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EEN WOORD VOORAF 

 

Beste ouders en of verzorgers, 

 

Hierbij bieden wij u met veel plezier de (digitale) Plataangids voor 2017-2018 
aan. Via deze gids willen wij u informeren over onderwerpen die voor u en uw 

kind(eren) van belang zijn. 

Een kleine greep uit de inhoud: u leest over onze visie, we vertellen waar ons 

kindcentrum  voor staat. Heel veel praktische informatie kunt u ook vinden op 
onze website: www.deplataan-skobos.nl.  

Ook leest u hoe en wanneer we de resultaten met u bespreken en hoe we de 

ondersteuning hebben ingericht; extra begeleiding geven aan kinderen die dat 
nodig hebben.  

 

Ontwikkelingen:  
In deze gids leest u op verschillende plaatsen over de Kinderopvang en 

onderwijs.   

De Plataan is een kindcentrum waar Skobos en Korein samen werken met als 

doel een ontwikkelingsaanbod  voor 0 tot 13 jarigen.  
 

Met vriendelijke groet, 

 
Namens het team van Kindcentrum de Plataan, 

 

Annemarie van Aken 
 
 
 
Deze schoolgids kwam tot stand met instemming van de Medezeggenschapsraad van de 
Plataan. 
 
 
  

http://www.deplataan-skobos.nl/
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1.KINDCENTRUM DE PLATAAN 

De Plataan (onderwijs) is één van de vijf katholieke basisscholen die vallen onder 
het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs de Beerzen, Oirschot en 

Spoordonk (SKOBOS). De kinderopvang, BSO en de Korein Tussenschoolse 

opvang,  valt onder Korein Kinderplein.  

Met ingang van schooljaar 2017-2018 bezoeken ongeveer  200  leerlingen onze 
school, verdeeld over 8 groepen. Verder hebben we een babygroep, een 

peutergroep, peuterwerk en BSO binnen de Plataan. Het voedingsgebied van het 

Kindcentrum is groot. Zowel leerlingen van de Eindhovensedijk als leerlingen uit 
het plan Moorland en Notel komen naar onze school. Onze populatie  is een 

afspiegeling van de bevolking in de gemeente Oirschot.  

 

1.01 Identiteit 

De Plataan is een katholieke school. De katholieke grondslag betekent dat we 
catecheseonderwijs/levensbeschouwelijke vorming verzorgen, dat we handelen 

vanuit christelijke normen. Korein Kinderplein heeft een neutrale grondslag. We 

besteden aandacht aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, 

zoals die leven in onze multiculturele samenleving. Wij willen bijdragen aan de 
vorming van de kinderen tot verantwoordelijke en sociaal verdraagzame 

mensen. Begrip en respect voor elke andere geloofsovertuiging en 

levensbeschouwing staan hierbij voorop.  
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2 WAAR STAAT DE PLATAAN VOOR 

In het schooljaar 2017 - 2018 heeft het team van de Plataan in een aantal 
bijeenkomsten gewerkt om een geactualiseerde visie te formuleren. 

Uitgangspunt bij de visie-ontwikkeling is het kader zoals SKOBOS/Korein 

geformuleerd heeft. SKOBOS heeft als speerpunt: brede talentontwikkeling voor 

alle kinderen waarin zij ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun 
ontwikkeling. 

Vanuit de kinderopvang wordt er gewerkt met het Pedagogisch Kompas  

Onze visie leest u in het volgende hoofdstuk. Na het formuleren van de visie 
hebben we vervolgens gewerkt aan het concretiseren van de visie. Hoe maken 

we onze kijk op het onderwijs en kinderopvang op de Plataan voor u en de 

kinderen zichtbaar? De concretisering van de visie is een continu proces met een 
doorloop in de komende jaren. In het jaarplan vanuit de kinderopvang staat de 

kindontwikkeling centraal. In het plan: “Ruimte om te groeien voor de toekomst” 

hebben we de vaardigheden voor onze kinderen  voor de 21e eeuw verder 

uitgewerkt. Bij het ontwikkelen van deze vaardigheden zal ook de rol van de 
leerkracht en de pedagogisch medewerker verder veranderen; van leiden naar 

begeleiden.  U kunt meer lezen over deze 21e eeuwse vaardigheden in het 

projectplan. 
 

 

Met ingang van het schooljaar 2017– 2018 is de Plataan een Kindcentrum 
gevormd door kinderopvang Korein en de basisschool de Plataan. Dit betekent 

dat we onze huidige samenwerking verder gaan intensiveren. We kunnen de 

kinderen een ononderbroken aanbod bieden van 0 tot en met 12  jaar. De 

komende jaren vormen we één team voor het Kindcentrum en gaan we werken 
aan  deze doorgaande lijn. Het Kindcentrum staat met ingang van 1 augustus 

2016 onder leiding van de directeur van  de Plataan met een teamleider voor de 

kinderopvang en een teamcoach voor onderwijs. 
 

Het komende schooljaar zetten we proces door van één team, één visie. 

 

2.0.1 Missie 

   ruimte  om (samen) te groeien 

De algemene missie van Korein Kinderplein:  

 “it takes a village to raise a child”  

 

2.0.2 Visie 

We willen onze leerlingen voorbereiden op de eisen die deze tijd aan ze stelt. 
Onze maatschappij verandert in een hoog tempo van een kennis- naar een 

netwerkmaatschappij. Deze verandering vraagt van de leerlingen andere 

vaardigheden en van de school een passend aanbod. Dit passende aanbod gaan 

we verder realiseren door het uitwerken, concretiseren van onderstaande visie. 
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Visie kinderopvang op de Plataan. 

Middels een doordachte pedagogische aanpak zorgen we ervoor dat kinderen 
spelenderwijs op allerlei gebieden hun talenten ontdekken en verder 

ontwikkelen. 

Kinderen ontwikkelen zich optimaal door te onderzoeken-ontwerpen-ondernemen 

en te ontmoeten  

Visie onderwijs  op de Plataan.  

Het onderwijs:   

* geeft ruimte aan leerkrachten en leerlingen om te groeien;  

* is afgestemd op de behoeften van de leerkrachten en leerlingen;  
* doet een beroep op de talenten van de leerkrachten en de leerlingen;  

* waarvan leerkrachten en de kinderen zich eigenaar voelen;  

* waar we een evenwicht vinden tussen 21e eeuwse vaardigheden en kennis;  

* waar leerkrachten en leerlingen veel en intensief samenwerken;  
* waarbij de leerlijnen sturend  worden en methodes bronnenmateriaal;   

* waarbij leerkrachten gebruik maken van de kennis en ervaringen van ouders;  

* waarbij  moderne middelen door leerkrachten en leerlingen gebruikt worden;  
* wordt gegeven in een voor kinderen veilige pedagogische setting en voor   

   leerkrachten in een veilige werkomgeving  

* wordt gegeven in een uitdagende leeromgeving;  
* kent een open communicatie tussen alle betrokkenen  
 

3 WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK OP ONS KINDCENTRUM. 

3.01 Sfeer 

We werken dagelijks aan een goede sfeer. Veiligheid, orde, rust, structuur, 

beroep doen op de nieuwsgierigheid van kinderen en uitdagingen zijn belangrijke 

ingrediënten voor een prettige sfeer. De omgang met elkaar en de medewerkers 
biedt de kinderen  een gevoel van veiligheid. Onze school is een leer- en 

ontmoetingsplek voor kinderen van 0 tot 13 jaar.  
 

3.02 Omgang 

De omgang tussen de kinderen wordt gekenmerkt door het woord respect. 

Respect voor iedereen, iedereen mag zijn wie hij/zij is. We maken afspraken en 
spreken kinderen aan op hun gedrag door het gewenste gedrag positief te 

labelen.  

We herhalen in het begin van het schooljaar in alle groepen afspraken over hoe 
we in en buiten het lokaal met elkaar omgaan.  
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3.03 Verkeersveiligheid  

Kindcentrum De plataan draagt, na benoeming door de provincie, het Brabants 
Verkeerslabel. Om daarvoor in aanmerking te komen moet de school beschikken 

over een gedegen beleidsplan met betrekking tot verkeer. Elk jaar moet er een 
nieuw jaarplan voor het jaar daarna worden ingediend. De gemeente geeft na 

het indienen van het plan de beschikking over de subsidiegelden die daarvoor in 

aanmerking komen. Hiervan kunnen diverse activiteiten bekostigd worden. Ook 

de bekostiging van de methode valt daaronder.  
 

Onze methode bestaat uit de verkeerseducatielijn van Veilig Verkeer Nederland. 
Hierin worden de belangrijkste verkeersonderdelen behandeld. Denkt u aan veilig 

oversteken, veilig fietsen, maar ook informatie over veilig met iemand in de auto 

meerijden. In de groepen 1,2 en 3 wordt gebruik gemaakt van rondje verkeer. In 
groep 4 start deze methode met “Stap Vooruit”, Groep 5 en 6 krijgt “Op voeten 

en fietsen” en in groep 7 en 8 wordt gebruik gemaakt van de 

“Jeugdverkeerskrant”. In deze laatste krant worden de kinderen ook voorbereid 
op het verkeersexamen in groep 7 en de  

veilige overgang naar het fietsen naar de middelbare school.  
 
 

3.04 Veiligheid 

Het kindcentrum  is voor leerlingen een veilige plaats, waar zij zich op hun 

gemak voelen, zichzelf durven te zijn, zich geaccepteerd voelen, vertrouwen in 
zichzelf en in anderen hebben. Kinderen kunnen vanuit nieuwgierigheid gaan 

ontdekken waarbij leerkrachten en pedagogisch medewerkers de grenzen 

bewaken.  

