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Voor u ligt de schoolkalender van  
De Vendelier voor het schooljaar  
2019 - 2020. Deze kalender wordt  
jaarlijks uitgereikt. Dit jaar voor het  
eerst digitaal. Hierin vindt u alle  
actuele informatie voor dit schooljaar.

Aan de voorzijde vindt u de belangrijkste data, 
zoals de vakanties, studiedagen, schoolvieringen  
enz. Via ‘t Vaandel brengen wij u tijdig op de  
hoogte van eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Op de achterkant staan de huishoudelijke regels,  
de leerkrachten, de roosters enz.  Ook vindt  
u een beschrijving van de onderwijskundige  
ontwikkelingen voor het komende schooljaar.

We hopen dat u zo met de schoolkalender  
en de schoolgids alle informatie duidelijk en  
overzichtelijk bij elkaar heeft.

We wensen iedereen een fijn schooljaar toe  
op De Vendelier.

Met vriendelijke groet,

Team De Vendelier

Voorwoord



Augustus 2019

1 do • zomervakantie 17 za

2 vrij • zomervakantie 18 zo

3 za • zomervakantie 19 ma • start nieuw schooljaar

4 zo • zomervakantie 20 di

5 ma • zomervakantie 21 woe

6 di • zomervakantie 22 do

7 woe • zomervakantie 23 vrij

8 do • zomervakantie 24 za

9 vrij • juf Esther A. jarig 25 zo

10 za •  juf Jet v.d L. jarig 26 ma

11 zo • zomervakantie 27 di • ontruimingsoefening

12 ma • zomervakantie 28 woe

13 di • zomervakantie 29 do

14 woe • zomervakantie 30 vrij • ontruimingsoefening

15 do • zomervakantie 31 za

16 vrij • zomervakantie



Directie
Yvonne v. Heugten    directeur
Huub Swinkels          adjunct-directeur 

Intern Begeleiders
Hanne v.d. Vorst   intern begeleider 
Elvira Koop         intern begeleider 
Janneke Bouwman         intern begeleider

Groepsleerkrachten
Mark van Dijk   groep 8a
Karlijn ter Horst   groep 8b 
Erna Boskman  groep 8c
Kirstin Geijs  groep 8c 
Patty van Dordrecht groep 7a  
Kirtin Geijs  groep 7b 
Mayke v.d. Eijnden  groep 7b 
Rowie Duijkers  groep 7c
Rob Noijen  groep 6a 
Peter van Spaandonk groep 6a 
Marianne v.d. Moesdijk groep 6b
Lisanne Swinkels  groep 6c
Marloes de Groot  groep 6c
Martine van Brussel  groep 5a
Esther Akkers-Verbeek  groep 5a
Helmi Hoeben       groep 5b
Jarmilla v.d. Reek   groep 5b 
Pam Lammers  groep 5c
Esther van Dijk  groep 4a
Esther Akkers-Verbeek groep 4a
Jessica Baks  groep 4b
Madelein Sleegers  groep 4b
Marian v.d. Berg  groep 3a
Moniek Slegers  groep 3a
Ingrid van Hassel  groep 3b
Inge van Daal  groep 3b
Marjo Geukemeijer  groep 1/2a
Caroline Rijvers  groep 1/2a

Ellen Ehrismann  groep 1/2b
Hanne v.d. Vorst  groep 1/2b
Lieke Raaijmakers  groep 1/2c
Jet v.d. Langenberg  groep 1/2c
Marieke v.d. Vorst  groep 1/2d
Brigitte van Summeren   groep 1/2d
Madelein Sleegers  groep 1/2e
Jet v.d. Langenberg  groep 1/2e

Extra begeleiding / ondersteuning
Brenda Haagsma  
Mieke Sleegers
Frouke van Lierop 
Janne Sijmens 
Nicole Threadgold     
Yvonne Boeren

Vervanging
Peter van Spaandonk
Marloes de Groot 

Hi-level
Erna Boskman

Rots & Water en Sova
Mayke v.d. Eijnden
Jarmilla van den Reek

Overige medewerkers
Dorethe Giese   administratie
Jan Hoogendam        conciërge 

Het schoolteam



September 2019

1 zo 17 di

2 ma  • studiedag groep 1 t/m 4 vrij 18 woe • juf Ingrid v. H jarig

3 di • juf Lisanne jarig 19 do  • trektocht groep 7 
• Techniekshow Mad Science

4 woe   • speeltuindag groep 1-2
 • informatie-markt

20 vrij  • trektocht groep 7

5 do  • slaapfeest groep 6 21 za

6 vrij  • slaapfeest groep 6 
• kennismakingsactiviteit groep 8

22 zo 

7 za 23 ma  • deze week ouder-kindgesprekken

8 zo 24 di

9 ma 25 woe • kinderpostzegelactie

10 di  • ontruimingsoefening 26 do

11 woe  • bosdag groep 3 27 vrij

12 do  • ontruimingsoefening 28 za

13 vrij   • bosdag groep 4 
• kennismakingsactiviteit groep 5

29 zo

14 za  30 ma  • atelierdag

15 zo

16 ma  • deze week ouder-kindgesprekken



Schooltijden 
De Vendelier werkt met een continurooster.  
Dat betekent dat de kinderen met de leerkracht 
lunchen in de klas.
Alle kinderen gaan van 8.30u. tot 14.30u.  
naar school (maandag, dinsdag en donderdag).

Op woensdag eindigt de lesdag voor alle groepen 
om 12.30u.

Op vrijdag eindigt de lesdag voor de groepen  
1 t/m 4 om 12.00u. 
De groepen 5 t/m 8 eindigen om 14.30u. 

Pauzes
Locatie Schutsboom:
groepen 3- 5:  10.00  -  10.15 uur
groepen 6- 8:  10.20  -  10.35 uur

Locatie Stepekolk:
groepen 3-5:  10.10   -  10.25 uur
groepen 6-8:  10.30   -  10.45 uur

Procedure bij vervangingsproblemen
Vervanging van een leerkracht bij ziekte,  
studieverlof of ander buitengewoon verlof  
proberen we met eigen leerkrachten op te lossen. 
Lukt dit niet, dan schakelen we vervangers in.  
Als er geen vervangers zijn, starten we een  
noodprocedure 

Afgelopen schooljaar is de noodprocedure in  
samenspraak met MR vernieuwd.
De eerste twee dagen worden groepen opgevangen 
door een onderwijsondersteuner, IB-er of andere 
leerkracht met taken buiten de groep.
Als er niemand beschikbaar is wordt een groep 
1-2 verdeeld; de leerkracht van die groep gaat 
dan de groep van de zieke leerkracht opvangen.
Als het niet meer mogelijk is om een groep  
opnieuw te verdelen, zijn de kinderen van die 
groep 1-2 de dag daarop vrij. Er wordt dan  
een brief meegegeven.
Natuurlijk kunnen kinderen altijd naar school  
als het de ouders in problemen brengt. Een kind 
gaat dan alsnog naar zijn/haar verdeelgroep.
   
