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1. Een woord vooraf
Deze gids is bedoeld voor alle ouders van leerlingen 
op basisschool aan ‘t Heike en voor alle anderen die in 
onze school geïnteresseerd zijn. 
Wij willen u met deze schoolgids een zo goed mogelijk 
beeld geven van de school; waar we voor staan, wat 
onze ambities zijn, hoe we het onderwijs inrichten, 
de resultaten van ons onderwijs in de afgelopen jaren 
en speerpunten van beleid voor het komende school-
jaar. Daarnaast treft u ook praktische informatie aan die 
varieert van adressen van belangrijke instanties, 
de schooltijden tot en met de verlofregeling. 

Basisschool aan ’t Heike opent je wereld!
Eigentijds onderwijs op een prachtige locatie. Kleinscha-
lig en neutraal. Dat is basisschool aan ‘t Heike in een 
notendop.

Onze leerlingen komen graag naar onze school.  
Waarom? Omdat we kinderen uitdagen om:
- veel te leren
- samen te werken
- te onderzoeken
- verantwoorde keuzes te maken

De basis van ons onderwijs is – vanzelfsprekend – 
kwalitatief goed taal- en rekenonderwijs. Daar houdt het 
echter niet op. Op basisschool aan ‘t Heike leren we uw 
kind de vaardigheden die het nodig heeft om deel te 
kunnen nemen aan de samenleving van de toekomst. 
Na acht jaar is uw kind klaar om verder te gaan.

We leren de leerlingen eigen verantwoorde keuzes te 
maken en zich positief te leren verhouden in een socia-
le groep. Zo leren ze hoe ze in de wereld staan en hun 
eigen identiteit te ontwikkelen. Als Vreedzame School 
zien we onze school als een gemeenschap die daarvoor 
als veilige oefenplaats dient en daarmee een belangrijke 
bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. 
Daarnaast verrijken we ons onderwijs door kinderen kri-
tisch te leren denken, onderzoek te doen, ICT-middelen 
in te zetten en samen te werken. 

Heeft u interesse in een rondleiding op onze school? 
Wees welkom! 
Tijdens een rondleiding kunt u de sfeer op onze school 
proeven en uw vragen stellen.

We gaan ervan uit dat het lezen van deze schoolgids 
bijdraagt aan uw beeld van onze school.

Graag tot ziens op basisschool aan ‘t Heike!

Mede namens het team,

Judith Aust (directeur) &  
Lineke Wijman (locatieleider)
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2. Basisschool aan ‘t Heike
2.1 Een schets van de school
Basisschool aan ‘t Heike is een school voor neutraal 
onderwijs aan een prachtige groene locatie in de wijk 
Heikant in Veldhoven. Als neutrale school gaan wij 
uit van de gelijkwaardigheid van iedere godsdienst of 
levensbeschouwing. 

De wijk waarin de school staat, de Heikant, is gebouwd 
vanaf eind jaren 80. Kinderen van verschillende leeftij-
den en achtergronden uit voornamelijk de wijk Heikant 
komen elke dag weer graag naar onze school. 
Basisschool aan ‘t Heike is gevestigd in een sfeervol 
gebouw uit begin jaren 80. Het hart van de school 
vormt de modern ingerichte aula, die door middel van 
een tussenwand naar de speelzaal tot een grote ruimte 
uitgebreid kan worden voor gezamenlijke schoolbrede 
activiteiten. 
Het gebouw is een speels ingedeelde laagbouw die be-
staat uit 9 lokalen, waarvan er momenteel 4 door onze 
school in gebruik zijn. De andere 5 lokalen worden op 
basis van gemeentelijke verordening door de openbare 
basisschool Dick Bruna gebruikt. Ook de kinderopvang 
van Nummereen (dagopvang, peuterwerk en BSO) is in 
het gebouw gevestigd. De school is omgeven door een 
grote speelplaats, waarin enkele karakteristieke bomen 
zorgen voor schaduw tijdens het buitenspelen op war-
me dagen. Schilderingen op tegels, klimtoestellen, een 
tafeltennistafel en spelmaterialen die dagelijks 

worden gebruikt, nodigen uit tot bewegen en spel. 
Tegenover de school ligt een groot park/speelveld, 
dat bijna dagelijks tijdens de pauzemomenten wordt 
gebruikt. 

Vanaf schooljaar 2017-2018 is basisschool aan ’t Heike 
op aansturingsniveau verbonden met basisschool De 
Heiacker. Basisschool aan ’t Heike blijft een zelfstandi-
ge school met behoud van haar neutrale karakter en 
uitstraling van kleinschaligheid. De karakteristieken van 
basisschool aan ’t Heike, goed onderwijs met optimale 
leerresultaten, samenwerking en aandacht voor het in-
dividu blijven centraal staan. Het doel is om basisschool 
aan ’t Heike een kans- en kleurrijk vervolg te bieden op 
haar prachtige locatie. 

Dit heeft op 21 september 2017 tijdens een feestdag 
ter ere van het 50-jarig bestaan van de school geleid 
tot een naamswijziging van de school: sinds die dag 
hebben we afscheid genomen van de naam Prof. Dr. R. 
Casimirschool en zijn we verder gegaan onder de naam: 
basisschool aan ’t Heike. Een naam die de prachtige 
plek van onze school onderschrijft. Ook in het logo is 
hier aan gedacht: een bloem met steeds groter worden-
de bloemblaadjes symboliseert de groei die de kinderen 
op onze school doormaken tijdens hun loopbaan van 
groep 1 t/m groep 8.
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2.2 Werkwijze van de school
Basisschool aan ‘t Heike werkt met 4 gecombineerde 
groepen, met verschillende vormen van differentiatie. 
Op deze wijze rusten wij kinderen toe met kennis, maar 
we hebben ook volop aandacht voor de wijze waarop ze 
zich later staande kunnen houden in de maatschappij. 
Wij spelen als school in op de verschillen tussen kinde-
ren. Ieder kind heeft zijn eigen, unieke kwaliteiten en die 
willen we zo goed mogelijk benutten. Om dit zo goed 
mogelijk te doen, is het belangrijk om met elkaar kritisch 
na te denken over het professionele handelen van de 
leerkracht. Goede communicatie is hierbij onontbeerlijk.

2.3 Kennismaken en aanmelden
Wanneer u op zoek bent naar een school voor uw kind, 
kunt u contact opnemen met de school voor een ken-
nismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek geeft de locatie-
leider informatie over de school en kunt u al uw vragen 
stellen. Tevens krijgt u een rondleiding door het school-
gebouw waarbij u in de klassen de sfeer en werkwijze 
kunt ervaren. 

Aanmelding gebeurt door het invullen en ondertekenen 
(door beide ouders/verzorgers) van het inschrijfformu-
lier. Door het formulier op school in te leveren, is uw 
kind aangemeld. Wanneer u uw kind heeft aangemeld, 
ontvangt u een schriftelijke terugkoppeling of uw kind 
wel/niet wordt aangenomen en ingeschreven. 

Is uw kind aangenomen en ingeschreven, dan neemt 
de leerkracht, bij wie uw kind geplaatst wordt, ongeveer 
6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt contact op voor 
een gesprek over de ontwikkeling van uw kind en overi-
ge bijzonderheden. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen 
leerlingen komen oefenen op school. Dit zijn maximaal 
5 dagen of 7 dagdelen.
Naast de mogelijkheid om een individuele afspraak te 
maken, organiseren wij peuterkijkochtenden tijdens het 
schooljaar. De exacte data zijn te vinden op de website. 
Aanstaande vierjarigen en nieuwe leerlingen worden 
uitgenodigd om op basisschool aan ‘t Heike te komen 
kijken. De ouders krijgen uitleg over de uitgangspunten 
van ons beleid, waar we voor staan en wat we willen 
bereiken met kinderen. Uiteraard is er de gelegenheid 
om vragen te stellen.

2.4 De aansturing
De aansturing van basisschool aan ’t Heike ligt in 
handen van Judith Aust (directeur) en Lineke Wijman 
(locatieleider). Zij geven het onderwijskundig, strate-
gisch en personeelsbeleid vorm. Hiernaast zijn binnen 
het team ook de rollen van regisseur en leermonitor 
te onderscheiden. De focus ligt bij deze rollen op zorg 
en onderwijsinhoud, ondersteuning en coaching van 
leerkrachten en leerlingen.
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2.5 Het bestuur
Basisschool aan ‘t Heike valt onder het bestuur van 
stichting Veldvest, het bevoegd gezag van 16 basis-
scholen, 1 speciale school voor basisonderwijs en 1 
school voor speciaal onderwijs. De scholen bevin-
den zich in het gebied Veldhoven, Vessem, Steensel, 
Wintelre en Knegsel. Zij hebben een katholieke, 
protestants-christelijke of algemeen-bijzondere 
grondslag. Meer informatie over de stichting kunt u 
vinden op www.veldvest.nl.

2.6 Het team
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 bestaat 
ons team uit 10 teamleden: 6 leerkrachten, 1 admi-
nistratieve kracht, 1 conciërge, 1 locatieleider/regis-
seur (IB) en 1 directeur. De namen en e-mailadres-
sen staan achterin de schoolgids vermeld.
De schoonmaak wordt verzorgd door een mede-
werkster van PrioVerve.
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Mediatoren
Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is 
mediatie, bemiddeling bij conflicten. 
Alle leerlingen leren wat mediatie is. Daarnaast wor-
den ook enkele leerlingen opgeleid om de rol van 
leerlingmediator te vervullen. Zo wordt de school als 
‘oefenplaats’ beschouwd waarin de kinderen zelf de 
verantwoordelijkheid voor het vreedzaam oplossen van 
conflicten in de klas of op het schoolplein op zich leren 
nemen. 

