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VOORWOORD
DE INFORMATIEGIDS - EEN NIEUWE UITGAVE
Voor u ligt onze informatiegids voor het schooljaar 2016-2017.
In deze gids staat veel praktische informatie zoals schooltijden, adressen van belangrijke
instanties, vakantieregeling enz..
De informatiegids wordt in principe jaarlijks in de laatste week van het schooljaar op de site
geplaatst
Naast deze informatiegids, verschijnt op de site ook een schoolgids.

DE SCHOOLGIDS
De schoolgids is een belangrijke informatiebron over het onderwijs op basisschool Sint
Lambertus. De schoolgids zal voortaan alleen nog maar op de site weergegeven worden.
Belangrijke wijzigingen worden via de Weekbert vermeld en in het document op de site
aangepast.
In deze gids vindt u vooral informatie over de visie en uitgangspunten van de school, een
beschrijving van alle vakken, de wijze waarop wij zorg aan alle kinderen geven, de
verlofregeling, toelatingsregeling, verzekering en andere belangrijke zaken.
Mocht er inhoudelijk wijzigingen plaatsvinden, dan wordt dat via de Weekbert aangegeven.
Noor van Dongen
Harry Welp
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SCHOOL EN ORGANISATIE
DE GROEPSINDELING per 1 september 2016
De school telt op 5 september 2016 165 leerlingen verdeeld over 7 groepen:
groep 1/2 *
27-36 ll*
groep 3
18 ll
groep 4
15 ll
groep 5
29 ll
groep 6
25 ll
groep 7
28 ll
groep 8
21 ll
*: Het aantallen in groep 1/2 is het aantal dat in juni 2016 bereikt worden. De groep start
met 27 kinderen.

DE LEERKRACHTEN ZIJN
Groep 1/2

Annelies Dekkers
Ancilla van den Biggelaar

Groep 3

Linda Vrijsen
Natascha Koken

Groep 4

Ellen Luijkx (Lio–er)
Suzanne Smolders

Groep 5

Anneke van Liempd
Adiëlle Hoynck van Papendrecht

Groep 6

Wendy Vreeswijk (Lio-er)
Jasmijn Timmermans

Groep 7

Marie-José Krol
Germa Buijvoets

groep 8

Noor van Dongen
Chavelli Bolder

OVERIGE TAKEN

Coördinatie van zorg/regisseur/MT
Coördinator Techniek
Taal coördinator/leermonitor/MT
Ondersteuning groep 7/Directeur

Noor van Dongen
Marie-José Krol
Linda Verhagen
Harry Welp
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SCHOOLTIJDEN
De schooltijden voor alle groepen zijn als volgt:
 maandag , dinsdag en donderdag: 08.30 – 12.15 uur
13.30 - 15.30 uur
 woensdag en vrijdag:
08.30 - 12.15 uur
Woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn de kinderen vrij.
Elke dag hebben de kinderen een pauze van 10.30 tot 10.45 uur.
De lunchpauze is van 12.15 tot 13.30 uur.
Dit geldt voor alle groepen.
Gymtijden
Het gymrooster wordt elk jaar in de eerste Weekbert gepubliceerd en staat vanaf dan ook op
de website. Het betreft hier het rooster voor de groepen 3 t/m 8.