3.05 Vaardigheden 21e eeuw 

Veranderingen om ons heen gaan snel en dit leidt uiteraard ook tot 

veranderingen binnen het onderwijs. Denk maar aan het gebruik van smart 
phones, tablets etc. Wereldwijd wordt nagedacht welke vaardigheden men nodig 

heeft in onze maatschappij nu en in de nabije toekomst. Het is duidelijk dat we 

naast het leren van taal en rekenen aandacht besteden aan samenwerken, 
probleemoplossend denken, creativiteit, ict-vaardig, en sociale en culturele 

vaardigheden. Bij dit alles zal de rol van de leerkracht en pedagogisch 

medewerker verder veranderen. Ook in de komende jaren zullen wij ons als 
team blijven scholen om vorm en inhoud te geven aan deze veranderingen. Het 

werken met leerarrangementen is een actueel voorbeeld van ontwikkelingen. 

Centraal bij deze verandering staat het zoeken naar het evenwicht tussen kennis 

en vaardigheden. De basisvaardigheden, o.a. taal en rekenen bieden we 
gedifferentieerd aan en maken hierbij gebruik van het model directe instructie 

(DI). Je kunt stellen dat de vaardigheden meer centraal staan bij het  werken 

aan projecten en thema’s, leerarrangementen. 

3.06 Samenwerken 

In onze dagelijkse praktijk besteden we vaak aandacht aan: Samenwerken. 
Samenwerken is één van de vaardigheden die bij de 21st Century Skills 

genoemd wordt. De afgelopen jaren hebben we hier als school in geïnvesteerd 

onder andere d.m.v. scholing teamleden. Coöperatief leren is het samenwerken 

in tweetallen of in groepjes. De kinderen discussiëren samen over de leerstof of 
opdracht, geven elkaar uitleg en informatie. Ze zoeken samen naar een oplossing 

en helpen elkaar.  
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3.07 Communicatie met ouders 

Een goede communicatie met ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van uw 

kind. Daar waar school en ouders samen optrekken neemt het welbevinden van 
kinderen toe en zal het leiden tot betere resultaten. We informeren u hier in 

hoofdstuk 4 in deze gids uitgebreider over. 

Ouders van 0-4 jarigen wordt de mogelijkheid geboden om zoveel mogelijk 

digitaal te kunnen regelen via het ouderportaal. De behoeften van ouders en 
kinderen staan hier centraal. Bij de haalmomenten wordt er kort gesproken over 

de dag. Ieder jaar wordt er een kindgesprek gevoerd met de ouders.  

3.08 Zorg voor alle kinderen 

In hoofdstuk 5 informeren wij u uitgebreid over de ondersteuning op de Plataan. 

Zoals u in de visie heeft kunnen lezen willen we ons aanbod en onderwijs 
afstemmen op de behoeften van onze kinderen. Voor de 0-4 jarigen en BSO 

kinderen, maken we gebruik van de pedagogische werkplannen. Met betrekking 

tot het onderwijs maken we gebruik van groepsoverzichten en groepsplannen. In 

onze missie stellen we dat ieder kind er mag zijn. Dat impliceert dat er ook 
ondersteuning voor kinderen die niet voldoende hebben aan de 

basisondersteuning. Er is een aanbod voor verdieping, verrijking en extra 

instructie of remedial teaching. 

4 OUDERS 

In onze visie schrijven we dat we streven naar een open communicatie met alle 

betrokkenen en dat we graag gebruik maken van de kennis en ervaringen van 

ouders. In dit hoofdstuk leest u meer over hoe we dit vorm geven en over 
verdere ontwikkelingen op dit gebied.  

U mag van de medewerkers verwachten dat wij u tijdig informeren als er iets 

opvallend is met uw kind. Dit kan betrekking hebben op leerprestaties maar ook 

over welbevinden van uw kind. Mocht u met vragen zitten, loop er dan niet mee 
rond maar neem direct contact op met de leerkracht of pedagogisch 

medewerker. Loop (na schooltijd) even binnen om een afspraak te maken of 

stuur een mail.  
 

4.01 Ouderbetrokkenheid 

Voor een zo goed mogelijke begeleiding van uw kind(eren) is een open 

communicatie tussen ouders en school/leerkracht van groot belang maar is ook 

voorwaardelijk. Door uitwisseling van informatie kunnen ouders en school elkaar 
op een waardevolle manier aanvullen in opvoeding en onderwijs. 

Inzet van enthousiaste ouders is onmisbaar bij een aantal activiteiten die door  

het kindcentrum en ouderraad georganiseerd worden. Om maar een kleine greep 

uit de activiteiten te doen: Sinterklaas, sport- en spelletjes dag, schoolreisje, 
carnaval etc.  

 

4.02 Klassenouder 

De klassenouder is de contactpersoon tussen leerkracht en groep ouders van die 

klas. De klassenouder ondersteunt in de groep, zoekt contact met andere ouders 
om te helpen bij bepaalde activiteiten voor die groep. Niet in iedere groep is een 

klassenouder.  
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4.03 Medezeggenschap 

 

4.03.1 De Medezeggenschapsraad 

Voor een goed functionerende school is het belangrijk om rekening te houden 
met de wensen van ouders en personeel. Daarom heeft onze school, zoals iedere 

andere, een  medezeggenschapsraad (MR). In de MR-vergaderingen wordt het 

beleid van school besproken; denk o.a. aan verbetering van het onderwijs, de 

besteding van de financiële middelen en organisatie van de groepen. 
Afhankelijk van de onderwerpen heeft de MR advies- of instemmingsrecht. 

 

Onze MR vergadert 8 een aantal keren per schooljaar. De data van de 
vergaderingen leest u in het Pluspuntje.  

Ook u kunt zich verkiesbaar stellen. Via de MR kunt u uw stem laten horen en 

rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid van de school.  

Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u altijd bij een van de MR-leden 
terecht. Zij willen graag op de hoogte zijn en blijven over wat er onder ouders 

leeft en hoe u over bepaalde zaken denkt. 

 
4.03.2 de ouderraad vanuit de Kinderopvang 

Deze ouderraad heeft eenzelfde functie als de medezeggenschapsraad.  

Er hebben 4 ouders zitting in de ouderraad. Zij stemmen in met de pedagogische 
beleidsplannen. Hebben een controlerende rol m.b.t. uitvoering GGD-regels.  

Zij denken mee en geven gevraagd en ongevraagd advies. 

 

Binnen Korein is een overkoepelende ouderraad. 
 

Gezien de ontwikkeling naar het Kindcentrum is er nu sprake van de ontwikkeling 

van de Plataanraad. Deze raad gaat gevormd worden  door de MR vanuit het 
onderwijs en de OR vanuit de kinderopvang. Samen staan zij garant voor de 

ouderparticipatie kindcentrumbreed.  

 

4.04 De ouderraad  

Onze ouderraad organiseert, in samenwerking met de school, een groot aantal 
activiteiten: ouderavonden, schoolreis, schoolkamp, verkeersveiligheid in en om 

de school, het Sinterklaasfeest, talentenshow, carnaval, knikkertoernooi. 

 

4.0.4.1 Vrijwillige ouderbijdrage 

Om alle activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de Ouderraad een vrijwillige 

financiële bijdrage van de ouders. De inning van deze bijdrage gebeurt door de 
ouderraad. Zij legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de gelden. 

De bijdragen bedraagt per kind ( groep 1 t/m 8) € 30,- 

Voor groep 8 volgt er nog een extra  bijdrage per kind van 50 euro in verband 
met schoolverlaterskamp. 
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5. INFORMATIE 

5.01 Informatieavonden 

In het begin van het schooljaar organiseert is er  een informatieavond. Op deze 

avond kunt u kennismaken met de leerkracht(en) en krijgt u specifieke 
informatie over de groep. 

 

5.02 Kindbespreking  0-4 jarigen en groep 1/2 

Ieder kind dat gaat starten bij de babygroep of peutergroep komt ter 

kennismaking meedraaien. Vooraf is er een intake gesprek geweest met ouders 

waarbij wordt geïnformeerd naar het ritme van het kind en de ontwikkeling.  
Bij de overdracht bij het ophalen wordt er kort aangegeven hoe de dag is 

verlopen.  Iedere jaar is er een kindgesprek over de voortgang en de 

ontwikkeling. De dagelijkse overdracht gebeurt via het ouderportaal.  
 

Voor de start van uw kind op onze school wordt u uitgenodigd voor een “intake 

gesprek”. Daarnaast worden ouders 2 keer uitgenodigd om over de 

ontwikkelingen van hun kind te spreken. In januari en juni. De exacte data leest 
u in het Pluspuntje en op de kalender op de website. 

 

5.03 Rapporten 

De kinderen van groep 3 t/m 7 krijgen 3 rapporten per jaar. Afhankelijk van de 

het schooljaar krijgt u het eerste rapport in november/december. Tweede 
rapport in maart en 3e rapport 2 weken voor het einde van het schooljaar. De 

precieze data leest u in het Pluspuntje. Bij het eerste en tweede rapport wordt u 

van harte uitgenodigd om tijden een 10-minutengesprek te praten over de 
ontwikkelingen van uw kind.  

Groep 8 loopt met het eerste rapport gelijk op met groep 1 t/m 7. Daarna volgt 

het adviesgesprek waarvoor u tijdig een uitnodiging krijgt. 

Vervolgens ontvangt u het tweede rapport. Afhankelijk van de situatie maakt de 
leerkracht een afspraak of u geeft aan een afspraak te willen maken. 

