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Schooljaar 2021-2022
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de informatiekalender voor 2021-2022 van SBO de Wingerd. Op de voorzijden van de kalender vindt
u de planning van het komende schooljaar en op de achterzijden algemene informatie over onze school.
Uitgebreidere informatie over onze school vindt u op onze website: www.sbodewingerd.nl
We realiseren ons dat de corona-maatregelen altijd leidend zijn en gevolgen kunnen hebben voor de
organisatie van de school. In dat geval gelden nieuwe regels en richtlijnen. Indien aanpassingen nodig zijn in de
organisatie, dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd.
SBO de Wingerd is een Openbare school voor Speciaal Basis Onderwijs gelegen in de groene wijk ‘Padbroek’
en biedt een veilige speelplek voor de kinderen met voldoende ruimte. De school heeft een regionale functie en
biedt onderwijs aan kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften, zo thuisnabij mogelijk.
We werken schooljaar in 2021-2022 met 9 groepen. Naast de groepsleerkrachten is er extra begeleiding voor
onze leerlingen door de inzet van onderwijsassistenten. Zo is er in alle groepen meer aandacht en tijd voor uw
kind bij de zelfstandige verwerking of kan uw kind in een klein groepje extra begeleiding krijgen.. Wij zijn blij
dat we met een enthousiast en deskundig team het onderwijs voor uw kind mogen verzorgen. Dit doen wij als
team graag samen, met het kind, met zijn ouders/verzorgers en andere samenwerkingspartners.
Ik hoop u komend schooljaar te mogen ontmoeten om samen onze kinderen een plezierig en leerzaam
schooljaar te geven. Mocht u vragen, zorgen of opmerkingen hebben, dan staat de deur altijd open.
Rob Lamers,
Directeur SBO de Wingerd
SBO de Wingerd
Havikshorst 23
5431 LZ Cuijk
0485-312213
info.sbodewingerd@stichting-invitare.nl
Facebook: SBO de Wingerd Cuijk
Website: www.sbodewingerd.nl
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Taak-en groepsverdeling
Groep 1-2				
					

Lisan Hebben				
Claudia Peters				

ma, di
woe, do, vrij

Groep (2)-3				
					

Ghislaine Lange			
Mark Nuijen				

ma, di, wo, do
vr

Groep (3)-4-(5)			
					

Inger Thijssen				
Aytül Yurttas				

ma, di, woe
do, vr

Groep (4)-5				
					

Mark Nuijen				
Linda vd Kerkhof			

ma, di
wo, do, vr

Groep 6				
					

Ester Eldering				
Marjolein van Dijk			

ma, di
wo, do, vr

Groep 6				
					

Aytül Yurttas				
Nicole Vos				

ma
di,woe, do, vrij

Groep (6)-7				
					
Groep 7-(8)				

Maureen Omta				
Sanne Denissen			
Debby Opsteegh			

ma, di
wo, do, vr
ma, di, wo, vr

					
Groep 8				
					

Maureen Omta				
Geerd Smits				
Lisan Hebben				

do
ma, di, woe
do, vrij

Onderwijsassistent 1-2			
Onderwijsassistent 3-4		
Onderwijsassistent 5-6		
Onderwijsassistent 7-8			

Ellen Evers				
Nancy Kerstens			
Ellen Jans				
Menno Gruijters			

ma, do, vr
ma, di, wo, do
ma, di, do
di, do

Directeur				
Locatieverantwoordelijke		
Locatieverantwoordelijke		

Rob Lamers			
Geerd Smits				
Lisan Hebben				

vrij
woe

Intern Begeleider			

Kim Looischilder			

di, do, vr

Psycholoog				

Monique van der Ende			

ma, di

Schoolmaatschappelijk werk		

Dianne Aben				

di

Administratief medewerker		

Maureen Gadicho			

ma t/m vr tot 14:45

Conciërge				

Marius Bussemaker			

ma, di, do, vr tot 13:30

Logopedie				

Sermo logopediepraktijk		

hele week

Fysiotherapie				

Fysiopraktijk de Valuwe		

hele week

Interieurverzorgers			

IBN					

hele week

Combinatiefunctionaris/gym		

Saskia Sanders			

di, do
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Schooltijden en vakantierooster
‘s Morgens om 8:15 uur mogen de kinderen de school betreden. Om 8:30 uur gaat de tweede bel en
verwachten wij alle kinderen in de klas. De lessen starten bij de tweede bel. Wij hanteren de volgende
schooltijden:
					
