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1.

Inleiding

Beste ouder(s)/verzorger(s),
In het gebouw van Brede Maatschappelijke Voorziening De Neerakker zijn gehuisvest:
 Basisschool De Neerakker
 Bestuursbureau SPOLT
 Onderwijsbegeleiding OPMAAT
 Taalstimuleringsklas (NT2)
 Hoera Kindercentra: kinderopvang, BSO en peuterprogramma
 PSW Junior
 Heemkunde vereniging Heythuysen
 Bibliocenter Heythuysen
Brede Maatschappelijke Voorziening De Neerakker ontwikkelt zich als Integraal Kindcentrum.
Basisschool De Neerakker is een ‘Academische Opleidingsschool’ in nauwe samenwerking met de Nieuwste
Pabo van de Fontys Hogeschool in Sittard. Op een ‘Academische Basisschool’ werken leraren en studenten
aan onderzoek met als doel het verbeteren van het onderwijs op de school.
Basisschool De Neerakker is een SPOLT school (Stichting Katholiek Onderwijs Leudal en Thornerkwartier).
De SPOLT-scholen behoren tot het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 31-02 Midden Limburg.
De schoolgids bestaat uit een onderwijsinhoudelijk gedeelte en een informatief gedeelte
(de informatiegids).
In het onderwijsinhoudelijk gedeelte geven wij u een zo volledig mogelijk beeld van het onderwijs.
Wat is onze visie op onderwijs en wat kunt u als ouder van onze school verwachten?
In de informatiegids vindt u praktische informatie zoals de lestijden, het vakantierooster en de organisatie
van het overblijven.
U vindt de volledige schoolgids en de informatiegids op de website.
De activiteitenkalender met daarin alle schoolvakanties en vrije dagen krijgt in de laatste week van het
schooljaar uitgereikt. U vindt de activiteitenkalender ook op onze website.
Als laatste willen we u attenderen op onze website www.deneerakker.nl
Onze school werkt met een digitaal Ouderportaal. Via het Ouderportaal ontvangt u o.a. nieuwsbrieven.
Het algemene e-mailadres van de school is admin@deneerakker.nl
Voor dringende zaken in het weekend of in de vakantie kunt u dit algemene e-mailadres gebruiken.
Namens het team van Basisschool De Neerakker,
Ron Aspers
Lilian Engelen

directeur
teamleider

De schoolgids en de informatiegids worden jaarlijks gepubliceerd op de website.
Ouders van nieuwe leerlingen worden geattendeerd op de schoolgids, de informatiegids en de activiteitenkalender.
De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud van de schoolgids en de informatiegids.
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2.

Schooljaar 2019-2020 - Continurooster

Schooltijden
Groep 1
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

08.30 – 14.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 - 12.15 uur
08.30 – 14.30 uur
geen school

Groep 2 t/m 3
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

08.30 – 14.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 - 12.15 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 - 12.15 uur

Groep 4 t/m 8
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

08.30 – 14.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 - 12.15 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 - 14.30 uur

Verplichte onderwijstijd
De wet voor primair onderwijs schrijft voor dat de kinderen in 8 schooljaren minstens 7520 uren les krijgen. De
planning van het vakantierooster wordt hierop afgestemd.
De kinderen van groep 1 hebben 20,25 uur per week les. De kinderen van de groepen 2 en 3 hebben 23,75
uur per week les. De groepen 4 t/m 8 hebben wekelijks 25,75 uur les.
Contact school
Wanneer u een gesprek wilt met de leerkracht van uw kind, dan is het praktischer om dat niet bij de aanvang
van de lessen te doen. Wij vragen u om hiervoor een afspraak te maken, zodat er voldoende tijd is voor een
gesprek.
Website van basisschool De Neerakker: www.deneerakker.nl
Op de website vindt u actueel nieuws, informatie over het team en de clusters, informatie en foto’s over
activiteiten.
Via het ouderportaal wordt u regelmatig geïnformeerd over nieuws vanuit de clusters.
Indien uw e-mailadres is gewijzigd, geef dit zo spoedig mogelijk door via ouderportaal of via
admin@deneerakker.nl

Afmelding bij ziekte of afwezigheid
Wanneer uw kind verhinderd is om naar school te komen, dient u uw kind af te melden via het ouderportaal.
Telefonisch kan natuurlijk ook.
Wij verzoeken u dan te bellen vóór schooltijd. Vanaf 08.00 uur is de school telefonisch bereikbaar.

Verlofregeling
Hierin vindt u alle wettelijke regels rondom verlof en de procedure voor het aanvragen van verlof.
Voor de regelgeving omtrent het aanvragen van verlof verwijzen we u naar de website.
Het formulier voor het aanvragen van verlof kunt u downloaden via onze website www.deneerakker.nl
in de menubalk bij ‘Verlof’.
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Verzuim van leerlingen
Het schoolverzuim van de leerlingen wordt dagelijks geregistreerd in de leerlingenadministratie op basis van
de leerplichtwet. Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim neemt de directie contact op met de ouders.
Zie schoolgids 2019-2020 hoofdstuk 4, website www.deneerakker.nl
Eigendommen- en ongevallenverzekering voor leerlingen
Een ongeluk zit in een klein hoekje. De gevolgen hiervan kunnen erg vervelend zijn. SPOLT heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus in samenwerking met de Verzekering Raetsheren van Orden BV.
Deze verzekering biedt dekking bij schade door ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in
schoolverband, stagewerkzaamheden en het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd.
Stichting leergeld
Voor gezinnen die niet over de financiële middelen beschikken om activiteiten voor hun kind(eren) te
bekostigen, is er de stichting leergeld Leudal en Maasgouw die financiële ondersteuning kan bieden als dat
nodig is.
Kinderen kunnen zo toch deel nemen aan allerlei gebeurtenissen en activiteiten. Voor meer informatie zie de
website van stichting Leergeld Leudal en Maasgouw (www.leergeldleudalmaasgouw.nl
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3.

Op weg naar school

De gemeente Leudal heeft in samenwerking met de gebruikers van BMV De Neerakker rondom het gebouw
een adequate verkeersinfrastructuur gerealiseerd om te zorgen voor een veilige schoolomgeving.

