
 

 

 

Voorwoord 

 
Voor u ligt de schoolgids deel 2 van de Clemensschool in Hulsel. De school werkt nauw samen met basisschool ‘D’n Opstap’ in Lage Mierde en                                   

‘De Akkerwinde in Hooge Mierde de zogenoemde HooLaHu-scholen, binnen Onderwijsstichting KempenKind.  

Wij hebben er voor gekozen de schoolgids in twee delen te splitsen: een vast onderdeel dat voor 4 jaar is vastgesteld (2015-2019) en een wisselend, 

praktisch deel, dat ieder jaar wordt aangepast. Dat laatste deel ligt nu voor u. 

Wij hopen u hiermee alle informatie te verstrekken die van belang is voor het komende schooljaar. Beide onderdelen van deze schoolgids zijn via de 

website van de school beschikbaar. 

Vanaf  schooljaar 2018-2019 gaan we werken met Social Schools. Een nieuwe manier van communiceren met ouders. Ook wordt de website volledig 

aangepast. Deze laatste is vooral bedoeld voor nieuwe ouders.  

Voorheen werd de jaarkalender opgenomen in de schoolgids, maar deze zal voortaan digitaal in te zien zijn via Social Schools. U krijgt hierover meer 

informatie tijdens de informatieavond in het begin van het schooljaar. Door een digitale kalender te gebruiken, kunnen we makkelijker wijzigingen en 

aanvullingen doorgeven. 

Wij zijn er voor, om uw kind in een veilige, kindvriendelijke omgeving te leren en te stimuleren een zelfstandig mens te worden. 

Wij wensen u een fijn schooljaar toe. 

Team Clemensschool 
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1. Adresgegevens 

 

Bestuur: 

Onderwijsstichting KempenKind  

Mortel 1 / Postbus 219 

5520 AE Eersel 

 0497-516337 

e-mail:    info@kempenkind.nl  

website: www.kempenkind.nl  

 

 

RKBS De Clemensschool:  

Brinnummer 05 BX 

Huisacker 9 

5096 BW  Hulsel 

 013-5091316 

E-mail:   info@clemensschoolhulsel.nl  

website: www.clemensschoolhulsel.nl 

 

Directeur: 

Femke de Graef 

 0135091316 

     E-mailadres: fdgraef@kempenkind.nl  

 

Teamleider: 

Roy Jacobs 

 013-5091316  

E-mailadres: rjacobs@kempenkind.nl   

 

Vertrouwenspersoon: 

Maria van Gorp 

 013 5091316 

E-mail: mvgorp@kempenkind.nl  

 

 

 

 

 

 

 

Kinderopvang NummerEen/Clup Hasta La Pasta: 

Pleun Castelijns (Teamleider) 

 0497-582127   

E-mail:  p.castelijns@nummereenssc.com   

website: www.nummereenssc.com  

 

Ouderraad:  

Fieke Amting (voorzitter) 

or@clemensschoolhulsel.nl 

 

MR: 

Dian van Limpt (voorzitter) 

mr@clemensschoolhulsel.nl  

 

Coördinator Sociale Veiligheid:  

Roy Jacobs (Voorzitter kennisteam Sociaal Emotionele Ontwikkeling) 

rjacobs@kempenkind.nl 

 

BHV’ers:  

Petri Jobse (ma t/m vr) 

Ankie Verstappen (ma t/m vr) 

Roy Jacobs (ma t/m vr) (coordinator) 

 

Preventiemedewerker:  

Roy Jacobs (teamleider) 

rjacobs@kempenkind.nl  
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2. Personele bezetting en formatie. 

 

          Groepsverdeling  

 Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2 Petri Jobse Petri Jobse Petri Jobse Petri Jobse Petri Jobse 

Groep 3/4 Ankie Verstappen Ankie Verstappen Ankie Verstappen Ankie Verstappen Ankie Verstappen 

Groep 5/6 Maria van Gorp 

 

Maria van Gorp 

 

Maria van Gorp 

 

Maria van Gorp 

 

Valerie van Duijn 

Groep 7/8 Lotte Mols Roy Jacobs Roy Jacobs Lotte Mols Lotte Mols 

* Femke de Graef (directeur) is in principe op woensdag aanwezig op de Clemensschool  

* Roy Jacobs voert op maandag, donderdagmiddag en vrijdag managementtaken uit. 

* Arno Rooijackers (IB’er) is op maandagmiddag en donderdagochtend aanwezig op de Clemensschool. 

* Maud Lendering (administratieve kracht) is twee uur per week werkzaam op de Clemensschool. 

* Judith Emanuel (conciërge) is dagelijks van 10:30 uur tot 12:30 uur aanwezig voor conciërge-taken en hulp bij de lunch in de onderbouw. 

* Jeanette Beerens (onderwijsassisente) ondersteunt in de verschillende groepen en leerlingen individueel. 

 

Lestijden 

Groep 1 t/m 8:   

• 08.25 tot 14:15 uur 

 

Groep 1 en 2: 

• Groep 1 is op vrijdag de gehele dag vrij 

• Groep 2 gaat op vrijdag tot 12:00 uur naar school. 

 

- De schoolbel gaat om 8.22 De kinderen stellen zich dan per groep op en gaan rustig naar binnen. De leerkracht begint dan met de les. 

- Wilt u uw kinderen niet te vroeg naar school laten gaan? Vanaf 08:10 uur is er toezicht op het schoolplein.  

- In het schooljaar 2017-2018 zijn wij over gegaan op andere schooltijden.  

 

Gymrooster 

De groepen 3 t/m 8 gymmen op maandag- en woensdagochtend in de sporthal van Reusel. Op woensdag krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 gymles 

van Daan Vermeulen (vakdocent bewegingsonderwijs). 
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3. Vakantierooster schooljaar 2018 - 2019 

 

Herfstvakantie   13/10 – 21/10 

Kerstvakantie   22/12 – 06/01 

Carnavalsvakantie            02/03  – 10/03 

Meivakantie   20/04 – 05/05 

Pasen    21/04 

Hemelvaart  30/05 + 31/05 

Pinksteren  10/06 

Zomervakantie   06/07 – 18/08 

Overige studie(mid)dagen: 

      Woensdag 3 oktober 2018          (Middag vanaf 12:00 uur vrij) 

      Donderdag 6 december 2018    (Hele dag) 

      Vrijdag 21 december                   (Leerlingen zijn om 12:00 uur vrij) 

      Woensdag 29 januari 2019          (Middag vanaf 12:00 uur vrij) 

Woensdag 29 mei 2019               (middag vanaf 12:00 uur vrij) 

 

4. Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs; Onderwijs- en verwijsresultaten van de afgelopen jaren 

Clemensschool Aantal lln. 

1 okt. 

Aantal LGF* Leerlingen 

met eigen 

leerlijn 

Verwijzing 

s(b)o 

Cito Eindscore 

Zonder corr. 

12-13 61 2 1 0 534,8 

13-14 60 1 1 0 538,1 

14-15 63 2 1 0 534,3 

  LA* ZA*    

15-16 64 4 2 1 0 527 

16-17 67 2 2 1 1 217,3  Route 8  (208,6 landelijk gemiddelde) 

17-18 73 0 3 1 0 192,8 

*LGF=leerlinggebonden financiering (rugzak) 

*LA=Licht Arrangement 

*ZA=Zwaar Arrangement 

 

Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs:  
2013 

7 lln. 

2014 

4 lln. 

2015 

8 lln. 

2016 

5 lln. 

2017 

7 lln. 

2018 

11 lln. 

VMBO (schakelklas)   12,5% 0% 0% 18 % 

VMBO (B/K) 28% 0% 12,5% 60% 0% 18% 

VMBO (T/G) 43% 75% 50% 0% 43% 27,5% 

HAVO (schakel) 0% 0% 0% 40% 14% 0% 

HAVO/VWO 29% 25% 25% 0 % 43% 27,5% 

HAVO VSO 0% 0% 0% 0% 0% 9% 
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5. Sociale en fysieke veiligheid  

5.1 Sociale veiligheid 

Onder sociale veiligheid wordt verstaan de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de 

kant van menselijk handelen.  

Een leerling of personeelslid moet zich kunnen focussen op zijn taak zonder zich onveilig of bedreigd te voelen. De leerling en het personeelslid moeten 

zich sociaal-emotioneel onbelemmerd kunnen bewegen en ontwikkelen. 

