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I N F O R M A T I E  2 0 2 2 - 2 0 2 3

Hierbij ontvangt u de jaarkalender. In de kalender staan alle belangrijke data vermeld, vakanties, festiviteiten e.d. Let u ook op de maandelijkse (Nieuws)Flits en de digitale ouderpost voor 

wijzigingen en/of aanvullingen. Meer informatie over onze school leest u op de website www.heijcant.nl. Ook kunt u voor vragen terecht bij de leerkracht. 

Personeel 
 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

Groep 0-1-2 Meta Meta Manon  Manon  Manon  

Groep 0- 1-2 Sandra Sandra Astrid Astrid Astrid 

Groep 0-1-2 Kim Kim Kim / Rianne Rianne Rianne 

Groep 3 Mario  Mario Mario en Liesbeth Liesbeth Liesbeth 

Groep 4 Ingrid Anja Ingrid Ingrid Anja 

Groep 4-5 Joyce Gemma Gemma Gemma Gemma 

Groep 5 Nikki Nikki Nikki Nikki Nikki 

Groep 6 Arja Arja Arja Arja Arja 

Groep 6 Janneke Janneke Janneke Gera Gera 

Groep 7 Sharon Sharon Sharon / Esther Esther Esther 

Groep 7 Steffi Steffi Joyce Steffi Steffi 

Groep 8 Gera Gera Bernt Bernt Bernt 

Groep 8 Reinout Reinout Reinout Reinout Reinout 

Basisscholen De Heijcant en 't Talent vormen samen met kinderdagverblijf De Plu een 

Educatief BasisCentrum in het centrum van Schijndel. Lambèr Gevers is de meerscholen-

directeur van EBC-Centrum en Martijn Paardekooper is directeur van onze school  

De Heijcant. Samen met Carla Groothuizen, Sandra Snoeks, Gemma Wouters en Janneke 

Harmsen vormen zij het managementteam van de school.   

We willen graag op een open wijze met u als ouder communiceren. Daarbij willen we de 

lijnen kort houden. Voor u als ouder is de eigen groepsleerkracht het eerste aanspreek-

punt. Naast de geplande gesprekken kunt u altijd na schooltijd een afspraak maken.  

Komt u er met de leerkracht niet uit, dan zal deze u doorverwijzen naar een MT-lid  

afgevaardigd vanuit de bouw. U kunt bij hen terecht voor onderwerpen betreffende de 

bouw en algemene schoolzaken. Voor groep 0/1-2 is dat Sandra Snoeks, voor  

groep 3-4-5 Gemma Wouters en voor groep 6-7-8 Janneke Harmsen. Algemene school-

zaken kunnen desgewenst ook besproken worden met de directeur Martijn  

Paardekooper of Carla Groothuizen. 

Er zijn teamleden die werkzaamheden buiten de groep verrichten. De interne begeleiding 

is in handen van Esther Dahler (gr. 1 t/m 4), Marloes Bijnen (gr. 5 t/m 8) en Carla  

Groothuizen (coördinatie leerlingenzorg op schoolniveau).  

Bepaalde leerkrachten hebben specialismen en vervullen een daarmee samenhangende 

rol. Ook zijn er collega’s die individuele- of groepjes kinderen ondersteunen en 

begeleiden. Caroline v.d. Elshout is er hier 1 van. Evi van de Burgt is onze onderwijsassis-

tent. 

http://www.heijcant.nl/
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Daarnaast is René Ulehake de conciërge van onze school en worden we  

administratief ondersteund door Karine Vincenten.  

De Heijcant is onderdeel van het Partnerschap Opleiden in de School (POS). Dit betekent 

dat Pabo-studenten van FHKE (Fontys Hogeschool Kind en Educatie) een deel van de 

opleiding volgen op de werkplek, in dit geval onze schoolorganisatie. Er is een basis-

schoolcoach die zorgdraagt voor de studenten en de contacten onderhoudt met de op-

leiding en de andere scholen binnen Schijndel. Wij bieden ook stageplaatsen aan stu-

denten van andere organisaties. Alle studenten binnen onze school stellen zich in de 

(Nieuws)Flits aan u voor. De begeleiding wordt gedaan door de leerkrachten van de 

school. Voor informatie kunt u contact opnemen met Joyce Mordang, basisschoolcoach 

en stagecoördinator van onze school.   

