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Groepsindeling:  
      
Groep  Leerkracht Aanwezig in de groep  
Groep 1-2 A Riëtte v Pinxteren Manon van Berkom Riette ma t/m wo, Manon do en vrij 
Groep 1-2 B Henny van der Schoot en Hilde Beekwilder* Henny ma t/m do, Hilde vrij 
Groep 3  Michelle Smith ma t/m vrij 

Groep 4 Simone van Kessel ma t/m vrij 
Groep 5 Britt van Kemenade ma t/m vrij 

Groep 5/6 Inge van Straten * ma t/m vrij 
Groep 6 Golan Sachto ma t/m vrij 
Groep 7 Linda Huibers, Corien Lunter Linda ma t/m woe, Corien do en vrij  

Groep 7/8 Angelique Klaassen, Anouschka van der Doelen Angelique di t/m vrij, Anouschka ma 
Groep 8 Marit Huiskes, Anouschka van der Doelen Marit ma t/m do, Anouschka vrij 

 
*Juffrouw Hilde Beekwilder vervangt het gehele jaar  i.v.m. ouderschapsverlof van juf Manon 
*Juffrouw Inge van Straten gaat eind september met zwangerschapsverlof.  
Juffrouw Nel van de Boer en Hedwig Aendekerk gaan haar vervangen 
 

 
Speciale taken en specialisaties 
 
Naam  Taak  Aanwezig voor 

deze taken  
Marieke Haffmans Intern begeleider Ma, di, vrij  
Nel van den Boer Taalspecialist  Do 

Manon v Berkom Specialist ICT 1x per 2 weken ma 
Linda Huibers Rekenspecialist  1x per 2 weken ma 
Ellen van Hassel Onderwijsassistente  Ma, wo, do, vrij 

Thea van der Krieken Onderwijsassistente Ma t/m vrij 
Cecile Brinkhoff * Leraarondersteuner  Wo t/m vrij 
Wilja van den Wildenberg Leraarondesteuner Ma, woe 
Hannie Pijnenburg Leraarondersteuner Ma, woe, do, vrij 
Chris Cornelissen Vakleerkracht gym Di 

Marian Kropman Conciërge Ma t/m vrij 
Jacqueline Kivits Administratief medewerkster Ma  

 
*Cecile Brinkhoff gaat in oktober met pensioen 
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Management 
 
Petra Drijkoningen Directeur Di t/m vrij 

Anouschka van der Doelen Coördinator Onderwijs Di en do 
Marieke Haffmans Intern begeleider Ma, di en vrij 

 
Schooltijden 
Vijf Gelijke Dagen Model, elk   e dag van 8.30 tot 14.00 uur 
      

Vakantierooster en vrije dagen 2020-2021  
 
Herfstvakantie ma 19 oktober t/m vr 23 oktober 2020 

Kerstvakantie ma 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Carnavalsvakantie ma 15 februari t/m vr 19 februari  
2e Paasdag  ma 5 april 

Koningsdag do 27 april 

Mei/Hemelvaart vakantie ma 3 mei t/m vr 14 mei 
2e Pinksterdag ma 24 mei 

Zomervakantie 26 juli t/m vr 3 september 

Extra vrije dagen voor alle kinderen Studiedagen:  woe 23/9, ma 5/10, do 19/11, di 19/1, do 4/3, vr 18 en ma 21 juni (lang weekend) 

                                                                                  
Informatiemarkt 
Aan het begin van het schooljaar krijgt u informatie over de aanvang, opzet en inhoud van deze gebeurtenis 
 

Schoolfotograaf 
Elk jaar komt er een schoolfotograaf. Dit schooljaar zal dit op 1, 3, 4 en 5 februari 2021 zijn. 

 
Rapporten en oudergesprekken 
Gedurende het schooljaar krijgen de kinderen rapporten en vinden er oudergesprekken plaats. Dit is niet voor alle groepen op hetzelfde moment en op dezelfde wijze.  
Via Social Schools houden wij u op de hoogte wanneer de gesprekken plaatsvinden. 
Let op: voor de oudergesprekken wordt steeds een week uitgetrokken. De gesprekken vinden plaats na schooltijd en op 1 avond van de week tot 20.00 uur. U krijgt t.z.t. 
informatie via de app en kunt u zich inschrijven voor een gesprek. 
 
Gescheiden ouders 
Als ouders gescheiden zijn, hebben allebei de ouders recht op informatievoorziening vanuit de school, tenzij de rechter dan anders bepaald heeft. Als ouders uitnodigingen 
ontvangen voor gesprekken, dan gaan we ervan uit dat ouders elkaar hierover informeren en samen naar de gesprekken komen. Als een verstoorde relatie het niet toestaat 
samen te komen, dan kunnen ouders aan de leerkracht verzoeken om 2 afspraken te maken. 

 
 
 
Vijf-Gelijke-Dagen-Rooster 
Binnen de Wijboom wordt gewerkt met het Vijf Gelijke Dagen Model. 
De kinderen gaan 5 dagen naar school van 8.30 tot 14.00 uur. Ze lunchen in de klas met hun eigen leerkracht.  
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Hierover hebben we de volgende afspraken gemaakt: 
- alle groepen hebben pauze tussen 11.45 en 12.30uur 
- bij slecht weer blijven we in de eigen klas en doen spelletjes of spelen met materialen zoals Lego 
- tijdens het eten is de eigen leerkracht in het lokaal aanwezig 
- bij het buitenspelen zijn altijd 2 medewerkers aanwezig  
- kinderen hebben ruim de tijd om te eten. Zeker in het begin van het schooljaar staan we toe dat  
- ze  tijdens de les nog even door eten. 
- we spreken af dat tijdens het eten iedereen  minstens 10 minuten aan tafel blijft. Daarna kunnen ze 
- met elkaar  kletsen of een spelletje doen maar blijven wel in hun eigen lokaal. 
- de kinderen brengen hun eigen eten en drinken mee in een tas 
- de tassen blijven aan de kapstokken  
- drinken bij voorkeur in een beker (dat scheelt nl veel afval) 
- drinken wat koel moet worden gehouden (bv melk) wordt verzameld in een kratje in de klas en wordt in de koelkast gezet 
- we zijn nadrukkelijk voorstander van een gezonde lunch en we staan geen snoep toe 
- we controleren niet of alle kinderen alles op hebben gegeten. Wanneer u merkt dat er veel eten mee terug komt 

kunt u dat met uw kind bespreken en eventueel de hoeveelheid aanpassen. Er is ruim voldoende tijd om de meegebrachte lunch te eten. 
- om14.15 hebben de leerkrachten pauze. Vanaf 14.45 zijn zij weer beschikbaar voor gesprekken 

 
Gymlessen 
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen op dinsdag gymles in sportzaal De Schans. Zij gaan daar te voet naar toe. Er gymmen twee groepen tegelijkertijd. Om de week krijgt de 
groep gymles van de vakleerkracht, Chris Cornelissen. Dit is een les met toestellen. De andere week krijgt de groep les van de eigen leerkracht. Dit is een spel les. 
Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uw kind op dinsdag gymspullen bij zich heeft en bij slecht weer ook regenkleding. 
 
Wanneer kinderen geblesseerd zijn en hierdoor niet kunnen gymmen, moet dit door de ouders aan de leerkracht worden doorgegeven. Deze kinderen blijven tijdens de 
gymles op school, onder toezicht van een collega leerkracht. 
  
