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2020-2021 Jaardeel behorende bij schoolgids 2020-2024 

 

 

1. Algemene gegevens 

 

 
 
Basisschool de Korenaar   
Gerretsonlaan 17  
5624 JL Eindhoven                     E-mail: info-korenaar@skpo.nl     
Tel. 040 - 2435728                      Website: www.skpo-korenaar.nl  
 
Directeur: Berdi de Jonge – van Kraaij 
 

 
 
 
 
 
 
De Korenaar een goed begin, 'Ik mag er zijn!' 
 
Missie van de Korenaar 
 
Wij geloven in goed onderwijs voor ieder kind, zodat wij ieder kind naar eigen kunnen en 
vermogen, optimaal laten presteren. Dit alles in een veilige omgeving. Wij staan voor kwalitatief 
goed onderwijs, dat afgestemd is op alle leerlingen. Wij halen eruit wat erin zit. De kinderen 
hebben het recht, wij de plicht om hen te volgen. Wij hebben oog voor het individuele kind, ze 
mogen zichzelf zijn, we laten ze merken dat ze erbij horen en dat we ze waarderen om wie en 
hoe ze zijn. Op onze school houdt leren meer in dan het opdoen van kennis. Daarbij denken we 
bijvoorbeeld aan: het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfkennis, het ontwikkelen van 
sociale vaardigheden en omgaan met emoties. 
 
 

Onze slogan is: 'IK MAG ER ZIJN!' 
 

Onze kernwaarden zijn: SAMEN, ONTWIKKELING, VERTROUWEN, INTENTIONALITEIT, 
PLEZIER, VERANTWOORDELIJKHEID  

 
  

mailto:info-korenaar@skpo.nl
http://www.skpo-korenaar.nl/
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2. Inclusief SPILcentrum Jagershoef/Prinsejagt 
Basisschool de Korenaar vormt samen met kinderopvang Dikkie & Dik Inclusief 
SPILcentrum Jagershoef/Prinsejagt. SPIL staat voor Spelen, Integreren, Leren. In ons 
SPILcentrum wordt intensief samengewerkt om de doorgaande lijn en optimale 
ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar te waarborgen. Ons SPILcentrum streeft 
ernaar om alle kinderen in de wijk te bereiken. 
 
 

 
 
 
 

 
3. SKPO - bestuur, organisatie, scholen  

Basisschool de Korenaar valt onder het bevoegd gezag van SKPO en maakt gebruik van een aantal 
algemene ondersteuningsfuncties die binnen het SKPO-stafbureau zijn georganiseerd. De 
stichting heeft vier brede basisscholen in Son en Breugel en 31 scholen in Eindhoven. De 
Eindhovense scholen maken onderdeel uit van een SPIL-centrum of zijn 
Integraal Kindcentrum. Alle SKPO-scholen werken samen met hun kinderopvangpartner aan de 
doorgaande ontwikkeling van kinderen van nul tot twaalf jaar. Van hen bieden er 32 regulier 
basisonderwijs en twee speciaal basisonderwijs (SBO). Daarnaast is er onze basisschool speciaal 
voor kinderen van ouders die recent in Nederland wonen.   
 

• Kansrijk onderwijs voor alle leerlingen  
De scholen van SKPO zijn meer dan een bestuurlijke eenheid. We vormen een herkenbare groep 
scholen voor primair onderwijs met een gezamenlijke ambitie, dezelfde waarden en een 
gedeelde maatschappelijke opdracht: kansrijk onderwijs bieden aan al onze leerlingen. We vinden het 
belangrijk dat onze doelen en drijfveren zichtbaar zijn door de hele organisatie. Vanuit onze 
gelijkgestemde basishouding zijn we met elkaar verbonden en versterken we elkaar.   
Strategie en focus 2020-2024  
Om onze leerlingen in een continu veranderende wereld zo goed mogelijk op hun toekomst voor te 
bereiden koersen we, naast onze maatschappelijke opdracht, de komende jaren op drie gezamenlijk 
geformuleerde focuspunten:  

• Uitdagend en innovatief onderwijs;  

• Wereldburgerschap;  

• Duurzaamheid.  
Dat doen we onder het motto van Leren met lef. Meer van jezelf, meer vertrouwen, meer buiten de 
lijntjes.  
Elke school bewandelt deze koers vanuit zijn eigen startpunt en op zijn eigen manier, passend bij de 
ontwikkelfase en eigenheid van de school. De voortgang op de strategie brengen we jaarlijks in beeld 
door middel van een koerskaart met daarop 'koerssleutels', waarover we op school- en 
bestuursniveau het gesprek met elkaar voeren.     
 

• Kwaliteitszorg  
Bij SKPO werken we vanuit vertrouwen in kinderen en maken we ons onderwijs elke dag voor 
elke leerling passend. Voor ons is een stralend kind dat zichtbaar plezier heeft in leren het bewijs dat 
ons onderwijs van hoge kwaliteit is.   
Dit vraagt om een bedoeling die breed wordt gedeeld en uitgedragen, een basis die op orde is en een 
flinke dosis lef. Het vraagt ook om een professionele cultuur waarin we ons bij alles wat we doen 
afvragen of het bijdraagt aan de realisatie van kansrijk onderwijs voor al onze leerlingen. Als gedreven 
vakmensen voeren we hierover onderling en met onze partners een open dialoog. Dit alles doen we 
vanuit de kernwaarden ontwikkeling, eigenheid, verantwoordelijkheid en verbinding.   
Wilt u meer lezen over SKPO, kijk dan op onze website www.skpo.nl.  

 
Basisschool de Korenaar is één van de 36 scholen van de Stichting Katholiek en Protestants-
Christelijk Onderwijs Eindhoven en omgeving (SKPO).  
  

