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EEN WOORD VOORAF
Beste ouders/verzorgers van de kinderen van kindcentrum Kleinerf,
Voor u ligt de nieuwe versie van onze kindcentrumgids. Het kindcentrum biedt peuterwerk, basisonderwijs en
buitenschoolse opvang onder één dak. Over al deze onderdelen vindt u informatie in deze gids. De
kindcentrumgids bevat algemene informatie.
De gids wordt elk jaar aangepast aan de actuele situatie. Veranderingen van beleid, structuur en organisatie zijn
erin opgenomen. In deze gids staat hoe we werken met de kinderen, wat wij daarbij belangrijk vinden en op
welke manier we kinderen begeleiden die speciale zorg nodig hebben.
Bij deze gids hoort een jaarlijkse bijlage. Daarin zijn de jaarlijks veranderende gegevens opgenomen. Ook de
namen en adressen van personen en instanties die met het kindcentrum te maken hebben staan erin. De meest
recente uitgaven van de kindcentrumgids en de bijlage zijn te lezen op www.kleinerf.nl
Als u graag een papieren gids heeft, dan kunt u deze bij de teamleider of conciërge van het kindcentrum
ophalen.
Tijdens het schooljaar wordt u via ouderportaal, ons wekelijks bulletin ’t BLAAIKE of via onze webpagina aan een
aantal zaken herinnerd of op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen, onze agenda en eventuele
veranderingen.
Wij raden u aan regelmatig deze website te bezoeken. Ook kunt u hier de nieuwsbrieven, onze “Blaaikes”
teruglezen. Het actuele Blaaike én overige informatie ontvangen de ouders en of verzorgers via het
ouderportaal.
Leren met en van elkaar.
Kinderen, leerkrachten en pedagogische medewerkers leren met en van elkaar. Het werken met
combinatiegroepen vraagt van de kinderen zelfstandigheid en het kunnen geven van hulp aan elkaar waar het
kan. We vinden het belangrijk dat kinderen ruimte krijgen om dat te realiseren waarbij respect voor de ander
een belangrijk gegeven is. De resultaten van de kinderen volgen we structureel door middel van ons
leerlingvolgsysteem en voor de peuters en kleuters door middel van “KIJK”. Op basis hiervan en de observaties
van de leerkrachten worden nieuwe onderwijsplannen opgesteld. Op deze manier realiseren wij een zo
passend mogelijk aanbod en werken we toe naar een passend vervolgonderwijs.
Deze kindcentrumgids is samengesteld door het team in overleg met de kc-raad van het kindcentrum. De
eindredactie is in handen van de directie.
Mist u bepaalde zaken in deze gids of heeft u suggesties? Wij horen ze graag!
U kunt uw opmerkingen doorgeven aan de teamleider van het kindcentrum of via vertegenwoordigers van de
kc-raad. Wij doen ons best eventuele tekortkomingen in een volgende uitgave te voorkomen. Het team van
kindcentrum Kleinerf hoopt er het komend schooljaar, samen met u en uw kinderen opnieuw een plezierig en
succesvol jaar van te maken.

Het team van kindcentrum Kleinerf

*Waar in deze gids opvang genoemd wordt, bedoelen we peuterwerk en B.S.O.
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1.KINDCENTRUM KLEINERF
In het kindcentrum werken GOO kinderopvang en basisschool Kleinerf samen en maken onderdeel uit van de
Multi Functionele Accomodatie “De Sprank” waar iedereen welkom is: de kinderen, de ouders en de
samenleving.
Situering van het kindcentrum
Het nieuwe kindcentrum Kleinerf is gelegen in het centrum van het dorp De Mortel. De naam ‘Kleinerf’ is
ontleend aan familie de Klein. Op het erf van hun boerderij is de voormalige basisschool gebouwd en heeft
toendertijd de passende naam ‘Kleinerf’ gekregen. Sinds januari 2014 maken we gebruik van een nieuw
gebouw. Bij het ontwerp van het MFA en de uitvoering stonden de woorden, “opgroeien, vrijheid, samenzijn en
oogsten” centraal. Het nieuwe gebouw is omgeven door veel speelruimte voor de kinderen.
Voor de gym- en spellessen maken we gebruik van de gymzaal welke onderdeel is van MFA De Sprank.
Kindcentrm ‘Kleinerf’ is een bijzondere school voor basisonderwijs op katholieke grondslag onder het bestuur
van ‘GOO primair onderwijs’. Samen met de ouders leert het kindcentrum de kinderen hun eigen weg te vinden
in de wereld waarin zij leven. De katholieke tradities zijn voor ons kindcentrum het uitgangspunt in de
levensbeschouwelijke ontwikkeling.
De levensbeschouwelijke identiteit
In een multiculturele samenleving als de onze is het echter wenselijk dat kinderen ook vertrouwd raken met
andere levensbeschouwingen. We leren de kinderen rekening te houden met anderen en met de wereld om
hen heen.
Schoolgrootte
Het aantal leerlingen van het kindcentrum is 121 leerlingen (teldatum 1-10-2019).
Het aantal personeelsleden bestaat uit 13 personen waaronder de conciërge.
Directie basisschool:
Eindverantwoordelijk clusterdirecteur:
Teamleider:

Erik Verhoeven
Dorien Willems

Stichting GOO
Het bestuur van ons kindcentrum is in handen van Stichting GOO voor opvang en onderwijs.
Dit bestuur wordt ook wel het bevoegd gezag genoemd. GOO voor opvang en onderwijs verzorgt opvang en
primair onderwijs op dertien kindcentra, waarvan één met speciaal basisonderwijs in de gemeenten GemertBakel en Boekel. In deze gemeenten hebben we tevens 2 opvanglocaties bij andere scholenkoepels. Verder
hebben we in Laarbeek (Beek en Donk en Aarle-Rixtel) ook nog 3 locaties met
opvang/peuterwerk/buitenschoolse opvang. Elk kindcentrum heeft een eigen karakter en sfeer. Alle kinderen,
ongeacht hun achtergrond, zijn welkom. In onze kindcentra werken opvang en onderwijs integraal samen.
De heer Ab Groen is de bestuurder van GOO voor opvang en onderwijs.
Servicebureau GOO
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
E-mail
Website

: Valeriusstraat 33 (5420 AD) Gemert
: Postbus 157 (5421 TR) Gemert
: 088-0088500
: info@stichtinggoo.nl
: www.stichtinggoo.nl

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:
Mark Booy, voorzitter
John Bloemers, vicevoorzitter
Monique Klaassen, lid
Jan van den Crommenacker, lid
Hans Wijgers, lid
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Bestuursbeleid en ambitieverhaal
Het bestuur stelt beleid vast dat zoveel als mogelijk met draagvlak vanuit de organisatie (teams, directies, GOO
Raad) gedegen wordt voorbereid. Het gaat dan om het vastleggen van voorwaarden waarbinnen een
kindcentrum kan opereren, bijvoorbeeld het financieel beleid en het personeelsbeleid. Er zijn ook zaken die
bestuurlijk worden georganiseerd of besluiten die van direct belang zijn voor ouders. Genoemd beleid wordt
ontwikkeld en vastgesteld in samenwerking met het managementteam van GOO. Dit gebeurt uiteraard in overleg
met en na advisering/instemming van de GOO-RAAD/GOO Raad.
RUIMTE VOOR HELDEN: ons ambitieverhaal.
Onze drie kernwaarden en ambities:
LEF -> ontwikkelen omdat we lef hebben.
VERBINDING -> samenwerken om te verbinden.
NIEUWSGIERIG -> kijken, luisteren & doen omdat onze nieuwsgierigheid om positieve actie vraagt.
Onze zes doelstellingen:
1. We staan bekend als een aantrekkelijke, innovatieve en betrokken werkgever.
In onze lerende organisatie gaat het eerst om cultuur en dan om structuur. We ondersteunen elkaar door
samenwerking aan onze doelen. We zijn onderscheidend in de manier waarop we professionals de ruimte geven.
Jonge professionals boeien en binden we in een vroeg stadium en betrekken we bij werving en selectie van onze
nieuwe medewerkers.
2. We bieden keuzevrijheid aan ouders een leerlingen.
We bieden ouders en kinderen de keuze uit onderscheidende onderwijsconcepten en garanderen daarbinnen
een breed aanbod en mogelijkheden, zodat kinderen kunnen kiezen hoe ze willen leren en wat ze willen leren.
We laten kinderen mede-eigenaar worden van hun eigen leerproces.
3. We creëren brede en wederkerige ontwikkelingsmogelijkheden.
We onderscheiden ons door de unieke samenwerking tussen alle GOO kindcentra. Ontwikkeling van opvang en
onderwijs wordt samen opgepakt, waarbij we kijken naar wat de veranderende maatschappij vraagt. Onze
kindcentra staan tevens in verbinding met voortgezet onderwijs en relevante instanties en bedrijven.
4. We zijn regisseurs van talentonwikkeling.
We onderscheiden ons door verbinding tussen pedagogisch handelen en onderwijsinhoud. We werken samen
met het VO en onderzoeken een aanbod van 10 tot 1 4 ja ar. We zetten talenten flexibel in om collega’s en
kinderen te enthousiasmeren en te verbinden in hun intrinsieke motivatie en ontwikkeling.
5. We innoveren door permanent leren en verbeteren.
We leren van en met elkaar omdat wij nieuwsgierig zijn naar wat er beter kan. We hebben gedefinieerd wat GOO
kwaliteit inhoudt en bieden een passend kwaliteitssyteem met audits, cyclische monitoring en verbeteracties.
De dialoog is leidend en niet het protocol. Elk kindcentrum heeft een goed beeld van de eigen kwaliteit, we
verbeteren voortdurend en verzamelen Good Practices.
6. We borgen professionele ontwikkeling.
We bieden ruimte voor ontplooiing en ontwikkeling van medewerkers door professionele dialoog,
ontwikkelingsgerichte gesprekcyclus, individuele coaching en verbinding met kwaliteitszorg. Daarnaast bieden
we een intern scholingsaanbod middels een GOO Academy. We zijn op alle niveaus een nieuwsgierige en lerende
organisatie.

2 Waar staat het kindcentrum voor
Doelstelling
Kindcentrum Kleinerf staat voor goede en gedegen opvang en onderwijs in een prettig leef-, speel-, leer-, en
leefklimaat.
Wij besteden veel aandacht aan waarden en normen. Om te borgen dat elk kind zich verbonden weet met de
ander, organiseren wij jaarlijks kindcentrumbreed een aantal gezamenlijke activiteiten.
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Kinderen groeien op in een gemeenschap waar diverse voorzieningen belangrijk zijn voor de levensvatbaarheid
van het dorp. Leren omgaan en een steentje leren bijdragen aan hun eigen leef- en woonomgeving is een van
de basisvereisten en dus ook onderdeel van het aanbod binnen het kindcentrum. Ouders, kinderen en het
kindcentrum zijn hier samen voor verantwoordelijk daarom zijn openheid, respect en vertrouwen belangrijke
waarden bij ons in het Kindcentrum.
Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs zo passend mogelijk is en daarom maken de leerkrachten gebruik
van effectieve instructie met het directe instructiemodel, waarna de kinderen zo zelfstandig mogelijk verder
kunnen met de verwerking van de lesstof.
Onze opvang en onderwijs staan voor kwaliteit door:
•
•
•
•
•
•
•

Bevorderen van zelfstandigheid.
Het leren dragen van verantwoordelijkheid.
Samen werken en samen spelen.
Te streven naar boven gemiddelde resultaten.
Dit alles in een sfeer van openheid, vertrouwen, duidelijkheid en veiligheid.
Aandacht voor de individuele ontwikkeling van elk kind. (=Passend onderwijs)
Regelmatige bezinning en bijstelling.

Uitgangspunten
‘Kleinerf’ verzorgt opvang en onderwijs die een goede aansluiting op het vervolgonderwijs nastreven. De
maatschappij waarin wij leven is continu aan verandering onderhevig en hier proberen wij zo goed mogelijk op
aan te sluiten en dit vraagt van ons om flexibel te zijn. We leren van en met elkaar. Dit geldt voor kinderen maar
ook voor de medewerkers in ons Kindcentrum.
De leerlingen horen voorbereid te worden op de maatschappij waarvan zij zelf deelgenoot zijn.
Hierbij horen de volgende uitgangspunten:
• Bij alle besluiten die genomen worden, staat het belang van het kind voorop.
• Alle medewerkers van het kindcentrum werken professioneel samen om voor elk kind een passende en
leerrijke omgeving te creëren.
• Medewerkers van het kindcentrum geven kinderen het gevoel dat ze gezien worden.
• Kinderen kunnen zich in het kindcentrum naar vermogen ontwikkelen.
• Het kindcentrum wil voldoende uitdaging bieden, zodat kinderen zin hebben om naar ons toe te komen
en succeservaringen kunnen opdoen.
• Er wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden, zoals communiceren en respectvol omgaan
met jezelf en de ander.
• Alle kinderen hebben het recht om zich veilig te voelen.
• We hebben duidelijke regels en afspraken over gedrag.
• Plezier en gezelligheid zijn belangrijk in het kindcentrum.
• Samenwerken en zelfstandigheid worden bevorderd.
• Het kindcentrum wil samenwerken met ouders en ouders helpen bij een goede opvoeding.
Het klimaat van het kindcentrum
Ons kindcentrum heeft een democratisch karakter. Zowel de leerkrachten, ouders als kinderen hebben invloed
op de werkwijze van het kindcentrum. Ons kindcentrum heeft ook een kinderraad, waarin kinderen kunnen
meedenken over nieuwe ideeën, voorstellen van het team, enz. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen met
plezier naar het kindcentrum komen. Wij stellen zelfs dat dit een voorwaarde is voor het leerproces.
“Als de kinderen naar het kindcentrum huppelen, leren ze ook”.
Voor de ouders en partners staat de deur van het kindcentrum altijd open. Samen met de ouders, verzorgers
proberen wij zo goed mogelijk de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling.
Anti-pestprotocol
Door het team is een anti-pestprotocol vastgesteld dat aan het begin van elk schooljaar in de groepen
besproken wordt. Wij proberen ten aanzien van pesten en sociale vaardigheden de leerlingen positief te
benaderen en de nadruk te leggen op de waardering van gewenst gedrag in plaats van het “bestraffen” van
ongewenst gedrag.
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We hechten veel waarde aan een goede manier van omgaan met elkaar en dat kinderen zich veilig voelen.
Hieraan wordt dagelijks aandacht besteed. We hebben onze afspraken hiervoor vastgelegd in een
gedragsprotocol. Dit kunt u vinden op de website. De drie ‘kapstokregels’ vormen een onderdeel van dit
protocol. Respect in de meest brede zin staat hierbij bovenaan.
Deze drie kapstokregels bevatten de volgende onderdelen:
- Omgaan met elkaar
- Omgaan met spullen/eigendommen (van jezelf en een ander)
- Omgaan met het gebouw en de omgeving
De volgende afspraken werden met elkaar gedeeld:
• Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
• Het kindcentrum is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.
• We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken, morgen.
• We schelden niet, geven geen bijnamen!
• 5 voor binnen, op tijd beginnen!
• Geen gefrot: maak niks kapot...
• Zeg niet nee: iedereen doet mee!
• Elk leeg pakje in 't vuilnisbakje!
• Het is vet, als je áárdig chat!
• Kiezen voor de beste sfeer, dat lukt ons keer op keer!

Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met de methodieken van FIDES.
FIDES werkt met kinderen, jongeren en volwassenen aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden, zodat
zij durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich zo beter staande kunnen houden in een
steeds veranderende wereld.
„Fides‘ betekent vertrouwen. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De fidesmethodiek wil
via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale
vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Om dit zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het
gebruik maken van alledaagse „symbolen“.
• Ballon: zetten we in om duidelijk te maken wat zelfvertrouwen is en het belang van een goede houding
en uitstraling te laten zien en te leren. Daarnaast om verschillende manieren van reageren uit te spelen.
• Sleutelbos: We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Als je een bos vol sleutels hebt
en je weet niet welke de juiste is, dan zit er niets anders op dan te proberen, net zolang tot je de goeie
hebt. Er is één ‚grote sleutel‘: Ik geloof in mezelf!
• Rugzak: De rugzak zet je in om kinderen duidelijk te maken dat je eigen gedrag en dat van anderen
ergens vandaan komt. Je leert ermee naar jezelf te kijken en naar de ander. Anders gezegd: je leert wat
je bij jezelf kunt zoeken, wat jouw aandeel is, en wat je bij de ander kunt laten, waar jij geen direct
aandeel in hebt. Je leert je rugzak leeg te maken.
• Domino: De domino beeldt meeloopgedrag uit en geeft daarmee inzicht in groepsprocessen. Met
voldoende moed en zelfvertrouwen lukt het steeds beter om je niet mee te laten voeren, maar om „er
uit te stappen“.
• Matroesjka: Van pijnlijke momenten en moeilijke situaties kunnen we veel leren. Maar is het nodig om
me alles aan te trekken wat me overkomt? Wij denken van niet. Welke dingen moeten me diep van
binnen raken, wil ik er iets mee doen, wil ik er iets van leren? Welke dingen moeten me juist niet van
binnen raken wil ik er iets mee kunnen?
• 100%: „Ik ben goed zoals ik ben“. Dat was zo en dat is zo. Vanuit die gedachte kijken we samen waarin
nog meer acceptatie en groei mogelijk is.
• Ojee, Oké kastje: Proberen om van een ojee-gedachte een oké-gedachte te maken.
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Sociale Veiligheid
We streven naar een leef- en leerklimaat waarin ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen en
zich positief verbonden voelen met het kindcentrum. Een positieve sociale binding met ons kindcentrum vormt
een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat voor
onze kinderen.
Ons sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie
en pesten binnen of in de directe omgeving van de kindcentrum te voorkomen en daar waar zich incidenten
voordoen tijdig adequate maatregelen te treffen om escalatie te voorkomen (zie veiligheidsplan kindcentrum
Kleinerf).
AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook kindcentrum
Kleinerf heeft hier natuurlijk mee te maken. Elke ouder krijgt een brief waarop men toestemming kan geven
voor het plaatsen van foto’s en overdracht van informatie aan derden.
Vanzelfsprekend gaan wij altijd zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Discretie en zorgvuldigheid hierin
maken onderdeel uit van onze beroepsethiek. Ook zijn we door deze wet helaas genoodzaakt zorgvuldiger om
te gaan met het plaatsen van foto’s en filmpjes. Lokalen worden op Kleinerf na werktijd altijd afgesloten. Ook
computerschermen gaan uit of op schermbeveiliging. Privacy gevoelige info komt pas uit het kopieerapparaat,
wanneer de medewerker ter plekke is en hier opdracht voor geeft.
Meldpunt datalekken
Per 1 januari 2016 is de nieuwe wetgeving bescherming persoonsgegevens in werking getreden met de
meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat (school) organisaties direct melding moeten doen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, zodra zij een ernstig datalek hebben.
Bij een datalek gaat het om toegang of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij de
(school) organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Bij een datalek zijn de
persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking, dus aan datgene waartegen de
beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden. Bij Stichting GOO is hiervoor een procedure meldpunt
datalekken opgesteld.

