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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is
bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u
praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we
belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit
welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook
relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we
u informeren.Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad (MR).
De verwijzingen naar de uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u vinden via de
schoolwebsite, of rechtstreeks via www.innovo.nl. Natuurlijk kunt u alle, in de schoolgids benoemde
onderwerpen, rechtstreeks met uw school bespreken.
Namens het team van bs. Eikenderveld.
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Rooms Katholieke Basisschool Eikenderveld
Sint Angelastraat 11
6411TN Heerlen
 0455713850
 http://www.eikenderveld.nl
 info@eikenderveld.nl

2

Schoolbestuur
Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs
Aantal scholen: 44
Aantal leerlingen: 9.232
 http://www.innovo.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Max Mannheims

max.mannheims@innovo.nl

Adjunct-directeur

Anita Heusschen-Creugers

anita.heusschen@innovo.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o..

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

127

2018-2019

De school ligt aan de rand van het centrum van Heerlen. De wijk Eikenderveld bestaat voornamelijk uit
een aantal oudere gerenoveerde eengezinswoningen. De rand van de wijk bestaat voornamelijk uit
nieuwbouw. Bijna al onze leerlingen wonen in de wijk Eikenderveld. Onze school heeft leerlingen van
diverse nationaliteiten. De schoolbevolking is een afspiegeling van de bewoners van de wijk
Eikenderveld.
Schooljaar 2018-2019: op 1 oktober 2018 staan 127 leerlingen op onze school ingeschreven.

1.2

Profiel van de school
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Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
waardering

autonomie

verbondenheid

structuur

samenwerking

Missie en visie
1.

Een sfeer van onderlinge verbondenheid;

2.

Waardering voor ieders eigenheid (kwaliteiten en talenten);

3.

Ruimte voor autonomie / zelfstandigheid;

4.

Een kader van structuur en duidelijkheid;

5.

Een ordelijke (onderwijs) omgeving, die weet te inspireren en te stimuleren;

6. Ruimte voor samenwerking / het bundelen van krachten, om samen te komen tot het beste
resultaat

Prioriteiten
Eigenaarschap van leerlingen: leerlingen nemen meer de regie over hun eigen leerproces
De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met
inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit van de samenleving.
De school heeft een aanbod voor meer en hoogbegaafde leerlingen.

Identiteit
Wij bieden de leerlingen een arrangement aan op basis van:
Een brede ontwikkeling;
Eigentijds leren;
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Passend onderwijs;
Buitenschoolse arrangementen.
Werken aan een brede ontwikkeling betekent voor ons, de optimale balans vinden tussen kennis,
vorming en talentenontwikkeling voor alle leerlingen. Hiervoor wordt planmatig en opbrengstgericht
gewerkt aan alle basisvaardigheden zoals: taal- lezen- rekenen en ontwikkelingsgebieden zoals:
bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie en oriëntatie op jezelf en op de wereld. Er vindt
afstemming plaats van de organisatie van het leerproces op de brede behoefte van het kind. Hierbij
worden de doelen m.b.t. leerlijnen in relatie tot de opbrengsten goed gevolgd.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

- Alle leerkrachten zijn in het bezit van of volgen de opleiding voor de 'Gym bevoegdheid
basisonderwijs'. Ze zijn daardoor allen bevoegd voor het geven van gymlessen
- De leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen op de vrijdagmiddag in het kader van het IMC basis project, les
van 'gastdocenten' die over hun eigen vak onderwijzen. Deze lessen leveren een wezenlijke bijdrage als
bevordering van het taalonderwijs. Leerlingen ontdekken samen met gastdocenten, vakgebieden
zoals: journalistiek, wetenschap, recht, geneeskunde en beeldende vorming/kunst.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Verlof personeel
Bij ziekte of verlof van de groepsleerkracht wordt geprobeerd een vervanger te zoeken die bekend is
met de gang van zaken op onze school. Door een goede organisatie (dag- en weekplanning,
leerstofoverzichten die in de klas aanwezig zijn) is het goed mogelijk om een klas van een zieke collega
over te nemen.
Als er onverhoopt geen leerkracht beschikbaar is, hebben we de volgende maatregelen:
- Een andere vaste leerkracht neemt de groep tijdelijk over;
- Groepen samenvoegen met aangepast lesprogramma;
- In samenwerking met een andere school leerkrachten verdelen;
- In het uiterste geval een groep naar huis sturen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Muziek

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Binnen ons schoolgebouw is peuterspeelzaal 't Kuikennest gevestigd.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 u 25 min

1 u 20 min

30 min

30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

12 u 45 min

12 u 25 min

1 uur

1 uur

55 min

1 uur

3 u 40 min

4 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

gezond gedrag
levensbeschouwing
gesprek
taal activiteiten
muziek
sociaal emotionele
vorming
spel en beweging
pauze

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

1 u 15 min

5 u 30 min

5 u 45 min

6 uur

3 u 55 min

3 u 55 min

9 u 30 min

7 u 45 min

7 u 45 min

6 u 45 min

8 u 40 min

8 u 40 min

Lezen
Taal
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Rekenen/wiskunde
5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 uur

1 uur

1 u 15 min

1 u 30 min

30 min

30 min

2 u 30 min

1 u 45 min

1 u 45 min

2 uur

2 uur

2 uur

15 min

30 min

40 min

40 min

2 u 45 min

2 u 45 min

Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
30 min

Engelse taal
muziek, swpbs, verkeer
3 uur

2.3

1 u 45 min

3 uur

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•

Peuterspeelzaal inpandig
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2 u 45 min

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, 't Kuikennest. We gebruiken daarbij Piramide en VVE
Thuis.