 
 

http://www.skpo.nl/
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4.  Aantal leerlingen op school  
 
Op 1 oktober 2019 bezochten 355 kinderen onze school. Het schooljaar 2020-2021 gaan we van start 
met een aantal van ongeveer 360 leerlingen, verdeeld over 16 groepen.  
Hiermee is het aantal leerlingen licht stijgend. We verwachten de komende schooljaren een groei van 
ongeveer 10 leerlingen per schooljaar. We monitoren de groei van het aantal leerlingen zodat we in de 
toekomst een groepsgrootte van 24-29 leerlingen kunnen behouden en die gelijkmatig verdeeld zal 
zijn over 16 groepen. 

 
5. Schooltijden   

 
Basisschool de Korenaar heeft in overleg met de ouders gekozen voor een continurooster. Dit houdt 
in dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school lunchen.  
  
Maandag:  8.30 uur t/m 14.45 uur  
Dinsdag:  8.30 uur t/m 14.45 uur  
Woensdag:  8.30 uur t/m 12.15 uur 
Donderdag:  8.30 uur t/m 14.45 uur  

Vrijdag:   8.30 uur t/m 14.45 uur  
  

6. Buitenschoolse Opvang (BSO) 
 
Voor de BSO, zowel de voor- als naschoolse opvang, werken wij samen met onze spilpartner 
kinderopvang Dikkie & Dik. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Sam Wielink 
(telefoon 040-7802000 of per email: sam@dikkie-en-dik.nl 

 
7. Vakanties en vrije dagen  

 
Zie hiervoor de jaarkalender die u bij aanvang van het schooljaar of bij de start van uw kind(eren) op 
onze school heeft ontvangen. Tevens staan deze data op onze schoolapp en website.  

 

8. Bewegingsonderwijs  

• De gymlessen worden gegeven in onze eigen gymzaal of in de speelzaal.  

• Tijdens de gymlessen dragen de kinderen een sportbroek, een T-shirt en geschikte 

gymschoenen (sportschoenen voor binnen, niet met een zwarte zool). Deze spullen nemen zij 

mee naar school in een tas/rugzak om ze gemakkelijk mee te kunnen nemen naar de 

gymzaal.  

• De gymspullen mogen na elke gymles mee naar huis, voor elke vakantie ziet de leerkracht 

erop toe dat de gymspullen mee naar huis gaan.  

• Tijdens de gymles is het niet toegestaan om sieraden te dragen i.v.m. de veiligheid. 

• De kinderen van de groepen 1-2 maken naast de gymzaal ook gebruik van de speelzaal voor 

spel en motorische ontwikkeling. Deze lessen zijn opgenomen in het weekprogramma van de 

groepen. 

  

mailto:sam@dikkie-en-dik.nl
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 MAANDAG  
vakdocent 

DINSDAG WOENSDAG 
vakdocent 

DONDERDAG 
vakdocent 

VRIJDAG  

GROEP 1-2A   1x per 2 weken   

GROEP 1-2B   1x per 2 weken   

GROEP 1-2C   1x per 2 weken   

GROEP 1-2D   1x per 2 weken   

GROEP 3A 13:00 - 13:45    10:15 - 11:00 
GROEP 3B 14:00 - 14:45    11:00 - 11:45 
GROEP 4A 10:15 - 11:00    08:45 - 09:30 
GROEP 4B 11:00 - 11:45    09:30 - 10:15 
GROEP 5A  10:30 - 11:15  08:45 - 09:30  

GROEP 5B  13:00 - 13:45  10:30 - 11:15  

GROEP 6A  11:15 - 12:00  09:30 - 10:15  

GROEP 6B  14:00 - 14:45  11:15 - 12:00  

GROEP 7A 08:45 - 09:30    13:00 - 13:45 
GROEP 7B 09:30 - 10:15    14:00 - 14:45 
GROEP 8A  08:45 - 09:30  13:00 - 13:45  

GROEP 8B  09:30 - 10:15  14:00 - 14:45  

 

9. Overzicht methodes 

Taalonderwijs   

Werken vanuit doelen binnen brede 
maatschappelijke thema’s 

Groepen E1 en E2 2015 – na 2023 

Diverse bronnenboeken Groepen E1 en E2  

LIST programma => V.L.L. Kim-versie Groep 3 2018 – na 2028 

Staal Groep 4 t/m 8 2019 – na 2028 

Thematisch werken/DIA plus materiaal Groep 4 t/m 8 2015 – na 2025 

   

Rekenonderwijs   

Pluspunt versie 4 Groep 3 t/m 8 2020 – na 2022 
   

Schrijfonderwijs   

Pennenstreken nieuwe versie gekoppeld 
aan Kim-versie van V.L.L. 

Groep 3 t/m 5 2018 – na 2028 

Pennenstreken Groep 6 en 7 2006 – na 2022 
   

Wereldoriëntatie   

Aardrijkskunde: De blauwe planeet Groep 5 t/m 8 2011 – nieuw 2020-2021 
Geschiedenis: Speurtocht Groep 5 t/m 8 2011 – nieuw 2020-2021 
Natuuronderwijs: Natuniek Groep 5 t/m 8 2011 – nieuw 2020-2021 
   

Andere vak – en vormingsgebieden   

Verkeer: Klaar…over Groep 3 t/m 8 2010 – na 2022 
Levensbeschouwelijke vorming: Samen 
Leven 

Groep 1 t/m 8 
 

2016 – na 2025 
 

Sociaal/emotionele vorming: Leefstijl Groep 1 t/m 8 2012 – na 2022 
Engels: Groove me Groep 7 en 8 2014 – na 2022 