3.3 Neutrale school 
Basisschool aan ’t Heike is een neutrale school. Wij zijn 
niet gebonden aan een specifieke geloofsovertuiging 
of levensbeschouwing. Ieder kind is welkom op onze 
school!

3.4 Continurooster
Op onze school hanteren we een continurooster. Dit 
houdt in dat alle kinderen, onder toezicht van teamle-
den, tussen de middag op school overblijven. 
Om 12.15 uur wordt er gezamenlijk gegeten. Vanaf 
12.30 uur tot 13.00 uur spelen de kinderen -mits de 
weersomstandigheden het toelaten- buiten onder be-
geleiding van leerkrachten en enkele ouders. 
De kinderen nemen voor de ochtendpauze fruit en 
drinken mee en voor de middagpauze een lunchpakket 
en drinken. Trommeltjes en bekers graag voorzien van 
de naam van het kind. 

Tijdens de lunch wordt indien gewenst thee geschon-
ken in een zelf meegebrachte beker. 
Wij stimuleren het meenemen van gezonde etenswaren 
en drinken.

3.4 Brede School activiteiten Veldhoven
De Brede School is een verbreding van het primair 
onderwijs met diverse diensten en activiteiten in één 
concept. Het is een netwerk van diensten en dienstver-
leners rondom kinderen van 0-16 jaar. Alle ingrediënten 
grijpen in elkaar, versterken elkaar en worden aangebo-
den in dagarrangementen. Deze zijn zeer gevarieerd en 
op maat. Het primair onderwijs vormt altijd het hart van 
dit netwerk waaraan welzijn, jeugdwerk, zorg, kinder-
opvang, peuterspeelzaalwerk, culturele en sportieve 
activiteiten toegevoegd kunnen worden. Het schoolcur-
riculum geldt als startpunt voor de ontwikkeling van de 
activiteiten, waardoor binnen- en buitenschools leren 
met elkaar verbonden worden. 

In overleg met de donatiefunctionarissen van de 
gemeente Veldhoven stellen wij ieder jaar een jaar-
programma op, waarbij binnen- en buitenschoolse 
activiteiten op elkaar afgestemd worden. Afgelopen jaar 
hebben we bijvoorbeeld een breed scala van sportles-
sen gehad, meegedaan aan het ‘Judoproject’ en een 
muziekproject vormgegeven. Meer informatie kunt u 
vinden op www.bredeschoolveldhoven.nl 

3. Waar staat basis- 
school aan ‘t Heike  
voor?
3.1 Wat kenmerkt basisschool aan ’t Heike?
Op basisschool aan ‘t Heike leren we uw kind de vaar-
digheden die het nodig heeft om deel te kunnen nemen 
aan de samenleving van de toekomst. De basis van ons 
onderwijs is, vanzelfsprekend, kwalitatief goed onder-
wijs. De leerkrachten zijn in staat goed te kijken naar
 

kinderen en om af te stemmen op datgene wat een 
kind nodig heeft, zodat elk kind zich optimaal kan 
ontwikkelen. We erkennen daarbij dat er verschillen zijn 
tussen kinderen in o.a. leertempo, intelligentie, omgang, 
behoefte aan structuur en/of instructie. Op onze school 
is elk kind in principe welkom. Ook als het kind specifie-
ke leer- en ontwikkelbehoeften heeft. 
In gesprekken met ouders zullen we samen blijven ver-
kennen wat wij kunnen bieden als basisschool.

Basisschool aan ’t Heike staat voor:
- Optimale leerresultaten voor ieder kind
- De uitgangspunten van De Vreedzame School
- Het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden zoals 
  onderzoeken, kritisch denken, samenwerken.
- Samen verantwoordelijk zijn; leerlingen, ouders 
  en school
- Een neutrale positie t.o.v. geloofsovertuiging of 
  levensbeschouwing
- Een gemotiveerd en professioneel team van 
  leerkrachten
 
3.2 De Vreedzame School
De Vreedzame School is een compleet programma voor 
basisscholen voor sociale competentie en democratisch 
burgerschap. Basisschool aan ’t Heike onderschrijft de 
uitgangspunten van dit programma en mag zich al een 
aantal jaren ‘Vreedzame School’ noemen.
Als Vreedzame School beschouwen wij de klas en de 
school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich 
gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin 
kinderen leren om samen beslissingen te nemen en 
conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verant-
woordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en 
staan open voor de verschillen tussen mensen.
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Groep 3-8:
□   aanvankelijk technisch lezen:  Veilig Leren Lezen, KIM-versie
□   voortgezet technisch lezen:   Leeshuis, PRAVOO-map
□   begrijpend lezen:    Nieuwsbegrip XL
□   Nederlandse taal:    Staal
□   spelling:     Staal
□   schrijven:     Pennenstreken
□   rekenen en wiskunde:   Pluspunt
□   Engels:     Take it easy
□   verkeer:     Let’s Go
□   aardrijkskunde:    Meander
□   geschiedenis:    Brandaan
□   natuur & techniek:    Naut
□   kunstzinnige vorming:   Moet je doen
□   gymnastiek:     Basislessen bewegingsonderwijs, Sportieve School
□   seksuele vorming:    Relaties en seksualiteit, Lentekriebels
□   sociaal-emotionele ontwikkeling:  De Vreedzame School

4.5 ICT en Snappet
Op basisschool aan ‘t Heike zijn alle groepen voorzien van een digibord en meerdere computers. 
Bij de methoden is educatieve software ontwikkeld die de leerkrachten ondersteunt bij het aantrekkelijk en 
uitdagend maken van de lessen. 
Tevens zijn er trainingsprogramma’s voor de leerlingen en kunnen de vorderingen van de leerlingen ermee 
worden gemonitord. Er zijn professionaliseringsbijeenkomsten om leerkrachten te ondersteunen bij het inzet-
ten van nieuwe software ten behoeve van het opbrengstgericht werken.

Vanaf groep 5 worden tijdens de rekenles tablets gebruikt bij het programma SNAPPET. Dit is een onderwijs-
programma dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Het programma werkt gedifferentieerd 
en adaptief. Doordat het programma de leerlingen directe feedback geeft op het gemaakte werk en dit ook 
meteen kenbaar maakt aan de leerkracht, maakt dat de lessen effectiever en efficiënter verlopen. Hierdoor is 
de leerkracht in staat om (per leerling) fouten te analyseren en de kwaliteit van het onderwijs op die manier te 
verbeteren en heeft meer tijd om uitleg te geven aan de leerlingen.

5. De inhoud en organisatie van ons onderwijs
4.1 Groepsverdeling
De groepsverdeling voor schooljaar 2018-2019 ziet er als volgt uit:
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4.2 Groep 1/2
Het onderwijs aan kleuters wordt aangeboden via 
diverse thema’s, passend bij de belevingswereld van 
kinderen. De leerkrachten gebruiken daarbij verschillen-
de methoden en materialen om een rijk en doelgericht 
aanbod te creëren dat aansluit op die belevingswereld. 
Het aanbod voor kleuters is gericht op de sociaal-
emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, werk-
gedrag, spraak- en taalontwikkeling, rekenontwikkeling, 
muzikale en expressieve ontwikkeling.

4.3 Groep 3 t/m 8
Vanaf de groepen 3 spelen methoden een grotere rol 
in het onderwijsaanbod. Goede methoden bieden een 
verantwoorde leerlijn waarmee aan alle kerndoelen 
wordt voldaan. Aangevuld met eigen inbreng van de 
leerkracht en een variëteit aan materialen, bieden we 
kinderen kwalitatief en uitdagend onderwijs. 
Door het toepassen van het expliciete directe instruc-
tiemodel, bij de kernvakken lezen, taal, spelling en 
rekenen, komen wij toe aan ieders onderwijsbehoefte. 
Het directe instructiemodel wordt gekenmerkt door 
een aantal fases in een instructieles, waarbij binnen 
een leerstofjaarklas gewerkt wordt met 3 groepen met 
verschillende instructiebehoeften. 

De nadruk van de lessen in de groepen 3 t/m 8 ligt op 
taal, lezen en rekenen. Bij deze vakgebieden maken we 
gebruik van moderne methoden. Andere belangrijke 
vakgebieden zijn aardrijkskunde, geschiedenis, natuur 
en techniek, lichamelijke oefening, expressie, muziek en 
schrijven.

4.4 Onderwijstijd
De wetgeving stelt verplicht dat leerlingen in acht jaar 
basisonderwijs 7520 uur onderwijs moeten krijgen. Op 
onze school krijgen alle leerlingen jaarlijks 940 uur les 
en voldoen we daarmee aan de wettelijke verplichting. 
De leerlingen hebben enkele vrije dagen, die als studie-
dagen zijn ingericht voor professionalisering van 
het team. In de planning van deze dagen houden we 
ons aan de wettelijke voorschriften dat we niet meer 
dan 7x per jaar een vierdaagse schoolweek organise-
ren. De data van vrije dagen en studiedagen vindt u in 
de jaarkalender. 