5.04 Gescheiden ouders 

In het geval dat er sprake is van een scheiding, willen we als school graag beide 

ouders informeren. Schriftelijke informatie gaat in ieder geval naar de 

verzorgende ouder van het kind. In de meeste gevallen gaat via deze ouder de 
informatie door naar de “niet verzorgende ouder”. Mochten die omstandigheden 

niet het geval zijn, kan de niet verzorgende ouder contact opnemen met de 

school om afspraken te maken over hoe de informatiestroom geregeld wordt. We 

zullen de niet verzorgende ouder van informatie voorzien tenzij er wettelijke 
regelingen zijn die dit niet toestaan.  

Heeft u vragen n.a.v. het  bovenstaande neem dan contact op met de directeur. 
 

5.05 Informatievoorziening algemeen 

De school gebruikt steeds meer middelen om u te informeren.  We 
onderscheiden dan communicatie Kindcentrum-breed en specifiek per groep. 
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5.06 Website 

De website is in februari vernieuwd. We gebruiken de website om u steeds van 

(actuele) informatie te voorzien. Op de website treft u ook het promotiefilmpje 

van ons kindcentrum aan.  
Op de website vindt u ook de kalender met alle belangrijke data en vrije dagen.  

 

 

5.07 Social media 

De Plataan heeft een eigen Facebook pagina. Op deze manier willen wij u steeds 

voorzien van actuele en interessante informatie.  
 

5.08 Pluspuntje. 

Wekelijks verschijnt het Pluspuntje in digitale vorm. Op donderdag krijgt u alle 

wetenwaardigheden  en data in uw mailbox. In het Pluspuntje krijgt u een 

overzicht van vakanties, studiedagen (= vrije dagen voor de leerlingen) 
feestdagen, vieringen en andere bijzondere momenten. 

 

 

 

6 HET TEAM VAN KINDCENTRUM DE PLATAAN 

6.01 Directie/MT 

De directie van het  Kindcentrum bestaat uit een directeur, intern begeleider,  
teamleider onderwijs en teamleider kinderopvang. Zoals reeds eerder genoemd 

vormen  de 2 organisaties school en kinderopvang met ingang van 1 augustus 

samen het Kindcentrum. De directeur van het Kindcentrum legt verantwoording 
af aan de voorzitter van het college van bestuur van Skobos en de 

clustermanager van Korein Kinderplein 

6.02 Interne begeleider 

De interne begeleider (IB-er) is mede verantwoordelijk voor de totale 

ondersteuning die we als Kindcentrum bieden.  

Hierbij is een intensieve samenwerking met de directeur voorwaardelijk en 
noodzakelijk. IB-er kan een rol hebben naar individuele leerlingen maar heeft 

vooral tot taak om de leerkrachten te coachen en te ondersteunen. Verder is de 

IB-er belast met alle externe contacten die betrekking hebben op de 
leerlingondersteuning en onderhoudt mede de contacten met het 

Samenwerkingsverband. 

6.03 pedagogisch medewerkers en  Leerkrachten  

De primaire taak van de pedagogisch medewerkers en leerkrachten richt zich op 

de groep. De kwaliteit van ons aanbod en  onderwijs valt of staat met de 

kwaliteit van de pedagogisch medewerker en de leerkracht. Daarom besteden we 
blijvend aandacht aan professionalisering . Dat vraagt van de medewerkers dat 

ze planmatig werken aan persoonlijke ontwikkeling. Dit  wordt  gestimuleerd en 

waar nodig gefaciliteerd. 
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6.04 Personeel schooljaar 2017 - 2018 

 
Groep 

 

Baby                                  

Peuters 
Peuterwerk 

BSO  

Leerkracht/ 

ped. Medewerker 

Jeanine 

Lobke 
Laura 

Ine  

Joost 

Leerkracht/ 

Pedagogisch medewerker 

Thea 

Niki 
Evelien 

Evelien                  

Groep 1-2 A Juffr. Tanja v.d. Wiel Juffr. Ine Mattheeuwse 

Groep 1-2 B Juffr. Bertine van Esch Juffr. Marianne Louwers 

Groep 3 Juffr Corina de Bont Juffr. Ineke Saris 
Groep 4 Juffr. Miranda van Kleef  

Groep 5 Juffr. Judie van Kollenburg Juffr. Sanne van den Bigglaar 

Groep 6 Juffr. Lieke Herwaarden Juffr. Mirèse Donkers 

Groep 7 Juffr. Alice Mertens Juffr. Anneke van Dooren 
Groep 8 Mijnh Patrick Sanders Juffr. Simone Moors 

 

 
 

 

 

Directeur:    Annemarie van Aken  
Teamleider  onderwijs  Corina de Bont 

Teamleider  kinderopvang Trees Ackermann 

Interne  Begeleider:  Ivet van Moorsel 
Leerkracht  Plusklas:  Marianne Louwerse 

Ondersteuning:   Connie Smits 

Conciërge:    Martien van Gestel 
Interieurverzorgster:  Monique Coppelmans 

Administratief medewerker: Radmila  Borovcanin 
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7 ONTWIKKELEN EN LEREN OP DE PLATAAN 
 

Zoals we eerder in deze gids al vermeld hebben, verandert de wereld om ons 

heen en die veranderingen vragen ook aanpassingen in ons onderwijs en aanbod. 

De veranderingen hebben betrekking op de inhouden die aangeboden worden en 
op de wijze waarop kinderen ontwikkelen en leren. Veranderingen zijn gestoeld 

op onze geactualiseerde visie en de uitwerkingen van de 21e eeuwse 

vaardigheden.  
 

We hebben dit hoofdstuk verdeeld in 3 onderdelen: 

Algemeen 

Aanbod baby’s, peuter en peuterwerk(VVE) 
Onderwijs in groep 1-2 

Onderwijs in groep 3 t/m 8 
 

7.01 Handelingsgericht werken (HGW) 

Het handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, hierbij 
stemmen we het aanbod af op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van 

de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken bekijken we welke 

onderwijsbehoeften het betreffende kind nodig heeft (deze noteren we in het 
groepsoverzicht). Het onderwijsaanbod wordt daarop aangepast. 

 

HGW gaat uit van zeven principes: 

1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen worden centraal gesteld.  
2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving.  

3. De leerkracht doet ertoe.  

4. Positieve aspecten zijn van groot belang.  
5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. 

6. Doelgericht werken.  

7. De werkwijze van school is systematisch en transparant.  
 

Handelingsgericht werken  

De stappen in een schematische weergave. 

 

                                
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9o-DMkd_NAhVTOMAKHQZtBCsQjRwIBw&url=http://derank.scopescholen.nl/?page_id%3D1781&psig=AFQjCNHDdtMiYOpYhM5HkbOgni7U434PhQ&ust=1467904778124394
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1. evalueren en verzamelen van gegevens; 

2. Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; 

3. Het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften; 

4. Het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften; 

5. Opstellen van het groepsplan; 

6. Uitvoeren van het groepsplan. 

1. evalueren en verzamelen van gegevens; 

 
Deze cyclus is de basis voor ons handelen. Door het volgen van genoemde 

stappen stemmen we zo goed mogelijk af op de leerbehoeften en leerstijlen van 

onze kinderen. Hierna leest u hoe we dit in onze instructie verder vorm geven. 
 

7.02 Instructie 

We werken op de Plataan adaptief, dat wil zeggen dat we rekening houden met 

het verschil in ontwikkeling bij leerlingen. De behoeften van de leerlingen 

brengen we in beeld in het groepsoverzicht. Van daaruit differentiëren we bij 

diverse vakken. 
In onze didactische aanpak (directe instructie) vindt differentiatie plaats, vooral 

met name in de reken, taal- en leeslessen. We werken in principe met 3 

groepen: 
1*: deze kinderen krijgen een verlengde instructie en werken onder begeleiding 

van de leerkracht in een instructiegroep 

2**: dit is de basisgroep, de kinderen krijgen instructie en werken daarna 

zelfstandig aan het basisniveau 
3***: deze kinderen krijgen extra uitdaging na een korte instructie 

Differentiatie vindt op meerdere  momenten plaats, bijvoorbeeld tijdens het 

zelfstandig werken met behulp van het planbord in de groepen 1-2 en tijdens het 
zelfstandig werken (weektaak) in de groepen 3 tot en met 8.  

 

7.03 Leerarrangementen 

Door de hele school werken we met een aantal leerarrangementen. In de 

arrangementen komen veel van de kernwaarden zoals die in de visie staan, aan 
de orde. Kinderen, in alle groepen, krijgen de opdracht om aan de hand van een 

vraagstelling naar antwoorden te zoeken. Een voorbeeld van arrangement kan 

zijn: “ Bouwen aan een nieuwbouwwijk”. Bij de start van een arrangement 

komen altijd de volgende 2 vragen aan de orde: wat weet je al van het 
onderwerp en wat wil je nog weten? Door het werken met leerarrangementen 

laten we op een aantal momenten de methode los. Maar niet de kerndoelen die 

voor het onderwijs vastgesteld zijn. 
 

7.04 Taakspel 

Taakspel is ontwikkeld om het gedrag van kinderen positief te beïnvloeden. Doel 

is het taakgerichte gedrag van de leerlingen te verbeteren en het verminderen 

van ongewenst niet taakgericht gedrag. Daarnaast heeft Taakspel tot doel de 
verlegen / teruggetrokken leerlingen meer te betrekken in het klassengebeuren. 

