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Adres:
Telefoon:
Email:
Website:

St. Josephplein 7, 5428 GL Venhorst
0492-359036
info.cornelius@stichtinggoo.nl
www.kccornelius.nl

Teamleider (opvang en onderwijs): Walther Groenendaal (walther.groenendaal@stichtinggoo.nl)
Kindcentrum Cornelius is een kindcentrum van de Stichting GOO en valt samen met KC Octopus en KC de
Regenboog onder cluster Boekel.
Directeur van cluster Boekel: Argo van den Bogert.
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Venhorst, september 2021

Beste ouder(s) ,
We willen jou en je kind van harte welkom heten en wensen iedereen, speciaal ook onze nieuwkomers, een
hele fijne tijd op Kindcentrum Cornelius.
De juiste school en opvang: het zijn belangrijke keuzes als het gaat om de ontwikkeling
van je kind. Je vertrouwt de zorg immers voor een groot deel van de tijd toe aan het
kindcentrum. Dan is het fijn om te weten dat zaken goed geregeld zijn. Via deze schoolgids
maak je kennis met ons kindcentrum.
In deze papieren versie van de schoolgids vind je vooral praktische informatie voor de school, de opvang,
peuterwerk en BSO. Daarnaast komt op de website een digitale versie met inhoudelijke informatie.
Ook dit schooljaar is de opvang weer dagelijks geopend. Voor de allerjongsten (tot 4 jaar) bieden we de
mogelijkheid voor dagopvang . Ook peuterwerk ( leeftijd 2 – 4 jaar) behoort tot de mogelijkheden.
Het basisonderwijs is ingedeeld in 7 groepen. Naast het onderwijs is ook voorschoolse-, naschoolse- en
tussenschoolse opvang (overblijven) mogelijk.
We hopen de prettige samenwerking met jou als ouder weer voort te kunnen zetten!
We zijn immers beiden verantwoordelijk voor het welzijn van je kind.
Samenwerken is vooral ook elkaar informeren: van kindcentrum naar ouders maar zeker ook van ouders
naar medewerkers van ons kindcentrum.
We hopen dan ook dat je, indien hier aanleiding toe is, zelf het initiatief neemt en contact opneemt. Want
al is de geplande informatievoorziening nog zo goed, we kunnen ons voorstellen dat je toch met bepaalde
vragen, wensen of problemen zit. Of misschien wil je gewoon weten hoe het met je kind gaat. Je kunt dan
altijd, buiten de ouderavonden om, een afspraak maken of na schooltijd even binnen lopen bij de
pedagogisch medewerker, leerkracht of de directie. Je bent van harte welkom.
Wij vertrouwen op een prettige samenwerking en wensen iedereen een fijn schooljaar toe!
Namens het team van kindcentrum Cornelius,

Walther Groenendaal,
Teamleider KC Cornelius

Voor gezien en akkoord,
Voorzitter KCR Jantien Kemphorst,
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Aanvangstijden, vakanties en vrije dagen
Kinderopvang:
Elke werkdag van 7.30 uur tot 18.30 uur.
Verlengde opvang is (tegen betaling) mogelijk vanaf 07.00 uur.
We zijn 52 weken per jaar open, met uitzondering van de
vastgestelde feestdagen.
Peuterwerk:
De ochtendtijden: 8.30 uur tot 12.00 uur.
De middagtijden: 13.00 uur tot 16.30 uur.
Buiten Schoolse Opvang:
Naschoolse opvang: alle werkdagen, aansluitend aan de
schooltijden tot 18.30 uur.
Voorschoolse opvang is ook elke werkdag vanaf 7.00 uur
mogelijk.
We zijn 52 weken per jaar open. In de vakanties vindt de opvang
op ons eigen kindcentrum plaats.
Basisschool
Schooltijden:
Maandag-dinsdag-donderdag:
Woensdag en vrijdag

Ochtend
08.30 uur tot 12.00 uur
08.30 uur tot 12.15 uur

Middag
13.10 uur tot 15.15 uur
Vrij

Stuur uw kind a.u.b. niet te vroeg naar school. Een kwartier voor tijd aanwezig zijn is voldoende.
De meeste groepen hebben ‘hulpjes’ die na schooltijd even mee helpen de klas weer op orde te brengen.
Indien uw kind ‘hulpje’ is kan het maximaal een kwartiertje later worden.

Vakantierooster schooljaar 21/22
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie PO
2e Pinksterdag
Zomervakantie

ma
ma
ma
ma
wo
ma
ma
ma

25-okt ‘21
27-dec ‘21
28-feb ‘22
18-apr ‘22
27-apr ‘22
25-apr ‘22
06-jun ‘22
25-jul ‘22

Studiedagen

Vr
Ma
Vr
Wo

24 sept ‘21
6 dec ’21
18 feb ‘22
30 mrt ‘22

Groep 1 t/m 8
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Opvang 0-4 jaar

Dagelijks is er opvang mogelijk voor uw kind.
In onze mooie ruimte van de dagopvang willen we de kinderen vooral een
gevoel van geborgenheid en veiligheid bieden, met daarbij de nodige uitdaging
om zich spelenderwijs en onder deskundige begeleiding te ontwikkelen. We
hechten veel waarde aan:
Een goede en vertrouwde relatie.
Structuur en voorspelbaarheid.
Een gezonde omgeving die voldoet aan de basisbehoeftes van onze
kinderen.
Elk kind krijgt bij de start van de opvang of peuterwerk een
mentor toegewezen.
Dit is een vaste pedagogisch medewerker van de groep. De mentor is de
gesprekspartner van ouders tijdens het intakegesprek, evaluatiegesprek
en bij de jaarlijkse gesprekken waar de ontwikkeling van het kind besproken
wordt. De mentor volgt mentorkinderen op de voet, bespreekt de
ontwikkeling van het kind met ouders, vraagt (indien nodig) informatie op bij
collega’s en is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Als het kind
doorstroomt naar de basisschool draagt de mentor de gegevens uit Kijk
(het digitale observatie systeem) over aan de school en aan de BSO als dat
van toepassing is. Het overdrachtsgesprek is een persoonlijk gesprek
waarbij u als ouder ook aanwezig bent.

Peuterwerk

Vanaf 2 jaar is je kind twee dagdelen per week welkom bij het peuterwerk op ons kindcentrum. Jonger dan
3 jaar? Dan zijn twee ochtenden mogelijk. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen voor een ochtend en een middag
ingedeeld worden. We werken met een aparte peutergroep naast de opvang. Kinderen van de dagopvang
die de peuterleeftijd hebben, sluiten ook aan bij het peuterwerk.
Peuterwerk bereidt kinderen voor op de basisschool. Fijn spelen, verkleden, zingen of knutselen; het kan
allemaal. Je peuter krijgt volop de ruimte om samen met leeftijdsgenootjes te experimenteren en te
ontdekken. Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) leren peuters onder begeleiding van geschoolde
pedagogisch medewerkers spelenderwijs allerlei vaardigheden die ze op de basisschool nodig hebben.
Eventuele ontwikkelingsachterstanden signaleren we hierdoor vroegtijdig. Waar nodig, bieden we
aanvullende ondersteuning, bijvoorbeeld door een extra dagdeel peuterwerk. Vanaf de peuterleeftijd wordt
er nauw samengewerkt met het basisonderwijs.