Is de situatie veilig?
In de praktijk is de situatie ‘veilig’ te noemen. Dit kunnen we echter alleen bereiken als alle
verkeersdeelnemers zich bewust aan de regels houden. Daarom is het heel belangrijk dat we regelmatig de
situaties blijven controleren. Natuurlijk begint de veiligheid bij ons zelf. Hoe kunnen we dit bereiken?
Te voet naar school
Wandel met uw kind naar de school als u in de buurt woont.
We gaan er van uit dat de kinderen in de buurt van de school (750 meter rondom) te voet naar school komen.
Met de fiets naar school
Woont u ten westen van de Vlasstraat en ten zuiden van de Kloosterstraat en u neemt de fiets ga dan via de
Vlasstraat naar de Noorderbaan. Volg dan het tweezijdig fietspad tot aan BMV De Neerakker.
Rijd dan wel aan de juiste zijde van het fietspad. Er kunnen tegenliggers komen!
Woont u ten zuiden van de Dorpsstraat neem dan de Antoniusstraat als route naar school.
Ga via de beveiligde oversteekplaats vóór de school naar de overkant. Steek dus niet over bij de molen!
Hier is geen oversteekplaats.
De kinderen die via In de Neerakker met de fiets komen, kunnen gebruik maken van het fietspad achter de
school en hun fiets stallen in de fietsenstalling ter hoogte van de Noorderbaan.
Met de auto naar school
Moet u uw kinderen met de auto brengen, maak dan gebruik van de Kiss and Ride zones en de
parkeerplaatsen. Let wel op de borden als u de parkeerplaats verlaat.
Aan de noordzijde mag u alleen in noordelijke richting uw weg vervolgen.
Aan de zuidzijde alleen in zuidelijke richting. Verplichte rijrichtingen staan aangegeven.
U mag in geen enkel geval stoppen op de rijbaan om uw kinderen even te laten in- of uitstappen.

Oversteekplaats
We verwachten dat ouders hun kind begeleiden naar school. Voor kinderen die zelfstandig naar school komen
is het belangrijk dat ze weten hoe ze op de juiste manier gebruik moeten maken van de oversteekplaats, de
fietsoversteekplaats en de fietsenstallingen. Bij de oversteekplaats voor fietsers en voetgangers tegenover de
speelplaats verleent personeel van school ondersteuning bij het veilig oversteken.
Het halen en brengen van de kinderen – wachtruimte voor ouders en begeleiders
Dringend verzoek om zo weinig mogelijk met de auto naar school te komen.
Het is niet toegestaan om op de rijbaan te gaan staan om uw kind te brengen of op te halen.
Rondom het gebouw zijn diverse ‘wachtruimtes’ voor ouders ingericht.
We verzoeken u dringend om het voetpad tussen peuter- en kleuteringang, de wachtruimtes voor de poorten
en de fietsstroken op de Antoniusstraat vrij te houden en niet te blokkeren met fietsen, kinderwagens en
andere obstakels. De kinderen moeten het schoolplein of een veilige manier kunnen opgaan of verlaten.
De speelplaats van de school is omheind zodat de kinderen er veilig kunnen spelen.
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4.

Ingangen en speelplaats

Ingangen voor de kinderen
Er zijn drie ingangen voor de kinderen.
De kinderen van de groepen 1-2 en peutergroep de Belhamels van Hoera Kindercentra maken gebruik van de
ingang onder de brug.
De kinderen van de groepen 3 t/m 6 maken gebruik van de centrale ingang in het midden van het gebouw.
De kinderen van de groepen 7-8 maken gebruik van de ingang aan de voorkant naast de bibliotheek.
De ingangen voor de kinderen gaan 5 minuten na aanvang van de school dicht.
U bent dan genoodzaakt gebruik te maken van de hoofdingang aan In de Neerakker.
Hoofdingang en receptie
De hoofdingang aan In de Neerakker is voorzien van een receptie/balie.
Deze hoofdingang is bedoeld voor bezoekers en ouders of kinderen die later op school komen.
Bij de hoofdingang en de centrale ingang hangt een videofoon.
Bezoekers die aanbellen moeten zich melden en zijn zichtbaar op een schermpje bij de receptie.
Als de school begint, gaan de toegangspoorten dicht maar niet op slot.
Bij ontruiming en calamiteiten is het belangrijk dat de poorten niet op slot zijn.
Alle buitendeuren in het gebouw zijn voorzien van panieksluitingen.
Personeel en kinderen kunnen altijd naar buiten bij calamiteiten.
Aanvang school
‘s Morgens gaat de eerste bel om 08.25 uur. Om 08.30 uur gaat de tweede bel en beginnen de lessen.

Inlooptijd en begeleiding bij het binnenkomen en naar buiten gaan
 Groepen 1-2-3
 Vanaf 08.20 uur is inlooptijd voor de kinderen van de groepen 1-2-3
De leerkrachten zijn vanaf dat tijdstip in de klas aanwezig en houden toezicht.
Ouders/verzorgers van cluster 1-2 begeleiden het kind naar binnen.
U kunt zelf het beste inschatten hoe lang het nodig is om het kind tot aan de klas te begeleiden en over te
dragen aan de leerkracht.
Zodra het kind gewend is, vragen we u het kind te begeleiden tot in de gang van cluster 1-2.
De kinderen van groep 3 komen zelfstandig naar binnen. Een leerkracht houdt toezicht op de speelplaats en
bij de entree.
Als de school uitgaat, begeleiden de leerkrachten de kinderen van cluster 1-2 naar buiten.
Ouders/verzorgers van de kinderen van cluster 1-2 wachten de kinderen op onder de brug.
De leerkrachten houden toezicht op alle kinderen tot ze zijn afgehaald door een ouder/verzorger.
Kinderen die 5 minuten na het einde van de schooltijd niet zijn opgehaald, worden mee naar binnen genomen.
Ze wachten dan onder toezicht bij de balie tot ze worden opgehaald.
De kinderen verlaten de school via de centrale poort op de speelplaats of via de fietsenstalling aan de
Noorderbaan.
 Groepen 4-5 en 6-7-8
De kinderen van de groepen 4-5 en 6-7-8 gaan als de eerste bel gaat, om 08.25 uur zelfstandig naar binnen
via hun eigen ingang. Op het einde van de middag gaan ze zelfstandig naar buiten.
Ouders/verzorgers wachten in de centrale wachtruimte voor de speelplaats of bij de fietsenstalling aan de
Noorderbaan.
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Speelruimte HOERA Kindercentra
Peutergroep de Belhamels en PSW hebben een omheinde speelplek aan de achterzijde van het
hoofdgebouw.
De kinderopvang heeft een eigen speelruimte aan de achterzijde van het gebouw ‘t Akkertje.