 
Bij de vakken taal, spelling, rekenen, (aanvankelijk)technisch lezen, methodisch schrijven en  
wereldoriëntatie wordt in alle groepen gewerkt met de bijbehorende digitale ondersteuning  
voor leerkrachten en de digitale oefenprogramma’s voor leerlingen. Vanaf groep 5 hebben alle 
leerlingen een eigen laptop in bruikleen van de school.  
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10. Contacten met ouders, verzorgers  
 

Vorm contact  Wat Wanneer Voor wie 
Informele contacten Kopje koffie/thee in hal van 

de school  
 
 
 
Dank-je-wel-ochtend 
 
Opa en oma ochtend 
 

Deze data staan op 
de kalender van de 
schoolapp/website, de 
jaarkalender en 
worden vermeld in het 
Korenaarbulletin  

Ouders en 
vrijwilligers 
betrokken bij de 
school  

Informatie over de 
groep van uw 
kind(eren) 

Informatieavondgroep 3 
 

3 september 2020 
 

Ouders 

Informatieavond groep 7 
 

6 oktober 2020 
  

Informatieavond groep 8  6 oktober 2020 

Informatie over uw 
kind(eren) 

Kennismakingsgesprekken 
Groep 1 t/m 7  
 

10 en 15 september 
2020  
 

Ouders en 
(eventueel) kinderen 
 

Kennismakingsgesprekken 
groep 8  
 

10 en 15 september 
2020 Facultatief 
 

Voortgangsgesprekken 
 
 

19 november 2020 
Facultatief  
 

Adviesgesprekken groep 8 
  

26 en 28 januari 2021 
 

(Rapport)gesprekken groep 
1 t/m 7  
 

11 en 16 maart 2021 
 
 

(Rapport) - 
overgangsgesprekken  

Juni-juli 2021 

vieringen Kerstviering 
 
Musical groep 8  
 

Zie jaarkalender en 
nadere informatie/ 
eventueel uitnodiging 
via mail en/of 
Korenaarbulletin  

Ouders  
 
Ouders groep 8 en 
aantal  genodigden 
per gezin  

Inloop naar 
aanleiding van 
thema’s 

Inloop Kinderboekenweek  
 
 
 
 
 

Zie jaarkalender en 
nadere informatie/ 
eventueel uitnodiging 
via mail en/of 
Korenaarbulletin 
 

ouders 

Inloop groep 1-2 Ongeveer 6x per 
schooljaar 8.30 – 8.45 
uur 

Algemene 
informatie over 
onderwijs en 
opvoeding  

Koffieochtenden en  
Ouderavond(en) 

Zie jaarkalender en 
uitnodiging via 
Korenaarbulletin  

Ouders, vrijwilligers 
betrokken bij de 
school  

Gesprekken op 
aanvraag / naar 
behoefte  
 

 U kunt hiervoor een 
afspraak maken of 
binnenlopen na 
schooltijd  

Ouders 
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Schriftelijke 
communicatie 
informatie school 

Overzicht vakanties en vrije 
dagen  
 
 
Jaarkalender  
 
 
 
 
Klassengids  
 
 
 
 
 
Beleidsstukken (o.a.  
schoolgids, school-
ondersteuningsprofiel) 

Medio mei via 
Korenaarbulletin / app 
/ website  
 
Ong. 2e schoolweek, 
oudste kind brengt 
deze mee naar huis + 
aan nieuwe ouders 
 
In eerste 4 
schoolweken via mail 
leerkracht + bij 
klassenboek op de 
schoolapp  
 
Volgens wettelijke 
richtlijnen op 
schoolapp en website  

Ouders  

 

11. De onderwijsresultaten van onze school 

 
• Uitstroom Voortgezet Onderwijs 

 
Niveau Schooljaar 2018-

2019 Aantal 
leerlingen 

Schooljaar 2018-
2019 percentage 
leerlingen 

Schooljaar 2019-
2020 Aantal 
leerlingen 

Schooljaar 2019-
2020 percentage 
leerlingen 

Praktijkonderwijs 1 1,8% 2 4,3% 

Vmbo-B 13 23,2% 4 8,5% 

Vmbo-B/K 0 0% 2 4,3% 

Vmbo-K 11 19,6% 9 19,1% 

Vmbo-K/T 4 7,1% 1 2,1% 

Vmbo-T/Mavo 11 19,6% 7 14,9% 

Mavo/Havo 6 10,8% 6 12,8% 

Havo 3 5,4% 3 6,4% 

Havo/Vwo 4 7,1% 7 14,9% 

Vwo 3 5,4% 5 10,6% 

Anders 0 0% 1 2,1% 

Totaal 56 100% 47 100% 

 

We zien dat het aantal leerlingen dat een beroepsgerichte opleiding (praktijkonderwijs, VMBO-b en 
VMBO-k) gaat volgen flink is gedaald. Vorig schooljaar waren dit nog 27 leerlingen, dat was 48%. Dit 
schooljaar zijn dat 18 leerlingen, dat is 38%. 
Het percentage leerlingen dat een theoretisch gerichte opleiding (VMBO-t, HAVO en VWO) gaat 
volgen is flink gestegen. Vorig schooljaar waren dit nog 29 leerlingen, dat was 52%. Dit schooljaar zijn 
dat 29 leerlingen, dat is 62%. 
 

• Eindopbrengsten 

Schooljaar Standaardscore Cito-eindtoets 

2014 531,0 

2015 536,6 

2016 536,6 

2017 536,4 

2018 537,1 

2019 534,0 

2020 Geen eindscore door Corona-virus 
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* Standaardscore: een getal tussen 500 en 550 dat aangeeft hoe de schoolverlaters als groep, maar 

ook individuele leerlingen, presteren in vergelijking met andere scholen/kinderen in Nederland.  