Buitenschoolse opvang

Onder buitenschoolse opvang verstaan we de tijden voor en na school van 7.00 uur tot 18.30 uur en de
vakanties en studiedagen. De grote ruimte op de bovenverdieping is ingericht om de kinderen op te kunnen
vangen. Natuurlijk gaan we indien de weersomstandigheden dit toelaten lekker buitenspelen of naar het
Pannaveldje. BSO is vooral vrije tijd voor de kinderen en géén verlenging van de lestijd. In een huiselijke sfeer
is er tijd voor een praatje, eten de kinderen samen fruit en worden plannen gemaakt voor de rest van de dag
of middag. Kinderen maken hun eigen keuzes in wat ze willen doen. Soms hebben ze zelf al een idee en soms
willen ze eerst weten welke activiteit de pedagogisch medewerker in petto heeft.
Binnen Kindcentrum Cornelius kunnen kinderen ook flexibel opgevangen worden. Met flexibel bedoelen
we incidentele of onregelmatige opvang. Dat kan ook in combinatie met vaste opvangdagen.

Informatiegids Kindcentrum Cornelius – 2021-2022

5

Aanmelden en tarieven en inschrijven

Peuterwerk, dagopvang en de BSO zijn betaalde voorzieningen. Informatie over de tarieven vind je op de
website: www.stichtinggoo.nl én op onze website: www.kccornelius.nl. Ook kun je hier digitaal inschrijven
of het inschrijfformulier downloaden. Het formulier is ook op het kindcentrum verkrijgbaar. Je bent van harte
welkom om een kijkje te komen nemen of een afspraak te maken voor verdere informatie en een rondleiding.
Plaatsing verloopt via de klantenservice van GOO, tel 088005800. Alvorens een aanvraag in te dienen
adviseren wij je om altijd contact op te nemen met onze locatie. Voor vragen, informatie of aanmelden kun
je altijd terecht bij de coördinator opvang, Lisa van den Bergh of de teamleide, Walther Groenendaal

Overblijven

Je kind kan dagelijks overblijven van 12.00 uur - 13.00 uur. Een groep van vaste vrijwilligers biedt een fijne
overblijfmogelijkheid voor alle kinderen van ons kindcentrum.
Aanmelden kan tot één dag van tevoren via het ouderportaal. De overblijfgroep is bereikbaar op het mobiele
nummer: 06 81716315. Voor informatie kunt u bellen tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Als je kind op vaste dagen overblijft, is één keer opgeven voldoende. Het is wel belangrijk dat je je kind
afmeldt als het een keer niet komt. Je mag dit ook telefonisch aan school doorgeven, wel duidelijk vermelden
dat het om overblijven gaat! Dit is van groot belang omdat wij anders naar niet-afgemelde kinderen moeten
gaan zoeken. Afmelden voor het overblijven bij de door school georganiseerde dagen (studiedag of
schoolreis) hoeft niet.
De kosten
De kosten van het overblijven zijn voor rekening van de ouders. Middels een machtiging kan het overblijfgeld
voldaan worden. De kosten zijn €1,50 per keer indien u een strippenkaart koopt en €2,- voor eenmalig
overblijven. Machtigingen om het overblijfgeld te voldoen vind je bij de balie. Een strippenkaart blijft geldig
zolang je kind op school zit.
Wanneer je kind voor het eerst naar school gaat ontvang je bij de kennismaking de aanmeld- en
betalingsformulieren. Deze kun je ook altijd bij de balie afhalen. Tijdens de kijkavond zijn ook enkele
overblijfouders aanwezig.
Het overblijven wordt georganiseerd met behulp van enkele vaste overblijfkrachten. De overblijfkrachten
volgen ook regelmatig scholing. De overblijfgroep ontving na een kwaliteitscontrole de ‘gouden ster’ omdat
zij ruimschoots aan alle voorwaarden voldeed. Heb je vragen, wensen of opmerkingen, dan kun je bij de
coördinator van het overblijven, Marjo Geene (onderwijsassistent), terecht. Zij zal je ook benaderen als er
problemen of vragen zijn betreffende je kind tijdens het overblijven. Meer informatie kun je vinden op de
website.
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Basisonderwijs en leerplicht

Vanaf 4 jaar bezoeken kinderen de basisschool. Kinderen mogen kort na hun 4e verjaardag instromen, ouders
ontvangen ruim van te voren de datum van de kennismakingsochtend en het instroommoment. Vaak zijn de
kinderen al helemaal vertrouwd met het gebouw en de leerkracht van groep 1. De samenwerking met het
peuterwerk maakt dat de overgang erg soepel verloopt.
Ouders hebben de plicht er voor te zorgen dat het kind (vanaf 5 jaar) altijd op school aanwezig is. Indien een
leerling verhinderd is, dan moet dit vooraf gemeld worden! Ook bij activiteiten buiten de normale schooltijden! Via het ouderportaal kun je dit eenvoudig doorgeven.
Ook de afwezigheid van niet-leerplichtige kinderen (opvang en peuterwerk of groep 1) a.u.b. altijd melden!

Verlof

In de Leerplichtwet wordt beschreven wanneer er redenen aanwezig zijn om vrij te vragen voor de kinderen.
De meeste redenen zijn wel bekend: huwelijk, ziekte, begrafenis, bezoek ziekenhuis. Wanneer je kind onder
schooltijd/opvangtijd/peuterwerk naar de dokter etc. moet, kun je dit via het ouderportaal melden. Verlof
dien je aan te vragen bij de directie. In de Leerplichtwet staat dat alleen in gewichtige omstandigheden
langdurig verlof kan worden verleend. Verlofbriefjes om een vrije dag voor je kind aan te vragen, kun je bij
de balie afhalen.

Leerlingenaantal per groep
Groep 0-1

Leerkracht
Monique van de Kruijs

Aantal
14

Instromers gedurende het schooljaar

13

Groep 1-2

Yvonne Lahaije, Laura Goossens

25

Groep 3

Loes van der Heijden, Dorien Donkers

23

Groep 4

Maureen Derks, Anja van Doren

19

Groep 5

Dionne Gerrits, Janneke van lankvelt

25

Groep 6

Sabine van Dun, Dorien Donkers

10

Groep 7

Marijn Adriaans

25

Groep 8

Milou van de Ven

17

Totaal
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Personeel
Teamleider
Clusterdirecteur
Coördinatie opvang

Walther Groenendaal
Argo van den Bogert
Lisa van den Bergh

Pedagogisch medewerkers 1)
opvang/peutergroep
opvang/peuter/BSO

Leerkrachten:
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5

Groep 6
Groep 7
Groep 8
Interne begeleider
Onderwijsassistent
Taalklas
Conciërge
Administratie
Schoonmaakmedewerkers
● hele dag aanwezig
○ ’s ochtends aanwezig