Schooltijden 

Groep MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

Groep  

1-2 
8.45-14.15 uur 8.45-14.15 uur 8.45-14.15 uur 8.45-14.15 uur 8.45-14.15 uur 

Groep  

3-4 
8.45-14.15 uur 8.45-14.15 uur 8.45-14.15 uur 8.45-14.15 uur 8.45-14.15 uur 

Groep  

5 t/m 8 
8.45-14.15 uur 8.45-14.15 uur 8.45-14.15 uur 8.45-14.15 uur 8.45-14.15 uur 

 

Vanaf 8.35 uur komen de kinderen naar binnen. Om 8.45 uur gaat de zoemer en begin-

nen de lessen. In de ochtend en na het middageten hebben alle groepen een pauzemo-

ment. Er is dan elke keer een beperkt aantal groepen tegelijkertijd buiten. 

Ziekmelding 

Is uw kind ziek? Graag ontvangen wij voor het begin van de lessen een berichtje, Indien 

uw kind niet aanwezig is op school en wij geen bericht van u hebben ontvangen, kunt u 

door ons gebeld worden. 

Veel oudercommunicatie verloopt middels Parro. Hierover leest u verderop in deze ka-

lender meer. Via Parro kunt u ook de ziekmelding van uw kind doorgeven. Het is niet de 

bedoeling een ziekmelding per e-mail aan de eigen groepsleerkracht door te geven. 

Jarig zijn en trakteren 

Als de kinderen jarig zijn, mogen ze dit natuurlijk met de andere kinderen vieren. Bij het 

vieren van de verjaardag van de kinderen van de groepen 1 en 2 zijn ouders van harte 

welkom. Overleg even met de leerkracht op welke dag en tijdstip dit het beste uitkomt 

en of er met betrekking tot de traktatie nog ergens rekening mee gehouden dient te 

worden. Wij vragen u met nadruk de traktatie beperkt/klein en zo gezond mogelijk te 

houden. Broertjes of zusjes uit andere groepen zijn niet aanwezig bij het vieren van de 

verjaardag. 

Als de leerkracht jarig is, willen de kinderen vaak iets meebrengen. Als team vinden wij 

het leuk als het iets persoonlijks van het kind is (kinderen kunnen zelf iets maken/bakken 

enz). Wij denken dat de creativiteit en het plezier vanzelf iets maken hierbij bovenaan 

staan.  

Rapport 

We vinden het belangrijk om de ontwikkeling van uw kind nauwlettend te volgen, vast te 

leggen en regelmatig met u te bespreken. Dit doen we in de vorm van rapportages en 

oudergesprekken. Deze staan gepland in de jaarkalender.  

Voor de herfstvakantie nodigen wij alle ouders (gr. 1 t/m 8) uit voor een gesprek over met 

name de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. In groep 8 zijn de kinderen ook 

bij dit gesprek aanwezig.  Er is dan geen rapport en de gesprekken duren 10 minuten. 

Kinderen van groep 8 ontvangen in december een rapport en hebben samen met hun 

ouders een gesprek hierover met de leerkracht. In februari volgt dan een gesprek over 

het advies voortgezet onderwijs. Deze beide gesprekken duren ieder 15 minuten.  