Schooljaar 2019-2020: Het ministerie van onderwijs heeft besloten dat er dit schooljaar geen 

eindtoetsen afgenomen worden i.v.m. het Corona-virus en de daaraan verbonden sluiting van de 

basisscholen. 

Schooljaar 2018-2019 
Op onze school zaten in de groepen 8 in schooljaar 2018-2019 21% gewichtenleerlingen.  
Dit betekent dat we minimaal een gemiddelde citoscore dienen te halen die ligt tussen 532,0 en 536,0. 
Het landelijk gemiddelde voor met ons vergelijkbare scholen ligt op 534,0. 
Het landelijk gemiddelde van alle scholen lag dit schooljaar op 535,7. 
Dit schooljaar scoren we met 534,0 midden in het voldoende gebied. De inspectie beoordeelt deze 
score dan ook met de waardering voldoende. 
De afgelopen 4 schooljaren hebben we steeds gescoord boven de bovengrens van de inspectie en 
kregen we steeds de waardering goed.  
   
We zijn, ondanks de lagere score, erg blij met dit gemiddelde. De intelligentiescores van alle groep 8-
leerlingen lagen dit schooljaar met een gemiddelde van 94,2 lager dan de voorgaande schooljaren.  
 
Vanaf schooljaar 2020-2021 worden de eindopbrengsten op een andere manier teruggekoppeld. Er 
wordt dan niet meer gekeken naar de gemiddelde standaardscore, maar naar de referentieniveaus 
voor taal (1F en 2F) en rekenen (1F en 1S). 
We zullen u komend schooljaar informeren over de referentieniveaus. 
 
 

12. Medezeggenschapsraad en Ouderraad 

 
• Medezeggenschapsraad (MR) 

De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. De MR praat, denkt en beslist 
mee over alle beleidsterreinen die de school aangaan. 
 
Namens de ouders: 
Dhr. Ralph Kornips (Voorzitter) 
Dhr. Jeroen Sloot  
Dhr. Bas van Gelder 
Mevr. Lisanne van Dijk 
 
Namens het team 
Mevr. Anneke van Dorst 
Mevr. Dian van Hoof 
Mevr. Dayenne Vincent 
Mevr. Jody van Munster 
 

• Ouderraad (OR) 
De OR vertegenwoordigt de ouders binnen de school. De OR ondersteunt en organiseert samen met 
het team allerlei activiteiten zoals: sinterklaasfeest, Kerstfeest, carnaval, Pasen, schoolreis en 
schoolkamp, sportdagen, schooltoernooien, enzovoorts. Natuurlijk kunnen team en OR deze 
activiteiten niet alleen organiseren. Daar is veel hulp bij nodig. Elk jaar doen wij daarom een beroep 
op onze ouders als hulpouder. Ouders kunnen zich opgeven bij de OR- leden of de leerkrachten om 
bij de diverse activiteiten te helpen.  
 
Over de samenstelling van de OR in schooljaar 2020-2021 wordt u geïnformeerd via het 
Korenaarbulletin 
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13. Activiteiten  
 

• Activiteiten tijdens schooltijd  
Tijdens schooltijd vinden er buitenschoolse activiteiten plaats zoals het schoolreisje voor de groepen 1 
tot en met 6, het schoolkamp voor de groepen 7 en 8 en excursies naar bijvoorbeeld culturele 
instellingen. De activiteiten buiten het schoolgebouw, tijdens lestijd vallen onder verantwoording van 
de school.  
 

• Naschoolse activiteiten 
 

Korenaar Ik doe mee en Dikkie & Dik ook! Ons naschools talentprogramma geeft alle leerlingen de 
kans om workshops te volgen na schooltijd. Er zijn onder andere workshops sport, muziek, dans, 
toneel, circus, voorlezen, koken. Dit aanbod kunnen we in zowel schooljaar 2020-2021 en schooljaar 
2021-2022 weer aanbieden. Dit dankzij toegekende subsidie van het ministerie van Onderwijs Cultuur 
en Wetenschappen (OCW).   
Meer informatie over het aanbod en inschrijving ontvangt u iedere periode via een flyer en mail. 

 
• Lyceo project 

In schooljaar 2020-2021 gaan we voor de eerste keer samenwerken met het EckartCollege om een 
aantal leerlingen van onze school uit groep 8 extra begeleiding te kunnen geven bij de overgang naar 
het voortgezet onderwijs. 

 

• Verlengde schooldag  
In schooljaar 2020-2021 kunnen wij een aantal leerlingen van onze school tijdens een verlengde 
schooldag extra onderwijs geven wanneer zij dat nodig hebben vanwege het thuisonderwijs tijdens de 
Corona crisis. 
Dit is mogelijk door de toegekende subsidie ‘Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s’ die minister Slob 
beschikbaar heeft gesteld.  
 

• Buitenschoolse activiteiten 
De Korenaar promoot deelname van kinderen aan buitenschoolse activiteiten. Deze activiteiten 
organiseren (sport)clubs of verenigingen. Meer informatie over het aanbod en inschrijving ontvangt u 
via het Korenaarbulletin en/of mail. Voor een aantal activiteiten regelt de school de inschrijvingen. Het 
kan ook zijn dat wij u alleen informeren. Deze buitenschoolse activiteiten vallen niet onder de 
verantwoording van de school. Soms staat de activiteit alleen onder toezicht van een ouder. Meestal is 
er wel iemand van school aanwezig. Deelname aan buitenschoolse activiteiten is altijd op eigen risico.  
 

