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1 Enkele praktische zaken… 

Beste ouders, verzorgers, 

U heeft de bijlage van de schoolgids voor het schooljaar 2021/2022 in handen. Deze bijlage hoort bij de 

schoolgids die u kunt vinden op onze site bsdewegwijzertilburg.nl/school/ handigedocumenten en op de site 

www.scholenopdekaart.nl. Eventuele wijzigingen worden via de 2-wekelijkse nieuwsbrief aan u doorgegeven.  

1.1 Privacy en hoe wij omgaan met persoonsgegevens 

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Wij maken alleen gebruik van 

persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de 

organisatie die daarvoor nodig is. Zowel Xpect Primair als BS De Wegwijzer hebben hiervoor diverse 

protocollen. We verwijzen u hiervoor naar https://www.xpectprimair.nl of https://bsdewegwijzertilburg.nl. 

Aan ouders vragen wij nadrukkelijk om de privacy van kinderen en leerkrachten in acht te houden en alleen 

foto's te maken voor eigen gebruik. Bij feesten en activiteiten worden foto's door school gemaakt. 

2 Leerkrachten en groepen 

Annemieke de Vries 1-2 a  Jessica Brock 4 
Kim Wens-de Hoon 1-2 a  Inge Heidanus 4 
Cristel Fasen 1-2 b  Britt van Bree 4-5 
Heske Horsten 1-2 b  Kayleigh Blösser 5 
Inge Ouwendijk 1-2 c    
Noor van Bavel 1-2 c  Thymo Snoeren  
Yvonne van Beerendonk 3 a  Onderwijsassistent bouw 4-5  
Kim Wens-de Hoon 3 a    
Marleen Smolders 3 b  Sonja Bierhof 6 
   Verdyne de Windt 6 
Sylvie van der Staak   Anouk Harpe 6-7 
Onderwijsassistente bouw 1-3   Stefan van Balkom 7 
   Mieke Paridaen 8 
Amber Schaapveld Parelklas    
Angelique de Ridder Parelklas  Lotte Schalken  
   Onderwijsassistente bouw 6-7-8  
Tineke de Beer-van Akkerveeken     
Onderwijsassistente Parelklas   Jolien Kleijngeld 

Zwangerschapsverlof van Anouk  
 

Martine de Haaij   tot Kerst groep 6-7  
Onderwijsassistente Parelklas     

3    Leerkrachten in opleiding 

  Femke van de Kreeke                    1-2 c 
  Leerkracht In Opleiding (LIO) 
  Maartje de Mast                     4-5 
  Leerkracht In Opleiding (LIO) 
 
 

http://bsdewegwijzertilburg.nl/school/%20handigedocumenten
http://www.scholenopdekaart.nl/
https://www.xpectprimair.nl/
https://bsdewegwijzertilburg.nl/


  
  

 

4    Leerkrachten met een bijzondere taak 

Heidi Baars                                                                                     intern begeleider 
Antonius Johannes Heutinck vakleerkracht muziekonderwijs 
Anouk Pietjouw                                                                             combinatiefunctionaris bewegingsonderwijs 
Agnes Leijten                                                                                 TaalTuin  
Lindsey Damen                                                                              (T)huiskamer 
Inge de Wit (T)huiskamer 
Verdyne de Windt                                Lefland 
Heske Horsten                                                                                Lefland en vervanging Parelklas 
Marloes Gijselhart schoolschil 
Juliëtte Hendriks schoolschil 
Noor van Bavel interne vertrouwens contactpersoon (IVCP) 
Mieke Paridaen                                                                              interne vertrouwens contactpersoon (IVCP) 
Annemieke de Vries                                                                      coördinator sociale veiligheid 
Amber Schaapveld                                                                         basisschoolcoach 

                                                                                                                                                                                                                              

5    Overige medewerkers 

  Hennie Klijn                                                                               administratief medewerkster 

  Peter Mels                                                                                 ICT administratief medewerker 

  Bas van Beerendonk                                                                hulpconciërge 

  Petra en Kevin                                                                           medewerkers schoonmaak 