De kinderen in de groepen 1 t/m 7 ontvangen het eerste rapport in februari en het tweede 

rapport in juli. Bij beide rapporten gaat de leerkracht hierover in gesprek met u. De ge-

sprekken in februari zijn in alle groepen 15 minuten. Voor de groepen 1 t/m 6 duren de 

gesprekken in juni 10 minuten. Voor de groepen 7 zijn het gesprekken van 15 minuten 

waarin ouders en hun kind met de leerkracht het voorlopig advies richting voortgezet 

onderwijs bespreken.   

http://www.animaatjes.nl/plaat
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Wilt u tussendoor iets weten, dan is het natuurlijk altijd mogelijk om een afspraak met de 

leerkracht te maken. Het team heeft pauze tussen 14.15 en 14.45 uur. Wij nemen graag 

de tijd voor een gesprek met u na 14.45 uur.  

Luizencontrole 

Indien bij uw kind hoofdluis is geconstateerd, ontvangen wij daarvan graag bericht, zodat 

gepaste maatregelen kunnen worden getroffen (graag de leerkracht inlichten). Na signa-

lering volgen we onderstaande procedure. 

1e week  Melding ouder aan leerkracht → fase 1 

Ouderbrief in relevante groep(en) via digitale ouderpost. 

2e week Doelgerichte observatie door de groepsleerkracht(en) (krabben enz.) 

3e week Melding ouder en/of leerkracht → fase 2 

Digitale ouderbrief in relevante groepen. We vragen opnieuw aan-

dacht voor het probleem. 

4e week De hoofdluis blijft hardnekkig. De controlegroep wordt ingeschakeld. 

De kinderen maken gebruik van een luizencape. Deze is te koop bij onze conciërge. 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  

Hiervoor heeft de school contacten met de GGD (Gemeentelijke GezondheidsDienst) Hart 

voor Brabant, afdeling Jeugdgezondheidszorg. 

De JGZ heeft als taak het ondersteunen en begeleiden van de gezondheid van de jeugd 

tot 19 jaar. Het JGZ-team bestaat uit jeugdartsen, assistenten en jeugdverpleegkundigen. 

Zij volgen op vaste momenten de groei en de ontwikkeling van kinderen en onderhouden 

contact met de school, bijv. als voorbereiding op het periodiek gezondheidsonderzoek.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.ggdhvb.nl/mijnkind of kunt u 

contact opnemen met de GGD, afd. Jeugdgezondheidszorg  0900 4636443 / jgzschijn-

del@ggdhvb.nl. Adres GGD: De Steeg 1, 5482 WN Schijndel.  

Medezeggenschapsraad (MR) 

Meedenken en meepraten op de basisschool door ouders van de kinderen is terecht een 

heel gewone zaak. Dat meedenken en meebeslissen is wettelijk geregeld bij de Wet  

Medezeggenschap Onderwijs (WMS). Die wet zegt, dat op elke (basis)school een mede-

zeggenschapsraad (MR) moet zijn. Deze wet biedt een stevige basis voor de positie van 

de medezeggenschap in school. De wet bevat veel mogelijkheden om als ouder en leer-

kracht mee te denken en mee te beslissen over het reilen en zeilen van de school. In de 

MR zitten gekozen vertegenwoordigers van de ouders en van de leerkrachten. De  

medezeggenschapsraad is een overlegorgaan tussen de school en het bestuur. 

De oudergeleding bestaat uit: Caroline v. Breda, Marischka Klotz, Patricia v. Erp en Kirsten 

Oerlemans. De personeelsgeleding bestaat uit: Arja v.d. Heijden, Manon Musterd,  

Caroline v.d. Elshout en Gera v.d. Wijdeven.  

U kunt de MR bereiken via heijcant_mr@skoposschijndel.nl 

Ouderraad (OR) 

Aan onze school is een ouderraad verbonden. Zij zijn betrokken bij de organisatie van 

een aantal evenementen zoals: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Koningsspelen. De  

ouderraad heeft 2 verkeersouders die zitting hebben in de verkeerswerkgroep. 