14. Ouderbijdrage 
 
Vanaf schooljaar 2016-2017 heeft de school besloten, in overleg met de Ouderraad en met 
instemming van de MR dat er géén vrijwillige ouderbijdrage per kind meer wordt gevraagd. De kosten 
voor feesten en vieringen zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Koningsdag, laatste schoolweek enz. 
zijn opgenomen in de schoolbegroting en worden met ingang van schooljaar 2016-2017 door de 
school betaald.  
 

• Bijdrage door ouders aan schoolreisje en schoolkamp 
Op De Korenaar is het al jaren traditie dat aan het einde van het schooljaar groep  
1 t/m 6 op schoolreisje gaat en de groepen 7 (2 dagen) en de groepen 8 (4 dagen) op schoolkamp 
gaan.  
Deze bijdrage is dus niet vrijwillig en blijven we wel aan u vragen.  
Schoolreis groep 1 t/m 6                 23,00 euro 
Schoolkamp groep 7                       30,00 euro 
Schoolkamp groep 8                       60,00 euro 
 

• U kunt op de volgende wijze betalen: 
Bij voorkeur via de bank: bankrekening NL 72 RABO 0158520912  
t.n.v. Ouderraad BS. De Korenaar, onder vermelding van: achternaam en groep(en) van uw kind(eren) 
Contant: bij Raymond Greveraars (facilitair beheerder) of Amber Dekker (administratief 
medewerkster). 
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Wij hebben hoog in het vaandel dat alle kinderen mee kunnen doen.  
Mochten er voor een ouder problemen zijn met betaling van de bijdrage schoolreisje/ schoolkamp, dan 
verzoeken wij u vriendelijk om hierover in gesprek te gaan met de directeur, mevrouw Berdi de Jonge.   
 

15. Praktische zaken, handig om te weten  
 

• Ziekmelden 
Is uw kind ziek, wilt u dit dan tijdig aan ons doorgeven? Dit kan via de app van school of door te bellen 
naar school. Telefoonnummer (040 – 2435728).  
Hebben wij voor 9 uur niets gehoord en is uw kind niet op school dan nemen wij contact met u op. 

 
• Bezoek tandarts en huisarts 

Wij vragen u bezoek aan huisarts, tandarts e.d. zoveel mogelijk na schooltijd te plannen. 
 

• Als uw kind naar een externe zorgverlener gaat 
Het kan nodig zijn dat uw kind gedurende het schooljaar naar een externe zorgverlener gaat. 
Bijvoorbeeld naar een logopedist, dyslexie-behandelaar of sociale weerbaarheidstraining. Wij willen u 
dan vragen de groepsleerkracht hiervan op de hoogte te stellen en waar mogelijk afspraken buiten 
schooltijd te plannen. Mocht behandeling buiten schooltijd niet mogelijk of wenselijk zijn dan wordt in 
overleg met de leerkracht/intern begeleider voor een gunstige tijd gekozen.  
 

• Verlof aanvragen 
Voor alle verlofaanvragen zijn aparte formulieren op school verkrijgbaar. Deze formulieren zijn te 
verkrijgen bij de administratie, de facilitair beheerder dhr. Greveraars of de intern begeleiders. Het 
verlof kan alleen aangevraagd worden bij de directeur, Berdi de Jonge, door middel van het ingevulde 
verlofformulier.   

 

• Hoofdluiscontrole  
Binnen de school is een werkgroep hoofdluiscontrole samengesteld. Deze werkgroep bestaat uit één 
leerkracht en minimaal 4 ouders. De leerkracht neemt de coördinatie van de werkgroep op zich. Na 
elke vakantie zal er een hoofdluiscontrole door de ouders uit de werkgroep plaatsvinden. De 
hoofdluiscontrole zal plaatsvinden op het leerplein bij de eigen klas of in de centrale hal. De 
groepsleerkracht legt uit aan de leerlingen wat de hoofdluiscontrole inhoudt. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar het hoofdluisprotocol van onze school.  
 
Ontdekt u zelf dat uw kind hoofdluis heeft? Laat het de leerkracht van uw kind weten. Behandel uw 
kind met de daarvoor bestemde middelen voordat uw kind weer naar school komt.  

 
• Gevonden voorwerpen 

Is uw kind iets kwijtgeraakt? Vaak is dit terug te vinden in de klas of bij de kapstok. Mocht dit niet het 
geval zijn dan kunt u een kijkje nemen bij de gevonden voorwerpen. Deze worden verzameld in een 
bak in de hal van de school.  

 

• Waardevolle spullen en speelgoed 
De kinderen van de Korenaar ontvangen van school wat zij gedurende de dag nodig hebben op 
school. Het is dus niet nodig om uw kind waardevolle spullen, schrijfgerei, geld of speelgoed mee te 
geven naar school. Soms kan het gebeuren dat hier een uitzondering op wordt gemaakt. De 
groepsleerkracht neemt hierover dan per mail contact met u op.  
 
