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1.00  KINDCENTRUM DE DOMPELAAR 

 

1.01   Voorwoord 

 

Elsendorp, augustus 2019 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van kindcentrum de Dompelaar. 
 
Kindcentrum de Dompelaar bestaat uit de school en de peuterspeelzaal. Het 
kindcentrum is gevestigd in de multifunctionele accommodatie de Dompelaar. 
Het gebouw is 6 oktober 2006 officieel in gebruik genomen.   
 
Voor u ligt de kindcentrumgids. In de kindcentrumgids vindt u alle noodzakelijke informatie 
over ons kindcentrum, ons onderwijs en onze peuteropvang, de groepsbezetting, 
schooltijden, vakanties, gymtijden en andere inhoudelijke, organisatorische en huishoudelijke 
zaken. 
De kindcentrumgids wordt aan het begin van elk nieuw schooljaar onder geïnteresseerde 
ouders en belanghebbenden verspreid. Alle nieuwe ouders krijgen een gedrukt exemplaar. 
Verder is de kindcentrumgids voor iedereen in te zien op onze website www.dedompelaar.nl. 
De kindcentrumgids wordt aangevuld met een kalender met daarin de diverse activiteiten. 
De versie op de website is een groeidocument. Aanvullingen zullen regelmatig 
geplaatst worden. De laatste versie op de website is officieel. 
We proberen ons strikt te houden aan de gemaakte afspraken en genoemde data. Van 
onvermijdelijke wijzigingen zullen we u via de rubriek “Uit de school geklapt” via het 
ouderportaal en in het weekblaadje D’n Elsendorper. 
 
We heten de nieuwe kinderen en hun ouders van harte welkom op ons kindcentrum. 
We hopen dat wij net als voorgaande jaren uw verwachtingen ten opzichte van ons 
kindcentrum waar zullen maken. We wensen iedereen een heel plezierig en leerzaam 
schooljaar 2019-2020 toe. 
 
Heeft u tips hoe wij de informatieverstrekking of ons onderwijs en/ of opvang kunnen 
verbeteren, dan horen wij dat graag van u. 
 
Mireille Janssen-Denessen, directeur kindcentrum de Dompelaar 
 
Aan deze kindcentrumgids werkten mee:                         
Teamleden 
KCR-leden 
Directie 
Ouders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dedompelaar.nl/
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1.02   Voorzieningen in het gebouw 

Ons kindcentrum is ondergebracht in het multifunctionele gebouw ”De Dompelaar” en is 
landelijk gelegen aan de rand van het dorp, grenzend aan de voetbal- en 
tennisaccommodatie. 
Op de benedenverdieping liggen de school, de peuterspeelzaal, de dorpshal met de 
Bibliotheek op School, ’t Buurthuis, gymzaal en de pinautomaat.   
De pinautomaat en het jeugdhonk hebben een eigen toegang.       
 

        Op de bovenverdieping is de fysiotherapie en de personeelskamer/ vergaderruimte. 

*Jeugdhonk op de afbeelding is tevens vergaderruimte. 

 

   

2.00   ONDERWIJS EN OPVANG 

 

2.01   Wat willen we zijn en worden? (visie) 

 

Beleef Kindcentrum De Dompelaar: 

 Lef, verbinding en nieuwsgierig.  

Breed in aanbod voor elk kind, “samen anders”! 

 
We gaan voor kwaliteit! 

 
Waar staan we als kindcentrum voor?  

 Samen vieren, leren, werken, spelen met plezier. 
 Vergroten van zelfstandigheid. 
 Verantwoording leren dragen.  
 Respectvol omgaan met elkaar en de wereld om ons heen d.m.v. het thema: LIKE 

ME. 
 Stimuleren van een probleemoplossend vermogen. 

 
Hoe geven we hier invulling aan? 

 Een enthousiast team dat open staat voor ontwikkeling. 
 Ouderbetrokkenheid staat hoog in ons vaandel. 
 We werken nauw samen met ketenpartners (o.a. dorpsondersteuner, opvoed- en 

opgroeiondersteuner, consultatiebureau, wijkteam) 
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 We werken nauw samen met de verenigingen en besturen binnen Elsendorp: it takes 
a village to raise a child. 

 We ontwikkelen ons tot een brede zorgschool* met een doorgaande lijn van 2-13 
jaar. 

 Onze peuteropvang en ons onderwijs is betekenisvol: we werken met thema's. 
 Opbrengstgericht onderwijs.  
 Een goede zorgstructuur.  
 Moderne leermiddelen.  
 Structurele aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, reflecteren, 

onderzoeken en kritisch nadenken. 

Wat zijn onze resultaten? 
 We hebben een veilige leer- en leefomgeving. 
 We hebben (boven) gemiddelde resultaten;  
 Toekomstbestendig leren** 

 
* Een brede zorgschool houdt voor ons in dat alle kinderen welkom zijn. 
Wij hebben de visie dat het goed is voor de ontwikkeling van kinderen 
als zij in hun eigen dorp naar het kindcentrum kunnen gaan. In 
afstemming met ouders onderzoeken we of we de ondersteuning 
kunnen bieden aan elk kind die deze nodig heeft. We hebben niet op 
voorhand onze grenzen hierin gedefinieerd. Het is van belang dat alle 
kinderen binnen ons kindcentrum een ontwikkeling doormaken. Indien 
wij de expertise zelf niet in huis hebben, onderzoeken we de 
mogelijkheden voor externe ondersteuning.  
 
** Toekomstbestendig leren 
Kinderen hebben vaardigheden en houdingen ontwikkeld die nodig zijn om op een stabiel, bestendige manier te 
blijven leren in onze snel veranderende wereld. Voorbeelden hiervan zijn dat kinderen leren evalueren, 
reflecteren, kritisch nadenken over wat ze geleerd hebben, samenwerkend leren.  
 

2.02   Hoe willen wij ons peuterwerk gestalte geven? 

Peuter-kleutergroep 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 starten we met een combinatie van peuters en kleuters 
groep 1, zodat peuters en kleuters samen spelend van elkaar kunnen leren onder 
begeleiding van een leerkracht en een of twee pedagogisch medewerkers. Door deze 
combinatie zien wij meer mogelijkheden om jonge kinderen het juiste aanbod te geven dat 
ze verdienen. Het leeftijdsverschil tussen peuters en kleuters heeft vaak een positieve 
invloed op de (sociale) ontwikkeling van kinderen. Jongere kinderen leren van de oudere 
kinderen. De oudere kinderen leren veel van het helpen van jonge kinderen. De 
combinatiegroep biedt voordelen voor kinderen die juist voor- of achterlopen met betrekking 
tot taal. Deze peuter-kleutergroep is een pilot die wij in afstemming met de gemeente, de 
klankbordgroep en de kindcentrumraad tussentijds monitoren. 

Spelend leren 

Spelen, verkleden, zingen en knutselen. Het peuterwerk biedt twee dagdelen per week 

opvang aan kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden, in een uitdagende omgeving waar ‘spelend 

leren’ centraal staat. Uw peuter krijgt volop de ruimte en gelegenheid te experimenteren en 

te ontdekken met leeftijdsgenootjes. Peuters worden hierin op een professionele manier 

ondersteund door deskundige pedagogisch medewerkers die werken volgens het 

pedagogisch beleidsplan. 
Voor- en vroegschoolse educatie 
Op onze peuterspeelzaal werken we met Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit is een 
methode om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Dat gebeurt spelenderwijs. Alles 
draait om een fijne tijd in een betekenisvolle omgeving. Door kinderen de juiste prikkels op 
het juiste moment te geven, stimuleren we een goede ontwikkeling.  
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Ze ontdekken, ervaren en leren. Dat varieert van dingen delen, op je beurt wachten en 
kleuren herkennen tot blokken tellen. We werken met het VVE-programma Puk en Ko.  
Dit programma gaat uit van steeds wisselende thema’s. De thema’s van de peuterspeelzaal 
en groep 1 t/m 3 worden op elkaar afgestemd. Daarbinnen doen we veel verschillende 
dingen met de kinderen, zoals spelen, voorlezen, gesprekjes voeren en zingen. Elk dagdeel 
zijn er activiteiten die spelenderwijs de taalontwikkeling stimuleren. U kunt voorbeelden 
krijgen, zodat u thuis met uw kind bijvoorbeeld dezelfde liedjes kunt zingen. Verder geven 
wij ook aan de hand van het thema boeken mee naar huis, zodat u samen met uw kind ook 
thuis het themaboek kunt lezen. 
Extra dagdelen 
Blijkt in de aanloop naar de basisschool dat uw kind extra uren VVE nodig heeft? 
Dan kunnen wij uw kind een derde dagdeel en vierde dagdeel VVE aanbieden. Hierover 
hebben wij afspraken met de gemeente. Dit betekent dat de gemeente (een deel van) de 
kosten betaalt.  
Samenwerking 
Het peuterwerk werkt nauw samen met het consultatiebureau en het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen met het consultatiebureau van de Zorgboog 
en GGD zetten wij ons in voor de ontwikkeling van ieder kind.  
Als de arts of verpleegkundige van het consultatiebureau ziet dat uw kind nog wat extra’s 
nodig heeft in de voorbereiding op de basisschool, kunt u het advies krijgen om (meer) 
gebruik te maken van VVE. Daarnaast kan de intern begeleider van het kindcentrum komen 
observeren op de peuterspeelzaal indien de pedagogisch medewerkers zich zorgen maken 
om de ontwikkeling van uw kind. Uiteraard gebeurt dit nadat dit met u als ouder is overlegd.  
Kindvolgsysteem KIJK 
Wij werken op de peuterspeelzaal en groep 1/2 met het kindvolgsysteem KIJK. Dit 
volgsysteem brengt de ontwikkeling van uw kind in beeld.  
De rapportage van KIJK, die volgt uit observaties van de pedagogisch medewerkers, wordt 
één maal per jaar met u besproken als ouders. Tevens vindt er een schriftelijke en warme 
overdracht plaats naar groep 1 als uw kind naar de basisschool gaat.  
De rapportage van KIJK wordt dan besproken door de pedagogisch medewerker met een 
leerkracht van groep 1 en u als ouders. We maken een portfolio per kind. Met behulp van dit 
portfolio kunt u als ouders zien welke ontwikkeling uw kind heeft door gemaakt vanaf het 
moment dat uw kind naar de peuterspeelzaal is gekomen tot en met de periode dat uw kind 
naar de basisschool gaat. 
 

2.03   Hoe willen wij ons onderwijs gestalte geven? 

De onderwijskundige vormgeving is gebaseerd op de ontwikkeling van kinderen waarbij er 
aandacht voor kwalificatie, personificatie en socialisatie. Hiermee bedoelen we dat er 
aandacht is voor de ontwikkeling van kennis, sociaal-emotionele vaardigheden en 
burgerschapsvorming.  
Zowel binnen als buiten het kindcentrum werken we met het thema Like me. 
LIKE ME is: 
L ike me (je bent goed zoals je bent) 
I edereen hoort erbij 
K ijk en kies. Wat doe jij? 
E lkaar respecteren begint bij jou 
 
M et elkaar, samen!  
E cht en eerlijk zijn 
Alle kinderen worden begroet en worden bij hun naam genoemd als zij binnen komen. Elke 
dag wordt gestart met een welkomstactiviteit (inlogger).  
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In de loop van de ochtend heeft de kring/dagopening een belangrijke plaats. Tijdens deze 
kring is er aandacht voor het persoonlijke verhaal en de mening van de kinderen. In de 
bovenbouw wordt ook het nieuws besproken, bekeken en van commentaar voorzien. 
We kijken terug op ervaringen van de vorige dag en bespreken de dag die komen gaat. Ook 
tijdens de vieringen wordt het geleerde besproken en is er waardering voor het geleverde 
werk. We eindigen elke dag met een soort van evaluatie/waardering/rondmaak activiteit 
(uitlogger). We starten met de digitale methode voor sociaal emotioneel leren: Kwink die 
ondersteunend is aan LIKE ME. 
Geloof en plezier in eigen kunnen. 
Vooral in de ochtenduren is de klassikale instructie voor taal en rekenen, waarbij er rekening 
wordt gehouden met de ontwikkeling van elk kind. Op donderdag krijgen de leerlingen van 
de groepen 3 t/m 8 instructie voor de nieuwe weektaak. 
Door de uitleg moeten de kinderen in staat zijn om de leerstof te verwerken en wordt de 
interesse verhoogd. Via het invullen en bespreken van het takenformulier wordt het 
zelfstandig werken voorbereid. 
Zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samenwerken. 
Vooral tijdens takentijd en wereldoriëntatie willen we de kinderen de ruimte geven om 
zelfstandig te werken aan zinvolle leertaken. Tijdens takentijd groeien kinderen in 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Als leerkrachten ontwikkelen we voor de kinderen 
werkvormen, waarbij we rekening houden met verschillen in tempo, interesse en aanleg.  
Kinderen die moeite hebben met de leerstof krijgen passende taken die wel leiden tot 
succes. Kinderen die tot meer in staat zijn, geven we extra uitdagingen in de leertaken. 
Tijdens takentijd is er aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben 
(ondersteuning op zowel leer - als ontwikkelingsproblemen; dit geldt ook voor kinderen die 
extra uitdaging nodig hebben). Het werken aan de instructietafel is vanzelfsprekend. 
Samenwerkend leren is een vaardigheid die de kinderen nu en in toekomst nodig hebben om 
zichzelf te ontwikkelen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat samenwerkend leren 
(mits goed toegepast) de resultaten, de communicatieve en taalverwervingsvaardigheden 
verbetert. In alle groepen vinden er elke dag structureel minimaal twee coöperatieve 
werkvormen per dag plaats.  
Wereldoriëntatie en overig programma. 
Naast rekenen en taal besteden we aandacht aan wereldoriëntatie, catechese, cultuur in al 
zijn vormen, Engels en bewegingsonderwijs. We proberen hierbij de actualiteit en de inbreng 
van de leerlingen te betrekken. Waar mogelijk werken we met projecten en 
kindcentrumbrede thema’s, waardoor de samenhang in het aanbod en daardoor de interesse 
van de leerlingen verhoogd wordt. De kindcentrumbrede thema’s zijn opgenomen in de 
kindcentrumkalender. 
In de peuterspeelzaal en onderbouw wordt gewerkt met een jaarplanning met thema’s die 
betekenisvol worden ingevuld. 
In de bovenbouw gaan we verder met de projecten uit Alles-in-1. Alle vakken, behalve 
rekenen, taal, Engels en bewegingsonderwijs, zitten in de projecten. Op dinsdagmiddag 
starten we met groepsoverstijgend werken waarbij alle aspecten van cultuur (drama, 
creativiteit en onderzoek) aan bod komen. Ook op andere momenten bijvoorbeeld bij 
activiteiten rondom Like me zullen we soms groepsoverstijgend werken. Op 
maandagochtend is er een vakleerkracht muziek één maal in de twee weken in de groepen 1 
t/m 8 werkzaam.  
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 2.04   Stichting Brede School de Dompelaar 

 
De peuterspeelzaal en de school samen genaamd 
Kindcentrum de Dompelaar, het Buurthuis, Bibliotheek op 
School, zijn in hetzelfde gebouw – De Dompelaar - 
gehuisvest. In juli 2016 is gevierd dat De Dompelaar 10 
jaar bestaat. Sinds schooljaar 2015-2016 is het 
kindcentrum een feit en wordt er zowel organisatorisch 
als op inhoud samengewerkt tussen de partijen.  
De exploitatie van het gebouw en het aansturen van de 
brede schoolgedachte liggen in handen van Stichting 
Beheer Brede School de Dompelaar.  
Alle partners betalen huur aan de stichting. Het bestuur 
van de stichting bestaat uit: 

 Ties van Gulick (voorzitter) 
 Willy Donkers, voorzitter Dorpsoverleg Elsendorp (penningmeester) 
 Mireille Janssen, directeur kindcentrum de Dompelaar (secretaris) 
 Yvonne Sanders (bestuurslid) 

 

2.05   Stichting GOO/ klachtenregeling 

Het bestuur van ons kindcentrum is in handen van Stichting GOO voor opvang en onderwijs. 
Dit bestuur wordt ook wel het bevoegd gezag genoemd. GOO voor opvang en onderwijs 
verzorgt opvang en primair onderwijs op dertien kindcentra, waarvan één met speciaal 
basisonderwijs in de gemeenten Gemert-Bakel en Boekel. In deze gemeenten hebben we 
tevens 2 opvanglocaties bij andere scholenkoepels. Verder hebben we in Laarbeek 
(Beek en Donk en Aarle-Rixtel) ook nog 3 locaties met opvang/peuterwerk/buitenschoolse 
opvang. Elk kindcentrum heeft een eigen karakter en sfeer. Alle kinderen, ongeacht hun 
achtergrond, zijn welkom. In onze kindcentra werken opvang en onderwijs integraal samen. 
 