 
 

Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie    14 t/m 18 okt.  
Kerstvakantie      23 dec. t/m 3 jan.
Carnavalsvakantie 24 t/m 28 febr.
Tweede Paasdag 13 april 
Meivakantie  27 april t/m 08 mei   
Hemelvaart   21 en 22 mei 
Tweede Pinksterdag  1 juni    
Zomervakantie 13 juli t/m 21 aug. 

Studiedagen
Voor alle groepen: woensdag 2 oktober,  
vrijdag 6 december, woensdag 12 februari, 
woensdag 20 mei.

Voor de groepen 1-4: maandag 2 september,  
donderdag 7 november, maandag 2 maart,  
dinsdag 14 april, donderdag 25 juni.

Onderwijstijd
De onderbouw werkt dit schooljaar 899 uur  
en de bovenbouw 1000 ,5 uur.

Rooster Gymnastiek
Maandag:       alle groepen 7, 8 en 6a
Dinsdag:         alle groepen 3, 4, en 5  
Woensdag:    alle groepen 5b, 5c, 6c, 7c en 7a
Donderdag:  alle groepen 3,4, 5a en 6b
Vrijdag:        alle groepen 6, 8 en 7b  
 

Cito-eindtoets
De gemiddelde score op CITO-eindtoets 2019 was 
538,4,3. Het landelijk gemiddelde was 535,7.

Uitstroomresultaten 2019
VWO  19 leerlingen
HAVO/VWO  15 leerlingen
HAVO  10 leerlingen
VMBO-T/Havo 4 leerlingen
VMBO-T  12 leerlingen
VMBO-K/T  4 leerlingen
VMBO-K  3 leerlingen
VMBO-B  2 leerlingen

Verwijzing
Afgelopen schooljaar zijn er geen leerlingen  
naar het speciaal basisonderwijs en het speciaal 
onderwijs gegaan.



Oktober 2019

1 di 17 do • herfstvakantie

2 woe  • studiedag gr. 1 t/m 8 vrij 18 vrij • herfstvakantie

3 do • juf Hanne jarig 19 za • juf Marianne jarig

4 vrij 20 zo • juf Mayke jarig

5 za 21 ma

6 zo • juf Yvonne jarig 22 di

7 ma • atelierdag 23 woe

8 di • juf Pam jarig 24 do

9 woe • ouderpanel 25 vrij

10 do 26 za

11 vrij 27 zo

12 za 28 ma

13 zo 29 di

14 ma • juf Lieke jarig 30 woe • kledingactie

15 di • herfstvakantie 31 do

16 woe • herfstvakantie



• Inloop
Om 8.20 uur gaan de deuren open en kunnen de 
kinderen binnenkomen. De leerkracht is dan in 
het lokaal en mocht u hem/haar kort iets willen 
zeggen of vragen, dan kunt u dat voor 8.30 uur 
doen. Voor uitgebreidere vragen kunt u beter een 
afspraak maken. We verzoeken u vriendelijk geen 
kinderwagens mee naar binnen te nemen. 
 
• Ophalen
We vragen u dringend aan de rand van de  
speelplaats te wachten als u uw kind(eren)  
komt ophalen. De leerkrachten van de groepen 
1-2 komen met de kinderen mee naar buiten en 
dan kunt u hen altijd aanspreken als dat nodig is. 
Honden mogen niet op de speelplaats komen.

• Eten / drinken
Wilt u a.u.b. zorgen voor een goede beker of 
drinkpakjes.  

• Kinderen brengen en halen
We stellen het erg op prijs als u uw kind(eren)  
te voet of per fiets brengt en haalt. Het bevordert 
de veiligheid rondom de school.

• Fietsers 
Alleen als het echt noodzakelijk is mogen  
kinderen met de fiets komen. Ze komen met hun 
fiets lopend de speelplaats op en zetten hun fiets 
in de fietsenrekken. Het stallen gebeurt op eigen 
risico.  

• Ziekmelding
Vanaf 8.00u. zijn we telefonisch bereikbaar.  
Op locatie Schutsboom beschikken we over een 
antwoordapparaat waarop u de ziekmeldingen 
kunt inspreken. De kinderen moeten op de eigen 
locatie afgemeld worden.
Locatie Stepekolk:   Tel. 432 326
Locatie Schutsboom:  Tel. 520 434
Ook kunt u een mailtje sturen naar  
info@devendelier.nl
 
• Bereikte resultaten
De onderwijsinspectie heeft in juni 2017 een 
schoolonderzoek uitgevoerd. De kwaliteit van  
het onderwijs is op alle onderzochte gebieden  

op orde. We kregen van de inspectie de  
beoordeling ‘goed’. Het volledige rapport  
kunt u vinden op onze website.

• Website
Steeds meer informatie kunt u vinden op onze 
website www.devendelier.nl
De site wordt steeds geactualiseerd en u vindt er 
nieuws over uitstapjes, activiteiten van groepen, 
foto’s etc. Het is zeer beslist de moeite waard  
om regelmatig de website te bezoeken. Ook via 
klasbord wordt u van foto’s voorzien.
 
• ‘t Vaandel
Elke vrijdag verschijnt ’t Vaandel digitaal met 
actuele informatie, hulpvragen etc.
Alle ouders die ons een e-mailadres hebben  
gegeven met de inschrijving, krijgen automatisch 
het Vaandel toegestuurd via ons leerling- 
administratiesysteem Parnassys.
Mocht u ’t Vaandel op een ander mailadres  
willen ontvangen of uw mailadres klopt niet 
meer, kunt u ons een mail sturen met de juiste 
gegevens aan info@devendelier.nl. graag naam  
van uw kind(eren) vermelden.

• Foto- en video-opnames
In het kader Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) wordt aan ouders/verzorgers  
bij inschrijving gevraagd een formulier per kind 
in te vullen, waarbij om toestemming gevraagd 
wordt voor het gebruik van bepaalde persoons-
gegevens en het gebruik van beeldmateriaal van 
uw kind(eren).
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en 
video’s die door ons, of in onze opdracht worden 
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders 
foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school 
vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te 
zijn met het maken van foto’s binnen de school. 
(Zie ook ons beleidsplan Social Media)
Tot slot: u heeft ieder schooljaar het recht om  
een aanpassing te doen in de eerder gegeven  
toestemmingen.



