
Beste ouders/verzorgers,

Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2021-2022.

De kalender vormt samen met de schoolgids de totale schoolgids.

U vindt op de bovenste helft algemene informatie, 

als aanvulling op de informatie in de schoolgids.

Op de onderste helft zijn de activiteiten genoteerd.

De vakantiedagen zijn grijs aangegeven.

Wij wensen u en uw kinderen een fijn schooljaar toe.

Team OBS De Sleutel

SCHOOLKALENDER 2021 - 2022

Eilenbergstraat 256 • 5011 EC Tilburg • Postbus 2091 • 5001 CB Tilburg

tel.: 013 455 39 05 • e-mail: sleutel@opmaatgroep.com • website : http://obsdesleutel.nl/ • facebook.com/obsdesleuteltilburg

maakt deze kalender mede mogelijk
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VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR

Voor u ligt de jaarkalender van openbare basis-
school De Sleutel. OBS De Sleutel is een school 
die valt onder Stichting Opmaat Groep. Dit is een 
organisatie voor openbaar onderwijs in Midden-
Brabant en bestaat uit 15 openbare basisscholen 
en 1 AZC-school gelegen in de gemeenten 
Tilburg, Oisterwijk en Hilvarenbeek.
 

Iedere school binnen onze unie is uniek en het 
bestuur bestuurt de scholen op hoofdlijnen. We 
creëren de kaders waarbinnen de scholen goed 
onderwijs kunnen geven, zoals financiële stabili-
teit en een efficiënt personeelsbeleid.
 
Het motto van onze scholengroep is: “Samen 
maken we het verschil” 
 
Bij onze scholen dragen circa 500 betrokken en 
deskundige personeelsleden zorg voor bijna 5000 
leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
graag naar onze basisscholen gaan en dat de 
leerkrachten er met plezier werken. Het is onze 

eigen professionele inzichten gebaseerd op 
gedegen wetenschappelijk onderzoek 
Wij bepalen de wereld waarin we leven en we 
omarmen diversiteit  
We hebben respect en een universele verant-
woordelijkheid voor onze aarde; ons thuis.
 
In onze dagelijkse lespraktijk betekent dit het 
volgende:
Wij leren kinderen regie te nemen over hún 
toekomst en wij begeleiden hen daarbij, op de 
best mogelijke manier. Met veel plezier zoeken 
we naar het beste resultaat en samen ontdekken 
we hun ideale pad. En dat doen wij graag samen 
met u.
 
Openbaar en bijzonder neutraal onderwijs
Onze scholen staan open voor iedereen, ongeacht 
afkomst, levensbeschouwing, godsdienst of 
geaardheid. Dat geldt voor de leerlingen, maar 
ook voor ouders en leerkrachten. Onze openbare 
basisscholen zijn van en voor iedereen. De 
algemeen geldende maatschappelijke normen en 
waarden zijn daarom leidend.  
 
Het bestuur van Stichting Opmaat Groep wenst 
u en uw kinderen een heel prettig schooljaar toe!
 
Met vriendelijke groet,
Annemie Martens
voorzitter College van Bestuur
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morele opdracht om gelijke kansen te creëren 
voor alle leerlingen. Onze scholen ontwikkelen 
zich tot Hoogpresterende Scholen (HPS).
 
De volgende pijlers zijn bij ons belangrijk: 
Wij garanderen iedere leerling gelijke kansen 
ongeacht milieu of achtergrond 
We hebben hoge verwachtingen van alle 
leerlingen 
We bepalen onze eigen bestemming en zijn 
leergierige wereldburgers 
Gedrag en samenleven moet je leren, kennis gaat 
vooraf aan vaardigheden 
Alle kinderen kunnen alles leren op basis van 
begeleide directe instructie, doelmatig oefenen 
en zelfstandig toepassen 
De docent staat centraal en werkt op basis van 

-		Wij	zorgen	voor	focus	als	het	gaat	om	het	
nastreven	van	onze	missie	en	visie	

-		Wij	zoeken	steeds	naar	de	meest	actuele	
wetenschappelijk	onderbouwde	kennis	

-		Wij	delen	kennis,	en	zorgen	voor	 
inspirerende	en	toepasbare	manieren	van	
kennisdeling	

-		Wij	zijn	en	blijven	een	lerende	organisatie	
die	continu	streeft	naar	verbetering	

-		Wij	zijn	een	waardevolle	en	betrouw-
bare	partner	voor	leerlingen,	ouders,	
leerkrachten,	omgeving	en	andere	partners.
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Eerste schooldag 
Schooljaar 2021-2022

Ouderwelkom 
(schoolplein)

Ouderkamer

Groepen 1/2 hele dag 
vrij

Ouderkamer

Groepen 1 t/m 8 en 
Taalschool hele dag vrij

Studiedag

Goudenstartbijeen-
komsten

Goudenstartbijeen-
komsten

Ouderkamer

Goudenstartbijeen-
komsten

Goudenstartbijeen-
komsten

35 36 37 38 39

Wij zijn de enige school voor openbaar onderwijs 

in Tilburg-Noord en staan voor kwalitatief, goed 

onderwijs en het bieden van nieuwe perspec-

tieven voor onze leerlingen.