COMMUNICATIE SCHOOL EN OUDERS
Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets is het hebben van
veel contact één van de vijf uitgangspunten van de school. Wij informeren U over alle
belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken en over het wel en wee van
uw kind. We stellen het op prijs als U ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte
houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw
kind, dat staat vast. In dit hoofdstukje schrijven we over het contact tussen school en thuis.
Maandkalender
Elke maand staat op de website de nieuwe maandkalender. Deze kalender geeft een handig
overzicht van alle activiteiten die in die maand plaatsvinden. Het is mogelijk om de
maandkalender af te drukken via de printversie onderaan de pagina.
Website en Weekbert
De Weekbert is de naam van onze nieuwsbrief die elke vrijdag op de website
verschijnt. Een blad vol wetenswaardigheden en informatie uit de diverse
geledingen van de school. Verder heeft elke groep zijn eigen pagina op de
website, waarop het nieuws vanuit de groepen te lezen staat. U ontvangt van
ons op vrijdag een mailtje met een link die verwijst naar de juiste pagina.
Op de website (www.bsvessem.nl) vindt u verder alle documenten die van belang zijn
(schoolgids, schoolplan, verlofaanvraag enz.). In principe krijgt u dit niet meer op papier van
ons, tenzij u dit aangeeft.
Intakegesprekken
Met de nieuwe ouders van het kind dat voor het eerst naar school gaat, hebben we een paar
weken voordat het kind naar school komt, een intake gesprek.
In dit gesprek gaat het vooral om het vaststellen van elkaars verwachtingen, die zowel ouders
als wij als school hebben. Ook zijn we nieuwsgierig naar wat ouders belangrijk vinden in de
opvoeding van hun kind. Als school willen we graag vertellen wat wij belangrijk vinden in het
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leren en het groeien naar volwassenheid. We beschouwen dit gesprek als zeer belangrijk
aangezien we als partner in de opvoeding van het kind gaan samenwerken gedurende een flink
aantal jaren.
Ouderavonden
Jaarlijks organiseren wij diverse avonden voor u. Soms voor alle ouders, soms voor een deel
van de ouders. Het begint altijd met de informatieavonden in augustus/september. De
leerkrachten informeren u over datgene wat zich in de loop van het jaar gaat afspelen in de
groep van uw kind.
In de loop van het jaar wordt een tweede informatieavond georganiseerd. We hebben dan een
bijeenkomst voor alle ouders waarbij een specifiek thema wordt behandeld. Daarnaast
hebben we in juni weer een open avond gepland waarin alle ouders , grootouders ,
belangstellenden welkom zijn om zich te laten informeren over de school en haar werkwijze.
Voor het schooljaar 2016-2017 hebben we een tweetal ouderavonden gepland. De eerste zal
gaan over De Vreedzame School. De tweede is de open avond waarin kinderen hun ouders en
andere familieleden laten zien wat ze allemaal gedaan hebben in de groepen.
Mocht er in de loop van het schooljaar nog een Ouderavond georganiseerd gaan worden, dan
zullen we u dat op tijd laten weten.
Rapportgesprekken
Drie keer per jaar wordt u, op afspraak, in de gelegenheid gesteld de
leerkracht te spreken over het functioneren van uw kind. Deze
gesprekken zijn gekoppeld aan het rapport.
De leerkracht nodigt u uit voor het gesprek. Uiteraard kunt U ook altijd
tussendoor een gesprek aanvragen.
Rapporten
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 3 x per jaar een rapport mee naar huis.
Het eerste en laatste rapport is een woordrapport. Het tweede rapport geeft op een
grafische wijze de uitslagen van de toetsen van het leerlingvolgsysteem weer . Ook bij het
laatste rapport ontvangt u de uitslagen van alle Cito-toetsen.
Adviesgesprekken groep 8
In groep 8 gaan de kinderen kiezen voor een vorm van voortgezet onderwijs. Tweemaal per
jaar, in november en februari, gaan de leerkracht, de ouders en het kind om de tafel zitten
om over dit advies te praten. Bij dat laatste gesprek wordt een definitief advies gegeven.
Hiermee kunt u uw kind aanmelden bij de school voor voortgezet onderwijs van uw keuze.
Spreekuur
De directie en de leerkrachten hebben geen speciaal spreekuur. U kunt ons altijd aanspreken
en indien nodig maken we een afspraak. Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens
misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. U bent altijd van harte welkom om
dergelijke punten te bespreken. Samen streven we naar een goede oplossing.
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DE SCHOOLRAAD/MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De MR is een wettelijk ingesteld orgaan met bepaalde instemmings- en advies-bevoegdheden
t.a.v. allerlei zaken die met de school te maken hebben. De instelling van de MR is volgens de
wet in het belang van "het goed functioneren van de onderwijsinstelling in al haar
doelstellingen" D.w.z. de aanwezigheid van de MR is van belang voor zowel de
onderwijsdoelstellingen als voor de sociale doelstellingen van de school. Het accent voor de
MR ligt voornamelijk op de beleidsmatige kant van deze zaken. Zij geeft mee vorm aan het
beleid van de school op allerlei terreinen en bespreekt de resultaten van de uitvoering
hiervan. Daarnaast kan de MR, gevraagd dan wel ongevraagd, advies uitbrengen t.a.v. allerlei
‘schoolse’ aangelegenheden.
Voor gedetailleerde informatie over de doelstelling en de diverse bevoegdheden van de MR
zijn diverse websites op het internet aanwezig waaronder die van het ministerie van
onderwijs en wetenschappen. (http://www.minocw.nl/onderwijs/)

