Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids deel 2 van de Clemensschool uit Hulsel. De school werkt nauw samen met basisschool D’n Opstap uit Lage Mierde en de Akkerwinde uit Hooge
Mierde, de zogenoemde HooLaHu-scholen, binnen Onderwijsstichting KempenKind. In deze schoolgids vindt u o.a. de jaarkalender. Wij hebben er voor gekozen de schoolgids
in twee delen te splitsen: een vast onderdeel dat voor 4 jaar is vastgesteld (2015-2019) en één wisselend, praktisch deel, dat ieder jaar wordt aangepast. Dat laatste deel ligt nu
voor u.
Wij hopen u hiermee alle informatie te verstrekken die van belang is voor het lopende schooljaar.
Via ons maandelijkse info-blad die u digitaal toegestuurd krijgt, worden eventuele wijzigingen en aanvullingen doorgegeven. Wij staan open voor opbouwende kritiek en
verbeteringen. Beide onderdelen van deze schoolgids zijn ook te lezen op de website van de school
Wij zijn er voor, om uw kind in een veilige, kindvriendelijke omgeving te leren en te stimuleren een zelfstandig mens te worden.
Wij wensen u een fijn schooljaar toe.
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1.

Adresgegevens

Bestuur:
Onderwijsstichting KempenKind
Mortel 1 / Postbus 219
5520 AE Eersel
 0497-516337
e-mail: info@kempenkind.nl
website: www.kempenkind.nl
RKBS De Clemensschool:
Brinnummer 05 BX
Huisacker 9
5096 BW Hulsel
 013-5091316
E-mail: info@clemensschoolhulsel.nl
website: www.clemensschoolhulsel.nl
Directeur:
Bas van den Bosch
 06-53475276
E-mailadres: bvdbosch@kempenkind.nl
Teamleider:
Roy Jacobs
 06-28528769
E-mailadres: rjacobs@kempenkind.nl

Vertrouwenspersoon:
Maria van Gorp
 013 5091316 (school) of 0497 681662 (privé)
E-mail: mvgorp@kempenkind.nl
Kinderopvang NummerEen/Clup Hasta La Pasta:
Kim Michiels (Teamleider)
 06-12609855
E-mail: k.michiels@nummereen.com
website: www.nummereen.com
Ouderraad:
Fieke Amting (voorzitter)
 013 5091416
E-mail: fam.amting@hotmail.com
MR:
Ten tijde van het samenstellen van deze schoolgids heeft de MR formeel
geen voorzitter (10/07/2017)

E-mail:

2.

Personele bezetting en formatie.
Groepsverdeling
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1/2

Petri Jobse

Petri Jobse

Petri Jobse

Petri Jobse

Petri Jobse

Groep 3/4

Ankie Verstappen

Ankie Verstappen

Ankie Verstappen

Ankie Verstappen

Ankie Verstappen

Groep 5/6

Maria van Gorp

Maria van Gorp

Maria van Gorp

Maria van Gorp

Roy Jacobs

Groep 7/8

Lotte Mols

Roy Jacobs

Roy Jacobs

Lotte Mols

Lotte Mols

* Meester Roy voert op maandag en donderdag managementtaken uit.
* Bas v.d. Bosch (directeur) is in principe op woensdag aanwezig op de Clemensschool
* Arno Rooijackers (IB’er) is op maandagmiddag en donderdagochtend aanwezig op de Clemensschool.
* Maud Lendering (administratieve kracht) is twee uur per week werkzaam op de Clemensschool.
* Judith Emanuel (conciërge) is dagelijks van 10:45 uur tot 12:45 uur aanwezig voor conciërge-taken en hulp bij de lunch in de onderbouw.
Lestijden
Groep 1 t/m 8:
• 08.25 tot 14:15 uur
Groep 1 en 2:
• Groep 1 is op vrijdag de gehele dag vrij
• Groep 2 gaat op vrijdag tot 12:00 uur naar school.
-

De schoolbel gaat om 8.22 De kinderen stellen zich dan per groep op en gaan rustig naar binnen. De leerkracht begint dan met de les.
Wilt u uw kinderen niet te vroeg naar school laten gaan? Vanaf 08:10 uur is er toezicht op het schoolplein.
In het schooljaar 2017-2018 zijn wij over gegaan op andere schooltijden.

Gymrooster
De groepen 3 t/m 8 gymmen op maandagochtend in de sporthal in Lage Mierde en woensdagochtend in de sporthal van Reusel. (onder voorbehoud)

3. Vakantierooster schooljaar 2017 - 2018

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

16/10 – 20/10
25/12 – 05/01
12/2 – 16/02
02/04
27/04 – 11/05
10/05
21/05
09/07 – 17/08

Overige studie(mid)dagen:
Woensdag 6 december

(hele dag)

Met dit vakantierooster gaan de kinderen 7714 uur naar school. We blijven hierbij binnen de verplichte onderwijstijd van 7520 uur.
4. Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs; Onderwijs- en verwijsresultaten van de afgelopen jaren

Clemensschool

Aantal lln.
1 okt.

12-13
13-14
14-15

61

Aantal
LGF*

2
60
1
63
2
LA* ZA*
15-16
64
4
2
16-17
67
2
2
*LGF=leerlinggebonden financiering (rugzak)
*LA=Licht Arrangement
*ZA=Zwaar Arrangement
Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs:
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1
1
1
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0
0
0
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1
1

0
1

527
217,3 Route 8 (208,6 landelijk gemiddelde)

2016
5 lln.
0%

2017
7 lln.
0%

60%
0%
40%
0%

0%
43%
14%
43%

538,1

534,3

5. Geledingen: Medezeggenschapsraad, Schoolraad en Ouderraad
Leden Medezeggenschapsraad (MR)

Leden schoolraad (SR)

Leden Ouderraad (OR)

N.n.b. op 10-07-2017 (ouder/voorzitter)

Dian van Limpt
Bart Duis
Nicole Heesters

Fieke Amting
(voorzitter)
Chantal Moeskops
(penningmr)
Marian Adriaansen
Monique Vingerhoets
Monique Antonis
Kim Leijten

Marian Adriaansen (ouder/secr.)
Maria van Gorp
(leerkracht)
Roy Jacobs
(leerkracht)