Maandag			
8:30 uur - 14:30 uur
Dinsdag			
8:30 uur - 14:30 uur
Woensdag			
8:30 uur - 12:30 uur
Donderdag			
8:30 uur - 14:30 uur
Vrijdag				
8:30 uur - 12:30 uur
Vakantierooster
Herfstvakantie			
Kerstvakantie			
Voorjaarsvakantie		
Pasen				
Meivakantie			
Pinksteren			
Zomervakantie			

25 oktober t/m 29 oktober 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 februari t/m 4 maart 2022
18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
6 juni 2022
18 juli t/m 26 augustus 2022

Vrije dagen
Studiedag			
Studiedag			
Studiedag			
Studiedag			
Studiedag			

woensdag 15 september 2021
woensdag 10 november 2021
dinsdag 8 februari 2022
donderdag 24 maart 2022
vrijdag 22 juni 2022
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Missie, visie en kernwaarden
Onze missie
De Wingerd helpt kinderen zich als persoon te ontwikkelen. Dit doen we door af te stemmen op hun specifieke
mogelijkheden, talenten en kwaliteiten.
Met een enthousiast en deskundig team bieden wij een veilige en stevige leeromgeving. We bereiden onze
kinderen voor op hun toekomst. Dit doen wij als team graag samen, met het kind, met zijn ouders/verzorgers
en andere samenwerkingspartners.
Onze visie
Nieuwsgierigheid, verantwoordelijk, wederzijds respect, vertrouwen in zichzelf, elkaar en de omgeving, zien
wij als de voorwaarden om tot leren en ontwikkeling te komen. Het team van De Wingerd biedt de kinderen
nabijheid, structuur en voorspelbaarheid. Wij creëren een betekenisvolle leeromgeving en werken met
methodes en projecten. Het samen leven, samen werken en het zelfstandig leren vormen de basis. Kinderen
werken vanuit eigenaarschap aan haalbare en uitdagende doelen. Onze missie is een succes als kinderen
betrokken zijn en met plezier deelnemen aan ons onderwijs.
Onze kernwaarden
Onze visie komt tot uiting in de volgende kernwaarden:
• Uniek:
Iedereen is bijzonder op zijn eigen manier, je bent zoals je bent. De eigenheid van het kind, de ouders/
verzorgers en de medewerkers worden gewaardeerd en erkend. Zelfkennis en autonomie ondersteunen
het kind bij het proces van jezelf steeds beter leren kennen en het vinden van de eigen plek.
• Communicatie:
Met behulp van woorden en lichaamstaal leggen we eerlijk en transparant contact met elkaar. Wanneer
we dit doen draagt dit bij aan vertrouwen, respect, duidelijkheid en rechtvaardigheid. Zo komen we
samen met al onze verschillen.
• Deskundigheid:
Wij zetten onze kwaliteiten en deskundigheid in om het beste in elkaar naar boven te halen. Op flexibele
en creatieve wijze willen we met het kind samen zijn kwaliteiten ontdekken.
• Samen:
Wij bereiden de kinderen, samen met de ouders/verzorgers, voor op de snel veranderende
maatschappij. We zoeken evenwicht tussen vrijheid en de verantwoordelijkheid die kinderen aan
kunnen.
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Medezeggenschapsraad en Ouderraad
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit twee vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers en twee leden van het personeel van
de Wingerd. De MR heeft een aantal taken en bevoegdheden die omschreven staan in het reglement van de
MR. In het kort komt het erop neer dat de MR kan meespreken over schoolgerelateerde, onderwijsinhoudelijke
zaken. Informatie vanuit de MR vindt u op onze website .
De MR bestaat uit:
Vertegenwoordiging van de ouders:		
Vertegenwoordiging van het team: 		
De MR is te bereiken via het e-mailadres:

Olaf Nijst (vader Tom) en Sandra Derks (moeder Amy)
Ghislaine Lange (ook GMR) en Marjolein van Dijk
mr.sbodewingerd@stichting-invitare.nl