3. De organisatie van de opvang en het onderwijs
Team en groepsverdeling
De opvang start het schooljaar met 3 pedagogisch medewerkers, zij verzorgen de peutergroepen op de maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag.
De basisschool start het schooljaar met 5 groepen en na de carnavalsvakantie wordt het uitgebreid met een 6e
groep. De onderbouw bestaat tot de carnavalsvakantie uit groep 1-2 en een groep 2-3. Na de carnvalsvakantie
wordt er uitgebreid met een groep 0-1 om alle instroomkinderen op te kunnen vangen.
De midden/bovenbouw bestaat uit de groepen 4-5, 5-6 en 7-8.
Binnen de mogelijkheden die we hebben, streven we naar organisatievormen die optimaal ruimte bieden aan de
ontwikkeling van de kinderen. Het kan voorkomen dat groepen voor bepaalde vakken tijdelijk anders
samengesteld worden (bijv. op de ochtenden) of dat bepaalde lessen door een andere leerkracht dan de eigen
groepsleerkracht worden gegeven (bijv. de gymlessen).
Het kindcentrumteam
Aan het kindcentrum zijn nu werkzaam: de clusterdirecteur, de teamleider, de groepsleerkrachten, de
pedagogisch medewerkers, de intern begeleider en een conciërge voor 2 ochtenden.
Het management van de school is in handen van de directeur en de teamleider. Taken die onderverdeeld zijn bij
de leerkrachten zijn, een ICT(Informatie, Communicatie en Technologie)-coördinator, een taal-coördinator, een
lees-coördinator, een voorlees-coördinator, een ICC(Interne, Culture, Coördinator)-coördinator, een
bibliotheekcoördinator, een preventiemedewerker, 3 bevoegde BHV-ers. De schoonmaak van het gebouw is in
handen van schoonmaakbedrijf Variant.
Een uitgebreid teamverslag met namen van personen vindt u in de bijlage van deze kindcentrumgids.
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Voorschoolse educatie VVE en Peuterwerk
De voorschoolse educatie wordt verzorgd door het peuterwerk.
Alle peuters zijn op minimaal 2 ochtenden in de week welkom om te komen spelen bij peuterwerk Kleinerf. De
peuters die in aanmerking komen voor VVE mogen 4 ochten in de week naar de peutergroep. In een vaste
groep spelen en ontwikkelen de peuters zich onder begeleiding van 1 of 2 vaste pedagogisch medewerkers
afhankelijk van het aantal peuters. Ieder dagdeel verloopt volgens een zelfde structuur met veel aandacht voor
taalontwikkeling en woordenschat. In het kader van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) wordt er
thematisch gewerkt en gespeeld rondom thema’s die dicht bij de kinderen staan. Als bronnenboek wordt de
methode Puk en Ko gebruikt. Peuterwerk is een goede voorbereiding op de basisschool en kinderen kunnen op
deze manier kennis maken met de andere kinderen. Op alle dagen wordt er samen met de peuters brood
gegeten.
Buitenschoolse opvang (BSO)
De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ze kunnen er na schooltijd, op
roostervrije dagen en/of tijdens schoolvakanties terecht. Buitenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van
kinderen. De openingstijden van de BSO zijn afgestemd op de kindcentrumtijden. Ook op studiedagen en in
vakanties is er de mogelijkheid voor opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
Na schooltijd worden de kinderen door de buitenschoolse opvang (BSO) opgevangen in het lokaal van het
peuterwerk om daar samen te spelen. Eerst wordt er fruit gegeten en wat gedronken en kunnen kinderen hun
verhaal kwijt. Hierna worden activiteiten aangeboden en mogen kinderen zelf gaan spelen.
Op het kindcentrum kunt u een informatiefolder vragen betreffende BSO. U kunt ook rechtstreeks contact
opnemen met GOO Kinderopvang om een afspraak te maken voor een informatiegesprek. Informatie is ook te
vinden op de website.
Het basisonderwijs
‘Kleinerf’ hanteert het leerstof jaarklassensysteem, waarbij leerlingen van ongeveer gelijke leeftijd in een groep
zitten met een vaste leerkracht/leerkrachten. Afhankelijk van het aantal kinderen werken we ook met
combinatiegroepen.
De intern begeleider is, samen met de coördinator onderwijs en directeur, verantwoordelijk voor de activiteiten
op het gebied van passend onderwijs en coördineert alle processen die te maken hebben met de
ondersteuningstrajecten voor leerlingen en leraren van ons kindcentrum.
Vervanging van leerkrachten en pedagogisch medewerkers
Bij afwezigheid van leerkrachten en pedagogisch medewerkers in verband met ziekte of verlof worden zijn/haar
taken overgenomen door een vervanger. Gezien het (soms geringe) aanbod en de situaties die kunnen ontstaan
bij bijvoorbeeld een griepepidemie, kunnen er zich omstandigheden voordoen die ons noodzaken tot
improvisatie. Het is dan niet altijd vanzelfsprekend dat er een leerkracht voorhanden is. We hopen u tijdig te
kunnen informeren als wij voor andere oplossingen moeten kiezen.
Studenten
Het behoort tot de taken van een leraar/lerares basisonderwijs dat hij/zij beschikbaar is voor het vormen en
begeleiden van aanstaande leraren of onderwijsondersteuners. Het kan dus voorkomen dat één of meerdere
studenten van de lerarenopleiding voor een korte of langere periode stage lopen in de groep van uw kind. Het
rooster en het normale lesprogramma kunnen hierdoor soms wijzigingen ondergaan.
De eindverantwoordelijkheid binnen de groep blijft altijd in handen van de groepsleerkracht(-en).
Scholing van leerkrachten en pedagogisch medewerkers
De leerkrachten en pedagogisch medewerkers volgen regelmatig cursussen om op de hoogte te blijven van de
laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs. Deze cursussen vinden meestal plaats na schooltijd, in de
avonduren of op woensdagmiddag. Wanneer een cursus (langer dan) een dag duurt, wordt voor vervanging
gezorgd. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat het team een studiedag volgt, waardoor de kinderen niet naar
het kindcentrum hoeven. U wordt daar tijdig van op de hoogte gebracht via ’t Blaaike en de kalender op de
website.
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4 De (les)activiteiten voor de kinderen
Realisatie van de kerndoelen
Kindcentrum ‘Kleinerf’ onderschrijft de kerndoelen zoals die door het ministerie zijn vastgesteld.
Het aanbod:
• Het aanbod wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen
doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.
• Het aanbod richt zich op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling en op de ontwikkeling van de
creativiteit.
• Het aanbod richt zich op het verwerven van de noodzakelijke kennis.
• Het aanbod richt zich op de ontwikkeling van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
• Het kindcentrum gaat er vanuit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.
Het kindcentrumplan
In het kindcentrumplan is te lezen:
- wat het kindcentrum doet
- waarom het kindcentrum dat doet
- wat daarvan de te verwachten resultaten zijn
- met welke middelen dat gedaan wordt
- hoe het kindcentrum dit in onderlinge samenhang doet
De directie is bezig met het maken van het kindcentrumplan van 2019-2023. Het plan wordt ter goedkeuring
gestuurd naar het schoolbestuur, de KC-raad. Vervolgens wordt het verstuurd aan de Inspectie van het
Onderwijs. Deze toetst het plan aan de wettelijke voorschriften. Belangstellende ouders kunnen tezijnertijd op
de website van het kindcentrum het plan inzien.
Activiteiten Peuterwerk
Puk en Ko
De peuters werken volgens thema’s uit Puk en Ko. De thema’s liggen dicht bij de belevingswereld van de
kinderen. Op een speelse manier wordt hun taal- en woordenschatontwikkeling gestimuleerd.
Activiteiten in de groep 0-1-2
In de groepen 0-1 en 2 maken de kinderen spelenderwijs kennis met letters, cijfers, van onderzoekend en
experimeterend spelen en leren naar werken met het planbord. In de onderbouw wordt een stevige basis gelegd
voor de verdere ontwikkeling van de kinderen. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met het niveau, de
interesse en het tempo van het kind.
Taalontwikkeling
De meeste kinderen die in de onderbouw komen, kunnen nog niet lezen of schrijven. Daarom is juist het gesprek
in deze bouw zo belangrijk. Door vaak met de kinderen in gesprek te gaan, ontwikkelen ze hun taalvaardigheden
en zijn ze straks klaar om dit uit te breiden met lezen en schrijven. Daarnaast zijn deze gesprekken bedoeld om
de kinderen te leren luisteren naar elkaar en naar de leerkracht, om vragen goed te beantwoorden en gerichte
vragen te stellen. Ook het voorlezen en het biebbezoek is hierin erg belangrijk. In deze fase van ontwikkeling
leren kinderen 1000 woorden per jaar wanneer het een kwartier per dag voorgelezen wordt. Hier ligt een
belangrijke taak voor ouders. Deze ontwikkeling van begrijpend luisteren gaat vanaf groep 3 ook over naar
begrijpend lezen.
Er vinden kringgesprekken plaats met de hele groep, maar ook gesprekken met kleine groepjes kinderen in een
kring. Daarnaast vinden er activiteiten plaats als: voorlezen, versjes, boeken bekijken, liedjes zingen,
poppenkastspel.
Kleuteruniversiteit
In de kleutergroepen wordt gebruik gemaakt van de projecten van de kleuteruniversiteit.
Regelmatig vindt overleg met het peuterwerk plaats om deze zaken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen..
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Spelontwikkeling
Jonge kinderen leren heel veel door te spelen. Het is voor de leerkracht vooral belangrijk om in dit spel de
kinderen te stimuleren en uit te dagen om te leren. Dat kan bijvoorbeeld heel goed in rollenspelen, die vaak
gekoppeld worden aan themahoeken; uitdagende hoeken waarin kinderen in aanraking komen met allerlei
taalaspecten en rekenactiviteiten.
Natuurlijk besteden we ook veel aandacht aan het bewegingsspel van de kinderen. De groepen 0-1 en2 spelen
enkele keren per week in de gymzaal. Bij goed weer gaan de kinderen elke dag één of twee keer extra
buitenspelen.
Digitaal onderwijs
In de groepen 0-1 en 2 werken en leren de kinderen ook via computerprogramma’s en werken soms aan het
digibord afgestemd op het niveau van het kind. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan muziek en
expressievakken. Dit alles in een uitdagende speelleeromgeving. Op dit moment zijn er geen computers in de
klas, gewacht wordt op de i-pads die besteld zijn.
Volgen van de leerlingen
Voor het volgen van de leerlingen maken we gebruik van het observatiesysteem “KIJK” voor de groepen 0-1 en
2. Dit doen we in samenwerking met het peuterwerk om de doorgaande lijn te borgen.
Activiteiten in de groepen 3 tot en met 8.
Lezen en schrijven
Na de voorbereidende activiteiten van groep 1 en 2 start in groep 3 het aanvankelijk lezen en schrijven. Middels
eigentijdse methoden maken de leerlingen kennis met deze vakgebieden. Vanaf groep 6 worden ook het
blokletterschrift aangeboden en vanaf groep 7 wordt een eigen handschrift ontwikkeld.
Tevens wordt in groep 3 een begin gemaakt met het groepslezen, wat zich voortzet in de groepen 4 en 5. De
kinderen worden regelmatig op hun leesvaardigheid getest en op “niveau” geformeerd. Voor de groepen 3 en 4
hanteren we ook duolezen als leesvorm. In het schooljaar 2019-2020 wordt vanaf groep 0-1 gestart met
circuitlezen, kinderen krijgen dan om het kwartier een andere vorm van lezen aangeboden, dat kan zijn in de
vorm van diverse soorten leesboeken, informatieve boeken, leesopdrachten, enz.
Het leesonderwijs wordt in de hogere leerjaren uitgebreid met studerend, begrijpend en voordrachtslezen.
Het taalonderwijs
Naast het mondeling taalgebruik gaan leerlingen zich door de jaren heen meer verdiepen in spelling,
werkwoordspelling, taalverwerking en zinsontleden. Snappet op het chromebook speelt hier een belangrijke rol
in. Via Snappet leren ze de spelling -en taalregels op een juiste manier toepassen. Omtrent ontleden zijn
afspraken gemaakt met het voortgezet onderwijs. Hier proberen we zoveel mogelijk op aan te sluiten.
Het leren van een “vreemde” taal
Vanaf groep 4 maken de leerlingen kennis met Engels, waarin de gesproken taal en het begrijpen van de taal
centraal staan. Daarnaast kann een vreemde taal ook geleerd worden voor verdieping of extra uitdaging.
Rekenen
Voor rekenen maakt de school gebruik van de nieuwe versie van de realistische rekenmethode Pluspunt. Hierin
wordt met name meer aandacht besteed aan het rekenproces dan aan het resultaat. Ook hierbij speelt Snappet
op chromebook een belangrijke rol. Via Snappet moeten de aangeboden rekenstrategieën op allerlei manieren
toegepast worden. Tevens maken we gebruik van leerlijnen voor begaafde rekenaars, zodat zij uitgedaagd
worden met moeilijker rekenmateriaal, zoals pluspunters en rekentijgers.
Wereldoriëntatie
Hier valt geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, techniek, programmeren en technologie onder.
Wereldoriëntatie komt mondjesmaat aan de orde in de groepen 0, 1 en 2. De kinderen van de andere groepen
volgen daartoe ook programma’s van de Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT) waarbij de leerkracht in gaat op
actuele zaken.
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Vanaf groep 3 wordt wereldoriëntatie afzonderlijk aangeboden via ontwerpend en onderzoekend leren. Het gaat
daarbij minder dan voorheen over puur geheugenontwikkeling, maar meer over de manier waarop kinderen
informatie zoeken en verwerken. Samenwerken en het ontwikkelen van 21 eeuwse vaardigheden is hierbij
heersend. Ook wordt dit vaak gekoppeld aan een creatieve activiteit, zoals tekenen, handvaardigheid, bouwen,
enz.
Verkeer
Vanaf groep 4 wordt de theorie over verkeer via een methode aangeboden. Groep 7 doet mee aan het
theoretisch en praktisch examen van Veilig Verkeer Nederland. In overleg met Veilig Verkeer Nederland
Gemert/Bakel wordt een datum vastgesteld. Elk jaar wordt in samenwerking met de verkeersouder een
verkeersdag georganiseerd rondom allerlei thema’s die met verkeer te maken hebben.
Burgerschap
Hierbij gaat het om de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap én om daar actief
een bijdrage aan te leveren. Ook als "kleine" burger moet je je betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn
voor de maatschappij. Burgerschap wordt niet gezien als een vak apart, maar als een manier van lesgeven
waarbij de leerlingen uitgedaagd worden na te denken over hun rol als burger in de samenleving. De
ontwikkeling van burgerschap komt tijdens diverse lessen van groep 1 t/m 8 aan de orde. Ook geintegreerd in
andere lessen (o.a. sociaal emotionele ontwikkeling, en wereldoriëntatie) komt burgerschap aan de orde.
Enkele concrete acties vanuit actief burgerschap zijn:
✓ We houden de kindcentrumomgeving en dorpsweide mee schoon. Elke vrijdag wordt er door een groep
(vanaf groep 4) onder leiding van de conciërge in de kindcentrumomgeving vuilnis geraapt om zo samen
te zorgen dat het netjes blijft rond ons schoolgebouw.
✓ We betrekken de dorpsbewoners bij toneel- of musical uitvoeringen en andere activiteiten.
✓ Jaarlijks organiseren school en kinderen een goede doelen actie.
Levenbeschouwelijk onderwijs
In alle groepen wordt aandacht besteed aan levensbeschouwelijk onderwijs. Tevens is ‘Kleinerf’
ondersteunend aan die leerlingen die wensen deel te nemen aan de kerkelijke vieringen zoals communie en
vormsel. Bovendien wordt er incidenteel aandacht besteed aan geestelijke stromingen. De leerlingen worden
bewust gemaakt van andere culturen in onze samenleving met de daarbij behorende religies. Zij worden
geacht daar respectvol mee om te gaan.
Beeldende vorming
Het kennismaken met de mogelijkheden van jezelf en het materiaal waarmee je werkt, geeft de leerling inzicht
in zijn (on)mogelijkheden. Het kind leert waarnemingen en gevoelens om te zetten in een werkstuk.
Wat betreft de muzikale ontwikkeling maken de leerlingen kennis met de diverse mogelijkheden van muziek en
beoefenen ze het zelf voornamelijk in zang en beweging (dans). In 2019 verzorgt groep 5-6 een kerstuitvoering
en groep 8 voert jaarlijks een eindmusical op.
Daarnaast maken wij gebruik van het kunstabonnement van Kunstbalie (het expertisecentrum voor kunst- en
cultuureducatie in Noord-Brabant), waarbij kinderen gedurende hun basisschooltijd tweemaal met de disciplines
dans, drama, muziek, beeldend, foto/film/video en literatuur in aanraking komen.
Door middel van excursies worden de theoretische lessen op het kindcentrum ondersteund en wordt tevens de
cultuur educatie praktisch toegepast.
ICT
De vaste computers met internet gebruik en de chromebooks.De interactieve schoolborden worden ter
ondersteuning van de schoolvakken gebruikt. Tevens wordt er veel mee samengewerkt d.m.v. gedeelde
documenten, programmeren, powerpointpresentaties maken, printen, enz.
In de groepen 4 t/m 8 maken de leerlingen gebruik van de Snappets 3.0. Dit zijn beschermde tablets waarmee de
leerlingen individueel kunnen werken. De leerlingen maken meer opgaven in minder tijd met een beter
leerresultaat. Leerkrachten beschikken over meer ruimte in het geven van
persoonlijke didactische ondersteuning en bijvoorbeeld het leren van vaardigheden van de
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21e eeuw. Leerlingen krijgen direct feedback na elke opgave, weten aan welke leerdoelen ze werken en wat hun
voortgang op deze leerdoelen is.
Leerkrachten zien de exacte ontwikkeling van elke leerling voor elk vak, elk domein en elk leerdoel. Zij zien de
vorderingen van de leerlingen ook direct tijdens de les waardoor zij meteen en gemakkelijk in kunnen spelen op
de situatie in de klas. Leerlingen kunnen middels deze werkwijze op maat bediend worden met opdrachten die
aansluiten bij ieders individuele niveau. Deels door sturing van de leerkracht, deels door Snappet zelf.
Het bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs wordt binnen ons kindcentrum gegeven door de groepsleerkracht of door een
leerkracht met specifieke gymkennis, in de eigen gymzaal of op het veld naast het kindcentrum. We laten
kinderen kennis maken met diverse sporten, we doen mee met de school olympiade (groep 8) en bevorderen
door het samen sporten het sociaal gedrag.
Schoolkamp
Aan het einde van het schooljaar nemen de kinderen van groep 8 deel aan het schoolkamp. Het doel van deze
activiteit is: afscheid nemen van de basisschooltijd in een laatste periode van intensief samen spelen, werken,
moe worden, uitblazen, eten, improviseren, lachen, huilen en alles wat er zoal bij een kamp hoort.
De groep wordt begeleid door leerkrachten. In overleg met de ouders kan de bijdrage voor het kamp, vanaf het
begin van het schooljaar, worden "gespaard".
Extra onderwijsactiviteiten
Naast vakken als taal, rekenen, Engels en bewegingsonderwijs zijn er soms nog extra activiteiten. Basisscholen
beslissen zelf welke extra onderwijsactiviteiten zij in het lesprogramma opnemen. Uw kind is wettelijk verplicht
om mee te doen aan alle activiteiten die opgenomen zijn in het lesprogramma.
De extra onderwijsactiviteiten zijn: o.a. schooltuin, sportdag, olympiade, roefeldag, sponsorloop, verkeersdag,
schoolkamp, museumbezoek, boomplantdag, kunstlokaalactiviteit, enzovoorts.
Vieringen
We vinden het op het kindcentrum belangrijk dat de kinderen ervaren dat we samen school zijn. We proberen
dat te benadrukken door het houden van diverse vieringen. We denken daarbij aan de opening van het
schooljaar, koningsspelen, open avond, Sinterklaas en de vieringen rondom Kerstmis, Carnaval en Pasen.
Ook laten we onze betrokkenheid bij (droevige) gebeurtenissen die in een thuissituatie van een kind plaats
vinden gezamenlijk blijken. De Kleinerfkaars, die bij dergelijke gebeurtenissen ontstoken wordt en de gehele dag
blijft branden, is daarbij het symbool van die betrokkenheid.
Als uw kind in groep 4 of 5 zit, kan het de Eerste Communie doen.
In groep 7 of 8 kan uw kind deelnemen aan het Vormsel. Deze vieringen zijn activiteiten van de werkgroep
Eerste Communie en de werkgroep Vormsel en worden door hen begeleid.
LEERTIJD
Urenverantwoording per groep
Groep

0-1-2

3

4

5

6

7

8

lezen

1.30

6.00

5.00

5.00

4.30

4.30

4.15

Taal

8.00

5.45

5.15

5.00

5.00

5.00

5.00

Schrijven

2.00

2.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Rekenen en wiskunde

2.30

5.45

5.00

4.45

5.00

5.00

5.00

0.30

0.30

0.30

0.45

Engelse taal
Wereldoriëntatie

2.00

1.00

1.30

3.00

3.15

3.15

3.15

Kunstzinnige oriëntatie
h.v., tekenen en muziek

0.45

0.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

Lichamelijke oefening en
motoriek

4.30

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00
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Godsdienst en levensbeschouwing en s.e.o

2.00

0.15

1.00

0.30

0.30

0.30

0.30

Pauze

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

Urentotaal per week

24.5

24.5

24,5

24,5

24,5

24,5

24.5

GEBRUIKTE METHODEN
Taal/Spelling

Puk en Ko
kleuteruniversiteit
Taal Actief (nieuw)

peuterwerk
groep 1-2
groep 1-2
Vanaf groep 4

Lezen

Veilig leren lezen (nieuw)
Leescircuit

Groep 3
Vanaf groep 0-1

Voorgezet technisch lezen

Estafette

Vanaf groep 4

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip XL

Vanaf groep 3

Rekenen

Pluspunt 4

Alle groepen

Rekenen

Pluspunt werkboekjes

Groep 1 en 2

Onderzoekend, Ontwerpend Leren

Gebaseerd op de methode
Natuniek, Hier en Daar, Bij de tijd

Vanaf groep 3

Muziek

Muziekdocent
Metropole op school/ 123 ZING

Alle groepen

Handenarbeid/Tekenen

Uit de kunst

Alle groepen

Gymnastiek

Bewegingscoach
Basislessen oefeningen en spel

Alle groepen

Sociaal emotionele ontwikkeling

FIDES methodiek
Kijk en Beleef
Bronnenboeken Scol
Rots en water Projecten:
Meidenvenijn
Coole kikker
Wij zijn een groep
Rots en water
Lentekriebels