Ouderraad
Organisatie:
De Clemensschool heeft een oudervereniging, waarvan alle ouders van de leerlingen automatisch lid zijn. Het bestuur van deze vereniging, de "Ouderraad" geheten, wordt thans
(schooljaar 2017/2018) gevormd door 6 ouders, waaronder een penningmeester en 5 bestuurs- leden/voorzitter. Bij toerbeurt gaat er een afgevaardigde van de ouderraad naar
de MR/SR vergaderingen. De oudervereniging is statutair gevestigd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
Financiën:
De ouderraad haalt haar inkomsten uit de ouderbijdrage en uit een gedeelte van de opbrengst van de Hulselse Paasmarkt, die zij samen met twee andere Hulselse verenigingen
organiseert. Daarnaast ontvangt zij jaarlijks een subsidie van de gemeente Reusel-de Mierden, voor het jeugdvakantiewerk. Dit wordt gebruikt voor het jaarlijkse zomerkamp.
De ouderraad deelt met deze inkomsten mee in de kosten van diverse schoolse activiteiten, zoals de Sinterklaas- en Kerstviering, Paaslunch, spelletjesdag, het jaarlijkse
schoolreisje, open avond, afscheid van leerkrachten en andere bijzondere aangelegenheden. Daarnaast wordt een deel van het Hulselse zomerkamp bekostigd uit de kas van de
oudervereniging en deelt de oudervereniging mee in de kosten van de Hulselse gezinsdag “Hulsel op de planken”.
De vrijwillige ouderbijdrage van de Clemensschool is vastgesteld op € 25,-- per leerling. De leerlingen die vanaf januari instromen (groep 0) betalen € 15,-Aan ouders wordt gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar over te maken naar het rekeningnummer
NL29 RABO 0126600538 van de Rabobank, t.a.v. de oudervereniging, o.v.v. ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 + naam kind(eren).
Activiteiten:
De ouderraad ondersteunt het schoolteam gedurende het schooljaar in tal van activiteiten. Zo regelt zij met Sinterklaas een traktatie voor de kinderen, met Kerst ondersteunt
zij het schoolteam met een speciale Kerstactiviteit, met Pasen organiseert zij een Paaslunch voor alle leerlingen en leerkrachten, tijdens de jaarlijkse open avond zorgt zij voor
drinken en wat lekkers voor alle belangstellenden en op het einde van het schooljaar organiseert zij een spelletjesochtend voor alle leerlingen. Voor deze activiteiten doet de
ouderraad een beroep op ouderhulp.
Het financiële jaaroverzicht wordt aan het begin van het kalenderjaar gepubliceerd in het infoblad.
Hiernaast is de ouderraad betrokken bij een aantal buitenschoolse activiteiten, voor een deel ingebed in het Hulselse verenigingsleven, en staat hiermee middenin de Hulselse
gemeenschap. Noemenswaardig hierbij is de gezinsdag “Hulsel op de planken” die jaarlijks door een aantal Hulselse verenigingen wordt georganiseerd. De oudervereniging
organiseert voor deze dag een speciale kindermiddag voor alle Hulselse kinderen in de basisschoolleeftijd.
Voor de organisatie van dit alles komt de ouderraad regelmatig bijeen. Aan het begin van het schooljaar wordt een jaar-openingsvergadering gehouden, waarbij ook de teamleider
van de Clemensschool wordt uitgenodigd en de taken voor het komende schooljaar verdeeld worden. Daarna wordt er ca. 6 x gedurende het schooljaar vergaderd.

Contact
Per activiteit stelt de ouderraad aan het begin van het schooljaar een contactpersoon op. De lijst met contactpersonen wordt aan het schoolteam overhandigd. Ouders die
interesse hebben om, bij het vrijvallen van een positie, zitting te nemen in de ouderraad, kunnen contact opnemen met de voorzitter. Voor het schooljaar 2017/2018 is dit Mevr.
Fieke Amting telefoonnr. 013-5091416 of e-mail fam.amting@hotmail.com

Medezeggenschapsraad/Schoolraad
De medezeggenschapsraad (MR) heeft tot taak de openheid, openbaarheid en het onderling overleg op school te bevorderen. De
medezeggenschapsraad is bevoegd om alle aangelegenheden die de school betreffen, bespreekbaar te maken. Tevens is de raad bevoegd om over
alle "schoolse" zaken het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Daartoe heeft de MR advies- en
instemmingbevoegdheid. Dit is geregeld in het medezeggenschapsreglement.
In de MR hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting. De vergaderingen van de MR/SR zijn openbaar en de data worden aan u bekend
gemaakt in het info-blad. De verslagen van deze bijeenkomsten worden op de website gepubliceerd. Ouders die zich betrokken voelen bij het
onderwijs zijn van harte welkom om zich als kandidaat aan te melden bij de medezeggenschapsraad of schoolraad. U kunt hiervoor contact
opnemen met de voorzitter van de MR
De schoolraad (SR) heeft als doel om vanuit het gezichtspunt van ouders, een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op de Clemensschool. De schoolraad bestaat
uit een vertegenwoordiging van ouders die meningsvormend, adviserend en reflecterend naar school toe hun mening geeft waar het gaat om het te voeren of gevoerde beleid.
De onderwerpen kunnen zowel door de directie als door de schoolraadleden worden ingebracht. De SR vergadert samen met de MR, maar heeft geen rechten. Ze fungeert als
klankbordgroep voor de MR en de directie van de school.

Voor een aantal beslissingen hoort het College van Bestuur vooraf de zogenaamde Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 10
vertegenwoordigers van ouders en personeel van Onderwijsstichting KempenKind.
6. Samenwerking partners Brede School

In onze Brede Scholen werken basisscholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, GGD, consultatiebureau en
maatschappelijk werk samen. Zorg en (voorschools) onderwijs gaan hand in hand, voor een optimale begeleiding van
het kind. Het belangrijkste binnen Brede Scholen is dan ook samenwerking. Deze samenwerking vindt plaats op alle
scholen in Reusel-De Mierden. Het zijn dus allemaal Brede Scholen.
Voor de betrokkenen van genoemde instellingen is het duidelijk dat kinderen meer kansen krijgen wanneer de school,
het gezin en de leefomgeving samen gaan werken aan de voorwaarden om te komen tot afstemming op de behoeften
van kinderen. Een van de voorwaarden is de betrokkenheid van de ouders bij dit initiatief.
De overgang van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf naar het basisonderwijs is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind. Om deze overgang zo soepel mogelijk
te laten verlopen krijgt het kind de zogenaamde peuter-estafette mee. De peuter-estafette is een overdrachtsinstrument waarmee peuterspeelzalen en kinderdagverblijven hun
bevindingen over de ontwikkeling van het kind doorgeven aan het basisonderwijs. Alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen in de gemeente Reusel-De Mierden
hebben de peuter-estafette in gebruik genomen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de samenwerking tussen alle betrokkenen bij het jonge kind.

Dagopvang aangeboden door Kinderopvang NummerEen /Clup Hasta La Pasta

Kinderopvang NummerEen biedt complete opvang voor kinderen van nul tot dertien jaar. Bij NummerEen staat het belang van het kind voorop.
Door het geven van aandacht en toewijding, het bieden van veiligheid en geborgenheid zorgen wij ervoor dat het kind zich kan ontwikkelen
in een prettige en persoonlijke omgeving. Begeleid door professionele pedagogisch medewerkers worden kinderen uitgedaagd en
gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen.
Dagopvang en VSO
Nummereen biedt op verschillende locaties in De Kempen opvang aan kinderen van nul tot vier jaar. Opvang op basis van vaste dagdelen dan wel opvang op
meer flexibele basis voor ouders die een wisselend werkrooster hebben. Alle locaties zijn gedurende 52 weken per jaar van ma t/m vrij geopend van 07.30 tot
18.30 uur. Eventueel is het mogelijk om Voorschoolse Opvang in te kopen wat inhoudt dat kinderen al om 07.00 uur kunnen komen spelen. Voorschoolse opvang
wat tot op heden in Hulsel niet mogelijk, omdat er te weinig gebruik van gemaakt werd. Ouders die toch gebruik willen maken van de voorschoolse opvang,
kunnen contact opnemen met Nummereen.
Buitenschoolse opvang (BSO)
Buitenschoolse opvang Clup Hasta La Pasta is de verzamelnaam voor voorschoolse en/of naschoolse opvang. Deze vorm van opvang is bestemd voor kinderen
die naar de basisschool gaan.
Kinderen worden bij de Clup Hasta La Pasta na schooltijd warm onthaald in een gezellige omgeving. De kinderen mogen veelal zelf bepalen hoe zij hun middag
invullen, het is immers hun vrije tijd! Wel zorgen de pedagogisch medewerkers voor leuke activiteiten waar kinderen vrijblijvend aan kunnen deelnemen. De
naschools opvang is tot 18.30 uur.
Voor meer informatie en aanmeldingen verwijzen wij naar de website: www.nummereen.com

Jeugdgezondheidszorg, een gezonde keuze voor alle leerlingen
Gelukkig gezonde kinderen
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 wel eens 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.
Extra informatie…
Betrouwbare en actuele 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.

GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven

Bezoekadres
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

www.ggdbzo.nl
/ggdbzo
@ggdbzo

7. Overige info
Adreswijziging
Wilt u, wanneer u verhuist, dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan school. Graag ook als u binnen Hulsel verhuist. Wilt u ook uw e-mailadres en telefoonnummer aan ons
doorgeven. Dit kunt u zelf doen in het ouderportaal van ParnasSys.
Bereikbaarheid directie
Als u een gesprek met de directie wilt, dan kunt u een afspraak maken. Als de directeur niet aanwezig is kunt u bij meester Roy terecht. Hij is aanwezig op maandag t/m vrijdag.
Op dinsdag, woensdag en vrijdag heeft hij lesgevende taken.
Infoblad
Iedere laatste donderdag van de maand, krijgt u digitaal het infoblad. Het infoblad bestaat uit een maandkalender waarop te lezen is wat er op welke dag te doen is en een
algemeen gedeelte waarin informatie gegeven wordt.
Bibliotheek
Er is op onze school een uitleenpunt gecreëerd, zodat de kinderen boeken in Hulsel kunnen lenen. De kinderen lenen boeken onder schooltijd, deze boeken mogen mee naar
huis genomen worden. Uitleentijd: Dinsdag van 13.15 uur tot 14.15 uur
Fruit
Alle kinderen mogen voor in de pauze iets gezonds mee naar school nemen. Wij adviseren u er zorg voor te dragen, dat uw kind iets gezonds meeneemt.
Snoep en koek vinden wij niet geschikt. Wij zijn namelijk een “Schoolgruitenschool” www.schoolgruiten.kennisnet.nl
Bewegingsonderwijs
De kinderen uit groep 1 en 2 gymmen in gymkleding. Ze moeten op maandag een shirt en een gymbroek meebrengen in een gymtas. Gymschoenen,
bij voorkeur met klittenband of elastieken sluiting. De gymtas gaat op donderdag weer mee naar huis, zodat de kleding gewassen kan worden.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben voor de gymlessen een sportbroek, shirt of turnpakje en gymschoenen nodig. Het is niet de bedoeling dat
de kinderen in “gewone kleren” sporten. Na iedere gymles gaat de gymtas mee naar huis, zodat de kleding gewassen kan worden. We gaan op
maandagochtend met de bus naar sporthal “Den Houtert” in Lage Mierde en op woensdagochtend naar de sporthal in Reusel. Eén keer per week
krijgen alle kinderen les van de groepsleerkracht en één keer per week door een gymleerkracht. (De hieronder vermelde lestijden zijn onder
voorbehoud. Het kan zijn dat deze in het nieuwe schooljaar nog veranderen).
De lestijden zijn als volgt:
Maandagochtend
Maandagochtend
Woensdagochtend
Woensdagochtend

groep 5/6/7/8
groep 3/4
groep 3/4
groep 5/6/7/8

08:25 uur tot 09:15 uur
09:15 uur tot 10.00 uur
10.45 uur tot 11.30 uur
11:30 uur tot 12:15 uur

LET OP! DE BUS VERTREKT OM 08:25 UUR VAN SCHOOL NAAR DE GYMZAAL!

Hoofdluiscontrole
In de week na iedere schoolvakantie (zie jaarkalender) worden op woensdag alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt door enkele ouders, de zogenaamde
werkgroep hoofdluisbestrijding. Op deze dagen liever geen moeilijke kapsels. Het los maken van ‘t haar kost te veel tijd. Ouders van kinderen bij wie hoofdluis
geconstateerd wordt, worden door de teamleider op de hoogte gesteld, zodat zij de nodige stappen kunnen ondernemen om de hoofdluis te bestrijden. Wij verwachten
van de ouders een goede medewerking om de kriebelbeestjes zo goed mogelijk uit onze school te verbannen.

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar houden we altijd een informatieavond. Op deze avond wordt er informatie verstrekt over het reilen en zeilen in de verschillende groepen. Tevens is er
een algemeen gedeelte bestemd voor alle aanwezige ouders. De informatieavond is gepland op 11 en 12 september.
Ouderavonden
Wij proberen u tijdens 15-minutengesprekken op de hoogte te stellen van de vorderingen van uw kind. De gesprekken vinden plaats in oktober en februari. De derde
gespreksronde is begin juli. Deze gesprekken zijn facultatief. Alle data zijn opgenomen in de jaarkalender.
Rapporten en portfolio’s
Twee keer per jaar krijgen kinderen een rapport en een portfolio mee naar huis. In het rapport staan de vorderingen van uw kind op basis van
de afgenomen toetsen/observaties van de leerkracht. Sinds 2015-2016 werken we ook met portfolio’s. Het portfolio is een verzameling van
werk van de kinderen waar de kinderen zelf trots op zijn en waarin de doorgaande ontwikkeling van de kinderen te zien is. De rapporten en
portfolio’s kunt u inzien voorafgaand aan uw oudergesprek tijdens de ouderavond. De data staan opgenomen in de kalender. Samen met de
rapporten gaan de portfolio’s mee naar huis.
Foto's
Op woensdag 6 september komt de schoolfotograaf op onze school. Hij maakt een groepsfoto, een individuele foto en een gezinsfoto.
Uiteraard bent u niet verplicht om de foto’s te kopen. Alleen technisch slechte foto’s worden opnieuw gemaakt.

Fotograferen, video-/filmopnamen, tv-opnamen en publicatie op internet
Het is een goede gewoonte dat er tijdens de viering van een verjaardag in de onderbouw foto’s gemaakt worden. Bij het
maken van video-/filmopnamen door ouders in de klas ligt dit anders. Om privacy redenen is dit verboden. Wij weten
immers niet wat er met het beeldmateriaal gaat gebeuren. Laten we de privacy van onze kinderen en hun ouders
respecteren en afspreken dat er op school in de klassen door ouders niet gefilmd wordt. In uitzonderlijke gevallen kan
contact opgenomen worden met de directie.
Wél kan bij training of begeleiding van een leerkracht (in opleiding) of leerlingen door schoolbegeleidingsdienst, PABO’s of andere instanties gebruik gemaakt
worden van foto- of video-opnamen. De bestemming is ons dan bekend. Alles wat de Clemensschool zélf vastlegt is bedoeld voor ons eigen beeldarchief.
Beeldmateriaal vanwege opdrachten van bijvoorbeeld stagiaires, hoeven echter niet perse binnen onze eigen school te blijven.
Op onze website willen wij een beeld geven van de Clemensschool waarbij foto’s, waar ook uw kinderen op kunnen staan, de tekst kunnen illustreren,
verlevendigen of verduidelijken. Meestal gaat het hierbij om groepjes kinderen. Tevens proberen wij hierbij het noemen van namen zoveel mogelijk te
voorkomen. Op het inschrijvingsformulier wordt ouders gevraagd of ze het eens kunnen zijn met bovenvermelde gang van zaken. Indien niet, dan wordt
daarmee rekening gehouden.