November 2019

1 vrij • open podium 17 zo

2 za 18 ma

3 zo 19 di

4 ma • juf Nicole jarig 20 woe

5 di 21 do • meneer Jan jarig

6 woe 22 vrij

7 do • studiedag groep 1 t/m 4 vrij 23 za

8 vrij • atelierdag 24 zo

9 za 25 ma • deze week spreekuur

10 zo 26 di

11 ma • juf Marianne jarig 27 woe

12 di 28 do

13 woe 29 vrij

14 do 30 za

15 vrij • atelierdag

16 za



• Gedrag
Buiten spelen moet leuk zijn voor iedereen.  
Dat betekent dat er bij spelletjes altijd rekening 
gehouden moet worden met de andere kinderen 
op de speelplaats. Spelletjes, waarvan de  
leerkracht denkt dat ze gevaar opleveren voor 
anderen, worden verboden.
Afspraken over het gebruik van buitenspelen  
worden duidelijk uitgelegd en hangen zichtbaar 
voor iedereen op.

Er kan ook wel eens onenigheid ontstaan tussen 
de kinderen en dat kan leiden tot slaan en/of 
scheldpartijen. Op onze school willen we kinderen 
leren op een andere manier problemen op te 
lossen. We sturen kinderen die slaan of schelden 
naar een time-out-plek om eens goed na te  
denken. Daarna bespreekt de leerkracht met de 
leerling hoe het anders opgelost had kunnen 
worden.

Pesten komt overal voor en hoewel we er alert 
op zijn, blijft het vaak moeilijk te signaleren.
We doen dan ook een dringend beroep op de 
ouders ons direct te melden als er vermoedens  
van pestgedrag zijn.

We voelen ons als deel van de gemeenschap  
ook medeverantwoordelijk voor het gedrag van 
onze kinderen buiten de schoolpoort. We zullen 
kinderen zeker aanspreken als wij zelf iets opmerken 
dat niet kan en rekenen op medewerking van  
ouders als zij iets signaleren.

• Pestprotocol
Er is een pestprotocol opgesteld, waarin heel 
duidelijk omschreven staat welke acties de school 
allemaal onderneemt bij pestgedrag. Dit protocol 
staat op de website. Sinds schooljaar 2015-2016 
mogen we het predicaat Veilige School voeren. 
Ook dit jaar was het percentage gepeste kinderen 
met 3% ruim onder de norm van het landelijke 

gemiddelde van 8%. Het certificaat is bedoeld 
deels als beloning voor de gedane inspanningen 
maar vooral ter stimulans om op de ingeslagen 
weg verder te gaan. 

• Speelplaatsregels
Een aantal afspraken gelden voor iedereen  
in elke pauze:
-  De speelplaats is omheind en dat betekent   
   dat er niet buiten de poort gespeeld wordt;
-  Op de locatie Schutsboom kan soms in het     
   Antonius-bosje gespeeld worden onder 
   begeleiding van de leerkrachten;
-  Om de speelplaats te verlaten of naar binnen    
   te gaan moet toestemming gevraagd worden  
   aan de leerkracht; 
-  Voor afval staan er afvalbakken    
-  Speel gezellig met elkaar en houd rekening  
    met iedereen.

• Schoolshirts
Deze shirts kunnen gebruikt worden bij allerlei 
activiteiten zoals schoolreisje, sporttoernooien, 
wandelvierdaagse etc.
De shirts kunt u bestellen via een link op onze 
website.

•  Kennismakingsochtenden /  
rondleidingen

Indien u belangstelling heeft om uw kind aan  
te melden, kunt u een afspraak maken via de  
administratie. Daarnaast is er de mogelijkheid  
om aan rondleidingen deel te nemen. Kijk voor 
data op de website.
Deze rondleidingen starten om 09.30 uur op  
de locatie Schutsboom en gaan alleen door bij 
voldoende aanmeldingen. U kunt zich hiervoor 
telefonisch aanmelden of via info@devendelier.nl 
Zie ook de website onder het kopje aanmelding.

Regels en afspraken



December 2019

1 zo 17 di

2 ma • deze week spreekuur 18 woe

3 di 19 do

4 woe 20 vrij • start kerstvakantie 12.00 uur

5 do • Sinterklaas 21 za • juf Ellen jarig

6 vrij • studiedag groep 1 t/m 8 vrij 22 zo

7 za 23 ma • kerstvakantie

8 zo 24 di • kerstvakantie

9 ma • juf Martine jarig 25 woe • kerstvakantie

10 di 26 do • kerstvakantie

11 woe 27 vrij • kerstvakantie

12 do 28 za

13 vrij 29 zo • kerstvakantie

14 za 30 ma • kerstvakantie

15 zo • meneer Rob jarig 31 di • kerstvakantie

16 ma • juf Frouke jarig



Schoolontwikkeling
Afgelopen schooljaar heeft in het teken gestaan 
van terug - en vooruit kijken met het gehele team. 
We wilden ook vooral inhoud geven aan samen 
en met elkaar leren / ontwikkelen. 

We zijn samen op zoek gegaan naar een heldere 
collectieve ambitie om ons onderwijs toekomst-
proof te maken. Hiermee kunnen we ons profileren 
en geven we richting aan de ontwikkeling van de 
school en het team. De kwaliteiten en talenten 
van de teamleden willen we optimaal benutten 
om d.m.v. een krachtige samenwerking elk jaar  
de schooldoelen te bereiken. 

Onze collectieve ambitie 
In 2024 is de Vendelier een Kindcentrum waarbij 
sprake is van een doorgaande ontwikkelingslijn 
voor kinderen van 0-13 jaar, waarin opvang en 
onderwijs naadloos op elkaar aansluiten. Leerlingen 
worden in een verbonden sociale sfeer optimaal 
voorbereid op de veranderende toekomst door 
aandacht voor persoonsvorming en brede  
talentontwikkeling. Binnen het onderwijs op de 
Vendelier hebben leerlingen en leerkrachten een 
eigen inbreng in de vormgeving van het aanbod. 
Leerkrachten hebben een coachende rol en geven 
afgestemde instructies. De driehoek ouders-kind-
school vormt een cruciale basis in de gedeelde 
verantwoordelijkheid over de ontwikkeling van 
een kind. Het team van de Vendelier is een lerend 
en inspirerend team, initiatiefrijk, zelfstandig en 
samenwerkend aan kwaliteit, met een gedeelde 
verantwoordelijkheid richting leerlingen.

