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VOORWOORD

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Om bij de start van het schooljaar 2021-2022 goed geïnformeerd te zijn over praktische zaken voor
het komende schooljaar, ontvangt u dit informatiebulletin.
De schoolgids kunt u op onze website vinden www.bsboskant.nl en op www.scholenopdekaart.nl
Via de oudercommunicatie-app ontvangt u alle actuele informatie en eventuele wijzigingen die zich
in de loop van het schooljaar voor kunnen doen.
Vanuit onze missie Samen in ontwikkeling! willen we de school zijn waar we met en van elkaar
leren, ieder op zijn eigen manier. Samenwerking met ouders en samen verantwoordelijkheid nemen is
hiervoor de basis. Op deze manier zijn we de school waar onze leerlingen met plezier naar toe gaan
en creëren we een omgeving waar ze zich met lef ontwikkelen, om te worden wie ze zijn!
Vanaf deze plek willen wij alle kinderen en ouders een heel fijn nieuw schooljaar toewensen.
Een speciaal woord van welkom voor alle nieuwe kinderen en ouders. We hopen dat jullie je snel
thuis voelen op basisschool Franciscus.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen door een gesprek aan te
gaan, te bellen of te mailen.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van basisschool Franciscus
Enny Kuijpers
Helma Otten
Directie basisschool Franciscus
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CONTACTGEGEVENS
Adresgegevens
Basisschool Franciscus
Ritaplein 3
5492 EH Sint-Oedenrode
Tel: 0413 472596
Email info@bsboskant.nl
Website www.bsboskant.nl

GROEPSINDELING EN SCHOOLTEAM
Hieronder vindt u de namen en e-mailadressen van het personeel dat werkzaam is op onze school.
Ook kunt u lezen aan welke groep de leerkrachten dit jaar lesgeven.
Wij vragen u met nadruk zorgvuldig met de e-mailadressen om te gaan en deze alleen te gebruiken
voor feitelijke zaken. Voor persoonlijke zaken en/of discussie vragen we u om dit tijdens een gesprek
te bespreken. U kunt daarvoor altijd een afspraak maken. Ook teamleden zullen niet inhoudelijk op
uw mail reageren.
Het ziekmelden van uw kind moet telefonisch gebeuren tussen 8.00-8.15 uur
Directeur
di - wo - do

Enny Kuijpers
ekuijpers@bsboskant.nl

Adjunct-directeur
ma - woe

Helma Otten
hotten@bsboskant.nl

Leerkrachten groep 1
ma - do- vrij
ma - di - woe
Leerkracht groep 2-3
ma - di - woe - do - vrij
Leerkrachten groep 4-5
ma - di - woe
ma - do - vrij
Leerkracht groep 5-6
ma – di - woe - do - vrij
Leerkracht groep 7-8
ma – di - wo - do - vrij

Loes van Alebeek
lvanalebeek@bsboskant.nl
Hetty Cromsigt
hcromsigt@bsboskant.nl
Naomi Strik
nstrik@bsboskant.nl
Joyce Verpaalen
jverpaalen@bsboskant.nl
Sandra Traa
straa@bsboskant.nl
Tamira Oosting
toosting@bsboskant.nl
Lana Maas
lmaas@bsboskant.nl

Leerkrachtondersteuning en leerlingbegeleiding
woe - do- vrij
Suzan van den heuvel
svandenheuvel@bsboskant.nl
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Interne begeleiding leerlingenzorg
di - do

Evelien de Graaff
edegraaff@bsboskant.nl

Coördinator SKOSO Opleiden in de school
di - woe
Helma Otten
hotten@bsboskant.nl
Onderwijsondersteunend personeel
Onderwijsassistenten
Lisanne van Herpen
boskant@deverbinding-sintoedenrode.nl
Sabina Ringelberg
sringelberg@bsboskant.nl
Administratie
maandag

Dorian van der Zanden
dvanderzanden@boskant.nl

Conciërge
ma - woe - vrij
8.00-12.00

Marcel Voorneman

Schoonmaak

Martina Schoonmaakservice

SCHOOLTIJDEN EN PAUZES
Schooltijden 2020-2021
Maandag:
8.30 uur tot 14.15 uur
Dinsdag:
8.30 uur tot 14.15 uur
Woensdag:
8.30 uur tot 14.15 uur
Donderdag:
8.30 uur tot 14.15 uur
Vrijdag:
8.30 uur tot 14.15 uur
TOEZICHT OP DE SPEELPLAATS
Vanaf een kwartier vóór schooltijd wordt er door een leerkracht toezicht gehouden op de speelplaats.
Laat uw kind a.u.b. niet eerder naar school gaan.
Om 3 minuten voor 8.30 uur gaat de bel. De kinderen gaan dan in de rij van hun groep staan en de
leerkracht zal de groep ophalen. Om 8.30 uur starten de lessen.
ETEN TIJDENS DE PAUZE
Wij hebben de afspraak gemaakt dat er tijdens de pauze brood, fruit of groente wordt gegeten, dus
geen koeken.
De kinderen brengen zelf hun pauze-hap en lunchpakket mee naar school. Ook mogen zij een flesje
water mee naar school nemen.
Voor meer info: zie op onze site: “Continurooster op bs Franciscus”.
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VAKANTIES, VRIJE (MID)DAGEN, CONTINUROOSTER EN VERLOF AANVRAAG
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Vrije (mid)dagen voor leerlingen:
Kerst
2e Paasdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Laatste schoolmiddag