4.5 Onderwijsinhouden
Zoals eerder beschreven bieden goede methoden een 
verantwoorde leerlijn waarmee aan alle kerndoelen 
wordt voldaan. Aangevuld met eigen inbreng van de 
leerkracht en een variëteit aan materialen, bieden we 
kinderen kwalitatief en uitdagend onderwijs.

Wij maken gebruik van de volgende methoden / bronnenboeken:

Groep 1-2:  
□   taal en rekenen:    Schatkist
□   beginnende geletterdheid:   Map Fonemisch Bewustzijn
□   beginnende gecijferdheid:   Map Gecijferd Bewustzijn
□   fijne motoriek:   o.a. Schrijfdans en Pennenstreken
□   sociaal-emotionele ontwikkeling:  De Vreedzame School

Groep Leerkrachten Werkdagen Leerkracht Werkdagen

1-2 Renate Pas wo, do, vrij Monique van Lieshout ma, di

3-4 Wendy van Ginkel ma, di, wo, vrij Vacature wo, do

5-6 Rian Huijbers ma, di, wo, do, vrij Vacature di

7-8 Inge van der Hijden ma, di, wo, do, vrij
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5. Onderwijs voor alle 
leerlingen
5.1 Hoe volgen wij alle leerlingen?
Het bieden van goed onderwijs en pedagogische 
afstemming aan alle leerlingen staat centraal in onze 
school. Als de leerlingen zich prettig en gesteund voe-
len, is dit een stimulans voor hun leerprestaties. 
Ons doel is om de onderwijs- en de zorgstructuur op 
schoolniveau, inclusief het leerlingvolgsysteem en het 
werken met groepsplannen, telkens bij te stellen en te 
verbeteren. Dit leidt tot een betere omgang met diffe-
rentiatie en afstemming binnen de groep. We streven 
ernaar het schoolbeleid systematischer af te stemmen 
op de analyse van leerresultaten. Het pedagogisch-
didactische proces wordt versterkt om leerachterstan-
den te voorkomen of betere prestaties tijdig op het 
spoor te komen en passend aanbod te verzorgen.

Leerlingvolgsysteem
Onze school volgt systematisch de didactische en 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 
Voor de didactische ontwikkeling van de leerlingen 
maken we gebruik van methode-onafhankelijke, gestan-
daardiseerde toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem 
(LVS) en Aarnoutse.

Daarnaast worden deze toetsgegevens gebruikt om ons 
onderwijs te evalueren en bij te stellen. 
Stichting Veldvest hanteert een centrale toetskalender, 
waarin de toetsmomenten op het gebied van technisch 
en begrijpend lezen, rekenen, woordenschat en spelling 
vastgelegd zijn voor alle groepen. 
Daarnaast worden er toetsen afgenomen die bij de 
gehanteerde methodes in de klas horen. 
Om een beeld te krijgen van de sociale verhoudingen in 
de groep en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
leerling wordt er een sociogram afgenomen en hante-
ren wij een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem van 
ParnaSsys: Zien. 
De Cito-entreetoets voor groep 7 en de Centrale Eind-
toets voor groep 8 worden afgenomen ten behoeve van 
het schoolkeuzeproces en advisering naar het Voortge-
zet Onderwijs. 
Alle gegevens worden vastgelegd in het administratief 
systeem ParnasSys, waarin toetsresultaten, 
sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerlingen-
administratie gekoppeld zijn opgenomen.

Leerlingrapporten en oudergesprekken
Bij de aanvang van ieder schooljaar heeft u als ouder 
de mogelijkheid om u aan te melden voor een intakege-
sprek, waarin u kunt kennismaken met de leerkrachten 
van uw kind en u te laten informeren over het verloop 
van de start van uw kind in het nieuwe schooljaar.
Twee keer per jaar volgt een schriftelijke verslaglegging 
over de ontwikkeling van uw kind in de vorm van een 
leerlingrapport. Na het uitreiken van het eerste rapport 
vinden gesprekken plaats met de ouders. De leerlingen 
krijgen het rapport enkele dagen van tevoren mee naar 
huis, zodat u tijd heeft om eventuele vragen en opmer-
kingen voor te bereiden. Omstreeks februari/maart zijn 
er tussentijdse gesprekken met de ouders, waarin naast 
de ontwikkeling van het kind ook de recente (landelijke)
toetsuitslagen van het Leerlingvolgysteem worden 
meegenomen. Ook aan het einde van het schooljaar 
plannen we gesprekken aan de hand van het tweede 
rapport.

5.2 De ‘1-onderwijsroute’
Het onderwijskundig handelen van de leerkracht is 
gebaseerd op het model van de 
‘1-Onderwijsroute’ en de structuur van het effectieve 
directe instructiemodel. 
Hiermee wordt de ontwikkeling van alle kinderen zo 
goed mogelijk gevolgd en wordt het onderwijsaanbod 
afgestemd op passende onderwijsbehoeften. 
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Groepsoverzicht en groepsplan
De leerkracht maakt op basis van observaties en toets-
uitslagen een groepsoverzicht waarin de onderwijs-
behoeften van elke leerling opgenomen staan. Vanuit 
dit groepsoverzicht wordt een groepsplan opgesteld. 
Dit plan beschrijft de doelen en organisatie van het 
onderwijs aan de kinderen in de groep. De kinderen 
worden gegroepeerd binnen het groepsplan op basis 
van instructie- en ondersteuningsbehoeften. Hierdoor 
houdt de leerkracht goed overzicht op de ontwikkeling 
van de individuele leerlingen en de groep als geheel. 
Door deze werkwijze is een goede organisatie van het 
onderwijs mogelijk. Het plan wordt twee keer per jaar 
gemaakt en wordt zowel tussentijds, als aan het einde 
van een periode geëvalueerd en bijgesteld. Voor alle 
leerlingen geldt dat de begeleiding in hoofdzaak in de 
eigen groep georganiseerd wordt en wordt dit gezien 
als primaire taak van de groepsleerkracht. 

Groepsbespreking
Op geplande momenten vinden er groepsbesprekingen 
plaats, waarin de leerkrachten samen met de leermo-
nitor en regisseur de vorderingen van de groep en de 
afzonderlijke leerlingen bespreken. Vanuit deze bespre-
kingen kunnen aanpassingen gedaan worden op het 
groepsplan (denk hierbij aan aanpassingen in leerstof, 
leertijd, leerkrachthandelen, etc.).

Leerlingbespreking
Soms kan er vanuit de groepsbespreking behoefte 
ontstaan om een leerling diepgaander te bespreken in 
een leerlingbespreking. De onderwijsbehoeften worden 
dan samen met de leerkracht, leermonitor en regisseur 
verder verhelderd en er wordt gekeken op welke wijze 
de leerkracht hieraan zo goed mogelijk tegemoet kan 
komen binnen de basisondersteuning in de groep. 
Ouders worden altijd geïnformeerd over deze leerling-
bespreking.

Collegiale Consultatie of Multi Disciplinair Overleg
Indien er na de leerlingbespreking een duidelijke 
ondersteuningsvraag blijft bestaan of de ondersteu-
ningsbehoeften van de leerling blijven onduidelijk, dan 
is er gelegenheid om de leerling te bespreken in con-
sultatie met de orthopedagoog. Hiervoor moeten de 
ouders altijd toestemming verlenen. Mochten er vanuit 
de consultatie nog vragen blijven die in breder verband 
besproken moeten worden kan dat tijdens een multi-
disciplinair overleg (MDO), waarbij externe deskundigen, 
zoals de GGD, SMW en/of orthopedagoog, aansluiten.
 

Hiervoor moeten de ouders altijd toestemming verle-
nen en tevens zijn zij altijd bij dit gesprek aanwezig. 
In het MDO wordt met externe deskundigheid opnieuw 
gekeken naar de ondersteuningsbehoeften van de leer-
ling en wordt een advies gegeven over hoe de  begelei-
ding kan worden gegeven en wat daarvoor nog nodig is. 
Indien de ondersteuningsbehoefte van de leerling 
de basisondersteuning van de school ontstijgt, kan 
plaatsing op het speciaal (basis)onderwijs een volgend 
passend perspectief zijn.

Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
Een ontwikkelingsperspectief wordt bepaald voor 
leerlingen, waarbij de verwachting is dat ze bij één 
of meerdere leergebieden maximaal het eindniveau 
groep 7 halen, als zij de school gaan verlaten. In het 
OPP staat beschreven wat een leerling aan onderwijs 
en ondersteuning nodig heeft om optimaal tot ontwik-
keling te komen. Er wordt een inschatting gemaakt van 
het te verwachten uitstroomniveau naar het Voortgezet 
Onderwijs. Tevens wordt een voorspelling gemaakt van 
haalbare tussen- en einddoelen. Aan de hand van het 
OPP wordt bekeken of de ontwikkeling van de leerling 
naar verwachting verloopt en worden eventuele bijstel-
lingen daarop gemaakt. 
Uiteraard worden ouders gedurende dit gehele proces 
van het OPP betrokken.

