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BS de Vijfhoeven 

Kuyperlaan 2 

5152 BS Vlijmen 

 

Tel.: 0735117656 

 

Website: www.vijfhoeven.nl  

BS de Vijfhoeven 

 

  

Vol vertrouwen de wereld in! 

We sturen onze leerlingen vol vertrouwen de wereld in! We doen dat door hen 

vaardigheden te leren en hun eigen identiteit te leren (her)kennen in een bete-

kenisvolle, inspirerende omgeving waar kennisoverdracht en onderzoekend en 

spelend leren in balans is.   

 

   

SCHOOLWIJZER 

   2022-2023 

 

http://www.olof-palme.nl
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Woordje vooraf 

Voor het schooljaar 2022-2023 ontvangt u hierbij de jaarlijks terugkerende informatiebrochure. In 
deze brochure vindt u relevante informatie over alle schoolse zaken. Handig en compact. Voor meer 
info over de organisatie, afspraken en beleid verwijs ik u graag naar de schoolgids en de website. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Patricia de Folter, directeur 
 
 

VOORWOORD 

 

Obs de Wilgen 

Van Limburg Stirumlaan 2 

5252 WA Vlijmen 

tel: 073-5114178 

e-mail: info@dewilgenvlijmen.nl 

 
     www.dewilgenvlijmen.nl 
 
 

      obsdewilgen 
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Groep 1/2 A 
Wendy Klerkx     wendy.klerkx@scalascholen.nl 
Yvonne Keane   yvonne.keane@scalascholen.nl 
 
Groep 1/2 B 
Ingrid Maas       ingrid.maas@scalascholen.nl  
Michelle Nieuwenhuijs  michelle.nieuwenhuijs@scalascholen.nl 
 
Groep 1/2 C 
Eveline Engering   eveline.engering@scalascholen.nl 
 
Groep 2/3 
Nathalie Smits   nathalie.smits@scalascholen.nl 
 
Groep 3 
Bianca de Grouw     bianca.de.grouw@scalascholen.nl                                                                       
Yvonne Keane   yvonne.keane@scalascholen.nl 
 
Groep 4   
Karen Leijtens   karen.leijtens@scalascholen.nl 
Sanne van Dongen   sanne.van.dongen@scalascholen.nl 
 
Groep 5 

Hans Dubbelman   hans.dubbelman@scalascholen.nl 
Nathalie van der Doelen  nathalie.vander.doelen@scalascholen.nl 
 
Groep 5/6 
Margot Heijmans   margot.heijmans@scalascholen.nl 
Freek van der Heijden  freek.vander.heijden@scalascholen.nl 
 
Groep 6 
Yara Sluijter    yara.sluijter@scalascholen.nl 
 
Groep 7 
Sylvia Spijkers   sylvia.spijkers@scalascholen.nl 
Anjelien van de Meerakker anjelien.vande.meerakker@scalascholen.nl 
 
Groep 8a 
Koen Kops    koen.kops@scalascholen.nl 
Erik Kraneveld   erik.kraneveld@scalascholen.nl 
 
Groep 8b  
Ruud Verhagen   ruud.verhagen@scalascholen.nl 
Quincy Hesselberth  quincy.hesselberth@scalascholen.nl 

 
Onderwijsassistente  
Tamara van Doesburg            tamara.van.doesburg@scalascholen.nl 
Eefje Schalken   eefje.schalken@scalascholen.nl 
 

Vakleerkracht gym 
Erik     - 
 
Conciërge/administratie 
Paul Nieuwenhuizen  paul.nieuwenhuizen@scalascholen.nl 
 

Intern begeleiders 
Ilona Palte    ilona.palte@scalascholen.nl 
Joop Kivits                  joop.kivits@scalascholen.nl 
Meike Joosten   meike.joosten@scalascholen.nl 
 

Directie/managementteam 
Patricia de Folter   patricia.de.folter@scalascholen.nl 

 

 

 

 

HET TEAM 

 

mailto:Birgit.gadella@scalascholen.nl
mailto:Marlous.de.gouw@scalascholen.nl
mailto:Leo.donkers@scalascholen.nl
mailto:Paul.van.beurden@scalascholen.nl
mailto:Debbie.rekkers@scalascholen.nl
mailto:judith.van.Erp@scalascholen.nl
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Vakantierooster 2021-2022 

