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Website: www.inhethartvanhethout.nl
Contact: info@inhethartvanhethout.nl

Beste ouders/verzorgers,

Kindcentrum In het Hart van het Hout is een integraal kindcentrum, waar
professionals in onderwijs, opvang en zorg vanuit één visie, en als één team
samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen van 0 -13 jaar. Bij ons telt en
doet ieder kind mee, in een omgeving waarin alle kinderen samen kunnen
opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Een centrum waar je samen leert en speelt. Waar vanuit talenten en
mogelijkheden voor elk kind een passend aanbod is, en elk kind de
begeleiding en ondersteuning krijgt die nodig is om zich optimaal te
ontwikkelen.
In Kindcentrum In het Hart van het Hout wordt vanuit een doorgaande lijn
0 -13 jaar onderwijs, opvang en ondersteuning geboden vanuit één kindgericht
plan. Op een vertrouwde en sfeervolle plek, midden in de wijk, waar je elkaar
kunt ontmoeten, je samen kunt ontwikkelen en waar je mag ontdekken wat je
talenten zijn. Leren, spelen, sport, muziek, creativiteit, techniek, zorg en
ondersteuning; het hoort er allemaal bij. We vinden het heel gewoon dat je
alles in en rond het kindcentrum kunt doen.
Kindcentrum In het Hart van het Hout is een warme en veilige plek waar
kinderen en ouders welkom zijn. Een fijne omgeving, die zich kenmerkt door
vertrouwen, veiligheid, belangstelling en aanmoediging. Leren en leven doe je
niet alleen maar samen met anderen.
Voor meer informatie verwijzen we u door naar onze www.inhethartvanhethout.nl.
Mocht u nog vragen, opmerkingen en/of ideeën hebben na het lezen van de informatie, dan nodigen wij u
van harte uit om dit met ons te bespreken. We wensen iedereen die zich betrokken voelt bij ons mooie
kindcentrum een gelukkig, gezond en leerzaam jaar toe.

Namens het team van Kindcentrum In het Hart van het Hout,
Petra van den Bosch
directeur
Locatie Slegersstraat
Slegersstraat 2a
5706 AX Helmond
tel: 0492-523701
BSO peutergroep: tel. 06-21486524
3+ groep / BSO: tel. 06-11450671
Locatie Dolfijnlaan
Dolfijnlaan 81
5706 BT Helmond
tel: 0492-534649
Website: www.inhethartvanhethout.nl
Contact: info@inhethartvanhethout.nl
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Missie
Onze missie is elk kind gelukkig te laten zijn in wie het is en kan worden. Kindcentrum In het Hart van het
Hout is als een dorp, een vertrouwde en veilige plek van waar iedereen elkaar kent, waar je welkom bent
en van waar uit kinderen de wereld kunnen gaan ontdekken.
Dit gebeurt door aanwezige talenten te zien en nieuwe te ontdekken, en het unieke potentieel van elk kind
tot volle bloei te laten komen. Bij ons is ieder kind welkom en krijgt iedereen gelijke kansen om te
ontwikkelen en te groeien. We geloven in de ontwikkelkracht van élk kind. Samen leren we het leven en
dragen we zorg voor een vreedzame en respectvolle omgeving.

Visie
Kinderen groeien en ontwikkelen zich de hele dag door, stap voor stap. Ze zijn nieuwsgierig en zitten vol
energie om op onderzoek en avontuur te gaan. In de periode 0 -13 jaar leggen zij een belangrijk fundament
voor de rest van hun leven.
Onze doelen zijn veel breder dan alleen de kerndoelen van het onderwijs. Vanuit het beeld dat kinderen
zich 24/7 ontwikkelen is ons aanbod breed en integraal en overstijgt de doelen van onderwijs en
kinderopvang. Naast het aanbod van kennis en vaardigheden dragen we bij aan de ontwikkeling van
gelukkige en evenwichtige kinderen, die een plek vinden die het beste bij hen past. Daarom realiseren we
een omgeving die groei stimuleert: een veilige plek waar je ambities en talenten worden gekoesterd, waar
er plaats is voor je persoonlijke doelen en waar ook waardering is voor het helpen en ondersteunen van
elkaars doelen. Een omgeving waar er mensen zijn die je helpen om deze doelen te stellen en je
aanmoedigen doelen te bereiken.
Kindcentrum In het Hart van het Hout draagt vanuit hoge ambities en kwaliteit bij aan de brede ontwikkeling
van kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij werken zowel met professionals binnen het kindcentrum als ook met
externe partners intensief en integraal samen vanuit een gezamenlijke gedrevenheid om kinderen alle
kansen te geven ‘het beste uit zichzelf te halen’.