Psz t/m groep 8
Groep 1, 2, 3
Groepen 4 t/m 8

Verkeer

Wijzer door het verkeer

Vanaf groep 3 t/m 7

Engels

Groove me

Groep 5, 6, 7 en 8

Catechese

Trefwoord

Alle groepen

Schrijven

Pennenstreken

Alle groepen

Studievaardigheden

BLITS

Vanaf groep 5

Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Alle groepen

5 De zorg voor kinderen
Goede zorg op de juiste plek
Ons kindcentrum verzorgt opvang en onderwijs, waarin rekening wordt gehouden met de verschillen tussen
kinderen. De zorg voor alle kinderen wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle
medewerkers. Uitgangspunt is dat een kind een ononderbroken ontwikkeling moet kunnen doormaken. Het
verbeteren van de kwaliteit blijft een belangrijke uitdaging voor het team.
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We werken met de 1-zorgroute. Dat betekent dat we voortdurend bezig zijn met de verbetering van onze
ondersteuningsstructuur. In de basisschool worden groepsoverzichten gemaakt aan de hand van de resultaten
van diverse waarnemingen, o.a. toetsen en observaties.
Zorg voor de leerling
Elk kind is uniek. We houden zo veel mogelijk rekening met het individuele niveau, tempo en interesse van
iedere leerling. Op deze manier proberen we te bereiken dat elk kind zich prettig en zelfverzekerd voelt.
Leerlingen met uitgebreide bijkomende problematiek (zoals ASS, ADHD, dyslexie e.d.) kunnen op specifieke
vakgebieden uitgedaagd worden zoals omschreven in het “beleidsplan begaafdheid”. Zij krijgen een individueel
handelingsplan of mogelijk een ontwikkelings perspectief (OPP).
Via het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid voor primair onderwijs (DHH-po) proberen wij al
vroegtijdig de betere leerlingen op te sporen en hen een gepast aanbod te bieden. Als blijkt dat een kind een
flinke ontwikkelingsvoorsprong heeft, krijgt het een gecompact lesaanbod en daarnaast verrijking. We gaan niet
verder in de lesstof, maar bieden andere, uitdagende en verdiepende opdrachten in het vakgebied aan het kind
aan. Dit aanbod wordt altijd in goed overleg tussen groepsleerkracht en coördinator hoogbegaafdheid
vastgesteld. Hierbij kijken we ook naar de (on)mogelijkheden van de (combinatie-)groep en het leerlingenaantal
in de groep. De verrijkende, uitdagende opdrachten zijn voor díe kinderen geen vrijblijvendheid en ook aan die
extra lesstof worden eisen gesteld.
Zorg voor kinderen met specifieke behoeften in het onderwijs groep 1 t/m 8.
Binnen het ‘continuüm van zorg’ zijn vier niveaus te onderscheiden:
• De algemene zorg, die elke leerling in de klas bij de eigen leerkracht(en) op de basisschool krijgt.
• De extra zorg in de groep. In eerste instantie door de eigen leerkracht(en) evt. met ondersteuning van de
intern begeleider.
• De speciale zorg met inzet van externe deskundigen.
• De zorg voor leerlingen in het speciale basisonderwijs, wanneer ze in de basisscholen onvoldoende geholpen
kunnen worden.
Kinderen met specifieke behoeften worden indien mogelijk binnen onze eigen school opgevangen door de
groepsleerkracht in samenwerking met de intern begeleider. De intern begeleider (Ib’er) coördineert de
leerlingenzorg. Binnen het team worden ook regelmatig leerlingbesprekingen gehouden. In enkele gevallen
vindt begeleiding van een leerling plaats door experts van buitenaf, bijv. een dyslexie-begeleider.
Soms is het wenselijk dat een kind een jaar langer in een bepaalde groep blijft. Het kan ook voorkomen dat een
kind eerder dan gebruikelijk doorstroomt naar een volgende groep. In beide gevallen worden de mogelijke vooren/of nadelen en de meerwaarde van een dergelijke beslissing uitvoerig met de ouders besproken. De
definitieve beslissing over de plaatsing in een groep ligt bij de directie.
Doubleren / versneld overgaan
Soms kan het verstandig zijn het kind een jaar over te laten doen. Doch dit vinden wij alleen verantwoord
wanneer dit voor de betrokken leerling ook zin heeft en de leerresultaten en de ontwikkeling opvallend
achterblijven bij die van de klasgenoten. Deze kinderen zijn er dan mogelijk bij gebaat nog een jaar in dezelfde
groep te blijven.
We hanteren daartoe de volgende uitgangspunten:
1. Een besluit om te doubleren mag alleen genomen worden in het belang van het kind.
2. Over kinderen die eventueel zullen doubleren wordt in het team gesproken bij zowel de 1 e als de 2e
rapportage. Er wordt samen een afweging gemaakt van de voor- en nadelen voor het kind
3. De groepsleerkracht bespreekt de mogelijkheid van doubleren met de ouders uiterlijk 6 weken voor de 2e
rapportage. De leerkracht bespreekt de voor- en nadelen van de beslissing en geeft ruimte voor de mening
van de ouders.
4. De centrale vraag is steeds: ” Wordt de ontwikkeling nu én ook op de lange termijn gunstig beïnvloed door
de doublure?” Aspecten:
• Wat betekent het voor het zelfvertrouwen?
• Welke gevolgen zijn er voor de positie binnen de groep?
• Is er een reële verwachting dat de doublure een gunstige invloed heeft op de leervorderingen? Is er
geen andere manier om het kind binnen de leeftijdsgroep te helpen?
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5.Indien een doublure noodzakelijk is, kan die het beste zo vroeg mogelijk plaatsvinden in de
kindcentrumloopbaan van het kind. Vooral in groep 2 zal veel aandacht moeten zijn voor de
beoordeling of een kind met voldoende kans op succes kan starten met het aanvankelijk lees- en
schrijfonderwijs.
6. Om het doubleren te voorkomen blijven we als team werken aan:
• Vroegtijdige signalering van problemen en goede hulp binnen de groep aan kinderen met achterstand.
• Aansluiting van de leerkrachten die op elkaar volgen (eenzelfde pedagogische en didactische werkwijze
nastreven).
• Aan het einde van het schooljaar vindt de groepsoverdracht plaats tussen de leerkracht van het huidige
schooljaar en de leerkracht die deze groep het komende schooljaar zal begeleiden.
Daarnaast komt het voor dat kinderen versneld door de leerstof gaan vanwege hun bovengemiddelde aanleg.
Voor deze kinderen wordt eveneens in overleg met de ouders bepaald of extra verwerkingsstof een oplossing
biedt of dat versneld doorstromen naar een volgende groep tot de mogelijkheden behoort. Daarbij moet
eenzelfde zorgvuldigheid aan de dag worden gelegd als bij het doubleren. Met name dient speciale aandacht te
zijn voor de sociaal-emotionele consequenties van een dergelijk besluit.
In uitzonderingsgevallen kan het noodzakelijk zijn om aan andere opvang te denken, bijv. een andere school
(evt. voor speciaal onderwijs). De ouders spelen natuurlijk in deze procedure een belangrijke rol. Voor iedere
stap wordt met hen overlegd en om hun toestemming gevraagd.
De aanmelding voor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij ons Samenwerkingsverband wordt ondersteund
door de intern begeleider.
HOE BIEDEN WE HULP?
Verzamelen van gegevens en beoordelen
Met name in peuterwerk en de groepen 0-1 en 2 worden veel observatiemomenten ingebouwd. Bovendien
hanteert de leerkracht een lijst waarop staat aangegeven wat het kind beheerst of waar het nog moeite mee
heeft. Vanaf groep 3 zijn er toetsmomenten van de diverse methoden en van het CITO leerlingvolgsysteem. Bij
rekenen worden er groepsoverzichten samengesteld per gemaakte opgave en kunnen we in een oogopslag zien
wat er klassikaal of individueel aan schort. Tijdens de herhalingsweken wordt extra aandacht besteed aan de
geconstateerde moeilijkheden. In groep 7 krijgen de leerlingen de entreetoets van het CITO. Deze toets geeft
aan welke specifieke vakonderdelen van elk individueel kind beheerst worden of nog extra aandacht behoeven.
Voor de overige vakken hanteren wij de toetsen van de methoden. Daarnaast observeren wij tijdens de lessen
hoe een leerling meedoet met de les, of hij/zij vragen stelt, of hij/zij geïnteresseerd is en dergelijke. Bij
opmerkelijke gegevens noteren wij dat in het kinderdagboek.
Regelmatig staat “Zorgverbreding”op de agenda van het team. Elke leerling die extra zorg behoeft kan daar door
de leerkracht worden ingebracht. Na elke toetsronde wordt elke groep apart doorgesproken met leerkracht,
intern begeleider en directie.
De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de pedagogische medewerkers en groepsleraar
Een leerling die extra aandacht nodig heeft, wordt besproken in het team. Daar wordt een besluit genomen hoe
verder te handelen bij de betreffende leerling. Bovendien vinden er dan ook oudergesprekken plaats. De
leerkracht van betrokken leerling noteert in het leerling-dossier de bevindingen en wat er verder moet
gebeuren. Wanneer er sprake is van extra onderzoek door het OPDC worden de resultaten van dat onderzoek
met de ouders, de leerkracht(en) en intern begeleider doorgesproken.
Gesprekken met de intern begeleider
Op het kindcentrum hanteren we enkele vaste momenten dat een leerkracht met de intern begeleider de
kinderen doorspreekt. De uitslagen van toetsen uit het leerlingvolgsysteem worden besproken met de
leerkracht en intern begeleider. Samen met de leerkracht wordt dan bekeken welke kinderen in aanmerking
komen voor extra begeleiding met eventueel aanvullende leermiddelen.
Op elk moment dat de leerkracht dat nodig acht maakt hij/zij een afspraak met de intern begeleider en
bespreken zij de leerling.
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Oudergesprekken
Van zowel de kant van de ouders als van onze kant bestaat soms de behoefte over een leerling van gedachten te
wisselen. Zoals eerder vermeld proberen wij als kindcentrum laagdrempelig te zijn en wij verwachten dan ook
dat ouders die problemen ervaren zich melden. Met andere woorden: op elk moment in het schooljaar bestaat
de gelegenheid met de leerkrachten/directie en pedagogische medewerkers te spreken.
Oudergesprekken Peuterwerk
Rond de verjaardag van uw peuter wordt u uitgenodigd voor een oudergesprek door de pedagogisch
medewerkers. We praten dan over het welbevinden en hoe uw peuter zich ontwikkelt.
Oudergesprekken BSO
Op de buitenschoolse opvang worden er oudergesprekken gehouden, op aanvraag van de ouders, vooral over
het welbevinden van uw kind.
Oudergesprekken school
Elke ouder wordt uitgenodigd op de informatieavonden die wij in elke groep in het begin van het jaar houden.
In september worden de eerste oudercontactavonden gehouden, waarbij het in eerste instantie gaat over het
welbevinden van het kind en de sociaal-emotionele ontwikkelingen, in tweede instantie over de
leervorderingen. Daarnaast worden er jaarlijks gesprekken naar aanleiding van de rapporten gepland. De data
kunt u vinden op onze website.
Rapporten
Twee keer per jaar wordt voor de groepen 1 t/m 8 over uw kind een rapport meegegeven.
De opgedane informatie biedt tevens gespreksstof voor de oudergesprekken.
Na het eerste rapport ontvangen alle ouders een uitnodiging voor het 15-minutengesprek. Na het tweede
rapport bestaat de mogelijkheid voor een oudergesprek op (eigen) verzoek of als de leerkracht dit noodzakelijk
acht.
Vanaf groep 3 hanteren wij een digitaal gegenereerd rapport, tot en met groep 5 worden alle vakken
gekwalificeerd met: behoeft aandacht, voldoende of goed.
Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen een gemiddeld cijfer op het rapport voor de vakken rekenen, taal, spelling en
begrijpend lezen, wat behaald is op de methodegebonden toetsen. Voor wereldoriëntatie en de creatieve
vakken worden de kwalificaties “behoeft aandacht, voldoende of goed” gebruikt, tevens kunnen de ouders en
het kind lezen welke indruk de desbetreffende leerkracht van de leerling heeft en hoe de leerling op het
kindcentrum functioneert.
De kleuters uit de groepen 0-1 en 2 ontvangen een uitgebreid rapport over wat het kind al dan niet beheerst.
Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt in de rapportage een plaats.
Cito resultaten zullen in een apart rapport worden vermeld.
Procedure die gevolgd wordt indien er problemen met een kind zijn.
Het kind en het probleem worden ingebracht in de teamvergadering. De leerkracht van het kind omschrijft het
probleem waar hij/zij zelf voor staat in relatie tot het kind/ouders of waarmee het kind zit. Dat kan van
uiteenlopende aard zijn. De andere leerkrachten luisteren en stellen verhelderende vragen. Er wordt gekeken of
het omschreven probleem al in een eerder stadium aan de orde is geweest en welk maatregelen men toen
genomen heeft. We proberen te komen tot concrete afspraken over de handelswijze naar dat kind, de ouders
en/of de leerkracht toe. Van het gesprek worden aantekeningen gemaakt die later door de betrokken leerkracht
in het dossier van het kind verwerkt worden.
De intern begeleider draagt de verantwoordelijkheid dat de gemaakte afspraken ook nagekomen worden. Zij
informeert regelmatig hoe het met de besproken leerling gaat. De ouders worden op de hoogte gebracht van
onze zorg betreffende hun kind. Samen met de ouders wordt een plan van aanpak opgesteld. Kinderen met
specifieke behoeften worden primair binnen onze eigen school opgevangen door de groepsleerkracht i.s.m.
onze intern begeleider. Alle mogelijkheden die ons kindcentrum heeft om een kind die extra zorg te bieden die
het nodig heeft zullen worden aangewend. Dat kunnen hulpvoorzieningen binnen en buiten de eigen klas zijn.
Dit kan plaatsvinden door de eigen groepsleerkracht, door de intern begeleider, maar ook door een ambulante
begeleider vanuit het speciaal onderwijs.
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Doorstroom naar het voortgezet onderwijs.
De leerkracht van groep 8 geeft elke leerling een schooladvies voor het vervolgonderwijs. Dit advies is opgesteld
in samenspraak met de directeur, de leerkracht van groep 7 en de interne begeleider.
Hierbij wordt gekeken naar de resultaten van de hele schoolloopbaan maar ook andere factoren worden mee
genomen:
*
de belangstelling voor verschillende zaken
*
de zin in studeren en de wil zich ergens voor in te zetten (motivatie en doorzettingsvermogen)
*
de mogelijkheid om zelfstandig vraagstukken op te lossen
*
de behoefte aan hobby’s en vrije tijd
*
de mogelijke voorkeur om ergens actief mee te zijn.
In groep 8 vinden aan het begin van het schooljaar startgesprekken plaats waarbij het pre-advies voor het
vervolgonderwijs duidelijk wordt. In februari zijn dan de adviesgesprekken waarbij het uiteindelijke advies
kenbaar wordt gemaakt. De uiteindelijke schoolkeuze wordt gemaakt door de ouders samen met hun kind.
Daarbij kunnen ze zich laten adviseren door het kindcentrum of door anderen. Het schooladvies is bindend als
het gaat om het niveau van voortgezet onderwijs waar het kind naartoe gaat. Een leerling kan wel op een lager
niveau inschrijven, maar niet op een hoger niveau.
Uiteindelijk streven we ernaar om het kind te begeleiden naar die vorm van voortgezet onderwijs die voor hem
of haar het meest geschikt is.
Op een speciale informatieavond in het najaar (datum volgt in ouderportaal) vertellen diverse locaties van het
voortgezet onderwijs welke mogelijkheden voor voortgezet onderwijs er zijn. Bovendien ontvangen de
leerlingen en ouders uitgebreid foldermateriaal over de keuze van voortgezet onderwijs. De leerlingen maken
middels een project kennis met de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs.
Centrale Eindtoets
Ons kindcentrum geeft onafhankelijk van de Centrale-Eindtoets een advies over de meest geschikte
onderwijsvorm voor uw kind. Met de Centrale-Eindtoets worden kennis, het inzicht en de
toepassingsvaardigheid van de leerlingen onderzocht of zij de gewenste doelstellingen van de afgelopen 8 jaar
hebben gehaald. De uitslag geeft een indicatie over de schoolkeuze voor het voorgezet onderwijs. Het afgelopen
jaar is gekozen om de IEP- eindtoets af te nemen.
DE ONTWIKKELING VAN HET AANBOD IN HET KINDCENTRUM
Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs
beoogt dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen en dat scholen regionaal met elkaar
gaan samenwerken om een zo groot mogelijke groep kinderen ‘zorg op maat’ in het reguliere basisonderwijs te
bieden. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het
speciaal onderwijs.
Voor meer informatie, zie:
http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/animatiefilmpje-passend-onderwijs-3HYPERLINK
"http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/animatiefilmpje-passend-onderwijs-3-minuten-2"minuten-2 Deze
animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de
samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra
ondersteuning komen aan bod. Elke school stelt een eigen ondersteuningsprofiel op.
Ondersteuningsprofiel Kleinerf
Ons kindcentrum heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Een schoolondersteuningsprofiel biedt
informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat het Kindcentrum verder aan ondersteuning
biedt. Het legt vast waar het Kindcentrum voor staat. De ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons
samenwerkingsverband samen vormen de basis van het aantonen van de dekking van
ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om het onderwijs en
de ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben.
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Op alle scholen van het samenwerkingsverband is de basisondersteuning op orde. Dat wil niet zeggen dat er
geen verbeteringen plaats kunnen vinden. Elke school maakt daarin eigen keuzes.
Een ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
• De kwaliteit van de basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
• De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover ons Kindcentrum beschikt (binnen het eigen
personeelsbestand en van buiten het Kindcentrum).
• De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.
Hoofdlijnen uit ons schoolondersteuningsprofiel:
De kwaliteit van onze basisondersteuning
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie.
Onderwijs
Wij werken handelingsgericht. Het team heeft zich de afgelopen jaren geschoold in het handelingsgericht
werken. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat
daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling.
Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en ons handelen
afstemmen op de analyses en observaties.
Begeleiding
Wij zijn goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod,
tijd en instructie. De uitdaging is om binnen de combinatiegroepen voldoende tijd te creëren om aan extra
ondersteuningsbehoeften tegemoet te komen. Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast.
Ouders worden hierin actief betrokken. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en zien ouders als
partner.
De overdracht binnen ons kindcentrum tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar het
vervolgonderwijs. Hierover zijn duidelijke procedures vastgelegd. De “warme” overdracht van de voorschool
naar ons kindcentrum wordt ook steeds beter. De warme overdracht van onze school naar de scholen voor
voortgezet onderwijs vindt ook elk jaar plaats.
Beleid
Wij vinden het van belang om aandacht te blijven houden voor het pedagogisch klimaat in het kindcentrum om
te proberen een veilig en ondersteunend klimaat te creëren en een actief veiligheidsbeleid te hanteren. Er is een
zorgplan voor onze eigen school waarin duidelijk beschreven wordt welke acties op welke niveaus ondernomen
kunnen en moeten worden. Verdere ontwikkeling en deskundigheid van leraren zijn en blijven essentiële zaken
om de kwaliteit van goed onderwijs te realiseren.
Beleidsaanpassingen zullen plaats vinden op basis van (veranderende) behoeften van kinderen, school en
leerkrachten. Ook in ons jaarplan zijn deze doelen duidelijk opgenomen.
Organisatie
De interne begeleiding is voldoende uitgerust en het kindcentrum heeft de taken op gebied van ondersteuning
voldoende belegd. De organisatie van de ondersteuning in het kindcentrum is voldoende geborgd, maar de
taken die daar toe behoren vragen om een concretere uitwerking.
Ondersteuningsdeskundigheid (intern en extern)
Het kindcentrum is in staat om lichte extra ondersteuning te realiseren met behulp van externe expertise. Voor
ons kindcentrum, de enige school in een kleine dorpsgemeenschap, is het van belang dat er veel deskundigheid
binnen de basisgroepen aanwezig is. Daarom is het optimaliseren van werken met combinatiegroepen erg
belangrijk. Binnen het team hebben wij een specialist hoogbegaafdheid, een specialist rekenproblemen en
deskundigheid op gebied van gedragsproblematiek, (-ADHD en leerlingen met een autistische stoornis).
We zijn tevreden over de ervaring en aanwezige deskundigheid op velerlei gebieden en blijven werken aan het
vergroten van deskundigheid d.m.v. het opleiden van specialisten in het kindcentrum.
Wanneer andere specifieke deskundigheid gewenst is weten we de weg naar externe ondersteuning te vinden.
Hierbij stellen we ons lerend op, omdat we onze eigen deskundigheid continu willen vergroten. Voor