06 45745521

Aanwezig op:
ma di
wo
●
●
●

06 13765349

●

Marianne Croijmans
Elise van Sleeuwen
Marieke Verkuijlen
Lisa van den Bergh
Bianca van Hees
Iris van Doorn
Monique van der Kruijs
Yvonne Lahaije
Laura Goossens
Loes van der Heijden
Dorien Donkers
Maureen Derks
Anja van Doren
Dionne Gerrits
Janneke van Lankvelt2)
Nicole van de Pavert 3)
Sabine van Dun
Dorien Donkers
Marijn Adriaans
Milou van de Ven
Laura Goossens
Marjo Geene
Erna Biemans
Sonja van Lijsel
Bertus van Melis
Anita van de Kandelaar
Karin van Lankveld en Astrid Ruhl

●
●
●

do
●

vr
●

●

●

●
●
●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
○

●
●
●
●

○

○
●

●
●
●
●
●
●
●
●
○

○

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
●

○
●
○

○

1) Werkdagen kunnen afhankelijk van het aantal kinderen wisselen.
2) Janneke van Lankvelt is vanaf eind oktober met zwangerschapsverlof.
3) Nicole van de Pavert vervangt Janneke tijdens haar zwangerschapsverlof en
is op alle woensdagen in groep 5.
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Betrokkenheid van ouders
Contacten ouders
Voor de kinderen is een goed contact tussen ouders en kindcentrum erg belangrijk. Samen moeten we er
immers voor zorgen dat een kind zich goed ontwikkelt. Om je als ouders op de hoogte te houden, zijn er
verschillende manieren:
Het ouderportaal
De informatievoorziening van groep 1 t/m 8 loopt via het ouderportaal. Dit is een afgeschermde omgeving
waar uitsluitend de ouders van ons kindcentrum toegang tot hebben. Informatie wordt dan niet meer via de
openbare website gedeeld. Voorwaarde hiervoor is wel dat je aangemeld bent bij het ouderportaal. Hiervoor
ontvang je bij inschrijving een code (token).
De berichtgeving van de opvang verloopt via een ander ouderportaal: Konnect. Een ouderportaal waarbij
administratie, planning en oudercommunicatie samenkomen en jou, de pedagogisch medewerkers en de
administratie alle benodigde informatie verschaft. De gebruikersvoordelen van dit portaal zijn groter dan
het nadeel van twee verschillende portalen (één voor opvang en één voor onderwijs).
Het Korreltje
Elke week verschijnt er via het ouderportaal een nieuwsbrief met actuele zaken. Het is erg belangrijk dat je
dit goed doorleest! Indien je geen digitale nieuwsbrief kunt ontvangen, dan dit graag aan ons doorgeven. Het
Korreltje is voor alle ouders van het kindcentrum, dus ook voor ouders van het peuterwerk en de
kinderopvang.
De website www.kccornelius.nl
Met de komst van het ouderportaal is ook de functie van de website gewijzigd. Deze is vooral gericht op
algemene informatie voor (toekomstige) ouders en belangstellenden. Zo vind je o.a. informatie over ons
aanbod, de kindcentrumgids, vakanties, info over de kindcentrumraad en ouderraad, leerzame kindersites,
onze schoolbieb, enz.
Ouderavond op 28 september 2021
Voor alle groepen (ook peuterwerk) wordt in het begin van het
schooljaar een algemene informatieavond gehouden, waarbij
allerlei organisatorische en onderwijskundige zaken worden
doorgesproken.
Kijkavond 24 maart 2022
Jaarlijks is er een kijkavond voor het hele kindcentrum. De
kinderen mogen dan hun ouders, oma’s en opa’s of andere
belangstellenden uitnodigen en hun gasten zelf een rondleiding
geven.
Oudergesprekken
• In week 45, op 8 en 9 november worden voor alle basisschool-groepen oudergesprekken gehouden. In
een 10-minuten-gesprek wordt met de ouders over het functioneren van het kind gesproken. Bij de
gesprekken van de groepen 6 t/m 8 zijn ook de leerlingen van harte welkom.
• In februari worden alle ouders (week 8) uitgenodigd om de tweede 10-minuten-avond te bezoeken. Er
wordt dan voor de groepen 3 t/m 7 tevens toelichting gegeven op het rapport. Voor groep 8 zijn er in
deze periode de adviesgesprekken.
• Aan het eind van het schooljaar zijn de oudergesprekken niet standaard voor alle ouders, maar op wens
of op uitnodiging. De ouders van groep 7 worden wel allemaal samen met hun kind uitgenodigd voor een
voorlopig adviesgesprek.
Verder kun je altijd, na het einde van de lessen, even binnen lopen om te kijken waar we in de klas mee bezig
zijn of om een tussentijdse afspraak te maken.
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Gesprek met groepsleerkracht
Heb je vragen, of wil je de leerkracht op de hoogte stellen van bepaalde wensen of problemen van je kind,
wacht dan niet tot de ouderavond, maar neem eerder contact op met de leerkracht.
Gesprek met de pedagogisch medewerkers
Deze kun je altijd aanspreken. Oudergesprekken vinden rond
het 1e, 2e en 3e jaar én voordat de kinderen de overstap naar
groep 1 maken plaats. Je wordt dan uitgenodigd voor een
gesprek. Hierbij staat de ontwikkeling van je kind centraal. Bij
de overgang naar groep 1 zal ook de leerkracht aanwezig zijn,
zodat dit overgangsgesprek tevens het intake gesprek voor de
basisschool is.
Doorgeven berichtjes
Ouders die een bericht door willen geven aan de leerkracht
kunnen dit via ouderportaal of buiten de lestijd doen. Je kunt gerust vóór de eerste bel binnenlopen. Bij de
tweede bel starten de lessen en heeft de leerkracht zijn of haar tijd voor de kinderen nodig! Wil je de
leerkracht langer dan een paar minuutjes spreken? Maak dan een afspraak, zodat de leerkracht voldoende
tijd voor je heeft.
Berichten die geen urgentie hebben kun je via ouderportaal doorgeven. Medewerkers van ons kindcentrum
hebben géén mobiele telefoon voor hun werk. Daarom verzoeken wij je ook om
géén appjes, berichten of telefoontjes naar de privé telefoon van
leerkrachten of pedagogische medewerkers te sturen, maar uitsluitend via het ouderportaal te
communiceren. De teamleider en coördinatoren opvang zijn wel via het mobiele nummer bereikbaar!
Gesprek met de teamleider
Indien je zorgen, wensen of klachten heeft die niet of minder goed bespreekbaar zijn met de medewerkers
van het kindcentrum, kun je terecht bij de teamleider. Graag vooraf een afspraak maken zodat er ook
daadwerkelijk tijd is om je te woord te staan.
Klassenouder
In overleg met de groepsleerkracht organiseert en coördineert een klassenouder de ouderhulp. Zo heeft
iedere groepsleerkracht een eigen klassenouder die op verzoek van de leerkracht vrijwilligers werft voor
verschillende activiteiten. Deze klassenouder zal vaak via de groepsapp communiceren. Tijdens de
informatieavond aan het begin van het schooljaar, kun je jezelf opgeven voor het klassen-ouderschap. Wij
vinden het fijn dat veel ouders bereid zijn zich voor onze school in te zetten. Zonder de hulp van ouders
zouden veel activiteiten niet mogelijk zijn.
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Kindcentrumraad
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Dit is wettelijk geregeld bij de Wet Medezeggenschap
Onderwijs. De opvang is door ouders vertegenwoordigd middels de LOC (Lokale oudercommissie).
De MR en LOC trekken samen op om de belangen van ouders en personeel te behartigen onder de naam:
Kindcentrumraad (KCR). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de
Kindcentrumraad. De vergaderingen van de kindcentrumraad zijn openbaar en zij vergaderen ongeveer
eens per zes weken. Ook word je via Korreltjes op de hoogte gehouden. Meer info vind je op de site.
De medezeggenschapsraad bestaat uit:
Oudergeleding:
Jantien Kemphorst (voorzitter)
0492-351387
Dolf Bakkers
06-38752765
Fiona Benjamins
Suzan van Creij
Personeelsgeleding
Loes van der Heijden, secretaris
Janneke van Lankvelt
Elise van Sleeuwen
Marieke Verkuijlen