Kiezen voor een openbare basisschool, betekent 

dat u kiest voor een ontmoetingsplaats voor 

verschillende denkwijzen en levensbeschou-

wingen. Dit houdt in dat wij, naast belangrijke 

vakken als taal en rekenen, aandacht hebben voor 

overtuigingen die tot ander denken en handelen 

kunnen leiden. Ons team van betrokken en 

professionele medewerkers helpt kinderen vanuit 

dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen en 

bereidt ze stap voor stap voor op een succesvolle 

overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

WELKOM BIJ OPENBARE BASISSCHOOL DE SLEUTEL

Onze school startte op 9 augustus 1971. De naam 

en het huidige logo van de school geven de identi-

teit van de school weer: Opmaat, Groei, Sleutel 

naar succes, Diversiteit, Kleurrijk, Kindgericht! 

Gedurende haar 45-jarige bestaan, heeft De 

Sleutel zich ontwikkeld tot een plek waar kinderen 

met verschillende sociale en culturele achter-

gronden onderwijs op maat ontvangen.

Het kiezen van een geschikte basisschool is geen 

eenvoudige opgave; als ouder/verzorger geeft 

u namelijk een belangrijk deel van de zorg voor 

uw kind uit handen. Het is dus van groot belang 

dat de handelingswijze en visie van de basis-

school overeenstemmen met uw eigen inzichten 

in opvoeding. Uitgangspunten van de school zijn 

veiligheid, vertrouwen en respect. Immers, het 

veilig en vertrouwd voelen in de school is de 

voorwaarde voor een goede schoolloopbaan van 

een kind. Omdat we de (sociale) veiligheid en het 

welbevinden van kinderen heel belangrijk vinden, 

werken wij met kinderen en ouders/verzorgers 

aan een positief schoolklimaat.

Tot slot. Wij vinden 

het belangrijk dat 

ouders/verzorgers 

van nieuwe leerlingen, 

kennisnemen van de dagelijkse gang van zaken 

op school. In deze kalender vindt u daar belang-

rijke informatie over. Let	 op:	 i.v.m.	 de	 huidige	

Coronamaatregelen	 dient	 u	 Klasbord	 (school-

nieuws	 en	 groepsnieuws)	 goed	 in	 de	 gaten	

te	 houden.	 Sommige	 afspraken	 in	 en	 rond	 de	

school	 wijken	 namelijk	 af	 van	 de	 standaard

situatie	 zoals	 beschreven	 in	 deze	 schoolka-

lender!

Wij hopen dat u onze schoolkalender met plezier 

en belangstelling zult gebruiken. Heeft u vragen, 

opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten!

Met vriendelijke groeten,

namens het team van OBS De Sleutel,

Bram Boek

Directeur
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Sleutelraad

Ouderkamer

Groepen 1 t/m 4 hele 
dag vrij

Ouderkamer

Praktisch  
Verkeersexamen 
groep 8

MR-vergadering

Ouderkamer

Taalschoolgroep hele 
dag vrij

Herfstvakantie
25 t/m 29 okt.

39 40 41 42 43

GROEPSLEERKRACHTEN:   

Groep 1/2A Noortje de Kort noortje.dekort@opmaatgroep.com  (ma-di-vr)

 Nienke Schoenmakers nienke.schoenmakers@opmaatgroep.com (wo-do)

Groep 1/2B Ankie van de Ven ankie.vandeven@opmaatgroep.com  (ma t/m vr)

Groep 1/2T Nieklet Arts nieklet.arts@opmaatgroep.com  (ma t/m vr)

Groep 3 Amarantha Rausch  amarantha.rausch@opmaatgroep.com (ma t/m vr)

Groep 4 Iris van Hees iris.vanhees@opmaatgroep.com  (ma t/m vr)

Groep 5 Petra Brun petra.brun@opmaatgroep.com  (ma-vr)

 Ilse van Gastel ilse.vangastel@opmaatgroep.com  (di-wo-do)

Groep 6 Lizette Sneijers lizette.sneijers@opmaatgroep.com  (ma t/m vr)

Groep 7 Susan Mols susan.mols@opmaatgroep.com  (ma t/m vr)

Groep 8 Mukadder Mamak-Yavuz mukadder.yavuz@opmaatgroep.com  (wo-do-vr)

 Monique Dank monique.dank@opmaatgroep.com  (ma-di)

Taalschool  Daisy van Beers daisy.vanbeers@opmaatgroep.com  (wo-do-vr)

 Maaike Delfgaauw maaike.delfgaauw@opmaatgroep.com (ma-di)

TaalTuin Claudia Vorselaars claudia.vorselaars@opmaatgroep.com (ma-di)

Gymleerkracht Joris Swaanen      (do)

GROEPSONDERSTEUNING:
Onderwijsassistente Taalschool Aicha Bouwens (ma t/m do)

 Nadika Balentijn (vr)

Onderwijsassistent OBS De Sleutel Thijs Krijnen  (ma t/m vr)