9

3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
* leerlingen met een taalachterstand
Leerlingen die de Nederlandse Taal als Tweede Taal leren. De kinderen van groep 4 met een
taalachterstand krijgen een extra aanbod tijdens de 'verlengde schooldag'. Drie dagen in de week
krijgen ze een uur na de reguliere schooltijd een taalbad.
In verband met het taalachterstanden beleid, wordt er in de kleutergroepen gewerkt met de methode
VVE. Een methode die aansluit bij de werkwijze van de peuterspeelzaal.
De leerlingen kunnen ter ondersteuning gebruik maken van speciale taalprogramma's en
computerprogramma's

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

10

Intern begeleider

10

Onderwijsassistent

10

Coaching en begeleiding

2

Jonge kind

14

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
School gebruikt momenteel geen anti-pestprogramma, maar hanteert wel een pestprotocol.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
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Enquetetool van Vensters.
Enquetetool van Vensters wordt jaarlijks in januari afgenomen in de groepen 6-7-8

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Verkoelen. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
marlou.verkoelen@innovo.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Simons. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
jenny.mullers@innovo.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De basisschool is een stuk van je leven. Ouders vormen een belangrijke schakel tussen de school en het
kind. Ouders en de kinderen hebben daar ieder hun eigen verantwoordelijkheden in. Wij vinden het van
belang dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen op school. Als kinderen deze
betrokkenheid ervaren, gaat daar een positief effect van uit. Om die betrokkenheid van ouders te
vergroten hebben wij met de ouders contact over hun kind. De ouder kan op school activiteiten
uitvoeren, meehelpen bij het onderwijs, meedenken en meebeslissen over de inhoud en organisatie van
het onderwijs op onze school.
Wij zijn er voor de kinderen maar de school is er ook voor de ouders
Onze school heeft het Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:Inlooptijd voor ouders in de
onderbouwgroepen van tien minuten, foto's en werkstukken binnen school, Isy, schoolgids, website,
oudergesprekken, ouderavonden, nieuwsbrieven, MR en OR.

Klachtenregeling
In de Wet op het primair onderwijs is bepaald dat elk schoolbestuur een klachtenregeling moet hebben.
Dit is bepaald in de zogenaamde 'Kwaliteitswet'. Deze klachtenregeling is bedoeld voor ouders,
leerlingen, personeel en andere belanghebbenden, die een klacht hebben “over gedragingen en
beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen” van het bestuur
of een persoon, die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.
Door de klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school op eenvoudige wijze signalen die hen
kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met
de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de
betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).
De contactpersoon is de ‘wegwijzer’ binnen school bij een klacht. De contactpersoon zal samen met u
bekijken waar u uw klacht het beste kunt neerleggen. De contactpersoon is er niet om uw klacht
inhoudelijk op te lossen. Op elke school binnen onze stichting zijn twee contactpersonen aangesteld,
een ouder en een leerkracht, bij voorkeur een man en een vrouw. Dit betekent niet dat indien de klager
een ouder is naar de oudercontactpersoon moet en de leerkracht naar de leerkrachtcontactpersoon. De
klager is hier vrij in.
De leerkrachtcontactpersoon voor onze school is: Mw. A. Heusschen. E-mail:
anita.heusschen@innovo.nl
De oudercontactpersoon voor onze school is: Mw. M. Warmenhoven.
warmenhoven@hotmail.com
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E-mail: maaike

Het klachtmeldingsformulier, de volledige tekst van de klachtenregeling en een notitie met veel
gestelde vragen en antwoorden over de klachtenregeling is te vinden op de website van INNOVO:
https://www.innovo.nl/regelingen/klachten.html

School-ouderovereenkomst
Op onze school wordt gewerkt met een school-ouderovereenkomst. Een school-ouderovereenkomst is
een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden,
rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad

•
•

Medezeggenschapsraad - ouderraad - ondersteuning excursies - ondersteuning in de groepen ondersteuning bij activiteiten/feesten

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,00
Daarvan bekostigen we:
•

Carnaval - Pasen - Kerstmis

•

Eindejaarsfeest

•

Sportdag

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Er is een 'Schoolverzekering' op bestuursniveau.
Zie website: schoolbestuur Innovo