 

 

 

    Studiedagen, vrije dagen groep 1 t/m 8 

           28-09-2022 

 14-11-2022 

 06-12-2022 

 07-04-2023 

 30-05-2023 

 21-06-2023 

Schooltijden continurooster: groep 1  t/m 8 

 

Maandag t/m vrijdag 

Elke dag van 08.30 uur t/m 14.00 uur 

4-jarigen elke woensdag vrij 

SCHOOLTIJDEN—VAKANTIE—VRIJE DAGEN-GEZOND BELEID 

 Vrije middagen  

   07-10-2022 

De kinderen zijn om 12.00 uur uit! 

  Vroegertjes: 

  23-12-2022  kinderen gaan naar school van 07.30—11.00 u 

herfstvakantie ma 24 okt 2022 t/m  vr  28 okt 2022 

kerstvakantie ma 26 dec 2022 t/m vr    6 jan 2023 

voorjaarsvakantie ma 20 feb 2023 t/m vr    24 feb 2023 

2e paasdag ma 10 apr 2023 

meivakantie ma 24 apr 2023 t/m vr     5 mei 2023 

Hemelvaart do 18 mei 2022 t/m  vr  19 mei 2022 

2e pinksterdag ma  29 mei 2023 

zomervakantie ma 17 jul 2023 t/m vr     25 aug 2023 

 
Gezond beleid 
 
Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drin-
ken tijdens de ochtendpauze. Trakteren omdat er een 
feest is mag een keer. Een gezonde traktatie wordt ge-
stimuleerd. Er is ruimte om individuele afspraken te 
maken bij een allergie, dieet of een bepaalde (geloofs)
overtuiging.  
Geschikt voor de kleine pauze vinden wij:   

• Groenten: stukje komkommer, worteltjes 

• Stukje fruit 

• Gezonde rijstwafel of droge crackers 

• Water mag de gehele dag gedronken worden 
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KLEUTERS: 
  
Van voorschoolse instellingen krijgt de school een ingevuld overdrachtsformulier. Dit formulier bespreekt de leer-
kracht met de nieuwe ouders en het kind tijdens een intakegesprek. De ouders worden voor dit gesprek uitgenodigd 
door de leerkracht. 
Doel van dit gesprek: 

 de ontwikkeling van het kind in beeld krijgen; 

 regels van de school bespreken; 

 plannen van het eerste bezoekje aan school. 
 
Wanneer het kind eenmaal op school zit volgen we de ontwikkeling van het kind middels een portfolio en vinden er 
oudergesprekken plaats. Na 6 weken onderwijs vindt er een welbevindingsgesprek plaatst. Dit gesprek voeren we met 
alle nieuwe ouders. In november (of na 5 weken onderwijs na het instroommoment) wordt het rapportfolio openge-
zet en is de startpagina ingevuld. Na elke 5 onderwijsmaanden wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een ont-
wikkelgesprek.  

 
GROEPEN 3 T/M 8 
In de eerste weken van het schooljaar nodigen we u als ouders/verzorgers uit voor een verwachtingsgesprek. Doel van 
dit gesprek is kennismaking met elkaar en verwachtingen uitspreken over het schooljaar.  
De ontwikkeling van de leerlingen van groep 3 t/m 8 volgen we met observaties, het leerlingvolgsysteem en methode-
gebonden toetsen. Wat we rapporteren voor ouders kunt u terug vinden in MijnRapportFolio. 
Om het eigenaarschap van leerlingen te vergroten zijn de leerlingen vanaf groep 5 aanwezig bij de oudergesprekken. 
Zowel bij het verwachtingsgesprek in oktober als bij het voortgangsgesprek half februari. De groep 4 leerlingen worden 
ook uitgenodigd, echter is dit nog niet verplicht.  
 
Leerlingen van groep 7 ontvangen daarnaast aan het eind van het schooljaar, een voorlopig advies.  
In groep 8 ontvangen de leerlingen het definitieve advies voor de VO school.  
 

OUDERGESPREKKEN—IEP—RAPPORTFOLIO—ADVIEZEN 
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ABSENTIEMELDING

Als uw kind ziek is, een afspraak bij een arts korter dan één dagdeel heeft of iets later naar school komt, dient dit vóór 8.00 

uur gemeld te worden aan de school. 