 Nadika Balentijn (ma-di-do)

 Nadine Arts (ma-di-do

Leerkrachtondersteuner OBS De Sleutel Luc van Wandelen  (ma t/m vr)
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Deze week 
hoofdluiscontrole

Ouderkamer Ouderkamer MR-vergadering

Sleutelraad

Ouderkamer

Schoolreisje
(alle groepen)

Groepen 1/2 hele dag 
vrij

Deze week 
10-minutengesprekken

Ouderkamer

Sinterklaas op school

Ouderkamer
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SCHOOLLEIDING EN -ONDERSTEUNING
Directeur Bram Boek  (ma-di-wo-do)

Teamleider Petra Brun (wo-do)

Intern Begeleider Marsha Bosma  (di-wo)

Intern begeleider Monique Dank  (wo)

Administratie Diana Fase (ma-di-do-vr)

 Petra Horvers  (ma-wo)

Conciërge/Eventmanager Myriam Beerendonk (ma-di-do-vr)

SPECIALISTEN EN BIJZONDERE TAKEN
Coördinator VVE Nieklet Arts

Coördinator Rekenen Rianne van Hamont

Coördinator Taal Monique Dank

Coördinator Cultuureducatie Anneke Kolen

Coördinator Sociale veiligheid Marsha Bosma en Monique Dank

Intern vertrouwenscontactpersoon Marsha Bosma en Monique Dank

Coördinator Educatief Partnerschap Ilke Reijnen (ContourDeTwern)

Begeleider Passend Onderwijs Rob Maes (Plein 013)

Schoolmaatschappelijk werker Liselotte Heerema (SMW)

Wijkverpleegkundige Martijn Weug (GGD)

Leerplichtambtenaar Annelieke van der Meer – Huigen (gemeente Tilburg)

 

VVE = Voor- en Vroegschoolse Educatie
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1

2

Groepen 1/2 hele 
dag vrij

Groepen 1 t/m 8 en 
Taalschool hele dag vrij

Studiedag

Ouderkamer

Groep 8 (IEP/LVS)

Groep 8 (IEP/LVS)

Ouderkamer

Ouderkamer

Kerstdiner op school

Groepen 1/2 hele 
dag vrij

Overige groepen vanaf 
12.00 uur vrij

1e Kerstdag

 
2e Kerstdag

Kerstvakantie
27 dec. t/m 7 jan.

1	januari

2	januari

48 49 50 51 52

SCHOOLTIJDEN
De eerste bel gaat om 8.05 uur, kinderen en 

ouders mogen vanaf dat moment naar binnen. 

Om 08.15 uur klinkt de tweede bel. De lessen 

beginnen dan. Wij vragen ouders ervoor te 

zorgen dat de lessen op tijd kunnen beginnen, 

door kinderen op tijd naar school te brengen 

en de school bij de start van de lessen direct te 

verlaten. Om 14.15 uur is de schooldag afgelopen 

en mogen ouders/verzorgers hun kind(eren) 

binnen ophalen.

De zoemer gaat 10 minuten voor de aanvang van 

de lessen.

Bij De Sleutel hebben we een 5-gelijke-dagen-

model. Dit betekent dat alle groepen op alle 

lesdagen van 08.15 tot 14.15 uur naar school gaan. 

Dit komt de structuur en dagroutine van kinderen 

ten goede en werkt bevorderend voor het 

schoolklimaat. In het 5-gelijke-dagen-model 

lunchen en spelen de kinderen namelijk onder 

toezicht van professionals, de leerkrachten en 

onderwijsondersteuners van school. Zij houden 

zicht op het sociaal functioneren van de kinderen 

en kunnen eerder interventies plegen als dit 

nodig is.

GEZOND MET DE FIETS
Op de fiets naar school is heel gezond! Degenen 

die op de fiets naar school komen, moeten de 

fietsen in de fietsenstalling in de fietsenrekken 

zetten. Het fietssleuteltje van de naam voorzien is 

geen overbodige luxe. De school is niet aanspra-

kelijk voor eventuele schade.

GYM- EN SPELLESSEN
Het is van groot belang dat kinderen plezier 

hebben in bewegingsonderwijs, omdat plezier in 

hoge mate bepalend is voor hun buitenschoolse 

en (latere) deelname aan sportactiviteiten. 

Daarom bieden wij zoveel mogelijk bewegings-

onderwijs op maat met uitdagende activiteiten 

die goed passen in de belevingswereld van 

kinderen.

De kinderen van de groepen 1/2 brengen voor 

de spellessen gymschoenen zonder veters mee 

(geen zwarte zool). De gymschoenen blijven op 

school. Zorgt u ervoor dat de naam erin staat. 

De kleuters hoeven verder geen gymkleding 

mee naar school te nemen. De kleuters hebben 

meerdere keren per week gym- en spellessen.

Voor de groepen 3 t/m 8 en Taalschool is gymkle-

ding tijdens de gymles verplicht! Daarmee wordt 

bedoeld: een schoon shirt, een makkelijk zittende 

broek kort/lang of een legging (anders dan die 

dag op school wordt gedragen), schone sokken 

en schone gymschoenen (geen zwarte zool, geen 

turn- en buitenschoenen). Gymkleding vergeten? 