Ouderraad

De school heeft een ouderraad. Het doel van de ouderraad is om te
ondersteunen bij activiteiten, om zodoende gezamenlijk bij te
dragen
aan het welzijn van onze kinderen. De ouderraad vraagt (voor groep 1 t/m 8) ter ondersteuning van haar
activiteiten een jaarlijkse ouderbijdrage van €12,50 per kind. In deze ouderbijdrage zijn de kosten van de
schoolreis (groep 1 t/m 7) en het schoolkamp (groep 8) niet inbegrepen, deze worden apart geïnd. Stroomt
een kind in na 1 januari, maar wel voor de meivakantie dan is de ouderbijdrage €5,- voor dat geldende
schooljaar. Voor de betaling van de ouderbijdrage vragen wij bij de inschrijving van je kind een doorlopende
machtiging te tekenen. Deze kun je altijd weer ongedaan maken indien u het met de afschrijving niet eens
bent. Als je laatste kind de school verlaat stopt de machtiging automatisch. Deze vrijwillige ouderbijdrage
wordt vastgesteld door de ouderraad en bij wijziging goedgekeurd door de KCR.
Activiteiten ouderraad
Regelmatig vergadert de ouderraad samen met de teamleider. De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:
het organiseren van diverse activiteiten op school waaronder Sinterklaas, kerstviering, carnaval, begeleiding
en ondersteunen tijdens schoolreisjes en schoolkamp.
Samenstelling ouderraad
Voorzitter: Marieke van Delst
0492351109
Penningmeester: Wendy van Dijk
0492352766
Leonie Lauwerier
0619626095
Vincent Vos
0618028731
Mariël van Uden
0623774561
Elle Jacobs
Marijke Jans-Beeke
Marieke Versantvoort

0625401541
0492351487
0651205856

Heb je vragen en/of opmerkingen dan kun je dit sturen naar:
ouderraad@cornven.nl
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Leerlingenraad
Kindcentrum Cornelius heeft ook een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 4
t/m 8. Van elke groep zijn er twee afgevaardigden. Elk jaar worden er weer nieuwe leerlingen gekozen.
Doorgaans vergadert de leerlingenraad om de drie maanden met de directie. Zij stellen dan zaken aan de
orde om met de directie te bespreken en adviseren desgevraagd.

De bieb op school

We beschikken op ons kindcentrum over een prachtige bieb. Hier wordt tijdens de lesuren veelvuldig gebruikt
van gemaakt.
Lenen voor thuis. Op woensdag mogen de kinderen (ook de 0 tot 4 jarigen) boeken lenen voor thuis. De
kinderen hoeven hiervoor géén pasje mee te nemen. Er zit géén boete op te laat ingeleverde boeken maar
we vertrouwen erop dat deze allemaal weer tijdig op school terug komen. Kinderen die de boeken al enkele
weken thuis hebben, krijgen wel een herinnering voor het inleveren.
Alle kinderen uit Venhorst mogen boeken komen lenen, ook kinderen die op het speciaal onderwijs zitten!
Via de schoolwebsite kunt u of uw kind een “kijkje in de boekenkast” van school nemen. Daar kunnen de
boeken ook gereserveerd worden.
Let op: Boeken die je in de openbare bibliotheek van Boekel leent, kunnen niet op school ingeleverd worden!
De kinderen krijgen bij aanmelding op het kindcentrum een bibliotheekpasje, dit kun je gewoon thuis
bewaren en is voor alle openbare bibliotheken te gebruiken! Voor vragen over de schoolbieb kun je terecht
bij onze onderwijsassistent Marjo Geene.
Voor het innemen en uitlenen van boeken hebben we een aantal biebouders die ons hierbij wekelijks komen
helpen. Wil je ook biebouder worden? Geef dat aan ons door, want hulp is altijd welkom!
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Respectproject “Je bent een kei”

KC Cornelius, Stichting Leefbaar Venhorst en alle verenigingen met jeugdleden hebben de handen ineen
geslagen en werken er aan om in Venhorst een klimaat te creëren waarin we op een respectvolle manier
met elkaar omgaan in een voor iedereen veilige omgeving.
Een integrale aanpak, onder aansturing van de Stuurgroep “Je bent een kei” maakt het mogelijk om dit
project “Venhorst-breed” weg te zetten en zo samen te werken aan een veilig leef- en werkklimaat!
“Je bent een kei”, is de naam van het project dat we gebruiken om iedereen in Venhorst te laten weten op
welke manier we met elkaar willen omgaan.
Werkgroep van kindcentrum Cornelius:
Namens het personeel:
Maureen Derks
Yvonne Lahaije
Lisa van den Bergh
Namens de ouders:
Dolf Bakkers
Elle Jacobs

Pestpreventie

Het kei-project werkt ondersteunend om pesten te voorkomen. Het voorkomen of oplossen van pestgedrag
is niet altijd eenvoudig en kunnen we zeker niet zonder de steun en hulp van ouders. Wanneer we pesten
signaleren zullen we de ouders van het gepeste kind en de pesters inlichten. Wanneer je pestgedrag
signaleert: meld het ons! Niet melden maar er wel met andere (niet betrokken) ouders over spreken lost
niets op! Integendeel! Ga er ook niet automatisch vanuit dat de school op de hoogte is! Vaak is dat namelijk
niet het geval. Kinderen weten dat leerkrachten dit niet tolereren en houden pestgedrag meestal buiten het
zicht van de leerkracht.
Melden pestgedrag
Pestgedrag, (indien het jouw kind betreft óf wanneer je merkt dat andere kinderen met pestgedrag te maken
hebben) kun je altijd melden aan de leerkracht, de teamleider of aan onze daarvoor aangestelde
coördinatoren sociale veiligheid: Yvonne Lahaije en Anja van Doren.