De leerkrachten volgen een training over Taakspel. Tijdens het eerste schooljaar 

waarin Taakspel in de groep wordt ingevoerd, wordt de leerkracht ondersteund 

door een schoolbegeleider. Deze observeert regelmatig een les waarin Taakspel 
gespeeld wordt en bespreekt de les na met de leerkracht. Na het eerste jaar 

neemt een van de leerkrachten de rol van ondersteuner op zich. Deze leerkracht 

is hier het afgelopen schooljaar in getraind. 
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7.05 Coöperatief leren / samenwerken 

Zoals u reeds gelezen heeft is samenwerken een van de vaardigheden die onder 

de vaardigheden van de 21e eeuw valt. Een aantal jaren geleden heeft de Plataan 

deze werkwijze ingevoerd (na een teamscholing) en daarna worden  we deze 
werkvormen blijvend in onze lessen ingezet.  
  

Coöperatief leren gaat uit van vijf basisprincipes: 

1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid.  

2. Individuele verantwoordelijkheid.  
3. Directe interactie.  

4. Samenwerkingsvaardigheden.  

5. Evaluatie van het groepsproces.  

 

7.06 aanbod 0-4 jarigen 

De kinderen van 0-2 jaar vallen onder de groep de Duizendpoten.  In deze 
groep zorgen de pedagogisch medewerkers voor een veilig emotioneel klimaat. 

Er is sprake van dagritme, vaste gezichten en duidelijke regels. 

Er is aandacht voor bewegen, ontdekken, beleven, spel en “zelf mogen doen”. 
Er is een breed aanbod van materialen, er wordt voorgelezen. Kinderen hebben 

toegang tot boekjes en materialen.  

 
In de peutergroep en de groep Peuterwerk inclusief VVE (voor en 

vroegschoolse educatie) worden de kinderen van 2-4  geplaatst in de dagopvang 

de Sprinkhanen. De kinderen van 2-4 voor peuterwerk worden geplaatst in de 

groep de Krekels. 
Bij de Sprinkhanen zorgen de pedagogisch medewerkers voor emotionele 

veiligheid, een vast dagritme, vaste gezichten en duidelijke regels.   

Er is een uitdagend en passend aanbod voor de peuters. Er ontstaat variatie van 
aanbod door de inzet van themakisten en aansluiting bij groep 1/2.  

Er wordt gewerkt met thema’s al dan niet aansluitend bij de kleuters.  

 

Bij peuterwerk worden kinderen geplaatst die dagdelen komen volgen.  
Peuterwerk wordt aangeboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 

8.30 uur tot 11.30 uur.  

Kinderen met een VVE indicatie komen vier per week. Op dit moment zijn we 
zoekend naar een goed aanbod voor VVE. De methode Puk wordt geëvalueerd. 

Door wisselingen in pedagogische medewerkers worden deze opnieuw geschoold. 

Komend jaar gaan we werken aan de aansluiting bij groep 1. Wat kunnen we 
samen voorbereiden en uitvoeren? 

 

7.07 Onderwijs in groep 1-2 

In de groepen 1-2 wordt het onderwijsaanbod geïntegreerd  in de thema’s en 

projecten. Naast de seizoenen en de jaarlijks terugkerende projecten, zoals 

Sinterklaas en Kerstmis, wordt er ook aandacht besteed aan een aantal thema’s. 
Enkele  voorbeelden: wonen, groente en fruit, water en kinderboekenweek. 

Welk thema of project aan de orde is, steeds komen er verschillende onderdelen 

van de ontwikkelingsgebieden aan de orde. Binnen  de thema’s en projecten 
gaan we de stap maken naar leerarrangementen en deze in de loop van het 

komend schooljaar verder uitbreiden.  

In de groepen 1-2 komen de volgende gebieden aan de orde: 
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Reken- en wiskundeactiviteiten  
Lees- en schrijfactiviteiten 

Gespreksvoering 

Constructie- en beeldende activiteiten 

Expressie ( muziek, toneel, dans) 
Spelen en spel 

Gezond gedrag 

Levensbeschouwing 
Techniek en wetenschap. 

In de groepen 1-2 besteden we veel aandacht aan het bevorderen van de 

zelfstandigheid van de kinderen. In de groepen wordt er gewerkt met een 
planbord. Ook tijdens de eerder genoemde leerarrangementen wordt er een 

beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen. Naast zelfstandigheid 

besteden we ook veel aandacht aan het samenwerken. Dit zie je terug in het 

werken in tweetallen en in diverse andere groepssamenstellingen. 
Om de ontwikkelingen van de kinderen goed te kunnen volgen, voeren de 

leerkrachten met een grote regelmaat gerichte observaties uit. De bevindingen 

worden genoteerd in het registratiesysteem: KIJK groep 1-2. 

7.08 Onderwijs in de groepen 3 t/m 8 

In de groepen 3 t/m 8 hanteren we  het leerstofjaarklassensysteem. We werken 
met methoden die veel mogelijkheden bieden om te differentiëren. We stemmen 

de leerstof zoveel als mogelijk af op de individuele behoeften van de kinderen. 

Om dit goed en afgewogen te kunnen doen, werken we voor een aantal vakken 

met groepsplannen en groepsoverzichten. In de groepsoverzichten brengen we 
de ontwikkeling en onderwijsbehoeften van leerlingen in beeld. In de 

groepsplannen beschrijven we hoe we het onderwijs vanuit genoemde behoeften 

vorm geven. Een voorbeeld uit groepsplan: leerling A kan na een korte instructie 
aan de verwerking beginnen. Leerling B krijgt 3 x per week pre-instructie. 

 

 
We gebruiken de volgende methodes: 

Nederlandse taal en spelling:   Taal Actief 

Begrijpend    Lezen: Leeslink 

Technisch lezen gr 3   Veilig Leren Lezen (nieuw) 
Voortgezet technisch lezen:  Estafette  

Studievaardigheden   groep 6-7-8 Blits 

rekenen en wiskunde:   Wereld in getallen 
Wereldoriëntatie:    groep  3-4 de Zaken 

      Groep 5 t/m 8 leerarrangementen  

Verkeer:     groep  3-4 Rondje Verkeer 
      Groep 5 t/m 8 verkeerskranten 3VO 

Schrijven:     Pennenstreken 

Expressievakken:    Creatijd, leerarrangementen,Talento 

Techniek:     Techniektorens 
Sociaal emotionele ontwikkeling: Taakspel 

Levensbeschouwing:   Hemel en aarde ** 

Engels     groep 5-8 Alles-in-1 
 

*in de methode Alles in Een voor groep 5 t/m 8 komen ook muziek en andere 

expressievakken aan bod. 
 

**Levensbeschouwing 

In het overzicht heeft u gelezen dat we met de methode Hemel  
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en aarde werken. Jaarlijks besteden we aandacht aan een  
vijftal projecten. 

Via het Pluspuntje informeren we u over de onderwerpen 

van de projecten. 

 

7.09 Creatijd 

Op 6 woensdagochtenden hebben we “creatijd”. Leerlingen en peuters nemen 
dan deel aan creatieve activiteiten. De activiteiten zijn gekoppeld aan een 

bepaald thema: herfst, Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, lente/Pasen en 

zomer/vakantie.  
Voor creatijd hebben we de hulp van veel ouders nodig. Een oproep voor hulp 

plaatsen we steeds in het Pluspuntje.  
 

8 ONDERSTEUNING VOOR UW KIND 

 

In hoofdstuk 2 hebben we beschreven dat we adaptief werken. In dit hoofdstuk 

gaan we hier nog  uitgebreider in op de zorg voor onze leerlingen. 

Handelingsgericht werken inclusief differentiatie hebben tot doel om het aanbod 
zoveel mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij 

maken we gebruik van groepsoverzichten en –plannen. 

 

8.01 Passend Onderwijs 

Zoals iedere school in Nederland maakt ook de Plataan deel uit van een 
Samenwerkingsverband (SWV). Alle scholen van SKOBOS vallen onder het SWV 

de Kempen. Het SWV heeft als opdracht om voor iedere leerling passend 

onderwijs te bieden. Voor de meeste leerlingen kan passend onderwijs op de 
reguliere basisschool verzorgd worden.  

 

8.02 Zorgarrangementen 

Het kan zijn dat de basisschool extra ondersteuning nodig heeft om onderwijs 

aan een bepaalde leerling te verzorgen omdat de zorg boven onze 

basisondersteuning uitstijgt. Als we denken dat dit het geval kan zijn, zijn we al 
in een eerder stadium in overleg met de ouders getreden en hebben ze 

geïnformeerd. Er wordt een groeidocument aangemaakt. 

De school vraagt dan extra middelen aan voor specifieke ondersteuning. De 
aanvraag voor extra ondersteuning ( arrangement) gaat altijd in samenspraak 

tussen: leerkracht, IB-er en ouders. In het School ontwikkelingsprofiel (SOP) 

heeft de school beschreven hoe de basisondersteuning er op de Plataan uitziet en 

kan vandaar uit de aanvraag onderbouwen. Naast het SOP dient de school bij de 
aanvraag altijd het groeidocument te overleggen. 

 

8.03 Groeidocument 

We werken met een groeidocument voor leerlingen voor wie de 

basisondersteuning niet toereikend is en die extra ondersteuning nodig hebben. 

Voor deze leerlingen moet een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. 

Het groeidocument is voorwaardelijk bij het aanvragen en toekennen van lichte 
of zware ondersteuning. Het groeidocument wordt door school in samenwerking 

met de ouders ingevuld. 
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8.04 Interne begeleider 

De interne begeleider (IB-er) heeft een ondersteunende en coachende taak naar 

de leerkrachten bij het afstemmen op de specifieke (leer)behoeften van de 
kinderen. Op verschillende, geplande momenten vindt de ondersteuning plaats 

d.m.v. groepsbesprekingen. Leerkracht en IB-er plannen groeps- en  

leerlingbesprekingen. De IB-er bespreekt de resultaten met de leerkracht en 

vanuit de analyses kunnen vervolgstappen gepland worden. De IB-er 
ondersteunt de leerkracht, o.a. door klassenbezoeken, bij de cyclus 

handelingsgericht werken.  