De leerling mag alleen assisteren tijdens de les 

en mag dus niet deelnemen aan het sporten. 

De sportkleding wordt pas aangetrokken in de 

kleedkamer bij de gymzaal.

De groepen 3 t/m 8 en Taalschool hebben 1x per 

week gymles op donderdag. De gymles wordt 

gegeven door een vakdocent.

 2021 DECEMBER

maakt deze kalender mede mogelijk
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31Kerstvakantie
27 dec. t/m 7 jan.

Deze week 
hoofdluiscontrole

Sleutelraad

Ouderkamer

MR-vergadering

Toetsweek groepen 
3 t/m 7 (IEP/LVS)

Adviesgesprekken 
groep 8

Ouderkamer

Adviesgesprekken 
groep 8

Groepen 1 t/m 4 hele 
dag vrij

Toetsweek groepen 
3 t/m 7 (IEP/LVS)

Ouderkamer

Toetsweek groepen 
3 t/m 7 (IEP/LVS)

1 2 3 4 5

PAUZETIJDEN
Binnen het ‘5-gelijke dagen-model’ werken we 

met een continurooster: alle leerlingen blijven 

tussen de middag op school.

De groepen 1 t/m 4 en Taalschool eten van 

12.00 tot 12.15 uur, daarna spelen ze buiten van 

12.15 tot 12.45 uur.

De groepen 5 t/m 8 spelen buiten van 11.45 tot 

12.15 uur, daarna lunchen ze van 12.15 tot 12.30 

uur.

CONSUMPTIES TIJDENS DE PAUZES
Voor de ochtendpauze kunnen de kinderen 

fruit of drinken meebrengen (geen koolzuur-

houdende dranken). Graag drinken in een 

beker meegeven en brood in een brood-

trommel. Dus geen pakjes, blikjes en plastic 

flesjes met drinken! Dit geeft veel afval en ze 

zijn erg milieubelastend.

Voor de lunch nemen de kinderen brood en 

gezond drinken (zonder koolzuur) mee. Extra 

fruit is natuurlijk ook toegestaan.

Voor jonge kinderen is het prettig als het ‘lastig’ 

fruit al klaargemaakt is voor consumptie in de 

klas. Alle kinderen gebruiken de lunch in het 

groepslokaal en eten met de eigen leerkracht.

 

 

VERJAARDAGEN/ FEESTJES 
Als uw kind jarig is, mag het voor de groeps-

genoten en de leerkracht een eenvoudige 

traktatie meenemen. Enkele suggesties (van 

de GGD) zijn:

stukjes komkommer of augurk, appels, peren, 

radijsjes, blokjes kaas, worst, kaas- crackers, 

stukjes kroepoek. Kijk ook eens op www.

gezondtrakteren.nl voor nog meer inspiratie.

BEDANKDAG VOOR LEERKRACHTEN
Elk jaar is er een juffen/meester-dag. Er wordt 

dan door de kinderen gezamenlijk een klein 

cadeautje gekocht om de juf of meester te 

bedanken voor het afgelopen jaar. Een collega 

of klassenouder zorgt voor de organisatie van 

het cadeau. Voor het cadeautje wordt een 

kleine vrijwillige bijdrage gevraagd. Wij willen 

vragen geen aparte cadeautjes mee te geven 

(er wordt al voor een cadeautje gezorgd), een 

tekening of een knutselwerkje mag natuurlijk 

wel.

U hoort in de loop van het schooljaar van 

de klassenouder of leerkracht wanneer de 

bedankdag plaatsvindt.
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Groepen 1 t/m 8 en 
Taalschool hele dag 
vrij

Studiedag

Ouderkamer

Groepen 1/2 hele 
dag vrij

MR-vergadering

Ouderkamer

Oudergesprekken  
Rapport 1 groepen 1 
t/m 7 en Taalschool
Sleutelraad
Ouderkamer

Carnavalsochtend

Groepen 1 t/m 8 en 
Taalschool vanaf 12.00 
uur vrij

Voorjaarsvakantie
28 apr. t/m 4 mrt

SCHOOLVERZEKERING
Stichting Opmaat heeft voor al haar scholen een 

aansprakelijkheids- en een collectieve ongeval-

lenverzekering afgesloten voor: personeel, 

leerlingen én hulpouders. Hulpouders staan 

omschreven als: ‘diegenen die op verzoek van de 

schoolleiding c.q. het schoolbestuur assistentie 

verlenen bij bepaalde evenementen in school-

verband zoals schoolreisjes en excursies’. Dit 

betekent dat tijdens schoolreisjes e.d. kinderen 

verzekerd zijn en dat de inzittendenverzekering 

van de ‘oudertaxi’s’ niet noodzakelijk is. 

Een schoolreisverzekering is niet afgesloten. De 

leerlingen blijven dus zelf aansprakelijk (verant-

woordelijk) voor verlies of beschadiging van de 

eigen spullen en kunnen derhalve beter géén 

waardevolle spullen meenemen.