Rots en watertraining
In de middenbouwgroepen bieden we de kinderen Rots en Waterlessen aan. Rots en Water wordt ingezet
om de weerbaarheid van kinderen te vergroten en het groepsgevoel binnen de klas positief te beïnvloeden.
Kinderen leren, door samen bezig te zijn en oefeningen te doen, op te komen voor zichzelf. Rots en Water
wordt tevens ingezet om de zelfcontrole en het zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten en nieuwe
vaardigheden aan te leren. Laura Goossens, Maureen Derks en Marjo Geene zijn onze Rots en Water
deskundigen. Welke groepen voor deze rots en waterlessen in aanmerking komen wordt tijdig aan de ouders
doorgegeven.
Binnen de stichting GOO wordt er een gedragstraining aangeboden voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Voor
meer informatie informeer bij onze interne begeleider, Laura Goossens.
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Gymles
De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8
zijn als volgt verdeeld:
Groep 0-1 en groep 1-2: Dinsdagochtend
Groep 3: dinsdagochtend en vrijdagochtend
Groep 4: dinsdagmiddag en vrijdagochtend
Groep 5: dinsdagochtend en donderdagochtend
Groep 6-7: dinsdagmiddag en donderdagmiddag
Groep 8: dinsdagmiddag en vrijdagochtend
Vakleerkracht: Op dinsdag krijgen alle groepen les van een vakleerkracht
gymmastiek. Deze vakleerkracht is in dienst van de stichting Binnensport en verzorgt wekelijks, samen
met de leerkracht, de gymlessen.
Voor de groepen 3 tot en met 8 geldt dat de gymspullen iedere keer mee naar huis gaan. Wil je er op letten,
dat je kind op de betreffende dag zijn gymkleding meebrengt? Het is aan te raden de naam in de gymspullen
te zetten, want ieder jaar blijft er nogal wat kleding bij de gevonden voorwerpen over.
De gymkleding
Korte broek, T-shirt, schone gymschoenen. Gymschoenen zijn verplicht (géén zwarte zool).
Omkleden
De kinderen vanaf groep 4 gebruiken aparte kleedlokalen voor jongens en meisjes. Na de gymles kunnen
kinderen zich opfrissen, maar er wordt niet gedoucht. Voor het opfrissen kun je jouw kind eventueel een
washandje en handdoek meegeven.
De leerkracht is verantwoordelijk, dus zal hij of zij, indien nodig de kleedkamer in gaan en vooraf een seintje
geven aan de kinderen.

De peuters en groep 1 en 2 gymmen in de speelzaal.
Voor de gymlessen van de groepen 1 en 2 zijn gymschoentjes
(géén zwarte zool) nodig die de kinderen zelf aan en uit
kunnen doen. Deze gymschoenen blijven op school. De
kinderen van groep 1 en 2 gymmen in hun ondergoed.
Peuters hoeven geen gymschoenen of gymkleding mee te
brengen.
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Rapporten, toetsen en observatie

De groepen 3 tot en met 8 brengen twee keer per jaar een rapport mee. Je kunt dat verwachten voor de
carnavals- en zomervakantie. De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen aan het eind van het schooljaar
een map met verzamelde werkstukken waarmee je de ontwikkeling van je kind kunt volgen en daarbij een
korte evaluatie.

Het volgen van de ontwikkeling

De peuter en kleuterontwikkeling wordt gevolgd door middel van het observatiesysteem “KIJK”. Dit zijn géén
toetsen, maar een overzichtelijke manier om de ontwikkeling in beeld te brengen.
Vanaf groep 1 worden de vorderingen van je kind ook gevolgd via het CITO leerlingvolgsysteem. Enkele keren
per jaar worden daarvoor toetsen afgenomen door de groepsleerkracht. Wij maken een bewuste keuze uit
het aanbod van toetsen. De leraren verzamelen de resultaten van alle kinderen in een intern persoonlijke
(digitaal) dossier. In dat dossier komen ook rapporten van buitenschoolse instanties, aantekeningen uit de
leerlingbespreking en andere bijzondere zaken die voor ons van belang zijn om te weten. Meestal hebt je
deze gegevens als ouder al ingezien, of zijn deze besproken.

Het vervolgonderwijs, adviesgesprekken en eindtoets

Op de ouderavond voor de kinderen van groep 8 (in januari/februari) zal de groepsleerkracht de keuze voor
het vervolgonderwijs ter sprake brengen. Hiervoor worden de ouders met het kind samen voor een
persoonlijk gesprek uitgenodigd. In de week van 18 april 2022 wordt de Eindtoets afgenomen. We gebruiken
hiervoor de IEP-Eindtoets. Voor infoavonden en open dagen van het VO zie website. Voor de schoolkeuze
van het voortgezet onderwijs dien je zelf de open dagen en informatieavonden te bezoeken. Doorgaans gaan
onze leerlingen naar Het Commanderij College in Gemert, het Udens College in Uden of het Merlett in Mill.

Mind

Voor kinderen die meer uitdaging nodig
hebben is er een speciaal aanbod, het
zogenaamde
Mindproject.
Dat
programma vindt zoveel mogelijk
binnen de eigen groep van het kind
plaats. Indien uw kind hiervoor in
aanmerking komt zal de leerkracht,
Laura Goossens of de coördinator
Dionne Gerrits, contact met u
opnemen. Bij hen kunt u terecht voor
informatie.

De Taalklas

De Taalklas is een steunpunt voor de
kindcentra in de gemeente Boekel, van
waaruit de leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben of kinderen die baat hebben bij
woordenschatuitbreiding, gedurende een uur extra taalonderwijs ontvangen. Deze kinderen krijgen vanuit
de Taalklas huiswerk en soms ook een extra programma in de eigen groep. De leerkracht van de Taalklas
ondersteunt hierbij de groepsleerkrachten. De Taalklas wordt bekostigd met subsidie vanuit de gemeente
Boekel. De Taalklasleerkracht komt voor Venhorstse kinderen naar KC Cornelius.
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Spelletjesuurtje van de groepen 1 en 2

Regelmatig is er een spelletjesuurtje. De ouders die dan komen
helpen mogen zelf gezelschapsspelletjes meebrengen. Doel
van dit uurtje is om op een gezellige manier samen bezig te zijn
met o.a. tellen, geheugen en… niet onbelangrijk: leren
verliezen.

Bezoekjes Pionier

Sinds enkele jaren organiseren KC Cornelius en de Pionier een
aantal gezellige ochtenden gedurende een schooljaar. Er
worden gezelschapsspelletjes gespeeld, spreekbeurten
gehouden, mooie tekeningen gemaakt en er wordt gewoon
gezellig gekletst. Alle groepen leveren hieraan een bijdrage.
Heel mooi om ‘jong en oud’ bij elkaar te zien!