DE OUDERVERENIGING
De doelstelling en activiteiten van de oudervereniging
De oudervereniging is opgericht om zoveel mogelijk ouders/verzorgers te betrekken bij
activiteiten van school en het onderwijzend personeel zo goed mogelijk te ondersteunen bij
het verzorgen van deze schoolse activiteiten.
We zijn mede verantwoordelijk (in samenwerking met de leerkrachten) voor het organiseren
en begeleiden van:
- vieringen (zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen)
- de hoofdluiscontrole
- het brigadieren
- de sport- en speldag
- de schoolreis
- de schoolfotograaf
- en meedenken bij de organisatie van ouderavonden, het
ouderpanel en de tweejarige enquête.
Dit bereiken we door ongeveer 10 x per jaar te vergaderen met (één van) de teamleden. In
oktober is er een jaarvergadering, waarin de activiteiten en de financiën van het afgelopen
jaar worden besproken. Alle ouders/verzorgers zijn die avond welkom. Ook bij de
maandelijkse vergaderingen (aangekondigd in de maandkalender) kunt u aanwezig zijn.
Verdere informatie kunt u vinden op www.bsvessem.nl onder ouderparticipatie/
oudervereniging).
De ouderbijdrage
Om alle activiteiten uit te kunnen voeren, verwacht de oudervereniging een jaarlijkse
vrijwillige bijdrage van € 15,- per kind. Dit bedrag wordt o.a. gebruikt om materialen aan te
schaffen, kinderen met Sinterklaas een cadeautje te kunnen geven, bij verschillende
activiteiten limonade en iets lekkers aan te bieden en nog meer zaken. Wanneer de
ouderbijdrage niet betaald wordt, bestaat de kans dat uw kind wordt uitgesloten van
buitenschoolse activiteiten.
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Deze bijdrage graag uiterlijk 1 oktober van het schooljaar overmaken op
rekeningnr. NL48 RBRB 0690193939 t.n.v. “oudervereniging Lambertusschool” o.v.v. uw
naam, adres en de naam/namen van uw kind/eren.
Brigadieren
Het streven is dat er elke schooldag 2 ouders en leerlingen van groep 8 bij de
oversteekplaats aan de Jan Smulderstraat staan om de kinderen veilig naar de overkant te
brengen (15 minuten voor schooltijd en 15 minuten na schooltijd). Helaas zijn er niet
voldoende vrijwilligers om ook de oversteekplaats aan de Wilhelminalaan te bemannen. De
tijden van de brigadiers:
Op maandag/dinsdag/donderdag van:
 8.15-8.30 uur en 12.15-12.30 uur
 13.15-13.30 uur en 15.30-15.45 uur
Op woensdag en vrijdag:
 8.15-8.30 uur en 12.15-12.30 uur
Door middel van een oproep in de Weekbert worden ouders en leerlingen van groep 8
gevraagd mee te helpen met het brigadieren.
U kunt zich ook zelf opgeven de Brigadierscommissie: Annemarie Harbers (06-13046120),
Danielle Huijbregts (06-44866046) en Lizan van den Heuvel (06-38901976).
Hoofdluiscontrole
Gedurende het schooljaar worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Dit gebeurt na
elke vakantie van minimaal 1 week door een aantal ouders van de groep van uw kind. Als er
hoofdluis is geconstateerd, krijgen de ouders/verzorgers van het betreffende kind diezelfde
dag bericht en tevens informatie hoe u hoofdluis kunt behandelen. Na ongeveer 2 weken
wordt de groep waar hoofdluis heerst opnieuw bekeken. Deze regelmatige controle blijkt
effectief. Op school is een cd-rom te leen, waarop uitleg wordt gegeven hoe hoofdluis eruit
ziet en wat een doeltreffende behandeling is.