Steeds meer kinderen zijn in het bezit van een mobiele telefoon en nemen deze ook mee naar school. 
Wij begrijpen dat er redenen zijn om uw kind een telefoon mee te geven. Deze worden aan het begin 
van de dag bij de groepsleerkracht ingeleverd en veilig opgeborgen. Aan het einde van de dag kunnen 
de kinderen hun telefoon weer bij de groepsleerkracht ophalen.  
Bij verlies of beschadiging kan de school niet aansprakelijk worden gesteld.  
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• Verzekeringen 
Het bestuur heeft een zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hierbij zijn 
meeverzekerd personeelsleden, de leerlingen van de school en de vrijwilligers. Uitgangspunt bij een 
en ander is dat de aansprakelijkheid ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden ten behoeve 
van de school. Dat kan natuurlijk op school, maar ook buiten school, bijvoorbeeld bij excursies en 
schoolreisjes. Welke aansprakelijkheid kan er ontstaan? Denk daarbij bijvoorbeeld aan letselschade 
aan personen of zaakschade aan goederen (zaken) van personen.  
Wat is niet verzekerd? Dat is de bekende stoeipartij tussen leerlingen onderling. Wanneer die 
leerlingen thuiskomen met gescheurde kleren, kapotte bril etc. is er geen dekking onder deze polis. 
Immers de aansprakelijkheid ontbreekt, omdat beide leerlingen meededen met de stoeipartij en zoals 
de wetgever dat zo mooi zegt: “ieder voor zijn eigen schade opdraait”.  

 

• Gezonde voeding  
De Korenaar geeft de voorkeur aan gezonde voeding en gezond drinken. Gezonde voeding draagt 
immers bij aan een goede ontwikkeling van de kinderen.  
Wij willen u dus vragen om: 

• Uw kind een gezonde pauzehap mee te geven, bij voorkeur fruit. 

• Uw kind een gezond lunchpakket mee te geven, bijvoorbeeld een bruine boterham en fruit. 

• Bij voorkeur uw kind gezond drinken mee te geven. U kunt daarbij denken aan water, thee of 
melk.  

• Traktaties klein en niet te calorierijk te maken 
Wij vertrouwen erop dat u zelf een goede en verantwoorde keuze maakt voor uw kind(eren).  
 
Ook wij dragen ons steentje bij door tijdens vieringen en festiviteiten op school rekening te houden 
met de bovenstaande punten.  

 

• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Op de Korenaar is het gebruikelijk dat van alle volwassenen die werkzaam zijn op school een VOG 
aanwezig is. Het gaat dan om onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel, vrijwilligers/ouders 
tussenschoolse opvang en andere vrijwilligers.  
 

 
16. Wat kunt u doen als u niet tevreden bent  

• Gesprek 
Soms gebeuren er dingen op school waar ouders (of leerlingen) het niet mee eens zijn. Door middel 
van gesprek komen we graag met u tot een oplossing. Bent u ergens ontevreden over met betrekking 
tot de situatie in of rondom de klas? Dan is de leerkracht uw eerste aanspreekpunt voor een gesprek. 
Mocht dit gesprek niet naar tevredenheid verlopen zijn of heeft u nog vragen dan kunt u contact 
opnemen met een van de intern begeleiders. Meneer John van Bogget, mevrouw Yvonne de Vries of 
mevrouw Judith van Steensel. Komt u er samen niet uit of heeft de situatie meer betrekking op de 
schoolorganisatie of het schoolbeleid? Dan gaat de directeur, mevrouw Berdi de Jonge graag met u in 
gesprek.   
 

• Klachtenregeling 
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, kunt u gebruikmaken van de 
klachtenregeling van SKPO. In voorkomende gevallen komt er een gesprek met het bestuur. U treedt 
dan eerst in contact met de bestuurssecretaris van SKPO: mw. J. de Jonge Baas, 
j.dejongebaas@skpo.nl 
U vindt de klachtenregeling inclusief tips hoe te handelen op de website: www.skpo.nl. De volledige 

klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt tevens ter inzage bij 

de schoolleiding. 

• Klachten ongewenst gedrag 
Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, 
agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning van de interne 
vertrouwenspersoon op school. U kunt zich op ieder moment door hem of haar laten adviseren en 
ondersteunen. Deze vertrouwenspersoon luistert naar u en geeft informatie over mogelijke 
vervolgstappen.  

mailto:j.dejongebaas@skpo.nl
http://www.skpo.nl/
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Daarnaast heeft SKPO een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon waar u voor begeleiding of 
advies terechtkunt.  

 

• Contactgegevens interne vertrouwenspersoon 
 

− Naam: Meneer John van Bogget (intern begeleider op de Korenaar) 

− Telefoonnummer: 040 - 2435728               

− Email:j.vanbogget@skpo.nl 
 

− Naam: mevrouw Jody van Munster (leerkracht op de Korenaar) 

− Telefoonnummer: 040 - 2435728               

− Email:j.vanmunster@skpo.nl 

• Contactgegevens externe vertrouwenspersoon 
Zie voor de actuele gegevens van de externe vertrouwenspersoon de website van SKPO: 
www.skpo.nl. 
 

• Meldplicht seksueel geweld 
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, 
aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is 
de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag 
verplicht aangifte te doen bij politie/justitie. 
 

• Vertrouwensinspecteur 
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met een van de 
vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief), 
op weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.  
 

• Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)  
Voor meer informatie kunt u verder terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.  
Contact gegevens: https://onderwijsgeschillen.nl/over-ons/contact 
 

17. Gezondheidzorg en hulpverlening 
 

• GGD Brabant-Zuidoost 

Op het gebied van jeugdgezondheidszorg werken wij samen met 
de GGD Brabant-Zuidoost. Hieronder vindt u meer informatie over 
de GGD. 
 
Gelukkig gezonde kinderen  
Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind? 
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzorger gaat u voor 
het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. 
Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of 
zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.  
 
Jeugdgezondheid 
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. 
Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker 
gezondheidsbevordering. Zij werken nauw samen met gedragswetenschapper(s) van de GGD. 
Jeugdgezondheid neemt deel aan de zorgstructuur van de school. 
 
Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  
 
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens 
dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale 

http://www.skpo.nl/
https://onderwijsgeschillen.nl/over-ons/contact
http://www.ggdbzo.nl/
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ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan gedrag en 
schoolverzuim. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.  
 