Fruit en drinken op school/peuterwerk

Het is de gewoonte dat de kinderen 's morgens om kwart over tien iets eten op school. Dit kan zijn een
boterham of wat fruit, maar niet teveel en géén snoep, koek, kauwgom of drank. Er wordt door de kinderen
erg veel weggegooid omdat ze het teveel vinden! Ook door de kinderen van de bovenbouw. Voor de groepen
1 en 2 graag voorzien van de naam van uw kind, zodat het uitdelen vlot kan verlopen.
Brengt je kind een fruitbakje of broodtrommeltje mee? Graag voorzien van een naam (alle groepen) zodat
we overgebleven trommeltjes aan de eigenaar terug kunnen geven! Een fruitbakje is zeker niet verplicht, ook
een (papieren) zakje of aluminiumfolie voldoet!
De kinderen mogen de hele dag door water drinken als ze willen. De groepen hebben voor elk kind een aparte
beker staan. Drinken mee naar school brengen is daarom niet toegestaan!
Voor peuterwerk geldt dat de kinderen fruit en wat drinken krijgen, je hoeft hier zelf niet voor te zorgen.

Verjaardagen

Als een kind jarig is mag het trakteren, maar wij willen je dringend vragen een kleine en gezonde traktatie
mee te geven, ook omdat steeds vaker allergieën voorkomen bij het eten van snoep.
Bij de dagopvang, peuterwerk én groep 1 mogen de ouders bij de viering bij zijn. De kinderen krijgen van de
pedagogisch medewerker of de juf een feestelijke kroon voor
hun verjaardag.
Vanaf groep 2 wordt de verjaardag feestelijk gevierd in de
groep en mag er een (gezonde) traktatie meegenomen
worden.
Wij verzoeken je om eventuele uitnodigingskaarten voor het
kinderfeestje niet op of bij school uit te delen. Het is prettiger
dat je deze kaarten bij de betreffende kinderen thuisbezorgt,
zodat de niet uitgenodigde kinderen hier niet onnodig mee
geconfronteerd worden.
Voor Vader- en Moederdag mogen de leerlingen op school een
cadeautje maken. Voor verjaardagen van ouders wordt op
school geen werkstukje gemaakt, maar kan je kind thuis iets
maken.

Eerste Communie en vormsel

Het besluit om de kinderen mee te laten doen aan deze kerkelijke hoogtepunten is de keuze van de ouders.
De voorbereidingen voor de Eerste Communie en het Vormsel zijn geheel in handen van ouder werkgroepen.
Op verzoek plaatsen wij berichten in het Korreltje zodat zij u gemakkelijk kunnen bereiken.
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Beschadigingen & vernielingen en mobiele telefoon

De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen kleding, horloge, tas, bril, gymkleding, enz.. We vinden
dat kinderen moeten leren om zuinig en netjes met hun eigen en andermans spullen om te gaan. Tevens
verzoeken wij je om er op toe te zien, dat er geen overbodige spullen (bijv. speelgoed of telefoons) mee naar
school gebracht worden. Wanneer uw kind om een bepaalde reden toch een mobiele telefoon mee naar
school moet nemen, dan graag contact opnemen met de leerkracht. De telefoon zal dan onder lestijd
bewaard worden door de leerkracht.
Bij opzettelijke beschadiging of vernieling van andermans spullen, moet de veroorzaker deze spullen
vergoeden. Ook wanneer er schooleigendommen zoals liniaal, vulpen, boeken e.d. opzettelijk vernield of
beschadigd worden, moet de kostprijs hiervan vergoed worden.
Indien het beschadiging van ICT-materialen betreft zoals een laptop of notebook, bijvoorbeeld omdat uw
kind deze (onopzettelijk) heeft laten vallen, zullen we bij de reparatie of vervanging ook een beroep doen op
uw WA-verzekering. De school is hier namelijk niet voor verzekerd.

Verzekeringen

Stichting GOO heeft een zogenaamde WA-verzekering afgesloten tegen de gevolgen van wettelijke
aansprakelijkheid voor ouders die tijdens schooluren hun medewerking verlenen aan het onderwijs en
vrijwilligers zoal overblijfhulpen en begeleiding die aanwezig is bij activiteiten die door de school
georganiseerd zijn. Het kan voorkomen dat er tijdens het spel of door een ongelukje eigendommen door
andere kinderen beschadigd worden (bijv. brillen). Hiervoor is de school niet verzekerd. Je kunt in deze
situatie een beroep doen op de eigen W.A.-verzekering en bij betrokkenheid van een personeelslid of
vrijwilliger contact opnemen met de teamleider.

Foto’s en video en persoonsgegevens

In mei 2018 is de wet Algemene Verordening persoons Gegevens (AVG) van kracht geworden. Jaarlijks vragen
we toestemming om foto’s van je kinderen te mogen plaatsen. Mocht je onverhoopt een foto tegen komen
die je of jouw kind niet prettig vindt, dan graag contact opnemen met de directie. De foto zal dan direct
verwijderd worden.
Functionaris Gegevensbescherming stichting GOO
Stichting GOO beschikt over een Functionaris Gegevensbescherming (FG).
Hij is te bereiken per e-mail via fg@stichtinggoo.nl of op telefoonnummer 088-0088573.
Het maken van foto’s en video-opnames.
Voor ouders is het bij openbare activiteiten toegestaan om foto’s
te maken (bijvoorbeeld op het plein of in De Horst of een optreden
in de aula). Video opnames binnen zijn echter vanwege privacy
redenen niet toegestaan. Foto’s of video’s die op school zijn
gemaakt mogen niet zonder toestemming op sociale media
platforms geplaatst worden!
Video-opnames voor intern gebruik.
Het is medewerkers toegestaan om video opnames te maken in de
groep, dit voor professionaliserings-doeleinden of specifiekere
begeleiding van een leerling. Deze opnames worden uitsluitend intern gebruikt en naderhand vernietigd.
Filmpjes op de website
In uitzonderlijke gevallen zal de school een filmpje op de website plaatsen. Indien kinderen nadrukkelijk in
beeld komen wordt ouders om toestemming gevraagd.
Schoolfotograaf
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De schoolfotograaf komt, op verzoek van de ouderraad, ieder jaar en maakt foto's van alle groepen. Een
schoolfotograaf is meestal goedkoper dan een beroepsfotograaf. Worden er foto's mee naar huis gebracht,
dan verplicht je dat tot niets, dus mag je ze gerust kritisch bekijken en weer mee terug geven.

Wijkagent

De school heeft een wijkagent toegewezen gekregen die aanspreekbaar is voor vragen. Denk aan b.v.
voorlichting, problemen met leerlingen, uitleg over politiezaken, bemiddeling enz. Mocht je vragen of zaken
hebben die je graag wilt bespreken dan kun je contact opnemen met Silvia de Wit, Politie Eenheid OostBrabant, team Veghel, tel. 0900-8844.

Fietsenstalling

In de fietsenstalling is niet voldoende plaats om voor alle leerlingen de fiets te plaatsen. Daarom het verzoek
om alleen kinderen die op meer dan 10 min loopafstand wonen met de fiets naar school te laten gaan. Mocht
de afstand naar school toch erg groot zijn neem dan even contact op met de leerkracht of de directie.