Kinderboekenweek en Voorleeskampioenschap
Ieder jaar krijgt bij ons de op school de Kinderboekenweek de nodige aandacht, omdat deze week bij uitstek geschikt is om extra aandacht te
schenken aan het belang van lezen. Hierbij worden we gesteund door de aandacht van het boek in de kranten en op televisie op dat moment.
Naast een tentoonstelling van bekroonde boeken en boeken rond het thema - dit schooljaar: " Gruwelijk Eng!” – vindt ook tijdens of net na de
Kinderboekenweek (dit jaar van 04 t/m 15 oktober) de zogenaamde Voorleeswedstrijd plaats, die later gevolgd wordt door het Gemeentelijk
Voorleeskampioenschap.
Verhalen vertellen.
Elke 3e dinsdag van de maand komt Jac Naus in alle groepen een bijbelverhaal vertellen. Jac is een rasverteller en weet door zijn verhalen steeds
weer de kinderen (en leerkrachten) te boeien.
Kleding
Voor alle scholen van Onderwijsstichting KempenKind geldt dat het dragen van kledingstukken om religieuze redenen (hoofddoekjes, keppeltjes etc.) geoorloofd is. Wel dient
de school een gezicht bedekkende sluier te verbieden omdat dit de normale menselijke interactie belemmert.
Om te voorkomen dat er goede gymkleren, jassen, dassen, mutsen, handschoenen etc. blijven liggen, is het verstandig om deze te voorzien van de naam of initialen. Zoekgeraakte
kleding bewaren wij enige tijd bij de gevonden voorwerpen in een krat bij de ingang van de school. Daarna worden ze in de kledingcontainer gedeponeerd.
Brabants Verkeersveiligheidslabel. (BVL)
De Clemensschool heeft het Brabant Verkeersveiligheidslabel (BVL). We proberen dat ook te behouden door goed verkeersonderwijs te geven. Er
wordt een verkeersmethode op de school gebruikt die voldoet aan de eisen die door Veilig Verkeer Nederland (VVN) en BVL gesteld worden. Om
de 2 jaar doen de kinderen van groep 7 en 8 een theoretisch en praktisch verkeersexamen. In 2018 doet Hulsel niet mee. In 2019 doen we weer mee
met groep 7 en 8 samen. Het doel is om bij te dragen aan een veiliger Brabant. Het Brabant Veiligheidslabel is een initiatief van de overheid. De
school streeft ernaar het BVL-label blijvend te behouden.
FIETSEN
Wij willen de kinderen stimuleren om zo veel mogelijk te voet naar school te komen. Vooral voor kinderen die dichtbij school wonen is het niet de bedoeling dat zij met de fiets
komen. Dit in verband met de ruimte in de fietsenstalling.
Parkeren
In het belang van de veiligheid van de kinderen vragen wij u met klem om voor en na schooltijd niet te parkeren in de parkeerhavens links en rechts van de schoolpoort. Officieel
is dit ook verboden. Parkeren aldaar belemmert het uitzicht voor onze komende en gaande leerlingen. Door middel van borden proberen wij ouders en andere schoolbezoekers
hierop te wijzen. We adviseren u met klem om voor het halen en brengen van de kinderen, gebruik te maken van de parkeermogelijkheden op het pleintje bij de kerk en voor
‘t Drieske.
Schoolreisjes, excursies en schoolverlatersdagen
Elk schooljaar wordt er voor de leerlingen een schoolreisje of uitstapje georganiseerd, voor alle kinderen een bijzonder plezierige en leerzame
aangelegenheid. Tevens wordt er alvast iets van de komende vakantiesfeer geproefd. Daarom ook zijn de reisjes steeds in de laatste schoolweken
gepland. Door de hoge kosten van het busvervoer en de alsmaar toenemende files onderweg zijn wij genoodzaakt om ons tot reisdoelen in de naaste
omgeving te beperken. Hoe de reisjes er dit jaar uit gaan zien, is nog niet bekend. Door het team wordt in ieder geval naar leuke en leerzame
oplossingen gezocht. De data voor de reisjes zijn al wél gepland.
Naast deze schoolreisjes worden er voor de verschillende groepen verspreid over het schooljaar excursies in de directie omgeving georganiseerd. Deze passen in het thema
waarmee op dat moment door de groep gewerkt wordt.

Voor groep 8 wordt elk jaar, in de laatste schoolweken, een soort schoolkamp georganiseerd. Begeleiders zijn steeds leerkrachten, eventueel aangevuld met enkele vrijwilligers.
Ook voor dit ludieke onderdeel van het schoolgebeuren zijn we steeds op zoek naar originele alternatieven. Via ons info-blad houden we u van de plannen en bestemmingen op
de hoogte.
Sportdag
Jaarlijks wordt - met de hulp van ouders - een sportdag voor alle kinderen van de drie scholen van De Mierden-Hulsel georganiseerd. De leerlingen van groep 2 t/m 8 worden
ondergebracht in groepen, die volgens een roulatiesysteem verschillende sportonderdelen uitvoeren.
Het allerbelangrijkste van deze dag is de gezellige en sportieve sfeer! De sportdag wordt gehouden op vrijdag 15 september op atletiekaccommodatie van AVR ' 69 te Reusel.
Stichting Leergeld
Als er in het gezin geen geld over is om het kind te laten meedoen met schoolse- en buitenschoolse activiteiten kan Stichting Leergeld helpen. Woont u in de gemeente Veldhoven,
Eersel, Bladel of Reusel-De Mierden, dan helpt Stichting Leergeld Veldhoven/de Kempen. Meer info is te vinden op www.leergeldveldhoven.nl
Toezicht
In verband met toezicht op de speelplaats mogen de kinderen niet voor 8.10 uur op school komen. Vanaf deze tijd zal er een leerkracht op de speelplaats aanwezig zijn.
Vaderdag en Moederdag
Voor Vaderdag en Moederdag maken de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 een eigengemaakt presentje dat door de kinderen thuis op de dag gegeven kan worden.
Verjaardag
Ouders van kleuters mogen de verjaardag van hun kind tot 9.15 uur meevieren. Neem hiervoor even contact op met de leerkracht. Alle kinderen mogen een
kleine traktatie meebrengen als ze jarig zijn. Wij willen met nadruk vragen om een gezonde traktatie uit te delen. In verband met de veiligheid tijdens het spelen
gelieve geen lolly’s te trakteren.
Voortgezet onderwijs
De kinderen die dit jaar in groep 8 zitten gaan zich samen met hun ouders natuurlijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De school heeft een protocol voor de begeleiding
van primair onderwijs naar voorgezet onderwijs. Dit protocol zal op de informatieavond nader toegelicht worden door de groepsleerkracht.
Belangrijke data m.b.t. het voortgezet onderwijs vindt u in de jaarkalender.