Bij voorkeur via de absentiemelding binnen Social Schools.  

De school moet weten waarom het kind niet aanwezig is. Dit geldt voor alle leerlingen, ook voor de vierjarige leerlingen en 

voor leerlingen, die tijdens lesuren een afspraak hebben bij een dokter of tandarts. 

LEERPLICHT 

Ouders zijn verplicht hun kinderen op een school naar keuze in te schrijven. Bovendien moeten zij ervoor zorgen dat hun kind 

die school bezoekt en alle lessen volgt. Ouders die zich niet aan de leerplicht houden, kunnen een boete krijgen. Bij het niet 

nakomen van deze verplichting, zal de leerplichtambtenaar een onderzoek instellen en zo nodig een proces-verbaal  

opmaken.  

Wist u dat u ook via Social Schools uw kind afwezig 

kunt melden?  

ABSENTIEMELDING—LEERPLICHT 

https://login.socialschools.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Deu.socialschools.js_oidc%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fapp.socialschools.eu%252Fcallback.html%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopeni
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VERLOF 

Voor het aanvragen van verlof zijn diverse regels opgesteld. Deze regels komen voort uit de Leerplichtwet en zijn bekend bij 

de directeur. U kunt een verlofformulier met de regels daaromtrent vragen aan de leerkracht of het MT.  

Kinderen met een bepaalde geloofsovertuiging mogen onder schooltijd deelnemen aan de voor hen bestemde feesten. Hier-

voor moet wel altijd een verlofbrief ingevuld worden.  

Steeds weer komen verzoeken van ouders binnen om hun kinderen extra verlof of een extra vakantie buiten de normale 
schoolvakanties te geven. Vaak denkt men dat de schoolgaande kinderen RECHT hebben op 10 extra vrije schooldagen per 
jaar. Die gedachte is niet juist. Wel kan de schoolleider volgens de Leerplichtwet buitengewoon verlof verlenen tot maximaal 
10 dagen op jaarbasis, maar alléén bij gewichtige omstandigheden/geldende redenen.  
Voor méér dan 10 dagen buitengewoon verlof is altijd de goedkeuring van de leerplichtambtenaar verplicht. 
 
Aanvragen voor verlof met als reden bijvoorbeeld verhuizing, bijwonen huwelijksfeest of jubileum moet u samen met een 
bijbehorende kaart of uitnodiging, minimaal drie dagen van tevoren schriftelijk richten aan het MT. 
 

Contactpersonen Preventie Machtsmisbruik PMM:   
 

Anjelien van de Meerakker (coördinatie) & Yvonne Keane: interne vertrouwenspersonen 

Anti pest Coördinator/aanspreekpunt pesten: 
 
Op OBS De Wilgen is een protocol voor het voorkomen en tegengaan van pesten van kracht. Voor ouders en leerlingen is 
het van belang dat er een laagdrempelig aanspreekpunt op school is, wanneer er gepest wordt. Het aanspreekpunt op 
onze school is Anjelien van de Meerakker.  

VERLOF -  CONTACTPERSONEN PREVENTIE MACHTSMISBRUIK PMM 
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COMMUNICATIEMIDDEL: Social Schools 3.0 

We maken gebruik van de communicatietool: Social Schools. Met Social Schools zijn wij in staat u zowel via e-mail als 
de app te bereiken. Ook biedt het ons onder andere mogelijkheden u via de schoolkalender sneller en beter inzicht te 
geven in de activiteiten op school. Online en realtime! 
 
App 
Voor het ontvangen van informatie via Social Schools kan ook eenvoudig gebruik worden gemaakt van de gratis  
communicatie app. 
Via de app ontvangt u altijd de laatste berichten, heeft u zicht op alle geplande activiteiten, kunt u zich inplannen voor 
een oudergesprek en heeft u direct toegang tot de klassenlijst. Ook kunt u aangeven voor welke doeleinden u toestem-
ming geeft rondom het plaatsen en gebruiken van foto’s en filmpjes van uw kind (-eren). Dit kan via het 
‘beeldgebruikvoorkeuren’ menu. We vragen u dit elk nieuw schooljaar opnieuw te bekijken en in te stellen. 
 