Meerbegaafde – en excellente leerlingen 
Op basisschool aan ’t Heike vinden wij het van belang 
dat de leerkracht (hoog)begaafde leerlingen voldoende 
uitdaging en de juiste ondersteuning biedt. Wij bieden 
hen leerstof uit de bestaande methoden versneld en 
kernachtig aan (compacten). Daarnaast werken kinde-
ren met de verrijkende methodes Talentenlijn in groep 
1-2 en Levelwerk in goep 3 t/m 8.
De school heeft beleid ontwikkeld inzake vaardigheden 
van leerkrachten en het onderwijsaanbod: compacten, 
versnellen, verrijken, verdiepen / uitstroomperspectief 
/ materiaal en voorzieningen. Met betrekking tot de 
langere termijn gaat het om duurzame implementatie 
van eenduidig gedachtegoed en passend repertoire 
bij leerkrachten waardoor cognitieve ontwikkeling en 
leerlingwelzijn in een voor de leerling uitdagend (acade-
misch) perspectief. Het signaleren van deze leerlingen 
is niet eenvoudig omdat (hoog)begaafdheid niet altijd 
blijkt uit schoolprestaties. Om leerlingen goed in beeld 
te brengen en daarna zoveel mogelijk passende bege-
leiding te kunnen bieden, maken we gebruik van het 
‘Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid’. 
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In groep 1, 3 en 5 vindt bij alle leerlingen een screening 
plaats op meer- en hoogbegaafdheid met behulp van 
de zogenaamde ‘Quickscan’. Ook ouders kunnen bij een 
vermoeden van meer- of hoogbegaafdheid verzoeken 
hun kind te screenen. 

5.3 Overgang naar het VO
In groep 7 krijgen de leerlingen en hun ouders een eer-
ste voorlopig advies over voor het voortgezet onderwijs 
(VO). De specifieke voorbereiding op het Voortgezet 
Onderwijs vindt plaats in groep 8. De leerlingen en hun 
ouders krijgen van de leerkrachten informatie over de 
verschillende mogelijkheden die er zijn. Aan het begin 
van elk kalenderjaar hebben bijna alle scholen van het 
Voortgezet Onderwijs open dagen die u samen met uw 
kind kunt bezoeken. Natuurlijk kunt u ook met uw kind 
uit groep 7 deze dagen bezoeken. 

Advies van de school
In november/december brengt de school een voorlopig 
advies uit. In januari/februari wordt het definitieve 
advies gegeven. Het advies van de school is belangrijk 
bij een schoolkeuze. De school heeft een goed inzicht 
in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Dit 
advies komt tot stand met behulp van het LOVS, Entree-
toets, verslagen van de schoolloopbaan van de leerling, 
indrukken van de verschillende leerkrachten. 

Niet alleen de leerprestaties zijn belangrijk, maar ook 
gegevens over de belangstelling van het kind, de zin in 
studeren, de wil om zich ergens voor in te zetten en 
de behoefte aan hobby’s en vrije tijd. Het schooladvies 
bespreken we met u en uw kind in het adviesgesprek. 
Afspraken leggen we vast in het onderwijskundig 
rapport. In maart moet uw kind aangemeld worden. 
De toelatingscommissie van het Voortgezet Onderwijs 
besluit over de toelating op basis van het advies van 
onze school. 

Centrale Eindtoets
In april nemen, ter bevestiging van het schooladvies, de 
leerlingen van groep 8 deel aan de centrale eindtoets 
van Cito. Bij dit advies wordt naast de leervorderingen 
en –resultaten ook rekening gehouden met de leerhou-
ding, sociale vaardigheden en interesse van de leerlin-
gen. De Cito eindtoets beoordeelt de kennis en inzicht 
van de leerlingen op gebied van taal, rekenen, wereld- 
oriëntatie, informatieverwerking en studievaardigheden. 
De uitslag van de Cito eindtoets ontvangt u schriftelijk.

5.4 Passend Onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onder-
wijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is 
dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de 
verschillen tussen kinderen. 

Ook als een kind specifieke ondersteuning nodig heeft. 
Ieder schoolbestuur heeft sinds 1 augustus 2014 een 
‘zorgplicht’. Zij is wettelijk verplicht om passende onder-
steuning te verzorgen voor een kind dat bij een school 
wordt aangemeld. Elke school stelt binnen Passend 
Onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de 
school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en 
hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het maakt 
duidelijk wat men van de school kan verwachten. Het 
ondersteuningsprofiel van onze school is te bekijken op 
www.scholenopdekaart.nl. 

Na aanmelding zal de school eerst zorgvuldig onderzoe-
ken wat uw kind nodig heeft en of de school die onder-
steuning zelf kan realiseren. Bij dit onderzoek kan de 
school de CvIT (Commissie van Intake en Toelaatbaar-
heid) van Veldvest betrekken. In deze commissie heb-
ben onder andere de directeur en de orthopedagoog 
van het speciaal basisonderwijs zitting. Zij zijn goed op 
de hoogte van de onderwijskundige mogelijkheden op 
de basisscholen, de speciale school voor basisonderwijs 
en andere opvangmogelijkheden. Op het moment dat 
het onderzoek is afgerond, wordt er een besluit geno-
men met betrekking tot de meest passende onderwijs-
setting en zal dit in een gesprek worden toegelicht.
Op het moment dat een kind gedurende de school-
loopbaan extra ondersteuning nodig heeft, wordt dit 
-in samenspraak met de ouders- vastgelegd in het 
groeidocument. Bij elke stap in de 1 Onderwijsroute is 
er afstemming met de ouders. De afspraken worden 
structureel aangevuld in het groeidocument, zodat de 
onderwijsbehoefte van de leerling en de ingezette ac-
ties bijgehouden worden. Het groeidocument vormt de 
basis voor een eventueel ondersteuningsarrangement 
of verwijzing naar speciaal basisonderwijs of speciaal 
onderwijs. Wilt u meer weten over Passend Onderwijs, 
dan kunt ook de site www.passendonderwijs.nl of 
www.steunpuntpassendonderwijs.nl bezoeken. Verder 
kunt u uiteraard ook in contact treden met de directie 
van de school. 

Voor eventuele klachten met betrekking tot Passend 
Onderwijs kunnen ouders zich wenden tot  
de landelijke klachtencommissie, waarvan u het adres in 
deze schoolgids aantreft.

De middelen die voor onze school beschikbaar komen 
vanuit het samenwerkingsverband worden ingezet voor:
- formatieve ruimte die een leerkracht in de gelegen-
heid stelt met de leerling of een groepje leerlingen aan 
het werk te gaan;

- materiële voorzieningen, specifieke hulpmiddelen 
  zoals methoden en speel-, werk-, en leermateriaal; 
- professionalisering van de leerkracht en/of het 
  team.

5.5 Doubleren
Aan het einde van elk schooljaar gaan in de regel de 
leerlingen door naar het volgende leerjaar. Ondanks 
alle zorg voor het individuele kind is voor een enkele 
leerling doubleren een betere optie. Deze beslissing 
is het resultaat van zorgvuldig overleg gedurende het 
schooljaar tussen leerkracht, ouders, leermonitor, regis-
seur en directeur. 
In de meeste gevallen komen ouders en leerkracht tot 
een weloverwogen besluit. Indien dit onverhoopt niet 
het geval is, is het advies van de school bindend. 
Deze procedure geldt tevens voor kinderen die ver-
vroegd doorstromen naar een volgende groep of nog 
een jaar langer in groep 1-2 blijven. 
Binnen Veldvest bestaat de afspraak dat kinderen die 
op de ene school zouden doubleren, op een andere 
school niet alsnog kunnen doorstromen. 

5.6 Remediale en specifieke hulp
Soms is het nodig dat een kind remediale hulp krijgt. 
Binnen onze school bedoelen wij hiermee dat een kind 
een kortdurend intensief traject volgt, met als doel de 
leerling bij de groep te houden/krijgen. Mocht dit nodig 
zijn, dan organiseert de school dit traject en informeert 
ze de ouders van het betrokken kind. Het kan echter 
ook voorkomen dat ouders externe hulp (zoals remedi-
al teaching) buiten de school zoeken en deze zelf willen 
en kunnen bekostigen. De school heeft echter een 
onderwijsplicht en zowel de wet op het primair onder-
wijs als de leerplichtwet bieden geen mogelijkheden tot 
het geven van verlof aan leerlingen ten behoeve van 
deze externe remediale hulp tijdens schooltijd. 
Voor specifieke zaken, die niet tot het takenpakket en 
handelingsrepertoire van de leerkracht behoren, zoals 
logopedie, fysiotherapie, etc. mag wel verlof verleend 
worden indien dit noodzakelijk is voor het kind en niet 
buiten schooltijd gepland kan worden.
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6. Het personeel
6.1 De leerkrachten
De leerkracht is verantwoordelijk voor het stimuleren 
en begeleiden van de ontwikkeling van alle leerlingen in 
de groep op het gebied van leren en gedrag. 
De leerkrachten op basisschool aan ’t Heike zijn zich 
ervan bewust dat zij een voorbeeldfunctie hebben naar 
kinderen. Leerkrachten handelen vanuit een open, 
nieuwsgierige en onderzoekende houding naar het kind 
toe. Het spreekt voor zich dat voor de leerkracht regel-
matig contact met de ouders van ieder individueel kind 
in de groep essentieel is.

6.2 Professionaliteit
Professionaliteit kenmerkt zich door de wijze waarop 
collega’s omgaan met het appèl dat op hen gedaan 
wordt om te kunnen en willen bijdragen aan de school 
als geheel. Centraal doel op het niveau van het team is 
het uitbreiden en verdiepen van het handelings-
repertoire. De drie leertheorieën (Empirisme; kennis-
overdracht, Constructivisme; leren leren en Cultureel 
Leren; waardenoriëntatie) die door alle scholen binnen 
Stichting Veldvest worden geïntegreerd in het onder-
wijsaanbod moeten worden doorgrond en in de praktijk 
toegepast. 