Teamleden zijn verdeeld in vier expertgoepen 
rondom een aantal thema’s:
•  Thematisch werken
• Gepersonaliseerd leren
• Ouders
• IKC
Per thema zijn er acties uitgezet voor de komende 
vier schooljaren. Dit schooljaar 2019-2020 worden 
onderstaande concrete acties uitgevoerd.

Thematisch werken 
Aan het einde van het jaar is er een hernieuwde 
werkwijze thematisch werken gr. 1-8 op  
De Vendelier gekozen en beschreven in een  
document. Er is een doorgaande lijn vastgesteld  
voor thema’s van groep 1-2 t/m 8. Daarnaast is  
het predicaat Brainportschool behaald. 
 
Gepersonaliseerd leren
Aan het einde van het jaar is een duidelijke  
doorgaande lijn van weektaken voor de groepen 
1-8 zichtbaar en in een document vastgelegd.  
Er wordt gewerkt met een gepersonaliseerde  
weektaak met eigen leerdoelen van het kind  
(20 %) in alle groepen.
Ook gaan we binnen het vakgebied rekenen  
experimenteren met werkvormen waarbij  
leerlingen actiever bij hun eigen leerproces  
worden betrokken en onderzoeken we de  
mogelijkheden met vaste rekentijden in de  
ochtend. Daarnaast gaan we werken met vrije 
instructie naast verplichte instructie-momenten. 

Ouders
Er ligt een invoeringsplan Ouderportaal  
Parnassys m.b.t. het open zetten van meerdere 
modules vanuit een Vendelier-visie. In elke groep 
worden minimaal twee keer per jaar ouder- 
kindgesprekken gevoerd over de voortgang in  
ontwikkeling van het kind op initiatief van de 
leerkracht m.b.v. een te ontwikkelen format.  
Bij de atelierdagen willen we meer inbreng van 
ouders realiseren. 

Kindcentrum
Er is een duidelijk stappenplan opgesteld  
om mogelijke samenwerking aan te gaan.  
Daarnaast is er een document opgesteld  
waarin de visie-bepaling IKC en doorgaande  
leerlijnen 0-12 jaar binnen de Vendelier  
(waar nodig ontwikkeld) beschreven zijn.

Schoolontwikkeling



Januari 2020

1 woe • kerstvakantie 17 vrij • verslag 1 mee naar huis

2 do • kerstvakantie 18 za

3 vrij • kerstvakantie 19 zo

4 za 20 ma

5 zo • juf Elvira jarig 21 di

6 ma 22 woe

7 di 23 do

8 woe 24 vrij • meneer Peter jarig

9 don 25 za

10 vrij 26 zo

11 za 27 ma

12 zo 28 di

13 ma • meneer Mark jarig 29 woe

14 di • juf Mieke jarig 30 do

15 woe • ouderpanel 31 vrij • juf Caroline jarig

16 do



Locatie Schutsboom
11.45 – 12.00 Eten door de groepen 1 -2 /5-6
12.00 – 12.30 Pauze / Buiten spelen

12.15 – 12.30 Eten door de groepen 3-4 / 7-8
12.30 – 13.00 Pauze / Buiten spelen 
 

Locatie Stepekolk
11.45 – 12.00 Eten door de groepen 1 t/m 5
12.00 – 12.30 Pauze / Buiten spelen

12.15 – 12.30 Eten door de groepen 6 t/m 8
12.30 – 13.00 Pauze / Buiten spelen  

Op elke speelplaats zijn minimaal (twee)  
surveillerende leerkrachten. 
In overleg met de MR is het gelukt om ouders  
te krijgen die op vrijwillige basis ondersteunen  
bij het overblijven. 
 

Regels Overblijven De Vendelier
•  De kinderen eten samen met de leerkracht 
  in de eigen groep; 
•  De leerkracht let op wat kinderen eten en         
  drinken; 
•  Er wordt gelet op het wassen van handen  

en hygiëne bij het eten;
•  Tandenpoetsen kunnen de kinderen thuis;   
•  Indien nodig wordt er een uitzondering 
  gemaakt voor de kinderen met een beugel; 

•  Indien een kind regelmatig met eten thuis   
  komt, neem dan contact op met de leerkracht;
•  Er mag geen snoep, chocolade of koolzuur-      
  houdende frisdrank meegenomen worden;
•  De kinderen nemen hun spullen mee in een   
  tas en hangen die aan de kapstok;
•  Het eten voor in de pauze kan in de fruitbak;
•  De kinderen zitten op een stoel, in de kring 
  te eten (groepen 1-2) en de andere groepen 
  zitten aan tafels; 
•  Onder het eten blijven kinderen zitten en 
  gaan niet lopen (bij voorkeur ook niet naar 
  het toilet);
•  Tijdens het eten is het ‘normaal rustig’ en 
  kletsen we gezellig met elkaar; 
•  Er wordt samen gestart met het eten;
•  Na afloop van het eten zorgt de groeps-   
  leerkracht dat alle kinderen rustig naar buiten   
  gaan;
•  Drinkpakjes gaan leeg en plat weer mee naar 
  huis;
•  Als kinderen hun eten niet op hebben, 
  kunnen ze het evt. mee naar buiten nemen 
  of het gaat terug de trommel in en mee naar 
  huis;
•  Bij regen beslissen de leerkrachten per    
  pauze of er wel of niet naar buiten gegaan         
  wordt;
•  Als kinderen binnen blijven, dan speelt 
  elke groep in het eigen lokaal. Per gang is er   
  dan een surveillerende leerkracht.

Het Overblijven 



Februari 2020

1 za • juf Erna jarig 17 ma

2 zo 18 di • juf Karlijn jarig

3 ma 19 woe

4 di 20 do

5 woe 21 vrij • 12.00 start carnavalsvakantie

6 do 22 za

7 vrij • atelierdag 23 zo

8 za          24 ma • carnavalsvakantie

9 zo 25 di • carnavalsvakantie

10 ma 26 woe • carnavalsvakantie

11 di 27 do • carnavalsvakantie

12 woe  • juf Janne jarig
 • studiedag groep 1 t/m 8 vrij

28 vrij • carnavalsvakantie

13 do 29 za

14 vrij • atelierdag

15 za

16 zo



Zoals bekend heeft de Vendelier een  
continurooster. Dit betekent dat alle kinderen  
tijdens de middagpauze gezamenlijk eten en  
buiten spelen.
Om ervoor te zorgen dat er voldoende  
toezicht is tijdens het buitenspelen wordt er in  
de middagpauze op beide locaties gesurveilleerd 
door 2 leerkrachten en 1 vrijwilliger per  
schoolplein.
Uit ervaring blijkt dat deze manier van toezicht 
zeer goed functioneert, waardoor alle kinderen op 
een veilige en verantwoorde manier kunnen buiten 
spelen. Bovendien is het als ouder leuk om te zien 
hoe uw kind speelt tijdens de pauze.
Er zijn inmiddels een aantal vrijwillige ouders die 
meehelpen met surveilleren. We hebben echter op 
beide locatie meer ouders nodig. Het surveillance 
rooster wordt van vakantieperiode tot vakantie-
periode gemaakt, uiteraard wordt er rekening 
gehouden met voorkeur.
 