Ouderraad
Ieder schooljaar organiseert de Ouderraad (OR) tal van activiteiten waaronder het Sinterklaasfeest, de
kerstviering, het carnavalsfeest, de paasviering, de schoolreis, de sportdag en eventueel andere activiteiten.
Hulpouders zijn onmisbaar: zonder hulpouders kunnen de meeste activiteiten niet doorgaan. We zijn blij
dat er enthousiaste ouders, verzorgers, opa’s en oma’s te vinden zijn om ons te ondersteunen bij de diverse
activiteiten.
De OR doet een beroep op alle ouders van onze school om bij te dragen in de kosten. De ouderbijdrage is de
enige bron van inkomsten van de OR en alle activiteiten worden uit dit potje betaald. Net als vorig jaar is de
ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld op €30,- per kind. Hiervoor is een bedrag van €20,voor het schoolreisje gereserveerd en €10,- voor de overige activiteiten. Voor kinderen uit de groep 8 is het
bedrag vastgesteld op €10,00. Zij gaan op kamp. Deze kosten worden apart gedeclareerd.
Contact met de OR verloopt via: or.sbodewingerd@stichting-invitare.nl
De ouderraad bestaat uit
Mieke van de Broek (moeder Maykel)
Serina Jansen (moeder Milan J.)
Kim Hofstaetter (moeder Milan W.)
Vacature
Vacature		
Bankrekeningnummer:
Ten name van: 			