De heer Bert Otten is interim-bestuurder van GOO voor opvang en onderwijs. 
 
Servicebureau GOO 
Bezoekadres  : Valeriusstraat 33 (5420 AD) Gemert 
Postadres  : Postbus 157 (5421 TR) Gemert  
Telefoonnummer :  088-0088500  
E-mail   : info@stichtinggoo.nl 
Website  : www.stichtinggoo.nl 
 
De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen: 
Mark Booy, voorzitter 
John Bloemers, vicevoorzitter 
Monique Klaassen, lid 
Jan van den Crommenacker, lid 
Hans Wijgers, lid 
 
Bestuursbeleid en ambitieverhaal 
Het bestuur stelt beleid vast dat zoveel als mogelijk met draagvlak vanuit de organisatie 
(teams, directies, GOO Raad) gedegen wordt voorbereid. Het gaat dan om het vastleggen 
van voorwaarden waarbinnen een kindcentrum kan opereren, bijvoorbeeld het financieel 
beleid en het personeelsbeleid. Er zijn ook zaken die bestuurlijk worden georganiseerd 
of besluiten die van direct belang zijn voor ouders. Genoemd beleid wordt ontwikkeld en 
vastgesteld in samenwerking met het managementteam van GOO.  
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Dit gebeurt uiteraard in overleg met en na advisering/instemming van de GMR/GOO Raad. 
RUIMTE VOOR HELDEN: ons ambitieverhaal. 
 
Onze drie kernwaarden en ambities: 
LEF -> ontwikkelen omdat we lef hebben. 
VERBINDING -> samenwerken om te verbinden. 
NIEUWSGIERIG -> kijken, luisteren & doen omdat onze nieuwsgierigheid om positieve 
actie vraagt. 
 
Onze zes doelstellingen: 
1. We staan bekend als een aantrekkelijke, innovatieve en betrokken werkgever. 
In onze lerende organisatie gaat het eerst om cultuur en dan om structuur. We 
ondersteunen elkaar door samenwerking aan onze doelen. We zijn onderscheidend 
in de manier waarop we professionals de ruimte geven. Jonge professionals boeien 
en binden we in een vroeg stadium en betrekken we bij werving en selectie van onze 
nieuwe medewerkers. 
 
2. We bieden keuzevrijheid aan ouders een leerlingen. 
We bieden ouders en kinderen de keuze uit onderscheidende onderwijsconcepten en 
garanderen daarbinnen een breed aanbod en mogelijkheden, zodat kinderen kunnen 
kiezen hoe ze willen leren en wat ze willen leren. We laten kinderen mede-eigenaar 
worden van hun eigen leerproces. 
 
3. We creëren brede en wederkerige ontwikkelingsmogelijkheden. 
We onderscheiden ons door de unieke samenwerking tussen alle GOO kindcentra. 
Ontwikkeling van opvang en onderwijs wordt samen opgepakt, waarbij we kijken 
naar wat de veranderende maatschappij vraagt. Onze kindcentra staan tevens in 
verbinding met voortgezet onderwijs en relevante instanties en bedrijven. 
4. We zijn regisseurs van talentonwikkeling. 
We onderscheiden ons door verbinding tussen pedagogisch handelen en 
onderwijsinhoud. We werken samen met het VO en onderzoeken een aanbod 
van 10 tot 14 jaar. We zetten talenten flexibel in om collega’s en kinderen te 
enthousiasmeren en te verbinden in hun intrinsieke motivatie en ontwikkeling. 
 
5. We innoveren door permanent leren en verbeteren. 
We leren van en met elkaar omdat wij nieuwsgierig zijn naar wat er beter kan. 
We hebben gedefinieerd wat GOO kwaliteit inhoudt en bieden een 
passend kwaliteitssyteem met audits, cyclische monitoring en verbeteracties. 
De dialoog is leidend en niet het protocol. Elk kindcentrum heeft een goed beeld 
van de eigen kwaliteit, we verbeteren voortdurend en verzamelen Good Practices. 
 
6. We borgen professionele ontwikkeling. 
We bieden ruimte voor ontplooiing en ontwikkeling van medewerkers door 
professionele dialoog, ontwikkelingsgerichte gesprekcyclus, individuele coaching en 
verbinding met kwaliteitszorg. Daarnaast bieden we een intern scholingsaanbod 
middels een GOO Academy. We zijn op alle niveaus een nieuwsgierige en lerende 
Organisatie. 
 
Klachtenregeling en vertrouwenspersoon 

Klachtenprocedure 
Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat u dit eerst probeert op te lossen 



 11 

met de direct betrokkene(n). Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact 
opnemen met de directie van het kindcentrum. Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan 
heeft GOO een procedure voor melding en afhandeling van eventuele klachten. 

Klachtenregeling 
Voor klachten die onderwijs betreffen kunt u terecht bij de landelijke organisatie 
Onderwijsgeschillen:  

Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508  AD Utrecht 
Telefoon: 030 - 280 9590 
info@onderwijsgeschillen.nl 
www.onderwijsgeschillen.nl 

Voor klachten die kinderopvang en peuterwerk betreffen kunt u terecht bij de 
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen: 

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen: 
Postbus 90600,  
2509 LP Den Haag 
Telefoonnummer: 070 - 310 53 10 
www.degeschillencommissie.nl 

Voor het indienen van een klacht bij De Geschillencommissie dient klachtengeld betaald te 
worden van € 25,-. 

Vertrouwenspersoon                                                                                                         
Als onderdeel van de klachtenprocedure hebben alle afzonderlijke kindcentra een interne 
vertrouwenspersoon aangesteld. Op stichtingsniveau zijn er externe 
vertrouwenspersonen benoemd voor degenen die zijn klacht niet binnen het kindcentrum 
wil melden.  

Interne vertrouwenspersoon 
De interne vertrouwenspersoon is Elke Teunissen, gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de 
kinderen als voor hun ouders. Wat doet de interne vertrouwenspersoon? 

 luisteren naar de klacht; 
 informatie geven over de klachtenprocedure; 
 overleggen met de externe vertrouwenspersoon; 
 eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon; 
 contact houden met het kind/ouders.  

Daarnaast heeft de interne vertrouwenspersoon een belangrijke taak op het gebied van 
preventie van seksuele intimidatie op het kindcentrum.  

De externe vertrouwenspersonen 
De externe vertrouwenspersonen zijn deskundigen van Vertrouwenswerk. Wat doet de 
externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne vertrouwenspersoon? 

 zo nodig bemiddelen;  
 nadere informatie geven over de klachtenprocedure;  

tel:030%20-%20280%209590
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.degeschillencommissie.nl/
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 adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke 
klachtencommissie of bij aangifte bij de (zeden)politie;  

 bijstand geven tijdens de klachtenprocedure;  
 zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;  
 contact houden met de interne vertrouwenspersoon op school om de belangen van 

het kind te bewaken.  

De externe vertrouwenspersonen zijn: 
Drs. Irma van Hezewijk 
Tel. 06-54647212 
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 
 
Drs. Marijke Creemers 
Tel. 06-20537095 
marijkecreemers@vertrouwenswerk.nl 
 
Vermeld bij uw telefoontje dat u de betreffende persoon nodig hebt als vertrouwenspersoon, 
dan wordt alles in het werk gesteld om u zo snel mogelijk terug te bellen. 
 

2.06   De leerstof en het ontwikkelingsaanbod  

Kindcentrum de Dompelaar heeft voor methoden gekozen, die voldoen aan de wettelijke 
eisen. De methoden moeten wel recht doen aan de uitgangspunten van de school 
(betekenisvol; mogelijkheden bieden voor differentiatie, samenwerken en bevorderen 
zelfstandigheid). Het kindcentrum biedt een ononderbroken lijn aan in het leerstofaanbod. 
Van de peuterspeelzaal tot en met groep 8 geven we dit binnen het team vooral vorm door 
het gebruik van dezelfde methoden en door afstemming van de manier van lesgeven. De 
pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van de onderbouw gebruiken de voorlopers 
van de methoden. Bij het werken met projecten worden de methodes als bronnenboek 
gebruikt. 
 
 

1. Werken met ontwikkelingsmaterialen: 
Kijk kindvolgsysteem 

      Puk en Ko 
Kleuterplein 
Projectactiviteiten, groep 1/2 

 Basisontwikkeling- OGO groep 1/2 
 
 
 

 

2. Nederlandse taal / lezen:  Voorbereidende activiteiten in groep 1/2 
Kleuterplein, Wat zeg je, groep ½ 
Puk en Ko 
Lijn 3, groep 3 
Estafette, groep 4,5,6 
Taal in Beeld van groep 4 t/m 8 
Leeslink van groep 4 t/m 8 
Van groep 4 t/m 8 Snappet (tablets) 
 

Schrijven:     Handschrift  
 

3. Engelse taal :    Groove me gr 1 t/m 8 

mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
mailto:marijkecreemers@vertrouwenswerk.nl
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Thema’s in groep 1 t/m 4 
 
 

4. Rekenen / wiskunde:  Alles Telt vanaf groep 1/2 
Van groep 4 t/m 8 Snappet (tablets) 
 

5. Wereldoriëntatie:    Thema’s/ projecten 
      Koekeloere groep 1/2 
      Huisje, boompje, beestje groep 3/4 
      Alles-in-1 van groep 4 t/m 8 
       

 

6. Verkeer: Praktische lessen in eigen omgeving 
Alles-in-1  
Verkeersexamen (groep 7/8) (om de 2 jaar) 
 
 

7. Kunstzinnige oriëntatie: 
 

Expressievakken / Crea: Muziek en Meer, blokken muziek gr 1 t/m 8 
 Alles-in-1 van groep 5 t/m 8 (aansluiten op 

projecten) 
Thema’s peuterspeelzaal en groep 1 t/m 4 
 

8. Lichamelijke opvoeding en motoriek 
 

Gymonderwijs:    Basislessen bewegingsonderwijs 
      Basisdocument Bewegingsonderwijs 
 
9. Godsdienst / levensbeschouwing: Bestaande projecten, Alles-in-1 
 
10. Sociaal-emotionele ontwikkeling SCOL, Kwink gr 1 t/m 8, Like me, 

wonderwoorden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.07   De leertijd 

Het kindcentrum voldoet aan de in de wet gestelde eisen en biedt de leerlingen ten minste 
940 uur per schooljaar aan.  
Ons kindcentrum, heeft na afstemming met de ouders, gekozen voor het continurooster voor 
alle leerlingen. De meeste tijd is ingeruimd voor Nederlandse Taal en Lezen, Rekenen en 
Wiskunde. De verdeling van de tijd over de verschillende leer- en vormingsgebieden is als 
volgt (inclusief takentijd): 
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 Groep 
1 en 2 

Groep 
3 en 4 

Groep  
5 en 6 

Groep 
7 en 8 

Dagopening 2.5 1.25 1.25 1.25 

Instructie en takentijd gaat over:     
     1.Werken met 
       Ontwikkelingsmaterialen 

* 
* 

   

     2.Nederlandse taal en lezen  6 7.75 6,75 6,75 

     3.Engelse taal  0,25 0,25 0,5  0,5 

     4.Rekenen en wiskunde 5 5 5 5 

     5.Wereldoriëntatie  1 1 4,25 5 

     6.Kunstzinnige oriëntatie 3 3 3 2,75 

     7.Lichamelijke opvoeding en motoriek 5 4,5 2,5 2 

     8.Godsdienst en levensbeschouwing 0,5 0,5 0,5    0,5  

     9.Techniek   WO WO 

     

Pauze 0,75 0,75 0,75 0,75 

Totaal aantal uren per week 24,5 24,5 24,5 24,5 

* Wereldoriëntatie 

- 

2.08   Opbrengsten schooljaar 2018-2019 

De opbrengsten van afgelopen schooljaar zijn gepresenteerd tijdens de 
jaarverslagpresentatie in juni 2019. De opbrengsten staan beschreven in de evaluaties van 
het jaarplan 2018-2019. Het jaarplan 2018-2019 staat in het ouderportaal en op onze 
website.  
 

2.09   Speerpunten 2019-2020   

De speerpunten voor het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende:  
 Didactische vaardigheden staan centraal, borgen vaardigheden woordenschat, 

kindcentrumbreed kritisch luisteren en begrijpend lezen. Ontwikkelpunt is formatief 
evalueren n.a.v. onderzoek Elke Teunissen schooljaar 2018-2019. 

 Samenwerking met Kindcentrum de Kastanjelaar en ander kindcentra i.v.m. de 
peuter/kleutergroep 

 Opbrengstgericht werken met onderwijsplannen, verder ontwikkelen. 
 Groepsoverstijgend werken; pilot peuter/kleutergroep, groep 2/3 en groep 4/5/6 
 Onderzoek doen naar digitale rapportage voor groep 3 t/m 8 
 Borging ICT en nieuw: google Classroom 
 Kindgesprekken en ouder/kindgesprekken 
 Implementeren digitale methode Kwink 
 Ontwikkeling aanbod voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. 
 Ontwerpen nieuw schoolplein in het kader van subsidie groene schoolpleinen. 
 Samenwerking Muziekvereniging Elsendorp intensiveren. 
 Samenwerking op basis van initiatieven in het dorp: bedrijven, ouderen. 