5.2 Fysieke veiligheid 

Fysieke veiligheid omvat meerdere domeinen. Namelijk: 

• Fysieke veiligheid van het schoolgebouw 

• Fysieke veiligheid van het schoolplein 

• Fysieke veiligheid tijdens gymlessen 

• Fysieke veiligheid van en naar buitenschoolse locaties 

1. Verkeersveiligheid 

2. Brandveiligheid 

3. Gehoorveiligheid 

4. School- en klassenregels 

5.3 Rollen binnen onderwijsstichting KempenKind 

Sociale en fysieke veiligheid op de scholen van onderwijsstichting KempenKind worden per school in verschillende rollen vormgegeven: 

1. De preventie medewerker (fysieke veiligheid) 

De preventiemedewerker is een deskundige leerkracht die de veiligheid op school bewaakt. Zij is belast met de volgende taken:  

- Coördineren en stimuleren van Arbo-werkzaamheden;   

- Signaleren risico’s en bewaking voortgang plan van aanpak;   

- Begeleiding en voortgangsbewaking risico inventarisatie en –evaluatie; 

- Coördinatie Bedrijfshulpverlening;   

- Informatievoorziening MR en aanspreekpunt (ook voor ouders)  

Onze preventiemedewerker is: Roy Jacobs 

 

2. De bedrijfshulpverlener (BHV) 

De BHV-er is diegene die hulp verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en 

andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). 

De taken van een BHV’er volgens de Arbowet, artikel 15: 

➢ Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen 

➢ Het bestrijden en/of beperken van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen 

➢ In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf en omgeving. 



 

 

Een BHV’er is opgeleid om te handelen in nood en om leerlingen en medewerkers in veiligheid te brengen. Zo weet een bedrijfshulpverlener wat hij/zij 

moet doen om mensen uit een brandend gebouw te krijgen en hoe hij/zij moet handelen bij eerste hulp. Een bedrijfshulpverlener kan bijvoorbeeld 

reanimeren en verbanden aanleggen. 

Onze BHV-ers zijn: Petri Jobse, Ankie Verstappen en Roy Jacobs 

3. De coördinator sociale veiligheid 

➢ bewaakt anti-pestbeleid  

De coördinator sociale veiligheid is het eerste aanspreekpunt voor ‘pesten’ in de school en houdt in de gaten hoe de school anti-pestbeleid uitvoert. 

Heeft iedereen voldoende aandacht voor signalen van pesten? Houdt iedereen zich aan afspraken?  

Indien u pesten en/of pestgedrag signaleert hopen wij dat u, of uw kind, dat snel meldt bij de desbetreffende groepsleerkracht. Op onze website vindt 

u het volledige protocol.  

➢ behandelt klachten  

Heeft u een klacht over ongewenst gedrag binnen school? Dan luistert de coördinator sociale veiligheid naar u. Hij of zij brengt in kaart wat u hebt 

gedaan om gehoor te vinden voor uw klacht en welke ideeën u hebt voor oplossingen. U hoort welke vervolgstappen mogelijk zijn. Voor alle 

duidelijkheid: de coördinator handelt uw klacht niet zelf af. 

De coördinator sociale veiligheid kan u door verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, het college van bestuur van onderwijsstichting 

Kempenkind of de klachtencommissie. 

➢ is aanspreekpunt bij signalen van  geweld/mishandeling 

De coördinator sociale veiligheid houdt collega’s alert op signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Hij of zij weet hoe te handelen en kent 

de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De coördinatie op schoolniveau ligt bij: Arno Rooijackers en Roy Jacobs 

 

4. De interne en externe vertrouwenspersoon (sociale veiligheid)  

Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs en een veilige omgeving als ze naar school gaan. Pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld 

worden actief tegengegaan. Ook besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit en organisatie van ons onderwijs en aan de communicatie met de 

ouders. 

Als er problemen zijn, ligt het voor de hand deze te bespreken met de groepsleerkracht van uw kind, de interne begeleider (IB-er) of de 

teamleider/directie. Soms kan dat niet, omdat er juist problemen zijn met deze personen. Er zijn dan andere mogelijkheden. 

1. U of uw kind kan contact opnemen met onze interne vertrouwenspersoon: Maria van Gorp (mvgorp@kempenkind.nl) Zij kan en zal u bij een klacht 

adviseren over de te nemen stappen. 

2. U kunt contact opnemen met het bestuur van Stichting KempenKind met de uitvoerend bestuurder Hans Derks of Maaike Jacobs (KempenKind Tel. 

0497- 516337).  Hij/Zij zal proberen door bemiddeling samen met u en de school tot een oplossing te komen. 

3. U kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van KempenKind, mevrouw Irma van Hezewijk. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 

06-54647212 of via de mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl. Op www.vertrouwenswerk.nl kunt u terecht voor meer informatie over de 

werkzaamheden van de externe  vertrouwenspersoon. Zij zal samen met u kijken welke vervolgstappen er nodig of wenselijk zijn. De eerste insteek is 

meestal een bemiddelend gesprek tussen ouders en school. De stap naar de klachtencommissie (zie hieronder) is ook een optie. De externe 

vertrouwenspersoon kan u daarbij desgewenst ondersteunen. 

4. Wanneer u het idee heeft dat uw klacht door de school of het bestuur niet adequaat wordt afgehandeld, kunt u contact opnemen met de 

klachtencommissie. KempenKind is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie GCBO (Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs dwz katholiek, 

christelijk, algemeen bijzonder, gereformeerd en reformatorisch onderwijs). Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Tel. 070-386 1697. Info@gcbo.nl.   

De klachtencommissie onderzoekt uw klacht door hoor en wederhoor en geeft een gemotiveerde uitspraak of de klacht wel, niet of gedeeltelijk 

gegrond is. Aan de uitspraak is meestal een advies voor het bestuur gekoppeld.  

mailto:mvgorp@kempenkind.nl
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5. Als er sprake is van klachten over fysieke, psychische, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie e.d., dan kan desgewenst contact worden opgenomen 

met de vertrouwensinspecteur. Hij/Zij zal aandachtig naar de klachten luisteren en u eventueel adviseren over de te nemen stappen. De 

vertrouwensinspecteur is onder kantooruren (ook in de schoolvakanties) bereikbaar op telefoonnummer 0900 111 3 111. Overigens kunt u voor dergelijke 

klachten ook terecht bij het bestuur of de externe vertrouwenspersoon (zie hierboven). 

Nadere informatie omtrent de klachtenregeling is op school aanwezig. Hierin staat aangegeven hoe u kunt handelen in het geval u een klacht wilt 

indienen. Informatie kunt u ontvangen via de interne vertrouwenscontactpersoon, de directie van de school, de uitvoerend bestuurder van 

KempenKind of de externe vertrouwenspersoon. 

Het is belangrijk dat klachten met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs worden voorkómen of zo snel mogelijk uit de wereld worden geholpen. 

Daarom doen wij een dringend beroep op u om bij klachten contact op te nemen met de betrokken leerkracht als u van mening bent dat bepaalde 

zaken niet goed of niet afdoende geregeld zijn. De directie (of de interne vertrouwenspersoon) kan bemiddelen. 

Als er sprake is van een vermoeden van een zedenmisdrijf door een volwassene op school jegens een minderjarige leerling is het personeel wettelijk 

verplicht dit te melden bij het bestuur. Het bestuur moet dit melden bij de vertrouwensinspectie en wordt eventueel verplicht om aangifte te doen 

van een mogelijk zedenmisdrijf bij politie/justitie (Meld- en Aangifteplicht voor het Onderwijs 1999). 

 

6. Geledingen: Medezeggenschapsraad, Schoolraad en Ouderraad 

 

 

Leden Medezeggenschapsraad (MR) 

 

Dian van Limpt         (ouder/voorzitter) 

Marian Adriaansen  (ouder/secr.) 

Maria van Gorp       (leerkracht) 

Roy Jacobs               (leerkracht) 

 

 

 

 

Leden schoolraad (SR) 

 

Bart Duis  

Nicole Heesters  

Marleen Seegers 

 

 

 

  

Leden Ouderraad (OR) 

 

Fieke Amting               (voorzitter) 

Marije Geerts              (penningmeester) 

Marian Adriaansen   

Monique Vingerhoets  

Monique Antonis 

Kim Leijten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ouderraad 

 

Organisatie: 

De Clemensschool heeft een oudervereniging, waarvan alle ouders van de leerlingen automatisch lid zijn. Het bestuur van deze vereniging, de 

"Ouderraad" geheten, wordt thans (schooljaar 2018/2019) gevormd door 6 ouders, waaronder een penningmeester en 5 bestuurs- leden/voorzitter. Marian 

Adriaansen gaat als afgevaardigde van de ouderraad naar de MR/SR vergaderingen. De oudervereniging is statutair gevestigd bij de Kamer van 

Koophandel te Eindhoven.  

 

Financiën: 

De ouderraad haalt haar inkomsten uit de ouderbijdrage en uit een gedeelte van de opbrengst van de Hulselse Paasmarkt, die zi j samen met twee 

andere Hulselse verenigingen organiseert. Daarnaast ontvangt zij jaarlijks een subsidie van de gemeente Reusel-de Mierden, voor het jeugdvakantiewerk. 