Rooster gymtijden:  

Tijd Groep 

08:45 – 10:00 6 en 7 
10:00 – 11:15 3 en 4 

11:15 – 12:30 5 en 5/6 

12:30 – 13:45 7/8 en 8 

 

 
Calamiteitenplan 
Op de Wijboom is een calamiteitenplan aanwezig. Het omvat tevens een ontruimingsplan, dat in samenwerking met de Arbo-dienst is opgesteld. Twee keer per jaar is er een 
ontruimingsoefening. 
 

Bedrijfshulpverleners 
Op onze school zijn bedrijfshulpverleners aanwezig die hiervoor een opleiding hebben gevolgd en treden bij calamiteiten op als hulpverlener. Deze personen zijn: Marian 
Kropman, Manon van Berkom, Ellen van Hassel en Simone v Kessel. 

 
 
Medezeggenschapsraad 
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Op de Wijboom is een  medezeggenschapsraad bestaande uit een ouder- en personeelsgeleding. 
Gezamenlijk worden er onderwerpen besproken over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De MR kan de schoolleiding adviseren, in sommige 
gevallen heeft een MR instemmingsrecht. Onderwerpen die de MR aangaan zijn bijvoorbeeld: 
- de hoogte van de ouderbijdrage 
- de vakantieplanning 
- de formatie (vanuit de formatie worden de klassenindelingen voor een schooljaar bepaald) 
In de MR hebben de volgende personen zitting: 
Namens de ouders:        Nick  Barten (voorzitter) vader van Livia en Lizzy 
     Wesley Stolzenbach, vader van Vince 
     Jaap van Otterdijk vader van Sven                          
Namens het personeel:   Riëtte van Pinxteren, leerkracht 
     Manon v Berkom, leerkracht en ICT 
     Marit Huiskes, leerkracht 
Mocht u vragen hebben en/of een bijdrage willen leveren via onze MR dan kunt u contact opnemen via ons emailadres: mrm@kcdewijboom.nl 
 

Ouderraad 
Op de Wijboom is een ouderraad.  Hierin zijn ouders van zowel de school als de kinderopvang vertegenwoordigd. 
De ouderraad houdt zich niet bezig met inhoudelijke zaken, maar is actief binnen de verschillende activiteiten binnen het kindcentrum en ondersteunt de betrokkenheid van 
ouders. 
De Ouderraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en leden die als vertegenwoordigers van de ouders deelnemen aan de vergaderingen. Hierin 
bespreekt men de lopende zaken, evalueert zaken die door de Ouderraad georganiseerd zijn en treft voorbereidingen voor de evenementen en werkzaamheden die komen 
gaan.  
 
De ouderraadsleden zijn: 
Cynthia Wanrooij (voorzitter), moeder van Lenz en Maudie  
Marscha van Eck (secretariaat) 
Josris van Maanen (penningmeester), vader van Joep en Kik 
Sandra van Waes, moeder van Lucas en Sophie 
Marloes van Stippent, moeder van Stijn en Esmee 
 
Vertegenwoordiging namens medewerkers: Nel van den Boer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ouderbijdragen 
Aan ouders wordt jaarlijks gevraagd een financiële bijdrage te leveren in de vorm van een vrijwillige ouderbijdrage. Het doel hiervan is om financiële ruimte te hebben om 
extra dingen te doen, die ten goede komen aan uw kind. 

- De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de medezeggenschapsraad vastgesteld.  

mailto:mrm@kcdewijboom.nl
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- De ouderbijdrage is vrijwillig en de school mag een leerling niet weigeren als de ouders de ouderbijdrage niet willen betalen. Ook mag de school de leerling niet 
uitsluiten van activiteiten. 

- De bestemming van de ouderbijdrage wordt jaarlijks na overeenstemming tussen de directeur en oudergeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld. De 
keuze zal er op gericht zijn om de leerlingen een extra faciliteit te bieden die niet door de reguliere subsidie van het ministerie wordt gedekt. U kunt bijvoorbeeld 
denken aan een excursie, het kamp van groep 8, informatievoorziening aan ouders enz. 

Op de Wijboom is de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld op € 40,- per kind. U ontvangt hierover een aparte bericht met het verzoek de ouderbijdrage over te maken. 

 
De ouderbijdrage op de Wijboom bedraagt voor het schooljaar 2020-2021 € 30,- per kind. Deze bijdrage is als volgt opgebouwd: 

 
Thema-activiteiten: € 10,00 
Schoolreis: € 15,00 
Extra Jeelo uitstapje € 1,50 
Reservering Speeltoestellen: € 2,50 
Onvoorzien en Kosten OR (vooral Bankkosten): € 1,00 
 

De ouderbijdrage is in het schooljaar 2020-2021 €10,- lager dan de afgelopen schooljaren het geval was. Dit was mogelijk, omdat de schoolreis in het schooljaar 2019-2020 
niet door kon gaan, vanwege de Corona-maatregelen. De ouderraad heeft weliswaar een alternatief georganiseerd op school, maar omdat de kosten hiervan lager waren, 
kunnen we de ouderbijdrage naar € 30,- verlagen. 

 
Wanneer u bent vergeten te betalen ontvangt u een herinnering. Wanneer u dan nog niet heeft betaald wordt er contact opgenomen met u door Josphine Peren, onze  
ambassadeur van het project Doe Mee (zie blz. 19). Wanneer u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit kenbaar maken aan de directie van de school. 

 
Informatie aan en voor ouders 
Er zijn verschillende manieren waarop we u informeren en waarop u zelf dingen kunt vinden over het kindcentrum. 

1. De website:  
Op onze website www.kcdewijboom.nl vindt u voornamelijk informatie over de school. Op de website vindt u verder: formulieren, de agenda, protocollen e.d.  
Ook vindt u op de website informatie over de kinderopvang.  

2. De Schoolapp ‘Social Schools’ waarop wij nieuws vanuit school en vanuit de groep plaatsen. U kunt hier o.a. ook de schooljaarkalender vinden. Deze app is in de 
appstore te downloaden. Als ouder krijgt u hiervoor een mail van school, met daarin een inlogcode. 
We hebben als Kindcentrum De Wijboom een gratis app. Om deze app te kunnen downloaden ontvangt u een persoonlijke mail.  

3. Facebook:  
We hebben een algemene Facebookpagina.  

4. Administratiesysteem Parnassys  
In ons administratiesysteem staan al uw mailadressen en telefoonnummers genoteerd. Mocht uw mailadres (of bijv. telefoonnummer) wijzigen, geeft u deze dan tijdig 
door aan de leerkracht, zodat de informatie in Parnassys up to date blijft. 

 
 
Kinderraad 
Op de Wijboom is een kinderraad. Hierin zijn leerlingen van alle groepen van het kindcentrum vertegenwoordigd, ook van de kinderopvang. Binnen de kinderraad mogen 
kinderen over bepaalde zaken van de school meedenken en beslissen.  Er wordt steeds een agenda gemaakt.  De punten op de agenda worden voorafgaand aan de 
kinderraadsvergadering eerst besproken in de eigen groep d.m.v. een groepsvergadering. In de aula kunt u op een fotoposter zien welke kinderen de leden van de 
kinderraad zijn. Twee leerlingen uit de kinderraad vertegenwoordigen de Wijboom in het Bossche Kinderparlement. 
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Contactpersonen  
Op de Wijboom zijn de interne contactpersonen – Anouschka van der Doelen en Manon van Berkom - aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders, 
kinderen en teamleden altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden aangepakt.  
De interne contactpersoon is binnen de school het aanspreekpunt bij klachten over machtsmisbruik, zoals seksuele intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse 
bejegening, fysiek geweld en inbreuk op de privacy. Maar ook bij klachten betreffende de communicatie, de pedagogische/didactische aanpak en/of organisatie. De interne 
contactpersoon zal u advies geven over de vervolgstappen en kiest geen partij. Als de klacht niet intern opgelost kan worden zal de contactpersoon doorverwijzen naar de 
externe vertrouwenspersoon van ATO. 