EIGENDOMMEN VAN LEERLINGEN
De school is niet aansprakelijk voor schade aan of 

verlies van eigendommen van leerlingen die op 

eigen initiatief mee naar school worden gebracht. 

Dit betreft zowel speelgoed, fietsen, sieraden als 

elektronische apparatuur (mobiele telefoon e.d.).

na over de verkeersveiligheid rond de school. Ook 

nemen wij deel aan het regionale verkeersoverleg.

(EDUCATIEVE) VERKEERSACTIVITEITEN
Onze school biedt verkeerslessen aan via de 

methode wijzer in het verkeer. Er worden ook 

extra activiteiten gepland om de verkeersvaardig-

heden te vergroten. Denk hierbij aan:

* Praktisch en theoretisch verkeersexamen

* Streetwise (ANWB)

* Dode hoek-project

* Pleintje verkeer

* Fietsencontrole

* Verkeersprojecten bij de kleuters

* Verschillende clinics

* Verkeerseducatie in de klas

*  Activiteiten om de verkeersveiligheid rond de 

school te verbeteren.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN
Het komt nogal eens voor dat op school spullen 

van kinderen blijven liggen. Vooral kleding-

stukken worden nogal eens vergeten. Alle kleding 

wordt verzameld in een krat bij de voordeur. 

Niet opgehaalde kledingstukken worden na een 

bepaalde tijd verzameld en meegegeven aan de 

kledinginzameling.

VEILIG IN HET VERKEER
Onze school bezit het Brabants verkeersveilig-

heidslabel (BVL). Daar zijn we trots op, omdat 

we verkeerseducatie en verkeersveiligheid heel 

belangrijk vinden voor onze leerlingen.

DOELSTELLING
Wij willen de verkeersvaardigheden van onze 

leerlingen vergroten. En bewustwording van 

ouders en andere betrokken vergroten ten 

behoeve van de verkeersveiligheid rondom 

de school. We werken samen met onze buren, 

KBS De Stelaertshoeve, in een werkgroep 

Verkeersveiligheid. Samen organiseren we 

bijvoorbeeld het verkeersexamen en denken we 
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Deze week 
luizencontrole

Aanmelden leerlingen 
A t/m K  Voortgezet 
Onderwijs (VO)

Ouderkamer

Aanmelden leerlingen 
L t/m Z Voortgezet 
Onderwijs (VO)

Voorjaarsvakantie
28 apr. t/m 4 mrt

Ouderkamer

Groepen 1/2 hele 
dag vrij

Ouderkamer Ouderkamer

MR-vergadering

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
In het jaar dat uw kind 4 jaar wordt, neemt 

u contact op met de school. U maakt dan 

een afspraak voor een rondleiding en korte 

intake. Er vindt een gesprek plaats over de 

ontwikkeling van het kind. Vragen die ouders 

hebben, kunnen gesteld worden en de visie en 

werkwijze van de school worden toegelicht. 

Ouders zijn verplicht om alle relevante infor-

matie over het kind te verstrekken aan school.

Voor ieder kind wordt bekeken of wij het 

onderwijs kunnen bieden dat het kind nodig 

heeft. In principe is ieder kind welkom. 

Wanneer duidelijk wordt dat wij dat voor uw 

kind niet kunnen bieden, gaan wij samen met u 

op zoek naar een onderwijsplek waar dat wel 

kan. Daarvoor hebben wij een aannamebeleid 

opgesteld. Meer belangrijke informatie vindt u 

in de schoolgids en op onze website.

OPEN DAG
Om ons onderwijs te profileren, zal er elk jaar 

in maart een open dag georganiseerd worden 

voor ouders/verzorgers die zich oriënteren 

op een basisschool voor hun kind(eren) of 

eventuele andere belangstellende ouders. 

Wij zetten graag onze deuren open voor een 

vrijblijvende rondleiding. 

Iedereen die belangstelling heeft voor OBS De 

Sleutel is deze dag van harte welkom. Heeft 

u familieleden, vrienden, buren of bekenden 

die op zoek zijn naar een school voor hun 

kind(eren)? Attendeer ze op onze open dag.

WIJZIGINGEN GEZINSSITUATIE OF 
CONTACTGEGEVENS
Als er eventuele wijzigingen zijn in uw gezins-

situatie, willen we dat graag weten op school. 

Het kunnen ook wijzigingen zijn in uw contact-

gegevens. Vaak kunnen misverstanden worden 

voorkomen of gedrag van kinderen verklaard 

worden door een berichtje uwerzijds. Wilt u 

ook op tijd doorgeven, dat u gaat verhuizen of 

wanneer uw telefoonnummer of e-mailadres 

is gewijzigd? We kunnen dan zorgen, dat onze 

administratie goed “bijblijft”.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
De medezeggenschapsraad op OBS de Sleutel 

bestaat uit 4 leden. De ene helft van de raad 

bestaat uit personeelsleden en de andere helft 

zijn 2 leden namens de ouders. De MR kunt u 

vergelijken met een ondernemingsraad in het 

bedrijfsleven. De MR denkt mee, praat mee en 

beslist mee over beleidszaken binnen de school. 