Dit wordt gebruikt voor het jaarlijkse zomerkamp. 

De ouderraad deelt met deze inkomsten mee in de kosten van diverse schoolse activiteiten, zoals de Sinterklaas- en Kerstviering, Paaslunch, spelletjesdag, 

het jaarlijkse schoolreisje, open avond, afscheid van leerkrachten en andere bijzondere aangelegenheden. Daarnaast wordt een deel van het Hulselse 

zomerkamp bekostigd uit de kas van de oudervereniging en deelt de oudervereniging mee in de kosten van de Hulselse gezinsdag “Hulsel op de planken”.  

De vrijwillige ouderbijdrage van de Clemensschool is vastgesteld op € 25,-- per leerling. De leerlingen die vanaf januari instromen (groep 0) betalen € 15,- 

Aan ouders wordt gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar over te maken naar het rekeningnummer 

NL29 RABO 0126600538 van de Rabobank, t.a.v. de oudervereniging, o.v.v. ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 + naam kind(eren) U kunt hiervoor 

financiele ondersteuning aanvragen bij Stichting Leergeld Veldhoven de Kempen.  

 

 

 

Stichting Leergeld Veldhoven de Kempen 

Als er in het gezin geen geld over is om het kind te laten meedoen met schoolse- en buitenschoolse activiteiten kan Stichting Leergeld helpen. Woont u 

in de gemeente Veldhoven, Eersel, Bladel of Reusel-De Mierden, dan helpt Stichting Leergeld Veldhoven/de Kempen. Meer info is te vinden op 

www.leergeldveldhovendekempen.nl  

 

 

 

 

 

 

Activiteiten: 

De ouderraad ondersteunt het schoolteam gedurende het schooljaar in tal van activiteiten. Zo regelt zij met Sinterklaas een traktatie voor de kinderen, 

met Kerst ondersteunt zij het schoolteam met een speciale Kerstactiviteit, met Pasen organiseert zij een Paaslunch voor alle leerlingen en leerkrachten, 

tijdens de jaarlijkse open avond zorgt zij voor drinken en wat lekkers voor alle belangstellenden en op het einde van het schooljaar organiseert zij een 

spelletjesochtend voor alle leerlingen. Voor deze activiteiten doet de ouderraad een beroep op ouderhulp.  

Het financiële jaaroverzicht wordt aan het begin van het kalenderjaar gepubliceerd in het infoblad.  

Hiernaast is de ouderraad betrokken bij een aantal buitenschoolse activiteiten, voor een deel ingebed in het Hulselse verenigingsleven, en staat hiermee 

middenin de Hulselse gemeenschap. Noemenswaardig hierbij is de gezinsdag “Hulsel op de planken” die jaarlijks door een aantal  Hulselse verenigingen 

wordt georganiseerd. De oudervereniging organiseert voor deze dag een speciale kindermiddag voor alle Hulselse kinderen in de basisschoolleeftijd.   

Voor de organisatie van dit alles komt de ouderraad regelmatig bijeen. Aan het begin van het schooljaar wordt een jaar-openingsvergadering gehouden, 

waarbij ook de teamleider van de Clemensschool wordt uitgenodigd en de taken voor het komende schooljaar verdeeld worden. Daarna wordt er ca. 

6 x gedurende het schooljaar vergaderd.  

 

http://www.leergeldveldhovendekempen.nl/


 

 

 

Contact 

Per activiteit stelt de ouderraad aan het begin van het schooljaar een contactpersoon op. De lijst met contactpersonen wordt aan het schoolteam 

overhandigd. Ouders die interesse hebben om, bij het vrijvallen van een positie, zitting te nemen in de ouderraad, kunnen contact opnemen met de 

voorzitter. Voor het schooljaar 2018/2019  is dit Mevr. Fieke Amting. or@clemensschoolhulsel.nl 

 

        Medezeggenschapsraad/Schoolraad 

De medezeggenschapsraad (MR) heeft tot taak de openheid, openbaarheid en het onderling overleg op school te bevorderen. De 

medezeggenschapsraad is bevoegd om alle aangelegenheden die de school betreffen, bespreekbaar te maken. Tevens is de raad 

bevoegd om over alle "schoolse" zaken het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Daartoe heeft de 

MR advies- en instemmingbevoegdheid. Dit is geregeld in het medezeggenschapsreglement.  

In de MR hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting. De vergaderingen van de MR/SR zijn openbaar en de data worden aan u 

bekend gemaakt in de jaarkalender in Social Schools. Ouders die zich betrokken voelen bij het onderwijs zijn van harte welkom om 

zich als kandidaat aan te melden bij de medezeggenschapsraad of schoolraad. U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter 

van de MR: mr@clemensschoolhulsel.nl  

 

De schoolraad (SR) heeft als doel om vanuit het gezichtspunt van ouders, een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op de Clemensschool. 

De schoolraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders die meningsvormend, adviserend en reflecterend naar school toe hun mening geeft waar 

het gaat om het te voeren of gevoerde beleid. De onderwerpen kunnen zowel door de directie als door de schoolraadleden worden ingebracht. De SR 

vergadert samen met de MR, maar heeft geen rechten. Ze fungeert als klankbordgroep voor de MR en de directie van de school.  

 

Voor een aantal beslissingen hoort het College van Bestuur vooraf de zogenaamde Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR 

bestaat uit 10 vertegenwoordigers van ouders en personeel van Onderwijsstichting KempenKind. 

 

 

7. Samenwerking partners Brede School  

 

In onze Brede Scholen werken basisscholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, GGD, consultatiebureau en 

maatschappelijk werk samen. Zorg en (voorschools) onderwijs gaan hand in hand, voor een optimale 

begeleiding van het kind. Het belangrijkste binnen Brede Scholen is dan ook samenwerking. Deze 

samenwerking vindt plaats op alle scholen in Reusel-De Mierden. Het zijn dus allemaal Brede Scholen. 

Voor de betrokkenen van genoemde instellingen is het duidelijk dat kinderen meer kansen krijgen wanneer de 

school, het gezin en de leefomgeving samen gaan werken aan de voorwaarden om te komen tot afstemming 

op de behoeften van kinderen. Een van de voorwaarden is de betrokkenheid van de ouders bij dit initiatief.  

 

De overgang van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf naar het basisonderwijs is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind. Om deze 

overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen krijgt het kind de zogenaamde peuter-estafette mee. De peuter-estafette is een overdrachtsinstrument 

waarmee peuterspeelzalen en kinderdagverblijven hun bevindingen over de ontwikkeling van het kind doorgeven aan het basisonderwijs. Alle 

peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen in de gemeente Reusel-De Mierden hebben de peuter-estafette in gebruik genomen. Hiermee is 

een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen alle betrokkenen bij het jonge kind.  
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Dagopvang aangeboden door Kinderopvang NummerEen /Clup Hasta La Pasta  

     

Kinderopvang NummerEen biedt complete opvang voor kinderen van nul tot dertien jaar. Bij NummerEen staat het belang van het kind voorop. 

Door het geven van aandacht en toewijding, het bieden van veiligheid en geborgenheid zorgen wij ervoor dat het kind zich kan ontwikkelen 

in een prettige en persoonlijke omgeving. Begeleid door professionele pedagogisch medewerkers worden kinderen uitgedaagd en 

gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen.  

 

Dagopvang en VSO 

Nummereen biedt op verschillende locaties in De Kempen opvang aan kinderen van nul tot vier jaar. Opvang op basis van vaste dagdelen dan wel 

opvang op meer flexibele basis voor ouders die een wisselend werkrooster hebben. Alle locaties zijn gedurende 52 weken per jaar van ma t/m vrij geopend 

van 07.30 tot 18.30 uur. Eventueel is het mogelijk om Voorschoolse Opvang in te kopen wat inhoudt dat kinderen al om 07.00 uur kunnen komen spelen. 

Voorschoolse opvang is tot op heden in Hulsel alleen op donderdagochtend mogelijk, omdat er op andere dagen te weinig gebruik van gemaakt wordt. 

Ouders die op andere dagen gebruik willen maken van de voorschoolse opvang, kunnen contact opnemen met Nummereen. 

 

Buitenschoolse opvang (BSO) 

Buitenschoolse opvang Clup Hasta La Pasta is de verzamelnaam voor voorschoolse en/of naschoolse opvang. Deze vorm van opvang is bestemd voor 

kinderen die naar de basisschool gaan.  

Kinderen worden bij de Clup Hasta La Pasta na schooltijd warm onthaald in een gezellige omgeving. De kinderen mogen veelal zelf bepalen hoe zij hun 

middag invullen, het is immers hun vrije tijd! Wel zorgen de pedagogisch medewerkers voor leuke activiteiten waar kinderen vrijblijvend aan kunnen 

deelnemen.  De naschools opvang is tot 18.30 uur. 