Kernwaarden
Ontwikkelen
Het gemiddelde kind bestaat niet. Dus hoef je niet allemaal hetzelfde te kunnen, want iedereen ontwikkelt
zich anders. In het nieuwe kindcentrum mag je jezelf zijn, en krijg je de bagage mee die je nodig hebt om
een goede start te maken in de maatschappij.
Ontdekken
Kinderen ontdekken al doende, en doen voortdurend nieuwe ervaringen op waarmee ze hun grenzen
verleggen. Het prikkelen van nieuwsgierigheid in een uitdagende omgeving; dat is onze belangrijkste
opdracht. De omgeving is zo ingericht dat deze uitnodigt om op onderzoek uit te gaan. Kinderen doen dat
op hun eigen manier, met vallen en opstaan en in hun eigen tempo.
Ontmoeten
Kinderen ontwikkelen zich met elkaar in een omgeving waar volop gelegenheid is om samen op te trekken.
In het nieuwe kindcentrum werken kind, ouders en professional samen. Het kindcentrum is voor iedereen
een vertrouwde plek waar je samen leeft, leert en speelt.
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Alle groepen
4 t/m 13 jaar

Lizzy van Deursen (ma-do-vr) en Lonneke v.d. Velden (di)
Gertie v.d. Eijnde (ma t/m vr)
Marlies Klopping (ma t/m wo) en Marieke Raijmakers (do –vr)
Yvonne de Bruin (ma t/m vr)
Sanne Regtien (ma-di-vr) en Marjolein Penneli (wo-do)
Chantal Swinkels(ma –di ) en Marja Kuijpers (wo t/m vr)
Henriette v. Hoof (ma t/m wo) en Marij Claessens (wo t/m vr)
Iris Heling (ma t/m vr)
Janneke Benders (di -wo) en Conny v. Vugt (ma-do-vr)
Ankie Maas (ma t/m vr)
Simone de Groot (ma t/m vr)
Paul v.d. Berg (ma t/m vr)
Pauline Boumans (ma-di-do-vr) en Dominique Voesten (wo)
Marjolein v. Zon (ma t/m vr)
Marjolijn v.d. Burgt (ma t/m wo) en Dorina Koenders (do –vr)

Locatieleider



Paul Hendriks (JIBB+) (ma-di-woe)
Sanne Regtien (ma-di-vr), Marjolein Penneli (di-do) en
Lonneke v.d. Velden (ma-wo-do)
Dominique Voesten-Gerritsen

Teamleider peuters en
BSO
Administratie



Karlijn de Bie-Berkers



Jolanda Zwanenberg (ma-di-vr)

Locatie Dolfijnlaan

Kernplein
Groepen 1-2
Kernplein 2
Groepen 3-4
Kernplein 3A

Kerngroepen
 Kerngroep A

Wie
 Hennie Sleegers (ma t/m vr)
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Lieke Martens (ma) en Annemieke Manders (di t/m vr)
Kim Janssen (ma t/m wo) en Erica v.d. Heijden (wo t/m vr)
Ondersteuning Linda Verlijsdonk (ma-do-vr)
Berdien Maas (ma t/m wo) en Marjolijn v.d. Burgt (do-vr)
Brigitte v. Otterdijk (ma t/m wo) en Ellen v.d. Horst (di-do-vr)
Ondersteuning Linda Verlijsdonk (ma-do-vr)
Jobbe Steenland (ma-woe-do-vrij) en Sandra v. Deursen (di)
Stella Gommans (ma t/m wo) en Sandra v. Deursen(do-vr)
Arja Lakerveld (ma-di-do-vrij) en Mieke v. Nunen (wo)
Ondersteuning Lieke Martens (di-do)
Jobbe Steenland(di)

Locatieleider



Judith Geubbels

Administratie



Christel van Houwelingen (di-do-vr)

Vakleerkracht gym

Alle groepen

Openingstijden
In het Hart van het Hout is een integraal kindcentrum voor kinderen van 0 -13 jaar.
We zijn 52 weken per jaar open van 7.00 tot 19.00 uur. In deze tijd is er voor ieder kind een passend
arrangement mogelijk.
Kinderen van 4 – 13 jaar die alleen van het onderwijsaanbod gebruik maken volgen onderstaand rooster
Maandag, dinsdag en donderdag 8.30 tot 14.45 uur
Woensdag en vrijdag 8.30 tot 12.30
Vanaf 8.15 uur kunnen kinderen binnen lopen, en om 8.30 uur starten we met het programma.
Kinderen lunchen op de “lange” dagen op school, dat heet ook wel een continurooster.
Medewerkers en vrijwilligers begeleiden samen tijdens het overblijven. Kinderen nemen hun eigen
(gezonde) lunchpakket mee. We denken hierbij aan brood en drinken ( geen koolzuurhoudende
dranken) met eventueel een gezonde aanvulling in de vorm van fruit en/ of groenten.