Vanuit het Integraal PersoneelsBeleid (IPB) is scholing 
van het personeel belangrijk. Ieder teamlid geeft in zijn 
Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) zijn leerpunten aan 
en formuleert hierbij op welke wijze hij de gestelde doe-
len wil behalen. Samen met de directeur en/of regisseur 
wordt bekeken op welke wijze dit gebeurt. 
Tijdens studie(mid)dagen wordt scholing van het team 
verzorgd. 
In het kader van re-integratie of ontwikkeling van een 
teamlid kunnen er video-opnamen in groepen gemaakt 
worden, ten behoeve van het coachen en ondersteu-
nen van een teamlid bij zijn/haar onderwijskundige taak. 
Deze opnamen zijn uitsluitend bedoeld voor intern 
gebruik. Na afloop van een traject worden de beelden 
vernietigd.

6.3 De wijze van vervanging en verlof
Het personeel heeft verlof tijdens de schoolvakanties. In 
bepaalde gevallen kan het personeel aanspraak maken 
op extra verlof onder schooltijd. In geval van ziekte kan 
een medewerker bijvoorbeeld niet komen werken. Dit 
wordt uiteraard altijd afgestemd met de directie. We 
streven naar zo min mogelijk lesuitval. Voorheen werd 
in geval van ziekte van een leerkracht meestal een 
vervanger van buitenaf geregeld, door het zogenaamde 
P-Centrum. 

Op 1 juli 2016 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor 
het bijzonder onderwijs ingegaan. Door de nieuwe Wet 
Werk en Zekerheid is een aantal regels rondom flexibe-
le arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd. 
Een onbedoeld effect van deze wetgeving is dat bestu-
ren omzichtig omgaan met het aangaan van verplichtin-
gen, met name bij vervangingen. We doen echter ons 
uiterste best om wel degelijk binnen de mogelijkheden 
voor vervanging te zorgen. Stichting Veldvest zet haar 
hele vervangingsbudget in om in voorkomende gevallen 
maatregelen te kunnen nemen. Ze maakt daarbij ge-
bruik van vaste personeelsleden die in de vervangings-
pool werken, ze rekruteert een 6-tal nieuwe kandidaten 
die een tijdelijk contract krijgen van een jaar (min-max 
contract). Daarnaast maakt ze gebruik van de gezamen-
lijke vervangerspool van Veldvest en SKOzoK en 
verzoekt de Stichting personeelsleden met een vast 
contract die parttime werken in te springen om een 
vervanging op zich te nemen. 
Verder kan het zijn dat Nummereen gevraagd wordt om 
in voorkomende gevallen gebruik te kunnen maken van 
een pedagogisch medewerker, die toegevoegd wordt 
aan het onderwijsteam van de school. 

Indien er geen vervanging komt, zoeken we naar oplos-
singen, waarbij het gaat om een verantwoorde situatie, 
waarvan het opsplitsen van de groep er één is. 
Kinderen uit een groep worden dan verspreid over 
andere groepen. Het onderwijsproces vindt hierbij 
doorgang, zij het bij een collega leerkracht. Is een 
collega meerdere dagen ziek en is er geen vervanger 
voorhanden, dan wordt er bij toerbeurt een groep op-
gesplitst en worden collega’s in de groep van de zieke 
leerkracht geplaatst. 

6.4 Begeleiding en inzet van studenten
Basisschool aan ‘t Heike is een opleidingsschool voor 
studenten. Dat betekent dat wij een verantwoordelijk-
heid hebben in het opleiden van aankomende onder-
wijsassistenten vanuit het ROC en leerkrachten vanuit 
de PABO. Tijdens hun stageperiode beschouwen wij 
deze studenten als lid van ons team en vervullen zij ook 
op die manier hun rol binnen onze school. Het kan ook 
voorkomen dat leerlingen van het Sondervick College of 
een andere vorm van Voortgezet Onderwijs een oriën-
terend bezoek brengen op onze school. 
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6. De Ouders
7.1 Communicatie met ouders
Communicatie en daarmee goede contacten onderhou-
den met ouders is een belangrijk aandachtspunt voor 
basisschool aan ’t Heike.
Eens per week ontvangt u een digitale nieuwsbrief 
met daarin de praktische, schoolbrede informatie en 
activiteiten. Hierin wordt ook strategische informatie 
over de school opgenomen. Op onze website vindt u 
de algemene informatie over ons beleid, verslagen van 
de vergaderingen van de schoolraad en MR, de nieuws-
brieven, berichten uit de groepen en foto’s.

Ouderportaal ParnasSys
Wij maken gebruik van het ouderportaal van ParnasSys. 
Via het digitale systeem kunnen ouders via een wacht-
woord inloggen en de gegevens van hun kind(eren) 
inzien. O.a. de gegevens van hun kind(eren), gezin, de 
groep, de jaarkalender, de scores van niet-methode 
en methode gebonden toetsen, gespreksnotities en 
rapporten.

Ouderavonden
Bij de start van het schooljaar vindt in iedere groep een 
introductie- en informatieavond plaats, waarin ouders 
kunnen kennismaken met de nieuwe leerkracht(en) van 
de groep van hun kind.

Tevens wordt tijdens deze avond informatie gegeven 
over de doelen waaraan gewerkt wordt met de kinde-
ren, welke leerinhouden in het leerjaar aan bod komen 
en wat de werkwijze en afspraken zijn in de groep. 
Ook kunnen ouders gebruik maken van intakegesprek-
ken, om individueel kennis te maken met de nieuwe 
leerkracht(en) en eventuele specifieke bijzonderheden 
over de ontwikkeling van hun kind te bespreken. Daar-
naast kunnen thema-avonden opgenomen zijn in onze 
jaarkalender. Deze worden ook altijd in de nieuwsbrief 
aangekondigd. 

Rapportage en rapportgesprekken
Twee keer per schooljaar wordt er door de leerkrachten 
een leerlingrapport gemaakt, dat tijdens het rapportge-
sprek met de ouders wordt besproken. In de jaarkalen-
der zijn de data hiervan opgenomen In het kader van 
het stimuleren van de gezamenlijke verantwoordelijk-
heid voor het leerproces van het kind en de eigen ver-
antwoordelijkheid van het kind hierin nodigen wij vanaf 
groep 5 de kinderen ook uit om bij dit rapportgesprek 
aanwezig te zijn. 

Gesprekken met de leerkracht en/of directie
Heeft u tussentijds behoefte aan een gesprek over uw 
kind, dan kan dat altijd! U kunt dan een afspraak maken 
met de leerkracht. Uiteraard bent u na schooltijd ook 
altijd welkom om de werkjes van uw kind in de klas te 
komen bekijken.
De directeur en locatieleider hebben geen officieel 
spreekuur. U kunt één van hen altijd aanspreken of een 
afspraak maken. Zij zijn niet altijd bereikbaar in verband 
met afspraken buiten de school.

Open School
We organiseren jaarlijks een ‘Open School’, waarbij 
ouders van harte welkom zijn om een kijkje te komen 
nemen in onze school en de groep van hun kind(eren). 
Ouders kunnen op deze manier kennismaken met de 
wijze waarop wij het onderwijs in de groepen verzorgen. 
Ook de kinderen zelf hebben hierin een rol. De datum 
staat vermeld in de jaarkalender.

Oudertevredenheidspeiling 
Om onszelf kritisch te bekijken en de gehele gang van 
zaken binnen onze school te evalueren, heeft in april 
2018 voor de vijfde keer een oudertevredenheidspeiling 
plaatsgevonden met behulp van het kwaliteits-zorgin-
strument ParnasSysIntegraal.
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Een dergelijke peiling vindt eens per 2 jaar plaats. 
Het beeld dat uit deze laatste peiling naar voren kwam, 
was dat ouders de school positief beoordelen, zowel 
op onderwijskwaliteit en ondersteuning, als op pe-
dagogisch klimaat en communicatie met ouders. De 
aandachtspunten uit de peiling zijn besproken met het 
team en de MR/SR, teruggekoppeld naar de ouders in 
de nieuwsbrief en meegenomen in de speerpunten van 
beleid. 

7.2 Informatie aan gescheiden ouders
Op het moment dat er sprake is van een situatie waarbij 
de ouders niet bij elkaar zijn, zullen we u verzoeken een 
scheidingsprotocol in te vullen. Hierin leggen we de ge-
gevens van beide ouders en de omgangsvorm vast. Van 
belang is dat de directie van de school schriftelijk op de 
hoogte wordt gebracht omtrent de scheiding, waarbij 
duidelijk dient te worden gemaakt wie de verantwoor-
delijke ouder wordt. Nieuwe adresgegevens en bereik-
baarheid van ouders dient tevens bekend te worden 
gemaakt.

Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren 
over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, 
voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na schei-
ding bestaan. 
Uitgangspunt van de school met betrekking tot informa-
tievoorziening aan ouders is, dat beide ouders zoveel 
mogelijk samen naar de informatieavonden/ouderge-
sprekken komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk 
is, verwacht de school dat de ene ouder (verzorger), de 
andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en 
de vordering van het kind. 
Als dit niet het geval is, dan kan de ouder die de infor-
matie niet ontvangt op eigen initiatief contact opnemen 
met de school om andere afspraken ten aanzien van de 
informatievoorziening te maken. 
De school heeft geen initiatief-plicht naar ouders die 
geen gezag hebben, maar als zij erom vragen, moet 
er wel beroepshalve beschikbare informatie gegeven 
worden over belangrijke feiten en omstandigheden die 
het kind of de verzorging en opvoeding van het kind 
betreffen. De verplichting geldt ook wanneer de ouders 
nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsrege-
ling is. Er zijn op deze regel twee uitzonderingen:
- de informatie wordt niet verstrekt als de school de 
informatie niet op dezelfde manier aan de ouder met 
het ouderlijk gezag zou verstrekken;
- de informatie wordt niet verstrekt als het belang van 
het kind zich tegen het verschaffen van de informatie 
verzet.