Surveillance
Op de speelplaats van de school wordt gesurveilleerd door de leerkrachten vóór school en tijdens de pauzes.
Voor de groepen 4-5 en 6-7-8 is er surveillance van 08.15 uur – 08.25 uur.
Vriendelijk verzoek om uw kind(eren) niet te vroeg naar school te sturen.
U loopt het risico dat de toegangspoorten dicht zijn en er is geen toezicht op de speelplaats.
Bij regenweer mogen alle kinderen direct naar binnen.

Fietsenstalling
Vóór school wordt er bij beide fietsenstallingen gesurveilleerd door personeel van de school.
Het is verboden om te fietsen op de speelplaats. Kinderen stappen af bij de poort. Ook bij het verlaten van de
speelplaats lopen de kinderen naar de poort.
Pauzes
Tijdens de pauze kunnen de kinderen een boterham of fruit eten en eventueel iets drinken.
Bij slecht weer blijven de kinderen in de klas onder toezicht van een leerkracht.
Snoepen is verboden. Geef daarom geen snoep mee naar school.
Schoolregels
Alle regels op school zijn afgeleid van de ‘gouden regel’:
‘Op onze school gaan we op een correcte en prettige manier met elkaar om’
We werken met School Wide Positive Behavior Support.
Goed gedrag wordt positief gestimuleerd. Het positieve gedrag wordt bekrachtigd met ‘toppies’.
Deze toppies zijn onderdeel van een beloningsysteem.
De bedoeling van SWPBS is het creëren van een veilige en positieve schoolomgeving.
Meer informatie in de schoolgids hoofdstuk 2 op www.deneerakker.nl
Ontruimingsoefeningen
Twee keer per jaar organiseren we ontruimingsoefeningen.
Een keer een vooraf aangekondigde ontruimingsoefening en een keer een onverwachte oefening.
Het is belangrijk dat de kinderen weten wat ze moeten doen bij calamiteiten.
De ontruimingsoefeningen worden georganiseerd door de bedrijfshulpverleners in samenwerking met het
gehele personeel van de BMV. Onze school heeft ruim voldoende gecertificeerde bedrijfshulpverleners.
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5.

Continurooster en organisatie van de lunch tussen de middag

Sinds schooljaar 2018-2019 hanteren we het continurooster.
In het continurooster is de lunchtijd onderdeel van de schooldag en blijven alle kinderen op school over. U
betaalt géén TSO bijdrage.
Lunch
De kinderen hebben een broodtrommel en een goed afsluitbare drinkbeker nodig.
Broodtrommel en drinkbeker graag voorzien van de naam van uw kind.
De kinderen brengen dagelijks fruit, brood en drinken mee (géén pakjes drinken).
Wij vragen u om voor een gezonde lunch te zorgen (géén chips en snoep). U kunt zelf inschatten wat
passend en gezond is.
Wat kinderen niet op kunnen van hun maaltijd gaat weer mee terug naar huis. Zo ziet u wat uw kind gegeten
heeft.
Gedurende de dag mogen de kinderen water drinken, als ze daar behoefte aan hebben.
Koelkasten
Ieder cluster heeft de beschikking over een dubbele koelkast.
De lunchpakketten en de drinkbekers worden in de ochtend per groep verzameld in een krat. De kratten
kunnen daarna worden geplaatst in de koelkast van het cluster.
TSO team
Een tiental ouders assisteert bij de organisatie van de lunch.
Deze coördinatie gebeurt door An Schwillens en Hetty Heijkers (personeel van de school).
De organisatie van de lunch en de surveillance bij het spelen
Kinderen eten samen met de leerkracht in het klaslokaal. Ouders assisteren daarbij.
In de groepen 1-2 wordt de leerkracht geassisteerd door één TSO ouder per groep.
De kinderen gaan na de lunch (buiten) spelen onder toezicht van personeel van de school geassisteerd door
ouders. Dat geldt voor alle clusters.
Lunchtijd en spelen
De lunchtijd wordt opgesplitst in twee delen:
11.50 uur – 12.30 uur: de groepen 1-2 en de groepen 6-7-8
12.20 uur – 13.00 uur: de groepen 3-4-5
De kinderen eten 15-20 minuten in de klas en gaan daarna spelen. Kinderen die meer tijd nodig hebben om te
lunchen krijgen daar de gelegenheid voor. Ouders geven aan de leerkracht door of er specifieke zaken zijn
waarop gelet moet worden (denk aan speciaal dieet, voedselallergie, medicatie, eetgewoonten etc.)
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6.