Ziek melden
Wanneer uw schoolgaande kind ziek is, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (voor 8.15 uur) telefonisch
Doorgeven:
Voor locatie Slegersstraat belt u: 0492-523701, voor locatie Dolfijnlaan is dat 0492-534649.
Ziekmeldingen worden doorgegeven aan de betreffende mentor. In geval van
onduidelijkheid neemt deze contact op met de ouders. Als uw kind wat langer ziek is, of het moet in
het ziekenhuis worden opgenomen, neemt u dan contact op met de betreffende mentor.
De menotr houdt elke dag bij welke leerlingen niet aanwezig zijn.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:
1. leerlingen die verlof hebben gekregen vanwege bijzondere omstandigheden.
2. leerlingen die ziek gemeld zijn.
3. leerlingen die afwezig zijn en waarvan geen melding is binnengekomen.
Alle meldingen van afwezigheid worden genoteerd. Bij geen melding wordt contact opgenomen met
de ouders. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt door de leerkracht gemeld bij de directeur. De
directeur is verplicht de leerplicht ambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd
schoolverzuim.
Willen ouders ruiluren krijgen voor hun ziekmelding op de opvang, dienen ze dit via ons ouderportaal
te doen.

Vakantierooster, vrije dagen en studiedagen
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

14 oktober t/m 18 oktober 2019
23 december t/m 3 januari 2020
24 februari t/m 28 februari 2020
27 april t/m 8 mei 2020
13 juli t/m 21 augustus 2020

Vrije dagen
2e Paasdag
Hemelvaart
2e pinksterdag

13 april 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020

Extra vrije dagen

30 september 2019
6 december 2019
11 februari 2020
2 april 2020
29 mei 2020
10 juli 2020

Communicatie / nieuwsbrief
Uiteraard houden we ouders en andere betrokkenen graag op de hoogte van de activiteiten en
ontwikkelingen aangaande ons kindcentrum. U ontvangt dan ook wekelijks een digitale kindcentrum
nieuwsbrief waarin u op de hoogte wordt gehouden van lopende zaken.

Ouderinloop
Vanaf 8.15 uur zijn de deuren geopend voor inloop, en om 8.30 uur starten we het programma. U
bent vrij om even mee naar binnen te lopen. De professionals zijn bij de start van de dag gericht op
het ontvangen van kinderen. Hier zal dan ook hun aandacht naar uit gaan. Mocht u als ouder een
belangrijke vraag of mededeling hebben, dan vragen we u dat per mail of briefje te doen.
Jaarlijks houden we een aantal inloopmomenten, waarin u van harte uitgenodigd bent een kijkje te
nemen op het kindcentrum. Deze inloopmomenten worden in de nieuwsbrief gecommuniceerd

Verjaardagen
Een kind dat jarig is, vindt het meestal erg leuk om te trakteren en zijn of haar verjaardag te vieren
met anderen. Op kernplein 1 en 2 zijn ouders van harte uitgenodigd de verjaardag meevieren. Dit
wordt in overleg met de mentor gedaan. Op de andere kernpleinen vieren de kinderen hun
verjaardag in de kerngroep. We vragen u de traktaties klein en gezond te houden (dus geen snoep,
kauwgum etc.) Om het verjaardagsfeest van uw kind op het kindcentrum goed en gezellig te kunnen
vieren, verzoeken wij u om geen video-opnames in de klassen te maken. Ook vragen we u terughoudend
te zijn met het maken van foto’s en het plaatsen ervan op social media.
Bij het vieren van verjaardag tijdens de opvang worden de traktaties door de professionals in overleg met
de kinderen gekozen en gemaakt. Dit zullen altijd gezonde traktaties zijn die binnen ons voedingsbeleid
passen. Op kernplein 1 worden ouders uitgenodigd om bij de verjaardag van een kind aanwezig te zijn.
Vanaf kernplein 2 mag dit ook maar zullen wij zelf met uw kind zijn/haar verjaardag plannen. Kinderen
vinden het ook op de buitenschoolse opvang prettig om hun verjaardag te vieren naast de verjaardag in de
kerngroep aangezien er dan sprake is van een andere kind samenstelling dan in onderwijstijd.