Website.
Onze school beschikt over een website www.clemensschoolhulsel.nl Hierop kunt u belangrijke gegevens terugvinden, zoals bv. deze schoolgids, formulieren en ons “Infoblad”.
Daarnaast kunt u er verslagen van activiteiten lezen, met daarbij enkele foto’s. We proberen de website up-to-date te houden.
Ziekmelding
Bij ziekte graag vóór 08.22 uur een berichtje naar de basisschool, liefst telefonisch. Tijdens dit telefoontje kunt u meteen u kinderen voor de
BuitenSchoolse Opvang afmelden. Wij zorgen ervoor dat dit doorgegeven wordt aan de medewerksters van NummerEen.
Als uw kind langdurig ziek is, neemt u dan even contact op met de leerkracht om te overleggen wat er gedaan kan of moet worden. Als uw kind tijdens
schooltijd betrokken is bij een ongelukje, dan proberen we voor die situatie de juiste maatregelen te treffen.

8. Jaarverslag, evaluatie schooljaar 2016-2017 en planning 2017-2018
Onderwijs en kwaliteit
Ons onderwijs is ontwikkeld tot een bovengemiddelde kwaliteit afgezet tegen de landelijke normering. Wij streven er naar dit in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.
Voortdurend zijn we op zoek kennis en innovatie en gebruiken daarvoor kennisteams.
Na de invoering van ‘Passend Onderwijs’ zijn wij op zoek gegaan naar een juiste balans tussen wat wij aan kinderen met speciale behoeften kunnen bieden en waar wij een beroep
moeten doen op speciaal (basis) onderwijs.
Wij hebben ontdekt dat er een indruk heerst dat de reguliere basisschool ieder probleem zou moeten kunnen oplossen. De zorgplicht ligt echter op bestuursniveau en niet op
schoolniveau. Onderwijsstichting KempenKind heeft stichting breed voor bijna ieder kind een passende oplossing.
Voor kinderen die niet voldoende hebben aan de reguliere basisondersteuning zijn weer arrangementen aangevraagd en toegekend, waardoor we beter gefaciliteerd zijn om
tegemoet te komen aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen. Er zijn op alle HooLaHu-scholen leerlingen die extra ondersteuning krijgen in de vorm van een
licht of zwaar ondersteuningsarrangement. Hierdoor ervaren we dat deze kinderen prima kunnen functioneren in een reguliere onderwijssetting. Er heerst een prettige
samenwerking met het Centrum Passend Onderwijs (CPO) van Onderwijsstichting KempenKind, waarbij ook de ouder gezien wordt als belangrijke “partner”. In gezamenlijkheid
proberen we om voor alle kinderen de best passende ondersteuning te organiseren. Veelal worden deze arrangementen door een vast gezicht vanuit het samenwerkingsverband
uitgevoerd.
Het ondersteuningsteam is het orgaan op de scholen waar specifieke zorgvragen worden besproken en arrangementen worden aangevraagd. Een orthopedagoog van het CPO
maakt structureel deel uit van dit team. Deze extra expertise heeft zijn meerwaarde al bewezen en heeft de procedure voor de aanvraag van arrangementen duidelijk versneld.
In het verleden was de ondersteuning vooral gericht op leerlingen die het moeilijk vonden om de aangeboden lesstof goed te kunnen volgen. Dit jaar was de focus ook heel bewust
gericht op leerlingen die meer aankunnen dan de gemiddelde leerling maar vaak ook andersdenkend zijn. Er is binnen Onderwijsstichting KempenKind een regionale Plusklas
ingericht. Ook op HooLaHu-niveau zal vanaf schooljaar 2017/2018 een Plusklas opgericht worden. We hopen daarbij nog beter onderwijs aan de begaafde leerlingen vorm te
geven. We streven dan ook naar een tijdige signalering en diagnostiek. Dit schooljaar zijn daar de eerste stappen ingemaakt. We nemen nu in groep 4 en 7 o.a. een NSCCT af om
op tijd te kunnen signaleren of we de capaciteiten van een leerling goed in beeld hebben.
Om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren hebben er weer trendanalyses, klassenbezoeken en groepsbesprekingen plaatsgevonden. Ook zijn dit jaar weer, tijdens een tweetal
teammomenten, de resultaten van alle groepen onder de loep genomen. We zijn tevreden over onze onderwijsresultaten. Waar nodig zijn acties afgesproken waarmee we onze
opbrengsten willen verhogen.
Alle leerkrachten hebben een dag scholing gevolgd met als thema ‘omgaan met gedragsproblemen’.
Om afspraken die we maken per vakgebied te borgen hebben we een systeem van kwaliteitskaarten in het leven geroepen.

Schoolveiligheidsplan
Op bestuursniveau is een nieuwe veiligheidsbeleid gerealiseerd op basis van de wetgeving van 1 augustus 2015, dat nu (juni 2017) in de laatste conceptfase ter instemming aan de
GMR is voorgelegd.
Het veiligheidsbeleid omvat: sociale veiligheid (o.a. een anti-pestprotocol), en fysieke veiligheid (veiligheid rond gebouwen en logistiek) en tevens protocollen, een gedragscode en
richtlijnen die gebruikt kunnen worden in diverse situaties, w.o. overlijden, vermissing, cyberaanvallen, medicijngebruik, brand e.a. calamiteiten.
Professionalisering
We hebben dit schooljaar verschillende studiedagen gehad. Tijdens deze dagen hebben we naast lopende actualiteiten scholing gehad in ‘Rots en Water’, een training in weerbaarheid
(voor kinderen en volwassenen) en hebben we een studiedag gewijd aan het omgaan met gedragsproblemen. Tevens hebben we een verdiepingsbijeenkomst gehad op het gebeid
van’ kindgesprekken’ o.l.v. Ben en Arjen Flierman.
Daarnaast zijn er diverse ICT scholingsmomenten geweest en een training in het omgaan met tablets (Zit met Pit). De Intern begeleider heeft binnen het netwerk van Intern
begeleiders ‘in company’ trainingen gevolgd.
Individuele leerkrachten hebben geaccrediteerde scholing gevolgd bij de KempenKind academie op post HBO niveau
Een viertal teamleden heeft daarnaast een traject gevolgd om helderheid te krijgen over hun leiding gevende competenties in een KempenKind talentenklas.
De directeur heeft met goed gevolg een traject gevolgd voor erkenning van de schoolleiderscompetenties.