  Harriët van Sprang                                                                   directeur 

6    Vrijwilligers 

  Jos de Natris                                                                              duizendpoot 

  Annemie van Akkerveeken                                                     groep 1-2 

  Jeanne Nuijten                                                                          schoolbibliotheek 

  Maryse van Heijningen                                                            schoolbibliotheek 

  Bart de Cock                               schoolbibliotheek 

  Andrea van der Wouden                                                         coördinator overblijfwerkgroep 

7    Ouderraad 

 
   or.dewegwijzer.tilburg@gmail.com 

  Linda Geboers                                                                          Charlotte van Gils 

  Michelle van Assouw                                                              Marcella Marijnissen                                        

  Ilse Heesbeen                                                                           Suzanne van Loon 

  Elena van de Luijtgaarden 

    
  



  
  

 

8    Medezeggenschapsraad 

 
   wegwijzermr.@gmail.com 

  Namens de ouders:                                                Namens het team: 

  Bart de Cock (voorzitter)                                                Amber Schaapveld 

  Jonneke Nijman                                                                        Verdyne de Windt 

  Max Koijen  Angelique de Ridder 

     

 

De Wegwijzer heeft een goed functionerende medezeggenschapsraad. Met grote betrokkenheid maar ook 

met een positief kritische blik worden allerlei ontwikkelingen en organisatorische aspecten die onze school 

aangaan behandeld. Vanuit verschillende invalshoeken (hoe kijken de ouders er tegenaan, hoe staat het 

personeel erin?) denken we mee over ontwikkelingen, sturen we bij waar nodig en brengen we adviezen uit. 

Altijd met de gemeenschappelijke doelstelling om onze school nog beter en nog leuker te maken. 

9     De schooltijden 

De schooldag duurt voor alle groepen op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur. De eerste bel gaat om 

8.20 uur. Het is fijn wanneer alle kinderen om 08.25 uur in de eigen groep zijn. De kinderen van de groepen 1 

t/m 4 en de Parelklas mogen normaal gesproken door hun ouders in de klas gebracht worden zolang de 

groepsgrootte dit toelaat. De kinderen van groepen 5 t/m 8 gaan op eigen gelegenheid de klas in. We vragen u 

vriendelijk om kinderwagens en buggy's in de gang te laten staan. U begrijpt dat het anders wel erg vol wordt 

in de lokalen. 

In verband met de RIVM maatregelen rondom het Coronavirus komen de ouders niet in de  

school. Alle kinderen gaan voorlopig op eigen gelegenheid de school in. Honden hebben geen toegang tot de 

school en het schoolplein. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en gaan wij beginnen.  

Hebt u een mededeling of vraag voor de leerkracht, maak dan even een afspraak met de leerkracht. Het is fijn 

dat de leerkracht voldoende tijd voor u kan nemen. Na schooltijd zijn er namelijk regelmatig overleggen en 

vergaderingen. Voor alle kinderen gelden de volgende pauzetijden: 10.00-10.15 uur en 12.00-12.45 uur. 

Wanneer er een gymles samenvalt met een pauze, wordt de pauze op een ander moment gehouden. 

10    Aantal lesuren 

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn 5 studiedagen en 17 studiemiddagen ingepland. In overleg met de MR en 

na raadpleging van de ouders zijn de studiedagen aansluitend op het weekend of vakanties gepland en zijn de 

studiemiddagen zoveel mogelijk verdeeld over de dagen van de week. De leerlingen van De Wegwijzer maken 

jaarlijks meer dan de 940 verplichte lesuren. Voor het komende jaar zijn 950,50 lesuren ingepland. Dit zijn 2 

extra dagen. 