8.05 Bovenschoolse Plusklas  

Sinds het voorjaar van 2014 is er binnen SKOBOS een Bovenschoolse Plusklas 

voor de bijzonder begaafde leerlingen van SKOBOS ingericht. Deze klas is 
gesitueerd op de Plataan. In deze klas bieden we op de leerlingen afgestemde 

inhouden aan. 

 

Wie komen voor de Plusklas in aanmerking? 
Leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie. Verder wordt er bij de 

intake ook gekeken naar het denkvermogen, gedrag, belangstelling en houding 

ten opzichte van leren. Als een leerling in aanmerking komt voor de Plusklas 
krijgt deze leerling  een specifiek onderwijsaanbod aangeboden. Dit aanbod geldt 

per schooljaar en jaarlijks wordt aan de hand van vaste criteria bepaald of een 

leerling in het nieuwe schooljaar weer in de Plusklas geplaatst wordt. 
Wilt u meer informatie? 

Als u meer informatie wilt hebben over deze bijzondere klas, dan kunt u de 

website van Skobos (www.skobos.nl) raadplegen; daar komt regelmatig nieuwe 

informatie over deze klas te staan. 
 

8.06 Protocol Leesproblemen en Dyslexie 

In alle groepen hanteren we het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. 

De Protocollen Leesproblemen en Dyslexie geeft de  school concrete handvatten 

voor het vormgeven van beleid op het gebied van het signaleren, begeleiden en 
eventueel doorverwijzen van leerlingen met mogelijk dyslexie.  
 

8.07 De begeleiding naar het voortgezet onderwijs 

In groep 8 krijgen de kinderen het advies welke vorm van voortgezet onderwijs 

voor hun het meest geschikt is.  
De volgende activiteiten staan rechtstreeks in verband met de toekomstige 

schoolkeuze. 

*Eerste rapport: in het oudergesprek wordt ook over de toekomstige 

schoolkeuze gesproken. 
*Eind januari, begin februari ontvangen de ouders van de leerlingen van groep 8 

een uitnodiging om samen met hun kind het schooladvies te komen bespreken. 

Het advies komt tot stand op basis van: 
Schoolvorderingen, gegevens omtrent intelligentie, inzet en belangstelling. De 

leerkracht van groep 8 bespreekt de leerling met de leerkracht van groep 7 en de 

directeur. 
 

Belangrijke data in verband met de schoolkeuze 

http://www.skobos.nl/
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- januari, februari en maart: diverse scholen in Oirschot en omgeving 
organiseren Open Dagen en informatieavonden voor ouders en 

toekomstige leerlingen; 

- half maart: de kinderen moeten omstreeks deze periode worden 

aangemeld door de ouders; 
- medio april: de centrale eindtoets (voorheen Eindtoets Basisonderwijs) 

wordt afgenomen; 

- april/mei: ouders ontvangen van de school voor voortgezet onderwijs 
bericht of hun kind is aangenomen; 

- mei/juni: vele scholen nodigen kinderen uit om een kijkje te komen 

nemen; 
- mei/juni: de school ontvangt de leerlingrapportages van de centrale 

eindtoets. 

 

Voor de kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor het Praktijkonderwijs  
of het VMBO met Leerwegondersteuning (LWOO) hebben we een ander traject 

afgesproken. Aan het eind van groep 7 leggen we met de ouders van deze 

kinderen al contact. 
Alle exacte data worden tijdig in het Pluspuntje vermeld. 
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9 ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2017 – 2018 

                                                                                       

9.01 Kindcentrum  de Plataan 

In het Kindcentrum is en aanbod voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. 
Onderwijs vanuit Skobos werkt nauw samen met kinderopvang  Korein 

Kinderplein.en deze samenwerking gaan we in het  schooljaar 2016 – 2017 

verder intensiveren en formaliseren. Met ingang van 1 augustus werken 
kinderopvang Korein en basisschool samen onder de vlag van Kindcentrum 

Oirschot. Het Kindcentrum De Plataan wordt geleid door mevr. Annemarie van 

Aken. 

De samenwerking heeft als doel om een ononderbroken aanbod te realiseren 
voor kinderen van 0 tot 13 jaar. In dit aanbod nemen we de reeds gemaakte 

afspraken en resultaten van de bestaande samenwerking uiteraard mee. 

Hierbij mag u denken aan werken aan dezelfde thema’s: Kinderboekenweek en 
carnaval. Maar ook aan didactische / pedagogische aanpak. De warme 

overdracht wordt een reguliere overdracht binnen de organisatie, zoals die ook 

tussen andere groepen gebeurt.     

 

9.02 Organisatie 

Door het samengaan van de 2 instellingen (Plataan en Korein) zal ook de 
inrichting van de organisatie daarop afgestemd worden. 

Er is voor het Kindcentrum één directeur benoemt. Ook wordt de 

medezeggenschap met behoud van eigen bevoegdheden meer en meer 
samengevoegd worden. De ouderraad van Korein en de MR van de Plataan 

werken toe naar één Plataanraad . 

 
 

9.03 Doelgericht werken en Leerarrangementen  

In het schooljaar 2016-2017 pakken we deze onderdelen intensief op. Afgelopen 

schooljaar zijn we in alle groepen gestart met leerarrangementen. Deze lijn 

wordt voortgezet waarbij een accent komt te liggen op de doelen die binnen een 

arrangementen gehaald moeten / kunnen worden. 
 

9.04 Ouders 

Samenwerking met ouders zal ook in het komend schooljaar een belangrijk item 

zijn. We willen meer en meer samen op werken om het onderwijs zo optimaal 

mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. 
 

9.05 Kwaliteitszorg  

De ontwikkelingen die in de afgelopen jaren op school zijn ingevoerd, moeten 

worden geborgd. De gemaakte afspraken worden vastgelegd vanuit het motto: 

zeggen wat je doet en vervolgens doen wat je zegt. We werken met de cyclus: 

plan-do-control-act 
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9.06 beleidsvoornemens 2017 – 2018 

 invoering Kijk digitaal peuterwerk/peutergroep 

 beleid en aanbod voor -en vroegschoolse educatie VVE 

 doorgaande lijn peuters naar kleuters  

 uitvoering projectplan: “Ruimte om te groeien”  

(21st centurry skills) 

 verdere uitwerking 1-zorgroute 

 werken met groepsplannen voor rekenen, technisch lezen, begrijpend 

lezen en spelling 

 Opbrengstgericht werken 

 Uitvoeren gesprekken cyclus Skobos en Korein 

 Invoering taakspel groep 8 en op schoolniveau  

 Implementatie nieuwe begrijpend leesmethode 

 Inrichting gangen en leerpleinen 

 Maken jaarplannen onderwijs en kinderopvang  

Concrete uitwerking is terug te vinden in het jaarplan 2017-2018 van 

Kindcentrum de Plataan 
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10 LEERPLICHT EN VERLOF 

10.01 Deelname schoolactiviteiten  

Bij de aanmelding op onze school verplichten ouders zich conform artikel 41 van 

de wet om hun kinderen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten deel te 
laten nemen. 
 

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden (artikel 11g) 
Bijvoorbeeld voor het bijwonen van een bruiloft of begrafenis. Hiervoor heeft u 

vooraf toestemming nodig van de directeur. Het aanvraagformulier hiervoor is 

digitaal beschikbaar op de portal of bij de conciërge te verkrijgen. In geval van 

een begrafenis kunt u contact opnemen de directie. Er bestaat ook recht op 
verlof wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of 

levensovertuiging. Indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u dit verzoek 

tijdig, maar minimaal twee dagen van tevoren in bij de directeur. Geeft de 
directeur geen toestemming en uw kind verzuimt toch, dan meldt hij dat bij de 

leerplichtambtenaar. Als het verlof gaat om meer dan tien dagen binnen een 

schooljaar, hebt u behalve de toestemming van de directeur de toestemming van 

de leerplichtambtenaar nodig. 
 

Op vakantie buiten de schoolvakanties 

In artikel 11 f van de leerplichtwet wordt het vakantieverlof toegelicht. 
Aanvragen voor dit verlof moeten schriftelijk gebeuren.  

Voorwaarden voor het toekennen van het vakantieverlof zijn de volgende: 

de aard van het beroep van een van de ouders (horeca en aanverwante 
bedrijven) En het feit dat er onoverkomelijke bedrijfseconomische belangen 

moeten zijn. Hiervan ligt de bewijslast bij de aanvrager; eenmaal per schooljaar 

met een maximum van 10 schooldagen en niet gedurende de eerste twee 
lesweken van het schooljaar. De directeur is bevoegd dit verlof tot maximaal 10 

schooldagen toe te kennen. 
 

NB: het is heel belangrijk om het eerste en tweede genoemde punt in samenhang te 
zien! De aanvrager zal dan ook voortaan in zijn aanvraag moeten aantonen dat, wanneer 
hij tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie gaat, hij een belangrijk deel van zijn 
inkomsten uit zijn bedrijf misloopt.  

 

Wordt het aantal van 10 schooldagen overschreden dan wordt deze toekenning 
een bevoegdheid van de leerplichtambtenaar.  

Bij een beroep op ‘verlof vanwege gewichtige omstandigheden’ gaat het altijd om 

een situatie die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen. Ook hier ligt de 

bewijslast weer bij de aanvrager. 
 

Beleid van leerplichtambtenaar en de scholen bij luxeverzuim.  