Even praten…. 
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met 
andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het 
best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..  
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige 
van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, 
geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door.  
 
Extra informatie 
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website 
www.informatiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in samenwerking 
met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.  
 
Inentingen  
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, 
Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de 
vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en 
vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. 
 
Altijd welkom 
Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt 
contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.  
 
Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders 
Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.  
 
De GGD doet meer 
De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en 
seksualiteit.   
Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies. 
GGD medewerkers verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en 
kinderen. 
De GGD ondersteunt scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden 
Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 jaar 
en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en 
scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.  
  
GGD Brabant-Zuidoost    Bezoekadres:       
Clausplein 10 
Postbus 8684 
6611XP Eindhoven 
www.ggdbzo.nl 

 /ggdbzo 

 @ggdbzo 
 

 
  

http://www.informatiediehelpt.nl/
http://www.ggdbzo.nl/ouders
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• WIJeindhoven     

  
Vanaf oktober 2014 is onze samenwerkingspartner WIJeindhoven.  
Als ouders wilt u natuurlijk dat het met uw kind(eren) goed gaat op 
school. En gelukkig gaat het met de meeste kinderen ook goed.  Toch kan het gebeuren dat het met 
uw kind(eren) op school wat minder gaat. Heeft dat met leren te maken, dan kunt u daar met de 
leerkracht(en) van uw kind(eren) over praten. Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. 
Bijvoorbeeld dat uw kind vaak bij ruzies is betrokken. Dat het niet zo goed luistert. Of niet goed in zijn 
of haar vel zit. In dat geval kunt u contact opnemen met de medewerkers van WIJeindhoven 
(zogenaamde generalisten).  
 
Aan onze school zijn de generalisten Mevrouw Natasja Duijzers (aanwezig op school maandag vanaf 
14.15 uur) en meneer Koen Renders (aanwezig op school woensdag vanaf 9.00 uur) verbonden. Dit 
zijn professionals die samen met u bespreken wat er nodig is om uw kind te helpen. Daarbij bekijken 
ze eerst wat u zelf kunt doen. Lukt het niet om een oplossing te vinden voor uw kind? Dan bekijken de 
generalisten van WIJeindhoven samen met u en uw kind welke vervolgstappen nodig zijn.   
De contactgegevens van Natasja en Koen vindt u verderop in dit jaardeel bij Onderwijsondersteunend 
personeel. 
 
Ook kunt u contact opnemen met het WIJteam in uw buurt. 
Meer informatie over WIJeindhoven en de contactpersonen vindt u op de website: 

https://wijeindhoven.nl/nl 
 

 

18. Regelingen vergoeding schoolkosten en naschoolse activiteiten  
 
Voor ouders die moeite hebben om hun kinderen mee laten doen met bijvoorbeeld sport, muziek- of 
dansles, hobbyclub enz., omdat ze dat niet kunnen betalen. Ook de kosten voor school, zoals 
schoolreis en schoolkampschoolkamp zijn soms door ouders niet op te brengen. Om kinderen gelijke 
kansen te bieden heeft de gemeente Eindhoven hiervoor een aantal ondersteuningsregelingen.  
 

Gemeente Eindhoven 
In veel gevallen kunnen gezinnen een aanvraag bij de gemeente doen voor bijzondere bijstand, of 
gebruik maken van andere ondersteuningsregelingen.  
 
Om gebruik te maken van deze regelingen moet men zich melden bij het Inwonersplein 
Stadhuisplein 10 
Telefoon: 040-2386000  

https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-
onderwijs/inkomen/inkomensondersteuning/regelingen-voor-kinderen 
 

Stichting Leergeld  
Stichting Leergeld is bedoeld om kinderen, waarvan hun ouders/verzorgers in een financieel moeilijke 
situatie zitten, in staat te stellen mee te doen aan activiteiten die de school organiseert, of aan sport, 
beweging, muziek, dans, enz. De Stichting kan ook een bijdrage doen voor de aanschaf van een fiets, 
een computer, of allerlei schoolbenodigdheden.  
 
http://www.leergeld.nl/ 
Odysseuslaan 2, 5631 JM Eindhoven; e-mail: secretariaat@leergeld-eindhoven.nl; 
Telefoon: 040-2131141 (bereikbaar op maandag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur).  
 
  

https://wijeindhoven.nl/nl
https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/inkomensondersteuning/regelingen-voor-kinderen
https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/inkomensondersteuning/regelingen-voor-kinderen
http://www.leergeld.nl/
https://webmail.xs4all.nl/src/compose.php?send_to=secretariaat%40leergeld-eindhoven.nl
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19. Samenstelling team 
 
Het team van onze basisschool bestaat uit ruim 40 personen die het onderwijs invullen. Daarnaast 
werkt er ook onderwijsondersteunend personeel op onze school.  
De namen van het personeel en hun functies of taken vermelden we hieronder: 
 

• Onderwijsteam 

Management team  

Directeur Mevr. Berdi de Jonge  

Intern begeleider kwaliteitszorg Dhr. John van Bogget 

Intern begeleider onderbouw groep 1 t/m 4 Mevr. Yvonne de Vries 

Intern begeleider bovenbouw groep 5 t/m 8 Mevr. Judith van Steensel 

  

Leerkrachten team  

Groep 1/2A Mevr. Karen Wullems (ma-di) 
Mevr. Marleen Post (wo-do-vr) 

Groep 1/2B Mevr. Yvonne van Hemert (ma-di) 
Mevr. Evelyn Verhoof (wo-do-vr) 

Groep 1/2C Mevr. Anouk Boeijen (ma-di-wo) 
Mevr. Wilma Jonkers (do-vr) 