Hoera kindercentra – Hoera Heythuysen

Hoera kindercentra; wie zijn wij?
Hoera kindercentra is een organisatie voor dagopvang, peuterprogramma, buitenschoolse
opvang in de gemeenten Peel & Maas, Leudal, Nederweert en Weert.
Mogelijkheden Hoera Heythuysen
Hoera Heythuysen heeft op locatie ‘de Neerakker’ dagopvang en buitenschoolse opvang (BSO):
de Molletjes; babygroep 0-2 jaar
de Rakkertjes; dreumes/peutergroep voor kinderen tussen 1,5 en 3 jaar
de Belhamels, de peutergroep voor kinderen tussen 3 en 4 jaar
BSO Twister, locatie de Neerakker voor kinderen van 4-7 jaar, zowel vóór als na school en tijdens
studiedagen en vakanties.
BSO Chill out, locatie SV Heythuysen voor kinderen van 8-12 jaar, naschoolse opvang
Peutergroep de Belhamels bevindt zich in het hoofdgebouw van basisschool De Neerakker, waar ook BSO
Twister is gehuisvest. Babygroep de Molletjes en dreumes-/peutergroep de Rakkertjes zijn gehuisvest in het
aangrenzende gebouw ’t Akkertje’.
Kinderen die alleen gebruik maken van het peuterprogramma zitten afhankelijk van hun leeftijd in de
Rakkertjes of Belhamels groep.
Openingstijden
De dagopvanggroepen zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30-18.00 uur (verlengde opvang vanaf
6.30 uur en tot 18.30 uur is ook mogelijk);
Het peuterprogramma is geopend op maandag- t/m vrijdag van 08.30-12.00 uur.
BSO Twister:
Voorschoolse opvang 7.30-8.30 uur (verlengde opvang vanaf 6.30 uur mogelijk).
Naschoolse opvang: 14.30-18.00 uur (verlengde opvang tot 18.30 uur mogelijk).
BSO Chill out:
Naschoolse opvang: 14.30-18.00 uur (verlengde opvang tot 18.30 uur mogelijk).
Dagindeling
Babygroep de Molletjes
Bij de Molletjes werken we volgens de uitgangspunten van deBabyspecialist; de babygroep-medewerkers van
Hoera Heythuysen hebben een speciale training tot babyspecialist gevolgd. In deze training is de kennis over
de ontwikkeling en behoeften van baby’s verder uitgebreid, en is de sensibiliteit voor de signalen van de
jongste kinderen vergroot. Baby’s worden door onze babyspecialisten met veel liefde en zorg opgevangen; wij
proberen een dag bij Hoera voor de baby steeds optimaal te laten verlopen.
Het dagritme van de baby’s in de Molletjesgroep wordt afgestemd op het dagritme zoals ouders dat thuis
hanteren. Slaap- en voedingsmomenten vinden plaats op de afgestemde momenten met de ouders.
In de groepsruimte heerst er een rustige en vertrouwde sfeer. Er zijn hoekjes in de groep die uitnodigen tot
activerend spel en hoekjes die uitnodigen tot rust. Kinderen krijgen volop de mogelijkheid om de ruimte te
onderzoeken in nabijheid van hun vaste mentor.
Het activiteitenaanbod wordt afgestemd op de ontwikkeling van de baby.
Dreumes/peutergroep de Rakkertjes
In de dreumesgroep leren kinderen spelenderwijs ontdekken wie ze zelf zijn en leren ze spelen met hun
leeftijdgenootjes. In de groep staat ontdekken en plezier beleven centraal. Dreumesen maken kennis met
verschillende spelmaterialen en leren de eerste waarden en normen, zoals op je beurt wachten, speelgoed
delen etc. De peuters volgen het programma zoals hierna beschreven bij de peutergroep.
Peutergroep de Belhamels
In de peutergroep wordt er gewerkt volgens de VVE-methode Uk & Puk.
In het peuterprogramma wordt aandacht besteedt aan de ontwikkelingsgebieden: speel- en werkgedrag, taal10

en spraakontwikkeling, zelfredzaamheid, motorische vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling.
Tijdens het programma zijn er een aantal voor de kinderen herkenbare elementen die elke keer terugkeren:
kringgesprek, keuze activiteit, gezamenlijk fruit/drinkmoment, taalstimuleringsactiviteit en spel (binnen en/of
buiten).
Samenwerking peuters en kleuters
We werken intensief samen met de groepen 1-2 van Basisschool de Neerakker. Sinds januari 2019 is de
ruimte, genaamd het Speelparadijs, ingericht als extra ruimte met speelhoeken. Tijdens de ochtenden vinden
er in deze ruimte ontmoetingen plaats tussen peuters en kleuters. Er worden gezamenlijke activiteiten
aangeboden, zoals bouwen met constructiemateriaal, spelen in de huishoek etc. Daarnaast brengen de
oudste peuters 1 keer per week een bezoek aan de kleutergroepen van basisschool de Neerakker. Tijdens dit
bezoek wordt het klaslokaal verkend, wordt er kennis gemaakt met de leerkrachten en neemt de peuter deel
aan activiteiten in de kleutergroepen. De peuters van Hoera gaan als groep samen
met de pedagogisch medewerker naar een van de kleutergroepen. De pedagogisch
medewerker blijft bij de peuters om voor een vertrouwde begeleiding te zorgen.
BSO Twister
Bij BSO Twister bieden wij opvang aan kinderen van groep 1-3 van de basisschool. Er is zowel voorschoolse
opvang (VSO), als naschoolse opvang (NSO) én opvang tijdens studiedagen en schoolvakanties mogelijk. Bij
BSO Twister zijn er maximaal 21 kinderen in de basisgroep. Bij ‘Twister’ wordt gewerkt met 2 basisgroepen.
De kinderen zitten in deze basisgroep gedurende het fruit- en drinkmoment, direct na afloop van school.
Hierna worden er activiteiten aangeboden, zoals een bakactiviteit, knutselactiviteit, spelactiviteit, etc. Kinderen
bepalen zelf of ze hieraan deelnemen. BSO ‘Twister’ kan ook gebruik maken van de gymzaal. Tijdens
schoolvakanties wordt er een leuk en educatief vakantieprogramma aangeboden, soms in samenwerking met
andere locaties.
BSO Chill out
Bij BSO Chill out bieden wij opvang aan kinderen van groep 4-8 van de basisschool. Op de locatie is alleen
naschoolse opvang. Bij BSO Chill out zijn er maximaal 30 kinderen in de basisgroep. Bij ‘Chill out’ wordt
gewerkt met 2 basisgroepen. De kinderen starten bij de sportlocatie met een gezamenlijk fruit- en
drinkmoment. De kinderen zitten dan samen met een pedagogisch medewerker aan tafel en kunnen op dit
rustige moment even bijkomen van de schooldag en hun verhaal vertellen.
Hierna worden er activiteiten en clinics aangeboden, o.a. sport clinics in samenwerking met Laco, de
tennisclub, de atletiekvereniging en de voetbalclub.
Samenwerking PSW-Hoera
Met ingang van februari 2016 zit de ontwikkelingsgroep van PSW Junior gedurende 5 dagen in het gebouw
van de Neerakker. In de ontwikkelingsgroep zitten kinderen in de leeftijd van 2-5 jaar met een
ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking.
De basis van de samenwerking tussen Hoera en PSW is een gedeelde visie op kindzorg. Kinderen kunnen en
mogen van elkaar leren. Ze mogen leren dat ieder kind uniek en zich anders kan ontwikkelen. Ieder kind
ontwikkelt zich vanuit zijn eigen tempo. Wij stimuleren kinderen en dagen kinderen uit om zich te kunnen
ontwikkelen.
Er wordt ook inhoudelijk samen gewerkt tussen de ontwikkelingsgroep en de dagopvanggroep. Gedurende 1
middag per week wordt er in een geïntegreerde groep een ontwikkelingsgericht programma aangeboden.
Activiteiten die bijvoorbeeld samen worden gedaan zijn kring-activiteit, buitenspel, knutselactiviteit etc.
Daarnaast vinden er waar mogelijk spontane ontmoetingen plaats.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij Hoera Heythuysen?
Kijk op onze website: www.hoerakindercentra.nl of neem contact op met Servicepunt Hoera, Telefoon: 0773589797 Mail: info@hoerakindercentra.nl
De groepen zijn bereikbaar op de volgende telefoonnummers:





Dagopvang ‘de Molletjes’ en ‘Rakkertjes’ (0-4 jaar): 0631691669
Peutergroep ‘de Belhamels’: 0646345981
Buitenschoolse opvang ‘Twister’ (4-7 jaar): 0615963707
Buitenschoolse opvang ‘Chill out’ (8-12 jaar): 0683099756
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7.

Praktische zaken en tips

Gymlessen voor de kinderen van de groepen 1-2 in de speelzaal
De school beschikt over twee speelzalen.
De kinderen van de groepen 1-2 krijgen hier gymles en bewegingsles.
Wij verzoeken u om uw kind turnschoentjes (voorzien van naam) mee naar school te geven.
Deze turnschoentjes blijven het hele schooljaar op school.
Gymlessen voor de kinderen van de groepen 3-8 in de gymzaal
De school beschikt over een goed ingerichte gymzaal. Wekelijks hebben de kinderen twee gymlessen.
Gymkleding
Voor de gymlessen hebben de kinderen een korte broek, T-shirt en gymschoenen nodig.
Gymschoenen zijn verplicht en mogen niet buiten worden gebruikt.
Wensjes
In de groepen 1-2 bestaat de mogelijkheid om een wensje voor verjaardagen en feesten van ouders en
grootouders te verzorgen. Het is belangrijk dat u een verzoek een week van tevoren aan de leerkracht van uw
kind doorgeeft.
Moederdag en vaderdag
De kinderen van de groepen 1-2 en 3-4 maken ter gelegenheid van moederdag en vaderdag een presentje.
Meester en juffendag
Ter afsluiting van het schooljaar plant iedere groep een meester/juffendag. De leerkracht zorgt voor een
gezellige dag voor de kinderen. Het is niet de bedoeling dat de kinderen cadeaus mee nemen naar school
voor de juf of meester. Een zelfgemaakt presentje wordt zeer op prijs gesteld!
Vervanging leerkrachten
Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft, wordt de groep indien mogelijk overgenomen door een andere
leerkracht/vervanger.
Ziekte leerlingen
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt
of door een insect wordt geprikt. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met de ouders, verzorgers,
of een andere (door de ouders aangewezen) contactpersoon. Een enkele keer komt het voor dat deze
personen niet bereikbaar zijn. Als deze situatie zich voordoet, dan zullen we een zorgvuldige afweging maken
of uw kind gebaat is met een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden.
Indien u hiermee niet akkoord gaat, verzoeken wij u dit te melden zodat we dit kunnen opnemen in het dossier
van uw kind.
Foto’s en video-opnames
Op onze basisschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en hun ouders. Dit is
vastgelegd in het privacyreglement van het bestuur SPOLT. Hierin staat beschreven hoe wij op school
omgaan met leerling gegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
U kunt op ouderportaal aangeven welke opnames de school wel of niet mag plaatsen of gebruiken.
(zie privacyreglement Spolt / wet bescherming persoonsgegevens / AVG schoolgids H 10.2)

Hoofdluis
Het is moeilijk om hoofdluis te voorkomen. Kinderen hebben meer kans op het krijgen van hoofdluis, omdat ze
vaker in direct contact komen met andere kinderen.
Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk de school waarschuwt als er hoofdluis is geconstateerd, ook als dit in
vakanties gebeurt en u zelf al heeft behandeld. Zo kunnen er snel en doeltreffend maatregelen worden
genomen om uitbreiding van de besmetting te voorkomen. Na iedere vakantie worden alle kinderen door een
luizen screenteam op hoofdluis gecontroleerd. Dit is een groepje ouders dat geïnstrueerd is door de GGD. Als
er hoofdluis wordt geconstateerd bij uw kind, wordt u door de school gebeld en geadviseerd over de te nemen
maatregelen.
Zie voor tips en bestrijding de checklijst van de GGD op www.ggdlimburgnoord.nl
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Verjaardag - trakteren
Tijdens het vieren van de verjaardag in de groepen 1-2 mogen de kinderen trakteren. De ouder/verzorger van
de jarige job mag hierbij aanwezig zijn. Neem voor uw kind een gezonde of een kleine traktatie mee.
Geen snoep!
Aan de verjaardag van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 wordt in de basisgroep aandacht besteed.
In deze groepen wordt niet meer getrakteerd.
Mobiele telefoons
Mobiele telefoons in bezit van leerlingen zijn niet toegestaan, alleen bij gegronde redenen in overleg met de
leerkracht. Telefoons die bij uitzondering zijn toegestaan worden voorafgaand aan de lessen ingeleverd bij de
leerkracht. Ongeoorloofde mobiele telefoons worden door de leerkracht ingenomen.
Oud-papieractie
Regelmatig staat de oud-papier container bij de school.
Raadpleeg voor data de website en de activiteitenkalender.
Er kan oud papier gebracht worden op woensdagmiddag en op donderdag van 08.30 uur tot 15.30 uur.
Verpak of bundel het papier goed.
De opbrengst van de oud-papieractie wordt voor verschillende doeleinden gebruikt.
Gevonden voorwerpen
Op school blijven regelmatig gymtassen, jassen en andere spullen achter.
Deze spullen kunt u terugvinden bij de gevonden voorwerpen. Ze worden verzameld in de blauwe bakken in
het souterrain en in de kantoorruimte bij de gymzaal.
Iedere laatste vrijdag van de maand worden de gevonden voorwerpen opgeruimd.
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8.