 
Hoofdluis 

 Wanneer er hoofdluis op school voorkomt, moeten we maatregelen treffen. 
Belangrijk bij de bestrijding van hoofdluis is de betrokkenheid en de verantwoording van de ouders, verzorgers c.q. leerkrachten op het gebied van  hoofdluisbestrijding. 
Er is een ouderwerkgroep actief die samen met de school de controle op hoofdluis ter hand heeft genomen. 
De ouderwerkgroep draagt zorg voor de uitvoering van de hoofdluiscontrole. 
Informatie over hoofdluis, de controles en de behandeling van hoofdluis kunt u vinden op onze website.   
Als wij tijdens een controle hoofdluis vaststellen, wordt u door de leerkracht van uw kind op de hoogte gebracht. De hoofdluiscontrole vindt steeds plaats in de week na een 
vakantie. Er vindt daarna een tweede controle plaats.  
Informatie over hoofdluis, de controles en de behandeling van hoofdluis kunt u vinden op onze website.   

 
Fietsen 
De Wijboom heeft maar een beperkte parkeermogelijkheid voor fietsen. Daarom is het niet wenselijk dat alle kinderen met de fiets naar school komen. Daarom een dringend 
verzoek om uw kind te voet naar school te laten komen als u op loopafstand van de school woont. We rekenen op uw medewerking.   
Fietsen mogen alleen geplaatst worden op de daarvoor bestemde plaatsen. Bij calamiteiten moet er namelijk een vrije doorgang zijn.   
Fietsen met dikke banden moeten voorzien zijn van een goede fietsenstandaard omdat deze niet in de rekken passen. In verband met de veiligheid is het voor ouders en 
kinderen, niet toegestaan op het schoolplein te fietsen.  
 

Meebrengen van mobiele telefoon 
Onze voorkeur gaat ernaar uit dat de kinderen geen mobiele telefoon mee naar school nemen. We begrijpen echter ook dat er soms redenen zijn waardoor het wenselijk is 
dat een kind wel een telefoontje bij zich heeft. 
Aan het begin van de ochtend leveren alle kinderen die een telefoon bij zich hebben deze in bij hun leerkracht. Na schooltijd krijgen ze de telefoon weer terug, 
Wanneer we merken dat een kind een telefoon toch bij zich houdt dan krijgt hij deze pas de volgende dag terug. Wanneer we dit vaker merken zullen we contact met de 
ouders opnemen. 
Wij zijn als school niet aansprakelijk voor eventueel verlies of diefstal van het toestel. 

 
 
 
 
Schoolgruiten in de ochtendpauze 
Alle kinderen hebben in de ochtend een korte pauze. De kinderen mogen tijdens de pauze iets eten en/of drinken. Na het eten en drinken gaan de kinderen een kwartiertje 
naar buiten (tenzij het erg slecht weer is). Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8. In de kleuterrgoepen wordt wat meer tijd uitgetrokken voor het eet- en drinkmoment en spelen de 
kinderen ook langer buiten.  
We zijn een Gruitschool. Dat betekent dat de kinderen als tussendoortje groente/fruit (gruiten) meebrengen. (Iets te drinken mag ook)  Dit geldt voor alle dagen van de week.  
Uit onderzoek blijkt dat er een verband is tussen verkeerd eetgedrag en het ontstaan van overgewicht en welvaartsziekten. Ook blijkt dat kinderen te weinig groenten en fruit 
eten en te vaak kiezen voor ‘ongezonde’ tussendoortjes. 
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Wat de leerlingen eten is de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers, maar met het SchoolGruiten-programma kan de school kinderen helpen gezonder te leren eten en 
zo de basis te leggen voor een gezond leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt!  SchoolGruiten is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en de groente- en fruitsector. Kern van het SchoolGruiten-programma is het gezamenlijk groenten en fruit eten in de klas: het ‘gruiten’ 
Variatie is leuk, lekker en ook goed voor de smaakontwikkeling van uw kind. 
Mochten er bijzondere redenen zijn waardoor uw kind niet kan deelnemen aan het schoolgruiten-programma dan  mag uw kind ipv gruiten een boterham meenemen met 
gezond beleg. 
Graag willen we u erop wijzen, dat de kinderen heel vaak “pakjes” drinken meenemen. Dit levert nogal wat afval op en wij willen u vriendelijk vragen het drinken mee te geven 
in een beker.  

 
Brengen en halen van de kinderen 
Kleutergroepen: 
Om 8.20 uur gaat de school open. U kunt dan uw kind naar binnen brengen. 
Wanneer uw kleuter nog maar net 4 jaar is mag u uw kind de eerst maand binnen in de klas brengen. De kleuters starten ’s ochtends met een activiteit aan een tafel. U kunt 
uw kind naar zijn/haar plekje begeleiden. Als uw kind lekker zit kunt u afscheid nemen. Kleuters die al gewend zijn op school kunnen zelfstandig naar hun plekje gaan. U 
hoeft ze daar niet meer bij te begeleiden. 
We willen u vragen wel een oogje in het zeil te houden wanneer er kleine broertjes of zusjes mee naar binnen gaan. Zij vinden al die spulletjes vaak zo interessant dat ze het 
moeilijk vinden er niet aan te komen. 
Als de school uit is komt u uw kleuter binnen ophalen. De leerkracht draagt uw kind aan u over bij het lokaal. 
Als iemand anders uw kind komt ophalen vragen we u dit aan ons door te geven. 
Groepen 3 en 4: 
De school is open vanaf 8.20 uur.  De kinderen mogen naar hun klaslokaal gaan. U bent welkom om met uw kind even mee naar binnen te lopen. 
Als de school uit is begeleiden de leerkrachten de kinderen naar buiten.  
Als iemand anders uw kind komt ophalen vragen we u dit aan ons door te geven. 
Groepen 5 en 5/6 
Deze groepen zitten op de eerste verdieping van het gebouw. Daar is heel weinig ruimte buiten de lokalen. Het is geen veilige situatie als er veel volwassenen mee naar 
boven gaan. Het is echter prima als u even met uw kind mee naar binnen loopt tot aan de trap. Als u iets heel belangrijks wilt zeggen tegen de leerkracht is het natuurlijk goed 
om wel mee naar boven te lopen. 
Als de school uit is gaan de kinderen zelf naar buiten.  
Groep 6 t/m 8: 
’s Morgens mogen de kinderen vanaf 8.15 uur op het bovenbouw schoolplein komen. Er is dan een medewerker op het plein aanwezig. Om 8.20 uur gaat er een zoemer en 
is de school open. Veel kinderen van de bovenbouw komen alleen naar school. Zij kunnen zelf om 8.20 uur naar binnen gaan. 
Als u uw kind naar school brengt bent u welkom om met uw kind naar binnen te lopen mocht u daar behoefte aan hebben. 
Als de school uit is gaan de kinderen zelf naar buiten.  
 