Wat houdt het surveilleren in? 
Tijdens de middagpauze surveilleert u op het 
schoolplein samen met 2 teamleden. U houdt 
toezicht op het spel en op de naleving van de 
schoolpleinregels:
We zijn verplicht u te vragen naar een verklaring 
omtrent goed gedrag. De kosten hiervan krijgt u 
vergoed.

Schutsboom: 
Groepen 1-2: van 12.00 – 12.30 uur en van 
12.30 – 13.00 uur de groepen 3-4.
Bij deze groepen 1-2 helpt u tijdens de  
middagpauze in de gang of op het schoolplein  
aan de achterkant van de school. 
Groepen 5-6 van 12.00 – 12.30 uur op het 
schoolplein aan de voorkant van de school en  
de groepen 7-8 van 12.30 uur – 13.00 uur  
op hetzelfde plein.  

Locatie Stepekolk: 
Groepen 1-5: van 12.00 – 12.30 uur: Surveillance 
op het plein door 2 teamleden en 1 ouder
Groepen 6-8: van 12.30 – 13.00 uur: Surveillance 
op het plein door 2 teamleden en 1 ouder 

Wie kan er meehelpen? 
U kunt zich opgeven voor het surveilleren  
wanneer u op maandag, dinsdag, donderdag of 
vrijdag beschikbaar bent tijdens het middaguur.
U kunt kiezen voor:
Groepen 1-4 Schutsboom: van 12.00 tot 13.00 uur
Groepen 5 t/m 8 Schutsboom: van 12.00 tot 
13.00 uur (op vrijdag van 12.30 uur-13.00)
Groepen 1 t/m 8 Stepekolk van 12.00-13.00 uur.

U kunt vooraf uiteraard aangeven hoe vaak  
en op welke dagen u mee wilt helpen. Dat kan 
bijvoorbeeld zijn 1x per maand of 2x per maand, 
afhankelijk van de tijd die u heeft. Ook kunt u 
aangeven bij welke groepen en op welke locatie  
u wilt surveilleren.

Wat levert het u op? 
U ontvangt een vrijwilligersvergoeding van 4,50 
euro per uur. Na elke periode (in de praktijk  
betekent dit voor elke vakantie) wordt deze 
vergoeding aan u overgemaakt. U kunt er ook 
voor kiezen dat uw vrijwilligersvergoeding besteed 
wordt aan de aanschaf van extra buitenspeel-
materiaal. Alle vrijwilligers geven 
aan dat de grootste voldoening is je eigen kind  
te zien spelen in zijn/haar schoolomgeving.
Met elkaar, team en vrijwilligers, zorgen we  
ervoor dat onze kinderen op een prettige manier  
kunnen buiten spelen. Aanmelden via mail: 
d.giese@devendelier.nl 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

Medezeggenschapsraad  
Directie en Team van Basisschool de Vendelier 

Surveillance tijdens middagpauze



Maart 2020

1 zo 17 di

2 ma • studiedag groep 1 t/m 4 vrij 18 woe

3 di • start schoolproject 19 do • juf Moniek jarig

4 woe 20 vrij

5 do 21 za

6 vrij • meneer Huub jarig 22 zo

7 za 23 ma

8 zo 24 di

9 ma • deze week ouder-kindgesprekken 25 woe

10 di 26 do • schoolfotograaf

11 woe 27 vrij • schoolfotograaf

12 do 28 za

13 vrij 29 zo

14 za 30 mq

15 zo • juf Marieke jarig 31 di

16 ma • deze week ouder-kindgesprekken



Het is voor u van belang te weten dat alle  
regelingen op het gebied van verlof niet door de 
school zijn vastgesteld. Het zijn algemene regels 
die vastgelegd zijn in de leerplichtwet.
De school moet zich aan de regels houden.  
De afdeling leerplicht van de  gemeente treedt  
op als controlerende en corrigerende partij.

Welke situaties maken wij op school 
mee?
•  Ouders hebben een vakantie al geboekt.  

De vliegtickets zijn besteld, de papieren zijn  
binnen en daarna wordt ons gevraagd of  
het mogelijk is dat hun kind vrij krijgt.

•  De vakantie is al geregeld en een paar weken 
voor tijd krijgen wij de mededeling dat het kind 
gedurende een aantal dagen niet aanwezig zal 
zijn.

•  De leerling kan met een vriendinnetje en de  
ouders van het vriendinnetje mee op vakantie. 
De vakantietijden zijn echter niet gelijk. Dit  
betekent dat Louise een paar dagen later op 
school komt. De ouders doen een beroep op 
school om deze vakantie voor hun dochter mo-
gelijk te maken.

•  Ouders melden hun zoon/dochter regelmatig een 
paar dagen voor of na een vakantie ziek. Het 
is inmiddels een publiek geheim dat er sprake is 
van vakantieverlenging.

•  Gelukkig is het meestal zo dat ouders tijdig  
verlof aanvragen. Helaas kunnen wij deze ouders 
niet altijd ‘belonen’ voor hun correct gedrag. 

 
Algemene richtlijnen voor verlof:
 1.  Voor het vervullen van godsdienstige of  

levensbeschouwelijke verplichtingen. Dit  
moet echter vooraf tijdig gemeld worden  
aan de directeur. Deze zal hieraan  
medewerking verlenen. 

2.  Als wegens de specifieke aard van het beroep 
van één van de ouders/verzorgers vakantie 
tijdens geen enkele schoolvakantie mogelijk is.

Voorwaarden:
•  De verlofperiode mag niet vallen in de eerste 

twee weken van het schooljaar;
•  Een werkgeversverklaring alleen is geen geldige 

reden voor het verlenen van het verlof voor  
extra vakantie. Het moet redelijkerwijs te  
voorzien zijn (en/of worden aangetoond)  
dat een vakantie in de schoolvakanties tot 
onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen 
zal leiden; 

•  De aanvraag moet minstens acht weken van 
tevoren bij de directeur worden ingediend;

•  De verlofperiode mag maximaal tien  
schooldagen beslaan;

•  De betrokken ouders/verzorgers moeten zelf  
aan de vakantie deelnemen;

•  Er mag éénmaal per jaar om dezelfde reden 
verlof worden verleend: Dus niet tweemaal één 
week.