De vergaderingen zijn openbaar. De data van de 

vergaderingen staan vermeld in deze kalender.

Teamgeleding: Oudergeleding:  

Amarantha Rausch Malika Belgharbi  

 (voorzitter)

Ankie van de Ven Omar Maxamud

(secretaris)
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Sleutelraad

Ouderkamer

Groepen 1 t/m 4 hele 
dag vrij

Ouderkamer

1e Paasdag

2e Paasdag

Ouderkamer

Eindtoets groep 8 (IEP)

Eindtoets groep 8 (IEP)

Koningsspelen

Groepen 1 t/m 8 en 
Taalschool vanaf 12.00 
uur vrij

Meivakantie
25 apr. t/m 9 mei

Mei
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VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Met uw vrijwillige ouderbijdrage zijn we in staat om 

voor uw kind(eren) activiteiten als schoolreisjes, 

sinterklaas, kerstdiner, carnaval, ouderfeest, 

excursies, afscheidseten groep 8, avondvier-

daagse, aanschaf materialen (bijv. T-Shirts) etc. te 

ondersteunen en/of te organiseren. Het zijn stuk 

voor stuk activiteiten waar kinderen naar uitkijken, 

waar ze van leren en waar ze vooral heel veel 

plezier aan beleven. De hoogte van de vrijwil-

lige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Na 

vaststelling krijgt u rond oktober/november van 

de Sleutelraad een rekening. Het bedrag maakt u 

over op rekeningnummer NL37INGB0000055614 

t.n.v. Sleutelraad Tilburg o.v.v. de naam en groep 

van uw oudste kind. De bedragen voor dit school-

jaar zin vastgesteld op:

- Eén kind: €  25,00

- Twee kinderen: €  50,00

- Drie kinderen: €  75,00

- Vier kinderen: € 100,00

SCHOOLREISJE
Samen met de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage 

wordt uw betaling voor het schoolreisje geïnd. Om 

de kosten voor ouders te spreiden, betaalt u de 

bijdrage altijd verdeeld over twee schooljaren.

Per schooljaar betaalt u 10 euro voor het grote 

schoolreisje, dus over twee jaar betaalt u in totaal 

per groot schoolreisje per leerling 20 euro (2 x 10 

euro).

DE SLEUTELRAAD EN OUDERVERENIGING
De Sleutelraad wordt gevormd door een afvaar-

diging van ouders en vertegenwoordigt de totale 

oudervereniging. De Sleutelraad ondersteunt het 

team bij het organiseren, uitvoeren en financieren 

van activiteiten gedurende het schooljaar. Het 

(mede) financieren van al deze activiteiten gebeurt 

namelijk van de vrijwillige ouderbijdrage, welke 

wordt geïnd en beheerd door de Sleutelraad. 

De Sleutelraad vergadert ongeveer 6 keer per 

schooljaar. Als je je kind(eren) inschrijft bij OBS De 

Sleutel word je automatisch lid van de Sleutelraad. 

Het lidmaatschap eindigt automatisch wanneer je 

je kind(eren) uitschrijft of als ze na groep 8 van 

school gaan.

KOMT U HELPEN?
Ieder jaar hebben we weer veel extra hulp van 

ouders nodig. Veel leerzame en leuke activiteiten 

voor de leerlingen kunnen alleen met de hulp van 

ouders doorgaan! 

WIE HELPT MEE ALS…
- Klassenouder: je bent de verbindende factor 

tussen de leerkracht en ouders. Je regelt 

bijvoorbeeld een leerkrachtcadeautje voor de 

‘leerkrachtbedankdag’. Ouders kunnen bij jou 

terecht met vragen en opmerkingen. Je wordt 

als eerste gevraagd om te assisteren bij feesten/

activiteiten. Aanmelden bij de leerkracht.

- Luizenpluizer: je maakt deel uit van het 

Kriebelteam van de school. Je controleert 

elke maandag of dinsdag na een vakantie de 

kinderen op hoofdluis en neten. Belangrijk 

werk dus! Aanmelden bij de coördinator 

Ouderbetrokkenheid: Ilke Reijnen.

- Leesouder: je helpt kinderen uit verschil-

lende groepen met zelfstandig leren lezen. Als 

leesouder kun je goed met kinderen opschieten 

en deel je graag complimenten uit ter bevordering 

van het leesproces. Aanmelden bij de leerkracht.

- Rijder/begeleider: je helpt tijdens uitstapjes 

(bijvoorbeeld naar de Duinen, speeltuin of een 

museum) door te rijden en/of begeleiden. 

Aanmelden bij de leerkracht. Houd de oproepjes 

bij de deur van het klaslokaal en op Klasbord goed 

in de gaten!