 
 
 
Starten met ons programma 
’s Morgens gaat er om 8.25 uur een zoemer. Dat betekent dat we aanstalten gaan maken om te starten met ons programma. Voor iedereen geldt dat dit het moment is om 
afscheid te nemen. 
Wij willen graag om 8.30 uur starten met de lessen. Het is dus erg belangrijk dat uw kind op tijd op school is. Het is zowel voor uw kind als voor de rest van de groep en de 
leerkracht erg storend als kinderen later binnen komen. 
Honden niet in de school 
Het is niet de bedoeling dat honden binnen het hek komen en de school mee ingaan. 
Er zijn kinderen die bang en/of allergisch zijn voor honden en wij willen graag dat iedereen zich veilig en prettig voelt.  
Een kijkje in de klas en de school 
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Als u in de klas of de school iets wilt bekijken kan dan voor schooltijd om 8.20 en na schooltijd tussen 14.00 en 14.15. 
Een leerkracht spreken 
De leerkrachten hebben pauze van 14.15 tot 14.30. Wilt u een leerkracht spreken kunt vanaf 14.45 een afspraak maken. Voor schooltijd en om 14.00 kunt u natuurlijk altijd 
even iets doorgeven.  

 
Verjaardagen van de kinderen en traktaties 
In de kleutergroepen bent u als ouder van harte welkom om het feest in de klas mee te komen vieren. In overleg met de leerkracht, kan een afspraak gemaakt worden voor 
het bijwonen van het feest. Wij dringen erop aan de kinderen een gezonde versnapering te trakteren en géén snoep (voorbeelden op www.party-kids.nl, kijk dan bij traktaties 
en gezond).   
We hebben liever dat uitnodigingen voor feestjes niet op school worden verspreid. Voor kinderen die niet uitgenodigd worden kan dit namelijk erg pijnlijk of vervelend zijn. We 
vragen u dan ook om deze uitnodigingen aan de kinderen op het huisadres af te leveren. Leerkrachten zullen deze taak ook niet op zich nemen. 

 
Meebrengen van speelgoed 
We vinden het verstandiger om de kinderen geen speelgoed van thuis mee naar school te laten brengen. Het stuk maken, kwijt raken, ruilen en dergelijke wordt hierdoor 
voorkomen. Een uitzondering willen we maken met verjaardagen en Sinterklaas.  

 
Kleding van de leerlingen in groep 1 en 2  
Voor de lessen in het speellokaal zijn gymschoenen nodig. De sluiting moet met elastiek of klittenband zijn. Veters zijn te tijdrovend, omdat de meeste kleuters de vaardigheid 
van het strikken van veters nog niet beheersen. De schoenen blijven op school. Wilt u zo vriendelijk zijn de kleding en de gymschoenen van uw kind te voorzien van zijn/haar 
naam. Vooral jassen en laarzen worden gemakkelijk verwisseld.   
Als u uw kind(eren) laarzen aantrekt vanwege het slechte weer, wilt u dan ook een paar slofjes meegeven. Uw kind zit dan niet de hele schooldag met laarzen aan in het 
lokaal te spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SchoolBiEB de Wijboom 
SchoolBiEB 
De Wijboom heeft een schoolBiEB met een mooie en uitgebreide collectie jeugdboeken. Onder en na schooltijd mogen leerlingen in groepjes of in duo's boeken komen lenen 
en ruilen voor zowel op school als voor thuis. In de schoolBiEB worden de leerlingen geholpen door vrijwilligers. Aan het begin van het schooljaar worden de nieuwe 
openingstijden bekend gemaakt. De vrijwilligers begeleiden de kinderen van de onderbouw in de bieb. De kinderen vanaf groep 5 mogen zelfstandig naar de bieb. 
Biebpas en hoeveel lenen? 
Kinderen zijn (gratis) lid van de bibliotheek . Alle kinderen hebben een pasje, waarmee zij materialen kunnen lenen in de schoolBiEB. Dit pasje blijft op school. De pasjes  van 
de onderbouw liggen in de BiEB, de bovenbouwpasjes worden in de groep bewaard. 
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Elke leerling mag maximaal drie boeken op het BiEBpasje hebben staan. Boeken zijn te leen voor drie weken. Leerlingen moeten bij het lenen van boeken altijd een bonnetje 
meenemen, waarop staat wanneer de boeken weer moeten worden ingeleverd. Kinderen van de groepen 1-2 hebben een “Biebtasje”  wat ze gebruiken om de boeken mee 
heen en weer te nemen.  
Mocht een boek onverhoopt niet ingeleverd worden of beschadigd raken, dan zoekt de BiEB uiteindelijk contact met de ouders. 
 
Lezen is belangrijk 
De Wijboom heeft lezen hoog in het vaandel. De leescoördinator van de school en de leesconsulent van de BiEB maken samen steeds plannen om de schoolBiEB en het 
voorlezen / vrij lezen onder de aandacht te brengen. 
Als u vragen heeft kunt u contract opnemen met: 
-     Leescoördinator op school: Nel van den Boer                                        
-     Leesconsulent van Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch: Ilse Moens            
 

Kauwgom   
Voor het behoud van onze vloer en het meubilair hebben wij besloten het gebruik van kauwgom, zowel in de school als op het schoolplein, niet toe te staan.  
  

Veiligheid, Verzekeringen, Incidenten 
Het is een misverstand dat de school voor alles verzekerd is. Als uw kind op school iets kwijtraakt of bijvoorbeeld schade aan een bril oploopt, dan is de school niet 
aansprakelijk. Alleen als aangetoond kan worden dat de school ernstig in gebreke is gebleven, dan uiteraard wel. Het bestuur heeft voor dergelijke gevallen een wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering voor het personeel en de hulpouders.  
De regels van het Burgerlijk Wetboek bepalen dat de school niet zonder meer aansprakelijk is voor wat de kinderen overkomt onder schooltijd. De ouders van kinderen tot 14 
jaar zijn, ook als het voorval zich onder schooltijd voordoet, aansprakelijk. Als bijvoorbeeld tijdens een ruzie op het schoolplein een kind een ander kind lichamelijk letsel  
 
toebrengt, dan zijn de ouders van het kind dat zich misdragen heeft, in beginsel aansprakelijk voor de toegebrachte schade, niet de school. Bij een ongelukje waar uw kind 
door toedoen van een ander schade heeft geleden, zal de school bemiddelen door u in contact te brengen met de ouders van de veroorzaker van de schade. U kunt dan de 
schade proberen te verhalen op de WA-verzekering van de tegenpartij. Het is dus zeer wenselijk dat u een WA verzekering afsluit. Kleding en eigendommen van leerlingen 
vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de ouders.  Indien er iets met de kleding of de eigendommen van kinderen gebeurt is de school hier dan ook niet aansprakelijk 
voor. In de praktijk is het verstandig om uw kind naar school gemakkelijke zittende en goed wasbare kleding aan te geven. Persoonlijke eigendommen zoals bijvoorbeeld een 
dure telefoon of kostbaarheden zijn niet handig om mee naar school te geven. Als er iets mee gebeurd wordt dit in geen enkel geval door de school vergoed. 
 
 
De school heeft voor alle kinderen, personeel en ouders een schoolongevallenverzekering afgesloten voor De gevolgen van ongevallen tijdens schooluren en activiteiten in 
schoolverband. Door deze verzekering zijn de kinderen tijdens uitstapjes en op school extra verzekerd. Ook als uw kind op weg is naar school of als het kind na schooltijd op 
weg is naar huis. Als u denkt een beroep te kunnen doen op deze verzekering dan kunt u contact opnemen met de directeur. Schades en ongevallen dienen zo snel mogelijk 
gemeld te worden bij de directeur van de school. 