Voor meer informatie, aanmeldingen en informatie over de ‘vakantieclup’ verwijzen wij u naar de website: www.nummereen.com 

 

 

 

Jeugdgezondheidszorg, een gezonde keuze voor alle leerlingen  

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. Maar 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. De jeugdverpleegkundige 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 ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en 

gedrag. 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.  
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Extra informatie… 

Betrouwbare en actuele 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 

• Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl 

     Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind 

• 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. 

• Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen. 

• Ze ondersteunen 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   www.ggdbzo.nl 

Postbus 8684   Clausplein 10    /ggdbzo 

 5605 KR Eindhoven   5611 XP Eindhoven   @ggdbzo 

 

 

Gedragscode 

In het vastgestelde Veiligheidsbeleid (19-12-2017) staat op pagina 86 de gedragscode omschreven voor leerlingen, ouders en personeel. 
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8. Overige info 

 

Adreswijziging 

Wilt u, wanneer u verhuist, dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan school. Graag ook als u binnen Hulsel verhuist. Wilt u ook uw e-mailadres en 

telefoonnummer aan ons doorgeven. Dit kunt u zelf doen in het ouderportaal van ParnasSys. 

 

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) 

Om goed onderwijs te kunnen geven en activiteiten te kunnen organiseren, verwerkt de school gegevens van uw kind. Hierbij kunt u denken aan 

contactgegevens, schoolresultaten, voortgang van het onderwijs, gegevens over de ouderbijdrage, etc. In het "Privacyreglement Leerlingengegevens" 

van Onderwijsstichting KempenKind staat beschreven op welke wijze de school omgaat met deze gegevens. Hierin staat onder andere beschreven wie 

welke gegevens op welke manier mag bewerken. Ook staat in dit reglement aan welke andere organisaties onze school gegevens van uw kind 

verstrekt en onder welke voorwaarden dit gebeurt. Op moment van uitgave van deze schoolgids is dit nog niet formeel vastgesteld. Dit zal in 2018 

plaatsvinden. 

De school slaat gegevens per leerling op in een leerlingdossier. Als ouder/verzorger heeft u recht op inzage in het leerlingdossier van uw kind. Als u dit 

wilt, kunt u dit schriftelijk aangeven bij de directeur van de school. Omdat het leerlingdossier vaak uitgebreid is, heeft de school maximaal vier weken de 

tijd om, na goedkeuring van uw verzoek, het leerlingdossier voor u inzichtelijk te maken. Wanneer u verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming 

van de gegevens van uw kind wenst, kunt u dit samen met de redenen waarom u dit wilt, aangeven bij de directeur. 
Na vaststelling van het privacyreglement wordt dit gepubliceerd op de nieuwe website van KempenKind (www.kempenkind.nl). Vragen hierover kunt u 

dan stellen aan de directeur of aan het bestuursbureau van KempenKind (tel. 0497-516337). 

 

 

Bereikbaarheid directie 

Als u een gesprek met de directie wilt, dan kunt u een afspraak maken. Als de directeur niet aanwezig is kunt u bij meester Roy terecht. Hij is aanwezig op 

maandag t/m vrijdag.  Op dinsdag, woensdag en donderdagochtend heeft hij lesgevende taken.  

 

Bibliotheek 

Er is op onze school een uitleenpunt gecreëerd, zodat de kinderen boeken in Hulsel kunnen lenen. De kinderen lenen boeken onder schooltijd, deze 

boeken mogen mee naar huis genomen worden. Uitleentijd:  Dinsdag van 13.15 uur tot 14.15 uur 

 

 

Fruit 

Alle kinderen mogen voor in de pauze iets gezonds mee naar school nemen. Wij adviseren u er zorg voor te dragen, dat uw kind iets 

gezonds meeneemt. Snoep en koek vinden wij niet geschikt. Wij zijn namelijk een “Schoolgruitenschool” 

www.schoolgruiten.kennisnet.nl 
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Bewegingsonderwijs 

De kinderen uit groep 1 en 2 gymmen in gymkleding. Ze moeten op maandag een shirt en een gymbroek meebrengen in een 

gymtas. Gymschoenen, bij voorkeur met klittenband of elastieken sluiting. De gymtas gaat op donderdag weer mee naar huis, 

zodat de kleding gewassen kan worden.  

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben voor de gymlessen een sportbroek, shirt of turnpakje en gymschoenen nodig. Het is 

niet de bedoeling dat de kinderen in “gewone kleren” sporten. Na iedere gymles gaat de gymtas mee naar huis, zodat de kleding 

gewassen kan worden. We gaan met de bus op maandagochtend, maandagmiddag en op woensdagochtend naar de 

sporthal in Reusel. Eén keer per week krijgen alle kinderen les van de groepsleerkracht en één keer per week door een gymleerkracht. (De hieronder 

vermelde lestijden zijn onder voorbehoud. Het kan zijn dat deze in het nieuwe schooljaar nog veranderen). 

 

De gymtijden incl. reistijd  zijn als volgt: 

Maandagochtend    groep 3/4 10:45 uur tot 12:00 uur   (les van 11:00 uur tot 11:45 uur) 

Maandagochtend       groep 5/6/7/8 12:45 uur tot 14:00 uur   (les van 13:00 uur tot 13:45 uur) 

Woensdagochtend   groep 3/4 10.30 uur tot 11.45 uur   (les van 10:45 uur tot 11:30 uur)                                                         

Woensdagochtend groep 5/6/7/8 11:15 uur tot 12:30 uur   (les van 11:30 uur tot 12:15 uur) 

 

 

 

Hoofdluiscontrole 

In de week na iedere schoolvakantie (zie jaarkalender) worden op woensdag alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt door enkele 

ouders, de zogenaamde werkgroep hoofdluisbestrijding. Op deze dagen liever geen moeilijke kapsels. Het los maken van ‘t haar kost te veel 

tijd. Ouders van kinderen bij wie hoofdluis geconstateerd wordt, worden door de teamleider op de hoogte gesteld, zodat zij de nodige stappen 

kunnen ondernemen om de hoofdluis te bestrijden. Wij verwachten van de ouders een goede medewerking om de kriebelbeestjes zo goed 

mogelijk uit onze school te verbannen.  

 

 

 

 

 

 

Informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar houden we altijd een informatieavond. Op deze avond wordt er informatie verstrekt over het reilen en zeilen in de verschillende 

groepen. Tevens is er een algemeen gedeelte bestemd voor alle aanwezige ouders. De informatieavond voor groep 1/2/3/4  is gepland op maandag 3 september 

2018.  De informatieavond voor groep 5/6/7/8 is gepland op dinsdag 4 september. 

 

Maandag 3 september 19:30 uur    Start informatieavond groep 1/2 

20:15 uur    Algemeen gedeelte 

20:45 uur    Start informatieavond groep 3/4 

Dinsdag 4 september 19:30 uur    Start informatieavond groep 5/6 

20:15 uur    Algemeen gedeelte 

20:45 uur    Start informatieavond groep 7/8 
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Ouder-kind gesprekken 

Vanaf dit schooljaar willen we de gesprekken in een nieuw jasje neerzetten. Vanaf groep 4 nodigen wij de kinderen en ouders samen uit voor het 

oudergesprek. Dit is een pilot in Hulsel voor de HooLaHu scholen. Omdat de gesprekken over de leerlingen gaan en we het eigenaarschap willen 

vergroten, willen we graag de oudergesprekken voeren tussen ouder-leerling en leerkracht. De gesprekken vinden plaats in oktober en februari. De derde 

gespreksronde is begin juli. Deze gesprekken zijn facultatief. Alle data zijn opgenomen in de jaarkalender in Social Schools Ten tijde van het samenstellen 

van deze schoolgids zijn we in overleg met Social Schools Deze partij bied een ouder-app aan waarin de gesprekken gepland kunnen worden. T.z.t. 

ontvangt u hier meer informatie over. Omdat de leerlingen erbij aanwezig zijn, zullen veel gesprekken laat in de middag/vroeg avond plaatsvinden i.v.m. 

bedtijd. 

 

Rapporten en portfolio’s 

Twee keer per jaar krijgen kinderen een rapport en een portfolio mee naar huis. In het rapport staan de vorderingen van uw kind op 

basis van de afgenomen toetsen/observaties van de leerkracht. Sinds 2015-2016 werken we ook met portfolio’s. Het portfolio is een 

verzameling van werk van de kinderen waar de kinderen zelf trots op zijn en waarin de doorgaande ontwikkeling van de kinderen te 

zien is. De rapporten en portfolio’s kunt u inzien voorafgaand aan uw oudergesprek tijdens de ouderavond. De data staan 

opgenomen in de kalender. Samen met de rapporten gaan de portfolio’s mee naar huis. Ter voorbereiding op het ouder-kind 

gesprek, krijgt u een formulier mee naar huis  om samen met uw kind te bespreken. In de toekomst hopen we middels Social Schools 

ook het portfolio van de leerlingen te digitaliseren. 