3.  Andere omstandigheden die in aanmerking
komen voor verlof: 
•  Bijwonen van een huwelijk van bloed- of  

aanverwanten t/m de 3e graad en vieringen van 
een 12,5-, 25-, 40- 50- of 60-jarig huwelijks-
jubileum van ouders of grootouders en vieringen 
van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van 
ouders of grootouders    

•  Bij ernstig levensbedreigende ziekte zonder  
uitzicht op herstel van bloed en aanverwanten 
tot en met de 3e graad en bij overlijden van 
bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad. 

Verlofaanvragen bij bovenstaande situaties  
worden altijd individueel beoordeeld. Er kunnen 
ook andere omstandigheden zijn waarbij u verlof 
wilt aanvragen.

De algemene regel hierbij is:
Verlof wordt verleend als een kennelijk    
onredelijke situatie voorkomen kan worden.  
Het zijn vaak omstandigheden die buiten de wil 
van leerling en/of ouders/verzorgers zijn gelegen.  

De Leerplichtwet



April 2020

1 woe 17 vrij

2 do 18 za

3 vrij • open podium 19 zo

4 za 20 ma

5 zo 21 di

6 ma 22 woe

7 di 23 do

8 woe • ouderpanel 24 vrij • koningsspelen

9 do 25 za

10 vrij  • juf Yvonne B. jarig 
 • open podium

26 zo

11 za 27 ma • meivakantie

12 zo 28 di • meivakantie

13 ma • 2e paasdag 29 woe • meivakantie

14 di  • studiedag, groep 1 t/m 4 vrij 30 do • meivakantie

15 woe

16 do • juf Helmi jarig



Welke situaties komen in principe niet 
in aanmerking voor verlof?
• Familiebezoek in het buitenland.
•  Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere 

boekingsmogelijkheden.
•  Vakantie in een goedkope periode of in verband 

met speciale aanbieding.
•  Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met 

te verwachten verkeersdrukte.
•  Verlof wegens vakantie van vriendjes/ 

vriendinnetjes.
•  Verlof omdat andere kinderen uit het gezin  

vrij zijn.
•  Uitnodiging van familie of vrienden buiten de 

normale schooltijd.
•  Het verzilveren van een gewonnen reis buiten  

de normale vakantietijd

Indienen aanvraag
Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar 
bij de directie op beide locaties.
U levert de volledig ingevulde aanvraag met  
bewijs tijdig, indien mogelijk ten minste 8 weken 
van tevoren, in bij de directeur/ adjunct-  
directeur. Hij/zij neemt zelf een besluit over een 
verlofaanvraag voor een periode van maximaal 
10 schooldagen. Als de aanvraag betrekking heeft 
op een periode van meer dan 10 schooldagen, 
wordt de aanvraag doorgestuurd naar de  
leerplichtambtenaar. Deze neemt vervolgens een 
besluit.

Bij afwijzing kunt u altijd schriftelijk bezwaar 
aantekenen bij de persoon die het besluit heeft 
genomen. U krijgt altijd de gelegenheid uw  
bezwaar mondeling toe te lichten.

Tot slot
Wanneer u geen toestemming hebt voor extra 
verlof voor uw kinderen en u houdt uw kinderen 
toch van school , dan is de directeur wettelijk 
verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. 
De leerplichtambtenaar zal u in dat geval  
oproepen en kan er toe besluiten proces-verbaal 
op te maken. 



Mei 2020

1 vrij • meivakantie 17 zo • communieviering 

2 za • meivakantie 18 ma • atelierdag 

3 zo • meivakantie 19 di

4 ma • meivakantie 20 woe • studiedag goep. 1 t/m 8 vrij

5 di • meivakantie 21 do • hemelvaart

6 woe • meivakantie 22 vrij  • juf Esther jarig 
  • vrije dag

7 do • meivakantie 23 za

8 vrij • meivakantie 24 zo

9 za 25 ma • atelierdag 

10 zo 26 di • schoolreis groep 3-4

11 ma 27 woe • kledingactie

12 di 28 do • schoolreis groep 5-6

13 woe 29 vrij

14 do 30 za

15 vrij 31 zo • juf Jarmilla en juf Patty jarig

16 za



Hi-Level
Sinds schooljaar 2015-2016 ontmoeten elke 
woensdagochtend ontwikkelingsgelijken elkaar in 
de Hi-Levelgroep en werken deze leerlingen aan 
uitdagende activiteiten en programma’s waaraan 
duidelijke doelen gekoppeld zijn zoals Spaans, 
filosofie, sociaal emotionele ontwikkeling en  
projectwerk. Het ‘leren leren’ staat centraal.  
Deze leerlingen hebben behoefte aan een extra 
uitdagende leeromgeving met gelijkgestemden, 
naast het extra aanbod in de groep. Meestal  
hebben ze voldoende aan het horen van de  
instructie in de groep om zich iets eigen te  
maken. Er echt iets voor moeten doen is een  
ervaring die ze te weinig opdoen.

Motivatieproblemen en onderpresteren kunnen 
dan het gevolg zijn. Ook hoogbegaafde leerlingen 
moeten uitgedaagd worden om tot prestaties en 
succeservaringen te komen.

Een vreemde taal zoals bijv. Spaans is een  
voorbeeld van zo’n uitdaging. De leerlingen  
kunnen dit niet leren door het een keer te horen, 
daar komt wel wat meer bij kijken. Het leren  
ervaren en omgaan met het moment dat je een 
keer niet een antwoord op een vraag weet, het 
leren omgaan met ontwikkelingsgelijken en het 
leren van ‘planning en overzicht’ staan centraal  
in het aanbod van de Hi-Levelgroep.
Leerlingen voelen zich in de Hi-Levelgroep  
gezien en erkend. Dat alleen al maakt dat het 
welbevinden van de leerlingen enorm groeit,  
wat een positieve invloed heeft op de beleving 
van het ‘reguliere’ aanbod in de rest van de week.
Hi-Level is niet een vervanging voor wat er in de 
klas gebeurt, het is een extra aanbod bovenop het 
compact en verdiepende/verrijkende werk in de 
klas.

Voor vragen kunt u terecht bij Erna Boskman 
(leerkracht Hi-Levelgroep) IB of directie. 

Taakspel
In het schooljaar 2008-2009 is de Vendelier  
gestart met de invoering van Taakspel voor de 
groepen 3 t/m 8. De school is gestart met de  
invoering van Taakspel om de taakgerichtheid  
van leerlingen te bevorderen, het klassenklimaat 
positief te stimuleren en leerkrachten handvatten 

te geven om leerlingen in het proces te begeleiden.
In de bouwvergaderingen wordt aandacht besteed 
aan het uitvoeren van Taakspel. Hierin wordt  
aandacht geschonken aan de verschillende  
elementen van Taakspel (observeren-teams  
samenstellen-beloningen). 