Berichten kunnen ook gepusht worden via een melding (pushnotificatie) waardoor de berichten direct op een tablet of 
smartphone worden getoond. 
 

EEN ACCOUNT AANMAKEN 

 

Als u nog geen account heeft, maakt u die eenmalig voor alle kinderen en/of verschillende scholen aan via deze 

link:    https://app.socialschools.eu/register  

U ontvangt via de school een koppelcode die u hier kunt invoegen. Vervolgens kunt u een eigen account aanmaken. 
Bent u de koppelcode kwijt of heeft u deze niet van de groepsleerkracht ontvangen?  
Mail naar: nathalie.smits@scalascholen.nl 
 
Klik op het Social Schools logo om een account aan te 
maken. 
 

  

SCHOOLACTIVITEITEN IN HET SCHOOLJAAR 2022-2023 

 

U kunt alle geplande schoolactiviteiten alleen nog maar digitaal bekijken. Eventuele wijzigingen worden realtime doorge-

voerd en zo heeft u altijd een up-to-date schoolkalender. 

Hoe kunt u de geplande activiteiten bekijken? 

- In de Social Schools app of via uw account op de Social School website .  

- Via de kalender van uw tablet of smartphone.  

SOCIAL SCHOOLS 3.0  

 
Directie:  berichten vanuit directie 

Team: berichten namens het team 

Groep : Berichten van de leerkracht  

Kijkje: een kijkje in de klas, dagelijkse activiteiten. 

https://app.socialschools.eu/register
https://app.socialschools.eu/register
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GESCHEIDEN OUDERS 

 

Op onze school zitten kinderen waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te 

informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschil-

lende adressen en andere contactgegevens kenbaar maken aan de groepsleerkracht. Van de ouders wordt verwacht dat ze 

aan de leerkracht kenbaar maken wie de eerste aanspreekpersoon is. De schoolgids, informatiebrochure, het rapport 

(origineel en een kopie) en de uitnodiging voor de ouderavonden worden, op verzoek van ouders, in tweevoud mee-

gegeven. Ouders en school kunnen er ook voor kiezen om bepaalde documenten digitaal te delen. Alle overige informatie 

wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven. Als één van de ouders het anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de 

groepsleerkracht. Beide ouders moeten zich aanmelden voor Social Schools om op de hoogte te blijven van het laatste 

nieuws. Voor een ouderavond worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. De ouder die eerste 

aanspreekpunt is, ontvangt een uitnodiging om in te schrijven namens beide ouders. Alleen in bijzondere gevallen kan hi-

ervan worden afgeweken. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt, in geval van een co-

ouderschap, aan één van de ouders gedaan. Bij speciale activiteiten worden beide ouders uitgenodigd.  

STICHTING LEERGELD HEUSDEN 
 
Uw kind kan altijd meedoen met alle activiteiten, ook wanneer u niet over de nodige financiële middelen be-
schikt. Stichting Leergeld Heusden kan u hierbij ook van dienst zijn! 
 
Stichting Leergeld Heusden ondersteunt kinderen en jongeren in de leeftijd tussen 4 en 18 jaar die opgroeien 
in gezinnen met beperkte financiële middelen. Na aanmelding gaan we in gesprek met ouder(s) om een goed 
beeld te krijgen van de aanvraag. Dat kan zijn op het terrein van onderwijs, zwemlessen, cultuur en welzijn. 
Denk aan een noodzakelijke fiets, computer voor basisschoolkinderen, dansles, muziekles, kluisjeshuur etc. 
Ouders kunnen telefonisch of via de website contact opnemen met de Stichting Leergeld Heusden. Medewer-
kers van scholen kunnen ouders verwijzen naar Leergeld Heusden en helpen bij het indienen van een aan-
vraag. 
Vraag op school naar onze folder met uitleg.  
Belangrijk bij het indienen van een aanvraag is dat uw kind beschikt over een Heusdenpas. 
Kijk op de website, www.leergeld.nl/heusden of bel 06-47990263.  
De coördinatoren, Nelly La Brijn en/of Marij van Alpen, zullen u graag verder helpen. 

GESCHEIDEN OUDERS– STICHTING LEERGELD 

http://www.leergeld.nl/heusden


 11 

  (Op donderdag: Vakleerkracht Erik en de leerkracht geven beide één gymles.)      