Alvast bedankt voor alle hulp, tijd en energie!
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Meivakantie
25 apr. t/m 9 mei

Groepen 1 t/m 8 en 
Taalschool hele dag 
vrij

Studiedag

Deze week 
luizencontrole

Ouderkamer

Toetsweek - Groepen 3 
t/m 6 (IEP/LVS)
- Pré-adviestoets groep 
7 (IEP)
Wandel4Daagse

Wandel4Daagse

Sleutelraad

Ouderkamer

Wandel4Daagse

Wandel4Daagse

Groepen 1/2 hele dag 
vrij

Toetsweek - Groepen 3 
t/m 6 (IEP/LVS)
- Pré-adviestoets groep 
7 (IEP)

MR-vergadering

Ouderkamer

Hemelvaart

Toetsweek - Groepen 3 
t/m 6 (IEP/LVS)
- Pré-adviestoets groep 
7 (IEP)

Ouderkamer

18 19 20 21 22

POSITIEF SCHOOLKLIMAAT – 5 GOUDEN 
REGELS
Omdat we het welbevinden van onze leerlingen 

op school en de sfeer in de klas zo belangrijk 

vinden, werken wij actief aan een positief school-

klimaat. Dat doen we met meerdere instrumenten 

en methoden: de Kanjermethode, anti-pestpro-

tocol, Marietje Kesselsproject, SCOL, gedrags-

bevorderingsprotocol, PBS etc. Onze wijkbrede 5 

Gouden Regels zijn echter de onbetwiste basis:

1. Ik heb respect voor de ander.

2.  Ik zorg samen met anderen voor een veilige 

omgeving.

3.  Ik ben zuinig op mijn eigen en andermans 

spullen.

4. Ik help anderen.

5. Ik houd me aan de afspraken.

Door actief te werken aan een positief school-

klimaat, krijgen leerlingen meer zelfvertrouwen, 

gaan ze beter leren, gaan ze zich betrokken 

voelen bij elkaar, leren ze gevoelens onder 

woorden te brengen, durven ze zichzelf te zijn, 

voelen ze zich veilig en worden pestproblemen 

voorkomen of opgelost.

VERZUIM
Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk 

dat uw kind naar school gaat. Komt een leerling 

niet naar school tijdens de vastgestelde school-

tijden, dan noemen we dat verzuim. We onder-

scheiden twee vormen van verzuim: geoorloofd 

en ongeoorloofd. Verzuim o.b.v. een ziekmelding 

is een veel voorkomend voorbeeld van geoor-

loofd verzuim. Verzuim door regelmatig te laat 

komen, geldt als ongeoorloofd verzuim. 

Is uw kind ziek of dreigt het te laat te komen, 

dan wordt u verzocht dit zo snel mogelijk aan 

de school door te geven (telefonisch). Niemand 

hoeft zich dan onnodig ongerust te maken. Let 

op: in alle gevallen wordt het verzuim, geoorloofd 

en ongeoorloofd, geregistreerd in onze leerlin-

genadministratie. In geval van verzuim waarvoor 

geen toestemming is verleend (bijv. bij vaak te 

laat komen), geeft de directeur van de school 

dit door als ongeoorloofd schoolverzuim aan de 

leerplichtambtenaar. 

VRIJSTELLING AANVRAGEN
De directeur heeft de bevoegdheid om extra 

verlof te verlenen, maar dit alleen vanwege 

belangrijke omstandigheden. Dit kunnen zijn: 

familieomstandigheden, zoals huwelijk, jubilea of 

verhuizing. We ontvangen daar graag een bewijs 

van. Vakanties buiten normale schoolvakanties 

horen daar niet bij. Uitzonderingen zijn er voor 

ouders, die vanwege de aard van hun beroep, 

moeten werken tijdens de schoolvakanties. In dit 

geval dient een werkgeversverklaring overlegd 

te worden. Verzoeken om extra verlof dienen bij 

de directie van de school 8	weken	van	tevoren* 

schriftelijk aangevraagd te worden, middels het 

aanvraagformulier ‘buitengewoon verlof’. Dit 

formulier is verkrijgbaar bij de administratie.

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

 2022 MEI

maakt deze kalender mede mogelijk



6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Toetsweek
- Groepen 3 t/m 6 
(IEP/LVS)
- Pré-adviestoets 
groep 7 (IEP)

Schoolfotograaf

1e Pinksterdag

2e Pinksterdag

Ouderkamer Ouderkamer

Ouderfeest

MR-vergadering

Groepen 1/2 hele dag 
vrij

Extra vakantieweek
20 t/m 24 juni

Deze week 
luizencontrole

Sleutelraad

Ouderkamer

Doordraaimiddag

Kennismakingsmiddag 
VO 
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VERVANGING VAN AFWEZIGE LEERKRACHTEN
Bij de tijdelijke afwezigheid van een leerkracht wordt zo goed mogelijk voor 

vervanging/opvang gezorgd. Wij proberen de vervanging zoveel mogelijk 

via onze eigen leerkrachten (ruilen of tijdelijke uitbreiding) te regelen. Is 

dit niet mogelijk dan vragen we vervanging aan via een regionale vervan-

gingspool van bevoegde leerkrachten en onderwijsassistenten.

De procedure die gevolgd wordt is:

- Wij zoeken een vervangende leerkracht (zie hierboven).

-  Indien er geen vervangende leerkracht beschikbaar is: leraaronder-

steuner of Kids@School.