Als er sprake is van luxeverzuim,  dat wil zeggen, zonder toestemming buiten de 
schoolvakanties toch op vakantie gaan, dan wordt er proces verbaal opgemaakt. 
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11 WETENSWAARDIGHEDEN VAN A TOT Z 

 

Aanmelden baby’s en peuters 
Aanmelden kan via een intake gesprek met de directeur of via de site van 

KoreinKinderplein: www.koreinkinderplein.nl .Op deze site vindt u alle informatie 

over de locaties, tarieven, producten. Verdere afspraken lopen via 
klantencontact. Alvorens in te schrijven kunt u een afspraak maken met 

Annemarie van Aken, directeur kindcentrum de Plataan of met Trees Ackermann 

teamleider kinderopvang op o.a. de Plataan. We geven u graag een rondleiding 

en uitleg over onze manier van werken  
 

 

Aanmelden kleuters 
Aanmelden kan op verschillende momenten. U kunt dit doen tijdens of na de 

Open Dag (zal waarschijnlijk weer in maart gepland worden) of u neemt 

telefonisch contact op met de school. U wordt uitgenodigd voor een gesprek 
waarin u de informatie over de school krijgt. Bij voorkeur plannen we dit gesprek 

onder schooltijd. U ziet de school dan in bedrijf. Als u kiest voor onze school 

volgt er een kennismaking met de leerkracht. 

De groepsleerkracht neemt (tijdig) contact met u op voor dit gesprek. 
Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u een intakeformulier mee. Na 2 à 3 

schoolweken bespreken we het formulier in een persoonlijk gesprek met u. 

Daarin vertelt de leerkracht ook hoe de eerste schoolweken zijn verlopen. 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

U bent van harte uitgenodigd om in een kennismakingsgesprek onze school te 
leren kennen. U gaat met de directeur in gesprek over de school en u krijgt een 

rondleiding door de school. Bij voorkeur als de school in bedrijf is en u dan als 

ouders een indruk krijgt van een lesdag op school.  

Adreswijzigingen 

Wijzigt uw adres, uw email of uw telefoonnummer? Graag even aan de leerkracht 

doorgeven of via het ouderportaal als u gebruik maakt van kinderopvang. 
 

Bewegingsonderwijs 
De peuters van peuterwerk en de peutergroep bewegen in speelzaal. Zij krijgen 
daar activiteiten aangeboden passend bij hun leeftijd en ontwikkeling. Zij spelen 

ook buiten op hun “eigen” speelplek waarop een klim en glijtoestel staat.  

De leerlingen van groep 1-2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs. Afhankelijk 

van het jaargetijde en het weer zijn deze activiteiten op de speelplaats of in de 
speelzaal. 

Leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben 1 keer per week anderhalf uur. Voor het 

bewegingsonderwijs in de groepen 3 tot en met 8 hanteren we de methode 
‘Planmatig bewegingsonderwijs’. We maken gebruik van gymzaal de Halm.  

Vanuit de gemeente Oirschot is Do-It actief. Zij verzorgen met betrekking tot 

bewegingsonderwijs workshops en leveren materialen. De Plataan maakt hier 
gebruik van voor de lessen bewegingsonderwijs. Do-It organiseert ook buiten 

schooltijden allerlei sportieve activiteiten. 
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Tijdens de gymles zijn de kinderen verplicht om sportkleding te dragen. 
Sieraden, horloges, en dergelijke doen we tijdens de gymlessen af.  

 

 

Bibliotheek 

Met de plaatselijke bibliotheek hebben we afspraken over groepsbezoeken en het 

lenen van collecties. In het kader van leesbevordering doen bepaalde groepen 

van de Plataan mee aan het leesproject ‘De rode draad’. Ook organiseert de 

Plataan activiteiten rondom de Kinderboekenweek, zo breiden we de 
schoolbibliotheek jaarlijks uit met bekroonde boeken. 

Buitenschoolse activiteiten 

Onderwijs op de Plataan, beperkt zich niet enkel tot lessen binnen het gebouw 

en/of speelterrein. Soms worden lessen buiten de school verzorgd. Bij alle 

activiteiten zijn begeleiders nodig, het aantal is uiteraard afhankelijk van de 
leeftijdsgroep en de soort activiteiten. Voor het bepalen van aantal begeleiders  

zijn binnen SKOBOS richtlijnen opgesteld. 

Als er zwaarwegende redenen zijn om uw kind niet te laten deelnemen aan een 

activiteit dient u contact op te nemen met de directeur. 
 

Capaciteitenonderzoek 

In groep 4 nemen we, met toestemming van de ouders, de NSCCT af. 

NSCCT staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Deze toets geeft 

zicht op de cognitieve capaciteiten van uw kind. Met deze uitslag kan de 
leerkracht  haar instructies en leerstofaanbod nog beter afstemmen op de 

ontwikkelingsbehoeften van kinderen.  

Ouders worden geïnformeerd over de resultaten. 

 
In groep 7 nemen we met toestemming van ouders de Drempeltest af. Deze test 

brengt de aanleg en de leermotivatie van de leerling in beeld. Het onderzoek 

richt zich op de verbale en de non-verbale aspecten van het leervermogen van 
de leerling (op een achttal gebieden), terwijl de leermotivatie ingaat op de 

persoonlijkheidskenmerken van de leerling (vier sociaal-emotionele 

vaardigheden). We lichten u als ouder hierover (schriftelijk) in. 
 

Eindtoets Cito groep 8 

Schooljaar Plataan*** 
Vergelijkbare 

scholen 

2010-2011 538,1 535,3 

2011-2012 535,5 536,2 

2012-2013 537,2 534,7 

2013-2014 539,5 536,2 

2014-2015 538,8 534,8 

2015-2016 535.5 534.5 

2016-2017 537,5  535,1 

Gemiddelde over laatste 6 jaren 538,8 535,2 
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Gemeente 

De Plataan werkt samen met de gemeente Oirschot daar waar het gaat om 

enkele projecten. U kunt daarbij denken aan: de Boomplantdag, het 

verkeersexamen, Do-It en het Haltproject.  

 

Gevonden voorwerpen 

De gevonden voorwerpen worden verzameld in de gevonden voorwerpen kist op 

trap naast kopieerapparaat. We adviseren u om de spullen zoveel mogelijk van 

naam te voorzien. Voor verdere vragen kunt u altijd terecht bij de conciërge. Hij  
helpt u graag.  

 

GGD 
Zie bijlage voor de rol van de GGD m.b.t. het onderwijs. 

Met betrekking tot de kinderopvang heeft de GGD een controlerende functie. 

Eenmaal per jaar is er een onaangekondigde controle. Daar waar nodig gaat de 

GGD over tot handhaving.  

 

Gymrooster 

Dinsdag: 

08.30- 10.00 groep 5  

10.30 – 12.00 groep 8 
 

13.15- 14.15 groep 3  

13.45 – 15.15 groep 7 

 
Vrijdag: 

08.30 – 10.00 groep 4  

10.30 – 12.00  geen groep Plataan  
13.15- 14.45 groep 6  

 

Huiswerk  

In groep 7 en 8 geven we wekelijks huiswerk op. Dit doen we om de kinderen te 

laten wennen aan huiswerk in het voortgezet onderwijs.  

 

Hoofdluis 

Op de Plataan is een ‘luizenteam’ actief. Alle leerlingen van de school worden na 
iedere vakantie op hoofdluis gecontroleerd.. Indien bij uw kind hoofdluis is 

geconstateerd, neemt de leerkracht telefonisch contact met u op. Mocht u 

tussentijds constateren dat uw kind hoofdluis heeft, dan verzoeken wij u 
vriendelijk dat bij de leerkracht te melden. Als er in een groep hoofdluis wordt 

geconstateerd krijgen alle kinderen van die groep een brief mee naar huis 

‘Hoofdluisalarm’ 
 

 

 



Plataangids 2017 – 2018  kindcentrum de Plataan 

Inspectie 

De inspectie van het basisonderwijs legt regelmatig een schoolbezoek af. De 

bevindingen worden in een rapportage aan de school gestuurd. Daarna wordt het 
verslag op de website van de inspectie geplaatst. Heeft u belangstelling voor de 

rapportage dan kunt u deze inzien in te zien via de site van de inspectie:  
www.onderwijsinspectie.nl 
 

Klachtenregeling 

Als u vragen heeft, kritische opmerkingen of een klacht kunt u altijd terecht bij 

de leerkracht van uw kind. Mocht u via deze route niet het gevoel hebben dat uw 

klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u contact opnemen met de 

directeur. Deze zal, na het gesprek met u, het initiatief nemen voor verdere 
stappen. 

Klachten die betrekking hebben op schoolniveau kunt u direct met de directeur 

bespreken. Als u zich in deze gevallen onvoldoende gehoord vindt, kunt u 
contact opnemen met de voorzitter van College van Bestuur van SKOBOS. 

Ook is er de mogelijkheid om contact op te nemen met: Klachtencommissie 

Katholiek Onderwijs in Den Haag; 
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 

 

 

Kleuters brengen en ophalen  

We verzoeken alle ouders om met de kinderen op de speelplaats te wachten 
totdat de zoemer gaat. Vriendelijk verzoek om de doorgang bij het hek vrij 

houden. Om 8.15 uur en 13.00 uur is een leerkracht op de speelplaats aanwezig 

om toezicht te houden. Om 8.25 uur en 13.10 uur gaat de zoemer en kunnen de 
kinderen naar hun klas gaan. Bij slecht weer kunnen de kinderen eerder naar 

binnen komen.  
 

Leertijd 

De verdeling van de leertijd op weekbasis over de verschillende groepen is als 
volgt: 

- Groep 1: 20,25 uur. De leerlingen van groep 1 zijn elke vrijdag vrij. 