  

mailto:wegwijzermr.@gmail.com


  
  

 

11    Rooster vakantie en vrije dagen 

2021  
Studiemiddag di 14 september 

Studiedag ma + di  4 en 5 oktober 

Studiemiddag   wo 13 oktober 

Herfstvakantie ma 25 oktober t/m vr 5 november 

Studiemiddag vr 19 november 

Studiemiddag wo 1 december 

Studiedag  ma 6 december 

Studiedag                                                                              vr 24 december 

Kerstvakantie ma 27 december t/m vr 7 januari 2022 

                              

2022  
Studiemiddag do 13 januari 

Studiemiddag ma 24 januari 

Studiemiddag di 8 februari 

Studiemiddag vr 25 februari 

Voorjaarsvakantie ma 28 februari t/m vr 4 maart 

Studiemiddag wo 16 maart 

Studiemiddag  do 31 maart 

Studiedag vr 15 april 

2e Paasdag ma 18 april 

Studiemiddag vr 22 april 

Meivakantie ma 25 april t/m vr 6 mei 

Studiemiddag ma 16 mei 

Studiemiddag wo 25 mei 

Hemelvaartsdag do 26 mei 

Vrije dag vr 27 mei 

2e Pinksterdag ma 6 juni 

Studiemiddag do 16 juni 

Studiemiddag di 21 juni 

Studiemiddag wo 6 juli 

Studiemiddag vr 22 juli 

Zomervakantie ma 25 juli t/m vr 2 september 

12    Vrijwillige ouderbijdrage en overblijfkosten 

12.1  Ouderbijdrage 

Voor het schooljaar 2021-2022 is de vrijwillige ouderbijdrage per kind, per schooljaar, vastgesteld op € 80,00. 

Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

1. Activiteiten georganiseerd door de ouderraad   € 20.00      
2. Spaardeel voor de schoolreis (1 x per 2 jaar)                                                                                  € 15,00 
3. Bijdrage tussenschoolse opvang:                                                                                                      € 45,00 

                                                                                                                                                                  Totaal € 80,00      



  
  

 

 

12.2  Schoolmelk 

Wanneer uw kind melk of thee van school drinkt, wordt hiervoor een bedrag van € 25,00 per jaar in rekening 

gebracht. In het begin van het schooljaar ontvangt elk kind een gele kaart met daarop de bedragen en de 

betaalwijze. 

12.3  Schoolmaterialen 

Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen een etui met inhoud van de school. Bij normale slijtage zorgt de school 

voor vervanging. Bij vernieling wordt de volgende vergoeding gevraagd: 

Materiaal Bedrag 

Pen                                            € 5.00 

Etui                                            € 3.00 

Potlood € 0.25 

Liniaal € 0,30 

Gum € 0,25 

Koptelefoon € 2,50 

Bidon met dop                         € 2.50 

Bidondop                                  € 1.00 

12.4  Schoolshirt 

Voor het schoolshirt vragen wij een bijdrage van € 5,00. Wanneer het shirt te klein is geworden en het ziet er 

nog goed uit dan kunt u het shirt inleveren en krijgt u een korting van € 2,50 op de volgende aankoop. 

Wanneer er gebruikte shirts voorhanden zijn, kunt u die kopen voor € 2,50. Wanneer u een gebruikt shirt 

omruilt voor een ander gebruikt shirt, zijn hier geen kosten aan verbonden. 

13  Gezonde schoolomgeving 

Onderwijsinstellingen moesten uiterlijk augustus 2020 een rookverbod instellen op hun terrein en dat ook 

handhaven. Doen ze dat niet, dan kunnen ze boetes tot 4.500 euro per overtreding verwachten. Scholen krijgen 

daarmee met dezelfde aanpak te maken als horecagelegenheden. 

Kerndoel 34 voor het onderwijs is: “De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische 

gezondheid van henzelf en anderen”. Natuurlijk willen wij als volwassenen aan kinderen steeds het goede 

voorbeeld geven. Daarom hebben wij het rookverbod al op 1 augustus 2019 in laten gaan! 

Onze speelplaats is na schooltijd openbaar, maar we hopen van harte dat iedereen in onze omgeving bereid is 

mee te werken aan de gezondheid van de kinderen. Zij zijn tenslotte onze toekomst. 

Met de GGD werken we samen aan een gezonde school. Sinds mei 2020 hebben we een watertappunt op onze 

speelplaats en stimuleren we de leerlingen om regelmatig water te drinken. In het komende schooljaar 

worden de deelcertificaten voor Gezonde relaties en seksualiteit en voor Natuur en milieu aangevraagd. 