 
Als er zich op school incidenten voordoen, dan legt de school dit vast in de vorm van een incidentenformulier. We spreken over een incident als er sprake is van fysiek 
geweld, verbaal geweld, een bedreiging, vernieling, diefstal, of andere ernstige voorvallen. Naast het vastleggen van het voorval en de schade wordt er veel aandacht 
besteed aan de afhandeling van het incident. Incidentenformulier worden opgenomen in het Veiligheidsplan van de school. Twee keer per jaar wordt de incidentregistratie 
geëvalueerd. 

 

Vervoer van de kinderen 
Het vervoer van kinderen in de auto is aan wettelijke regelgeving verbonden. Het vervoer van personen in de laadruimte van een auto (achterbak stationwagen) en in een 
aanhanger is niet toegestaan. Bij het vervoer van leerlingen in verband met activiteiten van school, moet iedereen in de auto een gordel dragen. Kleine kinderen onder de 
1.35 meter moeten vervoerd worden in een passend en goedgekeurd kinderzitje. Incidenteel mogen deze kinderen zonder zitje vervoerd worden, maar dan alleen op de 
achterbank en met een autogordel om. Ouders die kinderen vervoeren dienen in het bezit te zijn van een APK gekeurde auto, een inzittendenverzekering en een geldig 
rijbewijs. 
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Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang (BSO) 
Sinds enkele jaren zit de kinderopvang gehuisvest in het gebouw van Kindcentrum de Wijboom. 
Voor Kinderopvang, peuteropvang en BSO kunt u zich aanmelden bij Kinderopvang Norlandia. U kunt van maandag t/m vrijdag, 52 weken per jaar gebruik maken van 
opvang. 
Het is ook mogelijk om te kiezen voor alleen opvang tijdens schoolweken (40 weken per jaar) óf alleen tijdens vakantieweken (12 weken per jaar). Tijdens studiedagen en 
vakantiedagen kunnen de kinderen de hele dag (van 7.30 uur tot 18.30 uur) gebruik maken van de opvang. Het is ook mogelijk om te kiezen voor BSO van 14.00 uur tot 
15.30 uur. Wij bieden daarnaast flexibele opvang, voor de mogelijkheden kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor planning.zuid@norlandia.nl 
 
Voor kinderen is de opvang een thuisbasis (met name voor de jongste kinderen), vrije tijd (accent bij oudere kinderen) en ontspanning. De eigen inbreng van de kinderen is 
heel belangrijk. Bij de BSO verzorgen we een mix aan activiteiten voor de kinderen op de BSO. Er worden activiteiten en workshops aangeboden tijdens schoolweken en 
vakanties. Denk hierbij aan workshops theater, streetdance, striptekenen, schilderen, sport en spel en nog veel meer! 
Naast BSO, biedt Norlandia ook kinderopvang aan van 0 - 4 jaar in de baby/dreumesgroep HummelHof, Peutergroep PeuterWoud en peuterarrangementen in de groep 
PeuterBos en PeuterWoud. 
Bij Norlandia kinderopvang bieden wij professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar van Noorse kwaliteit. Wij geven uw kinderen een tweede huis. Een 
omgeving waar ze zich vertrouwd en veilig voelen, zodat kinderen al spelend leren, nieuwsgierig worden, hun eigen talenten ontdekken, vriendschappen sluiten en bovenal 
plezier hebben met elkaar. Alle locaties zijn kindvriendelijk en veilig ingericht met gevarieerd spelmateriaal afgestemd op leeftijd en ontwikkeling. Zowel op de dagopvang als 
op de buitenschoolse volgen wij een vast dagprogramma, waardoor kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Hiermee groeit het zelfvertrouwen van kinderen en durven zij te 
gaan ontdekken en nieuwe ervaringen op te doen. 
 
Wij hebben aandacht voor ieder kind en stemmen af met ouders wat het kind nodig heeft, dat kan op emotioneel, sociaal en/of persoonlijk gebied zijn. Ieder kind is uniek. 
Daarnaast staan normen en waarden centraal en leren wij kinderen hoe je met elkaar omgaat wanneer je samenleeft in een groep. Binnen kindcentrum de Wijboom werken 
wij samen aan een doorgaande lijn er vindt afstemming plaats tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers over onder andere het werken met thema’s en activiteiten 
daarnaast zijn er structureel kindbesprekingen en zijn er gezamenlijke studiedagen waarin uitwisseling plaatsvindt. 
Voor verdere informatie en aanmelden kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 0411-688228 of via wijboom@norlandia.nl of planning.zuid@norlandia.nl. Uiteraard 
bent u ook altijd van harte welkom om medewerkers op de groepen aan te spreken. 
 

 
 
 
Ziekmeldingen 
Wanneer uw kind ziek is, of voor bezoek aan arts, orthodontist, logopedist enz. voor een bepaalde tijd de school verzuimt, dan moet u dat, het liefst met behulp van onze 
schoolapp vóór schooltijd doorgeven. Telefonisch kan dit natuurlijk ook. Een briefje of mondelinge mededeling, die aan kinderen wordt meegegeven, wil nog wel eens 
vergeten worden. Ziekmeldingen zeker niet per email doorgeven omdat de mail niet altijd wordt gelezen voor schooltijd. 
Als wij geen duidelijke melding van afwezigheid binnenkrijgen, bellen wij u op om te informeren waar uw kind blijft. 
Voor tandartsbezoeken vragen we u om de afspraak na schooltijd of in vakanties te maken. 

 
Ziekteverzuim, ongevallen en medisch handelen 
 
In geval van ziekteverzuim volgen wij de richtlijnen van de GGD: 
Ziekmeldingen: 

- de school registreert ziekmeldingen  
- wanneer er wordt getwijfeld onderneemt de school actie om na te gaan of er echt sprake is van ziekte, middels: 

* huisbezoek, door school of (na overleg) leerplicht 
* via jeugdarts of jeugdverpleegkundige 

mailto:planning.zuid@norlandia.nl
mailto:planning.zuid@norlandia.nl
mailto:wijboom@norlandia.nl
mailto:planning.zuid@norlandia.nl
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- de school meldt twijfelachtig ziekteverzuim bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige 
- afwezigheid die als ziekte wordt gemeld terwijl er van ziekte geen sprake is, is ongeoorloofd verzuim 
- bij veelvuldig / zorgwekkend  ziekmelden zonder duidelijke achterliggende reden wordt de jeugdarts ingeschakeld. Bij bevestiging van ongeoorloofd schoolverzuim 

doet school een melding bij leerplicht en vermeldt hierbij de bevindingen van de jeugdarts.  
- bij ziekteverzuim met aanzienlijke bijkomende problematiek kan het zorgteam worden ingeschakeld 

Criteria voor opvallend veel ziekmelden/verzuim: 
- over een periode van 2 maanden drie keer (of meer) voor één of twee dagen ziek gemeld 
- bij ziekteverzuim van meer dan 10 schooldagen achtereen of bij een 
- verzuim van meer dan 4 dagen verspreid over de afgelopen maand 
- op een andere manier opvallen vanwege ziekteverzuim (bijvoorbeeld leerlingen die altijd bij een bepaald vak of op een bepaalde dag ziek zijn, regelmatig ziek naar 

huis gaan, etc.) 
 
De rol van leerplicht 
- leerplicht controleert hoe scholen ziekteverzuim registreren 
- na melding ongeoorloofd ziekteverzuim van school, volgt een onderzoek van de jeugdarts  
- als ongeoorloofd ziekteverzuim wordt bevestigd door jeugdarts komt leerplicht in actie 
Welke actie onderneemt leerplicht bij ziek zijn? 
- bij melding van meerdere twijfelachtige ziekmeldingen en na een traject met de jeugdarts nodigt leerplicht ouders en leerling uit voor een gesprek 
- het gesprek is gericht op beëindiging van twijfelachtig ziekteverzuim en / of op afspraken over een hulptraject 
- bij aanhoudende problematiek meldt leerplicht bij Bureau Jeugdzorg of maakt leerplicht een Proces Verbaal op 
- leerplicht koppelt terug naar de school 

 
 
 
 
 
 
Hoe wij handelen bij ongevallen 
Natuurlijk hopen we dat het zo min mogelijk zal voorkomen, maar indien zich op school, tijdens het buitenspelen of tijdens gymlessen een ongeval voordoet, handelen wij als 
volgt: 
* Bij kleine schaaf- en snijwonden is schoonmaken, ontsmetten, een pleister, icepack en een aai over de bol vaak voldoende. 
*  Bij de geringste twijfel, waarschuwt de leerkracht de ouders/ verzorgers en laat het dan aan hen over of ze wel of niet naar de huisarts gaan. 
   Zijn de ouders /verzorgers niet bereikbaar, dan gaat een leerkracht met het kind naar de eigen huisarts, indien op school bekend. 
* Bij ernstige ongevallen wordt onmiddellijk de 112 gebeld voor vervoer naar het ziekenhuis. Gelijktijdig worden de ouders /verzorgers ingelicht. 
   Indien de ouders /verzorgers niet op tijd op school kunnen zijn, begeleidt een leerkracht het kind naar het ziekenhuis.  
 
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen 
We worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten 
gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de school steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) [vanaf nu ouder(s)] om hun kinderen de door een arts voorgeschreven 
medicijnen toe te dienen. Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leraren gevraagd zoals het geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het 
geven van een injectie. Het bestuur en de schoolleiding aanvaarden met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Personeel begeeft zich 
dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat zij in dergelijke situaties zorgvuldig handelen. 
Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken. Personeel, bestuur en schoolleiding realiseren zich dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen zij voor 
deze handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden. 
Om die reden is er een protocol medicijnverstrekking en medisch handelen opgesteld.  
Dit protocol kunt u vinden op de website.   
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Meldcode huiselijk geweld  
Binnen het onderwijs is de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling van toepassing.  Dit betekent dat ons personeel bij vermoeden van huiselijk geweld of 
kindermishandeling volgens het 5-stappenplan handelt en het vermoeden aan onze Interne Begeleider meldt. Zij bewaakt de interne procedure en zorgt ervoor dat deze 
kwalitatief goed verloopt.  

 
Leerplicht en toekennen van verlof 
Leerplicht: 
Vier-jarigen hebben recht op onderwijs maar de leerplichtwet is nog niet op hen van toepassing.  
Een kind is leerplichtig vanaf de eerste maand nadat het 5 jaar is en dan is de leerplichtwet van toepassing. 
Voor 5-jarigen is er een regeling die inhoudt dat ouders in overleg met de directeur van de school gebruik kunnen maken van gedeeltelijke vrijstelling van leerplicht in verband 
met overbelasting van hun kind.  Dit kan voor maximaal 5 uur per week. De directeur kan dit in overleg met de ouders uitbreiden tot 10 uur per week. Nogmaals: dit is van  
toepassing wanneer er sprake is van overbelasting van het kind. In de praktijk betekent dit dat het kind elke week een paar uur minder naar school gaat omdat de schoolweek 
te zwaar is voor hem/haar.  Deze uren kunnen niet worden opgespaard om vakanties en/ of weekenden te verlengen. 
Vanaf 6 jaar is een kind geheel leerplichtig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toekennen van verlof: 
Verlof wordt toegekend in de volgende gevallen: 
 
Bijzonder verlof: 
- vervullen van verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging 
Extra verlof: 
Dit verlof wordt verleend wegens gewichtige omstandigheden. Uitgangspunt is dat deze omstandigheden buiten de wil van de ouders en/of het kind plaatsvinden. 
 
Tot 10 schooldagen per jaar mag de directeur van de school hierover beslissen.  
Verlof wordt in ieder geval gegeven bij: 
- 1 dag bij verhuizing 
- 1 dag bij huwelijk van familieleden, 2 dagen bij familieleden in het buitenland 
- 12 ½,, 25,40,50,60 jarige huwelijksjubilea van ouders en grootouders  
- 25 en 40 ambtsjubilea van ouders en grootouders 
- ernstige ziekte van familieleden 
- overlijden van familieleden 
- belangrijke andere redenen ter beoordeling van de directeur 
Aantal dagen wat aan verlof wordt gegeven heeft te maken met de familiegraad. 
Verzoeken dienen vergezeld te gaan van bewijsstukken ( trouwkaarten e.d.) 
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Bij meer dan 10 schooldagen per jaar beslist de leerplichtambtenaar hierover. 
Hier gaat het dan om omstandigheden waar sprake is van een medische of sociale indicatie. 
 
Vakantieverlof 
Het beroep van een van de ouders is van dien aard dat de ouder het merendeel van zijn/haar inkomen slechts in bv de zomervakantie kan verdienen. Men moet hier denken 
aan beroepen in het toerisme en de agrarische sector. Het kind krijgt dan toestemming voor vakantieverlof op een ander moment.  
Een van de ouders kan niet anders dan buiten de schoolvakanties vrij krijgen voor vakantie, en kan op geen enkel ander moment van het schooljaar 10 dagen 
aaneengesloten vakantie krijgen. Hiervoor moet een verklaring van de werkgever worden overlegd. 
Voor vakantieverlof geldt dat dit maximaal 1 keer per schooljaar mag worden toegekend en dit mag in geen geval de eerste 2 weken van het schooljaar. 
 
Afwijzingen van verzoeken: 
Wanneer wordt een verzoek afgewezen: 
- een vakantie of vrije dag tussendoor 
- familiebezoek in het buitenland 
- vakantie in een goedkopere periode of in verband met een aanbieding 
- vakantie in verband met een gewonnen prijs 
- vakantie bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden en/of overboeking 
- uitnodiging van familieleden of vrienden of werkgevers voor een vakantie buiten de eigen schoolvakanties 
- eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers)drukte 
- verlof voor een kind omdat een ander kind uit het gezin al of nog vrij is 
- deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. 

 
 
 
Bezoek aan artsen en instanties onder schooltijd  
Het komt regelmatig voor dat kinderen naar de huisarts moeten. We willen u verzoeken dit zo veel mogelijk na schooltijd te doen of zo vroeg mogelijk op de dag zodat het 
kind niet teveel onderwijstijd mist. Dit geldt ook voor behandelingen bij de tandarts. Halfjaarlijkse controles bij de tandarts kunnen niet onder schooltijd plaatsvinden. Hiervoor 
is voldoende ruimte na schooltijd en/of in vakanties. 
Het komt regelmatig voor dat kinderen een vorm van hulpverlening nodig hebben buiten school. 
Wanneer het een behandeling betreft van medische aard, op verwijzing van een arts (b.v. fysiotherapie, logopedie), wordt daar in principe toestemming voor verleend. Wij 
vinden het vanzelfsprekend dat in zulke gevallen de afspraken zodanig gepland worden dat voorkomen wordt dat het kind een groot deel van de dag afwezig is. Wanneer het 
om een andere vorm van behandeling gaat (b.v. speltherapie, sociale vaardigheidstraining) wordt alleen toestemming verleend als er een verwijzing is van daartoe bevoegde 
en geëigende instanties. 
Onze voorkeur gaat er naar uit de behandeling buiten de schooltijden plaats te laten vinden. 
In alle gevallen dient u contact op te nemen met de leerkracht van uw kind en/of de directie wanneer afspraken onder schooltijd noodzakelijk zijn. 

 

Jeugdgezondheidszorg 
Als ouders heeft u met uw kind tijdens de basisschoolperiode een aantal malen met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD te maken. 
Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, worden de gegevens van het consultatiebureau overgedragen aan de Jeugdgezondheidszorg. 
Als uw kind 6 jaar is, meet de assistente de lengte, het gewicht, het gezichtsvermogen en het gehoor. Er wordt informatie gevraagd aan de ouders en aan de leerkrachten, 
over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige beoordeelt alle informatie en bekijkt of uw kind in aanmerking komt voor een 
gezondheidsonderzoek op maat. U krijgt hierover schriftelijk bericht. De jeugdarts en/of de assistente voeren het onderzoek bij de leerling uit. Wanneer uw kind ongeveer 11 
jaar is meet de assistente de lengte, het gewicht, het gezichtsvermogen en kleurenzien.  
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Daarnaast is er een spreekuur door de jeugdverpleegkundige. U kunt van dit spreekuur gebruik maken wanneer er zorgen zijn over de gezondheid of ontwikkeling van uw 
kind. Het spreekuur is elke woensdag van 8.30 tot 9.00. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 
Voor onze school is dat mw. Eveline Hoekman. 
Het spreekuur is bestemd voor ouders/verzorgers, leerlingen en teamleden. Men kan dan terecht met vragen op lichamelijk, opvoedkundig, sociaal-emotioneel en 
psychosociaal gebied.  
Overigens kunt u altijd een beroep doen op de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg wanneer u zich zorgen maakt over de gezondheidssituatie van uw kind. De 
jeugdarts is ook betrokken bij de begeleiding van leerlingen op scholen voor speciaal onderwijs. 
Verder treedt de jeugdarts op als vertrouwenspersoon bij preventieve seksuele intimidatie in het onderwijs. 
U wordt tijdig geïnformeerd over de samenstelling van het JGZ-team, tijd en plaats van de onderzoeken en het spreekuur van de jeugdverpleegkundige.  
Heeft u tussentijds vragen over bijv. zien, horen, houding, groei en ontwikkeling, eet- en slaapgewoonten, bedplassen, pesten, druk gedrag of vragen op hygiënisch gebied 
zoals lichaamsverzorging en hoofdluis, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het JGZ-team of met de GGD. Voor eventuele nadere informatie kunt u ook altijd te 
rade gaan bij het Informatie- en Documentatiecentrum van de GGD.  
 
GGD JGZ 
0900-4636443 
www.ddjgz.nl 
www.ggdhvb.nl 

 
 
 
 
 
 
Proeftuin wijkgerichte aanpak onderwijs-zorg  
Uit een onderzoek wat is verricht op een aantal Bossche kindcentra is naar voren gekomen dat er meer behoefte is aan vroegsignalering en structurelere beschikbaarheid 
van SchoolMaatschappelijk Werk en/of Jeugd Verpleegkundige. 
De gemeenten en samenwerkende partners willen met elkaar nieuwe ervaringen opdoen met een wijkgerichte aanpak, om eind 2019/begin 2020 te komen tot een 
gezamenlijk advies in de komende lokale aanbesteding jeugdzorg voor de samenwerking onderwijs - jeugdhulp.   
Daarom is er door de samenwerkende partners op enkele kindcentra in de stad een proeftuin opgezet. 
Ook de Wijboom doet mee aan de proeftuin. 
Onze Jeugdverpleegkundig, Eveline Hoekman, is 6 uur per week extra beschikbaar voor de school. Zij is er voor: 
· Laagdrempelige vraagbaak voor ouders inzake opvoedings- en ondersteuningsvragen;   
· Vroeg signalering door leraren en andere professionals in het KC;   
· Snel kunnen schakelen met buurt- en indien nodig opschalen naar wijkteam;   
· Ontmoeting en zichtbaarheid stimuleren waardoor kennis van wederzijdse expertise wordt opgebouwd  
· Indien nodig inschakelen jeugdhulp  
Binnen deze proeftuin wordt intensief samengewerkt tussen de intern begeleider Marieke en Eveline. 

 
Jeugdtandverzorging 
De Jeugdtandverzorging is een regionale instelling van de Jeugdtandzorg in het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch. Het is geen verplichting hieraan deel te nemen.  
De Jeugdtandverzorging geeft aan de kinderen die wel deelnemen voorlichting over het gezond houden van de mond en voorkomen van tandbederf. Verder biedt zij voor alle 
deelnemende kinderen een volledige tandheelkundige verzorging. 
Deze activiteiten bestaan uit: 

• Preventieve maatregelen. 

http://www.ddjgz.nl/
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      De preventieve maatregelen zijn gericht op het voorkomen van tandbederf. 

• Voorlichting o.a. over voeding, snoepgedrag en  traktaties. 

• Poetsles en mondverzorging. 
De jongere kinderen wordt geleerd hoe ze moeten poetsen en aan de oudere kinderen (vanaf groep 5)  wordt geleerd hoe ze het beste zelf hun mondgezond kunnen 
houden. 

• Het gebitsonderzoek. 
De tandarts controleert 2 x per jaar de gebitten van de kinderen. De tandartsen letten ook op verkeerde gewoonten zoals duimzuigen en mondademhaling. Hun 
bevindingen en mogelijke oplossingen worden met de ouders besproken. 

• Volledige behandeling van melk - en blijvend gebit. 
In bijzondere gevallen, waarin specialistische hulp noodzakelijk is, worden de kinderen door de tandarts doorverwezen. Afhankelijk van waar uw kind woont of op school gaat, 
vindt deze verzorging plaats in de tandartsenbus, die 2 x per jaar de school van uw kind bezoekt, of op het behandelcentrum in ’s-Hertogenbosch - Noord. 
In het laatste geval zorgt de jeugdtandverzorging voor het vervoer van en naar school, waarbij ook voor één van de ouders plaats gereserveerd wordt. De directeur van de  
school is hier ook van op de hoogte. De ouders/ verzorgers van de kinderen uit groep 1 t/m 4 worden persoonlijk uitgenodigd om bij het halfjaarlijks onderzoek aanwezig te 
zijn. De oudere kinderen krijgen de preventie klassikaal. Indien een behandeling nodig is, krijgt het kind een afspraakkaartje mee.  
U kunt dan zelf beslissen of u bij de behandeling, die ook in de tandartsbus plaats vindt, aanwezig wilt zijn. Wij adviseren u hierbij aanwezig te zijn. Bij tussentijdse klachten 
kunt u de jeugdtandverzorging te allen tijde telefonisch bereiken. 
Uw kind kan dan indien nodig nog dezelfde dag geholpen worden.  
Ook ’s avonds, tijdens de weekends en vakanties kunt u bovengenoemd telefoonnummer raadplegen. Alle kinderen vanaf 2 jaar kunnen deelnemen. 
Voor nadere informatie: 

Stichting Jeugdtandverzorging 
Stadsgewest ’s-Hertogenbosch 
St. Teunislaan 11 ’s-Hertogenbosch. 
073- 6 41 65 65 

 
Schoolmaatschappelijk werk 
Het schoolmaatschappelijk werk is er voor ouders, kinderen en leerkrachten. 
De intern begeleider op school zorgt ervoor dat ouders of leerkrachten met vragen bij het schoolmaatschappelijk werk terechtkunnen. Samen met ouders wordt gekeken naar 
de zorgen die er zijn met betrekking tot een kind. De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders bij opvoedingsvragen en geeft informatie over de ontwikkeling van 
kinderen en problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Bijvoorbeeld over dwars en druk gedrag, over angsten, over samen spelen en vriendschap, over verlies en verdriet, 
beginnende puberteit, zelfvertrouwen en weerbaarheid.  
Het schoolmaatschappelijk werk: 

• stelt de hulpvraag vast 

• biedt kortdurende begeleiding 

• verwijst zonodig naar een andere hulpverlenende instantie 

• ondersteunt de school en de leerkrachten in het zorgteam 
U kunt als ouders altijd een afspraak maken en op verzoek van ouders kan de schoolmaatschappelijk werker een gesprek voeren met het kind. 
De schoolmaatschappelijk werker op onze school is Wilmy Grommen. 
Een afspraak kunt u regelen via de intern begeleider of via Farent tel.nr. 073-6444244 of mobiel op 06-51866530. 