 

Foto's 

Op donderdag 30 augustus 2018 komt de schoolfotograaf op onze school. Hij maakt een groepsfoto, een 

individuele foto en een gezinsfoto. Uiteraard bent u niet verplicht om de foto’s te kopen. Alleen technisch slechte 

foto’s worden opnieuw gemaakt. 

 

Fotograferen, video-/filmopnamen, tv-opnamen en publicatie op internet  

Het is een goede gewoonte geweest dat er tijdens de viering van een verjaardag in de onderbouw foto’s gemaakt 

worden. Bij het maken van foto/video-/filmopnamen met de komst van AVG ligt dit anders. Om privacy redenen is 

dit verboden. Wij weten immers niet wat er met het beeldmateriaal gaat gebeuren. Laten we de privacy van onze 

kinderen en hun ouders respecteren en afspreken dat er op school in de klassen door ouders niet meer 

gefotografeerd of gefilmd wordt. In uitzonderlijke gevallen kan contact opgenomen worden met de directie. 

 

Wél kan bij training of begeleiding van een leerkracht (in opleiding) of leerlingen door schoolbegeleidingsdienst, PABO’s of andere instanties gebruik 

gemaakt worden van foto- of video-opnamen. De bestemming is ons dan bekend. Alles wat de Clemensschool zélf vastlegt is bedoeld voor ons eigen 

beeldarchief. Beeldmateriaal vanwege opdrachten van bijvoorbeeld stagiaires, hoeven echter niet perse binnen onze eigen school te blijven, hiervoor 

wordt per activiteit wel toestemming gevraagd aan de ouders. 

Op het inschrijvingsformulier wordt ouders gevraagd of ze het eens kunnen zijn met bovenvermelde gang van zaken. Indien niet, dan wordt daarmee 

rekening gehouden. 

 

 

Kinderboekenweek en Voorleeskampioenschap 

Ieder jaar krijgt bij ons de op school de Kinderboekenweek de nodige aandacht, omdat deze week bij uitstek geschikt is om extra aandacht te schenken 

aan het belang van lezen. Hierbij worden we gesteund door de aandacht van het boek in de kranten en op televisie op dat moment. Naast een 
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tentoonstelling van bekroonde boeken en boeken rond het thema - dit schooljaar: " Gruwelijk Eng!” – vindt ook tijdens of net na de Kinderboekenweek 

(dit jaar van 04 t/m 15 oktober) de zogenaamde Voorleeswedstrijd plaats, die later gevolgd wordt door het Gemeentelijk Voorleeskampioenschap.  

 

 

 

Kleding 

Voor alle scholen van Onderwijsstichting KempenKind geldt dat het dragen van kledingstukken om religieuze redenen (hoofddoekjes, keppeltjes etc.) 

geoorloofd is. Wel dient de school een gezicht bedekkende sluier te verbieden omdat dit de normale menselijke interactie belemmert. 

Om te voorkomen dat er goede gymkleren, jassen, dassen, mutsen, handschoenen etc. blijven liggen, is het verstandig om deze te voorzien van de naam 

of initialen. Zoekgeraakte kleding bewaren wij enige tijd bij de gevonden voorwerpen in een krat bij de ingang van de school. Daarna worden ze in de 

kledingcontainer gedeponeerd. 

 

Brabants Verkeersveiligheidslabel. (BVL)  

De Clemensschool heeft het Brabant Verkeersveiligheidslabel (BVL). We proberen dat ook te behouden door goed verkeersonderwijs te 

geven. Er wordt een verkeersmethode op de school gebruikt die voldoet aan de eisen die door Veilig Verkeer Nederland (VVN) en BVL 

gesteld worden. Om de 2 jaar doen de kinderen van groep 7 en 8 een theoretisch en praktisch verkeersexamen. In 2018 hebben de 

Hulselse leerlingen niet deelgenomen. In 2019 doen we weer mee met groep 7 en 8 samen. Het doel is om bij te dragen aan een veiliger 

Brabant. Het Brabant Veiligheidslabel is een initiatief van de overheid. De school streeft ernaar het BVL-label blijvend te behouden. 

 

FIETSEN 

Wij willen de kinderen stimuleren om zo veel mogelijk te voet naar school te komen. Vooral voor kinderen die dichtbij school wonen is het niet de bedoeling 

dat zij met de fiets komen. Dit in verband met de ruimte in de fietsenstalling. 

 

Parkeren 

In het belang van de veiligheid van de kinderen vragen wij u met klem om voor en na schooltijd niet te parkeren in de parkeerhavens links en rechts van 

de schoolpoort. Officieel is dit ook verboden. Parkeren aldaar belemmert het uitzicht voor onze komende en gaande leerlingen. Door middel van borden 

proberen wij ouders en andere schoolbezoekers hierop te wijzen. We adviseren u met klem om voor het halen en brengen van de kinderen, gebruik te 

maken van de parkeermogelijkheden op het pleintje bij de kerk en voor ‘t Drieske. 

 

Schoolreisjes, excursies en schoolverlatersdagen  

Elk schooljaar wordt er voor de leerlingen een schoolreisje of uitstapje georganiseerd, voor alle kinderen een bijzonder plezierige 

en leerzame aangelegenheid. Tevens wordt er alvast iets van de komende vakantiesfeer geproefd. Daarom ook zijn de reisjes 

steeds in de laatste schoolweken gepland. Door de hoge kosten van het busvervoer en de alsmaar toenemende files onderweg 

zijn wij genoodzaakt om ons tot reisdoelen in de naaste omgeving te beperken. Hoe de reisjes er dit jaar uit gaan zien, is nog niet 

bekend. Door het team wordt in ieder geval naar leuke en leerzame oplossingen gezocht. De data voor de reisjes zijn al wél 

gepland.  

Naast deze schoolreisjes worden er voor de verschillende groepen verspreid over het schooljaar excursies in de directie omgeving georganiseerd. Deze 

passen in het thema waarmee op dat moment door de groep gewerkt wordt. 

Voor groep 8 wordt elk jaar, in de laatste schoolweken, een soort schoolkamp georganiseerd. Begeleiders zijn steeds leerkrachten, eventueel aangevuld 

met enkele vrijwilligers. Ook voor dit ludieke onderdeel van het schoolgebeuren zijn we steeds op zoek naar originele alternatieven. Via Social Schools 

houden we u van de plannen en bestemmingen op de hoogte. 
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Social Schools 

Social Schools is een compleet en veilig communicatieplatform voor scholen, kinderen en ouders. Social Schools bouwt apps die de communicatie en 

samenwerking tussen school en thuis bevorderen. Ze biedt diverse diensten aan, waaronder een website en de ouderapp.  

Bij aanvang van het schooljaar, tijdens de informatie avond, geven we een presentatie over de verschillende mogelijkheden van Social Schools en de 

AVG privacywetgeving. Voor nu willen we u erop wijzen dat wij u bij inschrijving van uw kind, op onze basisschool, toestemming gevraagd hebben om 

gebruik te mogen maken van beeldmateriaal (foto-video) van uw kind t.b.v. de website van de school en dat deze toestemming nog steeds geldt (ook 

voor Social Schools) tenzij anders aangegeven. 

Wij willen u vriendelijk verzoeken om foto's die op het afgesloten gedeelte geplaatst worden niet op uw eigen social media of publieke kanalen te 

delen. 

Wilt u meer lezen over Social Schools Privacy Policy, klik dan hier. 
 Om gebruik te kunnen maken van Social Schools krijgt u een persoonlijke login, welke u wordt toegezonden per mail.   

Het activeren van uw persoonlijke login is eenvoudig en vergt slechts enkele minuten tijd.  

1) U ontvangt een uitnodigingsmail om lid te worden van Social Schools.  

2) Klik op de http-link in de mail. Social Schools wordt nu automatisch geopend in de internetbrowser. 

3) Afhankelijk van uw browserinstellingen zal de tekst Engelstalig zijn of Nederlandstalig. Dit kunt u aanpassen zodra uw profiel is aangemaakt.  

4) Vul uw voornaam in, uw achternaam en een wachtwoord. Gebruik uw eigen naam bij het aanmaken van uw profiel zodat het voor ons duidelijk is 

wie u bent.  

5) Klik vervolgens op ‘Next Step’/’Volgende Stap’. 

Uw account is nu geactiveerd! 

