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Stamgroepenindeling 

De bezetting van de stamgroepen in 2022-2023 is als volgt: 

Stamgroep O1 
Saskia (ma-di-wo-do-vrij) 

s.romers@skpo.nl  

Stamgroep O2 

Kim (ma-vrij) & Danny (di-wo-do) 

Kim volgt het zijinstroom traject voor leraren 

d.plantaz@skpo.nl  

Stamgroep O3 

Renske (ma-di) & Ingeborg (wo-do-vrij) 

r.arens@skpo.nl  

i.scholten@skpo.nl  

Stamgroep OB/MB 

Peggy (ma-di-wo-do) & Ingrid (vrij) 

p.dejong@skpo.nl  

i.daems@skpo.nl  

Stamgroep M1 

Jolanda (ma-di-wo-vrij) & Birgit (do) 

j.devries@skpo.nl 

b.wijdemans@skpo.nl  

Stamgroep M2 
Silke (ma-di-wo-do-vrij) 

s.verspeek@skpo.nl  

Stamgroep M3 
Irene (ma-wo-do-vrij) & nog niet bekend (di) 

i.ansinger@skpo.nl  

Stamgroep M4 

Lotte (ma-di-do-vrij) & Birgit (wo) 

l.bokhove@skpo.nl  

b.wijdemans@skpo.nl  

Stamgroep M5 
Justin Wilmsen (ma-di-wo-do-vrij) 

j.wilemsen@skpo.nl  

Stamgroep MB/BB 6 

Ayse Güll Akbas (ma-di-wo-do) & Birgit (vrij) 

a.akbas@skpo.nl  

b.wijdemans@skpo.nl  

Stamgroep B1 

Lonneke (ma-do) & Nicole (di-wo-vrij)  

l.tegenbosch@skpo.nl  

n.vandemoosdijk@skpo.nl  

Stamgroep B2 
Yanick (ma-di-wo-do-vrij) 

y.dijcks@skpo.nl  

Stamgroep B3 
Bibi (di-wo-do-vrij) & Rianne (ma) 

b.vandenbroek@skpo.nl  

Stamgroep B4 

Bart (ma-di-vrij) & Laura (wo-do) 

b.verhagen@skpo.nl  

l.goossens@skpo.nl  

Stamgroep B5 

Simone (ma-di-wo-do) & Rianne (vrij) 

s.reuvers@skpo.nl  

r.vanacht@skpo.nl  

Leerkrachtondersteuner 

Wilma van Doormalen (ma-di-do-vrij) 

w.vanbrussel@skpo.nl  

Stijn Stax (ma-di-do-vrij)  

s.stax1@skpo.nl  

mailto:s.romers@skpo.nl
mailto:d.plantaz@skpo.nl
mailto:r.verbeek@skpo.nl
mailto:i.scholten@skpo.nl
mailto:p.dejong@skpo.nl
mailto:i.damen@skpo.nl
mailto:j.devries@skpo.nl
mailto:b.wijdemans@skpo.nl
mailto:s.verspeek@skpo.nl
mailto:i.ansinger@skpo.nl
mailto:l.bokhove@skpo.nl
mailto:b.wijdemans@skpo.nl
mailto:j.wilemsen@skpo.nl
mailto:a.akbas@skpo.nl
mailto:b.wijdemans@skpo.nl
mailto:l.tegenbosch@skpo.nl
mailto:n.vdmoosdijk@skpo.nl
mailto:y.dijcks@skpo.nl
mailto:b.vandenbroek@skpo.nl
mailto:b.verhagen@skpo.nl
mailto:l.goossens@skpo.nl
mailto:s.reuvers@skpo.nl
mailto:r.vanacht@skpo.nl
mailto:w.vanbrussel@skpo.nl
mailto:s.stax1@skpo.nl
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Onderwijsassistent 
Maarten Smits (ma-di-wo-do-vrij) 

m.smits@skpo.nl  

Bewegingsonderwijs 

Elke stamgroep krijgt 2x per 

week gymles. 

Daan (ma-di-wo-do-vrij) 

vakleerkracht beweging 

d.philipsen@skpo.nl  

Dramaonderwijs 

Elke stamgroep krijgt 1x in de 

twee weken dramales. 

Joyce 

vakleerkracht dramales 

Bijenkorf@skpo.nl  

 

De stamgroepleerkracht verbindt en organiseert wanneer er extra ondersteuning nodig is voor een 

kind. Dit i.s.m. collega’s. Elke stamgroepleerkracht kan tevens een beroep doen op interne collega’s 

met specifieke expertise en/of onderwijstijd daarvoor.  