22
Kindcentrumgids Kleinerf 2020-2021

leesproblemen willen we meer deskundigheid in de school krijgen. We vinden het belangrijk om vooral
preventief te werken om problemen te voorkomen. Vroegtijdige signalering en snelle passende interventies zijn
daarvoor noodzakelijk. We werken aan vergroting van onze eigen deskundigheid, op het gebied van passend
onderwijs in de breedste zin van het woord.
Ondersteuningsvoorzieningen
Ons kindcentrum heeft geen ondersteuningsvoorzieningen waarbij groepen kinderen met specifieke
problematieken een deel van de week in een aparte groep onderwijs krijgen. Dit omdat we van mening zijn dat
er zoveel mogelijk ondersteuning binnen de groep geregeld moet zijn. Tevens laat de kindcentrumgrootte dit
niet toe. Het is noodzakelijk dat de leerkrachten zo deskundig zijn dat zij in een heterogene groep voldoende
specifieke ondersteuning kunnen realiseren. Daarbij worden zij waar nodig en mogelijk ondersteund.
Efficiënte inzet van tijd, mensen en middelen is essentieel.
De inzet van ICT is ook een belangrijke component in de ondersteuning.
Voorzieningen in de fysieke omgeving
De voorzieningen in de fysieke omgeving die nodig zijn om leerlingen met speciale behoeften op te vangen, zijn
op orde. Mochten er in de toekomst aanpassingen noodzakelijk zijn, dan zullen we dat t.z.t. bekijken en
oplossen. In de nieuwbouw zijn voldoende ruimte gecreëerd welke kunnen dienen als gespreksruimtes. De
kinderen kunnen werken in de gangen of op het leerplein. Elke leerling beschikt over een chromebook waaraan
door leerlingen individueel gewerkt wordt. Op het leerplein is dit ook mogelijk. In de MFA is een gymzaal waar
het kindcentrum gebruik van maakt. Verder beschikt het Kindcentrum over een aparte directiekamer waar ook
de IB-er gebruik van maakt. Het kindcentrum is rolstoelvriendelijk en de eerste verdieping is per lift bereikbaar.
Samenwerkende ketenpartners
Het kindcentrum heeft een goede samenwerking met, peuterspeelzaal, andere scholen voor primair onderwijs,
scholen voor voortgezet onderwijs en Speciaal basisonderwijs. Op basis van noodzaak werken we regelmatig
samen met het schoolmaatschappelijk werk (SMW), leerplichtambtenaar, Centrum Jeugd en Gezin (CJG),
Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD)/ Nederlands centrum Jeugdgezondheid (JZG).
Samen met de stuurgroep en verenigingen, CJG, SMW en school worden avonden georganiseerd m.b.t.
“respectvol omgaan met elkaar”.
Het goed volgen van de ontwikkeling van de kinderen is essentieel. Goede doorgaande lijnen moeten geborgd
zijn. Alleen dan kan het handelen van de begeleiders optimaal worden afgestemd op de behoeften van de
kinderen. Waar nodig moet interne en/of externe deskundigheid ingeschakeld worden.
Opmerkingen
We zijn de enige school in een kleine dorpsgemeenschap en zijn verantwoordelijk voor een brede
basisondersteuning.
We vinden het erg belangrijk om te denken in kansen en mogelijkheden in plaats van het zien van evt. obstakels.
We moeten echter heel duidelijk bepalen wat wel of niet tot onze mogelijkheden behoort. Hierbij staan we open
voor nieuwe uitdagingen en denken we creatief mee in het vinden van oplossingen. Daarbij moeten we onze
grenzen bewaken. Er moet een goed evenwicht zijn tussen de behoeften van een kind en wat school, groep en
leerkrachten aan kunnen. Het is van groot belang dat leerkrachten samen met anderen de zaken aan kunnen
pakken, zowel d.m.v. extra handen in de klas als d.m.v. het delen van ervaringen en ideeën met collega’s en met
externe deskundigen.
HET ZORGPLAN
De bevoegde gezagsorganen van de scholen die samenwerken in een samenwerkingsverband stellen jaarlijks
voor 1 mei een zorgplan vast voor het daarop volgende schooljaar.
In een zorgplan staat welke voorzieningen worden getroffen om het continuüm van zorg te realiseren.
Enkele belangrijke punten uit het zorgplan zijn:
• De zorgformatie en de inzet van het personeel in de zorgstructuur;
• De beoogde en bereikte resultaten van de opvang van leerlingen die extra zorg nodig hebben;
• Procedures voor onderzoek van leerlingen en van plaatsing op de speciale scholen voor basisonderwijs; De
informatieverstrekking aan ouders over de zorgvoorzieningen.
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Het zorgplan maakt duidelijk hoe de zorgstructuur op het kindcentrumniveau en binnen het
samenwerkingsverband is ingericht. Kort gezegd: hoe de leerling die extra zorg nodig heeft, wordt opgevangen.
Naast het zorgplan van het samenwerkingsverband heeft ons kindcentrum haar eigen zorgplan, welke u kunt
downloaden van onze website.
Goede zorg op de juiste plek
‘Kleinerf’ verzorgt een onderwijsaanbod dat ruimte biedt voor verschillen tussen kinderen. De afgelopen jaren
hebben we extra geïnvesteerd in zorg op maat. De zorg voor alle kinderen op ‘Kleinerf’ wordt gezien als een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle medewerkers. Uitgangspunt is dat uw kind(eren) een
ononderbroken ontwikkeling binnen ons kindcentrum moeten kunnen doormaken.
Samen verder op weg
Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs blijft een belangrijke uitdaging voor het schoolteam. We gaan
verder op de ingeslagen weg en zullen in dat proces nieuwe keuzes maken en nog meer dan tot nu toe ons
oriënteren op de zorg die wij uw kinderen willen geven en vooral op hóe we die willen en kunnen geven.
OPDC Orthopedagogisch Didactisch Centrum
Naast de scholen valt ook het OPDC onder de Stichting GOO Primair Onderwijs.
Het OPDC is er in principe om collega's in het onderwijs te ondersteunen, zowel op kind-, leerkracht-, klassen- en
teamniveau om een zo passend mogelijk aanbod te kunnen geven. Alle scholen uit de regio kunnen
gebruikmaken van de expertise van dit centrum Het OPDC wordt aangestuurd vanuit SBO Petrus
Dondersschool. Op deze school zijn de experts werkzaam. Ze komen op locatie de trajecten uitvoeren. Het OPDC
zorgt ervoor dat de lijnen kort zijn en de hulp snel ingezet kan worden.
Samenwerkingsverband Stichting Helmond-Peelland

GOO is participant van het samenwerkingsverband Helmond Peelland.
Door het samenwerkingsverband worden in het kader van Passend onderwijs initiatieven genomen waaraan
Kleinerf ook deelneemt. We vinden het belangrijk dat kinderen met extra zorg bij ons op het kindcentrum, in het
reguliere basisonderwijs, worden opgevangen en zo veel mogelijk in hun eigen omgeving opgroeien.
Het referentiekader Passend Onderwijs onderscheidt vier aspecten van basisondersteuning:
1. preventieve en licht curatieve interventies;
2. onderwijsondersteuningsstructuur;
3. planmatig werken;
4. kwaliteit van de basisondersteuning.
KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS
Ons onderwijs is er op gericht dat elke leerling de bagage meekrijgt, die voor hem/haar een succesvol vervolg
(onderwijs) garandeert. Wij streven er naar dat elk kind een vervolgschool kiest waar het op zijn plaats zit. De
centrale eindtoets speelt daarin ook een rol, maar is geen garantie voor een succesvol vervolg. De cito-score
geeft geen inzicht over de aandacht die een school besteedt aan individuele hulp. Over sociaal/emotioneel
ontwikkelingen en zelfstandigheid van leerlingen geeft de cito score ook geen enkele indicatie. Vaardigheden die
voor de leerlingen van wezenlijk belang zijn voor een succesvol vervolg van hun schoolloopbaan.
Uitgangspunt hierbij is dat de school twee belangrijke opdrachten heeft:
1. Onderwijs ontwikkelen van hoogwaardige kwaliteit,
2. Hierover verantwoording afleggen aan de ouders, de omgeving en de overheid.