Gymnastiek
Groep 1 en 2
Als het weer het toelaat zullen de kinderen van deze groepen zoveel mogelijk buiten spelen. Minimaal 1x per
week worden er ook bewegings- en spellessen gegeven in de speelzaal. Ook bij minder goed weer maken
we van deze accommodatie gebruik.
We stellen het op prijs als ze op gymschoentjes gymmen, die ze zélf aan en uit kunnen doen. U begrijpt dat
het voor de juffrouw ondoenlijk is om alle kinderen hierbij te helpen. Instappertjes zijn dan misschien een
goed alternatief. De gymschoenen blijven op school.

Groep 3 t/m 8
“Gelijke kansen voor gezonde motorische en sociale ontwikkeling van alle kinderen in Helmond” blijven we
belangrijk vinden. Concreet betekent dit dat alle leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 één gymles in de
week les krijgen van een vakdocent. Op locatie Slegersstraat zal Paul Hendriks, vakdocent JIBB+, dit doen
en op de locatie Dolfijnlaan zal Jobbe Steenland de gymles verzorgen.
Kleding: een gymbroek en shirt, gymschoenen met witte zolen die géén strepen veroorzaken en alleen
binnen worden gedragen.
Het gymrooster wordt in de eerste week na de zomervakantie via de Nieuwsbrief gecommuniceerd.

Kindcentrumraad
Wat is een kindcentrumraad? Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te
stellen. Via de MR kunnen zowel ouders als personeelsleden meepraten over het beleid op school. Ook
moet er op ieder kinderdagverblijf een oudercommissie (OC) zijn, waarin ouders inspraak hebben in het
beleid van het dagverblijf. Omdat Kindcentrum In het Hart van het Hout zowel onderwijs als dagverblijf
aanbiedt, hebben wij gekozen de MR en OC samen te voegen. Wij noemen dit de Kindcentrumraad (KCR).
Het schooljaar 2019 -2020 wordt gebruikt als overgangsjaar om naar deze nieuwe structuur te groeien. Dit
betekent dat de MR-en van de drie scholen als gezamenlijke MR starten. De periode augustus – december
wordt gebruikt om de nieuwe opzet KCR uit te werken en in te richten. In januari 2020 willen we vanuit de
nieuwe opzet gaan werken.
Kindcentrum In het Hart van het Hout is onderdeel van een groter overkoepelend schoolbestuur (QliQ
Primair Onderwijs). QliQ heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De taken en
bevoegdheden van de GMR zijn in een apart reglement vastgelegd en hebben betrekking op zaken die alle
scholen aangaan. Eén van onze teamleden en twee van onze ouders hebben ook zitting in de GMR.

Wat doet de Kindcentrumraad?
De Kindcentrumraad praat mee over alles wat met Kindcentrum In het Hart van het Hout te maken heeft.
De Kindcentrumraad heeft op sommige onderwerpen instemmingsrecht, dat wil zeggen dat ze JA of NEE
kan zeggen tegen bepaalde besluiten (b.v. over het koersplan (schoolplan), schoolgids, schoolreglement,
fusieplannen, besteding van de vrijwillige ouderbijdrage). Op andere onderwerpen heeft de
Kindcentrumraad adviesrecht (b.v. vakantieplanning, toekomstplannen voor de school, sluiting,
aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van personeel). Het bestuur moet serieus reageren op ieder advies dat
de Kindcentrumraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen. Ook mag de Kindcentrumraad
ongevraagd voorstellen doen en adviezen geven aan het bestuur.

Activiteiten commissie
Voor het organiseren van vieringen en activiteiten heeft Kindcentrum In het Hart van het Hout de
activiteitencommissie. De activiteitencommissie bestaat uit betrokken ouders en professionals die met veel
toewijding en creativiteit samenwerken in het bedenken en organiseren van vieringen en activiteiten op het
kindcentrum. Ook de leerlingen uit de Kinderraad zullen betrokken worden bij het organiseren en uitvoeren
van de activiteiten.