Zo nodig (en indien mogelijk), wordt er ruimte gemaakt voor passende begeleiding in of buiten de 

stamgroep. Dit organiseren we d.m.v. ondersteuningslabs waar kinderen tijdelijk aan deelnemen. Dit 

kan in een kleine groep gebeuren, of 1 - op 1.  Deze begeleiding is altijd verbonden aan het 

(ver)werken in de stamgroep.  

De beschikbaarheid van expertise & ondersteuning in ambulante tijd:  

Expertise coaching sociaal emotioneel & Gevoelslab 
Daniëlle  

Bijenkorf@skpo.nl  

Expertise rekenen & Rekenlab 
Lonneke 

l.tegenbosch@skpo.nl  

Expertise taal & Taal - lab 

Meertaligheid 

Nieuwkomersonderwijs 

Aanbod NT2 ’t Jonge Kind 

Inge & Sobiha 

i.karman@skpo.nl  

s.haddou@skpo.nl  

Ingrid (do) 

i.daems@skpo.nl  

Expertise & coördinatie ICT 
Sobiha 

s.haddou@skpo.nl  

Expertise Verrijking/Verdieping & Speurderslab  
Mieke 

m.hoex-baselmans@skpo.nl  

Expertise executieve functies  
Sobiha 

s.haddou@skpo.nl  

Expertise ’t Jonge Kind & coördinatie VVE (vroeg 

voorschoolse educatie) 

Danny 

d.plantaz@skpo.nl  

Expertise Burgerschap & Maatschappij 
Stijn 

s.stax1@skpo.nl  

 

De bezetting van onderwijsondersteunende taken: 

Conciërge  
Johan (ma-di-wo-do-vrij) 

j.boesten@skpo.nl  

Administratie 
Suzanne (di-do-vrij ochtend) 

s.cuijpers-cools@skpo.nl  

Evenementenmanager 

Coördineren en organiseren van evenementen 

Suzanne (ma) 

s.cuijpers-cools@skpo.nl  

mailto:m.smits@skpo.nl
mailto:d.philipsen@skpo.nl
mailto:Bijenkorf@skpo.nl
mailto:Bijenkorf@skpo.nl
mailto:l.tegenbosch@skpo.nl
mailto:i.karman@skpo.nl
mailto:s.haddou@skpo.nl
mailto:i.daems@skpo.nl
mailto:s.haddou@skpo.nl
mailto:m.hoex-baselmans@skpo.nl
mailto:s.haddou@skpo.nl
mailto:d.plantaz@skpo.nl
mailto:s.stax1@skpo.nl
mailto:j.boesten@skpo.nl
mailto:s.cuijpers-cools@skpo.nl
mailto:s.cuijpers-cools@skpo.nl
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zoals sportactiviteiten en feestactiviteiten i.s.m. 

de OuderRaad 

 

De bezetting van de schoolleiding: 

Adjunct-directrice 
Joyce (di-do-vrij) 

j.heijligers@skpo.nl  

Directrice 
Laika (ma-di-wo-do-vrij) 

l.cortenbach@skpo.nl  

 

 

 

 

  

mailto:j.heijligers@skpo.nl
mailto:l.cortenbach@skpo.nl
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Schooltijden 

Schooltijden 

Alle kinderen gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30u tot 14.45u naar 

school. Er is dan een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen samen met de 

stamgroepleerkracht in de eigen groep lunchen.  

Op woensdag gaan alle kinderen van 8.30u tot 12u naar school. Kinderen eten dan thuis of 

bij de BSO (Buitenschoolse Opvang). 

Pauzetijden 

De kinderen van de midden- en bovenbouwgroepen spelen in de ochtend van 10.00u tot 

10.15u buiten. De kinderen van de onderbouw spelen op andere tijden buiten, passend bij 

de keuzes die de stamgroepleerkrachten maken voor hun groep.  

Na de lunch is er een buitenspeelpauze van 11.45u tot 12.15u & van 12.15u tot 12.45u. In 

beiden pauzes zijn kinderen uit OB, MB en BB groepen ingedeeld.  

Brengen begin schooldag & ophalen einde schooldag 

De schooltijden zijn voor iedereen hetzelfde. Inloop in de ochtend tussen 8.20u en 8.30u en 

eindtijd om 14.45u. Behalve op woensdag, dan om 12u.  