7.3 De schoolraad
De schoolraad van basisschool aan ‘t Heike bestaat 
uit een gekozen (medezeggenschaps)deel en een niet 
gekozen deel aan vertegenwoordigers. Zowel teamle-
den als ouders hebben hierin zitting. De schoolraad is 
bedoeld als klankbord voor de school, om het beleid te 
toetsen. Wettelijk is vastgesteld waar instemming en ad-
vies over gevraagd dient te worden, dit wordt gevraagd 
aan de ouders en leerkrachten die het MR-gedeelte 
vertegenwoordigen.
Het reglement kunt u vinden op onze website  
www.basisschoolaantheike.nl 
De schoolraad vergadert zes keer per schooljaar op 
dinsdagavond. Notulen en agenda van de maandelijkse 
vergadering zijn te lezen via de onze website. Iedere 
ouder is als toehoorder van harte welkom. De data hier-
van worden altijd opgenomen in de nieuwsbrief. 

Voor de scholen vallend onder het bevoegd gezag van 
Veldvest is een Gemeenschappelijke Medezeggen-
schapsraad (GMR) opgericht. Hierin zijn zowel ouders 
als medewerkers vertegenwoordigd. De GMR is be-
voegd tot bespreking van aangelegenheden die van 
gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen onder 
Veldvest. Meer informatie over de GMR kunt u vinden 
op de website van Veldvest: www.veldvest.nl

7.4 De oudervereniging
U bent als ouder/verzorger van een leerling van onze 
school automatisch lid van de oudervereniging op het 
moment dat u een of meerdere kinderen op onze 
school heeft. 
Het lidmaatschap eindigt ook automatisch op het 
moment dat u geen kinderen meer op onze school 
heeft. De oudervereniging is een officiële vereniging 
met statuten, die staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel in Eindhoven. 

De activiteitencommissie van de oudervereniging stelt 
zich ten doel de samenwerking tussen ouders en team 
te bevorderen, mee te werken aan een goede sfeer op 
school en mede zorg te dragen voor de organisatie van 
buitenschoolse activiteiten voor de kinderen. De ouder-
vereniging vergadert ongeveer eens per 2 maanden, 
waarbij met name de organisatie van de buitenschoolse 
activiteiten centraal staat. Het dagelijks bestuur van de 
oudervereniging vergadert eens per 2 maanden. 
Daarbij worden met name de financiële en taakstellen-
de zaken besproken. 
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Algemene ledenvergadering (ALV) 
Minimaal eenmaal per schooljaar organiseert de 
oudervereniging een algemene ledenvergadering (ALV) 
waarvoor alle ouders/verzorgers uitgenodigd worden. 
Tijdens de ALV worden de financiële en organisatori-
sche zaken besproken met alle ouders en leerkrachten 
die aanwezig zijn. Wilt u meer weten over de ouderver-
eniging? Heeft u een vraag? Of heeft u interesse om 
zelf deel te nemen aan het organiseren van activiteiten? 
Maak dit dan kenbaar op de ALV of stuur een e-mail 
naar het dagelijkse bestuur via ovaantheike@gmail.com. 

7.5 Ouderbijdrage
Gedurende het schooljaar worden diverse activiteiten 
georganiseerd zoals het schoolkamp, sinterklaas, kerst, 
sportdag, bosdag, schoolreis. De oudervereniging be-
nadrukt dat hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, deze 
erg belangrijk is voor het organiseren en bekostigen 
van de diverse activiteiten. Het biedt uw kind(eren) een 
veelzijdig aanbod waarin samen leren, spelen en plezier 
maken centraal staat. De hoogte van de vrijwillige 
ouderbijdrage wordt op de jaarvergadering (ALV) van de 
oudervereniging vastgesteld. Voor het schooljaar 2017-
2018 was dit € 42,00 per kind. Gelieve de vrijwillige 
ouderbijdrage voor 1 oktober over te maken op bankre-
kening 66.31.65.911 van de ING-bank t.n.v. 
Oudervereniging Prof. dr. R. Casimirschool te Veldhoven
(Naamswijziging bij de bank vindt plaats in schooljaar 
2018-2019.) Betaling onder vermelding van de voor- en 
achternaam van het kind(eren). Indien uw kind slechts 
een gedeelte van het schooljaar als leerling op onze 
school is ingeschreven, zullen genoemde bijdragen naar 
rato worden berekend.

7.6 Klachtenregeling 
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden 
of worden fouten gemaakt. Problemen bespreekt u als 
ouder in eerste instantie met de leerkracht van uw kind. 
Ons streven is dat elke leerkracht u en uw kind altijd 
serieus neemt en samen met u zoekt naar de beste 
oplossing. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus 
genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd 
wordt, dan kunt u dat bespreken met de directie. 
Bij onvoldoende resultaat kunt u de problematiek be-
spreken met de interne contactpersoon van de school. 
Deze is door het bestuur benoemd, om er zorg voor 
te dragen dat klachten van ouders en kinderen altijd 
serieus genomen worden en op een passende manier 
worden afgehandeld. In overleg met de interne contact-
persoon wordt bekeken wat er gedaan moet worden 
of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best 
mogelijke oplossing te komen.

U kunt ook contact opnemen met de externe vertrou-
wenspersoon van Stichting Veldvest. Deze vertrouwens-
persoon gaat allereerst na of door bemiddeling een 
oplossing gevonden kan worden. Als het nodig mocht 
zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de onafhan-
kelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie 
waarbij de school is aangesloten. 
De klachtenregeling is te verkrijgen bij de directie en bij 
de interne contactpersoon.
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt u terecht 
voor advies en klachtmeldingen over seksueel misbruik, 
seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld 
(zoals grove pesterijen). Vanaf 2005 is daaraan toege-
voegd: signalen inzake discriminatie, onverdraagzaam-
heid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en 
dergelijke.

7.7 Schoolverzekering
Stichting Veldvest heeft voor al haar scholen een verze-
keringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallen-
verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle 
betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, perso-
neel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht 
op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot 
blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige 
en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, 
voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen 
dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). 
Materiële schade (kapotte bril, fiets enz.) valt niet onder 
de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt 
zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen 
schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. 
Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten, die 
vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de 
school/het schoolbestuur niet (zonder meer) aanspra-
kelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buiten-
schoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval 
zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat 
door de school moeten worden vergoed. Deze opvat-
ting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een 
misverstand. De school heeft pas een schadevergoe-
dingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare 
fout. 
De school (of zij die voor de school optreden) moet dus 
te kort geschoten zijn in de rechtsplicht. Het is mogelijk 
dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is 
van enige onrechtmatigheid, bijvoorbeeld: tijdens de 
gymnastiekles wordt er een bal geschopt. Deze komt op 
een bril van een leerling terecht en de bril is kapot. 

20

Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverze-
kering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. 
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade 
door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen 
(of hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor 
hun doen en laten.  Een leerling die tijdens de school-
uren of tijdens door de school georganiseerde activitei-
ten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is 
daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verant-
woordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders zelf 
een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben 
afgesloten.

7.8 Sponsorbeleid
Sponsoring is in het maatschappelijk verkeer een 
bekend verschijnsel. Ook op scholen kan sponsoring 
voorkomen. Er is uitsluitend sprake van sponsoring als 
de sponsor een tegenprestatie verlangt (denk aan het 
vermelden van de naam van de sponsor). Schenkingen, 
ouderbijdragen en gelden van het ministerie en de ge-
meente vallen niet binnen het begrip sponsoring. Onze 
school en haar bestuur zijn van mening dat sponsoring 
binnen de school is toegestaan, mits voldaan wordt 
aan enkele voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde 
is dat van beïnvloeding van het primaire proces nooit 
sprake mag zijn. Als een mogelijke sponsor zich bij de 
school aanmeldt, toetst de directeur of dit verzoek 
voldoet aan de voorwaarden. In noodzakelijke gevallen 
legt de directie van de school het verzoek voor aan het 
college van bestuur van Veldvest. Vervolgens wordt er 
een sponsorovereenkomst opgesteld. Deze sponsor-
overeenkomst dient door de directeur ter instemming 
te worden voorgelegd aan de MR. 

7.9 Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG)
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming (AVG) in werking ge-
treden. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde 
privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en 
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dan 
niet meer geldig is. De AVG zorgt onder meer voor: 
versterking en uitbreiding van privacy rechten, meer 
verantwoordelijkheden voor organisaties en werkgevers 
en dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese 
privacy toezichthouders. Een goede omgang met deze 
gegevens en het bewustzijn van de privacywetgeving is 
voor Veldvest van groot belang. Als onderwijsinstelling 
is Veldvest genoodzaakt persoonsgegevens van uw kind 
te verwerken om aan de (wettelijke) verplichtingen te 
kunnen voldoen. 