  

 

 

GROEP 1-2 
De kinderen van de groepen 1/2 krijgen iedere ochtend (en regelmatig ook nog in de middag) bewegingsonderwijs 
in het speellokaal of op het buitenterrein. Wanneer bewegingsonderwijs in het speellokaal wordt gegeven, spelen 
de kinderen in onderkleding en gymschoenen (graag voorzien van naam) zonder veters (géén balletschoentjes met 
gladde zool). De gymschoenen blijven het gehele schooljaar op school.  

GROEP 3-8 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen één keer per week een blokuur (2 lessen) bewegingsonderwijs in de 
sporthal. Op de dag dat er bewegingsonderwijs plaatsvindt (zie hiervoor bovenstaand schema) brengen de kin-
deren een gymbroek, een shirt (een balletpakje mag ook) én gymschoenen (verplicht) mee naar school. De kin-
deren die starten met gym komen op eigen gelegenheid naar de gymzaal. De kinderen die eindigen met gym 
gaan vanuit de gymzaal naar huis (met toestemming van de ouders). 
  
Na de bewegingslessen wordt er in verband met de vrij lange aanlooptijden niet meer gedoucht, even opfrissen 
met een washandje is mogelijk. Er mogen alleen deodorantrollers gebruikt worden, dus geen spuitbussen. I.v.m 
de veiligheid graag sieraden thuis laten en lange haren in een staart.  
 

GYMROOSTER—GYMKLEDING 

Woensdag 8.30-10.00 Erik 8a 
  

Kinderen komen zelf naar de gymzaal 

(brengen door ouders) en gaan met de 

leerkracht mee terug naar school.  

Woensdag 8.30-10.00 Ruud 8b Kinderen komen zelf naar de gymzaal 

(brengen door ouders) en gaan met de 

leerkracht mee terug naar school.  

Donderdag 8.30-10.00 Margot 5/6 Kinderen komen zelf naar de gymzaal 

(brengen door ouders) en gaan met de 

leerkracht mee terug naar school.    

Donderdag 8.30-10.00 Yara 6 Kinderen komen zelf naar de gymzaal 

(brengen door ouders) en gaan met de 

leerkracht mee terug naar school.    

Donderdag 10.30-12.00 Bianca 3 De kinderen gaan heen en terug met 

de leerkracht.  

Donderdag 10.30-12.00 Karen 4 De kinderen gaan heen en terug met 

de leerkracht. 

Donderdag 12.30-14.00 Hans 5 Kinderen gaan heen met de leerkracht 

en mogen zelf naar huis (of worden 

opgehaald bij de gymzaal door ou-

ders)  

Donderdag 12.30-14.00 Sylvia 7 Kinderen gaan heen met de leerkracht 

en mogen zelf naar huis (of worden 

opgehaald bij de gymzaal door ou-

ders)  



 12 

FIETSEN 
Gezien de beperkte fietsenstalling en tegen mogelijke diefstal en beschadiging, vragen wij u uw kind alleen met de 
fiets naar school te laten gaan als dat daadwerkelijk nodig is.  Lopen is gezond! 
 
PARKEREN 
Indien het noodzakelijk is dat u uw kind met de auto brengt dan gelieve alleen parkeren in de daarvoor bestemde 
vakken. NIET voor opritten en in bochten. Dit zorgt voor overlast en onveilige situaties. 
 
MOBIELTJES 
Mobieltjes mogen op school niet gebruikt worden m.u.v. dringende gevallen en met toestemming van de directie. 
Mobieltjes die mee naar school komen worden in het magazijn van de leerkracht bewaard. 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
Voorwerpen die gevonden worden, worden op school bewaard. Spullen die te lang blijven liggen, gaan naar een goed 
doel. 
 
SPEELGOED 
Speelgoed van thuis is niet toegestaan. 

OUD PAPIER 

Op de volgende vrijdagen staat tussen negen uur en half twee een papiercontainer bij de school. De opbrengst van dit oud 
papier is bestemd voor de school.   
 