Met de auto naar school

We willen je vragen om de straat voor de school zoveel mogelijk vrij te houden van autoverkeer. Graag via
de zijde van de kerk het plein op- en ook weer afrijden, zodat kinderen veilig over kunnen steken.

Verlof vragen

Indien je kind ziek is of afwezig vanwege een
doktersbezoek, kun je dit doorgeven via
absenties van ouderportaal. Voor alle andere
verzoeken van een vrije dag dien je de daarvoor
bestemde verlofbriefjes in te vullen, deze vind
je bij de balie of vraag het aan de leerkracht.

Hoofdluis onder controle!

Alle kinderen en de op dat moment aanwezige
kinderen van de opvang worden na iedere
vakantie op de aanwezigheid van hoofdluis
gecontroleerd, door een speciaal ‘team’ dat
bestaat uit een aantal hulpouders.
Houd er a.u.b. rekening mee dat je kind die dag
geen ingewikkeld kapsel heeft en geen gel heeft gebruikt.
• Indien er hoofdluis wordt geconstateerd dan word je telefonisch geïnformeerd door de contactpersoon
van school, juf Marjo Geene, of door de pedagogisch medewerker van je kind.
• Indien er hoofdluis of neten worden gesignaleerd krijgen alle ouders uit de desbetreffende groep via de
groepsapp of het ouderportaal bericht.
• Indien je zelf hoofdluis ontdekt bij je kind dien je dit ALTIJD te melden aan de school of opvang.
• Kinderen waarbij hoofdluis is geconstateerd moeten zo mogelijk eerst behandeld worden, voordat zij de
groep weer gaan bezoeken. Ook als dit betekent dat ze daardoor wat later komen.
Belangrijk is om de aanwijzingen van de behandeling nauwkeurig op te volgen. Zie folder ‘Luis in je haar?
Kammen maar!’. Of kijk op de website onder het kopje: informatie > hoofdluis.
Blijf je kind zelf wekelijks op de aanwezigheid van hoofdluis controleren. Voor het kind, de ouders en het
kindcentrum is het altijd het prettigst als je het zelf constateert.
Op deze manier hopen we een bijdrage te leveren aan het voorkomen van het ongemak waarmee de
besmetting met hoofdluis gepaard gaat. We vertrouwen er ook op dat indien er hoofdluis ontdekt wordt dit
altijd gemeld wordt. Hoofdluizen zijn ‘overlopers’ en iedereen kan ze oplopen. Het hebben van hoofdluis
houdt geen verband met de hygiëne en is dus beslist geen schande. We hopen ook dat iedereen meewerkt
aan ‘de strijd tegen hoofdluis’.
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Voor eventuele vragen en/of hulp bij bestrijding van hoofdluis kun je contact opnemen met de contactpersoon van school, Marjo Geene, of met de jeugdverpleegkundige van de GGD.

Jeugdtandverzorging.

Deze speciaal ingerichte bus komt 2 x per jaar naar ons kindcentrum. Ouders die hier gebruik van willen
maken kunnen zich ten alle tijden opgeven. Op de folderplank van de balie vindt u meer informatie.

Dorpsteam Boekel

Vanaf 1 januari 2020 kunnen inwoners van alle leeftijden met hun (zorg)vraag terecht bij het Dorpsteam
Boekel. Sinds 1 oktober 2014 bestaat Dorpsteam Boekel voor (zorg)vragen, team Volwassenen. Nu is het
Dorpsteam uitgebreid met een team Jeugd. Hier kunt u terecht voor jeugd (hulp)vragen. Voor vragen over
opgroeien en opvoeden kunt u nog steeds terecht bij de GGD, zij werken samen met het Dorpsteam. Wij als
kindcentrum onderhouden nauw contacten met het Dorpsteam indien ouders dit wensen.
Hoe gaat het Dorpsteam Boekel te werk?
Dorpsteam Boekel bestaat uit professionals die zich richten op jeugd en volwassenen. Onze
professionals werken systeemgericht en betrekken waar mogelijk uw gezin en/of sociale netwerk ("één
gezin één plan") waarbij we zo veel mogelijk kijken naar uw eigen kracht. Wanneer u met ons contact
opneemt kijken we, afhankelijk van u vraag, welke professional het beste bij u vraag aansluit.
• Wanneer u zich meldt bij het Dorpsteam Boekel worden een aantal stappen doorlopen:
• Stap 1 Kennismaking op ons kantoor of bij u thuis ("keukentafel gesprek").
• Stap 2 Vraag verhelderen: wat is u vraag, wat wilt u bereiken en hoe?
• Stap 3 Wat kunt u zelf met uw omgeving en waar heeft u eventueel ondersteuning bij nodig?
• Stap 4 Wanneer blijkt dat ondersteuning nodig is stellen we met u een Plan van Aanpak op.
• Stap 5 Wanneer gespecialiseerde hulp en/of een voorziening nodig is, regelen wij dat voor u
(maatwerkvoorziening). U heeft en houdt zelf de regie
Het Dorpsteam Boekel is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9 en 12 uur op 0492-328383.
Meer informatie kunt u vinden op dorpsteamboekel.nl

GGD

Wat is Jeugdgezondheidszorg? Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als
sociaal. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. De Jeugdgezondheidszorg ziet alle
kinderen om zo tijdig te kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen als er zich problemen
voordoen in de ontwikkeling van uw kind. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de groei en
ontwikkeling van uw kind. Voor een bezoek op het consultatiebureau bij u in de gemeente ontvangt u een
uitnodiging en een vragenlijst.
• Als uw kind 5/6 jaar is, meet de teamassistente de lengte en het gewicht en worden de oren en ogen
getest. Bij de jeugdarts kunt u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind bespreken.
• Als uw kind 9/10 jaar is, meet de jeugdverpleegkundige de lengte en het gewicht. Verder kunt u met de
jeugdverpleegkundige de groei en ontwikkeling van uw kind bespreken. Bij dit bezoek worden ook DTP en
BMR-vaccinaties gegeven. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind kunt u meer informatie hierover vinden.
• Hebt u buiten deze bezoeken vragen, maak dan gebruik van een inloopspreekuur of telefonisch spreekuur.
Daar kunt u met allerlei vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind terecht. Meer informatie
Hebt u vragen, wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Twijfel niet, maak een afspraak
met de GGD Jeugdgezondheidszorg via tel. 0900 -4636443, bereikbaar elke werkdag van 08.00 - 17.00 u.
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Bestuurlijke organisatie
Stichting GOO
Kindcentrum Cornelius is een locatie van Stichting GOO – samen voor opvang en onderwijs. Binnen de
stichting vindt samenwerking plaats tussen teams voor opvang en onderwijs op meerdere locaties. Deze
samenwerking versterkt de kwaliteit van opvang en onderwijs en de dienstverlening. Stichting GOO is een
bestuurlijke en organisatorische koepel; de bestuurder, Ab Groen, is in formele zin het bevoegd gezag.
Stichting GOO verzorgt opvang en primair onderwijs op 13 locaties. Binnen de stichting is er één locatie
voor speciaal basisonderwijs en opvang in de gemeenten Gemert-Bakel en Boekel. Tevens heeft de
stichting in deze gemeenten twee peuterwerk- en opvanglocaties bij andere scholenkoepels. In de
gemeente Laarbeek heeft Stichting GOO nog 3 locaties met opvang/peuterwerk/buitenschoolse opvang. Bij
de kindcentra werken opvang en onderwijs integraal samen.
In totaal werken bij Stichting GOO zo’n 500 medewerkers die opvang en onderwijs verzorgen voor ruim
4000 kinderen. De locaties hebben ieder een teamleider en locaties zijn organisatorisch ingedeeld in vier
clusters met ieder een clusterdirecteur. Het stafbureau ondersteunt de locaties op het gebied van kwaliteit,
bedrijfsvoering, personeelszaken en communicatie. Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GOO-Raad) en een Raad van Toezicht.
Op alle locaties wordt gewerkt vanuit de gezamenlijke GOO-visie en ambitie. Elk kindcentrum geeft hier
met een eigen karakter en sfeer invulling aan. Alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, zijn welkom.
Stafbureau GOO
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
E-mail
Website