NL31 RABO 0123 9085 58
Oudervereniging SBO de Wingerd
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Te laat komen en verzuim
Kinderen kunnen vanaf 8:15 uur de school betreden. Om 8:30 uur verwachten we alle kinderen in de klas. In
veel gevallen is dat niet zo, waardoor àlle kinderen regelmatig onderwijstijd missen. Niet alleen de kinderen die
te laat komen, maar ook de kinderen die al in de klas zitten, omdat de les toch onderbroken wordt wanneer er
een leerling te laat binnenkomt.
Hieronder leest u hoe we handelen indien een kind te laat op school komt. We hopen hiermee het te laat
komen terug te dringen.
Te laat komen
Bij te laat komen hanteren we de volgende procedure
• 1e keer te laat: De leerling wordt aangesproken door de leerkracht.
• 2e keer te laat: De leerkracht belt de ouders en geeft de procedure aan (vervolgstappen).
• 3e keer te laat (in een periode van vier weken): De directie belt de ouders en geeft procedure aan
(vervolgstappen).
• 4e tot maximaal 6e keer te laat (in een periode van vier weken): De leerkracht meldt dit bij directie. De
directie maakt een melding bij de leerplichtambtenaar.
• Bij voortduren van het verzuim wordt dit wederom gemeld bij de leerplichtambtenaar. Er wordt
gezamenlijk gekeken naar een oplossing.
Bovenstaande geldt niet wanneer uw kind met een taxi komt en te laat is.
Ongeoorloofd verzuim
• Bij een dag(deel) ongeoorloofd verzuim volgt er een schriftelijke of telefonische melding naar ouders.
• Bij herhaling of voortdurend verzuim volgt er melding bij de leerplichtambtenaar.
• De leerplichtambtenaar zal ook in dit geval contact opnemen met de verzuimende leerling en de ouders.
Verlof en luxeverzuim
Wanneer het kind van school wegblijft zonder toestemming en/of zonder geldige reden, is er sprake van
verzuim Het is mogelijk om verlof aan te vragen via de directeur. Mocht het verlof binnen de geldige regels
vallen dan zal dit worden toegekend en is er geen probleem. Als het verlof niet is toegekend of niet is
aangevraagd en het kind is toch afwezig zonder geldige reden zal de directeur maatregelen moeten nemen.
Er is dan sprake van luxeverzuim. De leerplichtambtenaar kan en zal een proces verbaal opmaken, waarna
u een schikkingsvoorstel van het Openbaar Ministerie ontvangt. Als een kind vaak afwezig is (dit kan ook bij
langdurig of zeer regelmatig ziekmeldingen zijn), wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente ingelicht.
Bij zeer ernstig verzuim kan de leerplichtambtenaar besluiten om de politie in te schakelen. Mocht uw kind
met grote regelmaat te laat komen, dan valt dit ook onder ongeoorloofd verzuim. Ook in deze gevallen zal de
leerplichtambtenaar in actie komen.
In het algemeen kunnen we spreken van twee vormen van verlof:
1. Zeer kortdurend verlof. Het gaat dan bijvoorbeeld om een tandarts- of doktersbezoek dat maximaal
twee uurtjes duurt. In dit geval neemt u van te voren contact op met de leerkracht en overlegt u reden
en duur van de afwezigheid.
2. Langdurend verlof. Dit kan verschillende redenen hebben. De leerplichtambtenaar noemt dit
“gewichtige omstandigheden”. Te denken valt aan bruiloften, begrafenissen, jubilea, etc. In dit geval kunt
u een verlofformulier halen bij de directie en kunt u uw verlof indienen. U kunt het verlofformulier ook
downloaden van de site. In de meeste gevallen wordt het verlof toegekend.
Mocht u meer willen weten over leerplicht en de verlofregeling kijk dan op www.rblbno.nl (Regionaal Bureau
Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost).
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Ziekte (leerkracht)
Bij ziekte van de leerkrachten wordt als eerste een vervanger gebeld. We zijn hiervoor aangesloten bij de
‘Vervangingspool’. Als we geen vervanger kunnen krijgen proberen we de klas intern op te vangen. Is dit niet
mogelijk, dan worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen. Het werk van de leerlingen gaat mee
naar de groep waar ze ingedeeld zijn, zodat zij ook op die dagen een verantwoord dagprogramma krijgen
aangeboden. In het uiterste geval wordt aan ouders gevraagd hun kind thuis op te vangen. Dit wordt de dag
ervoor (of eerder indien mogelijk) aan ouders gevraagd. Mocht de opvang tot problemen leiden dan vangen wij
het kind op in een andere groep.
Ziekte (leerling)
Wij willen u vragen om, wanneer uw kind ziek is, dit telefonisch of via de Parro app te melden tussen 8:00 uur
en 8:30 uur. U krijgt dan een van de medewerkers aan de telefoon. Als uw kind met de taxi naar school komt
moet u uw kind ook ziekmelden bij het taxibedrijf.
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Activiteiten binnen en buiten school
Alle activiteiten die de school organiseert en onderdeel zijn van het schoolgebeuren hebben geen vrijwillig
maar een verplichtend karakter. Hieronder verstaan wij o.a. gymlessen, sportdag, schoolkamp, schoolreis e.d.
Adreswijzigingen
Wanneer u een nieuw adres heeft of als u te bereiken bent via een ander (mobiel) telefoonnummer, verzoeken
wij u dit direct aan onze administratie door te geven. Voor de bereikbaarheid van ouders is het van groot
belang dat wij ook een noodnummer van u hebben.
Bezoek aan school
Regelmatig moeten ouders/verzorgers op school zijn. Wij willen u vragen om altijd bij de linker voordeur aan
te bellen. De deur wordt dan voor u geopend. Om overzicht te houden wie er allemaal binnen de school zijn,
vinden wij het prettig wanneer u zich altijd even bij de administratie meldt. De administratief medewerker of de
directeur zal uw kind dan halen of hetgeen afgeven wat u komt brengen. Bij afwezigheid van de administratie
s.v.p. melden bij de directeur.
Communicatie
Wij informeren ouders op verschillende manieren:
• Via de Parro-app ontvangt u mededelingen vanuit de directie. Hierin staat algemene informatie over
zaken die de hele school aangaan. Tevens ontvangt u mededelingen en foto’s van de leerkracht van uw
kind, hierin staat informatie die de groep van uw kind aangaat.
• Via Facebook: de Wingerd heeft een Facebookaccount SBO de Wingerd Cuijk. Hierop delen we foto’s
en verhalen over activiteiten die we met de kinderen hebben ondernomen.
• Via de website: hier vindt u algemene informatie over de school. Bijvoorbeeld de schoolgids, de
kalender en het tevredenheidsonderzoek.
Contact met de school/leerkracht
Naast de rapport-, informatie-, thema- of ouderavonden bent u ook altijd van harte welkom om ná schooltijd
over uw kind te praten. Als u denkt dat het gesprek wat langer gaat duren dan een paar minuten wilt u dan
telefonisch, via mail of via Parro een afspraak maken?