 Als u beschikt over een smartphone, adviseren wij u om de gratis Social Schools app te downloaden, zodat u op ieder gewenst moment toegang heeft 

tot de interne community. De app is beschikbaar voor Android (Google Play) en iOS (Apple AppStore) telefoons. Bij de eerste keer openen van de app 

wordt gevraagd of u push-berichten wilt toestaan. Wij vragen u dit toe te staan door op Ok te klikken. Zo hoeft u niet zelf een bericht op te halen, maar 

krijgt u het binnen op het moment dat het wordt gestuurd (zoals bij sms, u hoeft niet handmatig uw sms’jes op te halen) 

 Mocht u vragen hebben of lukt het inloggen niet, loop dan gerust even binnen. Wij helpen u graag op weg. 
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Sportdag 

Jaarlijks wordt - met de hulp van ouders - een sportdag voor alle kinderen van de drie scholen van De Mierden-Hulsel georganiseerd. De leerlingen van 

groep 2 t/m 8 worden ondergebracht in groepen, die volgens een roulatiesysteem verschillende sportonderdelen uitvoeren. 

Het allerbelangrijkste van deze dag is de gezellige en sportieve sfeer! De sportdag wordt gehouden op vrijdag 14 september op atletiekaccommodatie 

van AVR ' 69 te Reusel. 

 

Toezicht 

In verband met toezicht op de speelplaats mogen de kinderen niet voor 8.10 uur op school komen. Vanaf deze tijd zal er een leerkracht op de speelplaats 

aanwezig zijn. 

 

Vaderdag en Moederdag 

Voor Vaderdag en Moederdag maken de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 een eigengemaakt presentje dat door de kinderen thuis op de dag gegeven 

kan worden. 

 

Verjaardag 

Ouders van kleuters mogen de verjaardag van hun kind tot 9.15 uur meevieren. Neem hiervoor even contact op met de leerkracht. Alle 

kinderen mogen een kleine traktatie meebrengen als ze jarig zijn. Wij willen met nadruk vragen om een gezonde traktatie uit te delen. In 

verband met de veiligheid tijdens het spelen gelieve geen lolly’s te trakteren. Helaas mogen er door ouder(s)/verzorger(s) geen 

foto’s/video’s/geluidsopnames meer gemaakt worden in de klas. 

 

Voortgezet onderwijs 

De kinderen die dit jaar in groep 8 zitten gaan zich samen met hun ouders natuurlijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De school heeft een 

protocol voor de begeleiding van primair onderwijs naar voorgezet onderwijs. Dit protocol zal op de informatieavond nader toegelicht worden door de 

groepsleerkracht. 

Belangrijke data m.b.t. het voortgezet onderwijs vindt u in de jaarkalender van Social Schools 

 

Website. 

Onze school beschikt over een website www.clemensschoolhulsel.nl   Hierop kunt u alleen de zakelijke gegevens terugvinden, zoals bv. deze schoolgids, 

formulieren. Wekelijks ontvangt u via Social Schools-app een weekoverzicht. Voor foto’s en organisatorische informatie gebruiken we de ouder-app van 

Social Schools. 

 

Ziekmelding 

Bij ziekte graag vóór 08.22 uur een berichtje naar de basisschool. Dit kunt u doen via de Social-schools- app óf telefonisch. Tijdens 

dit telefoontje kunt u meteen u kinderen voor de BuitenSchoolse Opvang afmelden. Wij zorgen ervoor dat dit doorgegeven wordt 

aan de medewerksters van NummerEen.  

Als uw kind langdurig ziek is, neemt u dan even contact op met de leerkracht om te overleggen wat er gedaan kan of moet 

worden. Als uw kind tijdens schooltijd betrokken is bij een ongelukje, dan proberen we voor die situatie de juiste maatregelen te 

treffen. Ook absenties kunt u doorgeven middels Social Schools. 
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9. Jaarverslag: evaluatie schooljaar 2017-2018 en planning 2018-2019  

  

Onderwijs en kwaliteit   

Cycli 1-Zorgroute: We streven er naar onze onderwijskwaliteit op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Om deze kwaliteit te monitoren hebben er 

weer in twee cycli trendanalyses, klassenbezoeken en groepsbesprekingen plaatsgevonden. De trendanalyses zijn besproken met de teams. We waren 

transparant en eerlijk naar elkaar, keken waar knelpunten lagen maar vierden ook de successen. Waar nodig zijn acties afgesproken en vastgelegd 

waarmee we onze opbrengsten willen verhogen. De trendanalyses zijn gedeeld met de Medezeggenschapsraad.  

  

Groepsplannen: We beseffen dat groepsplannen niet "verplicht" zijn maar zien wel dat deze meerwaarde hebben om ons onderwijs beter te monitoren 

en te sturen. We zijn afgestapt van een vast format. Vanuit "eigenaarschap" zijn leerkrachten vrij om hun "eigen groepsplan" te maken. Een vereiste is wel 

dat in een groepsplan duidelijk zichtbaar is hoe er tegemoetgekomen wordt aan de verschillende ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.   

Op dit moment zien we een variatie van leerkrachten die nog vasthouden aan het oude format en leerkrachten die op eigen wijze hun "groepsplan" 

hebben opgesteld.  

  

Eigenaarschap: We vinden het belangrijk dat "eigenaarschap" steeds meer zichtbaar wordt in ons onderwijs. We zijn er namelijk van overtuigd dat, 

wanneer we leerlingen betrekken bij het opstellen van doelen, dit een direct effect heeft op  motivatie en daarmee op onderwijskwaliteit.  We zien het 

stellen van eigen doelen op dit moment o.a. terug in:  

• De portfolio's   

• De leerlingenraden die nu op alle scholen actief zijn  

• Het werken met Snappet  

• De Regionale Plusklas en HooLaHu-Plusklas  

• Evaluatiegesprekken waarbij ook de leerling zelf aansluit (niet praten óver maar mét de leerling)  

• Gedragscontracten die samen met een leerling wordt opgesteld.  

• Gedragsprogramma's in een aantal groepen  

Op de Clemensschool in Hulsel zal het komende schooljaar geëxperimenteerd worden met "ouder-kindgesprekken". Leerlingen zullen zoveel als mogelijk 

bij de oudergesprekken aansluiten waardoor ze direct mee kunnen praten over hun eigen resultaten, gedragsaspecten en het "hoe verder". Op basis van 

deze ervaringen wordt bezien of we ook op de andere HooLaHu-scholen met deze gesprekken gaan starten.  

  

Passend Onderwijs: We werken op een prettige manier samen met het Centrum Passend Onderwijs (CPO) van Onderwijsstichting KempenKind. Dit jaar is, 

met de focus op "werkdrukvermindering" echt gewerkt aan "efficiency".  Hoe zorgen we dat we de aanvragen voor extra ondersteuning zo compact 

mogelijk kunnen houden en ook verlengingsaanvragen minder tijdrovend laten zijn? In schooljaar 2018-2019 zal dit aspect een vervolg krijgen.  

  

HooLaHu-plusklas: Naast de Regionale Plusklas van onderwijsstichting KempenKind is er dit jaar op basisschool de Akkerwinde ook een Plusklas ingericht 

voor de HooLaHu-scholen. Deze Plusklas werd op vrijdagmiddag gedraaid door Addie Hoeks-Lauwers (ook leerkracht van de Regionale Plusklas). 

Vanwege een zwangerschapsverlof wordt Addie Hoeks-Lauwers vanaf de meivakantie tot aan de herfstvakantie in het nieuwe schooljaar vervangen 

door Marloes Verbaanderd.   

Er zijn selectiecriteria opgesteld waaraan leerlingen moeten voldoen om in de HooLaHu-plusklas te kunnen komen. Op basis hiervan zijn 14 leerlingen 

geplaatst. 2 aanvragen zijn afgewezen. Evenals bij de Regionale Plusklas krijgen ook de leerlingen van onze eigen Plusklas een contract mee met 

opdrachten die op de eigen school gedurende de week uitgewerkt moeten worden.  

We zijn tevreden over de  eigen Plusklas en hebben daarom besloten om deze structureel op te nemen in het onderwijsprogramma van HooLaHu.  

Thematisch werken: Dit jaar is er op de scholen geëxperimenteerd met "thematisch werken" (op groeps- en groepsoverstijgend niveau). Het blijkt voor 

veel leerkrachten lastig om meer op deze manier (uitgaande van kerndoelen en leerlijnen) te gaan werken en methodes los te laten. Toch is iedereen 

ervan overtuigd dat door thematisch werk de kinderen meer 21e eeuwse vaardigheden leren. Zoals bijv. samenwerken, creativiteit, probleemoplossend 

denken, onderzoekende houding en ict-vaardigheden.  



 

 

Het komende schooljaar krijgt dit onderwerp dan ook vervolg. We willen middels kleine stappen die we samen afspreken en vastleggen, weer een stap 

verder komen in dit proces.  

  

Scholing "omgaan met gedragsproblematieken": Passend onderwijs impliceert direct dat we ook een antwoord hebben op hoe we omgaan met 

leerlingen met specifieke gedragsproblemen. Daarom hebben we dit schooljaar aan dit vraagstuk een drietal studiemomenten besteed. Het traject is 

verzorgd door begeleidingsdienst Triade. Ook in het nieuwe schooljaar krijgt dit onderwerp nog een vervolg in een extra studiemoment. Uiteindelijk doel 

is om afspraken/interventies in dit kader helder te hebben en vast te leggen in een kwaliteitskaart.  