Tijdens de inlooptijd zijn alle ouders welkom om mee naar binnen te lopen. Op het einde 

van de schooldag vragen we ouders om buiten te wachten op het speelplein. De ouders van 

kinderen in de OB groepen vragen we dit te doen bij de afgesproken verzamelplek. De 

stamgroepleerkracht komt met de kinderen mee naar buiten en loopt met de hele groep 

naar deze verzamelplek. Vandaaruit kunnen de kinderen dan mee naar huis.  

Fietsenstalling 

Wanneer kinderen met de fiets naar school komen, kunnen zij deze stallen in de 

fietsenstalling. Deze bevindt zich bij de poort aan de Airbornelaan. 

Spreken van de leerkracht  

Om 8.30u worden alle poorten gesloten tot 14:30. De poort bij de hoofdingang blijft open; 

je kunt via die poort en entreedeur onder schooltijd het gebouw in en uit.  

Mocht je iets willen bespreken met de stamgroepleerkracht, dan ben je uiteraard van harte 

welkom. Wanneer je de leerkracht iets uitgebreider wil spreken, vragen we je om hiervoor 

een afspraak te maken voor na schooltijd.  

Ziekmelden 

Wanneer uw kind ziek is, kunt u haar of hem ziekmelden via de Bijenkorf app. Graag voor 

aanvang van de schooldag om 8.30u. 
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Gymrooster 

Alle stamgroepen krijgen 2x per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Het 

bewegingsonderwijs wordt verzorgd door Daan Philipsen.  

Het bewegingsonderwijs vindt in de buitenomgeving of in de gymzaal plaats. Onze school 

heeft een eigen gymzaal. De ingang van de gymzaal is op onze speelplaats tegenover de 

hoofdingang.  

We vinden goed en met plezier leren bewegen erg belangrijk voor de ontwikkeling van elk 

kind. Daarbij vinden we ook persoonlijke verzorging en hygiëne van belang. Kinderen 

worden dan ook geacht om zich om te kleden voor en na het sporten en dus gymkleding 

mee te nemen: 
 

* Een gympakje of een korte broek met T-shirt en gymschoenen (geen zwarte zolen) 

voldoen daaraan.  

* In de onderbouw blijven de gymschoenen op school om ook in de speelzaal te gebruiken. 

* Lange haren worden in een staart gedragen. 

* Sieraden worden afgedaan vanwege de veiligheid.  

* Na de gymles hebben de kinderen de gelegenheid om zich op te frissen en verwachten wij 

dat ook. Het is dus handig om een handdoek/washandje mee te geven. 

Gymrooster 

Op maandagochtend in de speelzaal of buiten.  

Op maandagmiddag/dinsdag/woensdag/donderdag en vrijdag in de gymzaal of buiten. 

 ma di wo do vr 

8.30 – 9.15 u.  
 

O1 M1 OB/MB M4 B1 

9.15 – 10.00 u. 
 

O3 M2 O3 M3 M/B 6 

10.20 – 11.05 u. 
 

O2 M5 O2 B4 B4 

11.05 – 11.50 u. 
 

OB/MB M3 O1 B1 B3 

12.30 – 13.15 u. 
 

M/B 6 M4  B5 M2 

13.15 – 14.00 u. 
 

 B2  B2 M5 

14.00 – 14.40 u. 

 
 B5  B3 M1 
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Kalender 

Jaarrooster 

De eerste schooldag is op maandag 5 september 2022.  

De jaarkalender vind je op Bijenkorfapp en de website. Deze is altijd actueel. Wanneer er 

activiteiten worden toegevoegd of aangepast, wordt dit gemeld.  

Stamgroepviering begin schooljaar  

Aan het begin van het schooljaar nodigen we de ouders uit op school voor een 

stamgroepviering. De stamgroepleerkracht bereidt deze Viering samen met de kinderen 

voor. Tijdens deze Viering krijgen de ouders informatie over de manier van werken in de 

stamgroep en hoe het onderwijs in de praktijk gaat. Ook biedt het de gelegenheid om 

kennis te maken met elkaar.  

Deze vieringen vinden ’s morgens plaats, van 8:45 tot uiterlijk 9:30. De stamgroepen geven 

ieder apart een presentatie. Wanneer welke stamgroep aan de beurt is, kunt u zien in de 

jaarkalender op de app en website.  

Kind-ouder-stamgroepleerkracht  gesprekken 

In de weken van 26 sept. & 3 okt. vinden startgesprekken plaats met kind & ouders & de 

stamgroepleerkracht. De inschrijving en planning van dit gesprek vindt plaats via de 

Bijenkorfapp.  