Deze speerpunten zijn verder uitgewerkt in het jaarplan 2019-2020. Het jaarplan wordt 
tweemaal per jaar geëvalueerd door het team, deze evaluaties worden beschreven in het 
jaarplan. 

De jaarplannen worden afgeleid van het kindcentrumbeleidsplan 2019-2023 die aanvang van 
dit schooljaar zal worden vastgesteld. 
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Wij vinden het belangrijk: 

- Dat onze leerlingen en peuters leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen 
aanvaarde waarden en normen.  

- Dat onze leerlingen en peuters leren over geestelijke stromingen die in de 
Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen. 

- Dat onze leerlingen en peuters leren respectvol om te gaan met verschillen in 
opvattingen van mensen. 

- Dat onze leerlingen en peuters leren te zorgen voor zichzelf en anderen in hun 
omgeving. 

- Dat onze leerlingen en peuters leren hoe zij de veiligheid van zichzelf en anderen in 
verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, verkeer) positief kunnen 
beïnvloeden. 

 
Dit geven we gestalte in: 

- De dagopening, waarin veel aandacht is voor maatschappelijke ontwikkelingen. 
- De actieve rol van het kindcentrum binnen de samenleving en Brede School de 

Dompelaar. Het motto dat we hierbij hanteren: “It takes a village to raise a child. 
- Het thema Like me dat structureel in het schooljaar terugkomt. 
- Duidelijke omgangs- en gedragsregels. 
- De projecten Alles-in-1. 
- De leerlingenraad. 
- Aandacht besteden aan onze democratie o.a. door de gekozen leerlingenraad en de 

Prins- en Prinsesverkiezingen. Uitgebreide aandacht voor de verkiezingen van de 
leden van de Tweede Kamer en de kabinetsformatie. 

 
 

3.00   DE ORGANISATIE 

 

3.01   Personen, functies en taken   

 
Het kindcentrumteam en onderwijsondersteunend personeel: 
Zie 5.01 
De leerkracht/ pedagogische medewerker in opleiding (stagiair(e)s)  
Elk jaar wordt opnieuw bekeken hoeveel stagiaires van de PABO en het MBO 
sociaalpedagogisch werk geplaatst kunnen worden en in welke groepen. Het lesprogramma 
kan wijzigingen ondergaan als een stagiaire bepaalde opdrachten moet uitvoeren.  
De eindverantwoordelijkheid binnen de groep blijft in handen van de groepsleerkracht/ 
pedagogisch medewerker. We zijn erg blij met deze extra krachten. Bijdragen om 
enthousiaste, goede leerkrachten en pedagogisch medewerkers op te leiden is belangrijk 
voor de toekomst van het onderwijs en opvang maar levert ons ook extra hulp op in de 
groep. Er is een gedragsprotocol opgesteld voor de stagiaires.  
Monique Moonen is contactpersoon voor het kindcentrum. 
VVE-coördinator 
De doorgaande lijn tussen de peuterspeelzaal en groep 1-2 is van essentieel belang voor de 
ontwikkeling van de kinderen. Dit vraagt afstemming tussen de pedagogisch medewerkers 
en leerkrachten op inhoud en organisatie (voor- en vroegschoolse educatie). Monique 
Moonen is de VVE-coördinator. 
 

2.10   Actief burgerschap en sociale integratie (hoe moet ik me als burger    
          gedragen?) 
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ICT-coördinator 
De technologie in de opvang en het onderwijs neemt alleen maar toe. Als kindcentrum 
vinden wij het belangrijk om de juiste keuzes te maken in deze technologische 
ontwikkelingen en we willen hierin vooruitstrevend te zijn en op inhoud de juiste keuzes 
hierin maken. Chantal van Loon coördineert de werkzaamheden die hieruit voortkomen. 
Interne leerlingbegeleider (IB-er)   
De interne begeleider is Irene Vloet. Zij is op dinsdag (eenmaal in de twee weken) en 
donderdag aanwezig. 
Directeur 
Mireille Janssen-Denessen is als directeur eindverantwoordelijk voor de totale 
kindcentrumorganisatie. Zij is maandag en woensdag aanwezig. En wekelijks dinsdag of 
donderdag. 
Werkgroepen 
Binnen ons kindcentrum hebben we een aantal werkgroepen die zich bezighoudt met een 
onderwerp dat gerelateerd is aan de kindcentrumontwikkeling. Dit schooljaar hebben we de 
volgende werkgroepen:  

 De werkgroep cultuur  
 De werkgroep leertechnologie en ICT 
 De werkgroep taal 
 De werkgroep Like me 
 De werkgroep groepsoverstijgend werken 

Bovenschoolse taken van het team 
Elk jaar wordt in het kader van taakbeleid met alle teamleden afgesproken welke taken 
buiten de gewone taakomschrijving vervuld gaan worden, zoals o.a. kerstmis, de 
afvaardiging naar de kindcentrumraad e.d. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling 
van werk over het gehele team. Ze hebben de werkdrukmiddelen dit schooljaar ingezet in de 
formatie.  
Professionalisering / nascholing 
Teamleden kunnen hun wensen t.a.v. nascholing tijdens functioneringsgesprekken naar 
voren brengen. Deze scholingsplannen worden vastgelegd in het persoonlijk 
ontwikkelingsplan van elke leerkracht. Dit schooljaar vindt studie vooral plaats in het kader 
van woordenschat, kritisch luisteren, begrijpend lezen formatief evalueren, muziek, 
leertechnologie en ICT, VVE, opbrengsten kindcentrum, innovatie. 
 

3.02   Groepenverdeling 

Peuter/ kleutergroep (groep 1) 
Maandagochtend: Juffrouw Ria Buuts en juffrouw Marilou Looman 
Dinsdagochtend: Juffrouw Ria Buuts 
Woensdagochtend: Juffrouw Ria Buuts en juffrouw Marilou Looman 
Donderdagochtend: Juffrouw Ria Buuts en juffrouw Marilou Looman 
Vrijdagochtend: Juffrouw Marilou Looman  
maandag  : Juffrouw Elke Dinsbach 
dinsdag  : Juffrouw Elke Dinsbach 
woensdag  : Juffrouw Monique Moonen 
donderdag  : Juffrouw Monique Moonen 
vrijdag   : Juffrouw Monique Moonen 
Groep 2/3  
maandag  : Juffrouw Chantal van Loon 
dinsdag  : Juffrouw Chantal van Loon 
woensdag  : Juffrouw Chantal van Loon 
donderdag  : Juffrouw Chantal van Loon 
vrijdag   : Juffrouw Chantal van Loon 
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Groep 4/5/6   
maandag  : Juffrouw Elke Teunissen, ‘s ochtends juffrouw Lieke Dreesen  
dinsdag  : Juffrouw Elke Teunissen  
woensdag  : Juffrouw Elke Teunissen, ‘s ochtends juffrouw Lieke Dreesen 
donderdag  : Juffrouw Elke Teunissen, ‘s ochtends juffrouw Lieke Dreesen 
vrijdag   : Juffrouw Elke Teunissen, ‘s ochtends meester Henk Veneberg 
 
Groep 7/8 
maandag  : Juffrouw Silke van Bakel 

dinsdag            : Juffrouw Silke van Bakel 

woensdag  : Juffrouw Silke van Bakel 

donderdag   : Juffrouw Silke van Bakel 
vrijdag   : Juffrouw Silke van Bakel 
 
 

3.50   ROOSTERS EN DE DATA 

 

3.51   Werktijden team 

Peuterspeelzaal 
De pedagogisch medewerkers werken op alle ochtenden van 8:15 – 12:15 uur. 
School 
De werkweek bestaat uit lesgebonden (= lesgevende taken en activiteiten tijdens de lesuren 
in de klas) en niet - lesgebonden taken (= o.a. voorbereiding, rapportage, ouderavonden, 
bijscholing etc.) Bij een volledige betrekking moet men 940 lesuren geven.  
De werktijden van het team zijn op: 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.00 uur tot 16:30 uur (inclusief 
een half uur pauze). Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn leerkrachten voor ouders tot 13:00 
uur bereikbaar. 
 

3.52   Studiedagen team 

De studiedagen zijn over de hele week verspreid. Indien er een studiemiddag is op 
maandag-, dinsdag- of donderdagmiddag dan hebben de kinderen tot 12:30 uur onderwijs. 
Tijdens de studiemomenten is de peuterspeelzaal geopend. 
 

3.53   Schooltijd, openingstijden peuterspeelzaal  

Peuterspeelzaal 
8:30 – 12:00 uur op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend. 
8:30 – 12:15 uur op woensdag- en vrijdagochtend. 
Peuters en ouders komen om 8:25 uur binnen als de bel gaat. Ouders mogen tot 8:45 uur 
blijven om even mee te spelen of de pedagogisch medewerkers te spreken. 
 

School, alle groepen (continurooster):  
8.30  - 14:45 uur op maandag, dinsdag en donderdag. 
Alle kinderen blijven over op maandag, dinsdag en donderdag.  
De pauze is van 12:00 -12:45 uur. 
8.30  – 12.30 uur op woensdag en vrijdag. 
Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn de kinderen vrij vanaf 12.30 uur 
 

3.54   Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020 

Deze dagen staan in de kalender vermeld.  
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Grijs betekent: vrij! 
Eerste schooldag schooljaar 2019 / 2020: 19 augustus 2019 
 
Herfstvakantie  : ma 14 t/m vrij 18 okt 2019 
Kerstvakantie  : vr 21 dec t/m vrij 3 jan 2020 
Voorjaarsvakantie  : ma 24 februari t/m vrij 28 februari 2020 
Meivakantie  : ma 27 april t/m vrij 8 mei 2020 

Hemelvaart  : do 21 mei t/m vrij 22 mei 2020 

Pinkstermaandag : ma 1 juni 2020 

Zomervakantie  : ma 13 juli t/m vrij 21 aug 2020 
 
Deze studiedagen zijn voor school en niet voor de peuterspeelzaal. 
Studiemiddagen : maandagmiddag  23 maart 2020  
Studiedagen  : dinsdag    17 september 2019 
    : donderdag   31 oktober 2019 
    : vrijdag   6 december 2019 
     : dinsdag    28 januari 2020 
    : woensdag   20 mei 2020 
        

3.55   Het muziek, spel - en  gymrooster  

Muziekrooster 2019/2020 (1 x in de twee weken) 
08:45 u – 09.30 u gr. 4/5/6 
09:30 u – 10:00 u  gr. PSZ/1 
10:00 u – 10:30 u  gr. 2/3 
10:45 u – 11:30 u  gr. 7/8 
 
Gymrooster 2019/2020 
 
Maandag  8.30 u – 10.30 u gr. 1 
    10.30 u – 11.30 u gr. PSZ 
    12.45 u – 13.45 u gr. 4/5/6 

13.45 u – 14.45 u gr. 7/8 
 

Dinsdag   8:30 u – 10:30 u  gr. 1 
10.30 u – 11.30 u gr. PSZ 
 

Woensdag     8.30 u –   9.30 u gr. 1 
     9.30 u – 10.00 u  gr. PSZ 
   11.30 u – 12.30 u  gr. 2/3 
   
Donderdag   8:30 u – 10:30 u  gr. 1 

10.30 u – 11.30 u gr. PSZ 
    12:45 u – 13:45 u  gr. 4/5/6 

13.45 u – 14.45 u gr. 7/8 
 
 
Vrijdag   8:30 u – 10:30 u  gr. 1 

10.30 u – 11.30 u gr. PSZ 
    11.30 u – 12.30 u  gr. 2/3 
Afspraken gym: 
De kinderen van groep 3 t/m 8 douchen na de gymles. Om dit goed te laten verlopen zijn er 
met de kinderen afspraken gemaakt over gedrag en houding in het kleedlokaal.  
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De leerkrachten lopen geregeld binnen in de kleedlokalen. Hiervoor zijn ook afspraken 
gemaakt. De leerkracht klopt op de deur en wacht met binnengaan tot de kinderen 
aangeven dat de deur open kan. Kinderen die hun gymspullen vergeten, kunnen niet mee 
gymmen. Als de kinderen van de bovenbouw voor de tweede keer hun spullen vergeten, 
krijgen zij extra werk voor in de groep. 
 

3.56   Bibliotheek op School 

Sinds 2014-2015 hebben wij Bibliotheek op School. De Bibliotheek op School wordt bemand 
door enthousiaste vrijwilligers uit Elsendorp. Dit komt de leesbeleving en leesbevordering 
zeer ten goede. De openingstijden zijn maandagmiddag en donderdagochtend.  
 
Groep gr 1  :  maandagmiddag   13.45 - 14.15 u, kan ook eerder starten 
Groep gr 2/3  :  maandagmiddag  14.15 - 14.45 u 
Inname boeken :  donderdagochtend    8.30 -   9.00 u  
en PSZ 
Groep 5/6  :  donderdagochtend    9.00 -  9.30 u 
Groep 4/7/8  :  donderdagochtend     9.30 - 10.00 u 
Afspraak is dat alle kinderen wekelijks gebruik maken van de Bibliotheek. Ook dit jaar zullen 
de kinderen van groep 7 opgeleid worden tot jeugdbibliothecaris om zodoende in deze 
functie met de kinderen van groep 8 te assisteren bij het uitlenen van de boeken. Bij de 
peuters werken we met het project Boekstart. 
 
Tijdens de schoolvakanties is de bibliotheek op school in Elsendorp gesloten. 
 

3.57   Eerste H. Communie en H. Vormsel 

Groep 4: 
Datum eerste communie: datum is nog niet bekend. 
De ouderavonden worden geregeld door de ouders en betrokken parochies. 
 
Groep 8: 
Datum vormsel: Datum is nog niet bekend, zodra deze bekend is, wordt deze 
gecommuniceerd naar ouders. 
De ouderavonden worden geregeld door de ouders en betrokken parochies.   
Het kindcentrum stelt zijn ruimten beschikbaar, maar heeft zelf geen inhoudelijke inbreng in 
de voorbereiding. Een eventuele excursie kan i.s.m. de leerkracht georganiseerd worden. 
Wel dienen alle leerlingen van de groep hierbij betrokken te worden. 
 

3.58   Optreden groep 8 en prins - en prinsesverkiezing 

Optreden groep 8: vrij toegankelijk op donderdag 23 januari 2020 om 19:30 uur. 
Optreden groep 8: voor de kinderen en Prins – en Prinsesverkiezing: vrijdag 24 januari 2020. 
Het kindcentrum heeft gekozen voor verkiezingen en niet voor het loten van de jeugdprins 
en jeugdprinses op basis van het leerling- en oudertevredenheidsonderzoek in 2016. 
 
 

3.59   Schoolreizen peuterspeelzaal en groep 1 t/m 7  

Woensdag 30 juni 2020 : schoolreis gr 5 t/m 7 
Donderdag 2 juli 2020 : schoolreis gr 2, 3 t/m 4, peuters/ gr 1 speeltuin de Wieken. 
De ouderraad betaalt gedeeltelijk mee in de kosten van de schoolreizen van groep 1 t/m 7. 
 