  

Resultaten Eindtoets: Voor het tweede jaar hanteren we Route 8 als Eindtoets voor de leerlingen van groep 8. Scoorden vorig schooljaar alle scholen 

boven de inspectienorm, dit schooljaar zijn de scores van alle scholen onder de norm. Voor de Clemensschool was dit verwacht. Op deze school 

schommelen de groepen immers altijd rond de 10 leerlingen. Een groepsgemiddelde is dus sterk afhankelijk van de scores van individuele leerlingen. Op 

basisschool D'n Opstap en De Akkerwinde was de verwachting er zeker niet. We zien wel dat een aantal leerlingen veel lager dan verwacht gepresteerd 

heeft maar met de "uitvallers naar boven toe" zien we meestal een compenserend effect. We hebben direct gekeken wat mogelijke oorzaken zouden 

kunnen zijn. Hoe zaten de leerlingen in de toets? Heeft Snappet mogelijk een "negatief" effect? De leerkrachten van groep 8 hebben op aangeven van 

de intern begeleider direct een eerste, schriftelijke analyse gemaakt. Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt deze analyse direct een vervolg. De 

intern begeleider zal hiervoor ook contact leggen met collega's van andere scholen (van en met elkaar leren).  

  

Speerpunten 2018-2019:  

• Onderwijskwaliteit onder de loep (in relatie tot eindresultaten groep 8)  

• Thematisch werken (vervolg)  

• Omgaan met gedragsproblemen (vervolg)  

• Efficiency in aanvragen extra ondersteuning (vervolg)  

• Pilot "ouder-kindgesprekken" Clemensschool  

  

Schoolveiligheidsplan   

In schooljaar 2016-2017 is op bestuursniveau een nieuw veiligheidsbeleid gerealiseerd. In het tweede deel van het schooljaar 2017-2018 is dit vastgesteld 

door de GMR.  

Het veiligheidsbeleid omvat: sociale veiligheid (o.a. een anti-pestprotocol), en fysieke veiligheid (veiligheid rond gebouwen en logistiek) en tevens 

protocollen, een gedragscode en richtlijnen die gebruikt kunnen worden in diverse situaties, w.o. overlijden, vermissing, cyberaanvallen, medicijngebruik, 

brand e.a. calamiteiten.   

Komend schooljaar zullen we zowel met de teamleden als de MR/SR leden verschillende hoofdstukken bespreken en bekijken welke eventuele 

consequenties dit voor onze school met zich meebrengt.  

  

Kennisteams  

Binnen HooLaHu werken we met kennisteams en projectgroepen.  

Het werken met kennisteams op basisscholen zorgt ervoor dat er op scholen meer specifieke kennis ontwikkeld wordt.   

Doordat er gewerkt wordt met kleine teams kunnen leerkrachten zich specialiseren in hun eigen interessegebied. Elke MT-lid is proceseigenaar van één of 

meerdere kennisteams. De vorderingen van de kennisteams worden besproken in het MT-overleg. Als borgingsinstrument hebben we gekozen voor 

zogenaamde kwaliteitskaarten. Hierin staan in één oogopslag o.a. de visie, werkwijze en afspraken beschreven van het betreffende kennisteam. Dit 

schooljaar hebben we diverse kwaliteitskaarten ontwikkeld . Zie verder de evaluaties van de afzonderlijke kennisteams.  

  

 

 

 



 

 

Kennisteam Taal   

In het kennisteam Taal hebben dit schooljaar de volgende aspecten centraal gestaan:   

• Opzet kwaliteitskaart Spelling en Begrijpend lezen. We zijn wat betreft deze kaarten in de afrondingsfase. In het begin van het nieuwe schooljaar zullen 

de concept-kaarten voorgelegd worden aan de teams en zal de afronding plaatsvinden.  

• Methode-oriëntatie nieuwe taalmethode: Als kennisteam zijn we zeer gecharmeerd van de taalmethode "Staal". Kostentechnisch zitten we nog steeds 

met een dilemma. Kunnen we deze methode aanschaffen naast Snappet? Een deel van de gelden die voor methodes zijn gereserveerd zijn nu immers 

gebruikt om Snappet te bekostigen. We vinden het lastig dat we nu niet vanuit visie een goede keuze kunnen maken. Desondanks zijn we Staal op de 

drie scholen toch in verschillende groepen aan het "uitproberen" aan de hand van zichtzendingen en proeflicenties. Tot eind september zijn de 

zichtzendingen beschikbaar. Daarna zullen we een definitieve keuze gaan maken.  

• NT2: We krijgen steeds vaker leerlingen met een NT2-achtergrond op onze scholen. Vaak is hiervoor extra ondersteuning vanuit het CPO beschikbaar. 

We willen echter ook onze "eigen kennis" over deze leerlingen vergroten. Hiervoor hebben we een medewerker van het CPO uitgenodigd in een 

kennisteambijeenkomst. Dit heeft geresulteerd in een schrijven met heldere handvatten voor leerkrachten die deze leerlingen in hun groep hebben.  

  

Kennisteam Jonge Kind  

Afgelopen schooljaar is er op alle drie de scholen gedurende een half jaar Motorisch Remedial Teaching (MRT) aan de kinderen van groep 2 aangeboden. 

Dit houdt in dat de kinderen uit groep 2 gescreend zijn door een MRT-er. In overleg met de ouders wordt er voor de kinderen die het nodig hebben, een 

groepje geformeerd die wekelijks MRT-lessen krijgt. Dit in samenwerking met Turnvereniging Avanti-Turnivo. Avanti-Turnivo heeft gediplomeerde MRT-

krachten in dienst. Dit is positief verlopen en zal in schooljaar 2018-2019 voortgezet worden.  

Het kennisteam heeft zich afgelopen schooljaar bezig gehouden met het opzetten van de kwaliteitskaart. We hebben onze visie op het jonge kind 

geformuleerd en vastgesteld. Volgend schooljaar vullen we deze aan met beleidsmatige punten.  

Twee leerkrachten van de HooLaHu-scholen hebben afgelopen schooljaar de opleiding “Ontwikkeling van kleuters” gevolgd.   

  

Kennisteam Rekenen   

Het kennisteam heeft zich afgelopen jaar bezig gehouden met het verder opstellen van de kwaliteitskaart voor rekenen. Tevens zijn de streefdoelen in de 

kwaliteitskaart opgenomen. De kwaliteitskaart is besproken in de drie afzonderlijke teams.  

In het schooljaar 2017- 2018 hebben 2 (HooLaHu)leerkrachten, Tijn Huijbregts en Resi van Roovert, de opleiding tot rekencoördinator basisonderwijs 

gevolgd. Deze opleiding werd verzorgd door ‘ECLG leerlingenzorg’.  

De opleiding tot coördinator van het rekenonderwijs heeft zowel sturing als informatie gegeven. We hebben geleerd waar we informatie kunnen vinden 

met betrekking tot rekenvraagstukken en hoe we hierin een coachende rol aan kunnen nemen voor collega’s. Het is uitvoerig gegaan over 

rekenproblemen en dyscalculie en hoe we het beleid hierop aan kunnen passen.  

Tijdens iedere kennisteamvergadering zijn de andere collega’s bijgepraat.   

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal het kennisteam relevante informatie van de scholing presenteren aan alle collega’s van HooLaHu.  

Afgelopen schooljaar hebben we ons nog niet georiënteerd op een nieuwe rekenmethode, aangezien eerst de taalmethode aangeschaft moest 

worden.  

Komend schooljaar gaan we onze rekenmethode onder de loep nemen en bekijken we of modernisering van het rekenonderwijs wenselijk is.   

Daarnaast gaat het kennisteam zich oriënteren op scholing op het gebied van automatiseren.  

  

Kennisteam Begaafdheid   

Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) is inmiddels geïmplementeerd. De groepsscreening wordt afgenomen in de groepen 1 en 3. 

Vanuit deze groepsscreening worden vervolgstappen gezet voor een aantal leerlingen. DHH wordt nog weinig ingezet in de andere groepen. 

Leerkrachten mogen zich hiervan meer bewust zijn.   

De NSCCT is dit schooljaar in november afgenomen in de groepen 4 en 7. De NSCCT is een ‘niet’-schoolse cognitieve capaciteiten test die inzicht geeft 

in de capaciteiten van kinderen die niet op school worden geleerd. Met deze test kunnen we onder andere de onderpresteerder signaleren. Resultaten 

en opvallendheden zijn besproken met IB’er en ouders.    

Talentkisten zijn weer opnieuw verdeeld en aangevuld.   