-  Indien er helemaal geen vervanging beschikbaar is, worden de kinderen 

verdeeld over de andere groepen (max. 1 dag).

-  Duurt deze situatie langer dan 1 dag, dan worden ouders zo snel 

mogelijk geïnformeerd dat we geen leerkracht beschikbaar hebben en 

dat de kinderen thuis moeten blijven.

-  Ouders die echt geen opvang kunnen regelen, kunnen in overleg treden 

met het MT over alternatieve opvangmogelijkheden. De school is in 

deze gevallen verplicht opvang (géén les) te organiseren.

ONDERWIJSUREN PER JAAR
Het wettelijke minimum aantal uren onderwijs op de basisschool (groep 1 

t/m 8) is 7520 uur. Scholen bepalen, rekening houdend met onderstaande 

wettelijke richtlijnen, zelf hoe zij deze uren over de leerjaren verdelen.

Er is geen wettelijke eis gesteld aan het maximum aantal lesuren per dag. 

Scholen moeten wel zorgen voor een evenwichtige verdeling van activi-

teiten over de dag.

De groepen 1 t/m 8 maken dagelijks 5,25 uur oftewel 5 uur en 15 minuten. 

In een reguliere vijfdaagse lesweek hebben zij 26,25 uur les.

 Vastgesteld minimum  Gepland 2021-2022

Groepen 1/2  900 uur  928 uur

Groepen 3 - 4  930 uur  963 uur

Groepen 5 - 8  980 uur  984 uur



4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Rapport 2 mee naar 
huis groepen 1 
t/m 7 en Taalschool

Ouderkamer

MR-vergadering

Groepen 1 t/m 4 hele 
dag vrij

Deze week 
10-minutengesprekken

Start Kamp groep 8

MR-vergadering

Ouderkamer

Kamp groep 8

Kamp groep 8

Einde Kamp groep 8

Ouderkamer

Eindmusical groep 8

Groepen 1 t/m 8 en 
Taalschool vanaf 12.00 
uur vrij

Start zomervakantie

26 27 28 29 30

KINDEROPVANG
Geïnteresseerd in (buitenschoolse) opvang voor 

je kind(eren)? Als school organiseren we dat 

niet zelf, hiervoor werken we samen met de 

volgende professionele opvangorganisaties: 

Peutercrѐche Symfonie (2-4), Kinderopvang 

Norlandia (0-12) en Kinderopvang Tjil! (0-12). Let 

op: alle Tilburgse ouders van peuters van 2 tot 4 

jaar krijgen vanuit de gemeente een tegemoet-

koming in de kosten voor 2 dagdelen per week 

op basis van 40 weken opvang per jaar. Voor 

kinderen met een indicatie van het consulta-

tiebureau vergoedt de gemeente een extra 3e 

dagdeel volledig. Norlandia biedt dagopvang 

(0-4 jarigen) en buitenschoolse opvang (4-13 

jarigen). 

GEZAMENLIJK VVE-PROGRAMMA
Het doel van VVE is het voorkomen van (taal-) 

achterstanden op de basisschool. De doelgroep 

zijn kinderen van 2 tot 6 jaar. OBS De Sleutel, 

Peutercrèche Symfonie, Norlandia en Tjil! 

werken gezamenlijk met een VVE-programma. 

dere kwesties die meer tijd vragen, kan je van 

tevoren een afspraak maken.

Kijk op onze website www.obsdesleutel.nl voor 

meer informatie. Hier kan je ook de schoolgids 

vinden. 

Houd ook Klasbord in de gaten voor actuele 

informatie vanuit de school en eigen klas. Kom 

je er digitaal niet uit, dan kan je natuurlijk ook 

terecht (voor hulp) bij de administratie!

Eilenbergstraat 256, 5011 EC, Tilburg

www.obsdesleutel.nl 

013-4553905

sleutel@opmaatgroep.com

Facebook.com/obsdesleuteltilburg

www.scholenopdekaart.nl

Door dit gezamenlijke programma krijgen de 

kinderen extra kansen om zich goed te ontwik-

kelen. Dit gebeurt spelenderwijs bijv. met taal 

(en cijfer) spelletjes. Door extra begeleiding is er 

meer individuele aandacht mogelijk.

MEER INFORMATIE
Meer informatie over deze organisaties vindt u 

op hun websites:

www.norlandia.nl

www.peuterspeelzalentilburg.nl

Er zijn nog andere kinderopvangaccommo-

daties in Tilburg Noord. Daarmee heeft onze 

school geen overeenkomst gesloten, maar 

ouders zij vrij om hun kind(eren) daar aan te 

melden.

VRAGEN?
In eerste instantie kan je die het beste 

voorleggen aan de leerkracht van je zoon of 

dochter. Liefst na 14.15 uur. Liever niet voor 

de aanvang van de lessen. Voor uitgebrei-
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Bedankt iedereen 

voor een geweldig 

schooljaar! Lieve 

kinderen van groep 8: 

veel succes en plezier 

op de middelbare 

school.

We gaan jullie missen!