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
• Telefonisch
• Mondeling bij docent/directie
• Middels formulier op website
• Via de mail
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Middels aanvraagformuler bij directie van de school.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten worden gemeten met:
* Methode gebonden toetsen
* Observaties
* Methode onafhankelijke toetsen:
In groep 1 en 2 nemen we de volgende Cito-toetsen afgenomen: taal voor kleuters, rekenen voor
kleuters en screeningsinstrument beginnende geletterdheid (groep 2)
In het kader van het Cito-LOVS worden vanaf groep 3 de volgende toetsen afgenomen: rekenen en
wiskunde, basisbewerkingen, spellingvaardigheid, begrijpend lezen,luisteren, woordenschat, DMT en
AVI, Taalverzorging groep 7 en 8,
Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van het observatieinstrument Viseon

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Wat waren de gemiddelde scores op de
ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in
eerdere jaren?

Schoolscore
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Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k

33,3%

vmbo-(g)t

22,2%

vmbo-(g)t / havo

11,1%

havo / vwo

11,1%

vwo

11,1%

onbekend

11,1%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Veiligheid

Jezelf, elkaar en leefomgeving

Uniek en zelfstandig

Kwaliteiten en onderwijsbehoeften
Onze leerlingen zijn afkomstig uit 23 landen en hebben uiteenlopende achtergronden. Voor een aantal
van hen is de Nederlandse taal de tweede taal. Wij willen dat alle kinderen de Nederlandse taal goed
beheersen en dat ze op alle gebieden in aanraking komen met de Nederlandse cultuur. We besteden
veel aandacht om de ouders bij school te betrekken en de samenwerking tussen thuis en school te
bevorderen.
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Kinderen die behoefte hebben aan extra veiligheid, bieden wij aandacht, rust en veilige omgeving. Het
beleid en de protocollen en handelswijze zijn hierop aangepast. De contacten met ouders zijn
veelvuldig en direct.
Wij zijn door de grote verscheidenheid in de mogelijkheid om uitgebreid gebruik te maken van elkaars
talenten en achtergronden. Onze school is sterk in het positief uitdragen van de Multiculturele
samenleving. Ouders komen samen op school o.a. tijdens VVE bijeenkomsten, schoolfeesten,
introductiedagen. Voor de kennismaking met ouders en leerling maken wij veel tijd vrij.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Onze schoolpopulatie is het uitgangspunt voor de gekozen kernwaarden.
Vanuit onze drie kernwaarden formuleren we o.a. de gedragsverwachtingen binnen de school en
maken we ook de methodiekkeuzes.
De positief omschreven gedragsverwachtingen (PBS aanpak) zijn voor het plein, maar ook voor de
gang, klas e.d. Het gewenste gedrag wordt beschreven en geoefend met de leerlingen.
De kernwaarden zijn te zien in ons dagelijks handelen, staan in onze schoolgids en op onze website
beschreven.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Professionalisering van leerkrachten:
Een leerkracht: Master Sen Taal
Voltallige team: verbetertraject rekenen
Voltallige team: omgaan met (on)gewenst gedrag
Voltallig team: muziekonderwijs
Voltallige team: nascholing 'vierxwijzer'
Scholing IB: nascholing LVAK, IB nascholing op bestuursniveau, intake gesprekken voeren met
oudersVier leerkrachten: 'met sprongen vooruit'
Verbeterthema's (zie ook het thema nascholing)
Aanbod voor meer en hoogbegaafden
Aanbod rekenen
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Manier van lesgeven: Dim model, groep doorbrekend bij vierxwijzer, verder klassikaal
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:30

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: Groepen 1 t.m. 4 om 12.00 uur vrij

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

Groep 1 en 2

di-do-vr

Zwemles

Groep 5

Maandag

Gymnastiek

Groep 3 tot en met 8

di-do-vr

De zwemlessen zijn voor de kinderen uit groep 6 t/m 8 die nog geen zwemdiploma hebben.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
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Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Studiedag

17 september 2019

Studiedag INNOVO

09 oktober 2019

Herfstvakantie

12 oktober 2019

Studiedag

25 november 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

22 februari 2020

01 maart 2020

Pasen

10 april 2020

13 april 2020

Meivakantie

18 april 2020

05 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020

22 mei 2020

Pinkstermaandag

01 juni 2020

Studiedagen

25 juni 2020

26 juni 2020

Zomervakantie

10 juli 2020

23 augustus 2020

6.4

Tot en met

20 oktober 2019

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

Jeugdconsulente

Woensdag

11.30 uur tot 12.30 uur

Lidwine Douven,
pedagoog van beroep, en vanaf 1 januari 2017 de jeugdconsulente Sociaal Buurt Team (SBT) voor de
wijken Zeswegen, Nieuw-Husken en Eikenderveld. Als er vragen zijn over opvoeden en opgroeien, een
praatje willen maken of iets anders rondom opvoeden en opgroeien, neem gerust contact op:
- Telefoonnummer: 0638757397
- E-mail: ldouven@alcander.nl

21

- facebook pagina: Lidwine Alcander
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