Leerlingenraad, ouderraad en medezeggenschapsraad

Leerlingenraad
Onze school heeft een leerlingenraad. De raad bestaat uit 4 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.
De verkiezingen voor de leerlingenraad van 2019-2020 vinden in het begin van het nieuwe schooljaar plaats.
We vinden een leerlingenraad belangrijk.
 De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, hun mening telt
 Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen
 De kinderen voelen zich betrokken en verantwoordelijk
 Ze ondervinden wat realistisch en haalbaar is
 Leerlingen maken kennis met actief burgerschap
De leerlingenraad komt 5-6 keer per jaar bij elkaar tijdens schooltijd.
Lilian Engelen zit de vergadering voor. Er wordt genotuleerd wat er wordt besproken.
De leden van de leerlingenraad overleggen met medeleerlingen welke zaken er besproken moeten worden
tijdens de vergadering. Ze koppelen vervolgens weer terug via de notulen. Deze staan ook op de website.
De leerlingen zijn een volledig schooljaar lid van de raad.

Ouderraad
Alle ouders, die kinderen op school hebben, zijn automatisch lid van de oudervereniging. Een aantal ouders
vormt het bestuur van de oudervereniging, te weten de ouderraad.
Alle ouders worden eenmaal per jaar uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering.
De ouderraad houdt zich vooral bezig met de praktische organisatie van de diverse activiteiten op school
zoals: het organiseren van de diverse feesten zoals kerst, het sinterklaasfeest en het afscheidsfeest van groep
8
.
Daarnaast brengt de OR de mening van ouders/verzorgers onder de aandacht bij de teamleider die dit
vervolgens bespreekt in het team en waar nodig terugkoppelt aan de OR. Samen wordt er daar waar mogelijk
naar verbetering of vernieuwing gekeken. Voorstellen om de sfeer en het welzijn van leerlingen en
leerkrachten te optimaliseren worden besproken en waar mogelijk doorgevoerd.
Ook wordt er nauw samengewerkt met de MR (Medezeggenschapsraad). Zo worden gezamenlijke
onderwerpen besproken en aangepakt en wonen we elkaars vergaderingen bij. Dit om samen nog beter de
belangen van kinderen, leerkrachten en ouders te behartigen.
Als u belangstelling heeft om zitting te nemen in de ouderraad of als u bepaalde zaken in de vergadering aan
de orde wilt laten stellen, of meer informatie wilt over de werkwijze van de ouderraad, kunt u contact opnemen
met een van de leden. De ouderraad heeft een eigen mailadres, ouderraaddeneerakker@gmail.com
De vergaderingen van OR zijn openbaar en kunnen altijd bijgewoond worden.

De vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten
De ouderraad vraagt van de ouders een vrijwillige bijdrage voor activiteiten.
De ouderbijdrage is niet verplicht. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een verzoek tot
betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Vrijwel alle ouders betalen deze bijdrage om extra activiteiten voor de
kinderen te bekostigen. Dit wordt bijzonder gewaardeerd.
Het grootste deel van de ouderbijdrage komt direct ten goede aan activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst,
Eindfeest groep 8, schoolverlatersdagen en de koningsspelen.
Een klein gedeelte van het geld is bestemd om namens alle ouders attenties voor jubilarissen, zieke
leerkrachten of bijzondere gelegenheden te kopen. Daarnaast kan er een bijdrage gaan naar aankopen van
de school waarvoor in het schoolbudget geen of nauwelijks ruimte is. Uiteraard alleen als dit een meerwaarde
voor de kinderen heeft.
De ouderbijdrage wordt elk jaar in de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Voor het schooljaar 2019-2020 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 12,00 per kind.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een verzoek tot betaling van de ouderbijdrage. Het
rekeningnummer van de ouderraad is NL46RABO 0122208072.
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Leden van de ouderraad
Naam
Sylvia Sleven
Belinda Keulen
vacature
Nancy Maas
Lisanne Tan-Lodewijks
Judith Sanders
Olga van de Ven

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

De medezeggenschapsraad (MR)
De MR komt ongeveer 6x per jaar samen om te spreken over het beleid van de school en over de algemene
gang van zaken, zoals het vakantierooster, de schoolgids en het schoolplan. De MR bestaat uit 4 ouders en 4
personeelsleden. De vergaderingen zijn openbaar en ieder is dus vrij om een vergadering bij te wonen. De
agenda en de notulen worden gepubliceerd op de website.
Voor vragen over de MR, of wanneer u een bepaald onderwerp graag door de MR besproken wilt zien, kunt u
altijd terecht bij één van de leden. Wij willen u er wel op wijzen dat de MR in eerste instantie géén plaats is
voor het neerleggen van klachten over de school, het beleid, of het personeel. Hiervoor verwijzen wij u naar
de groepsleerkracht van uw kind(eren), de teamleider of de directie.
Voor uitgebreide informatie over de MR: zie schoolgids 2019-2020 hoofdstuk 14.4.
De MR is via mail bereikbaar; mr@deneerakker.nl
Leden MR
Naam
Erik Wijen
Mariëlle Schreurs
Rick Beurskens
Deborah de Goeij
Peter Poell
Wilma van Otterdijk
Steffi van der Leeuw
Anne-Marie van de Hombergh

Geleding
Ouder
Ouder
Ouder
Ouder
Personeel
Personeel
Personeel
Personeel
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9.