Wanneer u telefonisch contact wilt hebben met de leerkracht graag tussen 08:15 uur en 08:30 uur of na 12:30
uur (op wo, vr) / na 14:30 uur (ma, di, do). De leerkrachten zijn dan over het algemeen bereikbaar voor overleg.
Onder schooltijd wordt de leerkracht alleen voor spoedgevallen uit de klas gehaald.
Contactmomenten
In september is het eerste contactmoment tussen leerkracht(en) en ouders/verzorgers. Tijdens de
informatieavond kunt u kennis maken met de leerkracht. Tevens krijgt u op deze avond algemene informatie
over de school en specifieke informatie over de klas.
Onze gesprekkencyclus start in oktober met een huisbezoek aan alle kinderen tot en met Groep 7. In januari
en juli ontvangen alle kinderen een rapport. Naar aanleiding van dit rapport gaan we met ouders/verzorgers in
gesprek over de ontwikkeling van het kind. Groep 8 heeft voorlopige en definitieve adviesgesprekken en krijgt
slechts één rapport.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen liggen op school en worden beheerd door de conciërge.
Wanneer ze lang liggen worden ze opgeruimd. Vraag gerust aan de conciërge wanneer u een kledingstuk of
een ander voorwerp van uw kind kwijt bent.
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Gezonde voeding en gezond gedrag
De Wingerd is een school met aandacht voor gezond gedrag. Dit is onder andere terug te zien in de kleine
pauze waarin we kinderen stimuleren een gezonde pauzehap mee te nemen. Ook hebben we tijdens
verschillende projecten van Jeelo aandacht voor gezond gedrag.
Trakteren doen we zo gezond mogelijk. In de groepen 1, 2, 3 en 4 is het mogelijk dat de verjaardag van uw
kind samen met de ouders/verzorgers wordt gevierd. Dit gebeurt altijd in overleg met ouder/verzorgers en
leerkracht.
Gymlessen
Het gymrooster ontvangt u van de leerkracht.
In verband met de hygiëne zijn sportkleding en gymschoenen bij de gymles voor alle leerlingen verplicht.
Jeelo
De wereldoriënterende vakken komen bij ons aan bod middels Jeelo. Jeelo staat voor ‘Je eigen elektronische
leeromgeving’ en is methode vervangend voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige
oriëntatie, leefstijl , EHBO en verkeer.
Bij Jeelo wordt naast kennis ook aandacht besteed aan vaardigheden en competenties. Wat hebben de
kinderen in de 21e eeuw nodig? We gaan er hierbij vanuit dat kennisoverdracht nu en in de toekomst niet meer
het enige is dat kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling.
Binnen Jeelo leren kinderen wat hun talenten zijn en hoe ze die kunnen inzetten. Ze leren leren en eigenaar te
zijn van hun eigen leerproces. Ze leren van elkaar door veel samen te werken binnen projectmatig onderwijs.
Ze leren van de maatschappij door de samenleving in te gaan en deze uit te nodigen in de school.
Komend schooljaar komen de volgende projecten bij ons op school aan bod:
Project 1: Omgaan met elkaar
Project 2: Maken van een eigen product
Project 3: Leren voor later
Project 4: Veilig in het verkeer
Project 5: Zorgen voor dieren
Project 6: Beleven van onze planeet
We werken met de hele school aan hetzelfde project, van groep 1 tot en met groep 8. Meer informatie kunt u
vinden op www.jeelo.nl
Rondom school
De parkeerplaats bij de school is niet bedoeld voor ouders die hun kind komen brengen of halen. Voor de
veiligheid van de leerlingen zijn voor en na school op de parkeerplaats alléén taxi’s toegestaan. Wij vragen u
om kinderen zoveel mogelijk te fiets of te voet naar school te brengen wanneer dit mogelijk is. Mocht u uw
kind met de auto brengen dan geldt: bij het brengen en halen van de leerlingen stapvoets te rijden en NIET te
parkeren voor de garageboxen van de aanwonenden. Ouders die leerlingen lopend of met de fiets brengen of
ophalen worden vriendelijk verzocht niet voor de doorgang te gaan staan. Fietsen op de speelplaats tot aan het
hek is niet toegestaan.
Schoolverzekeringen
De school heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op grond van deze verzekering
zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd.
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Stichting Invitare
Stichting Invitare is de Stichting waar de Wingerd en 9 andere scholen (uit Cuijk en omgeving) onder vallen.
Invitare betekent uitnodigend. Dat betekent dat iedereen welkom is en dat de deuren van onze scholen
openstaan om samen op een goede, innovatieve manier het onderwijs en de leeromgeving voor onze kinderen
zo optimaal mogelijk te maken.
Fransje van Veen is de directeur van onze stichting, tevens voorzitter van het college van bestuur. De
directeuren van alle scholen binnen Invitare hebben driewekelijks overleg om kwaliteit en ontwikkeling te
waarborgen.
Taxivervoer
Een deel van onze leerlingen komt met de taxi naar school. Dit vervoer valt onder de verantwoordelijkheid van
de gemeente. Voor de gemeente Cuijk, Grave en Mill-Sint Hubert is de contactpersoon mevr. Marion Abels.
Het is voor de veiligheid in ieders belang dat de kinderen zich gedurende het vervoer houden aan de
aanwijzingen van de chauffeur. Mochten er problemen ontstaan over de organisatie van het vervoer dan kunt u
contact opnemen met mevr. Abels van de gemeente. Wanneer u problemen in het omgaan met elkaar ervaart
dan is het ook van belang dat de school hiervan op de hoogte wordt gesteld. In dat geval is het goed contact
op te nemen met de leerkracht van uw kind.
Zonder schriftelijke mededeling van de ouders aan de school mogen de leerlingen niet rechtstreeks vanuit
school bij hun vriendjes gaan spelen. Wanneer uw kind een keer niet met de bus vervoert hoeft te worden
wordt van u verwacht dat u het taxibedrijf op de hoogte brengt.
Tip!
In verband met het zoekraken van kleding en tassen van de leerlingen, verzoeken wij u de kleding duidelijk te
merken. Dit geldt ook voor bekers, broodtrommels, etc.
Vervoer en veiligheid
Wanneer we een beroep doen op ouders om te rijden tijdens excursies en uitstapjes is het de taak van de
school erop toe te zien dat de veiligheid van de leerlingen zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. In principe is
de organiserende leerkracht verantwoordelijk, echter de directeur is eindverantwoordelijk.
Wij hanteren de volgende regels:
• de groepsleerkracht vraagt toestemming aan de directie voor het organiseren van een excursie;
• de groepsleerkracht zorgt voor voldoende begeleiding;
• de groepsleerkracht houdt rekening met de volgende voorschriften;
de leerlingen worden bij voorkeur alleen op de achterbank vervoerd;
alleen leerlingen van twaalf jaar mogen voorin zitten;
leerlingen jonger dan twaalf jaar, maar dan wel met een lengte van 150 cm of meer, mogen
		