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

25
27
28
25
25

oktober t/m vrijdag 29 oktober 2021
december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
februari t/m vrijdag 4 maart 2022
april t/m vrijdag 6 mei 2022
juli t/m vrijdag 2 september 2022

Woensdagmiddag 22 december 2021 vanaf 12.00 uur
Kerstviering Herdertjestocht 18.00 - 19.30 uur
Maandag 18 april 2022
Donderdag 26 mei 2022 en vrijdag 27 mei 2022
Maandag 6 juni 2022
Vrijdag 22 juli 2022 vanaf 12.00 uur

Studiedagen/dagdelen ( ook vrije (mid)dagen voor de leerlingen):
Studiemiddag team
Dinsdagmiddag 5 oktober 2021
Studiedag team
Woensdag 1 december 2021
Studiedag team
Woensdag 12 januari 2022
Studiedag team
Donderdag 27 januari 2022
Studiemiddag team
Dinsdagmiddag 8 februari 2022
Studiedag team
Maandag 20 juni 2022
Studiemiddag team
Dinsdagmiddag 5 juli 2022
Verlofaanvraag
De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen en de directies van de basisscholen de regeling
voor schoolverzuim opgesteld. Hierin is aangegeven wanneer wel en wanneer geen verlof verleend
mag worden. Het aanvraagformulier voor verlof kunt u downloaden vanaf onze site www.bsboskant.nl
De verlofregeling kunt u lezen in de schoolgids, op de achterzijde van het verlofformulier en op de
website.
Indien u meent een geldige reden te hebben voor extra verlof, dient u dit verlof tijdig (minimaal 8
weken van te voren) schriftelijk aan te vragen bij de directeur van de school.
Voor verlof meer dan 10 dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de
gemeente. Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt, is de directeur VERPLICHT
dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de
kantonrechter u kan veroordelen. De eventuele opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt
daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen.

BELEID BIJ EXTREEM WEER
Extreem warm weer:
We gaan in principe over tot het invoeren van een tropenrooster als de weersverwachting 3
dagen van te voren aangeeft dat er temperaturen van 35 graden of hoger gehaald worden.
We beginnen een half uur eerder, d.w.z. 8 uur i.p.v. 8.30 uur, we korten de lunchpauze in tot 15
minuten (niet naar buiten) en zijn dan om 13.00 uur uit.
Bij een tropenrooster gaan de lessen achter elkaar door. Tussendoor zijn er korte pauzes om te eten
en te drinken. De kinderen gaan niet buiten in de volle zon spelen.
We creëren zoveel mogelijk rust en weinig bewegingsactiviteiten. Tijdens de lessen mogen
de kinderen een flesje water op hun tafel hebben, om voldoende te kunnen drinken.
Leerkrachten stimuleren het extra drinken bij kinderen.
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Extreem koud weer:
Er wordt geen vrij gegeven om te schaatsen.
Er wordt geen koude rooster ingevoerd vanwege de mogelijkheid om te kunnen schaatsen.
Bij langdurig lage temperaturen kunnen kinderen na schooltijd en in de weekenden
schaatsen.
Bij kortdurende lage temperaturen kan er een aanpassing van het rooster ingesteld worden,
klassen kunnen dan gaan schaatsen ipv gymmen.
Het besluit om te kunnen schaatsen met de klas wordt door de directie in samenspraak met de MR
genomen. Het ijs moet voldoende dik zijn om vertrouwd te kunnen schaatsen. Bij twijfel wordt er
niet geschaatst. Het schaatsen wordt minstens 1 dag van tevoren aan de ouders/verzorgers gemeld.
Het kan voorkomen dat de omstandigheden zo bar zijn dat het voor leerkrachten en kinderen
onverstandig is om zich buiten te wagen. Denk hierbij aan extreem koude temperaturen, ijzel en
sneeuwval.

INSTROOM KLEUTERS
De kinderen die 4 jaar worden en instromen in groep 1, mogen op de dag nadat ze 4 jaar zijn
geworden hele dagen naar school komen.
Als basisschool willen we ervoor zorgen dat de ouders van instromers tijdig geïnformeerd worden
voordat hun kind instroomt maar ook als hun kind op school is. Kinderen die in het nieuwe schooljaar
voor kerst instromen, krijgen voor de zomervakantie een envelop thuis met informatie. De kinderen
die na de kerst instromen ontvangen de envelop voor de kerstvakantie.
De leerkracht van groep 1 bepaalt twee oefenmomenten; een halve en een hele dag. De instroom-dag
is de eerstvolgende schooldag na de 4e verjaardag van het kind. Dit is tevens de officiële
inschrijfdatum.
-

Kinderen die in de zomervakantie jarig zijn, starten op de eerste schooldag van dat
betreffende schooljaar. Zij worden ook uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag.
Kinderen die in het najaar jarig zijn oefenen net als alle kinderen een halve en hele dag. (Dus
ook kinderen van september).
Voor kinderen die in december jarig zijn, wordt in goed overleg tussen ouders en leerkracht
bepaald wanneer een kind begint. December is een drukke maand om in te stromen.
Kinderen die in de laatste 4 weken voor de zomervakantie jarig zijn, stromen in principe niet
meer in, tenzij de omstandigheden dusdanig zijn dat hiervan moet worden afgeweken. Dit
gebeurt in overleg met de ouders.