: Valeriusstraat 33 (5420 AD) Gemert
: Postbus 157 (5421 TR) Gemert
: 088-0088500
: info@stichtinggoo.nl
: www.stichtinggoo.nl

Bestuurder:

Ab Groen

Clusterdirecteuren:
Mireille Janssen
Femke Verhaaren
Argo van den Bogert
Erik Verhoeven

Locaties cluster:
KC De Bakelaar, KC De Kastanjelaar, KC De Klimboom
KC De Samenstroom, KC De Havelt, KC De Dompelaar, kinderopvang Laarbeek
KC Octopus, KC De Regenboog, KC Cornelius
KC Berglaren, KC Het Venster, KC Kleinerf, kinderopvang ‘t Einder

Dagelijks bestuur van de GOO-Raad
Dolf Bakkers, voorzitter
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Peter Verbrugge, ambtelijk-secretaris
Raad van Toezicht
John Bloemers, voorzitter
Jan van den Crommenacker, lid
Hans Wijgers, lid
Monique van Roosmalen, lid
Paola ter Maat, lid
Bestuursbeleid en ambitieverhaal
Het bestuur stelt beleid vast dat met inbreng vanuit de organisatie
(teams, teamleiders en clusterdirecteuren, stafbureau) gedegen wordt
voorbereid. Het gaat dan om het maken van gezamenlijke afspraken op
basis waarvan 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; dit gebeurt in overleg met en na advisering/instemming
van de GMR/GOO Raad.
Stichting GOO vervult met de uitvoering van opvang en onderwijs een
belangrijke maatschappelijke rol. We doen dat in verbinding met maatschappelijke partners in de kernen en
gemeenten waar onze kindcentra zijn gevestigd en we zoeken daarbij ook verbinding met regionale en
nationale partners.
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.
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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 1 4 ja ar. 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 kwaliteitssysteem 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.
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Klachtenafhandeling en vertrouwenspersoon
Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat je dit
eerst probeert op te lossen met de direct betrokkene(n).
Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kun je 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
Kun je terecht bij:
De landelijke organisatie Onderwijsgeschillen:
Postbus 85191 3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 - 280 9590
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl
Kinderopvang en Peuterwerk
Voor klachten die kinderopvang en peuterwerk betreffen kun je
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 €25,- klachtengeld betaald te worden.

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

Interne vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersoon is 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 interne vertrouwenspersonen van ons kindcentrum zijn: Yvonne Lahaije en Anja van Doren.
Informatiegids Kindcentrum Cornelius – 2021-2022

23

De externe vertrouwenspersonen
De externe vertrouwenspersonen zijn deskundigen van Vertrouwenswerk. Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne vertrouwenspersoon?
• zonodig bemiddelen;
• nadere informatie geven over de klachtenprocedure;
• 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 vertrouwenspersoon is:
Drs. Marijke Creemers Tel. 06-20537095
marijkecreemers@vertrouwenswerk.nl
Vermeld bij je telefoontje dat je de betreffende persoon nodig hebt als vertrouwenspersoon, dan wordt alles
in het werk gesteld om je zo snel mogelijk terug te bellen.

Stichting Leergeld “Alle kinderen mogen meedoen”

Een aanzienlijk aantal kinderen kan vanwege gebrek aan financiële middelen van de ouders niet of in onvoldoende mate deel nemen aan (extra) activiteiten van de school of geen lid worden van een (sport)club. De
Stichting Leergeld kan in een dergelijke situatie op verschillende manieren de helpende hand bieden. Soms
bestaat de hulp uit het wijzen op wettelijke mogelijkheden, in andere gevallen is de weg wijzen in het woud
van formulieren en voorzieningen noodzakelijk en er bestaat een mogelijkheid tot 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.
Tel: 06 50979725, e-mail: leergeldgemert@gmail.com Leergeld Gemert e.o. Postbus 116, 5420 AC Gemert.
Voor meer info verwijzen wij u naar de landelijke site Leergeld: www.leergeld.nl
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Belangrijke data
6 september
8 september
24 september
27 september
28 september
4 oktober
5 oktober
21 oktober
25 t/m 29 oktober
1 november
8 en 9 november
1 december
6 december
24 december
27 dec t/m 7 jan
10 januari
14 en 15 februari
17 februari
18 februari
25 februari
28 feb t/m 4 maart
10 maart
7 maart
30 maart
31 maart
18 april
20 en 21 april
22 april
25 april t/m 6 mei
9 mei
18 mei
26 en 27 mei
6 juni
7-8-9 juni
13 en 14 juni
14 juni
20 juni
27 juni
6 juli
11 juli
14 juli
19 juli
20 juli
22 juli
25 juli t/m 4 sept
5 september

Start schooljaar
Luizencontrole
Studiedag groep 1 t/m 8 vrij
Informatieavond groep 1 en groep 3
Informatieavond groep 5 en groep 8
Informatieavond groep 6 en groep 7
Informatieavond groep 2 en groep 4
Ouderavond wonderwoordenwinkel (sociaal
emotioneel project) voor alle ouders van KC
Cornelius
Herfstvakantie
Luizencontrole
10-min gespreksavonden
Sinterklaas op school
Studiedag groep 1 t/m 8 vrij
Kerstviering
Kerstvakantie
Luizencontrole
Adviesgesprekken groep 8
Rapport 1
Studiedag groep 1 t/m 8 vrij
Carnavalsviering
Carnavalsvakantie
Kijkavond
Luizencontrole
Studiedag groep 1 t/m 8
Verkeersexamen groep 7
Tweede Paasdag
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie
Luizencontrole
Schoolfotograaf
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Schoolkamp groep 8
Voorlopig adviesgesprekken gr 7
Sportdag groep 7 en 8
Schoolreis groep 1 t/m 4
Schoolreis groep 5 t/m 7
Corneliusdag
10-min gespreksavond
Rapport 2
Groepswissel, Musical
Bedankochtend ouders
Laatste schooldag
Zomervakantie
Start schooljaar 2022-2023
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