SCHOOLAFSPRAKEN
Het halen en brengen van de kinderen.
Om de onderwijstijd zo effectief mogelijk te kunnen gebruiken hebben we t.a.v. het halen en
brengen van de kinderen de volgende afspraak:



De eerste week na de zomervakantie mogen de
ouders/verzorgers alle kinderen nog mee naar binnen brengen.
Na die week mogen de ouders van de instroomkleuters maximaal 3
maanden met hun kind mee naar binnen lopen. De andere ouders
nemen buiten afscheid van hun kind. Deze kinderen gaan
zelfstandig naar binnen.

Mocht u voor school een mededeling hebben voor de juf of meester, kunt u dat op een briefje
meegeven aan uw kind, een mailtje sturen of eventjes voor schooltijd telefonisch doorgeven.
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Na schooltijd ( zowel in de ochtend als de middag) is iedereen welkom in de groepen.
De surveillanten van de dag lopen om 12.15u en 15.30u even mee naar buiten om ervoor te
zorgen dat alle kinderen naar huis gaan .
Hapje en drankje
Veel kinderen zijn gewend om in de kleine pauze (tussen 10.30u en 10.45u) iets te eten of te
drinken.
 De kinderen mogen alleen wat fruit/groente of
brood/peperkoek meenemen. Sinaasappels, appels ed. kunt u
het beste in stukjes meegeven in een bakje. Dit laatste geldt
vooral voor de onderbouw
 Voor het drinken gaat onze voorkeur uit naar een drinkbeker
met goed sluitende draaidop boven de drinkpakjes. Dit in
verband met het overmatige afval.

Graag alles duidelijk voorzien van een naam!! Dit is heel belangrijk aangezien elk jaar
tientallen bekers en bakjes op school blijven liggen!!
Schoolspullen
Alle kinderen krijgen bij het begin van het schooljaar een pen, potlood, gum, liniaal en
kleurdoos uitgereikt. Het is de bedoeling dat de kinderen hiermee werken. Zij hebben
daardoor geen ander materiaal van thuis nodig. Het is ook niet de bedoeling dat dit mee naar
school genomen wordt. Dus geen stiften, geurpennen, allerlei soorten gummen e.d. Dit ligt
alleen maar in de weg.
Ziekte
Als uw kind de school niet kan bezoeken wegens ziekte, stellen wij het op prijs indien u dat
ons graag ‘s morgens vóór 08.00 uur telefonisch, via email of schriftelijk laat weten. Indien
wij geen bericht van verhindering hebben ontvangen, nemen we zelf even contact met de
ouders/verzorgers op.