- Groep 2 tot en met 4: 23,75 uur. De leerlingen van groep 2, 3 en 4 zijn elke   

  vrijdagmiddag vrij. 
- Groep 5 tot en met 8: 25,75 uur. 

 

In het schooljaar 2016-2017 maken  
de groepen 1: 802,75 lesuren 

de groepen 2 tot en met 4: 939,25 lesuren 

de groepen 5 tot en met 8: 1013,25 lesuren. 
 

 SKOBOS Wettelijk minimum 

Aantal uren onderbouw 3620 uren 3520 uren 

Aantal uren bovenbouw 4053 uren 3760 uren 

Aantal uren 8 jaar 7673 uren 7520 uren 
 
 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
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Leerplichtambtenaar 

Wilt u meer weten over de leerplicht en alles wat daarmee samenhangt? Dan 
kunt u bellen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Oirschot, Mirjam de 

Vries-van Gerwen, m.devries@oirschot.nl  

Telefoonnummer:  (0499)58 33 33. 
 

 

Leerplicht / Verlof 

Vanaf 4 jaar mogen de kinderen naar school. Vanaf 5 jaar vallen de kinderen 

onder de leerplicht. De leerplicht kent geen verlof- of “snipperdagen” 
Bijvoorbeeld om een dag eerder op vakantie te gaan om de file voor te zijn of om 

andere redenen. Maar in bepaalde bijzondere omstandigheden kan er door de 

directeur wel verlof verleend worden. Voor iedere verlofaanvraag verzoeken wij u 
om tijdig het aanvraagformulier in te vullen. Voor uitgebreide informatie 

verwijzen naar hoofdstuk 10 

 

Musical 

Naast het schoolkamp is de musical voor groep 8 een daverende afsluiting voor 

de kinderen. In de laatste schoolweek treden ze op voor alle leerlingen met als 
grande finale de uitvoering voor de ouders. Data worden in de loop van het 

school bekend gemaakt. 

 

Openingstijden kinderopvang en BSO 

De dagopvang is standaard geopend van 7.30 uur tot en met 18.30 uur. De 

buitenschoolse opvang is geopend  vanaf 7.30 uur tot de school begint en 

aansluitend op de schooltijden tot 18.30 uur. In overleg is het mogelijk om 

gebruik te maken van de opvang vanaf 6.30 en tot 19.00 uur. Aan deze 

verruiming van de openingstijden zijn wel extra kosten verbonden.  

Overblijven (tussenschoolse opvang TSO) 

 

Bekijk meer informatie over tso van Korein Kinderplein of meld uw kind(eren) direct aan via Mijn Ouderportaal. 
 

Als uw kind tussen de middag overblijft, dan moet dat enerzijds goed geregeld 

zijn en anderzijds leuk zijn voor de kinderen.  

De kinderen van groep 1-2 eten onder leiding van twee pedagogisch 

medewerkers hun lunch op tussen 12.00 uur en 12.30 uur.  Kleuters die eerder 

klaar zijn met eten mogen om 12.20 uur al gaan spelen. De kinderen van groep 

3 tot en met 8 eten onder leiding van de leerkracht van 12.00 uur tot 12.15 uur 

in de klas.  Kinderen die meer tijd nodig hebben kunnen aansluiten bij de 

kleuters om rustig verder te eten.  

Na het eten verzorgen pedagogisch medewerkers een aanbod binnen en buiten 

zodat de kinderen zich kunnen ontspannen. Het streven is om met een vast 

mailto:m.devries@oirschot.nl
https://www.koreinkinderplein.nl/kinderopvang/tussenschoolse-opvang.html
https://flexweb.kss.nl/aanvraag
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overblijf team te werken. Evelien, Joost, Ine en Maria zijn de vaste gezichten. 

Maria is de coördinator.   

 

U kunt kiezen of uw kind nu op vaste dagen in de week naar de tussenschoolse 

opvang gaat, of alleen af en toe een keertje overblijft; u kunt zelf een planning 
maken. Via Korein regelt u dat snel en gemakkelijk.  

 

Wilt u uw kind aanmelden voor de Tussenschoolse Opvang? Vul dan het 

inschrijfformulier in  via het ouderportaal.   U kunt uw kind aanmelden met een 
eigen loginnaam en wachtwoord. 

 

Spelregels 
Met uw unieke inlogcode vraagt u zelf tussenschoolse opvang aan. Op dagen die 

u zelf kiest. Hoe eerder uw melding, hoe voordeliger de basistarieven.  

Per 1 augustus 2017 hanteren we onderstaande tarieven.  

 Tarief € 2,37: bij aanmelden meer dan 7 dagen voor de tso-dag. 
 Tarief € 2,98: bij aanmelden 7 dagen tot 1 dag voor de tso-dag. 

 Tarief € 3,58: bij aanmelden 1 dag voor de tso-dag tot op de dag zelf 

* Uw kind dient zelf brood en drinken mee te nemen voor de tso. 
 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan staat de coordinator  Maria de 

Kroon, u met alle plezier te woord.  
Email: m.dekroon@koreinkinderplein.nl  

 

Rapporten 

De kinderen van groep 1/2 krijgen 2 keer per jaar een rapport.  

De kinderen van groep 3 t/m 7 krijgen 3 rapporten per jaar. Afhankelijk van de 

het schooljaar krijgt u het eerste rapport in november/december. Tweede 
rapport in april en 3e rapport 2 weken voor het einde van het schooljaar. De 

precieze data leest u in het Pluspuntje. Bij het eerste en tweede rapport wordt u 

van harte uitgenodigd om tijden een 10-minutengesprek te praten over de 
ontwikkelingen van uw kind. Bij het derde kan er altijd een afspraak gemaakt 

worden om over het rapport te spreken. 

Groep 8 loopt met het eerste rapport gelijk op met groep 1 t/m 7. Daarna volgt 
het adviesgesprek waarvoor u tijdig een uitnodiging krijgt. 

Vervolgens ontvangt u het tweede rapport. Afhankelijk van de situatie maakt de 

leerkracht een afspraak of u geeft aan een afspraak te willen maken. 

Schoolfotograaf 

Jaarlijks komt de schoolfotograaf in mei/juni op onze school om individuele foto’s 

en groepsfoto’s te maken. Ook is het mogelijk om een foto te laten maken van 
de broers en zussen die bij ons op de Plataan zitten. Dit schooljaar komt de 

fotograaf weer in  mei 2018. 

 
 

Schoolkamp 

Ter afsluiting van een periode van 8 jaar basisschool, organiseren we voor  groep 

8 het schoolverlaterskamp. 

Iedere leerling in groep 8 wil in het begin van het school al weten wanneer het 

kamp is. Via de leerkrachten van groep 8 krijgt u in de loop van het schooljaar 
alle informatie. 

mailto:m.dekroon@koreinkinderplein.nl
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Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 

Het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) en de GGD zijn hier een onderdeel van. 
Op de scholen is een intern zorgteam (IZT) samengesteld, bestaande uit de 

schoolmaatschappelijk werkster, de jeugdverpleegkundige van de GGD en de 

intern begeleider van school. Zij hebben 6x per jaar een spreekuur op school. 

Het is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor zowel scholen als 
leerlingen en hun ouders/opvoeders. Zowel de school als de leerling of zijn/haar 

ouders kunnen een vraag neerleggen bij het IZT.  

Indien nodig stelt de SMW-er vervolgens een plan van aanpak voor. Dat kan 
bijvoorbeeld inhouden: 

 het geven van informatie en advies 

 een aantal gesprekken met de leerling 
 een aantal gesprekken met de ouders en/of de leerkracht 

 bemiddeling tussen ouders en school 

 praktische ondersteuning in de thuissituatie 

In onderling overleg zal gekozen worden, hoe het aangemelde probleem 
aangepakt  zal worden. 

 

Voor onze school is  Sanneke van der Sanden de schoolmaatschappelijk 
werkster. U kunt haar bereiken onder: 

s.vandersanden@wijzer-oirschot.nl 

De interne begeleider heeft de rechtstreekse telefoonnummers van de 

schoolmaatschappelijkwerkster en zij weet tevens wanneer SMW op school 
aanwezig is. 

Voor meer informatie: www.wijzer-oirschot.nl   

 

Schoolongevallenverzekering 

Het schoolbestuur heeft  alle een collectieve schoolongevallenverzekering 
afgesloten. De verzekering voor de leerlingen is van kracht tijdens schooluren, 

tijdens  evenementen in schoolverband en ook als de kinderen naar school en 

naar huis gaan. 
Ouders die ouderhulp verlenen vallen ook onder deze verzekering tijdens de 

activiteit. 
 

Schooltijden 

 

Maandag 08.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur 
Dinsdag 08.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur 

Woensdag  08.30 – 12.15 uur  

Donderdag  08.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur 

Vrijdag  08.30 – 12.00 uur *) 13.15 – 15.15 uur **) 
 

*)  De leerlingen van groep 1 zijn iedere vrijdag vrij.  

 
**)De leerlingen van de groepen 2 t/m 4 zijn iedere vrijdagmiddag vrij. 

 

 

http://www.wijzer-oirschot.nl/
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Studie(mid)dagen in schooljaar 2017-2018 

 

Studiedagen 

Vrijdag   22 september  
maandag   13 november 

woensdag      6 december 2017 

De overige studiemiddagen zijn op woensdagmiddag gepland. 

  

Afwijkende schooltijden  

Gedurende het schooljaar heeft u te maken met enkele afwijkende schooltijden. 