ROOSTER GYMTIJDEN
Maandag
Groep 7/8

13.15 - 14.15 uur

Dinsdag
Groep 4/5
Groep 5/6

12.30 - 13.30 uur
13.15 - 14.15 uur

Woensdag
Groep 2/3

13.15 - 14.15 uur

Donderdag
Groep 7/8
Groep 2/3
Groep 4/5
Groep 5/6

9.15 - 10.15 uur
11.00 - 12.00 uur
12.30 - 13.30 uur
13.15 - 14.15 uur

De gymkleding kan bestaan uit een T-shirt en een korte broek.
Een gympakje mag uiteraard ook. Gymschoenen met witte zolen zijn verplicht. Het is belangrijk de
spullen te voorzien van de naam van uw kind.
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We hebben intern besloten dat we niet langer de kinderen verplichten om te douchen na de gymles.
We vinden het een verantwoording van de ouders om de hygiëne met hun kind te bespreken.
Een kind dat wil douchen, krijgt hier de gelegenheid voor.
Wanneer een kind op medische gronden niet aan de lessen lichamelijke oefening mag deelnemen,
dient dit door de ouders schriftelijk aan school te worden medegedeeld. Wanneer dit lichamelijke
problemen betreft die zeer lang van toepassing kunnen zijn of voor onbeperkte tijd, dient ook een
medische verklaring te worden overlegd.
Gymlessen voor groep 1
De gymlessen voor groep 1 worden gegeven in de speelzaal van de school. Voor de kinderen van groep
1 is het fijn als uw kind aan het begin van het schooljaar gymschoenen met klittenband voorzien van
naam, heeft. Deze gymschoenen blijven op school omdat we op meerdere momenten naar de
speelzaal gaan. Kinderen van groep 1 hoeven geen gymkleding mee te nemen.

SCHOOLZWEMMEN
Het gemeentebestuur van Meierijstad stelt kinderen van de groepen 4 van de
basisscholen in Sint–Oedenrode in de gelegenheid om gedurende een leerjaar deel te nemen aan
het schoolzwemmen. Hier zijn kosten aan verbonden.
In verband met de sloop en nieuwbouw van zwembad De Neul kan er naar verwachting vanaf januari
2022 weer gestart worden met het schoolzwemmen.

DATA INFORMATIEAVONDEN, OPEN DAG EN INLOOPAVOND
(RAPPORT) OUDERGESPREKKEN EN DOORSCHUIFUURTJE
Informatieavond
Data en tijden voor de informatieavond(en) worden aan de start van het nieuwe schooljaar
gecommuniceerd.
Open Dag – Inloopavond.
Ouders die zich willen oriënteren op de schoolkeuze van hun kind zijn van harte welkom om een
kijkje te nemen bij ons op school. U kunt hiervoor altijd een afspraak maken.
Op woensdagavond 26 januari 2022 houden we ook van 18.00-19.00 uur onze jaarlijkse inloopavond.
Op deze avond nodigen wij alle ouders en andere belangstellenden uit om een kijkje te komen nemen
in onze school. De kinderen van onze school leiden hun ouders en andere belangstellenden dan rond.
Ook nieuwe ouders zijn dan van harte welkom.
Medio februari willen we graag alle inschrijfformulieren retour hebben.
Ouderavonden en gesprekken.
Het eerste geplande oudergesprek over uw kind is het gesprek over de sociaal emotionele
ontwikkeling van uw kind. Leerkrachten (groep 3 t/m 8) en leerlingen (groep 4 t/m 8) vullen daarvoor
het sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem ‘ZIEN’ in. In groep 1-2 wordt het volgsysteem ‘Kijk’
gebruikt en ingevuld door de leerkrachten.
Het invullen (de afname) vindt plaats na ongeveer 6 weken, daarna volgt het eerste oudergesprek.
Ook zal de leerkracht dan een beknopt overzicht geven van de vorderingen van uw kind. Verder in het
schooljaar zullen twee schoolrapporten mee naar huis gaan. N.a.v. deze rapporten volgen
oudergesprekken.
De oudergesprekken ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling en eerste indicatie
vorderingen, zijn op:
⮚

Op basis van inschrijving In de week van 8 november 2021 en de week van 15 november 2021
voor groep 1 t/m 8

Adviesgesprekken groep 8
⮚ Op 16, 17 en 18 februari 2022 vinden de definitieve adviesgesprekken voor het voortgezet
onderwijs plaats. Hierbij zijn de kinderen ook van harte uitgenodigd.
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De oudergesprekken n.a.v. het eerste rapport/verslag:
⮚ Op basis van inschrijving In de week van 14 maart 2022 en de week van 21 maart 2022
voor groep 1 t/m 8
Voor deze gesprekken worden alle ouders uitgenodigd.
De oudergesprekken n.a.v. het tweede rapport/verslag:
⮚ In de week van 11 juli 2022.
Deze oudergesprekken n.a.v. het laatste rapport zijn facultatief.
De leerkracht nodigt ouders uit, maar u kunt ook, indien u niet door de leerkracht wordt
uitgenodigd, zelf een gesprek aanvragen.
Rapporten. 1e rapport Donderdag 10 maart 2022
2e rapport Donderdag 7 juli 2022
Doorschuifuurtje / kennismaking met de leerkracht van volgend schooljaar
➢ Woensdagmiddag 13 juli 2022 12.45-13.45 uur

BASISSCHOOL FRANCISCUS HEEFT EEN ROOKVRIJ SCHOOLTERREIN
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school een rookvrij
schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen:
leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere
activiteiten buiten schooltijd.
Waarom een rookvrij schoolterrein?
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil
leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet
roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun
omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt
ongewenst meeroken.
Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of/en bij het
hek , in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor
onze kinderen.