De ouderraad houdt elk jaar in oktober haar jaarvergadering. Daarin wordt een voorstel 

voor de ouderbijdrage gedaan. Dit is een bedrag dat per kind gevraagd wordt en mede 

hierdoor kunnen bovengenoemde activiteiten gerealiseerd worden. Ook regelt de  

ouderraad het ophalen van het oud papier (maandelijks) en de oude kleding  

(in november en mei). Tevens is de schoolfotograaf een activiteit van de ouderraad. Als 

adviseur van de school is Carla Groothuizen bij de bijeenkomsten aanwezig.  

 

U kunt de ouderraad bereiken via or.heijcant@skoposschijndel.nl 

 

Rekeningnummer van de ouderraad: NL84 RABO0341219517 

http://www.ggdhvb.nl/mijnkind
mailto:or.heijcant@skoposschijndel.nl
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Ouderbetrokkenheid  

Uit onderzoek blijkt telkens weer hoe belangrijk betrokkenheid van ouders is bij het leer-

proces van hun kind. Dit heeft over het algemeen een positief effect op de leerresultaten. 

Op onze school zijn veel ouders actief bij verschillende activiteiten en festiviteiten.  

Oproepen voor ouderhulp worden gedaan via onze app Parro, die ook voor ouderpar-

ticipatie wordt ingezet.  

We zien graag ouders in de school, heeft u een vraag, wilt u wat weten of in de klas 

komen kijken, dan bent u na schooltijd altijd welkom. In de eerste schoolweek hebben 

we op woensdag een inloopmoment gepland van 14.15 uur tot 15.15 uur. U bent van 

harte welkom om samen met uw kind een kijkje in de klas te komen nemen en kennis te 

maken met de leerkracht(en) van uw kind.   

Verkeersveiligheid 

De Heijcant is een school met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Jaarlijks wordt door 

het BVL gecontroleerd of de school nog aan de gestelde criteria voldoet. In verband met 

de verkeersveiligheid rondom de school, verzoeken wij ouders die hun kind(eren) met de 

auto naar school brengen, deze bij de sporthal te parkeren. Daar is ook een Kiss & Ride 

plaats.  

De fietsenstalling op het onderbouwplein is voor de kinderen van de groepen 1 t/m 5. 

Kinderen van de groepen 6 t/m 8 zetten hun fiets in de stalling op het plein van de 

bovenbouw. De fietsenstalling is bedoeld voor degenen die verder van school wonen en 

op de fiets komen. Wij vinden dat kinderen die op een loopafstand van 10 minuten van 

school wonen, te voet kunnen komen.  

Foto’s 

Eén keer per jaar komt er een schoolfotograaf voor portret- en groepsfoto’s. Tijdens de 

verschillende activiteiten in de groep maken de leerkrachten regelmatig foto- en/of film-

opnamen. Deze gebruiken we voor de website, de (Nieuws)Flits, Parro en andere publi-

caties. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hierover verdere informatie en kunt 

u via een antwoordformulier aangeven waarvoor u wel of geen toestemming geeft wat 

betreft het gebruik van beeldmateriaal.  

Mogelijk maakt u bij een schoolactiviteit zelf foto’s of een filmpje van uw kind. Niet alle 

ouders willen dat hun kind op foto of film te zien is voor externen. In verband met de 

privacy van al onze leerlingen verzoeken wij u dringend alleen foto’s en/of filmpjes van 

uw eigen kind op sociale media te plaatsen. 

In het kader van begeleiding en scholing worden soms ook video-opnamen in de groep 

gemaakt. Deze beelden worden uitsluitend intern gebruikt en niet aan anderen, buiten 

de school, getoond. 

  

Continurooster 

Vanwege het continurooster lunchen alle kinderen op school. Zowel voor de ochtend-

pauze als de middagpauze brengen kinderen hun eigen eten en drinken mee. Ons team 

vindt het belangrijk gezonde voeding en beweging te stimuleren. Een gezonde, gevari-

eerde lunch en een gezond tussendoortje passen daarbij. Naast de welbekende boter-

ham met kaas of vlees zien we ook steeds vaker groente, nootjes en fruit voorbijkomen. 