SCHOOLBIBLIOTHEEK
Sinds enkele jaren hebben de kinderen op school de mogelijkheid om boeken te lenen. De
boeken zijn afkomstig van de bibliotheek in Eersel en worden regelmatig gewisseld, zodat er
dan weer nieuwe boeken te lenen zijn.
De kinderen mogen op maandagochtend hun boeken terugbrengen en ’s middags nieuwe boeken
uitzoeken.
Dit is alleen mogelijk door de hulp van een aantal enthousiaste vrijwilligers in samenwerking
met iemand van de Bibliotheek Eersel. Als u interesse heeft om daar uw steentje aan bij te
dragen, kunt u een email sturen naar g.buijvoets@veldvest.nl. Graag zouden wij een tweede
uitleendag willen starten. Dit kan alleen als er voldoende ouders zijn, die even willen helpen.
GEEF U DAAROM OP!!
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INFORMATIE OVER DE TUSSENSCHOOLSE EN BUITENSCHOOLSE OPVANG
Onze school werkt samen met NummerEen
Kinderopvang. NummerEen Kinderopvang biedt op
verschillende locaties in De Kempen en Veldhoven
dagopvang (0-4 jr.), buitenschoolse opvang (4-13 jr.) en
het peuterprogramma. Ook coördineert NummerEen
Kinderopvang het overblijven op diverse basisscholen,
genaamd TSO De Kempen én verzorgt zij professionele
kinderopvang aan huis onder de noemer ‘Bij u Thuis’.
Voor kinderen uit Vessem biedt NummerEen Kinderopvang kinderdagopvang,
peuterprogramma, opvang aan huis, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang aan:
Overblijven:
In de lunchpauze van de kinderen zorgt een groep
overblijfkrachten ervoor dat de kinderen op een rustige
en ontspannen manier hun boterhammen kunnen eten. Ze schenken drinken voor de kinderen,
zorgen voor sfeer en rust en zien er na afloop op toe dat de kinderen fijn (buiten) kunnen
spelen. De coördinator van het overblijven op onze school is Nina van Ham Voor het aan-en
afmelden voor het overblijven is zij bereikbaar via stlambertus@tsodekempen.com (mail
wordt gelezen op maandag en donderdag) of via
06-10 11 98 93 .
Wanneer u als ouder geïnteresseerd bent om ons team overblijfkrachten te komen
versterken, dan kunt u contact op nemen met Nina van Ham via bovengenoemde gegevens.
Vrijwilligers ontvangen een vergoeding van € 10,- per keer.
Meer informatie over TSO De Kempen is te vinden op de website: www.tsodekempen.com.
Hier kunt u ook het inschrijfformulier voor het overblijven vinden. Op het inschrijfformulier
staat de prijs genoemd.
Buitenschoolse opvang: de Clup
NummerEen Kinderopvang verzorgt op onze school buitenschoolse opvang (BSO), genaamd de
Clup. De Clup is 52 weken per jaar geopend. Dus ook tijdens schoolvakanties en op
studiedagen. Elke dag na school zijn er activiteiten voor de kinderen gebaseerd op de pijlers
cultuur, natuur, sport en techniek. Maar natuurlijk is er ook volop ruimte om lekker vrij te
spelen! Tijdens schoolvakanties zijn er uitgebreide vakantieprogramma’s, met een divers
activiteitenaanbod en leuke uitstapjes. Meer informatie (ook over de overige diensten) leest u
meer op www.nummereen.com. Hier is het digitale inschrijfformulier voor de BSO te vinden.
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SCHOOLKALENDER EN OVERIGE ACTIVITEITEN

In het schooljaar 2016-2017 staan de volgende vakanties, vrije dagen (o.v.b.) en activiteiten
gepland:
Informatieavonden per groep
Schoolreis
Studiedag (kinderen zijn vrij)
Herfstvakantie
Onthulling Prins(es) Carnaval
Sinterklaasviering
Kerstviering
Kerstvakantie
Studiedag
Carnaval op school
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Cito-toets groep 8
Sport-/speldag/Koningsspelen
Koningsdag
Meivakantie
Schoolkamp groep 8
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Studiedag (kinderen vrij)
Studiedag (kinderen vrij)
Zomervakantie

tussen 12 en 22 september 2016
28 september 2016
woensdag 5 oktober 2016 (de woensdag na de kermis)
24 t/m 28 oktober 2016
11 november 2016
05 december 2016
21 december 2016
26 december t/m 6 januari 2017
20 februari 2017
24 februari 2017
27 feb. t/m 3 maart 2017
17 april 2017
18-19-20 april 2017
21 april 2017 (onder voorbehoud)
27 april 2017 (valt in meivakantie)
24 april t/m 05 mei 2017
16 t/m 19 mei 2017
25 en 26 mei 2017
5 juni 2017
23 juni 2017
14 juli 2017
17 juli t/m 25 augustus 2017

De vakanties gelden voor alle basisscholen binnen ons samenwerkingsverband: Veldhoven –
Wintelre – Knegsel – Steensel en Vessem.
Voor U op een rijtje:
Studiedagen (kinderen vrij): 4 en 5 oktober - 20 februari - 23 juni en 14 juli .
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ADRESSEN
ST. LAMBERTUSSCHOOL
0497-591598
 St. Servatiusstraat 4
5512 AJ Vessem
Postbus 1039
5512 ZG Vessem
lambertus@veldvest.nl
DIRECTIE
Harry Welp
h.welp@veldvest.nl