24
Kindcentrumgids Kleinerf 2020-2021

Het volgende vinden we belangrijk:
Zeggen wat je doet, doen wat je zegt,
de dingen goed doen,
… en daarover verantwoording afleggen.
We werken met het INK kwaliteitssysteem dat binnen de stichting GOO gebruikt wordt. Dit model wordt ook
gebruikt voor het managementcontract: de managementrapportage. Met de kleine kernen wordt intensief
samengewerkt op het gebied van intervisie en audits.
De door ons gehanteerde 1-zorgroute biedt veel mogelijkheden voor doel- en opbrengstgericht werken. Er vindt
monitoring en voortdurende verbetering plaats van het handelingsgericht werken op zowel groeps- en
schoolniveau. De onderwijsinspectie maakt elk jaar van elke school een risicoanalyse.
Hierbij wordt gekeken naar de resultaten (van alle groepen), de jaarstukken en eventueel geregistreerde
signalen.
Als er indicaties van risico’s zijn, worden zo nodig aanvullende gegevens en documenten opgevraagd en vindt
een gesprek met het bestuur plaats. Indien naar aanleiding van deze voortgezette analyse blijkt dat er geen
reden tot zorg is, kent de inspectie de school het basistoezicht toe.
In voorjaar 2013 bracht de inspectie het laatste schoolbezoek. Omdat de kwaliteit van ons onderwijs als
voldoende is beoordeeld is onze school onder dit basistoezicht geplaatst. Het definitieve verslag van het
inspectierapport n.a.v. het schoolbezoek is te vinden op onze website of via de link: http://www.owinsp.nl
De opbrengsten aan het eind van de kindcentrumloopbaan, dit jaar en de jaren hiervoor, liggen op of boven het
niveau dat, op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie verwacht mag worden volgens het
inspectierapport.
Cito Centrale eindtoetsscore (schaal tussen 500 en 550) kindcentrum
Score Kleinerf

Landelijk gemiddelde

2013

539.0

534,7

2014

539,3

534,4

2015

537,7

534,8

2016

538,9

534,5

2017

536,4

535,1

2018

539,6

534,6

In 2019 hebben we de eindtoets IEP afgenomen, zij hanteren een andere norm
2019

80.3

81.8

Hoewel wij, zoals eerder gezegd, tevreden zijn over de resultaten willen we u onze ‘uitstroomgegevens’ niet
onthouden.
Wij vinden het belangrijk dat er naar de beste passende V.O. vorm voor ieder afzonderlijk kind gezocht wordt.
Waar het uiteindelijk om gaat, is te kunnen constateren, dat de kinderen ‘op hun plaats’ zijn terechtgekomen.
We volgen de vorderingen van de leerlingen dan ook nog tot en met drie jaar voortgezet onderwijs.
De uitstroom aantal leerlingen naar het voortgezet onderwijs

2017

%

2018

%

2019

%

VWO

5

30

5

30

4

20

HAVO/VWO

2

12

2

12

HAVO

1

6

4

25

9

45

VMBO theoretische leerweg/HAVO

1

6

1

6

VMBO theoretische leerweg

3

18

1

6

1

5
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VMBO kaderberoepsgerichte leerweg

4

25

4

25

VMBO basisgerichte leerweg

0

0

0

0

LWOO ondersteuning

0

0

0

0

6

30

Ontwikkeling van leerkrachten
De directie stelt samen met het schoolteam een scholingsplan op. Daarin staat aan welke zaken het team extra
aandacht gaat besteden en welke leerkrachten opleidingen/cursussen zullen bijwonen. Veel cursussen vinden
plaats buiten schooltijd, een enkele studiedag of studiemiddag is gepland tijdens schooltijd. Om de kwaliteit
van onze basisondersteuning te verbeteren, gaan wij ons verder bekwamen, zodat leraren zowel didactisch als
begeleidingscompetent worden in het realiseren van passend onderwijs. Hierbij willen wij borgen dat de
specifieke deskundigheden beter verdeeld raken onder de teamleden. Alleen dan kunnen wij de komende jaren
alle leerlingen de gewenste kwaliteit van onderwijs bieden.
Jaarplan 2020-2021
Puntsgewijs staan de volgende onderwerpen op de ontwikkelagenda
▪ Verder met het werken in kansrijke combinatiegroepen.
▪ Verder met handelingsgericht werken. Wat heeft dit kind nodig in deze groep, met deze leerkracht,
met deze ouders, in dit dorp, met zijn/haar mogelijkheden?
▪ Groepsplanloos werken (OPO)
▪ Blijvend aandacht voor kwaliteitsverbetering taal-/reken -en leesonderwijs.
▪ Ontwikkeling en betekenisvol werken met wereldoriëntatie m.b.v. onderzoekend en ontwerpend
leren.
▪ Updaten dyslexiebeleid en uitbreiden met Kurzweil.
▪ Fides: sociale emotionele ontwikkeling.
▪ ICT: effectief werken met chromebooks, werken gericht op de toekomst.

6. De ouders
Ouders en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goede ontwikkeling van de kinderen.
Dit vraagt om een prettige samenwerking tussen ouders en medewerkers tijdens de gehele
kindcentrumloopbaan van de kinderen. We gaan het komend schooljaar 2019-2020 starten met een nieuwe
methode voor sociaal emotioneel ontwikkeling: „Ik maak me sterk“. Deze methode gaat over zelfvertrouwen en
weerbaarheid, met als motto: „Probeer jezelf te veranderen en niet de ander. Het uitgangspunt is: laten we het
kind serieus nemen en het leren om zelf zijn problemen te onderkennen en op te lossen. Dat betekent dat je als
ouder geduld moet hebben, geloof dat je kind krachten en mogelijkheden heeft die het aan kan boren. Daarom
worden ook de ouders betrokken bij deze methode. Als ouders betrokken zijn bij het onderwijs, kunnen hun
kinderen op het kindcentrum beter presteren. Kinderen leren zowel thuis als op het kindcentrum en daarom is
er niet altijd scherp onderscheid te maken tussen de verantwoordelijkheid van ouders en school. Het opvoeden
begint thuis, maar ook leraren en pedagogische medewerkers hebben een opvoedende taak en ouders ook een
ondersteunende. In een gelijkwaardige relatie worden beslissingen ten aanzien van het kind gezamenlijk
genomen, uiteraard met inachtneming van de verschillende eindverantwoordelijkheden van ouders en school.
Wij vinden het daarom erg belangrijk om goed te communiceren met ouders, optimaal af te stemmen en
duidelijk te zijn in de mogelijkheden van het Kindcentrum. Op deze manier kunnen we zo goed mogelijk
tegemoet komen aan de behoeften van ieder kind op ons Kindcentrum.
Wat verwachten wij van de ouders?
• Ouders onderschrijven de missie en visie van het kindcentrum.
• Ouders tonen belangstelling voor hetgeen op het kindcentrum gebeurt.
• Ouders denken en praten mee over de ontwikkeling van hun kinderen en nemen deel aan de ontwikkeling
van het kindcentrum (o.a. in de medezeggenschapsraad en in de ouderraad).
• Ouders zijn open, duidelijk en respectvol in hun communicatie met het kindcentrum.
• Ouders bespreken eventuele problemen zo snel mogelijk met de direct betrokkenen.

26
Kindcentrumgids Kleinerf 2020-2021

AANMELDING EN INSCHRIJVING
Peuterwerk en buitenschoolse opvang
Het hele jaar door kunnen kinderen aangemeld worden voor het peuterwerk en de buitenschoolse opvang.
Formulieren hiervoor vindt u op de groep of via de website van GOO: www.stichtinggoo.nl Voor plaatsing wordt
u uitgenodigd voor een intake gesprek en mag uw kind 1 of 2 keer komen wennen.
Basisschool
Elk jaar stellen we de ouders in de gelegenheid hun kind op ons kindcentrum aan te melden. De leerkracht van
groep 1, de pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal en de ouders voeren samen de warme overdracht
van de leerling van peuterspeelzaal naar groep 1. De ouder krijgt de gelegenheid kennis te maken met het
kindcentrum en de werkwijzen.
Op onze website is de kindcentrumgids beschikbaar en alle andere relevante informatie.
• Via de gezamenlijke advertentie van scholen binnen de gemeente wordt de datum (medio maart) van de
aanmelding gepubliceerd. Hierbij worden de kijk- en inloopdagen kenbaar gemaakt.
• Voor andere ouders, die in verband met mogelijke aanmelding geïnformeerd willen worden over onze school,
bestaat de mogelijkheid om hiervoor een afspraak te maken met de coördinator onderwijs. Op het moment
van een individuele afspraak is er voor de ouders / verzorgers de mogelijkheid tot een rondleiding door het
kindcentrum.
Ouders kunnen hun kind aanmelden voor onze school door middel van het invullen van een
aanmeldingsformulier. Aan de hand van de verstrekte en eventueel andere gegevens (bijvoorbeeld bij de
plaatsing vanuit een andere school of instelling) wordt bepaald of toelating op onze school mogelijk is. Het
bevoegd gezag beslist over de toelating en over de datum van inschrijving. De ouders ontvangen zo spoedig
mogelijk na aanmelding bericht over de inschrijving. De officiële inschrijving in een groep vindt plaats op de
eerste schooldag van het kind.
• Toelatingsmomenten
Vanaf 4 jaar mogen kinderen naar de basisschool. Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig.
Voor aanmelding c.q. inschrijving betekent dat het volgende:
- Kinderen die leerplichtig zijn en/of van een andere basisschool afkomstig zijn, kunnen in principe op
elke willekeurige dag worden aangemeld en ingeschreven.
Voor 4-jarigen die voor het eerst naar school gaan geldt het volgende:
- De kinderen die 4 jaar zijn op de eerste dag van het schooljaar worden op deze dag ingeschreven als
leerling van onze school en mogen dan ook voor het eerst naar school.
- De kinderen die in het nieuwe schooljaar vóór of op 1 oktober 4 jaar worden, kunnen ook meteen na de
zomervakantie naar school komen. Zij worden echter pas officieel ingeschreven op hun vierde
verjaardag.
- Voor kinderen die na 1 oktober 4 jaar worden geldt: inschrijving/eerste schooldag is op de dag na de
vierde verjaardag.
- Kinderen die bij de PSZ zitten krijgen de intake tijdens het 4-jaars gesprek bij de peuters. De
peuterleidsters plannen dan het gesprek
- In de periode kort voor de eerste schooldag mag de 4-jarige een aantal dagdelen met de groep
meedraaien. De leerkracht regelt deze wenmomenten in overleg met de ouders.
In de laatste 6 weken vóór de zomervakantie en in de maand december worden geen nieuwe leerlingen meer
geplaatst.
Het startgesprek
Na de plaatsing (inschrijving) in de basischool vindt er met de ouders en de leerkracht van de leerling een
startgesprek plaats. Door de ouders wordt dan het “omgekeerd oudergesprek” ingevuld.
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Kinderopvang
GOO kinderopvang verzorgt binnen Gemert-Bakel, Boekel en Laarbeek opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Op alle locaties wordt nauw samengewerkt met het basisonderwijs.
Bezoekadres:
Postadres:
Valeriusstraat 33
Postbus 157
5421 TR Gemert
5421 AD Gemert
088-0088500
Informatie: www.stichtinggoo.nl
MEDEZEGGENSCHAP
GOO-raad (GMR)
GOO bestuurt de twaalf reguliere scholen en één school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten GemertBakel en Boekel. Om het overleg optimaal te maken is er een GOO-raad in het leven geroepen. Deze bestaat uit
vertegenwoordigers namens ouders en personeel van de scholen van GOO. De GOO-raad heeft de taak om het
bestuursbeleid te toetsen aan de wettelijke criteria en in te stemmen of advies uit te brengen bij besluiten, die
het bestuur neemt.
Kindcentrumraad (KC-raad) (MR)
Elke school heeft een eigen kc-raad met een oudervertegenwoordiging (twee ouders gekozen door de ouders
van het basisonderwijs en twee ouders gekozen door de ouders van het peuterwerk) en een
personeelsvertegenwoordiging (drie personeelsleden gekozen door het team). De kc-raad heeft de taak om het
schoolbeleid te toetsen aan de wettelijke criteria en in te stemmen of advies uit te brengen bij besluiten, die de
directie neemt. De notulen van de KC-raad zijn openbaar en op te vragen bij een van de KC-raadsleden.
In de bijlage vindt u alle namen van de KC raadsleden.
Reglement
De reglementen van de GOO-raad en de KC-raad zijn op het kindcentrum aanwezig. Belangstellenden kunnen
deze daar inzien. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij een van de leden. Initiatieven kunnen
door zowel de GOO-raad als de KC-raad aan het schoolbestuur en/of aan de directie worden doorgespeeld.
Ouderraad
De ouders zijn bij aanmelding van hun kind automatisch lid van de ouderraad. De ouderraad stelt zich ten doel
de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen met respect voor elkaars verantwoordelijkheid. Zolang
een kind op de basisschool zit, kan een ouder deel uit maken van de ouderraad.
Uit het recente verleden is gebleken, dat er niet tot nauwelijks animo is voor een algemene
ledenvergadering/thema avond. Wat ons heeft doen besluiten af te stappen van een officiële
bestuursverkiezing. Desondanks is het gewoon mogelijk om u aan te melden als nieuw bestuurslid. We streven
ernaar om het bestuur van de ouderraad uit max. 10 personen te laten bestaan. Dus hebt u interesse, dan kunt
u zich aan het begin van het schooljaar melden bij Sanneke v.d. Horst, secretariaat OR.
Werkwijze ouderraad:
De ouderraad vergadert ongeveer 5x per schooljaar. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris,
penningmeester en tot maximaal 7 overige leden, verkeersouder en 1 leerkracht.
Activiteiten: (mede) organisatie en ondersteuning sinterklaasfeest, schoolcarnaval, blokfluitlessen, pasen,
schoolversiering, koningsspelen, schoolfotograaf, kerst, olympiade groep 8 en schoolreis groep 1 t/m 7, enz. Om
deze activiteiten te kunnen verwezenlijken wordt er een ouderbijdrage gevraagd. De vrijwillige bijdrage per
leerling bedraagt € 10,00 en een aparte gescheiden bijdrage voor de schoolreis. Instromers van 1 januari tot en
met 31 maart betalen € 5,00.
Het banknummer van Stichting Ouderraad Kleinerf is: Rabobank Gemert, NL08 RABO 013.49.02.564
De namen van de ouderraadsleden en een uitgebreid overzicht van de activiteiten vindt u in de bijlage.
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Kinderraad
Kleinerf kent eveneens een kinderraad. Een aantal keren per jaar gaat een leerkracht met deze kinderraad in
gesprek over onderwerpen die hen bezighouden op het kindcentrum. Ook kan de leerkracht vanuit het team
gespreksonderwerpen inbrengen. De leden van de kinderraad koppelen bevindingen en afspraken terug naar de
diverse groepen.
De kinderraad bestaat uit 2 leerlingen uit groep 4, 2 leerlingen uit groep 5, 2 leerlingen uit groep 6, 2 leerlingen
uit groep 7, 2 leerlingen uit groep 8.