TRAKTATIEBELEID BIJ VERJAARDAGEN VAN KINDEREN
We hebben het beleid rondom traktaties gewijzigd en besloten dat er geen traktaties meer gedeeld
mogen worden bij een verjaardag. We hebben dit besluit besproken in de MR, Ouderklankbordgroep
en met een aantal leerlingen uit groep 5,6,7 en 8 en leerlingenraad.
We willen dat niet de traktatie centraal staat maar juist de aandacht voor de jarige job, middels
liedjes, iets kiezen wat hij/zij wil doen, een verjaardagsmuts etc.
De redenen waarom we een aanpassing willen maken lopen uiteen:
●

●
●
●
●

Kinderen krijgen veel en grote zoute en zoete traktaties. Chips is een populaire traktatie. In
een groep van 30 lln betekent dit bijna wekelijks een ongezonde traktatie.
We horen dat ouders het erg lastig vinden om gezonde en toch leuke en lekkere
traktaties te vinden of te maken.
We willen voorkomen dat ouders steeds grotere en duurdere traktaties gaan verzinnen en
willen deze “wedloop” halt toeroepen.
We hebben kinderen die op basis van een allergie, of geloofsovertuiging bepaald voedsel
niet mogen en het is soms onmogelijk om overal rekening mee te houden.
Een gezonde traktatie wordt door een aantal kinderen minder ontvangen en verdwijnt soms (
gedeeltelijk) in de prullenmand wat natuurlijk niet leuk is voor de jarige.
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Wat betekent dit nu concreet voor andere festiviteiten:
●
●

Leerkrachten trakteren ook geen ongezonde traktatie meer niet meer op hun verjaardag,
dit zou immers erg raar zijn.
We zijn van mening dat bij de feesten door het jaar heen, wel een keer iets anders
getrakteerd mag worden, denk hierbij aan sint/kerst/carnaval etc.

Ook vragen wij u geen uitnodigingen op de speelplaats of in de klas uit te delen. Voor kinderen
die geen uitnodiging krijgen, is dit erg vervelend.