 

 

Een aantal leerlingen binnen HooLaHu heeft deelgenomen aan de Regionale Plusklas van KempenKind onder leiding van Addie Hoeks en Thom 

Verheggen.   

Daarnaast zijn we dit jaar gestart met de HooLaHu plusklas onder leiding van Addie Hoeks. Een aantal kinderen van groep 6 t/m 8 uit Hooge Mierde, Lage 

Mierde en Hulsel nemen hieraan deel. Deze plusklas is op vrijdagmiddag op De Akkerwinde.  

De kwaliteitskaart, met onze visie en gemaakte afspraken omtrent begaafdheid, is opnieuw bekeken en waar nodig aangepast.  

Een aantal collega’s heeft deelgenomen aan de workshop begaafdheid KempenKind Academie. Er is een netwerk begaafdheid/plusklas opgestart 

binnen KempenKind. Er heeft 1 bijeenkomst plaatsgevonden.   

  

Speerpunten 2018-2019:  

• DHH wordt opgenomen in het formulier van de groepsbespreking.   

• Leerkrachten van de groepen 1 en 3 vullen de DHH in. De overige leerkrachten kennen de stappen van het DHH en weten hoe ze dit traject   

      kunnen inzetten.   

• Het gebruik van de talentkisten wordt opnieuw bekeken.  

• Scholing KT begaafdheid.  

• Deelname netwerk begaafdheid/plusklas KempenKind  

  

   

Kennisteam Sociaal Emotionele Ontwikkeling   

Afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de scholing door Triade op het gebied van omgaan met ernstige gedragsproblemen. Hierin zijn 

handreikingen gegeven ten aanzien van de basisattitude van de leerkracht, (meta)-communicatievaardigheden, territoriumleer om vervolgens tot een 

signaleringsplan te komen waarin teamleden dezelfde taal spreken.   

Daarnaast is Rots en Water door het CPO aangeboden in 1 leerjaar per school. Dit is als zeer succesvol ervaren en daarom volgend schooljaar vast 

ingepland in het jaarrooster voor groep 6.   

De kwaliteitskaart van het Kennisteam is verder aangescherpt en opgenomen in de jaarplanning. Volgend schooljaar dient Rots en Water op de planning 

gezet te worden in januari in alle groepen.   

In het kader van welbevinden van de leerlingen zijn de vragenlijsten van ZIEN afgenomen. Hier is op klassenniveau een doel aan gekoppeld en 

opgenomen in het groepsoverzicht.  

   

Speerpunten 2018-2019   

•        Oriëntatie op sociogram afname van WMK (ParnasSys) in plaats van via sociogram.nl   

•        Er worden in januari 2019 in 5 achtereenvolgende weken 5 lessen gegeven van Rots en Water door de groepsleerkracht.   

•        Er wordt in groep 5 in Lage- en Hooge Mierde en groep 5/6 in Hulsel een extern aanbod door CPO van Rots en Watertraining gegeven.   

•   Intern begeleider wordt lid van het Kennisteam Sociaal Emotionele Ontwikkeling.   

    

Cultuur   

O.l.v. Ankie Lepelaars (combinatiefunctionaris cultuur) zijn weer diverse activiteiten georganiseerd, waarbij de leerlingen in aanraking kwamen met 

cultuuruitingen. Hieronder vallen erfgoedprojecten, theatervoorstellingen e.d.  

Speciale aandacht was er dit jaar voor de uitvoering van het stuk ‘Lang Geleden’.   

Ankie Lepelaars is tevens de ‘muziekjuf’ en verantwoordelijk voor de muzieklessen in groep 4 en 5.  

Contacten met de omliggende orkesten maakten dat er presentaties gegeven zijn van de diverse instrumentgroepen in en buiten de klassen.   

   

 

 

 



 

 

Techniek   

Dit jaar is er voor Hulsel en Lage Mierde een enthousiaste techniekcoach gevonden. Helaas zijn er geen techniekmiddagen meer opgezet kunnen worden. 

De heer Frans Roest zal komend schooljaar meedenken en helpen bij techniekactiviteiten. De heer Ko Boullart is in Hooge Mierde de techniekcoach. Daar 

hebben verschillende succesvolle techniekmiddagen plaatsgevonden. Een techniekcoach is iemand met rijke ervaring in de techniek en/of het technisch 

onderwijs, die als vrijwilliger op basisscholen en het voortgezet onderwijs in de Kempen het techniekonderwijs wil ondersteunen en medevormgeven.   

   

Kennisteam ICT   

Afgelopen jaar hebben we gefocust op het werken met SharePoint en Office 365 via de Cloud. Agenda’s en planning worden digitaal gedeeld en 

leerkrachten gebruiken SharePoint steeds actiever. Toch hebben we als kennisteam weinig pro-actief kunnen handelen en zijn vooral hands-on bezig 

geweest met tips and tricks. We zijn afhankelijk geweest van bovenschoolse afspraken en planningen.  Één daarvan was de overstap naar Ratho als 

netwerkbeheerder en de aanbesteding van hardware. Ook zijn de randvoorwaarden voor een draadloos netwerk en digitale telefonie geregeld. Dit 

betekent dat er een inhaalslag op het gebied van hardware en digitaal (ver)werken voor kinderen gemaakt kan worden. Daarnaast hebben we de 

eerste stappen gezet naar een nieuwe vorm van school-ouder-communicatie middels Social Schools. Hier gaan we volgend schooljaar nieuwe doelen 

aan koppelen.   

 

   

Speerpunten 2018-2019   

•        Oriëntatie op Momento en devicedeals.   

•        Aanschaf nieuwe hardware (borden/werkstations)   

•        Leerkrachten krijgen ieder een laptop vanuit Stichting KempenKind   

•        Alle leerlingen een Office 365 account met e-mailadres   

•        Groep 7/8 doet weer mee met de Media Masters in de week van 26 november 2018   

•        Communicatie naar ouders via Social Schools – app.   

•        Naleven van AVG   

•        Doorlopende lijn van groep 1 t/m 8 voor mediawijsheid o.b.v. Het Nationaal Mediapaspoort.   

•        ICT-coördinatoren per school coördineren de lesinhoud van Het Nationaal Mediapaspoort op de eigen school en zorgen dat de leerkrachten de 

juiste materialen tot hun beschikking hebben.   

•        De lessen van Het Nationaal Mediapaspoort worden in de jaarplanning van HooLaHu opgenomen.   

•        Bovenschools ICT-er minimaal 1x per jaar aan laten sluiten bij een Kennisteam ICT vergadering.   

  

  

Projectgroep kindgesprekken en portfolio:   

We werken nu een paar jaar met nieuwe rapporten en met portfolio’s. De cijfers die op het rapport vermeld staan worden automatisch gegenereerd uit 

ons digitale leerlingvolgsysteem. Afgelopen schooljaar zijn de afspraken over de normering van methodetoetsen opnieuw bekeken. De afspraken worden 

nog niet op alle drie de scholen hetzelfde gebruikt.   

De inhoud van de portfolio’s bij de diverse groepen is verschillend, omdat deze portfolio’s veelal door de kinderen zelf wordt bepaald. Eigenaarschap 

van de kinderen is hierbij erg belangrijk. We stimuleren en begeleiden de kinderen bij dit proces d.m.v. kindgesprekken. Tijdens deze gesprekken gaat de 

leerkracht samen met het kind bekijken hoe het de afgelopen periode verlopen is en wat de doelen zijn voor de komende tijd. Het portfolio en de 

kindgesprekken blijven ook in 2018-2019 een speerpunt. Er is een start gemaakt met een kwaliteitskaart portfolio, deze zal in schooljaar 2018-2019 afgerond 

worden. Daarnaast wordt er een kwaliteitskaart kindgesprekken gerealiseerd.  

  

 

 

 

 



 

 

Speerpunten 2018-2019:  

• Kwaliteitskaart Portfolio en kindgesprekken   

• Eenduidige afspraken HooLaHu over normering methodetoetsen rapport  

• Doorgaande lijn Portfolio  

• Opzetten van ouder-kindgesprekken  

  

Overige activiteiten in het afgelopen schooljaar  

• Verdere doorontwikkeling van de nieuwe schooltijden en publiceren van een invoeringsplan  

• Evaluatie, ontwikkeling en voortzetting Snappet (tablets)  

• Opening digitaal ouderportaal  

• Invoering nieuwe gesprekken cyclus met ouders  

• Diverse educatieve en informatieve excursies en uitstapjes  

  

Speerpunten 2018-2019:  

• Invoering Social Schools, bevorderen van communicatie en samenwerking tussen school en ouders.  

• Thematisch werken heeft binnen de HooLaHu-scholen vorm gekregen.  

• Scholing in omgang met (ernstige) gedragsproblemen, zowel preventief als curatief.  

• Invoering nieuwe taalmethode  

• Oriëntatie nieuwe rekenmethode  

  

 