Informatieavond PO-VO 

Op dinsdag 8 november is er een informatieavond op school over het voortgezet onderwijs. 

Kinderen en ouders in leerjaar 7 en 8 worden hiervoor uitgenodigd.  
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Vakanties & vrije dagen  
 

Vakantiedagen 2022-2023  

- Herfstvakantie maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 

- Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 

- Voorjaars/carnavalsvakantie maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023 

- 2e Paasdag maandag 10 april 2023 

- Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023  

- Hemelvaartsdag donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 (dag na Hemelvaart)  

- 2e Pinksterdag maandag 29 mei 2023   

- Zomervakantie maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023  

Extra vrije dagen voor kinderen 2022-2023  

- Woensdag 5 oktober 2022  

- Maandag 31 oktober t/m vrijdag 4 november 2022 (dit is aansluitend aan de 

herfstvakantie)  

- Vrijdag 27 januari en maandag 30 januari 2023  

- Vrijdag 23 juni en maandag 26 juni 2023 

Extra vrije middagen (school om 12 uur uit) voor kinderen 2022-2023  

- Vrijdag 23 december 2022 (voorafgaand aan de kerstvakantie)   

- Vrijdag 17 februari 2023 (voorafgaand aan de voorjaars/carnavalsvakantie)  

- Vrijdag 14 juli 2023(voorafgaand aan de zomervakantie) 
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Vrijwillige ouderbijdrage  

Scholen mogen aan ouders een geldelijke bijdrage vragen om extra activiteiten te kunnen 

bekostigen. Het gaat dan om activiteiten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt van 

het ministerie van onderwijs. Deze activiteiten worden i.s.m. de ouderraad gecoördineerd 

en met de hulp van ouders georganiseerd. De ouderraad maakt voor deze activiteiten een 

begroting en de ouderbijdrage wordt door de MR gecontroleerd en vastgesteld. De 

administratie van school int deze ouderbijdrage voor de ouderraad bij de start van het 

schooljaar. De ouderbijdrage is vrijwillig. 

Van de ouderbijdrage worden o.a. de volgende extra activiteiten bekostigd: 

- sinterklaasfeest 

- kerstfeest 

- carnaval 

- paasfeest 

- afscheid oudsten van de stamgroep 

 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt voor schooljaar 2022-2023 vastgesteld tijdens de eerste 

MR vergadering. 

Ouderhulp 

Ouderhulp is onmisbaar bij veel activiteiten in onze school en wordt zeer gewaardeerd door 

kinderen en teamleden. De ouderraad coördineert de ouderhulp en inventariseert begin van 

het schooljaar bij welke activiteiten er hulp gevraagd wordt. 

Wil je helpen bij een activiteit? Begin van het jaar krijg je een overzicht van de activiteiten 

en de bijhorende tijdsinvestering. Meld je aan bij de activiteiten waarbij je kunt helpen en 

de coördinator van de ouderraad neemt voor die activiteiten contact met je op. 
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Adressen 

Jenaplan Basisschool de Bijenkorf (Spilcentrum Dommelbeemd) 

De Koppele 2 

5632LA Eindhoven 

040-2414715 

bijenkorf@skpo.nl 

MR 

Voorzitter MR vacature; wordt nog gekozen 

 

OR 

Voorzitter: Karin van de Ven 

oudervereninigingbijenkorf@live.nl 

 

SKPO  
Bestuur: Peter Tijs en Ingrid Sluiter 

Vonderweg 12 

5616RM Eindhoven 

040-2595320 

secretariaat@skpo.nl 

 

Korein Kinderplein  
Locatie Tarwelaan (Spilcentrum Dommelbeemd) 

040 - 8200246  

Wij Eindhoven 

www.wijeindhoven.nl 

 

GGD Brabant-ZuidOost 

GGD schoolarts: nog niet bekend (ivm pensioen van vorige schoolarts) 

Clausplein 10 (de Witte Dame) 

5611 XP Eindhoven 

Tel: 088-0031 414 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17. 00 uur) 

mijnkindendeggd@ggdbzo.nl (vermeld voor-, achternaam en geboortedatum van uw kind) 

www.ggdbzo.nl/ouders 

Stichting Leergeld  

www.stichtingleergeld.nl 

Zernikestraat 11  

5612 HZ Eindhoven 

040-2131141 

mailto:secretariaat@skpo.nl
http://www.wijeindhoven.nl/
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Bibliotheek 

Emmasingel 12 

5611AZ Eindhoven 

040-2604260 

klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl 

 

mailto:klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl

