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Voorwoord
Geachte ouders/verzorgers,
Voor u ligt onze jaarlijkse activiteitenkalender. Hierop kunt u zien op welke dag
verschillende activiteiten gedurende het schooljaar plaatsvinden.
Ook staat er volop informatie op de achterzijde van de kalenderbladen afgedrukt.
Deze informatie is buitengewoon belangrijk en we vragen u dan ook om deze
aandachtig te lezen.
Met name vragen we uw aandacht voor de laatste twee pagina’s met informatie.
Hierop staat onze verlofregeling afgedrukt. Deze is (om teleurstellingen te
voorkomen bij het aanvragen van verlofdagen) uiterst belangrijk.
Het schoolgids-gedeelte met de informatie, die niet elk jaar verandert kunt u (zoals
gebruikelijk) terugvinden op onze website.
Mocht u ook van dit gedeelte van de schoolgids een gedrukt exemplaar willen
ontvangen dan kunt u dat ons laten weten.
Dit kan door een briefje aan de leerkracht af te laten geven of een mailtje te sturen
naar:
wilstw.directie@borgesius.net
Wij zullen dan zorgen dat u een gedrukt exemplaar krijgt.
We hopen en rekenen op een succesvol schooljaar en op fijne samenwerking met u
als ouder/verzorger.
Namens het schoolteam,
Meester Kees
Juffrouw Marijke
Juffrouw Ans
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U ziet hierboven het nieuwe logo, dat we al weer enige tijd gebruiken. U ziet er de drie
kleuren in terug die in het hele gebouw worden gebruikt: rood, geel en blauw. De potloden
staan symbool voor het onderwijs, dat kinderen in hun schoolloopbaan krijgen. Het
klimmende figuurtje is op weg naar de top (we proberen van alle kinderen immers toppers te
maken) en het zittende tweetal is samen aan het lezen (we doen het samen bij ons op
school). In de regel boven ons adres geven we aan dat we dit alles doen met zorg (we zijn
een zorgzame school voor iedereen), aandacht (we maken altijd graag tijd voor u) en respect
(we laten ieder in zijn waarde).
Kortom: Samen naar de top…..met zorg, aandacht en respect.

Inhoudsopgave:
Voorwoord

achter op de kaft

Inhoudsopgave

achter op september

Onze school

achter op oktober

Informatie

achter op november

Wanneer gaat uw kind naar school

achter op december

Niet alleen leren

achter op januari

Naar het voortgezet onderwijs

achter op februari

Andere samenwerkingsvormen

achter op maart

Overige informatie

achter op april en mei

Belangrijke adressen

achter op juni

Bestemming schoolverlaters

achter op juli

Verlofregeling

achter augustus

Informatie van de GGD

achter augustus
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2. ONZE SCHOOL
Bestuur
De Willibrordusschool maakt deel uit van de Borgesiusstichting. Deze Stichting is op
01-02-2012 tot stand gekomen door een fusie van de Professor Gielenstichting en Stichting Het
Barlake. In totaal horen er 18 basisscholen en 5 peuterspeelzalen bij deze stichting. Het zijn
scholen en peuterspeelzalen uit de gemeenten Halderberge en Rucphen.
Alle scholen hebben hun eigen directie. Daarnaast kent de Borgesiusstichting een algemene directie,
die wordt gevormd door dhr. J. Krebbekx en dhr. R.J. Koevoets. Zij zijn verantwoordelijk voor het
voorbereiden en uitvoeren van het bestuursbeleid en dragen zorg voor de dagelijkse gang van
zaken binnen de stichting.
Hun kantoor is gevestigd op het volgende adres: Markt 32, 4731 HP Oudenbosch. Het
telefoonnummer van de Stichting is 0165- 330894.
De Borgesiusstichting wordt ondersteund door een eigen bestuurskantoor.
Het adres hiervan is: Markt 32, 4731 HP Oudenbosch
De Willibrordusschool is een school met ongeveer 240 leerlingen, verdeeld over 11 groepen.
Het hoofdgebouw staat aan de Poppestraat no. 48, op het terrein van de school staat ook de Combi
(een gebouw dat we delen met de Maria Gorettischool), waarin de groepen 4 en 6 gehuisvest zijn.
Groepsleerkrachten en groepsverdeling schooljaar 2016-2017:
Groep 1-2 B Juf Bianca
Groep 1-2 C Juf Rachelle
Groep 3
Juf Geertje
Groep 4
Juf Marianne van Kuyk
Groep 5A
Juf Esther (ma t/m wo) – Juf Marianne Verhaart (do-vr)
Groep 5B
Juf Annemieke (ma-di) – Juf Michelle(wo-do-vr)
Groep 6
Juf Henny (ma t/m wo) – Juf Marion (do – vr)
Groep 7A
Juf Juf José (om de week op maandag juf Brigitte)
Groep 7 B
Juf Cobie (om de week op maandag juf Brigitte)
Groep 8 A
Juf Denise (ma en wo t/m vr) – Juf Brigitte (dinsdag)
Groep 8 B
Meester Job
Overige taken
Naast de groepsleerkrachten zijn er nog een aantal mensen met schooltaken bezig.
We hebben een directieteam (Juf Marijke, juf Ans en meester Kees) dat de beide Willebrordse
scholen aanstuurt. Zij zijn (met uitzondering van de dagen dat ze vrij zijn) op één van de locaties
aanwezig. Op dinsdag, woensdag en donderdag werkt juffrouw Marieke als intern begeleider. Zij
coördineert dan de zorg voor die kinderen, die dat nodig hebben. Op maandag is juf Marijke vrij en
op vrijdag werkt zij om de week niet, op woensdag is meester Kees doorgaans vrij en juf Ans werkt
op maandag, donderdag en vrijdag. Op donderdag hebben zij drieën wekelijks overleg.
Op maandag, dinsdag en donderdag werkt Juf Karin als onderwijsassistente. Zij ondersteunt in
diverse groepen de werkzaamheden van de leerkrachten. Ook zijn een groot deel van het schooljaar
stagiaires van verschillende onderwijsinstellingen op onze school aanwezig. Zij volgen een opleiding
tot onderwijsassistente of leerkracht. Onze conciërge is dhr. Peter Aarts.
De school wordt schoongehouden door mevr. J. Konings en mevr. S. Adriaansen.
Steunpunt bibliotheek
Op maandag van kwart voor 2 tot kwart voor 4 is in de Combi een steunpunt van de bibliotheek
open. Dan kunnen ouders en kinderen daar terecht om boeken te lenen of om te ruilen. Lezen is en
blijft natuurlijk een heel belangrijke vaardigheid, die kinderen eigenlijk nooit te veel kunnen doen.
Als u als ouder het goede voorbeeld geeft door ook van tijd tot tijd eens in een boek te “duiken” kan
dat heel goed helpen in het ontdekken van het plezier wat lezen ons geeft. Het lidmaatschap van de
bibliotheek is voor de kinderen ook nog eens gratis. Eventueel kunt u ook gebruik maken van de
“Voorleesexpres”. Dan komen vrijwilligers elke week een half uurtje voorlezen. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij de directie.
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3. INFORMATIE.
Rapport en ouderavonden
Twee keer per jaar krijgen de ouders en leerlingen een rapport. Een keer in februari en
een keer aan het einde van het schooljaar. In november is er een voortgangsgesprek
tussen leerling, ouders en leerkracht(en). Dan wordt gesproken over hoe het tot dan toe
gaat in de groep met uw kind en waar in de rest van het schooljaar aan gewerkt gaat
worden. Na het eerste rapport is dan een gesprek met uw kind, u en de leerkracht(en)
gepland. Ook kan natuurlijk tussendoor op uw initiatief of dat van de leerkracht een
gesprek worden gevoerd.
Maar als u vragen hebt, kom dan meteen; wacht niet tot aan het moment van
een gepland gesprek. U bent altijd van harte welkom.
In onze kalender ziet u wanneer de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hun schriften
mee naar huis krijgen. Zo kunt u een goed beeld vormen van de resultaten van uw kind.
Tijdens de informatie-avond aan het begin van elk schooljaar en op de individuele
voortgangsgesprekken kunt u van alles over de gang van zaken op school of in de klas
van uw kind te weten komen. U kunt altijd binnenlopen als er iets is en een afspraak
maken voor een gesprek. Mocht er iets zijn, kom dan meteen en wacht er niet
mee!! Om de samenwerking tussen school en ouders nog verder te regelen zijn er een
drietal commissies.
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad is een belangrijke commissie. Vier ouders en vier
personeelsleden zijn lid. Zij bespreken de plannen van het bestuur voor de
Willibrordusschool. Voor belangrijke zaken is steeds de instemming of een positief advies
van de medezeggenschapsraad nodig. Voor alle scholen van de Professor Gielenstichting
is er ook een G.M.R., waarin van elke afzonderlijke MR iemand zitting heeft. Namens
onze MR heeft mevr. Bastiaanse hierin zitting. Deze G.M.R. overlegt over zaken die alle
scholen van de stichting aangaan, zoals b.v. het vakantierooster.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en met vragen of opmerkingen kunt u bij hen
terecht. Zij zorgen er dan voor dat dit bij het schoolteam of de schoolleiding wordt
aangekaart. Namens de ouders zitten in de MR: Yvonne Bastiaansenen verder zijn er
vacatures. Namens de leerkrachten zijn dat: juf Denise en juf Henny en er is een
vacature, die binnenkort wordt ingevuld.
Oudervereniging
De oudervereniging is in de school ook belangrijk. De ouders, die hierin zitting hebben,
vertegenwoordigen de belangen van alle ouders van de school. De oudervereniging
vergadert éénmaal per maand. Als u vindt dat er bepaalde onderwerpen besproken
moeten worden, dan kunt u dat aan de oudervereniging doorgeven. In de
activiteitenkalender, die aan het begin van elk schooljaar wordt meegegeven, staan de
namen en een telefoonnummers van de contactpersoon van de oudervereniging. Bij elke
vergadering zijn ook steeds personeelsleden van de school aanwezig. Juf Karin is de
vaste contactpersoon namens het team en zij wordt meestal vergezeld door een andere
collega. De eerste en laatste vergadering van het schooljaar is altijd samen met de
directie van de school. De OV bestaat uit: Yvonne San José, Miranda Rommers, Annie
Heeren, Jeannine Lambregts, Marina Baarda, Laminta Meulen, Corlinda Roks, Angela de
Vos, Claudia Heeren, Danny Verstraaten en een vacature, die binnenkort wordt ingevuld.
Kwaliteitsforum
Sinds de besturenfusie heeft onze school ook een kwaliteitsforum. Dit bestaat uit: dhr.
Traets, mevr. van Meel, mevr. Scheepers en mevr. Rombouts. Zij gaan na het invullen
van gegevens in een kwaliteitssysteem tweemaal met de schooldirectie in gesprek om te
bezien of de school voldoet aan de kwaliteitseisen, die het bestuur stelt. In gevallen,
waarin dat niet zo is maakt de schooldirectie afspraken om een en ander aan te passen,
waarover in het tweede deel van het schooljaar dan nog eens gesproken wordt of dit tot
de gewenste resultaten heeft geleid.
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4. Wanneer gaat Uw kind naar school?
Op dit moment geldt de volgende regeling:
1. Kinderen stromen in op de dag dat ze 4 jaar worden of de dag of week erna.
2. Kinderen die tussen het begin van het schooljaar en 1 september 4 jaar worden
mogen op de tweede dag van het schooljaar instromen (als het schooljaar in
augustus begint)
3. Kinderen die tussen het begin van het schooljaar en 1 oktober 4 jaar worden
mogen op de tweede dag van het schooljaar instromen (als het schooljaar in
september begint)
4. Kinderen die in december of in de laatste 4 weken van het schooljaar 4 jaar
worden kunnen (als ouders dat willen) ook later (b.v. na een vakantie) instromen.
5. Voorafgaand aan de vierde verjaardag mag een kind de school maximaal 5
dagdelen de school als gastleerling bezoeken. Deze dagdelen zijn over meerdere
weken gespreid en zijn niet aaneengesloten. Het kind blijft in de tussentijd op de
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf ingeschreven en blijft daar ook naar toe gaan.
Leerplicht
De verplichting om naar school te gaan, gaat in op de eerste schooldag van de maand na
de vijfde verjaardag. Ouders moeten zich houden aan de vastgestelde vakanties.
Op de laatste bladzijden van deze kalender staat de regeling voor verlof. We
adviseren u deze goed te lezen.
Uren per leerjaar
De overheid heeft bepaald hoeveel uren de leerlingen per jaar tenminste naar school
moeten. Voor jongere kinderen is dat minder dan voor oudere leerlingen.
In de eerste vier leerjaren gaan kinderen in totaal 3.520 uren naar school. Per jaar komt
dat neer op 880 uren. In groep 5 t/m 8 gaan de kinderen 4.000 uren naar school. Dat is
gemiddeld 1.000 uren per jaar. Een schooldag mag ten hoogste vijf en een half uur
duren.
Schooltijden
De schooltijden voor groep 1 t/m 4 zijn:
's morgens
's middags
De schooltijden voor groep 5 t/m 8 zijn:
's morgens (maan-, dins-, donder- en vrijdag)
's middags (maan-, dins-, donder- en vrijdag)
's woensdags
Op woensdagmiddag vrij !

08.45 uur - 11.45 uur.
13.15 uur - 15.15 uur.
08.45 uur - 12.15 uur.
13.15 uur - 15.15 uur.
08.45 uur - 12.30 uur.

Om de onderwijstijd zo volledig mogelijk te benutten hebben alle groepen vanaf 08.35
uur en 13.05 uur “inlooptijd”. Dit betekent dat de kinderen vanaf die tijd meteen naar de
klas gaan, om alvast wat te lezen, iets tegen de juf te vertellen enz. De zoemer kondigt
dit moment aan.
Pauzes
Op onze school hebben we ervoor gekozen om de ochtendpauze zodanig te kiezen dat
niet alle kinderen tegelijk buiten spelen, zodat zij voldoende ruimte hebben om goed te
kunnen spelen.
Bovendien hebben onze kleuters een eigen speelplaats. Vandaar dat tussen 10.00 uur en
11.00 uur een drietal perioden van 15 minuten wordt benut om bepaalde groepen buiten
te laten spelen.
Vakanties
De vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2015-2016 staan vermeld in de
schoolkalender.
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Huiswerk
Huiswerk helpt kinderen leren plannen en geeft de mogelijkheid om bepaalde lesstof
extra in te oefenen.
In groep 3 kunnen, indien nodig, extra leeswerkjes worden meegegeven om thuis te
oefenen, maar vanaf groep 4 krijgen de kinderen structureel huiswerk mee naar huis. In
groep 4 is dat een taal- of rekenblad en dat breidt zich per jaargroep steeds verder uit.
Het huiswerk kan bestaan uit maakwerk op papier of op de computer.
Vanaf groep 5 bereiden de kinderen thuis ook proefwerken voor o.a. aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur voor.
Onze website en Facebookpagina
Onze school heeft ook een website en een Facebookpagina. Daarop worden allerlei
dingen gepubliceerd. Regelmatig ook foto’s van activiteiten. Ouders, die niet willen dat
hun kind op die website of Facebookpagina te zien is, dienen dit schriftelijk kenbaar te
maken bij de schoolleiding.
5. NIET ALLEEN LEREN
Feesten
De meeste tijd op onze school gaat op aan het leren, maar er is ook tijd voor feesten en
vieringen of andere activiteiten. De verjaardag van de leerkrachten wordt op één dag
tegelijk gevierd. Elk jaar organiseren we een koningsdag. Verder doen we mee aan het
paasvoetbaltoernooi . Alle kinderen gaan eens per jaar, meestal op dezelfde dag, op
schoolreis. De kinderen van groep 8 hebben een schoolkamp van 3 dagen.
Bespreken problemen (KLETS!!!)
We vinden het ook heel belangrijk om regelmatig met de kinderen te praten over
waarden en normen. Daarvoor hebben we een methode “Klets”. Daarbij krijgen de
kinderen van tijd tot tijd huiswerk mee in een mapje. Zodoende weet u thuis ook waar
we in dat kader mee bezig zijn. We proberen de kinderen te leren om conflicten uit te
praten, of liever hoe ze voorkomen kunnen worden. Ook leren we de kinderen respect te
hebben voor hen die anders denken of er anders uitzien. We streven ernaar dat de
kinderen zich goed thuis voelen op school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich goed. We
proberen daarom voor een goede sfeer te zorgen. Er is aandacht voor gedragsregels.
Belangrijke regels zijn:
-

We
We
We
We

zijn aardig voor elkaar
zijn rustig in de school
houden onze handen en voeten bij ons zelf
houden de school en onze spullen netjes.

“Wij gaan samen (ouders, leerkrachten en kinderen) samen naar de top met
zorg, aandacht en respect”.
Uw steun is daarbij belangrijk: samen met u kunnen we een heleboel bereiken, zonder u
bijna niets!!!
Ons gedragsprotocol
Sinds een aantal jaren heeft onze school een gedragsprotocol. Hierin staat vermeld welk
gedrag op school niet wordt getolereerd van leerlingen, ouders en leerkrachten. Dit is
gekoppeld aan sancties bij herhaalde overtreding van dit protocol. De tekst hiervan staat
op de website en is bij de directie in te zien.
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6. NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Schooladvies
Na groep 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs.
In de loop van het laatste jaar wordt aan de ouders het advies voor de schoolkeuze
medegedeeld. Dit advies is vooral gebaseerd op wat de leerlingen dagelijks op school
laten zien. Dat geeft het meest betrouwbare beeld. Samen met de leerkrachten van
groep 7 en 8 stelt de directie het advies op. Hierbij wordt gelet op de prestaties en de
persoonlijkheid van de leerling.
Intelligentie-onderzoek en cito-eindtoets basisonderwijs
Naast het advies van de school spelen het intelligentie-onderzoek (NIO) en de
Plaatsingswijzer een rol bij de beslissing inzake het vervolgonderwijs. Het intelligentieonderzoek (dat we begin groep 8 afnemen) geeft informatie over “wat een leerling aan
capaciteiten in zich heeft” en de Plaatsingswijzer geeft aan wat een leerling in
vergelijking met zijn/haar leeftijdgenoten heeft geleerd op de basisschool. Vaak bevestigt
de in april afgenomen Eindtoets het advies van de school. Nadat het advies met de
ouders is besproken volgt een definitieve keuze en een aanmelding bij de school voor
V.O. Bij de aanmelding wordt door de school een onderwijskundig rapport meegegeven.
Dit rapport hebben de ouders en de leerlingen gezien en ondertekend tijdens een
gesprek over de schoolkeuze.
Contacten voortgezet onderwijs
Door de scholen van het voortgezet onderwijs worden we op de hoogte gehouden van de
vorderingen van de leerlingen, die van onze school afkomstig zijn. We ontvangen elk jaar
(tot en met het laatste leerjaar)een overzicht van de stream, waarin de leerlingen dan
zijn ingedeeld. Ook is er jaarlijks overleg met de brugklascoördinator of de mentoren
over de brugklasleerlingen. Onze leerlingen gaan voornamelijk naar de K.S.E en het
Munnikenheide-college. Voordat de leerlingen naar deze scholen voor Voortgezet
Onderwijs gaan worden ze door de leerkracht van groep 8 en de brugklascoördinator of
mentor besproken (warme overdracht). Op de basisscholen wordt aan de hand van het
“Dyslexieprotocol” vanaf groep 1 in de gaten gehouden of het kind geen hardnekkige
lees- of spellingsproblemen tegenkomt. Mocht dit wel het geval zijn dan zal onze
basisschool altijd hieraan gaan werken en u daarvan op de hoogte stellen. Als een
leerling dan onze school gaat verlaten en er een onderwijskundig rapport wordt opgesteld
zal het vermoeden van dyslexie worden doorgegeven aan de school voor voortgezet
onderwijs. Omdat de leerlingen ook nog eens persoonlijk door de leerkrachten worden
doorgesproken, is deze school op de hoogte van dit vermoeden. Tijdens het
“drempelonderzoek” waaraan de leerlingen die naar het Munnikenheidecollege gaan
moeten deelnemen kan dit vermoeden nog worden versterkt.
Ook op het V.O. wordt tijdens de leerlingzorg aan de problemen bij lezen en spelling
extra aandacht besteed bijvoorbeeld door het geven van “steunlessen”. Als ook dan het
probleem blijft bestaan dan kan aan ouders worden aangeraden om een onderzoek door
een orthopedagoog of psycholoog te laten doen. Deze specialisten mogen pas de
diagnose dyslexie stellen. Aan dit onderzoek zijn kosten verbonden, die ouders dan zelf
moeten betalen. Als de diagnose wordt gesteld krijgt de leerling een pasje en krijgt hij of
zij bij proefwerken en tentamens meer tijd.
De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een “Checklist Opsporing Dyslexie” die (als
we het vermoeden van dyslexie hebben) meegaat naar het Voortgezet Onderwijs.
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Maart 2017
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

27

28

1

2

3

4

5

6

7
Luizencontrole

8

9

10

11

12

14
15
Vergadering OV

16

17

18

19

21

22
Studiemiddag
leerkrachten

23
Kwaliteitsforum

24

25

26

28

29

30
Schriften mee

31

1

2

Week 23
13

Week 24
20

Week 25
27

Week 26
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7. ANDERE SAMENWERKINGSVORMEN.
Werkgroep hoofdluisbestrijding.
Sinds vier jaar hebben we een werkgroep (bestaande uit moeders) die na een training
door de G.G.D. na elke schoolvakantie alle leerlingen van de school in hun eigen
klaslokaal controleren op de aanwezigheid van hoofdluis. De contactpersoon van deze
werkgroep is mevr. van Geel.
Peuterspeelzaal Dol-fijn
Sinds het betrekken van hun nieuwe behuizing hebben we voor ons dorp nog één
peuterspeelzaal. Gelukkig is hun gebouw heel dicht bij het onze. Daardoor is het nog
gemakkelijker om met de leidsters contact te hebben. Voor kinderen is de periode, die
aan de basisschool voorafgaat heel erg belangrijk. Daarom wordt door onze school
meegedaan aan het Piramide-project in het kader van V.V.E. (Voor- en Vroegschoolse
Educatie). De peuterleidsters en kleuterleerkrachten hebben scholing gehad en werken
met de projecten. Ook de contacten zijn door deze ontwikkeling geïntensiveerd.
Gegevens over de kinderen worden doorgegeven, besproken en in het leerlingdossier
opgenomen, nadat ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Volgend schooljaar
zullen de leerkrachten van groep 1-2 en de leidsters van Dol-fijn bij elkaar op bezoek
gaan om elkaars werkwijze nog beter te leren kennen en ook nog van elkaar te leren.
Ook worden jaarlijks een drietal thema’s afgesproken, die in dezelfde periode op de beide
basisscholen en de peuterspeelzaal en kinderdagverblijf worden “gedraaid”.
Zorgspreekuur
Leerkrachten die tijdens het werken in de groep tegen een vraag of probleem aanlopen
kunnen elke week terecht bij onze intern begeleider Juf Marieke. Zij zal samen met de
leerkracht en mogelijk het zorgteam proberen om de vraag te beantwoorden of het
probleem op te lossen. Mocht deze inzet niet voldoende blijken dan wordt een leerling bij
een OT-bespreking besproken en wordt (indien nodig) expertise van buiten de school
gevraagd om te helpen.
Consultaties en OT
Leerlingen, die ook na extra hulp door de leerkracht nog moeite blijven houden met het
leren worden tijdens OT-besprekingen in het ondersteunend team (juffrouw Marieke, CJG
en jeugdprofessionals) besproken. Als er bovendien aanwijzingen zijn dat onze
jeugdprofessional hierbij met een hulpvraag betrokken zou kunnen zijn worden de ouders
uitgenodigd voor een gesprek met het Ondersteunend Team (OT). Hier wordt besproken
hoe aan de verschillende problemen gewerkt kan worden zowel op school als thuis als
met de jeugdprofessional. Voor onze school zijn dat mevr. Myrthe Megens en meneer
Bouk van der Plas.
Vertrouwenspersonen
Natuurlijk kan het voorkomen dat niet alles op rolletjes verloopt binnen de school.
Ouders of kinderen, die daar “tegenaan lopen” kunnen een beroep doen op onze
schoolcontactpersonen. Voor onze school zijn dat juf Marijke en juf Marieke. Zij kunnen
in een dergelijk geval bemiddelen tussen partijen zonder daar een stelling in te nemen.
Klachtenregeling
Voor klachten over allerhande zaken die de school aangaan en waar u in gesprek met de
school niet tot een vergelijk komt kunt u zich wenden tot het bestuur en mocht u ook
daar onvoldoende gehoor vinden, dan vindt u de verdere procedure uitgelegd in de
schoolgids vast deel, die u op onze website kunt vinden.
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April 2017
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

27

28

29

30

31

1
2
Presentatiedienst
communicanten

3

4

5
Paasvoetbaltoernooi

6

7

8

9

11

12
Uitwijkdatum
Paasvoetbal

13
14
Paaslunch en
Goede vrijdag
daarom om
14.15 uit.
Vergadering OV

15

16

19
Eindtoets
groep 8

20
Eindtoets
groep 8

21
Koningsdag

22

23

26
Meivakantie

27
Meivakantie

28
Meivakantie

29

30

Week 27
10

Week 28
17
18
Tweede Paasdag Eindtoets
groep 8

Week 29
24
Meivakantie

25
Meivakantie
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8. OVERIGE INFORMATIE
Schoolverzuim
Dagelijks wordt door de groepsleerkracht bijgehouden welke leerlingen afwezig zijn.
Indien een leerling afwezig is en er is geen ziekmelding ontvangen, dan worden de
ouders door de leerkracht of directie gebeld om naar de reden van de afwezigheid te
informeren. Indien een leerling veelvuldig afwezig is, informeert de groepsleerkracht bij
de ouders naar de oorzaak van de afwezigheid. Bij veelvuldig ongeoorloofd verzuim en
verdachte ziekmeldingen zal de directeur de leerplichtambtenaar inschakelen, eventueel
na een gesprek tussen ouders en schooldirectie.
Ziekte leerling
Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de leerkracht van de betreffende groep op de
hoogte te stellen. Dit kan schriftelijk, mondeling of telefonisch gebeuren, maar wel
liefst voor 9.00 uur. U kunt het bericht aan de conciërge doorgeven. Hij zorgt er dan
voor dat de leerkracht op de hoogte gesteld wordt. Als we om 10.00 uur geen
ziekmelding of afmelding hebben ontvangen zult u door de school worden gebeld om te
informeren naar de reden van de afwezigheid.
Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als een
kind op school ziek wordt, proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken.
Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen.
Zorgt u er wel voor dat we het juiste telefoonnummer hebben (we hebben de
ervaring dat dat nogal eens wijzigt)?
We sturen kinderen niet zelf naar huis.
Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op school. Als het zodanig ziek is, dat
verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan schakelen we medische hulp in. Als uw kind
meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u als
ouders te bellen, zodat u met uw kind naar arts of ziekenhuis kunt gaan. Dat is prettiger
voor uw kind en de leerkracht kan dan zijn aandacht blijven besteden aan de andere
kinderen van de groep. Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee.
We hopen dat u dan later het kind kunt overnemen.
Vrijwillige ouderbijdrage
Extra zaken zoals Sinterklaas- en Kerstfeest enz. kunnen we niet betalen uit het geld dat
de overheid voor de school beschikbaar stelt. Daarom vragen we een vrijwillige
ouderbijdrage. In het schooljaar 2016-2017 bedraagt deze € 20,00 per kind.
In dit bedrag zijn ook opgenomen de kosten voor het cadeautje voor de
leerkracht bij de gezamenlijke verjaardag en een aardigheidje aan het einde
van het schooljaar.
Wel hebben we voor het schoolkamp (waar elk jaar een deel van de ouderbijdrage voor
wordt “gespaard”) de afspraak gemaakt dat vóór het kamp wordt bekeken of de
voorgaande jaren steeds de ouderbijdrage is betaald. Is dat niet het geval dan zal voor
deelname aan het schoolkamp alsnog een bijdrage worden gevraagd.
Ouders die de ouderbijdrage niet voldoen zal steeds vóór een activiteit om een bijdrage
worden gevraagd.
Voor de schoolreis moet u apart betalen. Een reisje kost ongeveer € 17,50. Dat is bij
elkaar dus € 37,50 per jaar per kind (dus ongeveer € 3,75 per maand).
Voorwaarde om aan de schoolreis deel te nemen is wel dat de ouderbijdrage
ook is voldaan. Als in één keer betalen voor u een probleem is, kunt u de
ouderbijdrage ook in termijnen betalen. Neem in dat geval contact op met de
schoolleiding.
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Mei 2017
maandag

1
Meivakantie
8

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

2
Meivakantie

3
Meivakantie

4
Meivakantie

5
Meivakantie

6

7

9
Luizencontrole

10

11

12

13

14

16
Bezoek heemtuin
groep 3
Vergadering OV

17
18
Handbaltoernooi
gr. 4-5

19

20

21
Communie

23

24
Studie-middag
leerkrachten

25

26

27

28

30
Schriften mee

31

1

2

3

4

Week 30
15

Week 31
22

Week 32
29

Week 33
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Inschrijving leerlingen
We stellen ”nieuwe” ouders in de gelegenheid om tijdens een bezoek aan onze school te
bekijken of zij hun kind op onze school willen aanmelden. Onderdeel is steeds een
gesprek met de directie en een rondleiding door de school.
Tussenschoolse Opvang
Deze wordt georganiseerd (net als op de andere scholen van ons bestuur) door de Kobergroep. In onderling overleg is ervoor gekozen om de TSO van de beide scholen te
koppelen, waarbij de onderbouwleerlingen en de bovenbouwleerlingen ieder op een
aparte locatie worden opgevangen. Welke locatie dat is hangt af van het aantal
overblijvers. Gevolg hiervan is wel een aanzienlijke kostendaling. Het tarief gaat
ongeveer 1 euro omlaag naar € 2,75 per keer.
Verzekering
Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen die onze school bezoeken en voor het
personeel dat hier werkzaam is, een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze
verzekering geldt tijdens de schooluren en evenementen in schoolverband (dus ook
schoolreis, uitstapjes e.d.) alsmede gedurende het rechtstreeks van huis naar school gaan
en omgekeerd. Er is ook een inzittendenverzekering voor het geval u als ouder met
leerlingen naar een evenement rijdt.
De verzekerde bedragen zijn als volgt:
- uitkering bij overlijden
€
908,00
- maximale uitkering bij algehele blijvende invaliditeit
€ 22.690,00
- geneeskundige kosten tot een maximum van
€
454,00
- tandheelkundige hulp per element
€
227,00
Deze verzekering kent geen eigen risico. In geval van mogelijke schade dient u zich altijd
te wenden tot de directie van de school. Materiële schade is door deze verzekering
niet gedekt.
Sponsoring
Onze school heeft geen sponsors. Dat wil niet zeggen dat er geen ouders of bedrijven
zijn die ons af en toe niet ergens mee helpen. Belangrijk om te vermelden is wel dat deze
“weldoeners” hiervoor geen tegenprestatie wensen.
Beleid mobiele telefoons
Omdat het ten allen tijde mogelijk is om van de telefoon van de school gebruik te maken
is het gebruik (en dus ook het meebrengen) van mobiele telefoons op school niet
toegestaan. Mocht een leerling toch een mobieltje bij zich hebben dan zal dat worden
ingenomen en zal contact met de ouders worden opgenomen om hen het telefoontje te
laten ophalen en nog eens de regels hieromtrent met de directie te bespreken. Slechts in
uitzonderlijke gevallen (en na een aanvraag hiertoe bij de schoolleiding) zal hiervan
worden afgeweken.
Plaatsing in een groep
Bij het samenstellen van de groepen van elk schooljaar wordt niet afgeweken van de
door de schoolleiding vastgestelde indeling. Mocht een leerling doubleren dan zal deze
leerling in elk geval (indien mogelijk) bij een andere leerkracht in de groep worden
geplaatst. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal (ter beoordeling van de directie) van deze
werkwijze worden afgeweken.
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Juni 2017
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

29

30

31

1

2

3

4

5
Tweede
Pinksterdag

6

7

8

9

10

11

13
Schoolreis

14

15
Vergadering OV

16

17

18

20

21
Gezamenlijke
verjaardag

22

23

24

25

27

28

29
30
Ouderbedankmiddag

1

2

Week 34
12

Week 35
19

Week 36
26

Week 37
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Belangrijke adressen en telefoonnummers
Willibrordusschool:
Poppestraat 48
4711 EW St. Willebrord
Tel. : 0165 – 350151
Alg. Dir. Borgesiusstichting: dhr. J.B.M. Krebbekx en dhr. J. van den Buys
Markt 32
4731 HP Oudenbosch
Tel.: 0165-330894
Medezeggenschapsraad:
MR Willibrordusschool
Poppestraat 48
4711 EW St. Willebrord
Oudervereniging:
OV Willibrordusschool
Poppestraat 48
4711 EW St. Willebrord
Directie:
C. de Groen
Diamantdijk 87
4706 HA Roosendaal
06-11250043
M. Meijers
Binnenhof 39
4871 BR
Etten-Leur
076-5032249
A. van den Maagdenberg
Tuinstraat 20
4714 CJ Sprundel
0165-386322
G.G.D.:
Postbus 723
4600 AS Bergen op Zoom
0164 - 287444
Inspectie:
Rijksinspectiekantoor Breda
Postbus 7447
4800 GK Breda
076-5202303
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Juli 2017
maandag

26

dinsdag

27

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

28

29

30

1

2

5
Oefenen musical
Kennismaken
nieuwe groep

6
Musical en
Brugwuppenavond

7

8

9

11
Schoolkamp

12
Schoolkamp

13
Groep 8
uitbezemen
Schriften mee

14
15
Laatste
schooldag na de
middag vrij

16

17
Zomervakantie

18
Zomervakantie

19
Zomervakantie

20
Zomervakantie

21
Zomervakantie

22

23

24
Zomervakantie

25
Zomervakantie

26
Zomervakantie

27
Zomervakantie

28
Zomervakantie

29

30

3
4
Oefenen musical Oefenen musical
Rapport 2 mee

Week 38
10
Schoolkamp
Ouderavonden
op afspraak

Week 39

We starten weer op 28 augustus
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OVERZICHT BESTEMMINGEN SCHOOLVERLATERS BASISONDERWIJS
2015 - 2016
Naam School: Willibrordusschool
Totaal aantal schoolverlaters: 42
Bestemming

Plaats

Aantal jongens

Aantal meisjes

VMBO – basis-kader
Munnikenheide college

Rucphen

2

6

Etten-Leur

2

2

Oudenbosch

1

1

Munnikenheide college

Rucphen

2

2

Munnikenheide college

Etten-Leur

1

K.S.E.

Etten-Leur

1

3

K.S.E.

Etten-Leur

5

6

Rodenborch-College,

Rosmalen

1

K.S.E.

Etten-Leur

5

Norbertus college

Roosendaal

Munnikenheide College
VMBO – groen
Prinsentuin
VMBO - theoretisch

HAVO

VWO

TOTAAL

1
20

23

1
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Augustus 2017
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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De laatste jaren bemerkten wij dat er vaker verlof wordt aangevraagd dan in het
verleden. De aanvragen zijn niet altijd gebaseerd op de juiste gronden. Hieronder kunt u
lezen in welke gevallen een verlofaanvraag kan worden ingediend. Indien er sprake is
van ongeoorloofd verzuim is de schoolleiding verplicht de leerplichtambtenaar van de
gemeente Rucphen hiervan in kennis te stellen.
Kinderen kunnen om de volgende redenen afwezig zijn op school:
1. Wegens ziekte.
Op school wordt een verzuimregistratie bijgehouden. Dit is een wettelijke verplichting.
Dagelijks wordt genoteerd welke kinderen er afwezig zijn. U dient uw kind zelf ziek te
melden. U moet dit telefonisch doen (voor 10.00 uur) of middels een brief. Heeft de
school om 10.00 uur geen bericht ontvangen dan wordt er met u contact opgenomen.
Constateren we dat een kind langdurig ziek is of dat een kind veelvuldig wegens ziekte
tijdens een periode van 3 maanden verzuimt dat wordt er met de ouders contact
opgenomen. Dat gebeurt ook als een kind regelmatig op maandag of vrijdag wegens
ziekte thuis is.
Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte kan de school samen met de ouders overgaan
tot aanvragen van huiswerkbegeleiding.
2. Wegens verlof.
Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. De kinderen moeten dus gewoon
naar school. Ofschoon kinderen van 4 nog niet leerplichtig zijn, verwachten wij wel dat zij
het volledige programma van de klas volgen. Dat is een voorwaarde voor een goede
kwaliteit van het onderwijs en dus in het belang van uw eigen kind.
In bijzondere gevallen kunt u verlof aanvragen middels een aanvraagformulier dat u kunt
halen bij de directie. Toestemming voor verlof wordt verleend bij:
•
•
•
•

feestelijke omstandigheden. (huwelijk,jubilea enz)
Uw kind krijgt hiervoor één dag verlof. U kunt een hele dag aanvragen of de
dagdelen splitsen over twee dagen.
droevige omstandigheden. (ernstige ziekte, overlijden)
U vult het aanvraagformulier in of de school vult het in.
overige omstandigheden. (psychische problemen, sociaal-emotionele problemen in
het gezin) Na overleg met de directie van de school en de leerplichtambtenaar kunt u
in bepaalde omstandigheden verlof krijgen voor uw kind(eren).
bijzonder getalenteerde leerlingen
Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Als
zij hun talenten ontwikkelen, kan het voorkomen dat zij hiervoor lessen moeten
verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor geen vrijstellingsmogelijkheid. Wel is de
schooldirecteur bevoegd om hierover afspraken te maken, waarbij vrijstelling
gegeven kan worden van bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit kan om deelname aan
een trainingsstage, wedstrijd of manifestatie mogelijk te maken. In principe wordt
door de schoolleiding positief gereageerd op een verzoek om een leerling verlof te
verlenen teneinde deelname aan een sportwedstrijd, training of cultuurmanifestatie
mogelijk te maken.
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Er dient hierbij voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:
o Door de ouders van de leerling wordt een schriftelijk verzoek tot verlof
ingediend. De indiening van het verzoek geschiedt ruimschoots voor de
beoogde verlofdatum/-data.
o Het verzoek dient ondersteund te worden door een schrijven van de
betreffende nationale sportbond of culturele organisatie, met vermelding
van de datum of data van het sportevenement waarvoor verlof
aangevraagd wordt.
o De school neemt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen,
die ontstaan door de absentie bij de lessen. De ouders ondertekenen
hiervoor een door de school opgestelde verklaring
o De maximale omvang van het verlof wordt gesteld op tien dagen per
schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld).
•

vakantieverlof.
U kunt toestemming krijgen voor vakantieverlof als u aan kunt tonen met een
officiële brief van uw werkgever dat uw werk het niet toelaat, dat u vakantiedagen
kunt opnemen tijdens de schoolvakanties.
Veel ouders zijn hun eigen werkgever. Een schriftelijk verzoek voor vakantieverlof is
dus ‘makkelijk’ aan te vragen. De school verwacht dat u daar eerlijk mee omgaat.
De vakantie waar u verlof voor aanvraagt is in dit geval de enige vakantie in
het jaar die u hebt. Het verlof wordt alleen toegekend, indien u absoluut
geen mogelijkheden binnen de reguliere vakanties van een schooljaar hebt,
omdat u dan werkt.
Uitdrukkelijk dient vermeld te worden dat de wet het niet toestaat in de eerste
twee weken van het schooljaar vakantieverlof te verlenen.
Aan kinderen, die buiten de schoolvakanties verlof genieten, wordt geen huiswerk
gegeven. Voor problemen of leerachterstanden, die ontstaan door een dergelijk
verlof, neemt de school geen verantwoordelijkheid.

Verlofaanvragen voor de vrijdagen voor aanvang schoolvakanties.
Uitdrukkelijk dienen we te vermelden dat ook verlofaanvragen voor vrijdagen voor
aanvang van een schoolvakantie in principe niet meer gehonoreerd worden. Ook dit zijn
verplichte schooldagen! Redenen als “de file voor blijven” of “och, de kinderen leren op
die dag toch niets” gelden niet. Wij vinden als school VIEREN ook heel belangrijk.
Samen Kerstmis vieren, carnaval, het schooljaar afsluiten enz. We besteden als team en
ouders veel aandacht aan de voorbereiding van vieringen. Het geeft warmte en sfeer op
onze school en is voor de kinderen heel belangrijk om mee te maken.
Verlofaanvragen, die niet voldoen aan bovenvermelde voorwaarden zullen vanaf heden
niet meer worden gehonoreerd. Het behouden van een goede kwaliteit van het
onderwijs, is voor ons de reden om tot aanscherping van het verlofbeleid over te gaan.
Wij verwachten op uw begrip en medewerking te mogen rekenen en hopen u voldoende
te hebben ingelicht.
Vriendelijke groet,
Directie basisschool Willibrordus
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Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant
Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar

U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en
verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en
veilig opgroeit. Onder het motto ‘ieder kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich
dagelijks in met extra aandacht voor kinderen of gezinnen die dat nodig hebben.

Publieke gezondheid
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente verantwoordelijk voor
de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 0-18 jaar. Wij zetten ons dagelijks in om eventuele
gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken.
Samen met onze partners in het Centrum voor Jeugd en Gezin en in nauwe samenwerking met
school, houden wij zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en
jongeren in West-Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind.

Gezondheidsonderzoeken
Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houden we onder andere via
gezondheidsonderzoeken. Op de basisschool zien we alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar.
In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het laatste gezondheidsonderzoek plaats. U
hoort vooraf dat er een gezondheidsonderzoek plaatsvindt, hiervoor wordt uw kind uit de klas
gehaald. De uitkomsten van ieder onderzoek sturen wij u per post toe. De resultaten noteren wij
ook in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en
uw kind uitnodigen voor een vervolgafspraak op de GGD.

In het kalenderjaar 2016 zien wij de kinderen geboren in 2005 en 2010 en in het kalenderjaar
2017 zien wij kinderen geboren in 2006 en 2011. Bij het gezondheidsonderzoek 5-6 jarigen
ontvangen ouders een vragenlijst en bij het gezondheidsonderzoek 10-11 jarigen ontvangen zowel
ouders als jongere apart een vragenlijst.

Wat doen we tijdens het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats op school of, indien uw school geen ruimte tot haar beschikking heeft,
op de GGD. Vindt het onderzoek op school plaats, dan hoeft u hierbij niet aanwezig te zijn. Vindt
het onderzoek op de GGD plaats, dan nodigen we u uit om samen met uw zoon of dochter om
langs te komen.
Voordat de onderzoeken beginnen op school, legt de medewerker van de Jeugdgezondheidszorg in
de klas uit wat zij gaat doen. Tijdens het onderzoek controleert zij bij uw kind de lengte en het
gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij
ook het gehoor en de ogen. Als hier aanleiding toe is, controleert zij ook bij kinderen van 10/11
jaar het gehoor en/of de ogen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van uw
kind, die u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst of tijdens het onderzoek, bekijkt zij
uiteraard ook. Indien nodig nemen we daarover contact met u op.
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Jeugdgezondheidszorg op school
Op basisscholen en voortgezet onderwijs zijn wij onder andere op de verschillende manieren actief.
Het aanbod per school verschilt en is afhankelijk van de afspraken met gemeenten.
Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leerkrachten) van leerlingen die vaak
afwezig zijn of met school dreigen te stoppen.
Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die extra zorg
nodig hebben.
Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een goede
ventilatie op school.
Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging, weerbaarheid
en seksualiteit.
Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van ongewenst gedrag
op uw school (extern vertrouwenspersoon).

Inentingen
GGD West-Brabant voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het
Rijksvaccinatieprogramma uit. Jaarlijks vaccineren wij kinderen tegen ernstige ziekten zoals bof,
mazelen en rode hond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en baarmoederhalskanker. Meer
informatie vindt u op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma.

Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Wij bieden inentingen en advies op maat
over maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Niet alleen in verre oorden, maar ook in
landen dichter bij huis kunt u besmet raken met bijvoorbeeld buiktyfus, gele koorts of tuberculose.
Meer informatie vindt u op: http://www.ggdreisvaccinaties.nl/.

Hoofdluis
Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de website van het RIVM:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis.

Contact
Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar
gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig
specialist en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar.
Sinds 2014 kunt u gebruik maken van Mijn Kind in Beeld, www.mkib.nl, u kunt de groeicurven van
u kind in zien en u persoonlijke gegevens aanpassen. U heeft hiervoor een DigiD met SMS code
nodig. Via MIKB kunt u ook uw vragen stellen. U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak
maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486. Meer
informatie vindt u op www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind
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