Vakantierooster

De eerste schooldag is maandag 19 augustus 2019
Vakanties en vrije dagen
 Herfstvakantie
maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019
 Kerstvakantie
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
 Carnaval
maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
 Pasen
maandag 13 april 2020
 Meivakantie
maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020
 Hemelvaart
donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020
 Pinksteren
maandag 1 juni 2020
 Zomervakantie
maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020
Bovendien hebben de kinderen vrij op de volgende dagen
 Sinterklaas
vrijdag 6 december 2019
 Studiedag gr. 1-4
maandag 18 mei 2020, vrij voor de leerlingen van groep 1 t/m 4
 Schoolstudiedag
dinsdag 2 juni 2020

Andere afwijkende lestijden
 Kerst

* vrijdag 20 december is de school om 12.15 uur uit



*vóór de zomervakantie op vrijdag 10 juli 2020 is de school om 12.15 uur uit

Zomervakantie

Vakanties 2020-2021
 Herfstvakantie

*maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
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10.

Activiteitenkalender en vakanties
Activiteitenkalender en vakanties schooljaar 2019-2020

Augustus 2019
maandag
19
maandag
26
woensdag
28
wo - do
28-29

Eerste schooldag
Hoofdluiscontrole
Ouder-infomarkt 16.00 -18.00 uur
Oud papier

September 2019
maandag
2
dinsdag
3
maandag
23
woensdag
25

Vergadering OR
Vergadering MR
Panelavond schoolontwikkeling
Kinderpostzegels, verkoop door gr. 7-8

Oktober 2019
wo t/m vr
2 t/m 13
wo-do
9-10
14 t/m 20
maandag
21
dinsdag
29

Project Kinderboekenweek, thema: vervoersmiddelen - reis mee
Oud papier
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Panelavond schoolontwikkeling

November 2019
dinsdag
5
vrijdag
8
wo-do
13-14
11 t/m 14
vrijdag
15
18 t/m 21
dinsdag
19

Vergadering OR
Rapport 1 mee naar huis groep 6 t/m 8
Oud papier
Oudergesprekken groepen 6 t/m 8
Rapport 1 mee naar huis groep 3 t/m 5
Oudergesprekken groepen 1 t/m 5
Vergadering MR

December 2019
maandag
2
donderdag 5
vrijdag
6
woensdag
11
wo-do
18-19
donderdag 19
vrijdag
20
23 t/m 5 jan

Sinterklaasviering 1-4
Sinterklaasviering 5-8
Vrij: Sinterklaas
Panelavond schoolontwikkeling
Oud papier
Kerstactiviteit vanaf 17.00 uur
De school is om 12.15 uur uit
Kerstvakantie, school begint weer op maandag 6 januari 2020

Januari 2020
maandag
t/m 5 jan
maandag
6
woensdag
15
wo-do
29-30
woensdag
29
donderdag 30

Kerstvakantie, school begint weer op maandag 6 januari 2020
Hoofdluiscontrole
Vergadering OR
Oud papier
Vergadering MR
Panelavond schoolontwikkeling

Februari 2020
ma t/m do
17 t/m 21
vrijdag
21

24 febr. t/m 1
maart

Adviesgesprekken groep 8
Carnavalsviering van 10.15-11.15 uur groepen 1-2-3
Carnavalsviering van 13.15-15.15 uur groepen 4 t/m 8
School uit om 11.30 uur voor de groepen 2 t/m 8
Vrij, carnaval
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Maart 2020
maandag
wo-do
woensdag
donderdag
vrijdag
ma t/m do
ma t/m vr
vrijdag
ma t/m do

2
11-12
11
12
13
16 t/m 19
16 t/m 20
20
23 t/m 26

Hoofdluiscontrole
Oud papier
Vergadering MR
Vergadering OR
Rapport 2 mee naar huis groep 3 t/m 5
Oudergesprekken groepen 1 t/m 5
Week van de lentekriebels
Rapport 2 mee naar huis groep 6-7-8
Oudergesprekken groepen 6 - 7

9
13
17
22-23
27 april t/m 10
mei

Vastenactie
Vrij; Pasen
Koningsspelen
Oud papier
Vrij, meivakantie

Mei 2020
maandag
maandag
maandag
zondag
maandag
do-vr
maandag
dinsdag
woensdag

11
11
11
17
18
21-22
25
26
27

1 schooldag na de meivakantie
Hoofdluiscontrole
Vergadering OR
e
1 Heilige Communie
Vrij voor de groepen 1-4; studiedag groepen 1-4
Vrij; Hemelvaart
Panelavond schoolontwikkeling
Schoolfotograaf
Vergadering MR

Juni 2020
maandag
dinsdag
wo-do
woensdag
donderdag
donderdag
woensdag
do-vr
dinsdag

1
2
3-4
10
11
18
24
25-26
30

Pinksteren
Vrij; studiedag
Oud papier
Uitstapje Houtsberg gr. 1-2
Schoolreis groepen 3-4
Schoolreis groepen 5 en 7
Rapport 3 mee naar huis groep 3 t/m 8
Prehistorisch kamp groep 6
Vergadering OR

Juli 2020
wo-do-vr
maandag
dinsdag
donderdag
wo-do
vrijdag

1-2-3
6
7
9
8-9
10

Schoolverlatersdagen
Wisselmiddag alle clusters
Afscheidsfeest groep 8
Laatste schooldag groep 1
Oud papier
Laatste schooldag groep 2 t/m 8, de school is om 12.15 uur uit
Voor de kinderen van groep 8 begint de vakantie om 10.00 uur
Vrij; zomervakantie; maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020

April 2020
donderdag
maandag
vrijdag
wo-do

e
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11.

