
ma  01-06  2e Pinksterdag  
di  02-06  Driedaagse groep 8  
wo  03-06  Driedaagse groep 8  
do  04-06  Driedaagse groep 8  

schoolreis groep 1 t/m 7 
ma 29-06  RAPPORT 2 groep 1 t/m 8  
Ma 29-06 Studiemiddag vanaf 12.00 uur 
Di 30-06 Deze week facultatieve oudergesprekken 
Juli  
Wo 01-07 Doorschuif ochtend 
wo  08-07  Musical groep 8   
vr  10-07  Laatste schooldag   

 

 