•
•
•
•
•
•
•
•

Kennisteams
Binnen HooLaHu werken we met kennisteams en projectgroepen.
Het werken met kennisteams op basisscholen zorgt ervoor dat er op scholen meer specifieke kennis ontwikkeld wordt.
Door het visitatieteam dat de HooLaHu scholen gevisiteerd heeft ook wel beschreven als het vliegwiel van de organisatie. Doordat er gewerkt wordt met kleine teams kunnen
leerkrachten zich specialiseren in hun eigen interessegebied. Elke MT-lid is proceseigenaar van één of meerdere kennisteams. De vorderingen van de kennisteams worden besproken
in het MT-overleg. Als borgingsinstrument hebben we gekozen voor zogenaamde kwaliteitskaarten. Hierin staan in één oogopslag o.a. de visie, werkwijze en afspraken beschreven
van het betreffende kennisteam. Dit schooljaar hebben we de eerste kwaliteitskaarten opgesteld.
We werken momenteel met de volgende kennisteams:
Taal
Rekenen
Begaafdheid
Cultuur
Techniek
ICT
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Culturele vorming

•
•
•

En de volgende projectgroepen
Engels
Schoolontwikkeling en Portfolio
Tekenen

Kennisteam Taal

In het kennisteam Taal hebben dit schooljaar de volgende aspecten centraal gestaan:
•
•
•
•
•

Opzet kwaliteitskaart Woordenschat: De kaart is inmiddels gebruiksklaar.
De nieuwe methodes Veilig Leren Lezen "Kim-versie" (aanvankelijk lezen groep 3) en Pennenstreken (schrijfonderwijs): We zijn hiermee dit schooljaar gestart op alle HooLaHuscholen. Uit een eerste evaluatie is gebleken dat de leerkrachten erg tevreden zijn. Men is enthousiast over de nieuwe mogelijkheden die deze methodes met zich meebrengen.
Het werken aan de hand van leerlijnen en referentieniveaus: Hierover is door het kennisteam een informatiemoment verzorgd tijdens een HooLaHu-studiedag.
Nieuwe taalmethode: Door de komst van Snappet wordt er op dit moment niet gekozen voor een nieuwe taalmethode. We hebben besproken met de teams of we voldoende
vooruit kunnen met de huidige methodes en of we voor de onderdelen "spreken en luisteren" en "schrijven (stellen)" zouden kunnen werken met de SLO-doelen zodat we niet
afhankelijk zijn van een methode. Afspraken hierover worden in het nieuwe schooljaar vastgelegd.
Eerste start kwaliteitskaart Begrijpend lezen.
Kennisteam Jonge Kind
Afgelopen schooljaar is er op twee van de drie scholen (de Clemensschool en d’n Opstap) Motorisch Remedial Teaching (MRT) aan de kinderen van groep 2 aangeboden. Dit
houdt in dat de kinderen uit groep 2 gescreend zijn door een MRT-er. In overleg met de ouders wordt er voor de kinderen die het nodig hebben, een groepje geformeerd die
wekelijks MRT-lessen krijgt. Komend schooljaar zal er op alle drie de scholen gedurende een half jaar MRT op de basisscholen aangeboden worden in samenwerking met
Turnvereniging Avanti-Turnivo. Avanti-Turnivo heeft gediplomeerde MRT-krachten in dienst.
Komend schooljaar wordt er op bestuursniveau een opleiding “Ontwikkeling van kleuters” en een cursus “Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong” aangeboden voor leerkrachten
van groep 1/2.
Kennisteam Rekenen
Het kennisteam heeft zich afgelopen jaar bezig gehouden met het opstellen van het beleid op het gebied van rekenen, daarnaast is het beleid omtrent dyscalculie beschreven. Dit
alles is opgenomen in een kwaliteitskaart voor rekenen. Aan het begin van schooljaar 2017-2018 wordt deze kwaliteitskaart door de teamleden vastgesteld.
Tijdens de 1e studiedag van schooljaar 2016-2017 zijn de leerlijnen en de referentieniveaus aan de collega’s gepresenteerd en besproken. Komend schooljaar komt het kennisteam
met een voorstel van de streefdoelen afgestemd op onze populatie.
Daarnaast gaan we onze rekenmethode onder de loep nemen en bekijken we of modernisering van het rekenonderwijs wenselijk is.
Komend schooljaar gaat het kennisteam zich oriënteren op mogelijke scholing.
Kennisteam Begaafdheid

Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) is dit schooljaar geïmplementeerd. De groepsscreening is afgenomen in de groepen 1 en 3. Vanuit deze
groepsscreening zijn er vervolgstappen gezet voor een aantal leerlingen.
De NSCCT is dit schooljaar in november afgenomen in de groepen 4 en 7. De NSCCT is een ‘niet’-schoolse cognitieve capaciteiten test die inzicht geeft in de
capaciteiten van kinderen die niet op school worden geleerd. Met deze test kunnen we onder andere de onderpresteerder signaleren. Resultaten en opvallendheden
zijn besproken met IB’er en ouders.
Een aantal leerlingen binnen HooLaHu heeft deelgenomen aan de Regionale Plusklas van KempenKind onder leiding van Addie Hoeks en Thom Verheggen.
Er is een kwaliteitskaart gemaakt met onze visie en gemaakte afspraken omtrent begaafdheid.
Kennisteam Sociaal Emotionele Ontwikkeling
Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het consolideren van bestaande afspraken. Het inbedden van de Rots & Watertraining was één van de speerpunten.
Het afnemen van een sociogram is nu volledig opgenomen in het leerlingvolgsysteem en het anti-pestprotocol werkt naar behoren.
De scholen werden dit jaar meerdere malen geconfronteerd met leerlingen met gedragsproblemen en dit is gesprekonderwerp geweest in het kennisteam. Dit heeft geleid tot een
scholingsdag en ook voor het komende jaar zal dit deel uitmaken van de verplichte scholing op HooLaHu niveau.