AANDACHT VOOR…
GGD Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De GGD Hart voor Brabant volgt alle kinderen in onze regio vanaf hun geboorte tot hun achttiende
jaar. We beantwoorden vragen van ouders en verzorgers over gezondheid, opvoeding en opgroeien.
We helpen je als iets anders gaat dan jij verwacht. We willen er zijn voor jou en je kind. Voel je
welkom! Je vindt ons consultatiebureau aan de Neulstraat 41 te Sint-Oedenrode.
Wanneer nodigt de GGD je uit tijdens de basisschoolperiode?
Als jouw kind 5/6 jaar is:
We meten de lengte en het gewicht van jouw kind. Ook testen we op deze leeftijd de oren en de
ogen. Voor de ogentest bekijkt jouw kind een poster met grote en kleine rondjes. Die rondjes zijn aan
1 kant open. Je kind geeft aan waar het rondje open is. Meer informatie over de oogtest. Voor de
gehoortest krijgt je kind een koptelefoon op om naar piepjes te luisteren. De geluiden zijn heel hoog
en heel laag, dan weer hard en dan weer zacht en ze komen links en/of rechts. Bij elk piepje dat hij
of zij hoort drukt je kind op een knopje waardoor we kunnen zien wat hij of zij wel of niet kan horen.
Tenslotte bespreken we de gezondheid en de ontwikkeling van jouw kind.
Als jouw kind 9/10 jaar is:
Voor zijn of haar 10e verjaardag nodigen wij jouw kind uit op het consultatiebureau voor de
vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio (dtp) en bof, mazelen en rodehond (bmr). Je kind krijgt
dus twee vaccinaties, meestal in de bovenarmen. Tijdens de afspraak meten we opnieuw de lengte
en het gewicht van jouw kind. We bespreken met jou de groei en de ontwikkeling. Op onze website
vind je meer informatie over de vaccinaties.
TIP: Heb je vragen? Schrijf deze thuis alvast op een briefje. Zo voorkom je dat je iets vergeet te
vragen tijdens het gesprek.
Samenwerking met school
De GGD Jeugdgezondheidszorg werkt samen met school. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen
nemen deel aan het Zorg Advies Team op school. Voor de ontwikkeling of gezondheid van kinderen is
het goed om met andere organisaties te praten. Als het gesprek over jouw kind gaat, bespreken we
dit altijd eerst met jou.
Meer informatie en contact
Heb je vragen? Wil je tips of adviezen over de opvoeding van jouw kind? Heb je zorgen over de
ontwikkeling van jouw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via
telefoonnummer 0900 463 64 43 (keuze 2). We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00
uur. Kijk ook eens op onze website.
Contactpersonen GGD Jeugdgezondheidszorg:
Marloes Weijs, jeugdverpleegkundige, e-mail: m.weijs@ggdhvb.nl
JEUGDGEZONDHEIDSZORG
Aan onze school is een aandachtsfunctionaris jeugdhulpverlening verbonden. De
aandachtsfunctionaris is werkzaam binnen het Basisteam Jeugd en Gezin van Sint-Oedenrode.
Zij sluit aan bij een overleg (op vraag van school en ouders) als er hulpvragen zijn op zowel het
gebied van school als opvoeding.
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De aandachtsfunctionaris denkt mee en adviseert in de vragen die er zijn. Het eerste gesprek zal op
school plaatsvinden. Na dat gesprek wordt bekeken of er een aanmelding bij het Basisteam Jeugd en
Gezin moet volgen.
De aandachtsfunctionaris zal vertrouwelijk met de informatie omgaan. De aandachtsfunctionaris
geeft informatie en advies aan zowel ouders als school.
We vinden het van belang om een goede samenwerking en korte lijnen te hebben tussen ouders,
school en de aandachtsfunctionaris. Daarom vinden gesprekken zoveel mogelijk direct met alle
partijen plaats.
Als U vragen heeft over alleen de opvoeding, dan kunt U zelf bellen met het Centrum Jeugd en Gezin,
telefoonnummer 0800-2540000.
HOOFDLUIS
Om het probleem hoofdluis het hoofd te bieden hebben wij samen met de G.G.D. en ouderraad
besloten de kinderen ongeveer om de 6 weken op hoofdluis te controleren. Dit vindt in ieder geval na
elke vakantie op woensdag plaats.
Er zijn enkele moeders benaderd om de screening uit te voeren. Mocht er bij kinderen hoofdluis
geconstateerd worden, dan worden de ouders van dat kind geïnformeerd. De ouders van de
klasgenoten van dit kind krijgen bericht dat er hoofdluis voorkomt in de groep. De controles vinden
plaats op de woensdagochtend in de week na een schoolvakantie. Zorg die dag voor schone haren bij
uw kind; graag geen gel of vlechten. Mocht u zelf tussendoor hoofdluis constateren bij uw kind dan
stellen wij het zeer op prijs als u dit aan de leerkracht doorgeeft. Alle ouders van de kinderen uit de
betreffende groep krijgen dan een bericht waarin gevraagd wordt ook hun kind extra te controleren
op hoofdluis.
Mocht u bezwaar hebben tegen screening van uw kind dan kunt u dit kenbaar maken op het
aanmeldformulier.
GEBRUIKMAKING VAN FOTO- EN VIDEO-OPNAMES
Binnen de school worden regelmatig foto’s genomen van activiteiten voor plaatsing op de website van
de school of het sturen van een bericht via de oudercommunicatie-app. Ook komt het voor dat er
filmopnames gemaakt worden bijvoorbeeld in het kader van School Video Interactie Begeleiding
(SVIB). Dat gebeurt bijvoorbeeld om het gedrag van leerlingen en/of leerkrachten in beeld te brengen
met het oog op het bieden van betere zorg aan de leerlingen. Deze filmopnames worden nooit
openbaar gemaakt en na de leersituatie weer vernietigd. Bij het aanmelden van de leerlingen geeft u
als ouder hiervoor toestemming. U mag natuurlijk altijd teruggekomen op de door u gegeven
toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Uiteraard gaan wij zeer
behoedzaam om met dit beeldmateriaal.
FIETSEN
Het is voor ons als school onmogelijk om te controleren wie er wel of niet met de fiets naar school
komt en wie er wel of niet dichtbij school woont.
Daarom willen we hier geen strakke regels voor af spreken. We vragen u als ouder om hier verstandig
mee om te gaan en met uw kind te bespreken of het wel of niet realistisch is om met de fiets naar
school te komen. We maken u erop attent dat onze fietsenstalling klein is en dat we niet
aansprakelijk zijn voor beschadigingen aan fietsen.
Enkele tips voor de verkeersveiligheid:
● Geef uw kinderen altijd lichte of lichtgevende kleding aan, vooral in de donkere maanden.
Denk ook aan reflectoren en lichtgevende strips.
● Regelmatig fietsen (laten) controleren. Zijn de fietsen goed in orde, ook volgens de wettelijke
voorschriften?
● Laat de kinderen van de onderbouw niet alleen naar school gaan. Onderzoeken hebben
aangetoond dat deze jonge kinderen de snelheid van het verkeer niet in kunnen schatten en de
verkeersregels niet kennen.
BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
We hebben op onze school een eigen bibliotheekpunt. De kinderen kunnen er boeken lezen én lenen.
Er is een computer beschikbaar om de catalogus in te zien of gebruik te maken van de bestelservice.
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Per groep krijgen de leerlingen de mogelijkheid om naar de bibliotheek te gaan. De bieb wordt
gerund door vrijwilligers. Denkt u eraan uw kind een stevige tas mee te geven waarin de boeken
kunnen. Op deze manier blijven de boeken netjes en kunnen we er jaren plezier van hebben.
Wij hopen dat u uw kinderen ook aanspoort tot lezen en dat u lekker veel voorleest!

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) maakt versterking van medezeggenschap mogelijk in het
basisonderwijs. Door deze wet hebben ouders en personeel invloed op het beleid van de scholen. De
medezeggenschapsraden hebben bevoegdheden en kunnen beslissen over grotere belangen. Er is
ruimte om de inzichten en oordelen van personeel en ouders mee te nemen in het beleid van de
school. Hierdoor is er evenwicht tussen de zeggenschap van de kant van het bestuur en de
medezeggenschap van de kant van ouders en personeel. De MR geeft adviezen en neemt besluiten
over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.
De MR van onze school bestaat uit 4 personen;
Oudergeleding: Aniek van Hees en Heleen van Beers
Personeelsgeleding: Tamira Oosting en Suzan van den Heuvel
Helma Otten, adjunct-directeur en Enny Kuijpers, de directeur van de school, zijn adviserend lid.