 

 

 



  
  

 

 
14  Samenwerking basisschool De Wegwijzer en de Kinderopvang.  
 
Vanuit basisschool De Wegwijzer heeft u de keuze uit Sport-BSO’s Tilburg, Boerderij BSO Reeshoeve,            

BSO Huibeven en Cultuur BSO Studio - T.  Hieronder stellen zij zich aan u voor. Voor alle locaties gelden 

dezelfde tarieven en voorwaarden zodat u echt een keuze kunt maken wat het beste bij uw kind past. Alle 

BSO’s zijn 52 weken per jaar iedere werkdag geopend vanaf einde schooltijd tot 19.00 uur en zijn alleen 

gesloten op nationale feestdagen. BSO Huibeven biedt ook opvang voor schooltijd (VSO). Voor de VSO kunnen 

kinderen gebracht worden vanaf 7.30 uur. Ouders kunnen kiezen voor opvang met of zonder schoolvakanties. 

Of juist alleen tijdens schoolvakanties. Tijdens schoolvakanties en vrije dagen zijn de BSO’s geopend van 7.30 

tot 19.00 uur. 

 

Outdoor-BSO Warande:  

Gezond sporten en bewegen na schooltijd en in de vakanties! Bij 

de hockeyvelden van HC Tilburg hebben wij een gezellige Sport-

BSO. Kinderen kunnen hier heerlijk sporten en bewegen na 

schooltijd. Wij zijn elke dag buiten. Ben je lid van HC Tilburg, dan 

brengen wij je naar de hockeytraining. 

Op woensdagen is er speciaal voor kinderen van 4 tot 6 jaar de 

Puma’s. Je leert op een speelse manier de basis van voetbal én 

hockey. Voor kinderen van Outdoor Waranda is dit gratis! 

www.sportbso-tilburg.nl/warande 

Sport-BSO Reeshof 

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en houd je van sporten? Dan is de 

Sport-BSO de plek voor jou.  

Iedere dag kun je kiezen uit verschillende sporten, van 

breakdance tot voetbal en van trefbal tot fun-boxing.  

Het is ook mogelijk om tijdens BSO-tijd je zwemdiploma’s te 
halen. De zwemlessen worden gegeven door de 
zweminstructeurs van het gemeente zwembad. De lessen 
worden op verschillende niveaus aangeboden, van beginner 
(wennen aan het water) tot zwemles voor gevorderde, ter 
voorbereiding op het C-diploma. 
U betaalt dezelfde prijs voor deze BSO als voor alle andere BSO’s 

van Kinderstad, er komen geen extra kosten bij kijken. De taxirit van school naar de BSO verzorgt de Sport-

BSO. Voor de zwemlessen is er een zeer aantrekkelijke pakketprijs. Wilt u meer weten, neem dan even contact 

met ons op. 

Hoe gaat het in zijn werk? 

• Je wordt binnen school opgehaald door de taxichauffeur en gebracht naar BSO Reeshof 
• Je krijgt op de BSO iets te eten en drinken 
• Even tijd om te relaxen totdat alle kinderen er zijn 
• Je gaat je omkleden in je sporttenue 
• Er worden verschillende sporten aangeboden 
• Daarna weer iets te eten en drinken 
• Je ouders komen je ophalen op de sport-BSO.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martijn Jacobs, directeur Sport Reeshof & Outdoor-BSO 
Warande 06-30182965, m.jacobs@kinderstadtilburg.nl of neem een kijkje op www. sportbso-tilburg.nl  
 

 

mailto:m.jacobs@kinderstadtilburg.nl
http://www.sportbso-tilburg.nl/


  
  

 

 

 

 

BSO Huibeven 

 

Bij de BSO kunnen kinderen naar hartenlust spelen; alleen of met andere 

kinderen van school of uit de buurt.  Bij BSO Huibeven staat ontspanning, 

spelen en plezier voorop. Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen bij de 