Cultuur
O.l.v. Merel Levink (combinatiefunctionaris cultuur) zijn weer diverse activiteiten georganiseerd, waarbij de leerlingen in aanraking kwamen met cultuuruitingen. Hieronder vallen
erfgoedprojecten, theatervoorstellingen e.d.
Speciale aandacht was er dit jaar voor Afrikaanse muziek en dans.
Merel Levink is tevens de ‘muziekjuf’ en verantwoordelijk voor de muzieklessen in groep 4 en 5.
Contacten met de omliggende orkesten maakten dat er presentaties gegeven zijn van de diverse instrumentgroepen in en buiten de klassen.
Techniek
Het komende schooljaar zal extra in het teken staan van techniek. Op KempenKind niveau heeft er afgelopen schooljaar een bijeenkomst plaatsgevonden waarin gepeild werd hoe
het techniekonderwijs er momenteel op alle scholen bij staat. Gezien het aantal leerkrachten en kennisteams op de Clemensschool is implementatie van techniek in het vaste
rooster nog steeds niet voldoende van de grond gekomen. Op onze school kan het techniekonderwijs nog een impuls gebruiken. Daarom gaan we komend schooljaar een
beleidsplan voor techniek opstellen en gaan we op zoek naar een techniekcoach. Een techniekcoach is iemand met rijke ervaring in de techniek en/of het technisch onderwijs, die
als vrijwilliger op basisscholen en het voortgezet onderwijs in de Kempen het techniekonderwijs wil ondersteunen en medevormgeven. Heeft u interesse of kent u iemand die hier
interesse in heeft, neem dan contact op met Roy Jacobs. De koppeling met Thematisch onderwijs en de oriëntatie op de Methode ‘Techniek en Ik’ zijn de actiepunten voor dit
kennisteam in schooljaar 2017-2018. Het is de bedoeling dat we op school met deze methode gaan werken. Het afgelopen jaar hebben de groepen steeds de technieklessen uit de
methode ‘wijzer door natuur en techniek’ en ‘Naut’ gevolgd.
Kennisteam ICT
De ICT coördinatoren van de HooLaHu-scholen hebben dit jaar de mogelijkheden bekeken om typevaardigheid voor de leerlingen van groep 6 te implementeren in het
onderwijsaanbod. Gezien de financiële kosten en de tijd die de inoefening kost, is besloten typevaardigheid niet op te nemen in het onderwijsaanbod.
Snappet is als verwerkingsmethode in de groepen 5 t/m 8 geïmplementeerd. Leerkrachten krijgen individuele begeleiding door persoonlijke coaches van Snappet.
Daarnaast heeft het Kennisteam zich gebogen over de omgang en inzet van tablets in de bovenbouwgroepen. Leerkrachten zijn op twee Pilot-scholingsmomenten (7 en 21 juni)
geschoold in ‘Zithouding’ en ‘Tabletgebruik’ door de organisatie ‘Zit met Pit’. Verdere geaccrediteerde scholing van deze organisatie (is na evaluatie eind juni) geadviseerd door
het kennisteam ICT.
De overstap van ICT-systeembeheerder van Skool naar Ratho is in zeer korte tijd gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een update van Windows 7 naar Windows 10, een
vervanging van de servers op de drie scholen en scholing voor de ICT-coördinatoren op KempenKind niveau.
Sharepoint en OneDrive is in gebruik genomen door het gehele team. Dit ter vervanging van de opslag op de lokale server. Scholing hierin heeft plaatsgevonden op HooLaHu
niveau door Lenny van den Oetelaar (Stafmedewerker ICT) en ICT-Coördinatoren HooLaHu.
Leerkrachten slaan persoonlijke documenten op in de OneDrive. Sharepoint wordt gebruikt voor de organisatorische zaken op schoolniveau.
Helaas is de herziening van de ICT-visie in september 2016 niet van de grond gekomen. In februari 2017 zou er een ICT-visie op stichtingsniveau geïntroduceerd worden. Deze is
tot op heden nog niet uitgerold. Herziening van de ICT-visie wordt in september 2017 opgenomen in het nieuwe actieplan van het Kennisteam én de kwaliteitskaart.
Projectgroep Engels
In het schooljaar 2016-2017 is het kennisteam Engels opgezet naar aanleiding van een vraag vanuit de MR. Engels is een wereldtaal die binnen het onderwijs het best tot zijn recht
komt wanneer deze door Native Speaking aangeleerd wordt. Op de Akkerwinde is een vrijwilligster begonnen met het aanbod van Engels. Op D’n Opstap en de Clemensschool
wordt de methode Take it Easy nauwgezet gevolgd. Dit is een methode die door Native Speaking (digibord) wordt aangeboden. Aannemen van een Native Speaker (op HooLaHuof KempenKindniveau) is financieel niet mogelijk gebleken. Door het aanbod van de methode ‘Take It Easy’ voldoen we aan de kerndoelen die door het Ministerie van Onderwijs
vastgesteld zijn. Verdere oriëntatie op native speaking is daardoor van de baan. Het Kennisteam Engels is daarmee opgeheven en gaat verder als werkgroep. Wanneer er vernieuwde
input is zal deze werkgroep bijeenkomen.
Projectgroep kindgesprekken en portfolio:
Sinds twee jaar werken we met nieuwe rapporten en met portfolio’s. De cijfers die op het rapport vermeld staan worden automatisch gegenereerd uit ons digitale
leerlingvolgsysteem. Afgelopen schooljaar zijn de afspraken over de normering van methodetoetsen herzien en geborgd.

Afstemming tussen de verschillende toetsen is hierbij belangrijk om een zo helder mogelijk beeld te kunnen geven. Ook komend schooljaar zullen we ons hiermee bezig houden.
De inhoud van de portfolio’s bij de diverse groepen is verschillend, omdat deze portfolio’s veelal door de kinderen zelf wordt bepaald. Het eigenaarschap van de kinderen is hierbij
erg belangrijk. We stimuleren en begeleiden de kinderen bij dit proces d.m.v. kindgesprekken. Tijdens deze gesprekken gaat de leerkracht samen met het kind bekijken hoe het de
afgelopen periode verlopen is en wat de doelen zijn voor de komende tijd. Het portfolio en de leerling gesprekken blijven ook in 2017-2018 een speerpunt. We hebben afgelopen
schooljaar een start gemaakt met een kwaliteitskaart portfolio, deze zal in schooljaar 2017-2018 afgerond worden. Daarnaast wordt er een kwaliteitskaart kindgesprekken
gerealiseerd.
-

Overige activiteiten in het afgelopen schooljaar
Verdere doorontwikkeling van de nieuwe schooltijden en publiceren van een invoeringsplan
Evaluatie, ontwikkeling en voortzetting Snappet (tablets)
Opening digitaal ouderportaal
Invoering nieuwe gesprekken cyclus met ouders
Diverse educatieve en informatieve excursies en uitstapjes

-

Speerpunten 2017-2018:
Invoering continurooster
Thematisch werken heeft binnen de HooLaHu-scholen vorm gekregen.
Inschrijving (persoonlijk) Lerarenregister
Digitaal ouderportaal uitbreiden
Scholing in omgang met (ernstige) gedragsproblemen, zowel preventief als curatief.
Portfolio en leerlinggesprekken
Opzet HooLaHu- begaafdheidsklas.
Scholing leerkrachtvaardigheden ICT

Augustus - September 2017
maandag

28 aug lesweek 1

dinsdag

29 aug

woensdag

30 aug

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

31

1

2

3

6
Schoolfotograaf

7

8

9

10

13

14

15

16

17

15:00 uur
Teamvergadering

Sportdag HooLaHu
Gr 2 t/m 8

20

21

22

23

24

27

28

29

30

1 Hulsel
kermis

Meester Roy jarig

1e schooldag

Hoofdluiscontrole

Introductie Leerlingenraad
Kandidaat stellen

4 lesweek 2

5

GG: Wennen
Deze week
ontruimingsoefening

15:00 uur
Teamvergadering

Start Rode Draad Project

11 lesweek 3

12

Tafeltjesweek
Verkiezingen Leerlingenraad

Info-avond gr. 1-2 en 3-4
19:30 uur – 21:30 uur

Info-avond gr. 5-6 en 7-8
19:30 uur – 21:30 uur.

18 lesweek 4

19

GG: Samen één groep

Jac Naus vertelt

Start leerlingenraad

25 lesweek 5

26

Briefjes ouderavond
inleveren

15:00 uur
Teamvergadering

Info-blad

Oktober 2017
maandag

2 lesweek 6

dinsdag

3 Hulsel kermis

woensdag

donderdag

4

vrijdag

5

zaterdag

zondag

6

7

8

13

14

15

Hulsel kermis
GG: grapje, plagen,
pesten

eventueel stagiaires Pius X

MR/SR 1 HooLaHu
20.00 uur in Hooge
Mierde

9 lesweek 7

10

Oudergesprekken 1

Oudergesprekken1

Komende 2 weken:

11

12

Voorleeskampioenschappen

Herfstwandeling

Juf Maria bijeenkomst
vertrouwenspersonen
16:00 – 18:00

16

Start kinderboekenweek Dag van de leraar
‘Gruwelijk eng’ tot en met
12 oktober

Rythovius Talentendag

17

18

19

20

21

22

24
Jac Naus vertelt

25

26
Info-blad

27

28

29

Herfstvakantie
23 lesweek 8
GG: opkomen voor jezelf

Triade-cursus
15:00 uur – 17:45 uur

30 lesweek 9

31
Lln. consultatie 1 +
Orthopedagoog
13:30 – 16:30

Hoofdluiscontrole

Ondersteuningsteam 1
08:30 – 12:30

15:00 uur
Teamvergadering

November 2017
maandag

30 lesweek 9

dinsdag

31

woensdag

1

donderdag

vrijdag

2

zaterdag

zondag

3

4

5

9

10

11

12

16

17

19

OR-vergadering 2

Workshopdag Pius X
groep 8

18
Aankomst
Sinterklaas

09:00 Introductie NSCCT
groep 4 en 7

6 Lesweek 10
GG: Samen spelen en
werken

7
08:30 NSCCT groep 4
10:30 NSCCT groep 7

Week van het respect

15:00 uur
Teamvergadering

13 Lesweek 11

14

8
Nationaal
schoolontbijt

15

Tafeltjesweek

Intocht
Sinterklaas in
Hulsel
Open dag Pius X
college

20 Lesweek 12

21

22

23

29

30

GG: druk, druk, druk

Jac Naus vertelt
15:00 uur
Teamvergadering

27 Lesweek13

28

Juf Petri jarig

Tenstoonstelling
surprises gr. 5 t/m 8

MR/SR 2 Hoolahu
20:00 uur in Hulsel

Info-blad

24

25

26

December 2017
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

1

zondag

2

3

Bezoek Sinterklaas.
Surprises gr. 5 t/m 8
4 Lesweek 14

5

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

Lln. consultatie 2 +
Orthopedagoog
13:30 – 16:30

15:00 uur
Teamvergadering

19

20

21

22

23

24

Jac Naus vertelt

Schoolschaatsen
11:00 – 13:00
Groep 3 t/m 8

Info-blad

29

30

31

Studiedag
o.a. Triade-cursus

11 Lesweek15

12

Tafeltjesweek

18 Lesweek 16

Ondersteuningsteam 2
08:30 – 12:30

25
Kerstvakantie

26

27

Kerstviering

28

Januari 2018
maandag

1

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

18
15:00
Teamvergadering

19

20

21

26

27

28

Kerstvakantie

8 Lesweek 17
GG: Wat voel ik?

Hoofdluiscontrole

15 Lesweek 18

16 Juf Merel jarig

17 Juf Jeanette jarig

MR/SR 3 20:00 in
Lage Mierde

OR-vergadering 3

22 Lesweek 19

23

Tafeltjesweek

Jac Naus vertelt

24

25 Meester Arno jarig
Infoblad
Briefjes ouderavond!

29 Lesweek 20

30

GG: Allemaal anders

Bas Strategiegroep

Deze week eventueel
Stagiaire Pius X

15:00 uur
Teamvergadering

31

Februari 2018
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

1

2 Juf Lotte jarig

3

4

7

8 Juf Maria jarig

9

10

11

Triade-cursus
15:00 uur – 17:45 uur

Carnavalsmiddag
voor groep 1-2

Carnavalsmiddag
12:45 – 14:15

5 Lesweek 21

6

GG: Allemaal anders

Bas directieraad

Ouderavondbriefjes inleveren

Lln. consultatie 3 +
Orthopedagoog
13:30 – 16:30

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22
Info-blad

23

24

25

Carnavalsvakantie

19 Lesweek 22

Hoofdluiscontrole

Jac Naus vertelt
15:00 uur
Teamvergadering
26 Lesweek 23

27

28

GG: Wat denk jij?
Tafeltjesweek

Ouderavond 2

Ouderavond 2
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Maart 2018
maandag

26 Lesweek 23

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

27

28

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

MR/SR 4 20:00 uur
in Hooge Mierde

Ondersteuningsteam 3
08:30 – 12:30

13

14

15

16

17

18

23

24

25

30

31

1
Eerste
Paasdag

Tafeltjesweek

5 Lesweek 24

12 Lesweek 25
GG: Kiezen
Inschrijfochtend nieuwe
leerlingen

15:00 uur
Teamvergadering

Kangoeroewedstrijd

08:30 uur – 12:00 uur

Week van het geld
19 Lesweek 26

20

21 Meester Bas jarig

Week van de
lentekriebels
26 Lesweek 27

22
OR-vergadering 4

27

28

29
Infoblad

Tafeltjesweek
Paaslunch

Start Projectweek

Juf Maria bijeenkomst
vertrouwenspersonen
16:00 – 18:00

April 2018
maandag

dinsdag

2 Lesweek 28

3

2e paasdag

MR/SR 5 20:00 uur
in Hulsel

9 Lesweek 29

10

woensdag

donderdag

4

vrijdag

5

zaterdag

zondag

6

7

8

13

14

15

20

21

22

28

29

Lln. consultatie 4 +
Orthopedagoog
13:30 – 16:30

11

GG: Jezelf de baas

12
15:00 uur
Teamvergadering

Komende 2 weken:
eventueel stagiaires Pius X

16 Lesweek 30

17
Jac Naus vertelt

18

19

Koningsspelen

OPEN AVOND
18:00 – 20:00

23 Lesweek 31

24

25

Tafeltjesweek

15:00 uur
Teamvergadering

ROUTE 8 Eindtoets Infoblad
Ondersteuningsteam 4
08:30 – 12:30

26

27
Koningsdag
Meivakantie

Mei 2018
maandag

30 april

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13
Moederdag

18

19

20

Meivakantie

7
Meivakantie

14 Lesweek 32

Hemelvaart

15

GG: Eerlijk waar

16

17

Hoofdluiscontrole

1e
Pinksterdag

15:00 uur
Teamvergadering

21 Lesweek 33

22

23

24

25

26
Juf Ankie jarig

2e Pinksterdag

Jac Naus vertelt

28 Lesweek 34

29

OR-vergadering 5

30

31
Info-blad

Thema-avond GMR 20:00 uur

Kermis in LM

27

Juni 2018
maandag
Lesweek 34

dinsdag

woensdag

donderdag

4 Lesweek 35

5

6 Maud jarig

Tafeltjesweek

Lln. consultatie 5 +
Orthopedagoog
13:30 – 16:30

Schoolreis groep 1/2 15:00 uur
(onder voorbehoud) Teamvergadering

11 Lesweek 36

12

13

14

GG: vrienden

IB-netwerk

Triade-cursus

Pius X introductiedag
groep 8

Juf Maria bijeenkomst
vertrouwenspersonen
16:00 – 18:00

Schoolreis groep 3
t/m 8 (onder
voorbehoud)

MR/SR 6 20:00 uur
In Lage Mierde

18 Lesweek 37

19

15:00 uur – 17:45 uur

20 Jolanda jarig 50

Jac Naus vertelt

25 Lesweek 38

26

GG: Wensen en dromen

15:00 uur
Teamvergadering

Ouderavondbriefjes inleveren

27

7

vrijdag

zaterdag

1

2

3

8

9

10

15

16

17
Vaderdag

Veiligheidsdag
groep 8
Chauffeursvereniging

15:00 uur
Teamvergadering
21

22

Kampgroep 8

Kamp groep 8

28

29

Eindmusical gr. 8
12:30 uur en 19:00 uur

Infoblad

23

30

zondag

24

Juli 2018
maandag

2 Lesweek 39

dinsdag

3

woensdag

4

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

5

6

7

8

15

16

Spelletjesdag
Oudergesprekken
(facultatief)

Oudergesprekken
(facultatief)

9

10

Zomervakantie
tot 17 augustus

14:15 uur start
zomervakantie

Rapport 2
en
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11

12

13

Judith 28 juli
jarig