voorin zitten;
er mogen niet meer leerlingen op de achterbank dan er veiligheidsgordels zijn;
leerlingen zitten altijd in de gordel;
de groepsleerkracht kiest een zo veilig mogelijke route naar de plaats van bestemming;
de chauffeur wordt verzocht zich aan de verkeersregels te houden;
de chauffeur maakt, indien aanwezig, gebruik van kindersloten;
de chauffeur let er op dat de leerlingen veilig in- en uitstappen.
Kwink
Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid.
Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de
laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld
pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive
Behaviour Support).
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Instanties
Bestuur Invitare

Samenwerkingsverband Stromenland

Stichting Openbaar Onderwijs
Stoofweg 2, 5361 HZ, Grave
0485-310263
info@stichting-invitare.nl

Ondersteuningsplatform Land van Cuijk
Postbus 306, 5430 AH, Cuijk
Havikshorst 23, 5431 LZ, Cuijk
0485-209001
www.wsns-lvc.nl
Email: infooplvc@stromenland.nl

Centrum Voor Jeugd en Gezin (CJG)

Buitenschoolse opvang 1e klas

Zwaanstraat 7B, 5431 BP, Cuijk
0900 - 463 64 43
Email; info@cjglandvancuijk.nl

Heiligenberg 3, 5432 DS, Cuijk
06-30811296
www.kinderopvangeersteklas.nl
Email: chantal@kinderopvangeersteklas.nl

Inspectie van het Onderwijs

Buitenschoolse Opvang ‘XXS Buiten’

0800-8051 (gratis) www.onderwijsinspectie.nl

Sportlaan 7, Groenendijkse Kampen Cuijk
Postadres: Mariaplein 2, 5431 DC, Cuijk
0485-350139
www.xxskinderopvang.nl
Email: info@xxskinderopvang.nl

Interne contactpersoon de Wingerd

Spring BSO Buitengewoon/Poema’s

Monique vd Ende
m.vdende@stichting-invitare.nl

Robijnlaan 105, 5431 ZN, Cuijk
0485-321975
www.spring-kinderopvang.nl
Email: klantteam3@spring-kinderopvang.nl

Jeugdtandverzorging

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

Stationsplein 8-10, 5431 CE, Cuijk
0485-321678
info@mondzorgvoorkids.nl

Zwaanstraat 7
0900-4636443
Verpleegkundige: Mieke Huisman
Jeugdarts:Mieke Knippenbergh

Politie/wijkagent

Vertrouwensinspecteur

Jos van Lijssel
Wijkagent Cuijk-Zuid
Spinding 1, 5431 SN, Cuijk
0900-8844
06-83336629

Hier kunt u terecht met klachten over seksuele
intimidatie, ernstig psychisch of fysiek geweld,
discriminatie en fundamentalisme
Gonny Driessen g.driessen@gimd.zorgvandezaak.nl
06 109 380 93

Deze openbare basisschool is een onderdeel van:
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