BSO. Het mooie en ruime gebouw biedt volop speelmogelijkheden: voor samen 

of alleen, binnen of buiten, creatief of expressief, rustig of actief. Het kan 

allemaal. 

www.kinderstadtilburg.nl/huibeven 

 

Boerderij BSO Reeshoeve 

Iedere dag juichend naar de buitenschoolse opvang in de Reeshof, dat is de 

bedoeling van Boerderij-BSO Reeshoeve. Kinderen spelen op een heerlijke plek 

met leeftijdsgenootjes, zodat u als ouder gerust op uw werk kunt zijn. Uw kind 

is niet alleen veilig bij onze enthousiaste pedagogische medewerkers, maar het 

beleeft, ontdekt en maakt van alles mee. Boerderij-BSO Reeshoeve bevindt zich 

in een sfeervolle verbouwde boerderij aan de Langendijk in Tilburg. Het pand is 

helemaal aangepast om kinderen vrij te laten ontdekken en spelen. 

www.kinderstadtilburg/reeshoeve 

Cultuur-BSO Studio-T  

Kun jij gitaar spelen als een baas?  
Dans jij iedereen van het podium?  
Ben jij een held achter de camera?  
Of ben jij gewoon héél nieuwsgierig? 
Kom dan je talenten ontdekken op Cultuur BSO Studio-T:  
de buitenschoolse opvang voor al jouw artistieke ideeën! 
  
Dans-/theaterzaal 
Op de eerste verdieping van Cultuur BSO Studio-T vind je een grote dans-/theaterzaal met een echte 
theaterlichten en genoeg attributen om een prachtige show op te voeren. Misschien wel in je zelfontworpen 
outfit, die in het atelier gemaakt is. 

Green-screen 
Sta je liever niet op het podium te shinen, dan is een plekje achter de schermen op de begane grond misschien 
wel iets voor jou. Onze foto-/filmstudio is uitgerust met een groot green-screen en heeft computers voor 
diverse beeldbewerking. Ook de muziekstudio, waar je heerlijk kunt jammen, heeft een digitale 
bewerkingsruimte en een hele hoop instrumenten. 

Moestuin 
Heb jij meer met pecannoten dan met muzieknoten? Dan vind jij je plekje in onze woonkeuken. Op het grote 
aangrenzende dakterras verbouw je je eigen groente en fruit, dat je later verwerkt tot een heerlijke maaltijd 
en kunt serveren in onze indoor-foodstand. 
Wat je talent ook is, bij Cultuur BSO Studio-T kun jij al je creativiteit kwijt! 

 
Kunstenaars op de groep 
Onze pedagogisch professionals, die allemaal een passie hebben voor muziek, dans, theater, beeldende kunst 
of een andere creatieve uitgangsvorm, kunnen jou perfect begeleiden naar een geweldig kunstwerk, 
muziekstuk, dans- of toneelvoorstelling. 

http://www.kinderstadtilburg.nl/huibeven


  
  

 

 

En weet je nog niet zo goed wat je leuk vindt? Dan komen we daar samen wel achter! 

Ben je benieuwd, kom dan gerust een keer langs. Bel ons even om een afspraak te maken, dan nemen we 
uitgebreid de tijd voor een rondleiding. Wil je zeker zijn van een plaatsje op de Cultuur-BSO? Schrijf je dan in 
via de website.  
We halen kinderen (te voet, per fiets of per taxi) van alle scholen in de Reeshof en de directe omgeving. We 
bieden contracten inclusief schoolvakanties, exclusief schoolvakanties of enkel 12 weken.  
Cultuur BSO Studio-T 
Breskensstraat 11 
5043WP Tilburg  06-82438686 
www.kinderstadtilburg.nl/locaties/studio-t 
 

Naast de BSO’s van Kinderstad werken we ook samen met Kinderopvang De Teddybeer 

Kinderopvang De Teddybeer biedt professionele kinderopvang aan op meerdere locaties in Tilburg. Onze 
professionals werken met passie op onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties. Op onze 
website  De Teddybeer: Kinderopvang Tilburg  kunt u kennismaken met de gang van zaken binnen onze 
organisatie. U vindt hier algemene informatie, zoals de vestigingsadressen en praktische informatie over 
bijvoorbeeld de tijdstippen van halen en brengen. Ook vindt u informatie over onze pedagogische 
uitgangspunten en de rol van u als ouder(s) / verzorger(s). 

Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne en waardevolle periode toe, waar u later samen met veel plezier op 
terug kunt kijken. 

Voor de leerlingen van onze Parelklas werken we samen met Het Schatkistje Welkom - www.het-

schatkistje.net en met De Parel van Riel.                                                      

De Parel van Riel is een gespecialiseerde vrijetijdsbesteding voor kinderen van vijf tot twaalf jaar met een 

beperking. Bij ons mogen kinderen zichzelf zijn, dat vinden wij niks bijzonders.                                                   

Onze website: https://www.deparelvanriel.nl. Facebook: de Parel van Riel. Telefoon: 06-15575768. 

15 De Wegwijzer in cijfers 

Resultaten van onze kinderen 

De ontwikkeling van alle leerlingen wordt nauwgezet gevolgd. Daartoe worden landelijke toetsen afgenomen 

op het gebied van rekenen, (begrijpend) lezen en spelling. Met behulp van de toetsuitslagen kunnen we 

kinderen vergelijken met leeftijdsgenoten in Nederland. Ook kunnen we kijken naar groeps - en 

schoolgemiddelden. Ieder jaar nemen de kinderen van groep 8 deel aan een centrale eindtoets. Deze cijfers 

geven ons inzicht, hoe de resultaten van De Wegwijzer zich verhouden tot de andere scholen in Nederland. 

Eindtoets 

Ondanks de situatie rondom Corona is in het schooljaar 2020-2021 gelukkig weer een eindtoets afgenomen bij 

de leerlingen in groep 8. Het gegeven schooladvies bepaalt, samen met het resultaat van deze eindtoets op 

welk niveau kinderen mogen starten op het voortgezet onderwijs.  De leerlingen van onze school hebben 

deelgenomen aan ROUTE 8, een digitale, adaptieve toets. Het adaptieve karakter van deze toets zorgt ervoor 

dat iedere leerling een unieke toets op eigen niveau kan maken. 
 
 

 

 

 

 

https://www.deteddybeer.nl/
http://www.het-schatkistje.net/
http://www.het-schatkistje.net/
https://www.deparelvanriel.nl/


  
  

 

 

 

 

Uitstroom van kinderen 

Uitstroom naar speciale scholen voor basisonderwijs 

In de afgelopen jaren zijn de volgende aantallen kinderen van onze school naar een vorm van speciaal (basis) 

onderwijs gegaan: 
 
Schooljaar         Aantallen kinderen 

2018-2019         2 

2019-2020         2 

2020-2021         0 

 

Instroom van speciale scholen voor basisonderwijs 

In het afgelopen jaar zijn er, behalve onze parelleerlingen, geen kinderen van een vorm van speciaal (basis) - 

onderwijs ingestroomd. Kijk voor deze gegevens ook op www.scholenopdekaart.nl 

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 

Na het schooljaar 2020-2021 zijn de kinderen van groep 8 naar de volgende scholen voor voortgezet onderwijs 

gegaan: 

• vso 0 lln. 

• praktijkonderwijs 1 lln. 

• vmbo basis/kader 5 lln.                        

• vmbo gemengd/theoretisch 5 lln. 

• vmbo theoretisch 10 lln. 

• vmbo theoretisch/havo 4 lln. 

• havo 2 lln. 

• havo/vwo 2 lln. 

• vwo 3 lln. 

16   Partnerschap Opleiden in School 

Met onze blik op de toekomst streven wij ernaar om leerkrachten in het 

werkveld op te leiden. Dit doen we door kennis en kunde te delen, door 

samen te onderzoeken en door samen te ontwikkelen. Samen staan we 

voor goed onderwijs voor ieder kind, in het nu en in de toekomst. Onze 

school heeft een onderwijsnest waaraan studenten van diverse 

opleidingen gezamenlijk deelnemen. Wij vinden het belangrijk dat 

studenten worden gezien en opgenomen in het team. Dat ze kunnen groeien, leren van en met elkaar en dat 

zij hun kwaliteiten leren zien en gebruiken.  