De taak van de (G)MR staat verder beschreven in het algemeen gedeelte van SKOSO. Dit is op onze
website te lezen; www.bsboskant.nl

DE OUDERRAAD (OR)
Het doel van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. De
ouderraad tracht dit te bereiken door als vertegenwoordiger van de ouders op te treden in
overlegsituaties en samenwerkingsverbanden met de schoolleiding en het team van de school. De
leden van de ouderraad draaien samen met de leerkrachten mee in werkgroepen.
Te denken valt aan de volgende activiteiten:
1. ouderavonden, sport- en speldagen, Sinterklaas/Kerst/Pasen, Koningsspelen,
carnaval, schoolfotograaf;
2. het verlenen van hand- en spandiensten;
3. de organisatie van de ophaaldienst oud papier en de kledinginzameling;
4. het mede inrichten van school en de speelplaats;
5. regelmatig overleg met de directie.
Voor de ouderraad wordt er bij aftredende leden een vertegenwoordiger(ster) door en uit de ouders
gekozen. Een lid neemt -in principe- zitting voor de duur van 4 jaar. Hierna is hij/zij aftredend en
herkiesbaar.
De ouderraad bestaat uit:
Voorzitter:
Joyce van Heeswijk
Secretaris:
Kitty van der Zanden
Penningmeester:
Marieke van de Laarschot
Overige leden:
Sandra van de Laar
Judith Nijssen
Dianne van den Brand
Mailadres: orbsboskant@gmail.com
Voor een goede afstemming met het dagelijks bestuur van de school en het schoolteam is er altijd 1
lid van het team aanwezig tijdens de vergaderingen van de Ouderraad. Voor schooljaar 2021-2022 is
dit Sandra Traa. De eerste vergadering van het nieuwe schooljaar staat gepland in september. Alle
ouders kunnen punten aandragen die tijdens de vergadering besproken moeten worden. Deze punten
kunnen worden doorgegeven aan een van de leden van de ouderraad of via orbsboskant@gmail.com
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Vrijwillige ouderbijdrage
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen: de zogenaamde ouderbijdrage. Voorwaarden
zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben
ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om, zoals: Sinterklaas, Kerst,
carnaval, Pasen, sportdag enz. Samen met de ouderbijdragen zijn de opbrengsten van de inzameling
van oud papier en kleding de enige bronnen van inkomsten voor de ouderraad.
Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 12,50 per kind. Voor kinderen die later
instromen is er een regeling getroffen.
Verder zijn er overige schoolkosten waar de Ouderraad aan bijdraagt, namelijk:
- Schoolkamp
- Schoolreis (gedeeltelijk)
Voor deze twee festiviteiten wordt jaarlijks apart geld ingezameld door de Ouderraad.
Mochten de kosten een probleem zijn, dan willen wij u wijzen op de mogelijkheid van het
declaratiefonds van de gemeente. Het declaratiefonds is bedoeld voor kosten die gekoppeld zijn aan
maatschappelijke participatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de gemeente Meierijstad,
afdeling publiekszaken.
INZAMELING KLEDING
Tweemaal per jaar (voor- en najaar) zal er kleding, knuffels, gordijnen en schoenen worden
ingezameld.
De exacte datum wordt aan u bekend gemaakt middels posters op de deuren en de
oudercommunicatie-app.
U kunt de zakken met oude kleding in de week van de actie op school afgeven.
De opbrengst van kleding is van grote waarde voor de school en voor de mensen die de kleding goed
kunnen gebruiken. Steun één ieder met oude kleding!!
INZAMELING OUD PAPIER
De organisatie van de oud papieractie is in handen van de Ouderraad met hulp van ouders van onze
school.
De opbrengst, minus de kosten, is voor de aanschaf van speciale apparatuur en voor aanvulling speelen leermiddelen. In het kader van milieubewust onderwijs vinden wij het belangrijk om het
gescheiden ophalen van afval, in dit geval oud papier, in verband met recycling bij de kinderen te
stimuleren. Wij vragen u hetzelfde te doen bij de kinderen. Elke derde zaterdag van de maand staat
er een container bij de school waar u tussen 10.00 uur en 12.00 uur uw oud papier kunt brengen.

OUDERKLANKBORDGROEP (OKBG)
De ouderklankbordgroep (OKBG) is in het leven geroepen om nog meer samenwerking te hebben en
informatie te kunnen delen met ouders van onze school. In de OKBG zitten ouders die geen lid zijn
van OR of MR. Hierdoor bereiken we dat er nog meer ouders zijn die meedenken en praten over
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkelingen binnen onze school.

SCHOOL ONDERSTEUNINGSPROFIEL
Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de
invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit
van de basisondersteuning en wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar
onze school voor staat.
De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband (basisonderwijs,
speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) vormen de basis van het aantonen van de
ondersteuningsvoorzieningen in de regio.
Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen.
Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
• een korte typering van onze school;
• de kwaliteit van onze basisondersteuning;
• de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen
personeelsbestand en van buiten de school);
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• de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.
Voor het schoolspecifieke schoolondersteuningsprofiel verwijzen we naar de website van de school.