Op de dag van het schoolreisje en de sport- en spelletjesdag komen de kinderen 

later op school. De communicanten uit groep 4 komen op maandag na de 
communie later op school.  

De data en tijden leest u in het Pluspuntje. 

 

Sponsoring 

Sponsoring van het onderwijs is door de overheid aan regels gebonden. Daartoe 

heeft het ministerie samen met de onderwijsorganisaties een convenant 

opgesteld. Dit convenant wordt door het schoolbestuur onderschreven en heeft 

het na instemming van de MR vastgesteld. Convenant ligt ter inzage op school. 
De Plataan handelt in zake sponsoring volgens dit convenant. 

Stagiaires 

Gedurende het hele jaar kunnen er stagiaires actief zijn op ons Kindcentrum. We 

bieden met plezier de toekomstige pedagogisch medewerkers, 

onderwijsassistenten en leerkrachten de mogelijkheid om prakrijkervaring op te 
doen. In welke groepen stagiaires geplaatst worden, laten we u via het 

Pluspuntje weten. 

Ook komen er leerlingen uit het voortgezet onderwijs voor een korte “snuffel-
stage” op onze school. Ook hiervan wordt u via het Pluspuntje geïnformeerd. 

 

Tussendoortjes op school 

De baby’s, peuters en BSO kinderen krijgen fruit, crackers met gezond beleg 

aangeboden,  

De kleuters eten gezamenlijk fruit in de groep. De kinderen van gr. 3 t/m 8 
nemen  hun fruit mee naar buiten 

 

Vakanties in schooljaar 2017-2018 

Herfstvakantie: 14 t/m 22 oktober 2017 

Kerstvakantie: 23 december t/m  7 januari 2018 
Carnavalsvakantie: 10 t/m 18 februari 2018 

Goede Vrijdag (middag) 30 maart 2018 v.a. 12.00 uur 
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Tweede Paasdag 
Koningsdag 

Meivakantie 

Hemelvaart 

Tweede Pinksterdag 
Zomervakantie  

02 april 2018 
27 april 2018 

28 april t/m 13 mei 2018 

10 mei 2018 

21 mei 2018 
7 juli t/m 19 augustus  

 

 
 

 

Vertrouwenscontactpersoon 

Op onze school hebben we een interne vertrouwenscontactpersoon. Leerlingen 

en ouders kunnen in geval van machtsmisbruik of het vermoeden hiervan altijd 
contact met deze functionaris opnemen. De interne vertrouwenscontactpersoon 

bespreekt met betrokkene(n) welke stappen er gezet kunnen gaan worden en 

kan u indien nodig doorverwijzen naar externe vertrouwenspersoon. Alleen met 

uw toestemming kunnen zij informatie verstrekken aan derden. 
 

Interne vertouwenscontactpersoon: juffr. Alice Mertens 

Externe vertrouwenscontacpersonen: mevr. Vugts-Kuiper 
      0499 – 323106 

      Dhr. Van Nunen  

      0499 - 570260 

 

Onderwijs aan zieke leerlingen 

Als een leerling ziek thuis of in een ziekenhuis is, blijft de school verantwoordelijk 
voor het onderwijs aan deze leerling. Voor verdere informatie kunt u contact 

opnemen met de directie van de school. 
 

Verjaardag van de 4-jarige kleuters 

Kleuters vieren hun verjaardag in de groep. Daarnaast gaan de jarige ook langs 
in de groepen op de begane grond. Ouders kunnen bij de viering van de 

verjaardag van hun kind aanwezig zijn.  

Verjaardag van 4-jarigen. 
In veel gevallen is dit ook de eerste schooldag van de jarige. Ouders kunnen  

met de leerkracht in het kennismakingsgesprek overleggen of en hoe de 

verjaardag van hun kind op school gevierd wordt. 

 

Wet bescherming Persoonsgegevens 

Met alle moderne media is het registreren en verspreiden van persoonlijke 
informatie niet meer weg te denken. 

In juli 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens vastgesteld. SKOBOS 

heeft richtlijnen opgesteld voor het onderwijs. Bij inschrijven van leerlingen 
vragen we aan de ouders of wettige vertegenwoordigers eenmalig toestemming 

voor het verspreiden van klassenlijsten en het gebruik, verspreiden van 

groepsinformatie, welke ook individuele informatie kan bevatten, via papier, 
video, website en ander beeldmateriaal.  

Als u geen toestemming geeft voor het verspreiden, zullen we als school erop 

toezien dat dit niet gebeurt.  
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Wettelijke aansprakelijkheid 

De aanname dat de school aansprakelijk is voor alle gevallen van schade 

veroorzaakt door (het gedrag) een leerling  tijdens de schooluren is niet juist. In 

voorkomende gevallen zijn de ouders aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. 

Het is dus van belang dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
afsluiten, die hun eigen aansprakelijkheid en die van hun kind(eren) dekt. 
 

Ziekmeldingen 

Wij verzoeken u vriendelijk ons steeds zo spoedig mogelijk door te geven dat uw 

kind(eren) door ziekte of een andere dringende reden de school niet kan 
(kunnen) bezoeken. U kunt dit schriftelijk of telefonisch doen. Wij verzoeken u 

vriendelijk om afspraken (bijv. tandarts of fysiotherapeut)  buiten de schooluren 

te plannen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Bijlage 1 GGD 

 
 
 

 
 

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?  
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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 

ieden 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.  

Bezoekadres: 

Vestiging Eindhoven 
Clausplein 10 

5611 XP Eindhoven 
 

http://www.informatiediehelpt.nl/
http://www.ggdbzo.nl/ouders
mailto:mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
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BIJLAGE 2  NAMEN EN ADRESSEN 

 
 

 

Onderwijs Kindcentrum de Plataan 
Van Tuldenstraat 2 

5688  DB Oirschot 

Telefoon: 0499 550345 

Mail: deplataan@skobos.nl  
Website: www.deplataan-skobos.nl  

Ingang Rademekerstraat 

 
Opvang Kindcentrum de Plataan  

Rademekerstraat 1 

5688 DB Oirschot 
Telefoonnummer: 

Algemeen:747782647 

 

 
GGD (BZO) kinderopvang 

Inspectie en handhaving Kinderopvang 

Postbus 8684 
5605 KR Eindhoven  

08800 31377 

 
Inspectie 

Inspectie van het onderwijs 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: (0800) 8051 (gratis) 

 

 
 

Voorzitter College van bestuur 

Dhr. F. Bruinsma,  
Postbus 55, 5688 ZH Oirschot 

Tel. bestuurskantoor: (0499) 55 05 17 

fransbruinsma@skobos.nl 
info@skobos.nl 

Het bestuurskantoor van SKOBOS is gevestigd in Kind Centrum Oirschot 

van Tuldenstraat 2a, 5688 DB Oirschot 
 

Raad van Toezicht: 

Voorzitter:   Dhr. J. den Otter 

Penningmeester:  Dhr. P. van Dam 
Bestuursleden:  Mevr. M. Klaasens,  

 Mevr. C. Schepel  

 Dhr. P. Sollewijn Gelpke  

mailto:deplataan@skobos.nl
http://www.deplataan-skobos.nl/
mailto:info@skobos.nl
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Korein Kinderplein:  

CentrumPlein 

Kanaaldijk-Zuid 5A 
613 LE Eindhoven  

Telefoonnummer 

Algemeen: 040 2948940 
Klantadvies:0402948989 

 

Directie de Plataan:  
Mevr. Annemarie van Aken;  annemarievanaken@skobos.nl 

 

 

Medezeggenschapsraad: 
 

Oudergeleding: 

Voorzitter: Mevrouw Desiree Vasen  
Leden: Mevr. Janneke Boeijen 

Mevr. Marianne Hermens 
 

Personeelsgeleding: 

Secretaris: Mevr. Miranda van Kleef 
Leden: Mevr. Bertine van Esch 

                  Mevr. Anneke van Dooren 

 

Ouderraad: Kinderopvang 

Voorzitter:  Jet Sporken 
Leden:  Kim Muller 

   Carla Ouwerkerk 

   Puck Verest 

 
De Ouderraad vanuit de kinderopvang heeft de bevoegdheden die te vergelijken 

zijn met de medezeggenschap in het onderwijs. Daar waar zinvol en mogelijk 

wordt er samen overlegd. De medezeggenschapsraad en de ouderraad 
kinderopvang vormen samen de Plataanraad.  

 

 
 

 

 

Ouderraad onderwijs  
 

Voorzitter:  Lizet Cools 

Vice-voorzitter:  Evelien van Loon 
Secretaris:   Willemien van Zwijndregt 

Penningmeester: Josje Wolterink 

Leden:  Bianca van Hout, Neeltje Valk, Sandra van Erp, Sandra van 

Velsen, Carls van Brakel 
 

Teamleider tussenschoolse opvang  

Mevr. Maria de Kroon 
 

 

Leerplichtambtenaar gemeente Oirschot 
Mevr. M. de Vries; m.devries@oirschot.nl  

 

Interne Contactpersoon Plataan 

Mevr. Alice Mertens; alicemertens@skobos.nl, 040 – 2053538 

mailto:annemarievanaken@skobos.nl
mailto:m.devries@oirschot.nl
mailto:alicemertens@skobos.nl
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Externe contactpersonen 

Mevr. A. Vugts;  0499 323106 

Dhr, W. van Nunen; 0499 570260 
 

Vertouwensinspecteur 

Centraal meldpunt voor klachten seksueel misbruik en intimidatie en geestelijk 

geweld: 0900 111 31 11 (lokaal tarief) 
 

Postadres secretariaat van de klachtencommissie voor het katholiek onderwijs: 

Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 

(070) 392 55 08 
 

 
 
 