Onze voorkeur voor het drinken gaat uit naar water of melk. Waterflesjes kunnen op 

school gevuld worden. Op deze manier denken we ook aan het milieu.  
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Peuteropvang en BSO (buitenschoolse opvang) 

De Plu biedt binnen ons gebouw peuteropvang. Dit is een ontmoetingsplaats waar kin-

deren van 2½ tot 4 jaar gestimuleerd worden de wereld te ontdekken. Buitenschoolse 

opvang is voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Voor en na schooltijd kunnen kinderen naar de 

buitenschoolse opvang komen. BSO de Heidebloem grenst aan de school waardoor het 

kind in de veilige en vertrouwde omgeving blijft.  

Voor meer informatie over Kinderopvang De Plu:  073 7502840 / info@deplu.org of 

neem een kijkje op www.kinderopvangdeplu.org  

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt ondersteuning bij vragen over opvoeden 

en opgroeien. Het is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terecht kun-

nen met vragen over gezondheid, opvoeding, opgroeien en verzorging.  

Is er een opvoedkundige vraag waarover u graag met een deskundige van gedachten 

wilt wisselen of waarover u meer informatie wilt hebben, dan kunt u geheel vrijblijvend 

contact opnemen met het CJG.  

Het CJG heeft ook een plaats binnen de school. Ouders en school kunnen samen  

besluiten contact te leggen met het CJG voor een gezamenlijk overleg.  

Contactgegevens van het CJG: cjg@meierijstad.nl, 0413-381060 (ma. t/m do. 9.00-

17.00 uur, vrijdag 9.00-12.00 uur) of kijk op www.cjgmeierijstad.nl. Bezoekadres bij af-

spraak met consulent Jeugd: Spectrum, Steeg 6 5482 WN Schijndel. 

Leerplicht – Verlof – Verlofaanvraag – Verlofregeling 

Verlof dient tijdig en schriftelijk door middel van het daarvoor aan u uitgereikte formulier 

te worden aangevraagd bij de directeur van de school. U kunt het verlofformulier ook op 

de website vinden. Beoordeling van verlofaanvragen geschiedt aan de hand van de  

Verlofregeling Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost. De directeur is verplicht 

om  elk geval van ongeoorloofd schoolverzuim of vermoedelijk ongeoorloofd schoolver-

zuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Vakantieverlof wordt bijna nooit goedge-

keurd.  

Bij kortdurende afwezigheid (bijv. voor bezoek aan huisarts, tandarts, enz.) volstaat een 

briefje aan de leerkracht of een berichtje via Parro . Een mondeling verzoek door uw kind 

zelf is niet voldoende, evenmin als de mededeling door bijv. een vriendje of vriendinnetje. 

Bij verlof voor een dagdeel of langer, is een ingevulde verlofaanvraag nodig. U vindt het 

formulier hiervoor op de website. 

Leermiddelen 

De school zorgt voor schrijfmateriaal, een gevulde kleurdoos, een potlood, gum en liniaal.  

Het komt voor dat met schooleigendommen iets misgaat door een klein ongelukje. Bij 

vernieling zal vergoeding van de kosten worden gevraagd. 

De kinderen in de groepen 5 t/m 8 mogen een eigen etui, oortjes en muis voor het 

chromebook mee naar school nemen. Daarnaast mogen de kinderen van de groepen 6, 

7 en 8 ook een eenvoudige agenda en rekenmachine, 23-ringsmap, schaar, plakstift, stif-

ten, 2 arceerstiften en puntenslijper (met doosje voor slijpsel) meebrengen.  

Andere materialen meenemen juichen wij niet toe, tenzij dit door kind en leerkracht is 

afgesproken. Dit om het risico van kwijtraken of kapotgaan van meegebrachte spullen te 

voorkomen.  