 
Kindbespreking 0-13 
In het kader van Passend Onderwijs, de Transitie Jeugdzorg en de ontwikkeling van Kindcentra 0-13, is er een ondersteuningsstructuur 0-13 ontwikkeld, aansluitend bij de in 
gang gezette structuur van Passend onderwijs. Deze wordt Kindbespreking 0-13 genoemd en vervangt het voormalige zorgteam. 
Ons kindcentrum beschikt over een duidelijke interne zorgstructuur. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn in staat en bereid ontwikkelings- en opvoedproblemen te 
signaleren. Vragen die binnen de interne zorgroute ontstaan, kunnen binnen het kindcentrum ontstaan planmatig worden aangepakt. Voordat deze vragen in een 
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kindbespreking terecht komen, is er al het een en ander ingezet in de groep. Als hetgeen ingezet is, geen of te weinig positieve veranderingen te weeg brengen wordt de 
problematiek in de geplande kindbespreking besproken. 
De kindbespreking 0-13 is een overleg binnen het kindcentrum 0-13. De kindbespreking is bedoeld om te praten over kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Bijvoorbeeld omdat zij moeite hebben met praten, spelen of luisteren, of met leren op school, peuterarrangement, kinderopvang of bso. U wordt als ouder uitgenodigd voor de 
kindbespreking. In een kindbespreking wordt samen met u, als ouder, de jeugdverpleegkundige van de GGD, de schoolmaatschappelijk werkster en de intern begeleider en 
eventueel de leerkracht of pedagogisch medewerker gekeken wat er aan de hand is en wat er al ingezet is.  
Dit gebeurt altijd in overleg met ouders. Afhankelijk van de vraag kan hierbij een medewerker van Farent/ MEE of Divers of de contactpersoon van het 
Samenwerkingsverband De Meierij aansluiten. Samen bespreken we dan hoe uw kind het beste ondersteund en begeleid kan worden om zich zo goed mogelijk te 
ontwikkelen.  

 D  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij 
Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. De Wijboom behoort tot het Samenwerkingsverband PO de Meierij. Dit samenwerkingsverband beslaat de 
gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Schijndel, Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel. In dit verband zitten alle basisscholen (111), de scholen voor 
speciaal basisonderwijs (5) en de scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) (7).  
Uitgebreide informatie en adresgegevens vind u op de website www.demeierij-po.nl. 

 
Ondersteuningseenheden ’s-Hertogenbosch 
Het SWV PO de Meierij wil snel, flexibel en effectief werken waarbij het belangrijk is dat ouders, kind en school een netwerk hebben wat dichtbij is. Omdat het verband groot 
is, is het verdeeld in 10 deelgebieden. Dit worden ondersteuningseenheden genoemd.  Op deze manier kan er daadkrachtig en snel gehandeld worden. In een 
ondersteuningseenheid werken de scholen, professionals, gemeenten en jeugdzorg intensief samen en wordt zo een goede, passende, ondersteuning gegeven.  
De gemeente ‘s-Hertogenbosch is verdeeld in 6 ondersteuningseenheden. De Wijboom valt onder de ondersteuningseenheid Maaspoort & Empel. De zes Bossche 
ondersteuningseenheden worden aangestuurd door één ondersteuningsmanager.  
De coördinator van onze wijk is Marion Verhagen. 
 
Contactgegevens 
Ondersteuningseenheid ‘s-Hertogenbosch 
Ondersteuningsmanager: Frank Willems 
telefoon: 073-8511300  
 
Secretariaat SWV PO de Meierij 
secetariaat@demeierij-po.nl 
www.demeierij-po.nl  
Voor meer informatie over Passend Onderwijs, het Samenwerkingsverband en de ondersteuningseenheden: zie de schoolgids vaste deel.  

http://www.demeierij-po.nl/
mailto:secetariaat@demeierij-po.nl
http://www.demeierij-po.nl/
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Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld 
Het Jeugdsportfonds 
Het Jeugdsportfonds ’s-Hertogenbosch is een lokaal steunpunt van Jeugdsportfonds Nederland en richt zich in de gemeente ’s-Hertogenbosch op kinderen in de leeftijd van 
4 tot 18 jaar. Zij helpen op financieel gebied, om voor de kinderen de contributie of de benodigde sportkleding te betalen. Professionals uit onder andere het Onderwijs, 
Jeugdhulpverlening en Welzijnsinstellingen kunnen hiervoor aanvragen indienen via www.jeugdsportfonds.nl. Het maximale bedrag wat kan worden besteed is € 225,-  per 
jaar per kind. 
Kunnen uw kinderen wegens een financieel gebrek niet sporten: 

• Neem contact op met de ambassadeur van DOE MEE  op school (of bureau jeugdzorg, Wijkinfopunt Maaspoort, of huisarts) en dan kan zij een aanvraag indienen. 

• Of neem contact op met Stichting Leergeld. 
Het Jeugdcultuurfonds 
Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen in achterstandsposities de gelegenheid te geven mee te doen met actieve kunstbeoefening. 
(zoals dans, toneel, bespelen van een muziekinstrument en meer) Het Jeugdcultuurfonds stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in 
achterstandsposities. Bovendien draagt het Jeugdcultuurfonds daarmee bij aan een creatieve en innovatieve samenleving. 

 

 

Het Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of 
lessen kunnen volgen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. 

• Neem contact op met de ambassadeur van DOE MEE op school (of  bureau jeugdzorg Wijkinfopunt Maaspoort en Empel, of huisarts) en dan kan zij  een aanvraag 
indienen. 

• Of neem contact op met Stichting Leergeld. 
De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds is € 450,- per jaar per kind. 
 
Stichting Leergeld 
Zowel Jeugdsport-en cultuurfonds als vergoeding voor schoolgeld én schoolreisjes gaat via Stichting Leergeld. U kunt telefonisch contact opnemen met hen van maandag t/m 
donderdag 073-6149472. Voor meer info kijkt u op www.leergeld.nl. 
 
Ambassadeur Doe Mee  
Naast bovengenoemde instanties heeft de school een ambassadeur van Doe Mee; Josephine Peren.  
Doe Mee wil voorkomen dat kinderen aan bepaalde activiteiten niet mee kunnen doen omdat er thuis financiële problemen zijn en men niet weet waar men de juiste hulp kan 
vragen. Josephine kan u meer informatie geven en helpen met het vinden van de juiste instantie.  
U kunt haar dinsdags bereiken  op telefoonnummer 06-25513696, of mailen naar josephinedoetmee@gmail.com. 
Josephine is op donderdag van 10.30 tot 12.30 uur op school aanwezig. 

http://www.jeugdsportfonds.nl/
http://www.leergeld.nl/
mailto:josephinedoetmee@gmail.com
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