30-09-2022  23-12-2022  24-03-2023  23-06-2023 
04-11-2022  27-01-2023  21-04-2023  12-07-2023 
02-12-2022  17-02-2023  02-06-2023 

 FIETSEN—PARKEREN—MOBIELTJES-GEVONDEN VOORWERPEN-SPEELGOED 
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Het continurooster houdt in dat de kinderen samen met hun leerkracht  of een assistent lunchen in hun eigen groepslo-
kaal. Lunchpakketten worden in de tas bewaard. Eventuele bederfelijke etenswaren kunnen op de groepsplank in de 
koelkast die in desbetreffende circulatieruimte staat, geplaatst worden.   

Vóór of na de lunchpauze gaan de kinderen onder begeleiding van een onderwijsassistente, vrijwilliger of een leer-
kracht een kwartier buitenspelen. Er spelen altijd meerdere groepen tegelijk buiten.   
 

Continurooster   

Gezonde leefstijl; Ruimte voor rust, spel én beweging!  

Naast tijd, rust en gezelligheid tijdens het eten, is er tijdens de pauze ook tijd voor spel en beweging. Op de speelplaats 

mogen de kinderen gebruik maken van de buitenspel-materialen. Het spreekt voor zich dat de pauzehap en de lunch  

gezond zijn.   

 

Vrijwillige bijdrage 

Om de lunchtijd goed te kunnen organiseren met voldoende toezicht wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd van   

€15 per schooljaar, per kind.  

Deze vrijwillige bijdrage zal in augustus geïnd worden via Wis Collect. Meer informatie ontvangt u in een Wilgenblaadje. 

 

 

  CONTINUROOSTER - GEZONDE LEVENSSTIJL - VRIJWILLIGE BIJDRAGE 
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Buitenschoolse opvang  

Kinderopvang in Kindcentrum Maravilla voor ouders van Obs de Wilgen en basisschool de Vijfhoeven. 
 
Stichting Mikz Kinderopvang biedt op professionele wijze kwalitatief verantwoorde opvang aan voor alle kinderen 
vanaf 10 weken tot 13 jaar. Dit ook op locatie Maravilla. 
Hier kunt u, als werkende of studerende ouder gebruik maken van: 

• kinderopvang 0-2 jarigen; 

• kinderopvang 2-4 jarigen; 

• peuterspeelzaal 2-4 jarigen, evt. met VVE indicatie; 

• voorschoolse opvang 4-13 jaar; 

• naschoolse opvang BSO 4-7 jarigen; 

• naschoolse opvang BSO 7+ jarigen. 
 
Meer informatie over tarieven en opvangmogelijkheden zijn te vinden op onze website www.mikz.nl 
Onze wijkmanager Marloes Verdonschot zal u graag te woord staan voor vragen.  
 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

 

De MR is een soort ondernemingsraad waarin ouders en leerkrachten evenredig vertegenwoordigd zijn. 

Oudergeleding: Kim Cleijn (voorzitter), Judie van den Elshout, Eva van den Boom- Gulpen.  

Teamgeleding: Ruud Verhagen, Sylvia Spijkers, Hans Dubbelman (op vervanging Nathalie vd Doelen) 

 

De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement. De MR komt ongeveer 8x per jaar samen en 

heeft adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. 

De leden hebben een zittingsduur van 3 jaar en kunnen zich herkiesbaar stellen. 

In het MR-reglement staan de taken en bevoegdheden van de MR beschreven. Dit reglement vindt u op de 

website van de school.  U kunt contact opnemen met de MR via het volgende emailadres: 

MRwilgen@scalascholen.nl of door een briefje in het postvak (doorgangsruimte teamkamer) van de MR. 

Stichting Scala heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Meer weten over de 

GMR? http://www.scalascholen.nl/organisatie/medezeggenschap/ 

BUITENSCHOOLSE OPVANG-MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mikz.nl%2F&data=02%7C01%7Cjolanda.stupers%40scalascholen.nl%7Cb13428d724144b0fb69708d812cc9e84%7Cc6b19b3f8e4242a09125dca7d784d56b%7C1%7C1%7C637280017326346834&sdata=uq4oH51al6AKcnLflaYE9Qw2P
mailto:MR@olof-palme.nl
http://www.scalascholen.nl/organisatie/medezeggenschap/
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STICHTING SCALA 

Alle katholieke en openbare scholen van de gemeente Heusden vallen onder Scala. Het bestuur heeft gekozen voor het be-

stuursmodel “BESTUREN OP AFSTAND”, daarom is de functie van directeur-bestuurder met een Raad van Toezicht gecre-

ëerd. 