KINDEROPVANG VERZORGT DOOR “KINDEROPVANG DE VERBINDING”
Alle vormen van opvang worden verzorgd door Kinderopvang De Verbinding in samenwerking met de
school. De Verbinding is een organisatie die uitsluitend werkt in Sint-Oedenrode. Er wordt gewerkt
wordt met goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Alle opvang is volledig erkend en wordt
regelmatig op kwaliteit getoetst door GGD in opdracht van de gemeente.
De kinderopvang werkt met name samen met groep 1 en 2, zodat de overgang naar groep 1 van de
basisschool zo vloeiend mogelijk verloopt. Regelmatig zijn er activiteiten die peuters en kleuters
samen doen.
U kunt nader kennismaken met De Verbinding via de website www.deverbinding-sintoedenrode.nl
Voor vragen kunt u terecht bij de directeur van De Verbinding Patty van der Kruis.
Telnr. : 0413-782142
Peuteropvang op BS Franciscus
Op maandag- t/m donderdagochtend, telkens van 08.30 uur tot 11.30 uur, en op maandag is
verlengde peuteropvang mogelijk van 8.30-14.00 uur.
Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen dan worden opgevangen en begeleid. Dat gebeurt in een groep
van ongeveer 8 kinderen van dezelfde leeftijd. Het doel is om op een speelse wijze bij te dragen aan
de persoonlijke ontwikkeling van het jonge kind. De peuteropvang werkt nauw samen met school,
zodat het kind in de opvang goed wordt voorbereid op zijn schoolloopbaan; doorgaande leerlijnen.
De opvang is erkend in het kader van de wet kinderopvang; wanneer een van beide ouders niet werkt
geeft de gemeente een bijdrage in de kosten van de peuteropvang.
Kinderdagopvang op BS Franciscus
Het kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan beide ouders werken. Binnen
deze opvang wordt op eenzelfde wijze samengewerkt met de school, als in de peuteropvang.
Kinderen kunnen er terecht, zowel tijdens de schoolweken als tijdens de schoolvakanties, van 07.30
uur tot 18.00 uur op maandag t/m donderdag, vanaf 1-9-2021 op vrijdag. Er is altijd professioneel
opgeleide begeleiding aanwezig.
Buitenschoolse opvang (BSO) op BS Franciscus
Ook buitenschoolse opvang wordt geboden, zowel voor school vanaf 07.30 uur als na school tot 18.00
uur op maandag t/m donderdag. Ook in de vakanties is de BSO bij voldoende belangstelling geopend.
Het gaat dan om hele dagen.
In het programma sluit de BSO met activiteiten aan op de school. Ook gelden zoveel mogelijk
dezelfde regels als op school.
De buitenschoolse opvang vindt plaats binnen de school en zijn directe omgeving. De BSO maakt
gebruik van de ruimte van de peuteropvang.
Met vriendelijke groet,
De Verbinding BV
Patty van der Kruis
@ info@deverbinding-sintoedenrode.nl
W www.deverbinding-sintoedenrode.nl
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BESTUUR
De katholieke basisscholen in Sint-Oedenrode vallen onder het bestuur van Stichting Katholiek
Onderwijs Sint-Oedenrode. (SKOSO)
SKOSO werkt onder een Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de
directeur-bestuurder dhr. Paul Meessen. De raad van toezicht ziet toe op het functioneren van de
organisatie als geheel en de directeur-bestuurder in het bijzonder. Meer informatie over SKOSO is te
vinden op de website www.skoso.nl
Adres bestuurskantoor:
Tel. 0413 420706
Borchmolendijk 19 a
5492AJ Sint-Oedenrode
E-mailadres: info@skoso.nl

INSPECTIE VAN ONDERWIJS
De inspectie van het onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en
instellingen deze kwaliteit te verbeteren.
De scholen in gemeente Sint-Oedenrode vallen onder inspectie van onderwijs Eindhoven,
info@owinsp.nl. Meer informatie vindt u op www.onderwijsinspectie.nl
Wij werken volgens de richtlijnen van de meldcode. Zie www.meldcode.nl
Met vragen over het onderwijs kunt u ook terecht bij:
Rijksoverheid, http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs tel.: 1400
Voor afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunnen mensen
voortaan terecht bij één loket. Dat is mogelijk geworden door de oprichting van de Stichting
Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Stichting GCBO, www.gcbo.nl.

RESULTATEN EN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS
Kwaliteit van het onderwijs
Wij vinden het belangrijk om te weten en te meten wat de resultaten zijn van het onderwijs dat wij
geven. Omdat wij ons als team verantwoordelijk voelen voor deze resultaten en we de kwaliteit
steeds willen verbeteren, stellen we onszelf regelmatig de kwaliteitsvragen:
● Doen we de goede dingen?
● Doen we de goede dingen goed?
● Hoe weten we dat we dit goed doen?
● Vinden anderen dit ook?
● Wat gaan we doen met deze informatie?
Om de juiste stappen te nemen richting verbetering trekken we conclusies en nemen we maatregelen
op individueel niveau en op schoolniveau. Onze evaluaties op de resultaten van het onderwijs zijn
sturend voor het bepalen van de schoolontwikkeling die we inzetten en welke prioriteiten we per
schooljaar wegzetten. De antwoorden op deze vragen staan uitgewerkt in het schoolplan en het
jaarplan dat ter inzage op school aanwezig is.
We vergelijken onze resultaten en onze normen met landelijke gemiddelden. Dit doen we aan de
hand van verschillende instrumenten;
● We meten jaarlijks de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen (groep 1-2 ‘Kijk’ en
groep 3 t/m 8 ‘Zien’)
● We meten jaarlijks door afname van landelijk genormeerde Cito-toetsen, de
tussenopbrengsten op cognitief gebied (rekenen, taal, lezen)
● We meten jaarlijks de eindopbrengsten van onze groep 8 leerlingen door afname van de
landelijke genormeerde eindtoets Route 8
● We volgen structureel de vorderingen van onze oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs;
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●
●
●

We houden eens in de twee jaar een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en
personeel
Er zijn structureel gesprekken tussen de directeur en algemeen bestuurder van SKOSO waarin
de schoolontwikkeling in alle facetten besproken en onderzocht wordt
Minimaal één keer per vier jaar komt de onderwijsinspectie een schoolbezoek afleggen

In onze schoolgids en op www.scholenopdekaart publiceren wij de resultaten van de eindtoets
groep 8; Route 8.

WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2020-2021
Dit schooljaar was een schooljaar vol uitdagingen, waarbij Corona en dus flexibiliteit centraal stond.
We hadden een landelijke lockdown van medio december tot 8 februari, een plaatselijke
schoolsluiting in de week voor Pasen, groep 3 en 5-6 in quarantaine in april, en veel kinderen afwezig
doordat ze verkouden waren en niet naar scholen mochten, etc…
De hele Corona Crisis vraagt veel van de maatschappij en dus ook van het team, ouders en kinderen
van onze school. Tijdens onze online teamvergaderingen stond het online onderwijs en de opvang
voor kwetsbare kinderen centraal. Ook na de heropening bleven we voorzichtig en vergaderden we
online. Dit alles heeft er voor gezorgd dat we onze schoolontwikkeling niet helemaal hebben kunnen
doorzetten zoals we dat van plan waren. Toch zijn we trots op hetgeen we wel bereikt hebben.
●

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

Om de kinderen extra te ondersteunen in hun groei zijn door het ministerie na de eerste
lockdown gelden vrijgemaakt. Wij hebben hiervan een onderwijsassistente aangesteld en en
eigen leerkracht extra uitgeroosterd. Zij werken met kleine groepjes kinderen aan opgelopen
hiaten en met een aantal kinderen aan het Mind programma, ons leerstofaanbod voor
meerpresteerders.
We zijn als team sterk gegroeid in onze digitale vaardigheden, als gevolg van het online
lesgeven. Ook onze leerlingen hebben hierin een spurt gemaakt.
We hebben leerdoelentijd ingevoerd. In deze tijd werken de kinderen aan hun eigen doelen.
We hebben een teamscholing gevolgd over “Leren denken en leren” onder leiding van een
externe expert. We hebben onze leerlingen getraind op vaardigheden zoals plannen,
zelfstandig leren, samenwerkend leren, het denkvermogen en het reflecteren. Leerkrachten
hebben zichzelf gefilmd en kregen hier feedback op.
We hebben een herhalingscursus Fides gevolgd. Fides is onze methodiek om een goed
pedagogisch klimaat te creëren en om met kinderen aan zelfvertrouwen en verbondenheid te
werken. Ook hebben we een jaarplan gemaakt met schoolbrede thema’s m.b.t. de
sociaal-emotionele ontwikkeling.
We hebben gewerkt aan onderlinge afstemming van onze didactische visie en gaan deze nog
verder uitwerken.
We hebben een nieuwe methode voor verkeer gekozen, die we in augustus gaan inzetten. Dit
is de JeugdVerkeersKrant van VVN, die we in groep 7 en 8 al langer gebruikten.
We hebben een nieuwe methode voor technisch schrijven gekozen, nl Pennenstreken.
We hebben een visie ontwikkeld op goed meubilair i.c.m. ons onderwijs en nieuw meubilair
besteld voor de hele school.
We hebben ons traktatiebeleid aangepast, zodat onze leerlingen niet te vaak en te veel grote
en ongezonde traktaties krijgen bij verjaardagen van hun klasgenoten.
We hebben de speelplaats voorzien van nieuwe houtsnippers en de zandbak weer opgeknapt.
We hebben afscheid genomen van onze concierge, Frank Brummans en een nieuwe conciërge
benoemd.
Aan het einde van het schooljaar nemen we afscheid van juf Trudis Duffhues, leerkracht van
groep 2
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WAT GAAN WE HET KOMENDE SCHOOLJAAR DOEN
Na de tweede lockdown zijn er opnieuw subsidies verstrekt vanuit de overheid om ervoor te zorgen
dat onze leerlingen optimaal kunnen groeien. Deze gelden gaan we gericht inzetten na een
zorgvuldige analyse van onze data.
● We gaan ons verdiepen in de vakdidactiek van spelling, rekenen en begrijpend lezen middels
teamscholing en coaching on the job.
● Scholing onder leiding van een externe kleuter expert voor leerkrachten groep 1, 2 en 3 om
opbrengstgericht te werken vanuit de doelen van Kijk!
● We gaan ons aanbod voor de meerpresteerders meer planmatig neerzetten.
● We gaan ons ontdeklab een impuls geven.(SKOSO-breed)
● We gaan een nieuwe methode voor rekenen uitzoeken.
● Twee leerkrachten gaan hun opleiding vakbekwaamheid bewegingsonderwijs afronden.

ALGEMEEN GEDEELTE SKOSO INFORMATIE
Informatie die betrekking heeft op alle scholen van SKOSO is gebundeld en weergegeven in schoolgids
deel 3; algemene informatie SKOSO. Zowel via de website van onze school als op de site van SKOSO is
deze gids te vinden. Het betreft informatie over SKOSO, partners waarmee wordt samengewerkt als
ook de onderwerpen jeugdhulpverlening, leerplichtzaken, ziekte en verlof, gezamenlijke
beleidsafspraken, verzekeringen en algemene regelingen. Voor al dit soort zaken verwijzen we u
naar:
www.bsboskant.nl (onder schooldocumenten) of www.skoso.nl
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