Buitenschoolse en culturele activiteiten

Jaarlijks gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreisje.
Groep 8 gaat als afsluiting van de basisschool op schoolverlaterdagen in Hunsel.
De kinderen van groep 6 nemen in het voorjaar deel aan het Prehistorisch Dorp in Eindhoven.
Hoewel we de deelname aan schoolreisjes, prehistorisch dorp en schoolverlaterdagen niet verplicht kunnen
stellen, vinden we het in het kader van sociale aansluiting wel belangrijk dat alle kinderen deelnemen.
Mochten ouders er toch voor kiezen om hun kind niet te laten deelnemen, dan kiezen we in overleg met het
kind en de ouders een groep waar het kind de betreffende dag(en) wordt opgevangen en onderwijs volgt.
De kosten voor bovengenoemde activiteiten zijn afhankelijk van de bestemming en het benodigde vervoer.
Het is mogelijk tegemoetkoming in deze kosten (op grond van de wet tegemoetkoming studiekosten) aan te
vragen bij de gemeente Leudal.
Onderstaande bedragen zijn richtbedragen. Aangezien de kosten van verblijf, vervoer en bestemmingen
jaarlijks veranderen, is het moeilijk vooraf aan te geven wat de exacte kosten zullen zijn.
Groep
Groep 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Bestemming
Houtsberg
PeeWee
Toverland Sevenum
Prehistorisch dorp te Eindhoven, 1 overnachting
Toverland Sevenum
Schoolverlaterdagen Bekerhof Hunsel, 2 overnachtingen

Eigen bijdrage
€ 12,50
€ 20,00
€ 45,00
€ 20,00
€ 50,00

Elk jaar organiseert de ouderraad de Koningsspelen voor de kinderen van groep 2 t/m 8.
Deze spelen staan in het teken van sport en spel.
Regelmatig gaan groepen op excursie. Meestal in het kader van een project.
Schooltuinproject groep 4
Vanaf maart tot oktober werken de kinderen van de groepen 4 wekelijks onder leiding van een enthousiaste
werkgroep die bestaat uit ouders en grootouders, in de schooltuin (zie hoofdstuk 4.9).
Diverse groepen maken gebruik van excursiemogelijkheden in het Leudal van het NME Leudal.
De kinderen van cluster 6-7-8 steken ieder voorjaar de handen uit de mouwen bij het jaarlijkse onderhoud van
een geadopteerd landschapselement ‘de Poel’ van het NME in Heythuysen.
In de laatste schoolweek organiseert de ouderraad een afscheidsfeest voor de schoolverlaters van groep 8.
Vieringen zoals de opening van het schooljaar, sinterklaas, kerstmis, carnaval, Pasen, een jubileumfeest of
een afscheidsfeest worden in nauwe samenwerking met de ouderraad georganiseerd.
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12.

Groepsindeling 2019-2020

Cluster 1-2 bestaat uit 4 groepen
Groep 1-2
Marian van der Linden
Groep 1-2
Groep 1-2
Groep 1-2

Steffi van der Leeuw
Willianne Berkers
Regina v. d. Rieth
Willianne Berkers
Lian Criens
Cor Verstraelen

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
maandag, dinsdag, woensdag
donderdag, vrijdagmorgen
maandag, dinsdag, donderdag
woensdag
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagmorgen
maandag

Op vrijdagmorgen worden de groepen 2 samengevoegd tot 2 groepen
Leerkrachten: Willianne Berkers, Lian Criens
Anita van de Schoor en Nicole Grothe werken ondersteunend in de groepen 1-2

Cluster 3-4-5 bestaat uit 6 groepen
Carin op ’t Roodt
Anne Alofs
Kiki Peters

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
donderdag en vrijdagochtend
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagmorgen

Groep 4

Anne Alofs
Thea Parren
Rafke van Dijck

maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Groep 5

Merle Haenen

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Groep 3
Groep 3
Groep 4

Groep 5

Ellen Hermans
maandag, dinsdag en woensdag
Wilma van Otterdijk
donderdag en vrijdag
Saskia Janssen werkt ondersteunend in de groepen 3 en 4

Cluster 6-7-8 bestaat uit 6 groepen
Groep 6

Lars van Roij

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag

Groep 6

Pim van der Coelen

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Groep 7
Groep 7

Laura Crijns
Lieke Dielissen

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Groep 8

Anne-Marie v.d.
Hombergh

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag (1x per 14 dagen)

Groep 8

Anouk Jansen
Cor Verstraelen

donderdag (1x per 14 dagen) en vrijdag
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
vrijdag

Yvonne Vestjens werkt ondersteunend in de groepen 5 t/m 8
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13.

Adressenlijst externe instanties

Naam

Adres of medewerker

Telefoon

Basisschool De Neerakker

In de Neerakker 2, 6093 JE

0475 497334

Heythuysen

Bibliocenter

In de Neerakker 2a

088 243 2000

Heythuysen

algemeen
admin@deneerakker.nl
leerkracht
voorletter.achternaam@deneerakker.nl
www.bibliocenter.nl

GGD
Inspectie van het onderwijs

Drie Decembersingel 50
Postbus 2730, 3500 GS

088 11 91111

Venlo
Utrecht

www.ggdlimburgnoord.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Inspectie Centraal meldpunt
Informatie rijksoverheid
HOERA Kindercentra

Website en e-mail adres

1400
077 3589797

Heythuysen

www.hoera kindercentra.nl
info@hoerakindercentra.nl

Stg. Geschillencommissies
bijzonder onderwijs

Antoniusstraat 41c
Servicepunt Hoera Kindercentra
BSO Turbobo Twister (4-12 jaar)
Peutergroep de Belhamels (2-4 jaar)
Dagopvang de Molletjes, de Rakkertjes (0-4 jaar)
Chill-out (8-12 jaar)
Postbus 82324
2508EH Den Haag

06 15963707
06-46345981
06-31691669
06-83099756
070 3861697

Den Haag

www.gcbo.nl

PSW Junior ontwikkelingsgroep

In de Neerakker 2, 6093 JE

0475 474 400

Heythuysen

www.psw.nl
s.jochems@psw.nl

Medezeggenschapsraad

In de Neerakker 2, 6093 JE

0475 497334

Heythuysen

mr@deneerakker.nl

Ouderraad

Voorzitter: Sylvia Sleven
Secretaris: Belinda Keulen

0475 497334

Heythuysen

ouderraaddeneerakker@gmail.com

SBO Op de Tump
SPOLT
Vertrouwenspersonen SPOLT

Panheelderweg 29
Postbus 3043
De heer C. Beenders

0475 571215
0475 550449
0475 491571

Heel
Heythuysen

secretariaat@sbo-opdetump.nl
bestuursbureau@spolt.nl

info@Ggcbo.nl
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