Besturen op afstand houdt in dat in principe alle bovenschoolse zaken via de directeur-bestuurder, dhr. Henk van der Pas, 

lopen. 

Directeur-bestuurder:  Dhr. H. van der Pas 

                                          Bureau AD : Kerkstraat 35 

                                          5154 AN Elshout 

                                          tel.: 0416-320264 

                                          www.scalascholen.nl 

 
 

 
Als oudervereniging komen we op voor de belangen van onze kinderen.  
We stimuleren en bevorderen het contact tussen de school en de ouders.  
Wie zijn wij?  
Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit enthousiaste ouders die zich betrokken voelen bij het reilen  
en zeilen op school.   
Wij willen daarover meedenken, meepraten en vooral: mee organiseren!  
Ouders spelen een belangrijke rol bij de feestelijke activiteiten.  
Wij vinden het belangrijk dat u zich betrokken voelt bij de school en schoolactiviteiten van uw kind(eren).  
Ook vinden wij het belangrijk dat u tijdig de juiste informatie krijgt.  
Wat doen wij?  
Wij denken, praten en organiseren mee met de school over bijv.: 

• Activiteiten rondom Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, sportdag en jaarsluiting  

• Schoolreisjes 

• Ouderbetrokkenheid 
 
De  OV houdt één keer per jaar (zie kalender) een algemene ledenvergadering. 
U bent automatisch lid van de oudervereniging na betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.  
Meedenken wordt op prijs gesteld. 
 

De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op: € 37,- 

 

OUDERVERENIGING & OUDERBIJDRAGE 

OV - SCHOOLBESTUUR 

http://www.scalascholen.nl/organisatie/medezeggenschap/
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Klachtenregeling 

Onze school onderneemt een aantal activiteiten die erop gericht zijn om grensoverschrijdend gedrag (misbruik 
van macht) in de school te voorkomen. Scholen dienen veilige scholen te zijn, plaatsen waar machtsmisbruik, in 
welke vorm dan ook, niet thuis hoort en ook niet wordt geaccepteerd. Om kinderen, ouders en personeel te be-
schermen tegen agressie, geweld en (seksuele) intimidatie heeft onze school hiertoe een aantal zaken nader 
uitgewerkt.  
In protocollen zijn de op school geldende gedragsregels opgenomen. Deze regels gelden voor iedereen die de 
school bezoekt of daar werkt. Regelmatig worden deze regels met de kinderen besproken of onder de aandacht 
gebracht bij ouders, soms worden ze in projecten uitgewerkt.  
 

Schoolcontactpersonen 
 
Speciaal voor dit soort zaken heeft de school enkele contactpersonen aangesteld tot wie de kinderen, de ouders 
en het personeel zich kunnen wenden als er onverhoopt iets gebeurt wat in strijd is met de vastgestelde ge-
dragsregels. Onze contactpersonen zijn juffrouw Anjelien van de Meerakker en Yvonne Keane. Bij deze Bij deze 
schoolcontactpersonen kan men terecht met vragen, opmerkingen of vermoedens van grensoverschrijdend ge-
drag.   
De schoolcontactpersonen hebben over deze zaken geheimhoudingsplicht en gaan samen met de klager na wat 
de te volgen stappen kunnen zijn. 
 
Hoe te handelen bij een klacht?  

 

Klacht indiener :  Kind      Ouder 

Klacht over:  

Ander kind  Eigen leraar      Leraar eigen kind 

Eigen leraar  Eigen leraar, andere leraar, schoolleider  Leraar eigen kind, schoolleider 

Andere leraar  Eigen leraar       

Schoolse zaken  Eigen leraar, schoolleider,     Leraar eigen kind, schoolleider, algemeen directeur 

Grensoverschrijdend gedrag: schoolcontactpersoon, vertrouwenspersoon,  Leraar eigen kind, andere leraar, schoolleider; con- 

   schoolleider      tactpersoon; extern vertrouwenspersoon, algemeen  

                       directeur 

KLACHTENREGELING 
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Lkr. Preventie Seksuele Intimidatie :    Tel.nr. via school 073-5114178  
Preventie Machtsmisbruik   Mevr. van de Meerakker (juffrouw Anjelien)  
      Mevr. Y. Keane (juffrouw Yvonne)  