Informatievoorzieningen
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar, worden de ouders van alle groepen uitgenodigd om kennis te maken met de
werkwijzen en het leerproces in deze specifieke groepen.
Ten behoeve van de overgang van de leerlingen van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs wordt speciaal voor
de betreffende ouders een informatieavond gehouden. Deze zal via de mail gecommuniceerd worden.
Ook voor het afscheidskamp in groep 8 zal er een informatieavond georganiseerd worden.
Informatie via ouderportaal
Wekelijks zal de leerkracht een mededeling/foto/bericht via ouderportaal versturen naar alle ouders van de
groep, waarin „klassikale“ mededelingen, berichten over excursies, vieringen en ouderhulp gevraagd kunnen
worden.
Tevens zal in de bovenbouw wekelijks een bericht via ouderportaal verstuurd worden waarin aangegeven wordt
wanneer het huiswerk ingeleverd moet worden en wat er precies geleerd of gemaakt moet worden. Soms
kunnen verwijzingen naar interessante websites gedaan worden, ook de facturen voor bv. schoolreis en
ouderbijdrage zullen via dit kanaal verspreid worden.
Informatiebulletin 't Blaaike
Twee-wekelijks brengt het Kindcentrum het informatiebulletin "'t Blaaike" uit. Dit ter voorkoming van de losse
"klassikale" mededelingen en ter bevordering van de algehele informatie. Alle berichten, die kinderen en/of
ouders aangaan (ter beoordeling van de redactie) worden geplaatst, maar zeker de pennenvruchten; tekeningen
en "advertenties" van de kinderen zelf zijn van harte welkom. U kunt het Blaaike tevens vinden op de website
van ons kindcentrum.
Alle berichten s.v.p. alleen digitaal aanleveren via info@kleinerf.nl en de kopij moet uiterlijk dinsdag om 09.00
uur binnen zijn.
Webpagina Kleinerf
Op de webpagina van school www.kleinerf.nl vindt u naast het Blaaike ook andere actuele informatie over het
kindcentrum, evenals de jaarkalender met daarin alle activiteiten die in het schooljaar plaatsvinden.
Tevens bestaat de mogelijkheid door te linken naar voor het onderwijs en wellicht ook voor u interessante
andere websites.
Oudergesprekken
In de eerste weken van het schooljaar zullen ouders uitgenodigd worden voor een „startgesprek“. Ouders gaan
dan met de „nieuwe“ leerkracht in gesprek over het kind. Samen wordt er gekeken waar er nog
uitdagingen/kansen liggen voor het kind waar aan gewerkt kan worden. Ook wordt dan afgesproken met de
ouders hoe frequent ouders met de leerkracht willen spreken over de ontwikkeling die hun kind doormaakt,
ouders kunnen de medewerkers altijd om een gesprek vragen naar aanleiding van gesignaleerde problematiek.
Het is prettig om hiervoor een afspraak te maken, zodat de betreffende persoon voldoende tijd kan nemen. In
urgente situaties kunt u ook bij de leerkracht, directie of interne begeleider terecht. Verder vinden gesprekken
plaats over het welzijn van de kinderen en het rapport.
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Overige inloopmomenten
Minimaal één keer per jaar is er de mogelijkheid om tijdens een open avond de school te bezoeken en te
bekijken waar kinderen op dat moment mee bezig zijn. Houdt hiervoor de informatievoorziening van school goed
in de gaten.
Met nadruk vragen wij ouders om ook hierbij geen filmopnamen te maken van dit gebeuren, i.v.m. privacy
van kinderen. Foto’s maken is hierbij geen probleem, maar wilt u ze niet op de sociale media plaatsen aub!!
Schoolverzuim en verlof
Scholen zijn verplicht om in- en uitschrijving van een leerling te melden bij de gemeente waar de leerling woont.
Ook moeten zij zorgen voor een goede verzuiKC-raadegistratie, zodat zij de leerplichtconsulent tijdig kunnen
inschakelen als een jongere zonder geldige reden van school wegblijft of wanneer er sprake is van veelvuldig
ziekteverzuim.
Het beleid is ontwikkeld ten behoeve van het voorkomen van verzuim en daarmee vroegtijdige schooluitval.
De gemeente
In bepaalde gevallen kan toestemming voor verlof worden verleend. Aan de hand van onderstaande criteria (zie
tabel) wordt bepaald of het gevraagde verlof mogelijk is. Wanneer verlof schriftelijk aangevraagd moet worden,
is het noodzakelijk dat u een aanvraagformulier invult. Dit aanvraagformulier kunt u krijgen bij de coördinator
onderwijs of conciërge. De coördinator onderwijs is verplicht (vermoedens van) ongeoorloofd verzuim te
melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.
De leerplichtambtenaar onderzoekt deze melding en geeft een oplossingsrichting. Deze kan bestaan uit een
doorverwijzing naar hulpverlening, een sanctie of beide.
In de volgende gevallen kan (door de coördinator onderwijs) wel verlof worden verleend:
Redenen

Wijze van melden of aanvragen

ziekte

mondeling of schriftelijk

plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging

mondeling of schriftelijk

vanwege de aard van het beroep van ouders/ verzorgers verlof
buiten schoolvakanties
(ten hoogste 10 dagen per schooljaar en niet tijdens de eerste
schoolweken)

schriftelijk en met werkgeversverklaring

bezoek aan arts e.d.

mondeling of schriftelijk

verhuizing en kennismaking met nieuwe school

schriftelijk

bijwonen van huwelijk familieleden

schriftelijk

ernstige ziekte familieleden

mondeling of schriftelijk

overlijden familieleden

mondeling of schriftelijk

ambts- of huwelijksjubilea familieleden

schriftelijk

medische of sociale redenen

schriftelijk met verklaring medische
of hulpverlenende instantie

WAARDERING VAN HET ONDERWIJS
We vinden het erg belangrijk om te weten wat direct betrokkenen vinden van onze school. In het voorjaar 2018
is onderzoek gedaan naar de tevredenheid van medewerkers, ouders en leerlingen.
Oudertevredenheidsonderzoek wordt verricht om te achterhalen waar mogelijkheden tot verbetering liggen
voor de tevredenheid van ouders. Er was een respons van 20%.
De ouders werd o.a. gevraagd de school van hun kind te beoordelen aan de hand van een rapportcijfer.
Gemiddeld genomen beoordeelden zij de school met een 7.4.
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 vulden vragenlijsten in. Ze waren over het algemeen tevreden met hun
school en gaven een gemiddeld rapportcijfer van een 7,5.
De aanbevelingen voor verbetering richtten zich op de sfeer en op de vakken binnen het onderwijs.
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7 Klachtenafhandeling en vertrouwenspersoon
Klachtenprocedure
Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat u dit eerst probeert op te lossen met de direct
betrokkene(n). Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de directie van het
kindcentrum. Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan heeft GOO een procedure voor melding en afhandeling
van eventuele klachten.
Klachtenregeling
Voor klachten die onderwijs betreffen kunt u terecht bij de landelijke organisatie Onderwijsgeschillen:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 - 280 9590
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl
Voor klachten die kinderopvang en peuterwerk betreffen kunt u terecht bij de Geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen:
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen:
Postbus 90600,
2509 LP Den Haag
Telefoonnummer: 070 - 310 53 10
www.degeschillencommissie.nl
Voor het indienen van een klacht bij De Geschillencommissie dient klachtengeld betaald te worden van € 25,-.
Vertrouwenspersoon
Als onderdeel van de klachtenprocedure hebben alle afzonderlijke kindcentra een interne vertrouwenspersoon
aangesteld. Op stichtingsniveau zijn er externe vertrouwenspersonen benoemd voor degenen die zijn klacht niet
binnen het kindcentrum wil melden.
Interne vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de kinderen als voor hun ouders. Wat
doet de interne vertrouwenspersoon?
* luisteren naar de klacht;
* informatie geven over de klachtenprocedure;
* overleggen met de externe vertrouwenspersoon;
* eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;
* contact houden met het kind/ouders.
Daarnaast heeft de interne vertrouwenspersoon een belangrijke taak op het gebied van preventie van seksuele
intimidatie op het kindcentrum. De namen van de vertrouwenspersonen kunt u vinden in de kindcentrumgids.
De externe vertrouwenspersonen
De externe vertrouwenspersonen zijn deskundigen van Vertrouwenswerk. Wat doet de externe
vertrouwenspersoon nog meer dan de interne vertrouwenspersoon?
* zo nodig bemiddelen;
* nadere informatie geven over de klachtenprocedure;
* adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie of bij
aangifte bij de (zeden)politie;
* bijstand geven tijdens de klachtenprocedure;
* zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;
* contact houden met de interne vertrouwenspersoon op school om de belangen van het kind te bewaken.
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De externe vertrouwenspersonen zijn:
Drs. Irma van Hezewijk
Tel. 06-54647212
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
Drs. Marijke Creemers
Tel. 06-20537095
marijkecreemers@vertrouwenswerk.nl
Vermeld bij uw telefoontje dat u de betreffende persoon nodig hebt als vertrouwenspersoon, dan wordt alles in
het werk gesteld om u zo snel mogelijk terug te bellen.

8 Overige zaken
Schooltijden
We maken gebruik van een continuerooster. Dit houdt in dat de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag op
school lunchen.
Maandag, dinsdag en donderdag
08.30 – 14.45 uur
Woensdag en vrijdag
08.30 - 12.30 uur
Aanvang van de les
De zoemer gaat 5 minuten voor het begin van het kindcentrumtijd. De kinderen kunnen vanaf dat moment naar
binnen. De groepsleerkrachten zijn dan in hun lokaal aanwezig. Om 08.30 uur starten de leerkrachten met de
lessen. De middagpauze op de maandag, dinsdag en donderdag is van 12.00 uur tot 12.45 uur, waarbij het
eerste kwartier gebruikt wordt om te lunchen in het klaslokaal.
Pleinwacht
De pauzes zijn van 10.30 uur tot 10.45 uur en van 12.15 uur tot 12.45 uur, waarbij leerkrachten surveilleren.
Leerkrachten waarborgen daarbij de veiligheid van de kinderen en spreken kinderen evt. aan op hun gedrag.
Kinderen van groep 7-8 helpen mee als pleinwacht en letten ook mee op ongeregeldheden op het speelterrein.
Verloren/gevonden voorwerpen
Het is verstandig de eigendommen van uw kind te merken met de naam. Na schooltijd worden de overgebleven
en /-of gevonden spullen verzameld in de kist „gevonden voorwerpen“ bij de trap bij groep 0-1-2. Tijdens elke
ouderavond worden de gevonden voorwerpen op de tribunetrap “tentoongesteld”. Na deze avonden worden de
niet opgehaalde voorwerpen opgeruimd.
Fietsen
De kinderen die met de fiets naar het kindcentrum komen, stallen hun fiets in de overdekte fietsenstalling.
Kinderen die binnen de bebouwde kom wonen, worden verzocht lopend naar het kindcentrum te komen.
Wanneer er stepjes en dergelijke mee naar het kindcentrum komen verzoeken wij deze ook in de overdekte
fietsenstalling te plaatsen en na schooltijd weer mee naar huis nemen. De fietsenstalling wordt wel met een hek
dicht gemaakt maar niet op slot. 2 Uur nadat de school uit is wordt het hek gesloten.
Hoofdluis
Na elke vakantie worden de kinderen door ouders van de luizenwerkgroep gecontroleerd. Het is voor hen erg
prettig als de haren schoon zijn en zonder vlechtjes, staartjes, speldjes e.d.
Ouders worden op de hoogte gebracht als er hoofdluizen of neten geconstateerd zijn. Na enkele weken
worden de groepen waar hoofdluis en/of neten zijn geconstateerd opnieuw gecontroleerd door de
luizenwerkgroep. Wanneer er bij dezelfde kinderen voor de 3e keer neten of luizen worden
geconstateerd, verwijzen wij (kindcentrum) door naar de GGD. Voor de laatste richtlijnen over voorkomen
en behandelen verwijzen we u naar www.landelijksteunpunthoofdluis.nl. Wij bevelen het correcte
gebruik van de Assy-kam aan. Deze kam is verkrijgbaar bij de drogist. In een aantal gevallen kan er over
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hoofdluis ook een publicatie plaats vinden in het Blaaike. Mocht u zelf thuis hoofdluis ontdekken bij uw
kind, dan is het fijn als u dat doorgeeft aan de groepsleerkracht.
Zindelijkheid
Wij gaan er vanuit dat wanneer een kind vier jaar is en bij ons op school gaat starten, het kind zindelijk is en in
voldoende mate zelfstandig het toilet kan bezoeken. Praktisch gezien hebben wij de mogelijkheden niet om
naast het werk als groepsleerkracht, ook de zindelijkheid te trainen. Het is voor het kind zelf ook prettiger als
hij/zij zindelijk is. Natuurlijk letten wij erop dat uw kind - indien nodig - bijtijds naar het toilet gestuurd wordt.
Soms gebeurt er nog wel eens een “ongelukje“. In de meeste gevallen kan het kind gemakkelijk verschoond
worden op school. Als er sprake is van het niet kunnen ophouden van ontlasting is het echter vaak onmogelijk
voor de leerkracht om dit vlot te doen én ook de andere kinderen van de groep in de gaten te houden. In zulke
gevallen wordt er in de regel naar de ouders/verzorgers gebeld met de vraag of één van de verzorgers naar
school kan komen om het kind te verschonen. We gaan ervan uit dat u hier begrip voor heeft. Op medische
gronden zijn uitzonderingen uiteraard mogelijk. In dergelijke gevallen zullen er aparte afspraken worden
gemaakt met de betreffende ouders.
Verjaardagen kinderen en personeel
Elke jarige mag in zijn/haar groep trakteren. Bij het peuterwerk en in de groepen 0-1 en 2 mogen de ouders bij
de viering van de verjaardag van hun kind aanwezig zijn. Graag vooraf wel even overleggen met de leerkracht.
Wij maken er u op attent dat het niet is toegestaan om filmpjes te maken tijdens de verjaardag. Foto’s maken is
wel toegestaan, maar wilt u ze niet op internet plaatsen aub!!
Voor de verjaardagen van alle leerkrachten stellen wij het op prijs als er geen cadeautjes gekocht worden, maar
dat uw kind thuis zelf iets leuks voor de leerkracht bedenkt en maakt.
Fruit en tussendoortjes
De kinderen mogen ’s morgens fruit, groente of brood (met hartig beleg) meenemen naar het Kindcentrum. Bij
het peuterwerk en in de groepen 0-1, 2 en 3 vindt het fruit of brood eten in de groep plaats. De kinderen uit de
andere groepen kunnen dit doen tijdens het kijken naar het jeugdjournaal of tijdens het speelkwartier. Zowel
het team als de ouderraad wil graag aansluiten bij het beleid van de overheid om overgewicht bij kinderen terug
te brengen. We verzoeken u daarom met klem om de kinderen alleen fruit, groente of brood (met hartig beleg)
mee te geven. Elk kind heeft in de klas een eigen drinkbeker met naam voor het drinken van water onder
schooltijd. Er wordt dus ook geen drinken van thuis meegebracht.
Overblijven op school
Doordat we werken met een continurooster blijven alle kinderen op maandag, dinsdag en donderdag tussen de
middag op school. Dit betekent dat de kinderen een lunchpakket mee naar school brengen. Als tip geven we
hierbij mee om in de zomer de lunch in een koeltasje mee te geven.
Jeugdbladen/boeken
Aan het begin van elk schooljaar bestaat de mogelijkheid om uw kind te abonneren op jeugdtijdschriften en
leesboeken. U ontvangt hiervoor de benodigde tijdschriften/inschrijfformulieren aan het begin van het
schooljaar.
Bewegingsonderwijs
Peuters maken ook gebruik van de gymzaal, maar hoeven daarvoor geen speciale kleding mee te brengen.
Kleuters en groep 3 nemen aan het begin van het school jaar alleen gymschoenen mee. Zij kleden zich niet om
Kan uw kind om de een of andere reden niet meedoen met de les, dan graag even een schriftelijk berichtje aan
de desbetreffende leerkracht doorgeven.
De gymkleding voor groep 4 t/m 8 bestaat uit:
*Sportbroek en T-shirt, eventueel gympakje
* Gymschoenen, met zolen die niet afgeven
Wilt u de gymkleding en de gymtas voorzien van de naam van het kind!
Ook is het, voor de kinderen van de bovenbouw, fijn wanneer de gymspullen na elke gymles mee naar huis
worden genomen!
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Huiswerk
In elke groep vanaf groep 0-1 wordt een vorm van boekenbeurt gehouden. In de groepen 0-1 en 2 zal dit zijn. De
kinderen krijgen een blad mee en kiezen thuis een boek uit wat de ouders/verzorgers aan hun kind gaan
voorlezen. In de klas vertellen de kinderen dan in de kring aan de andere kinderen over het gekozen boek.
Vanaf groep 3 zal dit gaan over een boek wat kinderen gelezen hebben, vanaf groep 6 maken kinderen hier een
boekverslag van wat ze mogen gebruiken tijdens de presentatie van hun boek en zij lezen een stukje voor aan de
groep.
Voor een spreekbeurt/presentatie brengen kinderen in groep 3 een aantal voorwerpen mee waarover verteld
wordt en vanaf groep 4 wordt er verteld over een onderwerp wat kinderen aanspreekt of wat door de leerkracht
voorgelegd wordt, bv. het beroep van één van je ouders of een huisdier, of iets dergelijks, elke leerkracht regelt
dit op een eigengereide manier.
Verder kan het zijn dat er in iedere groep afzonderlijk nog werkbladen meegegeven worden ter ondersteuning
van een methode, die kinderen thuis oefenen en/of moeten maken.
In groep 6-7-8 worden ze voorbereid op het voortgezet onderwijs en krijgen structureel elke week huiswerk. Bij
groep 6 is dit één taak, in groep 7 twee taken en in groep 8 wordt dit per kind bekeken, afhankelijk van het kind.
Verzekering voor de kinderen
Door het schoolbestuur GOO is een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen van
het kindcentrum. Deze verzekering geldt tijdens het gaan naar, het verblijf op en het komen van school.
Ook gymlessen, zwemmen, excursies en het schoolreisje vallen onder deze verzekering.
Ook GOO heeft voor alle kinderen die gebruik maken van hun diensten een ongevallenverzekering afgesloten.
Voor specifieke vragen m.b.t. dekking, voorwaarden e.d. kunt u zich wenden tot het secretariaat van stichting
GOO.
Sponsoring
Stichting GOO heeft een sponsorbeleid, waarin sponsoring onder bepaalde voorwaarden wordt toegestaan.
• Het moet organisatorisch mogelijk zijn.
• Het moet de kinderen/het kindcentrum direct of indirect ten goede komen.
• Sponsoring van nieuwe projecten kan alleen worden gedaan in overleg met de directie, de
medezeggenschapsraad en het bestuur.
• De continuïteit van gesponsorde projecten moet gewaarborgd zijn.
• Er mogen geen verplichtingen ontstaan, waaraan het Kindcentrum niet wil of kan voldoen.
• Er mag passieve, onopvallende reclame tegenover staan b.v. in de vorm van een advertentie.
• Er mag geen reclame worden gemaakt voor zaken, die de geestelijke of lichamelijke gezondheid
schaden.
• Folders mogen alleen worden uitgedeeld, als dit niet in strijd is met de opgestelde regels en er geen
commerciële bedoelingen achter schuil gaan.
Sponsors kunnen worden aangezocht voor de inrichting van het schoolgebouw en de omgeving,
medefinanciering van drukwerk, buitenschoolse activiteiten, aanschaf van extra materialen en voor activiteiten
voor goede doelen. De volledige regeling omtrent sponsoring is op het kindcentrum ter inzage aanwezig.
9 EXTERNE INSTANTIES
Stichting Leergeld “Alle kinderen mogen meedoen”
Uit cijfers en ervaringen blijkt dat een aanzienlijk aantal kinderen vanwege gebrek aan financiële middelen van
de ouders niet of in onvoldoende mate mee kan doen met leeftijdsgenoten. Ze komen aan de zijlijn te staan,
omdat ze niet deel kunnen nemen aan (extra) activiteiten van het kindcentrum of omdat ze geen lid kunnen zijn
van een (sport)club.
Uitsluiting van kinderen door een gebrek aan middelen bij de ouders mag in een welvarend land als Nederland
niet gebeuren; een sociaal isolement is voor een kind immers niet acceptabel.
De Stichting Leergeld kan in een dergelijke situatie op verschillende manieren een helpende hand bieden.
Soms bestaat de hulp uit:
• het wijzen op wettelijke mogelijkheden.
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•