Groep 1/2D Mevr. Dayenne Vincent 

Groep 3A Mevr. Ymke Prince (ma-di-wo) 
Mevr. Nienke van der Linden (do-vr) 

Groep 3B Mevr. Kim Rijnders (ma-di-wo) 
Mevr. Jacqueline Lammers (wo-do-vr) 

Groep 4A Mevr. Dian van Hoof 

Groep 4B Mevr. Sophie van der Linden 

Groep 5A Dhr. Don Evers 

Groep 5B Mevr. Joyce Smits (ma-di)  
Mevr. Anneke van Dorst (wo-do-vr) 

Groep 6A Mevr. Joyce van den Heuvel (ma-di-wo) 
Mevr. Ester Lathouwers (do-vr) 

Groep 6B Dhr. Rik Strijbosch 

Groep 7A Dhr. Rogier van Stiphout 

Groep 7B Dhr. Thomas Lammers 

Groep 8A Dhr. Fons Verwijlen 

Groep 8B Mevr. Willemijn van Gemert (ma-di-wo) 
Mevr. Mannie van Tuyn (do-vr) 

Indien er bij een teamlid geen werkdagen vermeld staan dan betekent dit dat dit personeelslid fulltime 
aanwezig is.  
  

• Onderwijs ondersteuning  

Bijzondere taken Naam 

ZON taal Mevr. Caroline Ketelaars  
Mevr. Judith van Steensel 

ZON rekenen Dhr. Rogier van Stiphout 
Dhr. Jessy Maas 

ZON gedrag 

 
Theater op dinsdag  

Mevr. Anneke van Dorst 
Mevr. Wilma Jonkers 
Dhr. Ramses van Oers 

ZON Vuursteen Mevr. Geertje Wijn (di-wo-vr) 
Dhr. Ramses van Oers (ma-do) 

ZON Uitdaging Mevr. Ester Lathouwers 
Mevr. Jody van Munster 

Stagecoördinator Mevr. Wilma Jonkers 

Trainer Rots-water/ Coach S.V.I.B. Mevr. Wilma Jonkers 
ICT Dhr. Ramses van Oers 
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Mevr. Nienke van der Linden 

VVE en spilcoördinator Mevr. Jody van Munster 

Onderwijsassistent Mevr. Petra Machiels  
Dhr. Jessy Maas 
Mevr. Aïcha Merkhi (ma en di) 

Vakleerkracht theater Dhr. Ramses van Oers 

Vakleerkracht gymnastiek Dhr. Pascal Schoonheim (ma en do) 

Vakleerkracht muziek Dhr.  Mattheus van Heijnsbergen (do en vr) 

Administratief medewerker Mevr. Amber Dekker (ma-ocht en vr-ocht) 

Facilitair beheerder/Administratie/ Coördinatie 
pleinwacht 

Dhr. Raymond Greveraars 

Conciërge Dhr. Mario Adriaans (wo t/m vr) (medio 
november 2020 met pensioen) 

Generalisten WIJeindhoven Mevr. Natasja Duijzers  
natasjaduijzers@wijeindhoven.nl 
Mobiel: 0611621789 
Dhr. Koen Renders  
koenrenders@wijeindhoven.nl 
Mobiel: 0646628342 

 

• Stagiaires 
Ieder jaar proberen we extra helpende handen in de klas te krijgen door stagiaires aan te trekken. 
Deze stagiaires komen van verschillende opleidingen, zoals het Summa collega; opleiding tot 
onderwijsassistent of Fontys Hogescholen Kind en Educatie, opleiding tot leerkracht. Deze studenten 
zijn het hele schooljaar meerdere dagen per week bij ons werkzaam.  

• Bereikbaarheid team 
Tijdens schooltijden zijn wij tussen 8.00-17.00 uur te bereiken onder telefoonnummer: 040-2435728. 
 
Indien u ons buiten deze schooltijden écht nodig hebt en wij zijn niet meer te bereiken op het 
schoolnummer dan kunt u de directeur bellen 06 20870321 
 
Leerkrachten zijn ook te bereiken via hun mailadres. Dit vindt u ook bij ‘team’ op de schoolapp. 
Leerkrachten lezen hun mail tijdens de dagen waarop zij werken. Wij vragen u hier ook rekening met 
te houden indien uw kind(eren) twee leerkrachten heeft.  
 

• Aanspreken teamleden 
Met betrekking tot het aanspreken van teamleden geldt het volgende: kinderen spreken leerkrachten 
en andere personeelsleden aan met juffrouw of meneer en daarna de voornaam  
 

• Wat als een leerkracht ziek is? 
Als een groepsleerkracht ziek is, doen wij onze uiterste best om een invaller te vinden. Wij hebben 
verschillende mogelijkheden om een andere leerkracht voor de groep te zetten. In onze organisatie 
houden wij hier er rekening mee. Indien mogelijk komt de invalleerkracht uit onze eigen groep 
leerkrachten die op dat moment geen groep heeft. Soms roepen wij leerkrachten die een niet-werk-
dag hebben weer terug. Doordat wij creatief zijn in het vinden van oplossingen, komt het zelden voor 
dat wij een groep naar huis moeten sturen. Mocht er echt geen vervanging beschikbaar zijn en 
kunnen wij het intern niet geregeld krijgen dan kan het gebeuren dat een groep niet naar school kan 
komen/naar huis gestuurd wordt. Indien dit laatste zich voor doet, worden ouders hiervan via mail en 
de schoolapp op de hoogte gesteld.  
 

  

  

  

  

 

mailto:Natasjaduijzers@wijeindhoven.nl
mailto:Koenrenders@wijeindhoven.nl