3.60   Schoolkamp en afscheidsavond groep 8 
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Groep 8 gaat op schoolkamp naar Vinkel (vlakbij Den Bosch) van  
Maandag 22 juni t/m 26 juni 2020. 
De afscheidsavond is op woensdag 8 juli om 19.30 uur – 22:30 uur. Dit is tevens de laatste 
schooldag van groep 8. 
 

4.00   DE ONDERSTEUNING VOOR KINDEREN 

 

4.01   De interne begeleiding (IB) 

De intern begeleider is namens de directie verantwoordelijk voor de zorgstructuur op het 
kindcentrum en speelt bij de zorg voor de leerlingen een centrale rol. 
Zij coördineert de zorg, ondersteunt en begeleidt de leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers bij het geven van de juiste zorg aan alle leerlingen en peuters. De intern 
begeleider: 

 stelt de toetskalender op. 

 verzamelt en analyseert toetsgegevens. Op verschillende manieren worden deze 
besproken: d.m.v. een groepsbespreking, de leerlingbespreking of tijdens 
studiedagen. 

 neemt eenvoudige diagnostische toetsen af bij leerlingen. 
 voert (groeps)gesprekken met leerkrachten, met ouders en directie. 
 observeert leerling- en leerkrachtgedrag en gedrag van pedagogisch medewerkers. 
 speelt in op hulpvragen van de leerkracht/ pedagogisch medewerker. 
 begeleidt leerkrachten bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van 

groepsoverzichten, groeps- en handelingsplannen. 

 ontwikkelt procedures m.b.t. leerlingenzorg. 
 zorgt voor overzichtelijke dossiers. 
 blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen. 
 begeleidt leerkrachten/ pedagogisch medewerkers bij nieuwe ontwikkelingen. 
 bezoekt een netwerk van intern begeleiders. 

 onderhoudt contacten met externe instanties: ambulante begeleiders, pabber 
(preventieve ambulante begeleider), opvoedondersteuner (O&O’er) en 
jeugdverpleegkundige van de GGD. 

 beheert de orthotheek. 
 

4.02   De leerlingenzorg en ondersteuning peuters 

Hoe volgen wij de ontwikkeling van een peuter dan wel leerling? 

 Observaties door de leerkrachten/ pedagogisch medewerkers. 
 Gesprekken met de kinderen. 
 Het kindvolgsysteem KIJK; Het kindvolgsysteem KIJK wordt ingevuld voor de kinderen op 

de peuterspeelzaal en groep 1/2 door de pedagogisch medewerkers/leerkrachten. De 
ontwikkelingslijnen die zijn ingevuld geven een beeld van de ontwikkeling van het jonge 
kind. 

 Methodeafhankelijke toetsen (toetsen uit de methodes). 
 Methodeonafhankelijke toetsen; de CITO-toetsen of het leerlingvolgsysteem LOVS. Dit 

zijn toetsen die in groep 1 t/m 8 afgenomen worden en losstaan van de methode. 
Hiermee kun je bekijken hoe ver een leerling is in zijn of haar ontwikkeling vergeleken 
met andere leerlingen in Nederland die evenveel onderwijs gehad hebben. Deze toetsen 
geven een resultaat weer d.m.v. een letter en cijfer:  
A/B/C/D/E en  I/II/III/IV/V. A/I betekent dat de toets erg goed gemaakt is, een D/E  en 
IV/V score houdt in dat de toets onvoldoende gemaakt is.  

 SCOL: Dit observatiesysteem brengt de sociaal-emotionele ontwikkeling in beeld. 
 De Entreetoets in groep 7. 
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 De CITO Eindtoets Basisonderwijs in groep 8. 

 Het sociogram. Door kinderen een sociogram in te laten vullen, kunnen wij zien hoe een 
leerling in de groep staat, of het veel of weinig vriendjes / vriendinnetjes heeft en of 
andere leerlingen er graag mee samenwerken of juist niet.  

Planmatig handelen 
Met de gegevens die bovenstaande observaties, gesprekken en toetsen opleveren, gaan wij 
dit schooljaar starten met het maken van een onderwijsplannen waarin het onderwijsaanbod 
terug te vinden is. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig. Hiervoor 
gebruiken wij m.i.v. schooljaar 2018-2019 Focus PO. Het gaat daarbij niet alleen om de 
leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Met dit systeem krijgen wij 
inzicht in de opbrengsten én de onderwijsbehoeften van drie groepen leerlingen: de hoogst-, 
de gemiddeld en de laagst scorende leerlingen. Hierbij staan zes uitgangspunten centraal: 

 Van eind naar begin 
 School-groep-leerling 
 Middenmoot als vertrekpunt 
 Overeenkomsten in onderwijsbehoeften 
 Eerst convergent dan divergent 
 Respons op instructie 

Dossier 
De school heeft voor iedere leerling zowel een papieren als een digitaal dossier.  
Het papieren dossier bevat bijv. kopieën van rapporten, toetsen en onderzoeksverslagen. 
Het digitale dossier, volgkaart genoemd, bevat eveneens toets gegevens en korte 
opmerkingen gemaakt n.a.v. gebeurtenissen en gesprekken.  
Het bijhouden van de volgkaart heeft als doel zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van 
alles wat rondom een leerling gebeurt. Het dossier van uw kind kan, na afspraak, ingezien 
worden. 
Extra hulp 
Kinderen die extra hoog of laag scoren of bijv. concentratieproblemen hebben, krijgen een 
(instructie) programma dat past bij hun ontwikkeling. Dit wordt vastgelegd in de 
onderwijsplannen. De kinderen krijgen de extra hulp in een groepje. Individueel onderwijs 
kunnen we niet bieden.  
Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) 
Vanuit het orthopedagogisch didactisch centrum van stichting GOO is Karin Rutten aan ons 
kindcentrum verbonden. Zij biedt ondersteuning bij vragen rondom individuele kinderen en 
zij ondersteunt bij het didactisch en pedagogische handelen van leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers. Andere leden van het OPDC kunnen ons kindcentrum ook 
begeleiden bij specifieke hulpvragen. 
 

4.03   Rapportage / rapportbespreking / tussentijds gesprek 

Rapportage KIJK 
Minimaal 1x per jaar vindt er op de peuterspeelzaal een oudergesprek plaats, waarbij de 
inhoud van de KIJK-observatielijst wordt besproken.  
In groep 1/2 vindt minimaal 1x per jaar een oudergesprek plaats, waarbij de inhoud van 
KIJK observatielijst wordt besproken. Dit gesprek noemen wij voortgangsgesprek. Deze 
rapportage vormt samen met een opgebouwd portfolio de basis voor het oudergesprek 
halverwege het schooljaar.  

Het rapport:  
De kinderen van groep 3 t/m groep 7 ontvangen per schooljaar twee rapporten; in februari 
en in juni. In het rapport geeft de leerkracht u een overzicht van de ontwikkeling en de 
vorderingen van uw kind. De leerkracht verzamelt gedurende een lange periode gegevens 
over uw kind op sociaal-emotioneel - en cognitief gebied; de leerprestaties. 
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De leerlingen van groep 8 krijgen in hun laatste schooljaar één rapport, in februari. Dit 
schooljaar vindt er onderzoek plaats naar een digitaal rapport, het streven is om dit 
schooljaar dan wel uiterlijk het nieuwe schooljaar het digitale rapport in te voeren. 
Ouder/kind gesprekken 
Twee keer per jaar is er op ingeplande avonden de mogelijkheid met de leerkracht in 
gesprek te gaan over de vorderingen van een leerling: in november en maart. Dan kunnen 
de toetsscores en grafieken van het leerlingvolgsysteem ook ingezien worden. We gaan dit 
jaar onderzoeken hoe we kinderen bij deze gesprekken betrekken. 
Oktober 
In november zijn de bevindingsgesprekken in de groepen 1 t/m 8. Het welzijn van het kind, 
de observaties van de leerkracht, de bevindingen van ouders, de resultaten van het systeem  
SCOL (instrument voor de sociaal-emotionele ontwikkeling), de LOVS-resultaten van juni en 
de eerste leerresultaten worden dan besproken. 
Februari 
In maart worden de KIJK-observatielijst dan wel de rapporten, de beschreven ontwikkeling 
en resultaten van de kinderen tijdens een 15 minuten-gesprek toegelicht.  
Juni  
In juni kan op initiatief van zowel de ouder als de leerkracht een afspraak voor een gesprek 
over het laatste rapport ingepland worden. 
Groep 8 
Tijdens het eerste oudergesprek in november wordt gesproken over het voorlopig advies. Bij 
de ouderavond in februari wordt het definitieve advies toegelicht. Dus voor de uitslag van de 
Eindtoets Basisonderwijs.  
Tussentijds gesprek 
Als de omstandigheden daarom vragen, kunnen zowel ouders als leerkrachten/ pedagogisch 
medewerkers het initiatief nemen voor een tussentijds gesprek. 
Gesprekken peuterspeelzaal 
Op de peuterspeelzaal vindt rond de 3 jaar van uw kind een gesprek met u en de 
pedagogisch medewerker plaats aan de hand van het kindvolgsysteem Kijk. Als uw kind 4 
jaar wordt, vindt er een overdrachtsgesprek plaats met u, de pedagogisch medewerker van 
de peuterspeelzaal en de leerkracht van groep 1/2. 
 

4.04   Verlengde of verkorte schoolperiode (protocol) 

Een van de punten van overleg met de ouders is het verlengen of verkorten van de 
schoolperiode. Verkorten komt ter sprake als een leerling een voorsprong heeft op de groep 
op meerdere gebieden, welke zo groot is, dat inpassing in een volgende groep beter is voor 
de totale ontwikkeling van het kind. Dit zal zich vooral voordoen bij leerlingen van groep 1/2.  
Verlengen van de schoolperiode komt ter sprake, wanneer een kind over de hele linie 
achterblijft bij de groep en inpassing in een andere groep beter is voor de totale ontwikkeling 
van het kind. 
Er wordt, samen met de ouders, goed gekeken naar de mogelijke voordelen en meerwaarde 
van een dergelijke beslissing. De definitieve beslissing over de plaatsing ligt bij de directie. 
Met de ouders wordt structureel de ontwikkeling van het kind besproken. 
Vaker komt het voor dat een kind meegaat met de groep en voor een bepaald vak op een 
aangepast programma of in zijn eigen tempo gaat werken. Dit kan zowel naar een hoger 
niveau als naar een lager niveau.  
Een leerling die op zijn eigen tempo op een lager niveau werkt, zal hoogstwaarschijnlijk een 
lager eindniveau behalen bij het verlaten van de school. Het streven is om aan te sluiten bij 
het voortgezet onderwijs, tenzij een ontwikkelingsperspectief of onderzoek aantoont dat dit 
niet mogelijk is. 
 

4.05   Aanmelden peuters, nieuwe leerlingen en instroommomenten 4-jarigen 
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De aanmelding van peuters/ leerlingen kan het hele jaar door plaatsvinden na overleg met 
de directeur. Tijdens het aanmeldingsgesprek vertelt de directeur over de visie en 
uitgangspunten van het kindcentrum. Ouders worden rondgeleid om de sfeer van het 
kindcentrum te proeven. Aan de ouders van een aangemelde peuter/ leerling zal de 
kindcentrumgids verstrekt worden om hen te informeren over Kindcentrum de Dompelaar. 
Aanmelding peuters / leerlingen 
Kinderen, die 2 jaar en drie maanden zijn, kunnen instromen bij ons op de peuterspeelzaal. 
U kunt de aanmelding doen vanaf het moment dat uw kind 1 jaar wordt. Het is van belang 
dat u uw peuter tijdig aanmeldt. U kunt dit doen via de website of via het inschrijfformulier 
dat https://stichtinggoo.nl/pagina/57/Je-kind-inschrijven op de peuterspeelzaal en bij directie 
verkrijgbaar is.  
Ook als uw kind op de peuterspeelzaal zit, dient u uw kind aan te melden op de basisschool. 
Naast het aanmeldingsformulier wordt gevraagd om algemene informatie over uw kind te 
verstrekken.  
Indien uw kind bij ons op de peuterspeelzaal zit en instroomt op de basisschool vindt er altijd 
een warme overdracht plaats met ouders, leerkracht groep 1 en de pedagogisch 
medewerker van de peuterspeelzaal. De gegevens van het aanmeldingsformulier worden 
vervolgens opgeslagen in een geautomatiseerd bestand.  
Voor alle kindcentra in Gemert-Bakel wordt er ook nog een gezamenlijke aanmeldingsdatum 
gepland in maart 2020 (ouders kunnen dus ook aanmelden buiten deze datum om). Vanaf 
vier jaar mág een kind naar de basisschool, vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig.  
Instromen 4-jarigen 
Een leerling mag instromen op de basisschool op de eerstvolgende schooldag nadat het kind 
vier jaar is geworden. Kinderen die in augustus of begin september 4 jaar worden, starten in 
overleg met de ouders op de eerste schooldag van dat betreffende schooljaar.  Zo kunnen zij 
toch twee volledige jaren onderwijs volgen in groep 1 en 2.  
Wordt uw kind 4 jaar na de meivakantie? Dan stroomt uw kleuter in principe in na de 
zomervakantie. Vanaf de meivakantie loopt het schooljaar op zijn einde: er zijn dan 
afrondende activiteiten, terwijl een nieuwe kleuter juist baat heeft bij een sfeer van 
‘opstarten’. Uw kind kan voor de zomervakantie wel alvast komen wennen. 
Soms kan het nodig zijn om een instromer alleen ’s morgens naar school te laten gaan. 
Voordat de kinderen naar de basisschool komen, mogen ze van tevoren kennis komen 
maken door twee ochtenden of middagen mee te draaien. Bij iedere aanmelding vindt een 
intakegesprek plaats met de directeur van het kindcentrum. 
 

4.06   Informatieouderavonden  

In het begin van het schooljaar verzorgt de leerkracht / pedagogisch medewerker van de 
betreffende groep een informatieavond. U kunt met elkaar kennismaken en krijgt informatie 
over het jaarprogramma, de leerstof, de dagindeling, afspraken, kindcentrum / 
klassenregels, ouderhulp, bibliotheekpunt enz. De data van de informatieavonden zijn 
opgenomen in de kalender. 
 
 
 
 
 
 

4.07   Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08 

De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Scholen krijgen daarmee een 
zorgplicht; elk kind heeft recht op passend onderwijs op de eigen school eventueel met extra 
ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school of in het speciaal onderwijs. Om 

https://stichtinggoo.nl/pagina/57/Je-kind-inschrijven
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aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen 
reguliere en speciale scholen samen een regionaal samenwerkingsverband.  
De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan 
leerlingen en de bekostiging daarvan. Het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-
08 bestrijkt tien gemeenten.  
De (deel)gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten, Boekel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Laarbeek en Someren. De aangesloten 
onderwijsinstellingen c.q. de schoolbesturen zijn grotendeels gevestigd in deze regio. Ook 
zijn er enkele schoolbesturen voor met name speciaal onderwijs – die hun (hoofd)vestiging 
buiten de regio hebben, maar wel onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen binnen 
Helmond-Peelland. Binnen de regio maken ruim 27.000 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 14 
jaar gebruik van de aanwezige onderwijsvoorzieningen. Het samenwerkingsverband heeft 
verschillende ambitie-doelstellingen geformuleerd.  
De belangrijkste hiervan zijn: het zorgen voor een dekkend netwerk aan voorzieningen om te 
voorzien in een passend ondersteuningsaanbod, goede samenwerking met de zorgpartners, 
het vormgeven van educatief partnerschap met ouders/verzorgers, het verhogen van het 
niveau van de basisondersteuning. En dit binnen transparante afspraken rondom de inzet 
van de beschikbare financiële mogelijkheden. 
 

 4.08   Passend onderwijs Stichting GOO 

Missie 
Stichting GOO (waar KC De Dompelaar deel van uit maakt) biedt voor iedere leerling 
een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteunings- en 
zorgaanbod. Uit de missie wordt de visie afgeleid: 
Visie:  
Passend onderwijs gaat over aansluiten op de onderwijsbehoeften van leerlingen en hoe dit 
is georganiseerd en gefinancierd. Dit betreft niet alleen ‘de zorgleerlingen’, maar alle 
leerlingen in onze regio. Dit betekent dat goed onderwijs voor alle leerlingen het 
uitgangspunt is.  

1. Passend 

 Regulier waar het kan, speciaal waar het moet.  
 De gezamenlijke schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een dekkend aanbod 

waarbij rechtsgelijkheid binnen het hele verband gegarandeerd is.                                                                                                              
2. Thuisnabij 
School-wijk-dorp-gemeente-SWV.  
Uitgangspunten: 

 Er is sprake van opschaling als de gewenste ondersteuning niet kan worden geboden. 
 De ondersteuning/oplossing gaat zoveel mogelijk naar het kind in plaats van het kind 

naar de ondersteuning/oplossing. 
3. Integraal 

 Een kind, een gezin, een plan. 
 Hierover worden in het kader van de transitie jeugdzorg, afspraken gemaakt met o.a. 

de gemeente.  

 Het gaat dan om onderwijs-overstijgende ondersteuningsvragen.  
 
 
 
4. Handelingsgericht 

 Wat heeft dit kind met deze ondersteuningsbehoefte, met deze ouders, met deze 
leerkracht en met deze klas nodig. 
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De Stichting GOO heeft als uitgangspunt:   
- wat je zelf kan, doe je zelf 
- wat beter kan als je het samen doet, doe je samen  
- wat beter werkt als een ander het doet, laat je door een ander doen. 

 
Uitwerking uitgangspunten: 

1. Goede basisondersteuning op iedere basisschool 
2. Realiseren van kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften 
3. Ondersteuning die zichtbaar, flexibel is en zo dicht mogelijk bij de werkvloer wordt 

georganiseerd 
4. Ouders worden nauw betrokken 
5. Ondersteuning kenmerkt zich door korte lijnen, snelle beschikbaarheid en passend bij 

de situatie 
6. Inrichting van de ondersteuning heeft een directe relatie met de afspraken over 

basisondersteuning en basiskwaliteit en is gericht op optimale vraagsturing vanuit 
leerling, leerkracht, schoolniveau 

7. Gebruik maken van opgebouwde expertise binnen de basisscholen en het speciaal  
       basisonderwijs en het OPDC van Stichting GOO. 

Doelstellingen: 
1. Het ondersteunen en faciliteren van goed onderwijs op de scholen. 
2. Goede samenwerking met de zorgpartners realiseren, om onderwijs overstijgende 

ondersteuningsvragen te kunnen beantwoorden. 
3. Zorgen voor een dekkend ondersteuningsaanbod voor alle leerlingen. 
4. Betrokkenen zelf passend laten arrangeren naar specifieke onderwijsvoorzieningen. 
5. Vanuit educatief partnerschap ouders optimale ondersteuning bieden bij het passend 

arrangeren. 
6. De financiële beheersbaarheid en de financiële transparantie.   

 

 

4.09   Passend onderwijs Kindcentrum de Dompelaar 

Algemeen 
Passend onderwijs overrompelt ons niet. Thuisnabij voor alle kinderen was en blijft ons  
uitgangspunt. In de afgelopen jaren zijn er weinig leerlingen verwezen naar het SBO of SO. 
Dus speciaal alleen waar het moest en moet. Dit houdt in dat wij met alle ouders die hun 
kind willen aanmelden uitvoerig in gesprek gaan. Wij willen zo duidelijk in kaart brengen 
welke ondersteuningsbehoeften er zijn en waar kansen en mogelijkheden liggen om het kind 
tot ontwikkeling te brengen op onze school. Wij willen meedenken in oplossingen. Ouders 
krijgen bij dit eerste gesprek een rondleiding door onze school waarbij sfeer geproefd kan 
worden en ouders zich een eerste beeld kunnen vormen van ons onderwijs en ons 
kindcentrum.  
Het team van Kindcentrum de Dompelaar is bereid zich voortdurend te ontwikkelen op 
diverse vlakken om zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling 
van kinderen een positieve stimulans te geven. 
 
Ambitie 
Het schoolondersteuningsprofiel van Kindcentrum de Dompelaar wordt gekenmerkt door 
ambities. Wij willen een brede zorgschool zijn. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn.  
Onze visie hierop is dat het goed is voor de ontwikkeling van kinderen als zij in hun eigen 
dorp/ omgeving naar het kindcentrum (school) kunnen gaan. In afstemming met ouders 
onderzoeken wij of wij de ondersteuning kunnen bieden passend bij elk kind. Wij hebben 
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niet op voorhand onze grenzen hierin gedefinieerd. Het is van belang dat alle kinderen 
binnen ons kindcentrum een ontwikkeling doormaken; wij willen dat kinderen zich maximaal 
kunnen ontwikkelen waarbij de lat hoog wordt gelegd. Indien wij de expertise zelf niet in 
huis hebben, onderzoeken wij de mogelijkheden voor externe ondersteuning. Beperkende 
factor hierbij is de krimpende formatie vanwege de terugloop van het aantal leerlingen. Het 
bezetten van de vier combinatiegroepen biedt beperkt ruimte voor extra ondersteuning aan 
een groep of individuele leerlingen. Zoeken naar mogelijkheden om hieraan toch tegemoet 
te komen, is de uitdaging. Wij denken aan het flexibel inzetten van leerkrachten en 
groepsoverstijgend werken van groep 1 t/m 8. 
Expertise 
In de afgelopen jaren hebben onze leerkrachten veel ervaring en kennis opgedaan met het 
bieden van extra ondersteuning op velerlei gebied: Autisme, ADHD, dyslexie, lichamelijke 
aandoeningen zoals de ziekte van Duchenne, Spina bifida, leukemie en het beïnvloeden van 
groepssfeer en sociaal-emotionele ontwikkeling met het project Like me. Materialen zijn 
eveneens aanwezig. Onze school heeft een bescheiden expertise op rekengebied- 
taalgebied- meerbegaafdheid-ICT-techniek. Voldoende voor een kansrijk aanbod maar een 
voortrekkersrol binnen het grotere samenwerkingsverband door verdere verdieping en 
specialisatie is voor ons kleine team onhaalbaar gezien de tijdsinvestering. De intern 
begeleider heeft een afgeronde opleiding contextuele leerlingbegeleiding. Bij deze opleiding 
wordt gekeken naar de achtergrond van kinderen en hoe deze het gedrag kan beïnvloeden. 
Er wordt gewerkt vanuit een visie waarbij gekeken wordt naar kansen i.p.v. naar 
beperkingen. Er is aandacht voor de samenwerking met ouders. In losse modules zijn de 
volgende onderwerpen aan bod gekomen: faalangst, rouw en verwerking, pesten, omgaan 
met verschillende culturen en seksueel misbruik aan bod. 
Fysieke mogelijkheden 
Onze flexibel ingerichte klaslokalen van 72 m2 met de aangrenzende royale gezamenlijke 
ruimtes bieden alle mogelijkheden om tegemoet te komen aan individuele behoeftes zoals 
een eigen, prikkelvrije werkplek.  
Samenwerking 
De Elsendorpse samenleving en Kindcentrum de Dompelaar kennen een vanzelfsprekende, 
uitstekende samenwerking. Wat goed is voor het dorp is goed voor het kindcentrum en 
omgekeerd. Om de voornoemde beperkende factoren van ons kindcentrum het hoofd te 
kunnen bieden en toch onze ambities waar te kunnen maken, is nadere samenwerking met 
een andere kleine school noodzakelijk. Elsendorpse verenigingen werken op diverse fronten 
al samen met het naburige De Rips. Kindcentrum de Dompelaar zoekt mogelijkheden voor 
samenwerking met o.a. Kindcentrum de Kastanjelaar uit Milheeze. 
 

4.10   Zorg voor jeugd 

In 2008 is een nieuw digitaal signaleringssysteem van start gegaan in de provincie Noord-
Brabant. Het betreft een systeem waarbij allerlei instanties die werken met kinderen een 
signaal af kunnen geven wanneer zij zich ernstige zorgen maken over een kind en 
vermoeden dat er sprake is van mishandeling of verwaarlozing. Binnen het systeem wordt 
dan zichtbaar of ook andere instanties al een signaal hebben afgegeven en wie de zorg voor 
een kind gaat coördineren. Het systeem is bedoeld om te voorkomen dat instanties naast 
elkaar werken en zo de zorg voor deze kinderen optimaal op elkaar af te stemmen. In de 
toekomst zal dit een landelijk systeem worden. 
Op ons kindcentrum heeft Irene Vloet (IB-er) toegang tot dit systeem. 
 
 

4.50   DE GANG VAN ZAKEN 

 

4.51   Afwezigheid i.v.m. ziekte / verzuim / verlof (team) 
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Bij afwezigheid van leerkrachten of pedagogisch medewerker i.v.m. ziekte of verlof worden 
zijn / haar taken overgenomen door een vervanger/ ster. Wij maken gebruik van een 
vervangerspool, waarin leerkrachten en pedagogisch medewerkers zitten, die bereid zijn om 
in deze situaties de groep over te nemen. Dit betekent dat het kan voorkomen dat er een 
andere, niet voor uw kinderen bekende, leerkracht/ pedagogisch medewerker voor de groep 
komt te staan. Vervanging regelen wordt steeds lastiger gezien het te kort aan leerkrachten/ 
pedagogisch medewerker. Het zou daarom voor kunnen komen dat we groepen thuis 
moeten laten. 
 

4.52   Afwezigheid i.v.m. ziekte / verzuim / verlof (kinderen) op school 

Afwezigheid:    
Het kindcentrum moet altijd, voor 08.30 uur, op de hoogte gebracht worden van 
afwezigheid van uw kind en de reden ervan.  
Dus, is uw kind ziek, bel dan VOOR aanvang van de school; onze voorkeur heeft het dat u de 
ziekmelding in het ouderportaal zet. 
Verzuim:  
Zodra een leerling op drie achtereenvolgende dagen verzuimt, of gedurende vier 
opeenvolgende lesweken meer dan een achtste deel van de lestijd verzuimt, moet de 
schoolleiding dat melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Wanneer de 
schoolleiding oordeelt dat er sprake is van zorgwekkend verzuim, kan dit eerder worden 
gemeld. 
Verlof:  
De wet kent verschillende vrijstellingen voor extra verlof. De voornaamste betreft vrijstelling 
van het schoolbezoek voor kinderen van ouders, die vanwege hun beroep bijna onmogelijk 
gebruik kunnen maken van de vastgestelde vakantieperiodes. Ouders moeten kunnen 
aantonen dat van geen enkele vakantie gebruik gemaakt kan worden.  
Kan men dus wel in de herfst- en kerstvakantie weg, dan is de vrijstelling niet van 
toepassing als men in de zomervakantie niet weg kan. Indien van toepassing moet een 
schriftelijke werkgeversverklaring overlegd worden. Bovenstaand en ander extra verlof dient 
middels het invullen van een formulier bij de directie van de school aangevraagd worden.  
De directie geeft op het formulier aan al of niet akkoord te gaan met de aanvraag. Het 
formulier is eveneens te downloaden van onze website. Het extra verlof mag niet verleend 
worden voor een lang weekend of voor een gunstige vakantieboeking.  
Ongeoorloofd verlof moet gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. 
 
 

4.53   Verlof vierjarigen 

Voor vierjarige kinderen bent u wettelijk niet verplicht om verlof aan te vragen. Toch willen 
wij weten waarom en wanneer uw kind niet op school is. Kinderen vanaf vijf jaar zijn 
leerplichtig.  
 
 
 

4.54   Regels in geval van schorsing en verwijdering van leerlingen 

Schorsing.  
Bij ernstig ongewenst gedrag van een leerling kan worden overgegaan tot schorsing. Hierbij 
wordt de leerling tijdelijk de toegang tot de school ontzegd. Het bevoegd gezag wordt 
voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel en om goedkeuring 
gevraagd. 
Verwijdering. 
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft 
voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan tot verwijdering 
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worden overgegaan. Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het 
bevoegd gezag. Voor schorsing en verwijdering van leerlingen is een protocol opgesteld 
welke in te zien is op school.  
 

4.55   Verzekeringen team / kinderen 

Het bestuur van stichting GOO heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten 
ten behoeve van de pedagogisch medewerkers, al het onderwijsgevende – en 
onderwijsondersteunend personeel en de vrijwillige medewerkers van de school. Deze 
verzekering dekt de aansprakelijkheid voor deze mensen. Uitdrukkelijk vermelden wij dat de 
kinderen niet bij deze verzekering zijn ondergebracht. Ouders dienen voor hun kinderen zelf 
zorg te dragen voor een particuliere WA-verzekering. Er is ook geen collectieve 
inzittendenverzekering bij vervoer met een auto. 
Daarnaast is er een kindcentrumongevallenverzekering voor de kinderen, die bij invaliditeit of 
lichamelijk letsel een uitkering verstrekt. Dit als de oorzaak het gevolg is van een ongeval en 
plaatsvindt onder schooltijd/ peuterspeelzaaltijd of op de weg van of naar het kindcentrum. 
De vergoeding voor gemaakte kosten geldt alleen als dat medische kosten zijn. De 
verzekering is alleen aanvullend op bestaande verzekeringen. Bij de schoolverlaterdagen 
wordt apart een schoolongevallenverzekering afgesloten. 
 

4.56   Verjaardag kind / leerkracht / pedagogisch medewerker 

* Kind:  
Wij vinden het vanzelfsprekend dat de traktatie uit fruit bestaat (of iets van dien aard). Er 
zijn ook andere leuke attenties te vinden, die niet veel kosten. Trakteren op snoep is niet 
toegestaan. Op de peuterspeelzaal hoeft u niet voor een traktatie te zorgen; deze wordt 
verzorgd door de peuterspeelzaal. 
* Leerkracht/ pedagogisch medewerker:  
De verjaardagen van de leerkrachten worden gezamenlijk gevierd (Juffendag). De datum is 
woensdag 17 juni 2020.  
 

4.57   Verbruiksmateriaal 

In het begin van het schooljaar krijgt elk kind goed materiaal om te kunnen starten (potlood, 
gum, balpen, liniaal, kleurdoos, vulpen, enz.). Indien materiaal opzettelijk of door slordigheid 
vernield wordt of zoekraakt, moet het kind, tegen vergoeding, nieuw materiaal aanschaffen.  
 

4.58   Excursies 

Soms gaan de kinderen op excursie om meer te weten te komen over een bepaald thema, 
waarmee de klas bezig is (betekenisvol onderwijs). Vaak wordt dan een beroep gedaan op 
ouders om zorg te dragen voor het vervoer. 
 
 
 
 

4.59   Acties 

In overleg met de ouderraad en de medezeggenschapsraad, vanaf dit schooljaar de 
kindcentrumraad, is besloten jaarlijks te bekijken aan welke acties deelgenomen kan worden. 
Vast in het programma staan opgenomen de Kinderpostzegelactie en ‘heitje voor een 
karweitje’.  
 

4.60   Verjaardagscadeautjes maken in de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 

De kinderen mogen bij verjaardagen van vader en moeder een cadeautje maken.  
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In het begin van het schooljaar wordt gevraagd om alle verjaardagen op te schrijven, zodat 
u niet bij elke verjaardag een briefje mee hoeft te geven. 
 

4.61   (T)huiswerk / extra werk voor groep 5 t/m 8 

-dagelijks het jeugdjournaal bekijken 
-oefenen voor een toets, meestal wereldoriëntatie 
-de nieuwskring voorbereiden (alleen groep 7 en 8) 
-oefenen voor muziek (groep 3 t/m 8) 
-reken- en/of taalopdrachten maken (alleen in groep 8) 
 

4.62   Vervolgonderwijs groep 8 

De weg naar het voortgezet onderwijs wordt al voor groep 8 ingezet. De rapporten, de 
gegevens van het leerlingvolgsysteem vanaf groep 3 en de uitslag van de entreetoets geven 
vaak al een beeld van de mogelijkheden van een leerling. 
De definitieve keuze wordt uiteraard pas in groep 8 gemaakt. 
De leerlingen krijgen in de periode tot januari veel informatie over het voortgezet onderwijs 
(V.O.). Een excursie naar een voortgezet onderwijsschool hoort hier uiteraard bij. Het kan 
een hulpmiddel zijn om tot een verantwoorde beslissing te komen. 
In april wordt verplicht deelgenomen aan de Eindtoets Basisonderwijs. De uitslag gaat ook 
naar het V.O. In februari tijdens een gesprek met ouders en betreffende leerling wordt de 
uiteindelijke keuze bepaald voor het voortgezet onderwijs. 
Op school is het protocol “De weg naar het voortgezet onderwijs” in te zien. 
 

4.63   Halen en brengen van kinderen 

Van huis naar school / voor - en na schooltijd. 
De rotonde Elsendorpseweg – Midden-Peelweg is altijd een lastig punt om over te steken. 
Het is daar gevaarlijk en goed opletten is vereist. Bij het halen en brengen van kinderen ligt 
de verantwoordelijkheid in deze bij de ouders!  
Afhalen en brengen van de kinderen per auto bij de school: 
Hoewel niet door borden is aangegeven, gaan we er voor de veiligheid van uit dat alle 
auto’s de school naderen vanaf de Musschenbroekstraat / Rector Büsscherstraat  
en de school verlaten richting De Grootstraat. Ook vragen we de ouders dringend 
niet aan de kant van het kindcentrum te parkeren of te stoppen. 
De kinderen die met de fiets komen moeten de ingang bij de sluizen gebruiken. Ze stappen 
hier af en gaan te voet het plein voor de Dompelaar op. Op deze manier verlaten ze het 
plein ook weer. Alleen te voet mag gebruik gemaakt worden van de uitgang bij de 
pinautomaat. 
 

4.64   Speelplaats, surveillance / inlooptijd en fietsenstalling 

Speelplaats 
We stimuleren een goed spelgedrag op de speelplaats, waarbij veiligheid en omgang met 
elkaar vanzelfsprekend is. 
De speelplaats is ingericht met prachtige klimtoestellen en is een openbare speelplaats welke 
ook buiten schooltijd opengesteld is. Tijdens schooltijden is de speelplaats alleen maar voor 
kinderen van het kindcentrum toegankelijk. Op woensdag en vrijdag is de speelplaats vrij 
toegankelijk vanaf 12.30 uur. Op de (openbare) speelplaats mag niet gefietst en gevoetbald 
worden. 
Surveillance / inlooptijd 
Voor aanvang van de lessen mogen ouders en kinderen op het pleintje voor de hoofdingang 
wachten totdat de bel/zoemer gaat. De bel/zoemer gaat 7 voor half 9 ’s morgens. Alle 
leerlingen en ouders gaan ’s morgens via de hoofdingang naar binnen. Het is de bedoeling 
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dat de lessen tijdig aanvangen. Fijn als u even met uw kind binnenloopt, maar we 
verwachten dat bij aanvang van de lessen alle ouders het lokaal hebben verlaten. Dat is dus 
om half 9 ’s morgens. 
Surveillance rooster 2019/2020 
      
Maandag   Silke    Overblijven: Mireille 
Dinsdag   Elke D    Overblijven: Irene 
Woensdag   Elke T 
Donderdag   Monique   Overblijven: Lieke 
Vrijdag    Chantal 
 

Fietsenstalling 
Het is aan de ouders om te bepalen of de kinderen die in de nabijheid van de school wonen 
met de fiets naar school komen. We hebben momenteel meer dan genoeg plekken in de 
fietsenstalling. 
 

4.65   Snoep, fruit en tussendoortje 

Snoep 
Op school dus ook op de speelplaats en in de klas mag niet worden gesnoept! 
Wij vragen uitdrukkelijk aan alle ouders om hieraan mee te werken.  
Uitzonderingen: 
Sinterklaas, vieringen, schoolreizen, kamp en andere buitengewone situaties. 
Fruit eten peuters en groep 1 
De kinderen van de peuterspeelzaal en groep 1 nemen hun fruit mee (geschild en in stukjes 
met uitzondering van een banaan). Verder krijgen de kinderen water. De kleuters mogen zelf 
het water meenemen vanuit thuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elke morgen rond tien uur wordt er fruit gegeten en/of iets gedronken. De kinderen zitten 
dan bij elkaar in de kring en eten hun fruit. Het fruit wordt bij binnenkomst in de mand 
gelegd. De fruitkring wordt geopend met het fruitliedje.  
Een tussendoortje is fruit en/of drinken (voor groep 2-8) 
Tijdens de pauze wordt het fruit opgegeten of opgedronken. 
 

4.66   Continurooster (protocol) 

 
De invulling van het overblijven heeft twee belangrijke uitgangspunten:   
1. Alle kinderen dienen met een veilig gevoel en in rust op school over te kunnen blijven.  

2. Het personeel dient het overblijven als 'rustig' te ervaren en heeft een half uur pauze.  
 
Overige uitgangspunten zijn:  
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 De pauze is van 12:00 – 12:45 uur.  

 Kinderen eten in de eigen groep met de leerkracht van 12:00 – 12:15 uur.  
 Kinderen gaan van 12:15  – 12:45 uur buiten spelen; 12:40 u gaat de bel voor de 

inloop naar de groepen.   
 In groep 1 is een vrijwillige overblijfkracht, Petra van Bergen-Kluijtmans, vanaf 12:00 

uur in de groep aanwezig. Deze blijft in de groep, zodat kinderen die meer tijd nodig 
hebben om te eten, opgevangen worden. Daarnaast zorgt deze vrijwillige 
overblijfkracht ervoor dat alle tafels van de groepen schoongemaakt worden.  

 Tijdens het buiten spelen zijn er 2/3 surveillanten aanwezig. 1 surveillant is een 
ambulant teamlid en 1/2 surveillanten zijn vrijwillige overblijfkrachten. Er gaan twee 
surveillanten naar binnen om op 12:40 uur de inloop rustig te laten verlopen.  

 Indien het regent, gaat het regenprogramma in werking.   
 Het gedragsprotocol is leidend tijdens het overblijven en geeft inzicht in de afspraken 

en regels die de leerkrachten en pedagogisch medewerkers/ onderwijsassistent met de 
kinderen hebben gemaakt die ertoe leiden dat er een fijne sfeer is voor iedereen binnen 
het kindcentrum 

 
Afspraken eten:  

 De kinderen brengen zelf het brood en drinken mee in broodtrommel + goed 
sluitende drinkbeker/flesje met draaidop of pakje drinken. We bieden ouders de 
gelegenheid om gebruik te maken van schoolmelk. Zie voor verdere informatie 
https://iedereenfitopschool.nl/nl/l/schoolmelk-ouders/   

 De spullen voor het overblijven en de ochtendpauze worden in de daarvoor 
bestemde vakjes gelegd boven de kapstokken. Wij vinden het belangrijk dat er 
gezonde voeding wordt meegenomen tijdens het overblijven. Er mag geen snoep 
en frisdrank meegebracht worden.  

 Er wordt geen koeling gebruikt voor het eten dus daar dient men rekening mee te 
houden bij de keuze van het beleg. Eventueel kan men thuis een koelelementje in 
de broodtrommel toevoegen. Indien ouders gebruik willen maken van Campina 
Schoolmelk dan wordt dit gekoeld bewaard.  

 Toiletbezoek voor het eten.  

 Gelijktijdig beginnen met eten. 
 Je wenst elkaar smakelijk eten. 
 Blijven zitten tijdens het eten.  
 Netjes opruimen.  
 Eten over? Terug in de trommel, zo zien ouders ook dat hun kinderen teveel 

meekrijgen of slecht eten.   

 Afval? Terug in de broodtrommel. Geen afvalbakjes op tafel, geen geloop naar de 
prullenbak. Rust = rust: alle kinderen zitten even.  

 Iedereen gaat altijd naar buiten, waarbij we wel kijken naar de kinderen van 
groep 1 en 2 in hoeverre zij een rustmoment nodig hebben (hiervoor is de 
vrijwillige overblijfkracht in groep 1/2).  
 

 Surveillance  Groep 1 t/m 8  

12:15 – 12:45 uur  

Maandag  Juf Mireille en 1 vrijwillige overblijfkracht, Sophie Bardoel  

Dinsdag  Juf Irene  
en 1 vrijwillige overblijfkracht Leny van den Boogaard  

Donderdag Juf Lieke en 1 vrijwillige overblijfkracht Martine Huizer 

https://iedereenfitopschool.nl/nl/l/schoolmelk-ouders/
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4.67   Sociale veiligheid  (Like me) 

We zijn het afgelopen schooljaar gestart om samen te werken met betrekking tot de 
leefbaarheid in ons dorp. Leefbaarheid in de zin van dat iedereen erbij hoort en wordt 
gerespecteerd, waardoor iedereen zich fijn en veilig kan voelen. We werken hier allemaal 
aan mee: het kindcentrum, ouders, de verenigingen, in de straat en in de buurt. We doen dit 
met het terugkerende thema: LIKE ME. Er is een werkgroep Like me waarin diverse 
geledingen zijn vertegenwoordigd: verenigingen, dorpsondersteuner, kindcentrum en een 
externe procesbegeleider. 
 
LIKE ME is: 
1.Preventief (voorwaardelijk en geen antipestprogramma)  
2.Structureel (borgen in rooster en visie/beleid)  
3.Effectief (vaste evaluatiemomenten en PDCA) 
 
LIKE ME is: 
L ike me (je bent goed zoals je bent) 
I edereen hoort erbij 
K ijk en kies. Wat doe jij? 
E lkaar respecteren begint bij jou 
 
M et elkaar, samen!  
E cht en eerlijk zijn 
 
De krachtige principes van de LIKE ME themaweken 

 Meteen (weer)beginnen met het werken aan een positieve leefsfeer, groepsvorming.  
 Iedereen een welkom gevoel geven. 



 33 

 Een goed begin is het halve werk. Het kindcentrum/groep biedt vanaf het begin 
veiligheid, vertrouwen en grenzen en er ontstaat minder ongenoegen.  

 De LIKE ME boodschap op zo veel mogelijk verschillende manieren kindcentrumbreed 
uitdragen. 

 Een uitgewerkt gevarieerd activiteitenaanbod voor alle groepen. 
 Inloggers en uitloggers: echt contact met elkaar aan het begin en einde van de dag. 
 Saamhorigheid in voorbereiding en uitvoering. Leerkrachten, pedagogisch 

medewerkers, directie en ouders werken echt samen voor en met de kinderen. 

 De leerkracht/ pedagogisch medewerker doet zelf met alles mee en laat zichzelf zien. 
 Een gezamenlijke LIKE ME opening en sluiting voor, door en met kinderen, ouders en 

leerkrachten. 

 
Doelen korte termijn LIKE ME themaweken 

Lees waar kinderen staat, ook leerkrachten/ pedagogisch medewerkers. 
 Er is een positieve groepssfeer waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen 

ontwikkelen.   

 Elk kind is gehoord en gezien door de leerkracht en door de andere kinderen. 
 Elk kind voelt zich prettig in een veilige leef- en leersfeer. 
 Kinderen hebben elkaar beter leren kennen. 
 Er is een gemeenschappelijke taal geleerd om voor jezelf op te komen en om 

conflicten ‘geweldloos’ op te lossen. De wonderwoorden zijn zichtbaar in elke groep, 
maar ook in de gymzaal, op de voetbalclub en de tennisvereniging. 

 Kinderen en leerkrachten zijn er trots op bij deze groep te horen. 
 Iedereen hoort erbij en niemand wordt buitengesloten. 
 Ouders zijn betrokken; ze zien, horen en bemerken de positieve effecten. 

 
Doelen LIKE ME lange termijn 

 Kinderen zijn en kennen zichzelf, je bent goed zoals je bent. 
 Kinderen komen voor zichzelf op en lossen conflicten zelfstandig op. 
 Alle kinderen horen erbij. 
 We hebben respect voor elkaar; geven en krijgen. 

 Kinderen zijn echt en durven zich te uiten. 
 We zien het goede in iedereen. 
 We staan op voor elkaar, steunen elkaar. 
 Dit zie je elke dag, in elke groep. 
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Opbouw van de themaweken 
Zelfvertrouwen – betrokkenheid – verbondenheid 
Oftewel: we beginnen bij ik, daarna naar jij en vervolgens naar 
wij. De digitale methode Kwink is hierbij ondersteunend. 
 
Veiligheidsplan 
Op basis van bovenstaande aanpak is dit schooljaar het 
veiligheidsplan opgesteld en is er een aanvraag gedaan voor het 
thema certificaat Welbevinden en Sociale veiligheid.  
 