Leerlingen en mobiele telefoons 

Het meebrengen van mobiele telefoons door leerlingen stellen wij niet op prijs. Indien 

nodig kunt u als ouder uw kind op school bereiken en uw kind kan u via de telefoon van 

school bereiken. Wanneer kinderen wel een mobiele telefoon bij zich hebben, staat deze 

op het schoolplein en in het gebouw uit wordt deze in de klas in de daarvoor bestemde 

telefoontas gedaan die in elke groep (5), 6, 7 en 8 hangt. 

Digitale Ouderpost 

Voor onze ouderpost maken we gebruik van Parro. Dit is een website/app waarmee ou-

ders de benodigde informatie ontvangen. Alle oudercommunicatie verloopt via Parro. 

Wij raden u aan om de gratis app van Parro te downloaden. U ontvangt dan  

pushmeldingen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders verdere  

informatie met betrekking tot Parro. De leerkracht nodigt u middels een e-mail uit, om 

deel te nemen aan de groep van uw kind. Via Parro kunt u ook berichten naar de 

mailto:info@deplu.org
http://www.kinderopvangdeplu.org/
http://www.cjgmeierijstad.nl/
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leerkracht sturen. Een eventuele reactie kunt u op werkdagen verwachten tussen 7.30 en 

17.30 uur. Dit zal veelal buiten lestijd zijn, aangezien leerkrachten tijdens lesuren met kin-

deren aan het werk zijn. 

In principe kunt u de algemene ouderpost ook tussen 7.30 en 17.30 uur verwachten. De 

(Nieuws)Flits zult u elke laatste vrijdag van de maand ontvangen. 

De school geeft informatie aan beide ouder(s)/verzorger(s) met gezag. Informatie die te 

maken heeft met uw kind en zijn/haar vorderingen, wordt niet via Parro of e-mail ge-

deeld.  

Gym  

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymles in sporthal De Dioscuren. Op dinsdag gymmen 

de kinderen van de groepen 6A, 6B, 7A, 7B, 8A en 8B. Op vrijdag hebben de groepen 3, 

4, 4/5 en 5 gymnastiek. Het is de bedoeling dat de kinderen sportkleding en gymschoe-

nen meenemen. 

De kinderen van de groepen 1 en 2 maken bij hun bewegingsonderwijs gebruik van de 

speelzalen in ons schoolgebouw. Zij gymmen in een gymbroekje, hun hemd en gym-

schoenen. De speelzalen kunnen de gehele week gebruikt worden en daarom blijven 

gymbroekje en –schoenen op school. Voor elke vakantie nemen de kinderen het  broekje 

mee naar huis, zodat het gewassen kan worden. In de zomer dragen veel kinderen geen 

hemd en/of sokken. Het is fijn als u dan wilt zorgen dat dit wel op school aanwezig is 

voor de gymles.  

Vieringen - Liturgische werkgroep 

Basisschool De Heijcant is een rooms-katholieke school. Wij willen vorm en inhoud aan 

deze rooms-katholieke identiteit geven op een voor deze tijd passende wijze. In de groe-

pen maken we gebruik van de methode Levensbeschouwing van Leefstijl. De groepsleer-

kracht hanteert deze methode binnen het groepsplan. De parochie organiseert gezins-

vieringen en de vieringen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. 

Gegevens 

Indien overdag regelmatig géén van de ouders telefonisch bereikbaar is, kan het handig 

zijn wanneer wij in geval van nood, één of meerdere extra telefoonnummers hebben. 

Heeft u dit nog niet gedaan en/of zijn er nog geen nummers bekend op school, geef ze 

dan door aan de leerkracht.  

Wijzigen in de loop van het jaar uw woonadres, e-mailadres, en/of (extra) telefoonnum-

mer(s), geef dit dan door aan de leerkracht.  

Tot besluit…. 

Graag werken wij samen met u in het belang van de kinderen, waarbij uw vertrouwen, 

steun en medewerking onmisbaar zullen zijn. Wij rekenen op u! Hebt u vragen of tips 

laat het ons dan weten! 

Team basisschool De Heijcant 
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