Kinderraad
In het Hart van het Hout heeft een kinderraad die bestaat uit 8 kinderen; vertegenwoordigers van
kernplein 3b en 4 van beide locaties. Deze kinderen worden bij start van het schooljaar gekozen.
Vijf keer per jaar vergadert de kinderraad met een directielid over kansen, ontwikkelpunten en
veranderingen op het kindcentrum. De kinderen brengen zaken in vanuit het kernplein die ze graag
verbeterd zien. Ook werken ze mee om ideeën uit te werken en plannen te maken om het
kindcentrum nog beter te maken.
Op de kernpleinen 3a, 3b en 4 staan boxen waar alle kinderen ideeën in kunnen stoppen, de
kinderen uit de kinderraad nemen deze box mee naar de vergadering en bespreken de ideeën in de raad.

Verlof
Voor het verlenen van bijzonder verlof is wet- en regelgeving vastgelegd. Het is voor leerplichtige
kinderen (vanaf 5 jaar) niet toegestaan buiten de vastgestelde schoolvakanties/vrije dagen zonder
toestemming afwezig te zijn. Alleen wanneer er sprake is van “gewichtige omstandigheden” kan
eventueel extra verlof worden verleend. Onder “gewichtige omstandigheden” wordt o.a. verstaan:
• jubilea in het gezin.
• overlijden/begrafenis van naaste familieleden.
• huwelijk van een familielid.
• calamiteiten
Ongeoorloofd verzuim moet worden gemeld aan de leerplicht ambtenaar van de gemeente.
Voor de opvang geldt dat u te allen tijde vrij bent om uw kind af te melden. Wij attenderen u wel op
onze ruiltegoed regeling. Als u uw kind op tijd, voor 8:30 uur dezelfde dag, afmeldt via het
ouderportaal bouwt u voor de uren die u nu niet afneemt ruiltegoed op. Deze uren zijn een jaar
geldig om op een ander moment in te zetten, bijvoorbeeld wanneer u op een dag dat u normaal
gesproken geen opvang afneemt toch een keer opvang kan gebruiken. Wij vinden het prettig als u
vakanties doorgeeft op het moment dat deze bij u bekend zijn. Dit geeft ons inzicht in het kind-aantal
waarop wij ons activiteitenaanbod af kunnen stemmen en ervoor kunnen zorgen dat er genoeg
personeel wordt ingezet.

Belangrijke adressen en gegevens
Locatie Slegersstraat
Slegersstraat 2a
5706 AX Helmond
tel: 0492-523701
BSO peutergroep: tel. 06-21486524
3+ groep / BSO: tel. 06-11450671
Locatie Dolfijnlaan
Dolfijnlaan 81
5706 BT Helmond
tel: 0492-534649
Website: www.inhethartvanhethout.nl
Contact: info@inhethartvanhethout.nl
Schoolbestuur
Qliq primair onderwijs
Nieuwveld 61
5702 HW Helmond
0492 - 477960
e-mail:
secretariaat@qliqprimair.nl
www.qliqprimair.nl

Korein Kinderplein
Kanaaldijk-Zuid 5A
Postadres 473 6500AL
Eindhoven
040-2948989
klantadvies@koreinkinderplein.nl

GGZ
Gebouw ’t Warant
Wesselmanlaan 25a
5707 AH Helmond
0492 - 848000
GGD
www.ggdbzo.nl/ouders
Email:
mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
Tel: 088 0031 414
maandag t/m vrijdag van 8.30
tot 17. 00 uur.

Inspectie Basisonderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over het onderwijs:
0800-8051 (gratis)
Klachtenmeldingen over
seksuele intimidatie, seksueel
misbruik,
ernstig psychisch of fysiek
geweld; meldpunt
vertrouwensinspecteurs
0900 - 1113111
Kantoor Eindhoven
Inspecteur: Drs. H. Franssen
Zernikestraat 6
5612 HZ Eindhoven
Postbus 530
5600 AM Eindhoven

Vertrouwenspersonen Qliq primair
Dhr. Simon Prinsen,
mobiel te bereiken via 06 395 659 07
emailadres: s.prinsen@yahoo.nl
mw. Hélène Slegers
mobiel te bereiken via 06 533 648 47
emailadres: heleneslegers@gmail.com

CJG
Centrum voor Jeugd en Gezin Helmond
Wethouder Ebbenlaan 131
Telefoon 0800-556655
e-mail: info@cjghelmond.nl
www.cjghelmond.nl
Openingstijden:
Inloop: maandag t/m vrijdag 9.00-13.00 uur.
Telefonisch:
Maandag t/m vrijdag 9.00- 17.00 uur.