Gouden Weken
In het schooljaar 2016-2017 is de Vendelier 
gestart met de invoering van de Gouden Weken 
in de groepen 3 t/m 8. De dynamische driehoek 
tussen leerkracht, kind en ouder staat centraal. 
Een groep, zoals een klas, vormt zich volgens een 
bepaald aantal fasen. Uit onderzoek is gebleken 
dat gedurende ongeveer 6 weken een klas  
verschillende fasen in groepsvorming doorloopt. 
Een leraar heeft tijdens deze eerste periode de 
mogelijkheid om van de groep leerlingen een  
positieve groep te maken. Hierna zijn de rollen, 
normen en waarden grotendeels bepaald voor  
de rest van het jaar. In deze 6 weken is de invloed 
van de leraar van groot belang. Bij de Gouden 
Weken ligt het accent dus op groepsvormende 
activiteiten.

Ouder-Kindgesprekken
In de afgelopen jaren zijn we het schooljaar  
gestart met Ouder aan het Woord-gesprekken  
en hebben we ook individuele kindgesprekken 
gevoerd. 

Een logische stap is dan ook dat we de gesprekken 
met ouders en kinderen samen gaan doen. Natuurlijk 
is het zo dat een kind van groep 1 een heel ander 
gesprek zal voeren, dan een kind uit een hogere 
groep. Wij denken dat het een meerwaarde is om 
met alle kinderen en ouders deze gesprekken te 
voeren vanuit een gedeelde en gezamenlijke  
verantwoordelijkheid. 

We willen het kind steeds meer nadrukkelijker 
betrekken bij het eigen ontwikkelproces (vergroten 
eigenaarschap en bewustwording).
Kinderen kunnen zelf het beste verwoorden wat 
goed voor hen is, wat en hoe zij willen leren en 
welke hulp zij daarbij nodig hebben m.a.w. wat 
hun onderwijsbehoeften zijn. 

Natuurlijk zijn er ook momenten waarop ouders 
apart met de leerkracht in gesprek kunnen. 



Juni 2020

1 ma • 2e pinksterdag 17 woe • kamp groep 8

2 di 18 do  • juf Marloes jarig  
 • kamp groep 8

3 woe 19 vrij • kamp groep 8 
 • verslag 2 mee naar huis

4 do • schoolreis groep 1-2 20 za

5 vrij 21 zo

6 za 22 ma • deze week spreekuur

7 zo 23 di

8 ma 24 woe

9 di 25 do • studiedag, groep 1 t/m 4 vrij

10 woe • wandelvierdaagse 26 vrij

11 do • wandelvierdaagse 
 • schoolreis groep 7-8

27 za

12 vrij • wandelvierdaagse 28 zo  • juf Kirstin jarig

13 za • wandelvierdaagse 29 ma • deze week spreekuur

14 zo 30 di

15 ma

16 di • kamp groep 8



Sova-training
Sova training kan het kind helpen de sociale  
vaardigheden te vergroten. De training draagt bij 
aan een positiever zelfbeeld en groter vertrouwen. 
Er zijn positieve ervaringen op het gebied van 
sociale vaardigheidstrainingen: kinderen krijgen  
inzicht in de samenhang tussen een gebeurtenis, 
hun gedachten, gevoelens en gedrag, waardoor ze 
ook meer controle krijgen over deze vieraspecten. 
De training gaat uit van de oplossingen die een 
kind kiest om een bepaald probleem aan te  
pakken. Er wordt gekeken of dit de meest handige 
en helpende oplossing was. De focus ligt tijdens 
de training op het toepassen van andere/helpende 
oplossingen in moeilijke situaties. Het grootste 
effect van de training zal gehaal worden bij de 
training.

Rots en Water
Voor kinderen is goed contact met de  
leeftijdgenoten erg belangrijk. Sociale  
vaardigheden zorgen ervoor dat ze in de omgang 
zowel aan eigen wensen en behoeftes, als aan  
die van anderen kunnen voldoen. Daarnaast is  
het zo dat kinderen zich het best ontplooien als  
ze vertrouwen hebben in zichzelf en hun gevoelens 
kunnen hanteren. We vinden het daarom dan ook 
erg belangrijk dat kinderen zich, naast cognitieve 
vaardigheden, ook sociale vaardigheden eigen  
maken. Het gaat daarbij niet alleen om het  
vermijden van ongewenst gedrag , maar om de 
totale ontwikkeling van de individuele leerling. 
We willen de kinderen helpen op te groeien tot 
zelfstandige, sociaal -vaardige en betrokken  

mensen. Uiteraard zijn we hier de hele dag alert 
op en stemmen we onze lessen af op samenwerken, 
elkaar helpen en elkaar in hun waarde laten.  
Hiervoor werken we op onze school in de groepen  
met de methode “leefstijl”. Er zijn bij ons op 
school leerkrachten opgeleid tot het geven van 
Sova- en Rots  Watertraining. Rots  Water is een 
sociale competentietraining bestaande uit 10 lessen 
met een fysieke invalshoek, wat inhoudt dat de 
training bestaat uit oefeningen waarbij je bezig 
bent met je lijf, ervaart wat je doet in je hoofd  
en welke invloed dat heeft op je gedrag.

Er worden betekenisvolle situaties gecreëerd 
waarin iedereen zich herkent. Zo ontstaat een 
optimaal leerklimaat, waarin het kind wordt  
bijgestaan in zijn meest elementaire behoeftes:  
het ontwikkelen van zelfbeheersing, zelfreflectie  
en zelfvertrouwen om te kunnen spelen, te  
leren en met anderen samen te zijn. Rots staat 
voor kracht; doelen stellen, het ontwikkelen van 
doorzettingsvermogen, je kunnen afsluiten van 
groepsdruk, voor je zelf opkomen, vergroten van 
concentratie.
De verbindende kwaliteit van Water zorgt ervoor 
dat je je leert verplaatsen in de ander. Inzicht 
krijgen in andermans kwaliteiten, rekening houden 
met elkaar en communiceren zijn onderwerpen die 
bij Water horen.
 
Voor vragen kunt u terecht bij juf Mayke en juf 
Jarmilla (leerkrachten Sova en Rots & Water)  
of bij IB en directie.