de weg wijzen in het woud van formulieren en voorzieningen en er bestaat een mogelijkheid tot het
verstrekken van een renteloos voorschot en/of een gift in natura, vanuit de stichting.
Als ouders een beroep willen doen op de Stichting Leergeld kunnen zij een aanvraag indienen. Een medewerker
(intermediair) van de Stichting komt op bezoek om de mogelijkheden te bespreken. Dat dit bezoek in alle
vertrouwelijkheid zal plaats vinden, spreekt voor zich.
Een van de criteria die gehanteerd wordt bij de beoordeling of men in aanmerking komt voor ondersteuning
door Leergeld is het inkomen. Momenteel ligt de grens voor een twee-oudergezin op een besteedbaar inkomen
van € 1500,= en voor een één-oudergezin op € 1350,=
Het werkgebied van de stichting omvat de gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek.
Op het kindcentrum is een aanvraagformulier verkrijgbaar; ook kan telefonisch, digitaal dan wel schriftelijk
contact opgenomen worden met Stichting Leergeld Gemert e.o. tel: 06 50979725 leergeldgemert@web.nl
Leergeld Gemert e.o. Postbus 116, 5420 AC Gemert
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de landelijke site Leergeld: www.leergeld.nl

Gelukkig gezonde kinderen
Wat kan de Jeugdgezondheidszorg betekenen voor u en uw kind?
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of verzorger gaat u voor het beste
voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Kinderen op de basisschool
ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan de
Jeugdgezondheidzorg (JGZ) helpen.
Jeugdgezondheidszorg
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team
bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. JGZ
neemt deel aan de zorgstructuur van de school.
Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek
kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk
aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan gedrag en schoolverzuim. Misschien heeft u zelf vragen?
Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.
Even praten….
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere kinderen
samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige
eter aan tafel…..
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team JGZ. Praten met een deskundige van JGZ 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.opvoeden.nl. De
informatie is ontwikkeld door Opvoedinformatie Nederland 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 een uitnodiging tegen de twee inentingen DTP (Difterie, Tetanus
en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden de vaccinatie tegen
HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en vaccineert op een aantal
centrale locaties in de regio. Meer informatie op:
www.bmr-dtpprik.nl en www.hpvprik.nl of op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.
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Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen
met de sector Jeugdgezondheidszorg.
• Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een vraag”.
• Of bel GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.
De GGD doet meer
• De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit.
• GGD medewerkers verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.
• 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.
• De GGD heeft een taak in het voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten.
Infopunt Opvoeding
Uw kind zit op de basisschool. Er verandert heel wat in deze periode waarin uw kind zich ontwikkelt van kleuter
tot aankomend puber. Als ouder/opvoeder heeft u daar wel eens vragen over. Hiervoor kunt u bij het Infopunt
Opvoeding terecht.
Het infopunt opvoeding is er iedere laatste donderdag van de maand, in de maanden september tot en met
juni, van 14.30 uur tot 16.30 uur.
Tijdens de Kindcentrumvakanties is het Infopunt Opvoeding gesloten.
Locatie: De zorgboog, De Stroom 7, Gemert
Contactpersoon: Jolanda Snijders, jeugdverpleegkundige, tel. (0492) 361676
Voor een afspraak kunt u bellen met de GGD Brabant-Zuidoost, 088 0031442 of met de Zorgcentrale van De
Zorgboog 0900 8998636 (10 ct p/m).
Bibliotheek op het Kindcentrum in ons “Leeserf”
Het begint met lezen!
Bibliotheek De Lage Beemden verzorgt voor scholen producten leesbevordering en mediawijsheid via het
aanbod Bibliotheek op het kindcentrum: Lezen à la Carte. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen ook in hun
vrije tijd lekker lezen. Daarvoor kunnen ze, vanaf 0 jaar, terecht in alle vestigingen van Bibliotheek De Lage
Beemden. Een abonnement is gratis, het inschrijfgeld bedraagt € 1,00.
Alle vestigingen beschikken over een Makkelijk Lezen Plein (MLP), speciaal voor die kinderen die om wat voor
reden dan ook wat meer moeite hebben met lezen.
Kijk voor adressen en openingstijden op www.bibliotheeklagebeemden.nl
In het bibliotheekpunt “Leeserf” op het kindcentrum zijn boeken beschikbaar voor alle kinderen. Alle andere
materialen uit de collectie van bibliotheek De Lage Beemden kunnen via de catalogus worden aangevraagd. De
bibliotheek zorgt er voor dat deze materialen naar het kindcentrum worden gebracht. Als de kinderen voor het
eerst op de basisschool komen, krijgen ze een formulier mee om lid te worden van de bibliotheek. Het
lidmaatschap en het lenen van boeken is gratis. Wanneer kinderen boeken en/of hun pasje verliezen of te laat
inleveren moeten de ouders de kosten betalen.
De boeken die de kinderen lenen uit de collectie van de kindcentrumbibliotheek mogen zowel op het
kindcentrum als thuis gelezen worden. Ook kunnen de kinderen vanaf groep 4 via hun eigen inloggegevens
boeken lenen via de bieb app die bv. In Gemert in de bibliotheek staan. Zo hoeven ze daar niet naartoe, maar
blijft de mogelijkheid om te lezen groter.
Een ander onderdeel van de Bibliotheek op het kindcentrum is het opstellen en werken met een leesplan. Ons
kindcentrum heeft, samen met de leesconsulent van de bibliotheek, een leesplan opgesteld waarmee het
kindcentrum gaat werken. Met het leesplan werkt het kindcentrum structureel, van groep 1 t/m groep 8, aan
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het versterken van leesbevordering en taalontwikkeling. Denk hierbij aan: dagelijks aandacht aan voorlezen en
vrij lezen, boekkringen, enz.
Ook landelijke leesbevorderingsprojecten, zoals Kinderjury, De Nationale Voorleeswedstrijd en de
Kinderboekenweek maken onderdeel uit van het leesplan.
BrabantsVeiligheidsLabel (BVL)
Met het Label aan de muur laat de school zien dat het er ernst is met de verkeersveiligheid. Binnen BVLgemeenten ontstaat een samenwerkingsstructuur voor verkeersveiligheid. Samen met politie en Veilig Verkeer
Nederland ontwikkelen scholen jaarprogramma’s.
Via de provincie en het SRE verzorgen de gemeenten de subsidieaanvragen. Jaarlijks kan de school met deze
financiële hulp investeren in verkeerseducatie. Scholen staan er niet alleen voor.
•
•
•

Praatplaten in groep 1 en 2.
Methode voor groep 3 t/m 7: Wijzer door het verkeer.
Samen met de verkeersouder wordt er aandacht besteed aan allerlei zaken die met de veiligheid op en
rondom school te maken hebben o.a. door eenrichtingverkeer op parkeerplaats, aanleg Kiss & ride
strook, hekken/sluizen bij oversteekplaats, fietsroutes van en naar school bespreken.
• Verkeersexamen praktisch en theoretisch in groep 7.
• Excursie naar het Dafmuseum in groep 5 of 6.
• Dodehoek project in groep 7 of 8.
• Fietsenkeuringen voor de groepen 7 en 8 voordat het verkeersexamen en schoolkamp plaatsvindt.
• Opzetten verkeersdag/manifestatie met o.a. fietsvaardigheid.
• Veiligheidshesjes wanneer we gaan fietsen met de groep.
De verkeersouder van kindcentrum Kleinerf is Dhr. Arthur Boosten

10 NAMEN EN ADRESSEN
Rijksinspectie:
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS, Utrecht
Telefoon algemeen: 088-669 60 00 Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) Verder
te bereiken via e-mail: info@owinsp.nl of www.onderwijsinspectie.nl
College van Bestuur GOO Primair Onderwijs:
Bestuurder: Dhr. Ab Groen
Bezoekadres:
Valeriusstraat 33
5421 TR Gemert
Tel. 088-0088500

Postadres:
Postbus 39
5420 AA Gemert
e-mail: info@GOOpo.nl

De Raad van Toezicht:
Dhr. J. Bloemers (voorzitter)
Dhr. W. Veldman (secretaris)
Dhr. P. Verbruggen (lid)
Dhr. J. van den Crommenacker (lid)
GOO-RAAD Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:
Secretariaat:
???????
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GOO kinderopvang:
GOO kinderopvang verzorgt binnen Gemert-Bakel, Boekel en Laarbeek opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Op alle locaties wordt nauw samengewerkt met het basisonderwijs.
Bezoekadres:
Valeriusstraat 33
5421 TR Gemert
088-0088500
Informatie:
www.stichtinggoo.nl/De-Mortel
psz.kleinerf@stichtinggoo.nl
bso.kleinerf@stichtinggoo.nl
ingrid.verstraten@stichtinggoo.nl

Postadres:
Postbus 157
5421 AD Gemert

Samenwerkingsverband Helmond Peelland: www.swv-peelland.nl
Telefoon 0492-511232
Bezoekadres:
Berkveld 19, 5709 AE HELMOND Postadres:
Postbus 551, 5700 AN HELMOND
Voor algemene vragen kunt u e-mailen naar: k.steenbakkers@swv-peelland.nl

Deze kindcentrumgids werd met zorg samengesteld.
Merkt u onjuistheden op, geeft u ze dan even door aan het kindcentrum.
Data kunnen door
omstandigheden in de loop van het schooljaar gewijzigd worden. ‘t
Blaaike geeft daarvan tijdig bericht.
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Instemming en vaststelling kindcentrumgids 2020-2021
De kindcentrumraad van kindcentrum Kleinerf en het Bestuur GOO PO hebben Ingestemd met de inhoud van
de kindcentrumgids 2020-2021.
Namens de kindcentrumraad:
Voorzitter van de KC-raad:
Dhr. Peter Verbrugge

Datum: _______________________Handtekening: __________________________________________________

Namens het Bestuur GOO :
Voorzitter College van Bestuur GOO PO:
Bestuurder Dhr. Ab Groen

Datum:_______________________Handtekening:_________________________________
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