Noor van Dongen
n.vandongen@veldvest.nl

COÖRDINATOR van ZORG
Noor van Dongen
n.vandongen@veldvest.nl
LEERKRACHTEN

Cluster 1/2/3/4
Annelies Dekkers (27 sep)
an.dekkers@veldvest.nl

Jasmijn Timmermans (20 juni)
j.timmermans@veldvest.nl

Natascha Koken (15 mei)
n.koken@veldvest.nl

Wendy Vreeswijk
wendyvreeswijk@gmail.com

Linda Vrijsen (12 juni)
l.verhagen@veldvest.nl

Chavelli Bolder (4 juli)
c.bolder@veldvest.nl

Suzanne Smolders (24 dec)
s.smolders@veldvest.nl

Harry Welp (12 juli)
h.welp@veldvest.nl

Ancilla van de Biggelaar
a.vandebiggelaar@veldvest.nl

Germa Buijvoets (31 jan)
g.buijvoets@veldvest.nl

Ellen Luijkx
ellenluijkx1@gmail.com

MarieJosé Krol (3 sep.)
m.krol@veldvest.nl

Cluster 5/6/7/8

Noor van Dongen (14 apr)
n.vandongen@veldvest.nl

Adiëlle Hoynck van
Papendrecht (1 sep)
a.hoynk@veldvest
Anneke van Liempd-van Zeeland (8 apr)
a.vanliempd@veldvest.nl
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ADMINISTRATIE
Véronique Ramselaar (29 feb)
v.ramselaar@veldvest.nl
HUISHOUDELIJKE DIENST
Lucy van Aaken (24 jul)
l.vanaaken@veldvest.nl
CONCIËRGE
Jos van Breda (27 feb)
a.van.breda@hetnet.nl
SCHOOLBESTUUR VELDVEST
Secretariaat Besturenbureau Kempenland
 040-2531201
 Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
www.veldvest.nl
SCHOOLRAAD (SR) EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Raymond van de Sande

John van den Broek

0497-591818

0497-591789

Suzanne Smolders

Gepke van Bussel

 06-54661110

0497-592088

[Ouder MR lid]

[personeel MR lid]

Jasmijn Timmermans

[Personeel MR lid]

013-5142520
Germa Buijvoets

[Personeel MR lid]
0497-591900

[Ouderadviseur]

[Ouderadviseur]

Ronald Baak
[ Voorzitter/Ouder MR lid]
06-27746671
Karen van Sambeeck
[ouderadviseur]
0497-591198

Laurens van de Ven

[Ouder-MR lid]

0497-591280
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OUDERVERENIGING ov.lambertusschool@hotmail.com
Ilse Hakkens( penningmeester)
Meintje v.d. Sande
Marleen de Beijer
Sita Hoppenbrouwers
Miranda Verbaant (voorzitter)
Daniëlle Huijbregts
Lizan v.d. Heuvel
Anne Marie Harbers
Sandra Vennix
Annemarie Harbers

Miranda van Gestel
Mascha van Helvoort
Bregje Baak
Marieke de Vries
Mira Smits

GGD
GGD Zuidoost-Brabant
088-0031100
Postbus 810
5700 AV Helmond
(Voor jeugdarts, jeugdverpleegkundige, jeugdartsassistente of logopediste,
neem dan contact op met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD)
INSPECTIEKANTOOR EINDHOVEN
Mevr. Drs. E. Klaver
[Inspectrice]
040-2197000
 Postbus 530
5600 AM Eindhoven
Bezoekadres:
Zernickestraat 6
5612 HZ Eindhoven
SCHOOLARTSENDIENST
Mevr. I. Weijtens [Jeugdarts]
088 80031100
CLUP LOS (OVERBLIJVEN)
Coördinator:
Nina van Ham
 06-11865220
 stlambertus@tsodekempen.com
BUITENSCHOOLSE OPVANG
Kinderdagverblijf
“NummerEen
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.0497- 517814
 info@nummereen.com
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