        
Medezeggenschapsraad:                   MRwilgen@scalascholen.nl   
 
Externe instanties:  
Inspectie: Inspectie van het onderwijs               nfo@owinsp.nl  
      www.onderwijsinspectie.nl 
      0800-8051 (gratis) 
       
      Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
      geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111    

 
Jeugdgezondheidszorg:    GGD Hart voor Brabant   
      Postbus 3256          
      5203 DD ’s-Hertogenbosch 
      0900-4636443  
      jgzafsprakenbureau@ggdhvb.nl     

 
De logopediste houdt dit jaar ook regelmatig spreekuur op school. Graag van tevoren een telefonische afspraak maken.  
Logopedisten: M.C Heidema en H.L Janssen 073-5118203  
 
Schoolmaatschappelijk werkster, Andrea Harmsen, andreaharmsen@farent.nl 088-0237500  
Voor een afspraak met de schoolmaatschappelijk werkster kunt u Andrea bellen of mailen.  
Zij komt op afspraak naar school.  
 
Sociaal verpleegkundige, Noelle van Hout, n.van.hout@ggdhvb.nl, 088-3636075  
 
Fysiotherapie Heuden: 0416-661234 
 
Jeugdverpleegkundigen.   
Sabine Vos - Dorelle Willems - Noelle van Hout                                            
d.willems@ggdhvb.nl  
N.van.hout@ggdhvb  
 
Locatienaam: Vlijmen (incl. Haarsteeg, Nieuwkuijk) Gemeente: Heusden  
Postcodegebied: 5251 AA t/m 5254 ZZ  
Adres: Burgemeester Zwaansweg 4,   
5251 CJ Vlijmen Mailadres (van locatie): cbvlijmen@ggdhvb.nl  
Telefoonnummer: 088-368 7254  
bereikbaar op: di, wo, do 08.15-12.00 uur  
inloopspreekuur: do 13.30-14.00 uur   
 
 
Externe vertrouwenspersonen:   
Voor klachten over machtsmisbruik: GGD Hart voor Brabant  
(seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten)  Vogelstraat 2  

5212 VL ’s-Hertogenbosch  
073-6404090  
www.ggdhvb.nl  
 

Voor klachten over communicatie / bejegening:  Mw. I. van Hezewijk  
Snaphaan 12  
5126 WP Gilze  
0885-073888 of 06-54647212  
irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl  

Inspectie van onderwijs:  0900-1113111  
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling: 0900-1231230 Den Bosch  
Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111  
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie,   
seksueel misbruik, ernstig psychisch of  
fysiek geweld.  
 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling: 0900-1231230 Den Bosch  

ADRESSEN 
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Nog wat aandachtspunten: 

 Leerlingen hebben op school géén mobiele telefoon nodig. Wanneer zij deze toch mee naar school ne-

men dan leveren ze hun mobiele telefoon in bij de leerkracht.  Na schooltijd mogen ze hun mobiel weer  

terug vragen en buiten het schoolplein mag de telefoon pas weer aangezet worden.  

 Tijdens activiteiten op school worden foto’s gemaakt, deze worden met de klas gedeeld via Social 

Schools. U kunt te allen tijde op Social Schools toestemming geven of juist intrekken om foto’s waar uw 

kind op staat te delen via Social Schools, Facebook, Instagram of anders. 

 Absentiemelding gaat via Social Schools of telefonisch. 

 Op de website van de school vindt u alle uitgebreide informatie, schoolgids, protocollen en beleidsdocu-

menten van Obs de Wilgen. 

 Iedere maand ontvangt u een Wilgenblaadje van de school met daarin actuele informatie. 2 x per jaar 

ontvangt u tevens een Wilgenblaadje Kwaliteit.  

 U ontvangt aan het begin van het schooljaar een informatiebrief met daarin alle informatie over het be-

treffende schooljaar.  De informatie van ieder schooljaar is terug te vinden op de website van de school. 

 De planning van rapportgesprekken vindt digitaal plaats via Social Schools. 

 

 

 

WEETJES 