4.68   Omgangsvormen en taalgebruik 

Wij eisen nette omgangsvormen en correct taalgebruik. De leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers worden altijd aangesproken met juffrouw of meester.   
 

4.69   Sponsorbeleid 

De school maakt in principe geen gebruik van sponsoring. Alleen voor de 
schoolverlaterdagen en incidenteel bij een bijzondere gebeurtenis worden enkele bedrijven 
benaderd om een activiteit te sponsoren. Er wordt daarvoor geen tegenprestatie geleverd in 
de vorm van een advertentie of reclamebord. 
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5.00   HET KINDCENTRUM EN GELEDINGEN  
 

5.01   Het team van Kindcentrum de Dompelaar 
 

 
 
 

Kindcentrum 
Pedagogisch medewerkers 
Ria Buuts (PSZ)    ria.buuts@stichtinggoo.nl  
Marilou Looman (PSZ)   marilou.looman@stichtinggoo.nl  
 
Leerkrachten, intern begeleider  
Elke Dinsbach  elke.dinsbach@stichtinggoo.nl   
Irene Vloet   irene.vloet@stichtinggoo.nl  
Lieke Dreesen   lieke.dreesen@stichtinggoo.nl  
Elke Teunissen   elke.teunissen@stichtinggoo.nl  
Monique Moonen   monique.moonen@stichtinggoo.nl  
Chantal van Loon   chantal.vandeneijnde@stichtinggoo.nl   
Silke van Bakel   silke.vanbakel@stichtinggoo.nl  
Henk Veneberg   henk.veneberg@stichtinggoo.nl  
 

Sport- en beweegcoach  
Tijn van Lankvelt, Tijn ondersteunt en begeleidt één keer in de twee weken op 
woensdagochtend. 
 
Muziek 
Joris de Bont, Joris geeft muziekles in de groepen 1 t/m 8 één keer in de twee weken op 
maandagochtend.  
 

mailto:ria.buuts@stichtinggoo.nl
mailto:marilou.looman@stichtinggoo.nl
mailto:elke.dinsbach@stichtinggoo.nl
mailto:irene.vloet@stichtinggoo.nl
mailto:lieke.dreesen@stichtinggoo.nl
mailto:elke.teunissen@stichtinggoo.nl
mailto:monique.moonen@stichtinggoo.nl
mailto:chantal.vandeneijnde@stichtinggoo.nl
mailto:silke.vanbakel@stichtinggoo.nl
mailto:henk.veneberg@stichtinggoo.nl
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ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL 
Conciërge 
Jürgen Welten   jurgen.welten@stichtinggoo.nl   
Huishoudelijke ondersteuning 
José Jordans  
Lisette Vos      
directeur 
Mireille Janssen   mireille.janssen@stichtinggoo.nl 06-47547066 
 

5.02   De Kindcentrumraad  

De kindcentrumraad bestaat uit de medezeggenschapsraad (MR) vanuit school en de lokale 
oudercommissie (LOC) vanuit peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. We starten dit 
schooljaar met gezamenlijk overleg en besluitvorming waarbij de het ook formeel geregeld is 
dat we kindcentrumraad zijn. Belangrijke besluiten die van invloed zijn op het onderwijs/ 
opvang of de organisatie van de kindcentrum worden door de directie voorgelegd aan de 
Kindcentrumraad. Op haar beurt kan de Kindcentrumraad elk standpunt dat zij heeft, 
kenbaar maken aan de directie. Ook vindt er tussen de Kindcentrum en de directie overleg 
plaats over het te voeren beleid op het kindcentrum of over een specifiek gebied / 
onderwerp. De directie van het kindcentrum heeft een adviserende en informerende taak 
tijdens de vergaderingen. 
De bevoegdheden van de MR staan beschreven in het reglement, dat op school is in te zien. 
Ouders en personeelsleden kunnen de leden van de MR vragen stellen of vragen om 
onderwerpen in de MR te bespreken. De bevoegdheden van de lokale oudercommissie zijn 
beschreven in het reglement van de oudercommissie. 
De vergaderingen van de Kindcentrumraad zijn openbaar. De data staan in de 
informatiekalender vermeld en worden tijdig aangegeven in “D’n Elsendorper”. 
 

De Kindcentrumraad van Kindcentrum de Dompelaar wordt gevormd door de volgende 
personen:  
Voorzitter:   Marijke Gerrits  namens ouders (MR) 
Secretaris:   Myrjam de Graaf  namens ouders (MR) 
Lid:    Irene Vloet   namens team (MR)  
Lid:    Elke Teunissen  namens team (MR) 
Lid:    Suzanne Delissen  namens ouders peuterspeelzaal 
Leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn daarna herkiesbaar. 
De pedagogisch medewerkers worden in de personeelsvertegenwoordiging 
vertegenwoordigd. 
Ouders krijgen informatie van de Kindcentrumraad middels: 

- Regelmatig belangrijke informatie via D’n Elsendorper. 
- Informatie via de website. 
- Jaarverslag ééns per jaar.  
- Vergaderingen zijn openbaar. 

mailto:jurgen.welten@stichtinggoo.nl
mailto:mireille.janssen@stichtinggoo.nl
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Indien gewenst kan contact worden opgenomen met de voorzitter Marijke Gerrits 
(mvaneupen@hotmail.com) of secretaris Myrjam de Graaf (m.de.graaf74@kpnmail.nl). 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

5.03 GOO-Raad, de integratie van de Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) GOO en Centrale oudercommissie (COC) 

Gelet op het feit, dat steeds meer aangelegenheden niet langer uitsluitend van belang zijn 

voor één bepaald kindcentrum, maar voor alle kindcentra van Stichting GOO, is er de GOO-

Raad. 

De GOO-Raad houdt zich bezig met schooloverstijgende zaken en de leden zijn dan ook niet 
schoolgebonden. De GOO-Raad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Aan elke 
vergadering gaat een overleg tussen dagelijks GOO-Raad-bestuur en het College van Bestuur 
vooraf. De GOO-Raad heeft op diverse beleidsterreinen instemmings- en adviesrecht op 
grond van de WMS en de WOR. 
De centrale oudercommissie (COC) behartigt de belangen van ouders die gebruik maken van 
GOO-opvang en peuterwerk. Vanuit de lokale oudercommissies zijn er ouders 
vertegenwoordigd in de COC. De COC heeft ook ongeveer vier per jaar overleg met het 
college van bestuur. De COC heeft adviesrecht. 
Het personeel van GOO-opvang wordt vertegenwoordigd door de ondernemingsraad (OR), 
die opgenomen is in de GOO-Raad.  
 

5.04   De leerlingenraad 

Vijf keer per schooljaar praten vertegenwoordigers van de leerlingen van de bovenbouw met 
de directie van de school. Onderwerpen die ter sprake komen zijn: Hoe is de sfeer op school, 
hoe gaan we met elkaar om, wat vind je van de vieringen, enz. Succesverhalen en 
verbeterpunten worden besproken. De inbreng van de leerlingen nemen we serieus.  
We proberen de leerlingen het gevoel van - medeverantwoordelijk zijn voor een goede sfeer 
op school - mee te geven. De leerlingen in de raad worden gekozen. Welke leerlingen dit 
jaar in de leerlingenraad zitten, kunt u terugvinden op het ouderportaal. 
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6.00   DE OUDERS 

 

6.01   Thuis en kindcentrum  

De ontwikkeling van kinderen vindt niet op het kindcentrum alleen plaats. De 
eerstverantwoordelijken voor de opvoeding zijn de ouders. Het is prettig voor een kind als de 
opvoeding thuis en op school op elkaar aansluit. Voorwaarde hiervoor is een open 
communicatie tussen kindcentrum en ouders en wederzijds respect. In de dagelijkse praktijk 
betekent dit, dat het erg belangrijk is, als ouders en leerkrachten/ pedagogisch medewerkers 
met elkaar contact zoeken, wanneer er vragen zijn of zorgen leven.  
 

6.02   De ouderraad 

Het is belangrijk, dat u zich als ouder / verzorger betrokken voelt bij het schoolgebeuren. 
Elke ouder / verzorger met een of meerdere kinderen op school is automatisch lid van de 
oudervereniging. De ouderraad vormt hiervan het bestuur.  
De ouders kiezen de leden van de ouderraad. Indien gewenst schrijft de ouderraad een 
ledenvergadering uit, die voor iedereen toegankelijk is. De ouderraad stelt zich ten doel de 
samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Zij hoopt dit doel te bereiken door: 
- zes tot zevenmaal overleg met de ouderraad. Hierbij kan een teamlid betrokken zijn of er            
  kan vooroverleg plaatsvinden met de directie. 
- het maken van een jaarverslag, waarin de activiteiten worden toegelicht en een financiële 
  verantwoording wordt gegeven. 
- het mede opzetten en begeleiden van (buiten)schoolse evenementen / vieringen. 
- het instellen van een werkgroep t.b.v. de hoofdluisbestrijding. 
- verkeersouderproject. 
De ouderraad is een klankbord van de ouders. Gedurende het schooljaar staat zij open voor 
ideeën en suggesties. En mocht u bij eventuele klachten c.q. opmerkingen onvoldoende 
gehoor krijgen bij team of directie, dan kunt u terecht bij de MR of de ouderraad. 
 

6.03   Samenstelling Ouderraad  

Miranda de Bruijn (voorzitter)       2011 (per maart 2014)             
Marleen Roël (penningmeester/secretaresse)  2014 (per januari 2015) 
Loes van de Wetering        2007 
Miranda de Bruijn                  2011 
Linda Berens                          2012 
Sophie Bardoel                        2014 
Joyce Tielemans               2016 
Alina Hrazdij                2019 
Ilse van de Boogaard        2019 
 

6.04   Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage wordt besteed aan de verschillende activiteiten voor de kinderen op school 
gedurende het schooljaar. Hieronder vallen o.a. Sinterklaas, Koningsdag, Carnaval, 
Paasontbijt, 1x per 2 jaar Kerstontbijt, traktatie sportdag en schoolreisje.  

De ouderbijdrage is per kind    € 16,00  
Instromers van september t/m december  € 16,00 
Instromers van januari t/m juni   € 11,00 

De bijdrage is vrijwillig en kan overgemaakt worden op rek.nr. NL78RABO 01140.08.280 
t.n.v. Ouderraad basisschool de Dompelaar. 
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6.05   Schoolreisbijdrage 

Een gedeelte van de ouderbijdrage, ongeveer € 4,00 voor groep 1 t/m 4 en € 6,00 voor 
groep 5 t/m 8, wordt besteed als bijdrage in de schoolreizen. 
 

6.06   Taakverdeling ouderraad 

Jaarlijks wordt de taakverdeling bepaald in de ouderraad. Deze taakverdeling kunt u 
terugvinden op het ouderportaal. 
 

6.07   De schoolfotograaf 

Ieder jaar worden foto’s van uw kind / kinderen gemaakt zowel voor de peuterspeelzaal als 
de basisschool. In 2019-2020 komt de fotograaf op woensdag 25 september 2019. 
 

6.08   Hoofdluis 

De bestrijding van hoofdluis wordt op onze school als volgt aangepakt. Op verzoek van de 
GGD is er een werkgroep ’GGD-hulpouders’ opgericht, die zich actief bezighoudt met het 
controleren van kinderen op hoofdluis. De controle gebeurt op de eerste schooldag na iedere 
schoolvakantie, dus in september, november, januari, maart en in mei. 
In verband hiermee vragen wij uw kind op die dag met een gemakkelijke haardracht naar 
school te sturen, zodat de controle zo vlot mogelijk kan verlopen. Ook graag geen gel in de 
haren. Bij deze geven wij tevens de procedure aan, die wij op onze school hanteren: 
De uitvoering van de controle vindt per groep plaats. De controle-uitslagen worden op 
leerlingenlijsten genoteerd.  
De op die dag afwezige leerlingen worden nadien zo spoedig mogelijk gecontroleerd. Aan 
leerlingen zelf wordt geen melding gedaan van het wel of niet voorkomen van neten en/of 
luizen bij zichzelf of klasgenoten. De directeur van de school belt de ouders van die kinderen 
op, waarbij neten en/of luizen geconstateerd zijn. Alle ouders worden nog dezelfde dag op 
de hoogte gebracht van de aanwezigheid van hoofdluis / neten en krijgen informatie over de 
herkenning en behandeling. Indien een nieuwe controle gewenst is, wordt de hele school  
(of enkele groepen) gecontroleerd en niet een leerling. 
 

6.09   Ouderhulp  

Er zijn veel activiteiten, waarbij de ouders behulpzaam kunnen zijn. Hebt u interesse, neem 
dan even contact op met de school. Enkele activiteiten zijn: boekbespreking, hulp bij 
handenarbeid, leeshulp, werk in de klas, spelactiviteiten, vervoer bij excursies, herstel van 
leermiddelen, computerhulp, etc.  
 

6.10   Werkgroepen en samenwerking verenigingen 

Diverse werkgroepen, waar ouders in participeren zijn dorpsbreed uitgezet. Op deze wijze 
geven wij samen invulling aan ons motto: it takes a village to raise a child. 
De werkgroep Like me is al eerder beschreven. Hierbij zijn ook ouders betrokken.  
Er is een werkgroep naschoolse activiteiten die waarin ouders en een teamlid van het 
kindcentrum betrokken zijn om op een aantal woensdagmiddagen activiteiten op te zetten 
voor de schooljeugd. Er is een Sintcomité waarin ouders en een leerkracht van het 
kindcentrum betrokken zijn om op creatieve wijze invulling te geven aan de intocht van Sint 
en zijn gevolg. Verder wordt er nauw samengewerkt vanuit het Kindcentrum met de 
Carnavalsvereniging en de Muziekvereniging Elsendorp. Ook hier zijn ouders bij betrokken. 
Daarnaast is er een klankbordgroep ouders groepsoverstijgend werken. We starten dit jaar 
ook met een werkgroep buitenterrein die zich bezig gaat houden met de herinrichting van 
buitenspeelplein. U kunt zich altijd aansluiten bij een werkgroep indien u belangstelling 
heeft. 
 