De gegevens over uw kind, welke in de meeste gevallen 
rechtstreeks van u als ouder zijn ontvangen, worden 
enkel verwerkt vanuit noodzakelijkheid voor het nako-
men van onze wettelijke verplichtingen. Persoonsge-
gevens die hier niet aan voldoen worden uitsluitend 
met uw toestemming verwerkt. Hierbij valt te denken 
aan toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal, 
medische gegevens, etc. 

In een aantal gevallen is Veldvest verplicht om per- 
soonsgegevens van uw kind te delen met andere 
organisaties of kunnen er commerciële derde partijen 
verzocht worden te ondersteunen in het verwerken van 
de gegevens voor eerder genoemde doeleinden. Dit 
gebeurt altijd in opdracht en onder verantwoordelijk-
heid van Veldvest. Met deze organisaties zijn (verwer-
kers)overeenkomsten afgesloten, waarin o.a. is vastge-
legd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze 
gegevens beveiligd worden. De persoonsgegevens van 
uw kind worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard 
en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die 
dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. 
Daarnaast worden de gegevens niet langer dan nood-
zakelijk bewaard.

Bovenstaande informatie is uitgebreider terug te lezen 
in de privacyverklaring van Veldvest, te vinden op de 
website www.veldvest.nl. Tevens vindt u hier het privacy
reglement van de Stichting. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbe-
scherming via e-mail privacy@veldvest.nl. 
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8. De resultaten  
van ons onderwijs

8.1 Eindopbrengsten
De leerresultaten aan het einde van acht jaar basison-
derwijs zijn belangrijke indicatoren of de school er in 
geslaagd is om de leerlingen toe te rusten met basis-
kennis en vaardigheden die nodig zijn om de bij de 
leerling passende school voor Voortgezet Onderwijs 
succesvol te kunnen volgen.

8.1.1 Centrale Eindtoets
De meeste basisscholen verantwoorden zich met hun 
eindresultaten na 8 jaar basisonderwijs met de Cito 
Eindtoets. Voor het bepalen van de ‘onder en boven-
grenzen’ van de eindresultaten houdt de inspectie 
vanaf 2011-2012 rekening met de samenstelling van 
de leerling populatie. De grenzen zijn afgeleid van het 
percentage gewichtenleerlingen. Bij het bepalen van 
het schoolgewicht is de opleiding van de ouders de 
bepalende factor. De schoolgroep kan per schooljaar 
verschillen.

Schooljaar 
2015-2016

Schooljaar 
2016-2017

Schooljaar 
2017-2018

VWO 14% 23% 30%
HAVO/VWO 14% 15% 0%
HAVO 14% 0% 30%
VMBO GT/HAVO 0% 31% 10%
VMBO GT 36% 8% 10%
VMBO GT/KB 0% 8% 0%
VMBO KB 8% 15% 0%
VMBO BB/KB 14% 0% 10%
VMBO BB 0% 0% 10%
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8.2 Kwaliteitszorg
In de kern is kwaliteitszorg voor scholen te herleiden tot 
vijf eenvoudige vragen:
- Doen we de goede dingen?
- Doen we de dingen goed?
- Hoe weten we dat?
- Vinden anderen dat ook? 
- Wat doen we met die wetenschap?

Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch 
werken aan de kwaliteit van school noodzakelijk. Dat 
betekent het juiste beleid formuleren, de juiste hande-
lingen verrichten en op de goede manier evalueren of 
bereikt is wat de school wilde bereiken.
Dat is kwaliteitszorg: het geheel van samenhangend 
beleid, concrete doelstellingen en goed management 
om de benodigde acties en controles uit te voeren 
waarmee de school de gewenste kwaliteit kan leveren 
en continu kan verbeteren.
Samengevat: kwaliteitszorg betekent dat we op basis-
school aan ‘t Heike systematisch de ‘goede dingen nog 
beter proberen te doen’. Adequate instrumenten en 
een heldere plannings- en beleidscyclus zijn hiervoor 
onontbeerlijk. 

8.3 Jaarverslag schooljaar 2017-2018
Onderwijsinhoudelijk
Op basisschool aan ‘t Heike vinden we het belangrijk dat 
door middel van het aanbod in de basisvakken de be-
oogde onderwijskwaliteit behaald wordt (kerndoelen). 
Hierbij is kennis en inhoud van de leerlijnen van belang. 
We streven door de opbouw van primaire vakkennis zo 
doelmatig en efficiënt mogelijk aan te pakken. 
□   Expliciete Directe Instructie (EDI) geeft de leerkracht 
het gereedschap om met alle leerlingen in het primair 
onderwijs de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief 
goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij 
de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van 
betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen 
af en neemt de leerwinst toe.
In schooljaar 2017-2018 hebben we tijdens verschillen-
de vergaderingen en studiedagen geïnvesteerd in het 
professionaliseren op gebied van EDI. Een aantal be-
langrijke items uit het model (zoals controle van begrip, 
modellen, lesdoel) zijn verkend, met elkaar besproken 
en geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk. 
De nieuwe methode voor taal en spelling (Staal) is in- 
gevoerd. Onder begeleiding van een taal- en spelling-
expert hebben we bekeken waar aandachts- en knel-
punten lagen, deze besproken, onderzocht en opgelost.

□   Het pakket Leerlijnen Jonge Kind is dit schooljaar 
volledig geïmplementeerd. Deze leerlijnen zijn speciaal 
bedoeld voor het plannen van het onderwijs en het 
volgen van de ontwikkeling van jonge kinderen in groep 
1 en 2. De leerkrachten gebruiken de leerlijnen voor het 
vastleggen van de doelen in het onderwijsaanbod per 
thema in groep. Daarnaast stellen zij de observatiedoe-
len vast.

1- onderwijsroute
□   In het kader van het Passend Onderwijs is de zorg-
structuur binnen het Samenwerkingsverband helder 
geschetst en zijn de routes duidelijk. Passend Onderwijs 
wordt vertaald in het professionaliseringsplan, waarbij 
de kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd door de 
leerkracht te ondersteunen in de vorm van educatie en 
toerusting. Op basisschool aan ’t Heike zijn we in staat 
om kinderen met lichte zorg op een adequate wijze 
op school te ondersteunen. Ook hier wordt de relatie 
gelegd met het professionaliseringplan van de school: 
passend onderwijs wordt daarmee bezien in termen 
van kwaliteit van onderwijs in plaats van strikt zorg 
gerelateerd (dus evolueren van incidentenbeleid naar 
leerkrachtondersteuning in de vorm van educatie en 
toerusting); ‘Coaching on the job’ is hierbij ondersteu-
nend. 
Op basisschool aan ‘t Heike krijgen we steeds beter in 
beeld wat de onderwijsbehoeften van alle leerlingen 
zijn en welke leerlingen er in het bijzonder aanvullende 
interventies nodig hebben. 

Profilering
□   De nieuwe website is in gebruik en wordt gevonden 
door (nieuwe) ouders. Meerdere kennismakingsge-
sprekken worden via de website aangevraagd. 
□   De eerste stappen m.b.t. (uiteraard verantwoord) ge-
bruik van social media ten behoeve van profilering zijn 
gezet. Er is, bijvoorbeeld, een Facebookaccount actief. 
□   Op 21 september 2017 hebben we tijdens het 
50-jarig bestaan van de school onze nieuwe naam en 
logo onthuld: basisschool aan ’t Heike. Een naam die 
de prachtige plek van onze school onderschrijft. Ook 
in het logo is hier aan gedacht: een bloem met steeds 
groter wordende bloemblaadjes symboliseert de groei 
die de kinderen op onze school doormaken tijdens hun 
loopbaan van groep 1 t/m groep 8.
□   In november en januari heeft er een peuterkijkmid-
dag- of ochtend plaatsgevonden op school. Vooraf aan 
de kijkochtend in januari is er een flyer verspreid in de 
Heikant/de Kelen, Cobbeek en ‘t Look. 

                           Overzicht behaalde scores op de Centrale Eindtoets Basisonderwijs 

Schooljaar Aantal lln. Meegeteld School 
groep

Eindscore 
aan ‘t Heike

Ondergrens 
Inspectie

Schoolgroep 
gemiddelde

Bovengrens

2017-2018 10 10 5 538,7 534,5 536,5 538,5
2016-2017 13 13 6 540,2 534,3 536,3 538,3
2015-2016 14 14 7 530,5 534,2 536,2 538,2
2014-2015 20 16 11 538,0 533,5 535,5 537,5
2013-2014 28 28 10 536,5 533,7 535,7 537,7
2012-2013 25 24 11 537,2 533,5 535,5 537,5

Onze school heeft dit schooljaar voor de tweede keer op rij boven de bovengrens gescoord en daarmee wederom 
een fantastische prestatie laten zien!

8.1.2 Uitstroomgegevens
De tabel hiernaast vermeldt in percentages 
de uitstroomgegevens en –niveaus van onze 
school.



Samenwerking met Nummereen
□   Het contact met de Kindpartner Nummereen blijft 
belangrijk. De pedagogisch medewerksters van Num-
mereen hebben met de leerkrachten van groep 1-2 
afspraken gemaakt over de thema’s die dit schooljaar 
aan de orde zijn geweest. Waar mogelijk zijn thema’s 
gezamenlijk uitgevoerd.
□   Op een tweetal momenten in de week komen de 
oudste peuters van Nummereen samen met een pe-
dagogisch medewerkster een uurtje meedoen in groep 
1/2 op onze school. Op deze manier leren de kinderen 
elkaar al kennen en wordt de overgang naar de basis-
school versoepeld. Het oogmerk hierbij is instroom van 
onderaf.