Juli 2020

1 woe • musical groep 8a en 8c 17 vrij • zomervakantie

2 do • musical groep 8b 18 za • zomervakantie

3 vrij 19 zo • zomervakantie

4 za • juf Inge jarig 20 ma • zomervakantie

5 zo • juf Brigitte jarig 21 di • zomervakantie

6 ma • juf Rowie jarig 22 woe • zomervakantie

7 di  • doorschuifmiddag 23 do • zomervakantie

8 woe 24 vrij • zomervakantie

9 do • juf Janneke jarig 25 za • juf Dorethé jarig

10 vrij 26 zo • zomervakantie

11 za • juf Marjo jarig 27 ma • zomervakantie

12 zo 28 di • zomervakantie

13 ma • zomervakantie 29 woe • zomervakantie

14 di • zomervakantie 30 do • zomervakantie

15 woe • zomervakantie 31 vrij • zomervakantie

16 do • zomervakantie



Luizenprotocol
Sinds mei 2002 is er een luizenprotocol van 
kracht.

Verantwoordelijkheid
De ouders/verzorgers zijn primair verantwoordelijk 
voor het adequaat behandelen van hoofdluis 
binnen het gezin. Dat betekent dat de ouders hun 
kind(eren) kammen met de netenkam na iedere 
vakantie (dat werkt  het meest effectief). Het is  
de bedoeling dat ouders hoofdluis bij hun 
kind(eren) melden op school. De school tracht 
een bijdrage te leveren bij het voorkomen en de 
verspreiding van hoofdluis. 

Elke groep heeft ‘hoofdluisscreenouders’ die  
werken volgens een bepaald stappenplan.

Belangrijk om te vermelden is dat alleen de  
contactpersoon van het team en/of leerkrachten 
als aanspreekpunt naar ouders en kinderen toe 
functioneren. Dit is geen taak voor de hoofd-
luisscreenouders. 

Hoe komt u van hoofdluis af?
Kam gedurende veertien dagen elke dag het haar 
met een fijntandige, metalen kam in combinatie 
met crèmespoeling. De metalen netenkam  
verwijdert neten en luizen.
Meld op school dat uw kind hoofdluis heeft!!

Advies GGD Brabant Zuidoost
Sinds maart 2011 is de richtlijn aangepast,  
maatregelen zoals het wassen van beddengoed, 
knuffels etc. zijn niet meer nodig. Ook het gebruik 
van luizenzakken wordt niet meer actief  
geadviseerd.  De nadruk ligt in het nieuwe  
advies op kammen, kammen en kammen!!

Voor meer informatie en advies kunt u terecht  
bij Jeugdgezondheidszorg tel: 088 0031 100.

Voor meer gedetailleerde informatie over  
hoofdluis o.a. vragen en antwoorden, verwijzen 
we u naar www.ggdbzo.nl 

Schoolcontactpersoon:
Huub Swinkels tel. 520 434 / 432 326

Meldcode 
De Meldcode Huiselijk Geweld en Kinder-
mishandeling is per 1 januari 2019 verbeterd  
en aangescherpt. De meldcode is een stappenplan 
waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling 
signaleren en melden. Er is een afwegingskader 
in opgenomen waardoor de beslissing om al dan 
niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt. 
Voor onze school geldt wanneer een leerkracht 
een vermoeden heeft dit wordt gedeeld met de 
intern begeleiders en de directeur waarbij de  
volgende stappen worden doorlopen:
1. Signalen in kaart brengen
2.  Overleggen met collega en eventueel  

Veilig Thuis
3. Gesprek met ouders
4.  Wegen van huiselijk geweld  

of kindermishandeling
5. Beslissen 
Uitgangspunt bij het hanteren van dit afwegings-
kader is dat er zorgvuldig gewerkt wordt en we 
ons baseren op feitelijke, zo concreet mogelijke 
en relevante informatie over het kind en ouder(s).
Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar 
de website van Veilig Thuis;  
www.veiligthuiszob.nl

https://www.ggdbzo.nl
https://www.veiligthuiszob.nl


Augustus 2020

1 za • zomervakantie 17 ma • zomervakantie

2 zo • zomervakantie 18 di • zomervakantie

3 ma • zomervakantie 19 woe • zomervakantie

4 di • zomervakantie 20 do • zomervakantie

5 woe • zomervakantie 21 vrij • zomervakantie

6 do • zomervakantie 22 za

7 vrij • zomervakantie 23 zo

8 za • zomervakantie 24 ma

9 zo •  juf Esther V. jarig 25 di

10 ma •  juf Jet jarig 26 woe

11 di • zomervakantie 27 do

12 woe • zomervakantie 28 vrij

13 do • zomervakantie 29 za

14 vrij • zomervakantie 30 zo

15 za • zomervakantie 31 ma

16 zo • zomervakantie



Directie
Directeur:  
Yvonne van Heugten          06 - 131 997 84 
Adjunct-directeur:  
Huub Swinkels

E-mail: info@devendelier.nl 

Bestuur Qliq Primair Onderwijs
College van Bestuur
J. v.d. Heijden - voorzitter

Nieuwveld 61, 5702 HW Helmond
Tel. 0492 - 477 960
e-mail: info@qliqprimair.nl
www.qliqprimair.nl 

Medezeggenschapsraad
Oudergeleding: Telefoon
Tom Kemps (voorzitter) 0492 - 542 157
Ramon Verspeek 0492 - 786 316
Niels Schrama
Isabelle Ruyters 

Ouderraad
Boukje Froeling (voorzitter) 06 - 174 354 75
Marion Berkvens (penningmeester)
Bregje Verstijnen (secretaris)
Yvonne van Dijk
Loes van de Weijer
Anke van de Ven
Mary Orellana
Daniëlle van den Broek 
Heleen Blaauw
Sandra van de Weijer
Janny Dam
Miriam Wesselink 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder  
Onderwijs (GCBO) Postbus 82324
2508 EH Den Haag Tel. 070 - 386 16 97  
info@gcbo.nl    
www.gcbo.nl 

GGD Brabant-Zuidoost 088 0031 100
www.ggdbzo.nl

Centraal Secretariaat Klachtenregeling
voor het katholiek onderwijs
Postbus 82324
2508 Den Haag  
070-392 55 08

Contactpersoon klachtenregeling
Huub Swinkels                
0492 - 520 434/432 326

Inspectie van het onderwijs 088 - 669 60 00
Kantoor Eindhoven
      
Inspectie van het onderwijs 0900 - 111 31 11
Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Namen en adressen



Schutsboom 67 
5706 KH Helmond 
T 0492 52 04 34

Stepekolk-Oost 53 
5706 LA Helmond 
T 0492 43 23 26 
 
info@devendelier.nl 
www.devendelier.nl

https://devendelier.nl