Mentoren, de studentenbegeleider en de basisschoolcoach spelen hierbij een grote rol. Er wordt tijd 

vrijgemaakt om bij elkaar te kijken in de groepen, voor bijeenkomsten waarin we samen onderwijs maken, 

voor case besprekingen waarbij studenten vanuit hun theoretische achtergrond inbreng hebben, maar ook 

voor verdiepingssessies waarin onze waarden, visie, missie en werkwijze worden besproken. Onze ambitie is 

om het partnerschap in de komende jaren zodanig te versterken dat er sprake is van een gedeelde 

gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij we steeds gebruik kunnen maken van elkaars expertise om te 

zorgen voor goed onderwijs voor al onze kinderen. 

 

 



  
  

 

17   De Wegwijzer BVL school 

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in 

Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. 

Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Zij moeten 

daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om 

verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te 

waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: Het 

Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL) met het beeldmerk SEEF de 

Zebra, toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en -

veiligheid rond de school. Het BVL biedt basisscholen en gemeenten 

de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag 

gerichte verkeerslessen te geven. Het is een parapluproject van de 

provincie Noord-Brabant. Inmiddels hebben alle Brabantse 

gemeenten het BVL-gedachtegoed overgenomen via een college-of 

raadsbesluit en investeren er menskracht en geld in. Het BVL-netwerk 

bestaat uit een bundeling van krachten van organisaties die intensief 

met elkaar samenwerken voor efficiënte ondersteuning aan scholen. 

Brabants Verkeersveiligheid Label  

Het Label is hét bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen 

krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de 

schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn verkeersouders of -

verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Ook De Wegwijzer gaat voor NUL Verkeersdoden in Brabant en 

doet mee met het BVL! 

 

18 Schoolmaatschappelijk werk (IMW) 

Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Hira Ibrahimi en ik ben de schoolmaatschappelijk 

werker op de school van uw kind(eren). Ik ben werkzaam vanuit het Instituut Maatschappelijk Werk (IMW 

Tilburg) en als generalistisch hulpverlener binnen het onderwijs verbonden aan de Toegang (Team Reeshof). 

U kunt bij mij terecht met vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind. Maar ook als u zich zorgen 

maakt over hoe het met uw kind gaat op school en/of thuis.  

Hierbij kunt u denken aan: 

• U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont (bijvoorbeeld veel ruzie maken, schelden, of niet 
luisteren) 

• Uw kind pest of wordt gepest 

• Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich eenzaam of is erg teruggetrokken 

• Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding of sterfgeval 

• U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen 
 

 

 

 

https://www.bvlbrabant.nl/schoolinfo/stap-voor-stap


  
  

 

 

 

Bovendien kunnen er zaken spelen die niet direct het kind aangaan, maar het kind indirect wel raken. Denk 

hierbij aan relatieproblemen, problemen met huisvesting, echtscheiding, financiële vragen/problemen of 

inzetten van vervolg hulpverlening. Ik kan samen met u kijken welke hulp het meest passend is. Indien 

wenselijk, verwijs ik naar de juiste instantie en begeleid ik u daarbij. Hulp van het schoolmaatschappelijk werk 

is gratis en vertrouwelijk. 

Ik neem deel aan het ondersteuningsteam op uw school. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw 

school. U kunt met mij in contact komen via Heidi Baars, de intern begeleider van De Wegwijzer. De leerkracht 

kan uw situatie en/of vraag ook met de intern begeleider bespreken. Indien gewenst krijgt u dan mijn 

gegevens of neem ik contact met u op.  

  



  
  

 

19  Adressen en telefoonnummers 

School Giekerkstraat 53 013 - 572 03 59 

 5043 MX Tilburg bs.de.wegwijzer@xpectprimair.nl 

 Website bsdewegwijzertilburg.nl 

...................................................................................................................................................................................  