 40 

6.11   De informatievoorziening 

Kindcentrumplan en kindcentrumgids (met informatiekalender)  
Naast deze kindcentrumgids is ook het kindcentrumplan een informatiebron voor ons 
kindcentrum. In het kindcentrumplan beschrijven we het voorgenomen beleid voor de 
periode 2019-2023. We beschrijven welke onderwijskundige veranderingen en veranderingen 
m.b.t. opvang in deze periode zijn gepland. De kindcentrumgids geeft onze organisatie weer 
en het beleid voor het betreffende schooljaar. De kindcentrumgids vindt u op de website. 
Wie een gedrukt exemplaar wil, kan daarvoor op het kindcentrum terecht. 
D’n Elsendorper “Uit de School geklapt” 
Het actuele schoolgebeuren verschijnt wekelijks onder de kop "Uit de school geklapt" in het 
huis-aan-huisblad D’n Elsendorper. Veranderen bepaalde gegevens in de loop van het 
schooljaar, dan kunt u die hier vinden. “Uit de School geklapt” vindt u ook wekelijks op onze 
website terug. Het is niet de bedoeling dat uw kind thuiskomt met informatie op aparte 
briefjes. Dat willen we zoveel mogelijk vermijden. 
Website 
Ons kindcentrum heeft een website; www.dedompelaar.nl.  
Ouderportaal 
Wij maken gebruik van het Basis Online Ouderportaal. Dit is een afgeschermde omgeving 
waarin het mogelijk is om als ouders en kindcentrum elkaar op de hoogte te houden. 
Ouderportaal werkt met een App. Met deze App krijgt u een notificatie als er nieuws is en 
heeft u de schoolkalender en informatie over de groep van uw kind altijd bij de hand. Is uw 
kind ziek dan kunt u dit door middel van een absentieverzoek via de App doorgeven.  
Ouderportaal voldoet aan alle privacynormen van de Autoriteit Persoonsgegevens en is in 
overeenstemming met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 
vanaf 25 mei 2018 van kracht is.  
Informatieavonden 
De informatieavonden aan het begin van het schooljaar worden verzorgd door de 
leerkrachten. Elke leerkracht vertelt aan de ouders van zijn / haar groep het een en ander 
over het jaarprogramma van de groep, de pedagogische en didactische achtergronden, de 
extra activiteiten in de groep etc. Op het einde van het schooljaar is er een informatieavond 
over de organisatie van het volgende schooljaar en wordt gepresenteerd in hoeverre de 
planning en doelstellingen van het betreffende schooljaar zijn behaald. 
15 minuten gesprekken 
De belangrijkste informatie krijgt u twee keer per jaar tijdens het welbevindingsgesprek en 
rapportbespreking. In de peuterspeelzaal krijgen de ouders één maal per jaar een gesprek. 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
Wij voldoen aan de AVG. Bij stichting GOO is beleid opgesteld rondom de AVG. Zie ook het 
kopje ouderportaal. 

http://www.dedompelaar.nl/
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6.12   Informatieplicht  

Alle ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind van de school. Dit geldt ook 
voor ouders die gescheiden zijn. Soms is er maar één ouder van het kind belast met het 
ouderlijk gezag en de andere ouder niet. Hoe zit het dan met de informatieplicht?  
De ouder die is belast met het ouderlijk gezag, heeft de verplichting om de andere ouder (niet 
belast met het ouderlijk gezag) op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die 
het kind betreffen. Het is dus de bedoeling dat de ouder die niet met het gezag is belast, de 
informatie krijgt van de andere ouder. Gegevens over schoolresultaten zouden dus ook via de 
met het gezag belaste ouder verstrekt moeten worden.  
Als echter in de communicatie tussen ouders storingen ontstaan, kan dat voor de school 
problemen opleveren. De vraag rijst dan welke taak het kindcentrum heeft inzake de 
informatieverstrekking. Scholen/ kindcentra hebben ook een informatieplicht aan ouders. Het is 
echter zo, dat in sommige gevallen de informatieplicht van scholen aan ouders beperkt is. In 
zeldzame gevallen hoeven scholen zelfs helemaal geen informatie aan ouders te verschaffen. 
Op het kindcentrum is informatie op te vragen welke gaat over bovenstaande informatieplicht.  
De belangrijkste vragen die zullen worden beantwoord zijn: wanneer je als school 
informatieplicht hebt, aan wie moet je informatie geven en welke informatie dien je te 
verstrekken?  Ouders hebben het recht om de volgkaart met gegevens over hun kind in te 
zien. Op uitdrukkelijk verzoek moet de school hiervan een kopie maken. Aan dit verzoek 
moet binnen 30 dagen gevolg gegeven worden. Zonder toestemming van de ouders mag de 
volgkaart nooit door derden worden ingezien. 
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7.00   RELATIES EN CONTACTPERSONEN 

 

7.01   Kunstbalie / Brabants instituut voor school en kunst  

Kunstbalie (voorheen Bisk genoemd) is een door de provincie Noord-Brabant gesubsidieerde 
instelling, die vanaf 1987 het onderwijs begeleidt en ondersteunt op het gebied van kunst, 
kunstzinnige vorming en kunsteducatie.  
Een van de taken van Kunstbalie is het aanbieden, programmeren en begeleiden van zgn. 
“kunstmenu’s”. Een kunstmenu bestaat uit de onderdelen muziek, dans, drama, beeldende 
kunst, foto / film / video en literatuur. 
Onze school maakt samen met 13 andere scholen in de regio Gemert-Bakel gebruik van het 
aanbod van Kunstbalie. Gedurende 8 jaar komt elke leerling twee keer in contact met elk  
onderdeel. In D’n Elsendorper worden tijdig de definitieve data van uitvoeringen bekend 
gemaakt. 
 

7.02   Jeugdgezondheidszorg 

Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind? 
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzorger 
gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en 
stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En 
dat roept ook weleens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.  
Jeugdgezondheid 
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het 
team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker 
gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de 
school. 
 
Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een 
gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de 
lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, 
leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf 
vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.  
 
 
 
 

Even praten…. 
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het 
moeilijk om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn 
kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan 
tafel… 
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een 
deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden 
een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen 

ze door.  
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Extra informatie 
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website 
www.informatiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in 
samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door 
ouders.  
 
Inentingen  
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP 
(Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar 
krijgen ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor 
uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. 
 
Altijd welkom 
Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U 
kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid 
 
Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders 
Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl 
Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind 
Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur.  
 
De GGD doet meer: 
De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en 
seksualiteit.   
Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies. 
Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen. 
Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden. 
Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 
t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder 
andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.  
 

7.03   Catechese   

Ons kindcentrum vindt het, gezien haar bijzondere levensbeschouwing, belangrijk met de 
leerlingen de grote christelijke feesten te vieren. Want deze feesten brengen belangrijke 
levenservaringen ter sprake: delen, dood en leven, geboorte, vreugde en verdriet, arm en rijk. 
Wij maken als kindcentrum eveneens deel uit van een multiculturele samenleving. Daarom wil 
het kindcentrum haar leerlingen kennis laten maken met andere culturen en godsdiensten. 
We hebben gekozen voor projecten uit Alles-in-1 en bestaande op school aanwezige projecten. 
Soms passen projecten in het plaatselijk parochiegebeuren (vastenactie).  
 

7.04   Veiligheid en bedrijfshulpverlening 

Een onderdeel van het rampenplan is het ontruimingsplan. Dit deel wordt jaarlijks bijgesteld. 
Twee keer per jaar houden we een ontruimingsoefening. De eerste keer wordt gepland en 
de tweede keer wordt onaangekondigd gehouden. Bij de tweede oefening kan ook de 
brandweer worden ingeschakeld.   
In ons kindcentrum zijn 3 BHV-ers aanwezig, nl. Elke Dinsbach, Elke Teunissen en Jürgen 
Welten. Daarnaast heeft Jürgen Welten ook het diploma Kinder-EHBO. 
Juffrouw Elke Dinsbach is coördinator BHV, Arbo en Preventiemedewerker (veiligheid). We 
proberen zoveel mogelijk taken te combineren. 
 
 

http://www.informatiediehelpt.nl/
http://www.ggdbzo.nl/ouders
mailto:mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
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7.05   De inspectie van het primair onderwijs 

De inspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en kent een aantal vormen van 
schooltoezicht waardoor zij in staat zijn de diverse aspecten van het onderwijs op een school 
in hun onderlinge samenhang te bezien en te waarderen.  
Vragen over onderwijs: Postbus 51 0800 – 8051 (gratis) of via internet: 
www.onderwijsinspectie.nl Hier vindt u ook het laatste inspectierapport van onze school. 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch 
of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 1113111 (lokaal tarief) 
 

7.06   Stichting Leergeld 

Stichting Leergeld  “Alle kinderen mogen meedoen” 
Uit cijfers en ervaringen blijkt dat een aanzienlijk aantal kinderen vanwege gebrek aan 
financiële middelen van de ouders niet of in onvoldoende mate mee kan doen met 
leeftijdsgenoten. Ze komen aan de zijlijn te staan omdat ze niet deel kunnen nemen aan 
(extra) activiteiten van de school of omdat ze geen lid kunnen zijn van een (sport)club. 
Uitsluiting van kinderen door een gebrek aan middelen bij de ouders mag in een welvarend 
land als Nederland niet gebeuren. Een sociaal isolement is voor een kind immers niet 
acceptabel. De Stichting Leergeld kan in een dergelijke situatie op verschillende manieren de 
helpende hand bieden. 
De hulp kan bestaan uit: 

 het wijzen op wettelijke mogelijkheden. 
 de weg wijzen in het woud van formulieren en voorzieningen. 
 het verstrekken van een renteloos voorschot en/of een gift in natura, vanuit de stichting. 
Als ouders een beroep willen doen op de Stichting Leergeld kunnen zij een aanvraag 
indienen.  
Een medewerker (intermediair) van de Stichting komt op bezoek om de mogelijkheden te 
bespreken. Dat dit bezoek in alle vertrouwelijkheid zal plaats vinden spreekt voor zich. 
Een van de criteria die gehanteerd wordt bij de beoordeling of men in aanmerking komt voor 
ondersteuning door Leergeld is het inkomen. Momenteel ligt de grens voor een 
tweeoudergezin op een besteedbaar inkomen van € 1500 en van een één-oudergezin op 
€ 1350. 
Het werkgebied van de stichting omvat de gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek. 
 
Op school is een aanvraagformulier verkrijgbaar; ook kan telefonisch, digitaal dan wel 
schriftelijk contact opgenomen worden met Stichting Leergeld Gemert e.o. tel.: 06 50979725 
leergeldgemert@web.nl 
Leergeld Gemert e.o. Postbus 116, 5420 AC Gemert 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de landelijke site Leergeld: www.leergeld.nl/ 
Folder op school aanwezig. 

 

7.07   Voortgezet onderwijs 

Onze school heeft de meeste contacten met: 
Commanderij College  Scholengemeenschap Metameer  

 Postbus 58   Postbus 14 
5420 AB Gemert   5845 ZG Sint Anthonis 
Tel: 0492-363966  Tel: 0485-381600 
 
 
 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:leergeldgemert@web.nl
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7.08   Kunstlokaal  Gemert - Bakel 

Op school worden na en onder schooltijd muzieklessen gegeven door Kunstlokaal Gemert. 
Kunstlokaal Gemert - Bakel 

 Vondellaan 49 
 5421 PN Gemert 
 0492 – 362075 
Joris de Bont van het Kunstlokaal verzorgt de muziekblokken en de Muziekvereniging 
Elsendorp ondersteunt hierbij. 
 

7.9   Typecursus 

Op school worden na schooltijd op maandagmiddag typelessen gegeven (data in kalender). 
Typetuin 
Bosscheweg 46 
5056 KC Berkel-Enschot (NL) 
T: +31(0)13-5220579 

 

7.10   Vragen over onderwijs 

0800-5010 
De vraagbaak voor ouders van schoolgaande kinderen! 
Dagelijks voorziet 5010 in de informatiebehoefte van ouders met uiteenlopende vragen over 
onderwijs: pesten, dyslexie, het kiezen van een school, zittenblijven of overgaan. Voor 
persoonlijk advies is men bereikbaar tussen 10.00 en 15.00 uur op het gratis 
telefoonnummer 0800 5010. 
Een folder is op school aanwezig. 
 

7.11   Spoedeisende jeugdzorg 

088-0666999 
Als hulp niet kan wachten; 7 dagen per week, 24 uur per dag 
Soms loopt de situatie thuis helemaal uit de hand. De veiligheid van het kind of jongere kan 
direct gevaar lopen. Voor die situatie is er Spoedeisende Jeugdzorg Noord-Brabant. 
Iedereen kan bellen. 
Uw beoordeling van de situatie bepaalt wat spoed is. 
Direct en snel hulp. 
Op school zijn folders beschikbaar met meer informatie. 
 

7.12   Advies en Meldpunt Kindermishandeling 

0492 – 508410 
Sobrietasplein 102  
5701 MJ Helmond 
 

7.13   Centrum voor Jeugd en Gezin 

Centrum voor Jeugd en Gezin Gemert-Bakel. 
Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. 
www.cjggemert-bakel.nl     tel. 0800-5566555 ( gratis) 
 

7.14   De inspectie kinderopvang 

In ons land gelden hoge eisen voor kinderopvang. Om te zorgen dat de kwaliteit goed blijft, 
verzorgt de gemeente Gemert-Bakel het toezicht en de handhaving op kinderopvang (de 
peuteropvang bij Kindcentrum de Dompelaar). De GGD voert namens de gemeente de 
inspectie uit. Via onze website kunt u de GGD-inspectie van de peuteropvang inzien.   
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7.15   Wijkteam Elsendorp en zorgoverleg 

Wat doet het wijkteam? 
Het wijkteam bestaat uit diverse professionele organisaties en zoekt samen (integraal) naar 
de beste antwoorden op vragen van Elsendorpers op het gebied van welzijn, wonen, zorg en 
leefbaarheid. Het gaat dan om vragen die u zelf, of samen met de dorpsondersteuner niet op 
hebt kunnen lossen. Het wijkteam bespreekt die vragen, nadat u hiervoor toestemming 
verleent en bespreekt ook algemene ontwikkelingen in ons dorp. Het wijkteam is opgesplitst 
in zorgoverleg jeugd en wijkteam algemeen. 
 
Welke maatschappelijke organisaties nemen deel aan het wijkteam?  
(http://www.elsendorp-online.nl/?page_id=3436) 
- De LEV-groep, maatschappelijk werk (voorzitter, Jennefer Emming,) tel. 0492-363026 
- De Dorpsondersteuner (Hannie Penninx, zie zorgoverleg) tel. 06-22421237 
- De opvoed- en opgroeiondersteuner (Ivanka Lagemaat) tel. 0492-378500 
- Huisarts, (Joep Gondrie) tel. 0492-352043 
- Goed Wonen; (Annemiek de Ridder) tel. 0492 348 888 
- Gemeente (Tim van de Nieuwelaar) tel. 0492-378500 
- Politie (buurtbrigadier Noud Sanders) tel.0900-8844 
- WMO consulent Ineke Jonkers tel. 0492-378500 
 
Het wijkteam werkt in één team om het optimale antwoord te vinden voor uw ondersteuning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elsendorp-online.nl/?page_id=3436
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Instemming en vaststelling van deze kindcentrumgids 
 
De Kindcentrumraad (MR en LOC) van kindcentrum de Dompelaar heeft augustus 2019 
ingestemd met de tekst van deze kindcentrumgids. 
 
Namens de Kindcentrumraad 
Voorzitter van de Kindcentrumraad 
Marijke Gerrits 
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  Kindcentrum de Dompelaar 
  St. Janstraat 49-51 
  5424 TS Elsendorp 
 
  T 0492 - 359006 
  b.g.g. 0647547066 
  www.dedompelaar.nl 
 
 
 
 
 directie@dedompelaar.nl 
 www.dedompelaar.nl 
 

mailto:directie@dedompelaar.nl
http://www.dedompelaar.nl/