Stichting Xpect Primair Postbus 6028 013 - 464 82 30 

Voorzitter College van Bestuur: 5002 AA Tilburg bestuur@xpectprimair.nl 

Mr. Carin Zandbergen Website www.xpectprimair.nl 

...................................................................................................................................................................................  

Commissie voor geschillen Postbus 17231 

medezeggenschap 2501 CE Den Haag  

...................................................................................................................................................................................  

GGD Reitseplein 3  

 5037 AA Tilburg                     0900 – 463 64 43 

...................................................................................................................................................................................  

IMW Tilburg Wijkcentrum Heijhoef 013 - 503 90 57 

 Kerkenbosplaats 1                     reeshof@imwtilburg.nl  

 5043 RX Tilburg 

...................................................................................................................................................................................  

Sporthal Reeshof Heereveldendreef 10 013 - 571 01 88 

 5042 TR Tilburg 

...................................................................................................................................................................................  

Inspectie van het onderwijs  info@winsp.nl 

  www.onderwijsinspectie.nl  

...................................................................................................................................................................................  

Informatielijn onderwijs  0800 - 8051 (gratis) 

...................................................................................................................................................................................  

Informatielijn voor ouders  www.5010.nl  

...................................................................................................................................................................................  

Meldpunt vertrouwens-  0900 – 111 3111 (lokaal tarief) 

inspecteur (voor klachtenmelding 

seksuele intimidatie en –misbruik, 

ernstig psychisch of fysiek geweld) 

...................................................................................................................................................................................  

Plein 013 Postbus 1372  013 - 210 01 30 

 5004 BJ Tilburg info@plein013.nl  

...................................................................................................................................................................................  

Informatielijn voor ouders  www.ouders.net/ouders  

...................................................................................................................................................................................  

mailto:bs.de.wegwijzer@xpectprimair.nl
https://bsdewegwijzertilburg.nl/
mailto:bestuur@xpectprimair.nl
http://www.xpectprimair.nl/
mailto:reeshof@imwtilburg.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.5010.nl/
mailto:info@plein013.nl
http://www.ouders.net/ouders


  
  

 

20 Bevoegd gezag Stichting Xpect Primair 

 

 

 

 

Informatie van het bevoegd gezag van de Stichting Xpect Primair 

Gegevens schoolbestuur   
 
Onze school maakt deel uit van de Stichting Xpect Primair.  
Xpect Primair bestuurt in Tilburg 26 basisscholen waar dagelijks ruim 7600 leerlingen onderwijs volgen.  
De stichting telt ruim 750 werknemers.  
Onze missie, visie, ambities en waarden treft u aan op de website www.xpectprimair.nl 
  
De bestuurder van de stichting is mevrouw mr. Carin Zandbergen.  
Het Bestuursbureau is gehuisvest aan de J. Asselbergsweg 38 te Tilburg.  
Contactgegevens:  
Stichting Xpect Primair  
Postbus 6028  
5002 AA Tilburg  
T: 013 – 4648230  
E: bestuur@xpectprimair.nl  
W: www.xpectprimair.nl  
 
Gezamenlijke afspraken en regelingen  
Voor onderstaande praktische onderwerpen en regelingen zijn binnen de stichting afspraken gemaakt die 
gelden voor alle scholen van Xpect Primair. Actuele informatie over deze onderwerpen vindt u op de website 
van de stichting www.xpectprimair.nl  
Op aanvraag is een papieren versie van onderstaande documenten te verkrijgen bij de directie van de school.  
 
- pesten  

- informatieplicht aan gescheiden ouders, verzorgers  

- leerplicht en verlof  

- toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen  

- seksueel misbruik  

- medisch handelen  

- kledingvoorschriften  

- dyslexie  

- beleid sponsoring  

- privacy beleid  

- klachtenregeling  
 
Onze externe Vertrouwenspersonen zijn  
- Mevr. J. De Fretes  
  Tel: 06-21293342 of 06-52857571  
 
- Dhr. H. Werger  
  Tel: 06-48101109 

 

http://www.xpectprimair.nl/
http://www.xpectprimair.nl/