Maatschappelijk
□   De samenwerking met de combifunctionarissen van 
de Brede School heeft geleid tot afspraken en activitei-
ten passend bij het lesaanbod en thema’s. o.a. sportles-
sen, muzieklessen, dramalessen en ondersteuning bij 
de musical.
□   Het naschoolse aanbod van de Brede School wordt 
digitaal verspreid via schoolmail, zodat ouders en leer-
lingen tijdig op de hoogte zijn en kunnen inschrijven.
□   Er heeft op 30 mei wederom een goede doelenactie 
plaatsgevonden op school in de vorm van een sponsor-
loop.

8.4 Doelstellingen schooljaar 2018-2019
Voor schooljaar 2018-2019 blijft de primaire focus 
gericht op de kwaliteit van het opbrengstgericht 
werken. Het doelgericht werken vanuit kerndoelen en 
het leggen van verbindingen in tussendoelen en leer-
lijnen en effectieve directe instructie, blijven expliciet 
ontwikkelpunt van het team ten behoeve van borging 
van passende leeropbrengsten. 

Onderwijsinhoudelijk
□  Expliciete Directe Instructie (EDI) 
Dit is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te ver-
hogen en te zorgen voor succeservaringen en betere 
leerprestaties bij alle leerlingen. Leerkracht voor de 
groep is daarbij de sleutel tot succes.
EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle 
leerlingen in het primair onderwijs de leerdoelen te 
bereiken. Door kwalitatief goede instructie en leerlingen 
actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt 
er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, 
nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst 
toe. In schooljaar 2017-2018 zijn we tijdens verschillen-
de vergaderingen en studiedagen aan de slag gegaan 
met dit onderwerp. Een aantal fasen uit het model 
(zoals controle van begrip, modellen, lesdoel) zijn ver-
kend, met elkaar besproken en ingezet in de dagelijkse 
praktijk. In schooljaar 2018-2019 zetten we dit voort om 
de werkwijze te verdiepen en te borgen.
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□   Nieuwe methoden
Implementeren van een nieuwe methode voor voort-
gezet technisch lezen en een nieuwe methode voor 
begrijpend lezen. 

1 onderwijs-route ( Zorg)
□   Passend onderwijs
Op basisschool aan ‘t Heike willen we een nog beter 
beeld krijgen van de onderwijsbehoeften van alle leer-
lingen. Hierbij heeft de professional, de leerkracht in 
de groep, coaching en ondersteuning nodig om 
gezamenlijk te bepalen welke leerlingen er in het bijzon-
der aanvullende interventies nodig hebben en op welke 
wijze dit verwerkt wordt in dagelijks handelen van de 
leerkracht. 
Hiervoor maken we in schooljaar 2018-2019 gebruik 
van de expertise van een aantal schoolondersteuners: 
orthopedagoog en educatief medewerker van Stichting 
Veldvest.
□   Ouderbetrokkenheid 
Rondom de stappen uit 1-onderwijsroute is een goede 
samenwerking, communicatie en afstemming met 
ouders erg belangrijk. We willen blijvend investeren in 
de wijze waarop de ouder en leerling betrokken 
worden bij het onderwijs. Dit vanuit het besef dat 
ouders en school gezamenlijke verantwoording 
dragen in de ontwikkeling van een kind (opvoeding en 
onderwijs). De school en de ouders hebben echter 
verschillende eindverantwoordelijkheden. De ouders 
zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun 
kinderen. De school blijft eindverantwoordelijk voor het 
onderwijs. De gedachte achter educatief partnerschap 
is, dat school en de ouders een gemeenschappelijke 
inspanningsverplichting hebben. Gezamenlijk streven 
wij hetzelfde doel na: de optimale ontwikkeling van het 
kind.
□   Excellente leerlingen
Binnen de Stichting Veldvest loopt een project voor 
meer- en hoogbegaafde leerlingen, waar praktische en 
theoretische expertise wordt opgedaan op dit gebied. 
Het project is ondergebracht in Basisschool De Hei-
acker. In het kader van passend onderwijs loopt met 
ingang van oktober 2014 de aanmeldprocedure via de 
Commissie van Intake en Voorbereiding Toelaatbaar-
heid Veldvest. 
Het doel blijft om op schoolniveau een praktijk te reali-
seren die voldoet aan de onderwijsbehoefte van deze 
groep leerlingen. Op basisschool aan ‘t Heike vinden 
wij het van belang dat de leerkracht (hoog)begaafde 
leerlingen voldoende uitdaging en waar nodig de juiste 
ondersteuning biedt. 

Wij zorgen ervoor voldoende (leer)middelen in huis te 
hebben om de nodige uitdaging te kunnen bieden. 
De school heeft beleid ontwikkeld betreffende vaar-
digheden van leerkrachten en het onderwijsaanbod: 
compacten, versnellen, verrijken, verdiepen/ uitstroom-
perspectief/materiaal en voorzieningen. Kinderen 
werken met Talentenlijn (groep 1/2) of Levelwerk (groep 
3 t/m 8). 
Voor schooljaar 2018-2019 willen we nog explicieter 
bekijken hoe we het aanbod voor deze leerlingen 
binnen onze eigen school nog beter in kunnen vullen. 

Maatschappelijk: de school als gemeenschap
We willen kinderen voorbereiden op hun toekomstige 
rol in een samenleving die er nog niet is, waarbij per-
soonsvorming centraal staat. We ondersteunen de 
leerlingen in hun ontwikkeling en groei naar zelfbewus-
te, verantwoordelijke personen, altijd anticiperend op 
ontwikkelingen die in de maatschappij spelen. 
Het Pedagogisch Handboek dat in schooljaar 2015-
2016 voor alle medewerkers van Veldvest is geïntro-
duceerd biedt hierbij een goed kader voor het werken 
aan pedagogische doelen met kinderen. Daarbij wordt 
ingezet op een toenemende verantwoordelijkheid van 
leerlingen voor hun eigen leerproces en hun bijdrage 
aan de groep en de school als geheel. Dit sluit aan bij 
de doelstellingen en uitgangspunten van de Vreedzame 
School. 
De afgelopen jaren is er bijvoorbeeld onder begeleiding 
van de leerkrachten aan kinderen geleerd dat zij door 
het stellen van eigen leervragen in toenemende mate 
hun eigen leren kunnen sturen. Ambitie is om dit verder 
uit te werken naar leerlingportfolio’s. Ook oriënteren we 
ons op het invoeren van een Leerlingenraad. 

Profilering / communicatie
□   Opstellen van een nieuwe algemene flyer om zicht-
baarheid en kenbaarheid van onze school te vergroten 
onder (nieuwe) ouders.
□   De website is vernieuwd . Er wordt onderzoek ge-
daan naar de mogelijkheden van een app, waarbij de 
mogelijkheden van ParnasSys en het ouderportaal wor-
den meegenomen, evenals het delen van de nieuws-
brieven, inzien van foto’s e.d. 

 



10. Samenwerkende  
partners
10.1 Nummereen
Onze school werkt samen met Nummereen Kinderop-
vang. Nummereen Kinderopvang biedt op verschillende 
locaties in De Kempen en Veldhoven dagopvang (0-4 
jaar), buitenschoolse opvang (4-13 jaar) en het peuter-
programma. Ook coördineert Nummereen Kinderop-
vang het overblijven op diverse basisscholen, genaamd 
TSO De Kempen én verzorgt zij professionele kinderop-
vang aan huis onder de noemer ‘Bij u Thuis’. Op onze 
school biedt Nummereen Kinderopvang dagopvang, 
buitenschoolse opvang en peuterprogramma aan. Meer 
informatie hierover vindt u op www.nummereen.com.

10.2. Brede School
De Brede School is een verbreding van het primair 
onderwijs met diverse diensten en activiteiten in één 
concept. Een netwerk van diensten en dienstverleners 
rondom kinderen van 0-16 jaar. Alle ingrediënten grij-
pen in elkaar, versterken elkaar en worden aangeboden 
in dagarrangementen. Zeer gevarieerd en op maat. 
Het primair onderwijs vormt altijd het hart van dit 
netwerk waaraan welzijn, jeugdwerk, zorg, kinderop-
vang, peuterspeelzaalwerk en culturele en sportieve 
activiteiten toegevoegd kunnen worden. Het schoolcur-
riculum geldt als startpunt voor de ontwikkeling van de 
activiteiten, waardoor binnen- en buitenschools leren 
met elkaar verbonden worden.

10.3 Het schoolmaatschappelijk werk
Het SMW vervult een brugfunctie tussen kinderen, 
ouders, school en hulpverleningsinstellingen om in 
een vroeg stadium dichtbij huis mee te helpen bij het 
oplossen van problemen. Het is een kortdurende vorm 
van hulpverlening en kan signaleren, consultatie bieden, 
informatie en advies geven en doorverwijzen. Bijvoor-
beeld bij:
- gedragsveranderingen 
- pesten en gepest worden 
- sociale vaardigheden 
- problemen in de thuissituatie
- problemen op school
- echtscheiding en rouwverwerking 
- faalangst, onzekerheid, zelfvertrouwen
Leerlingen kunnen zowel door school als door ouders 
aangemeld worden. Na een intake wordt in gezamenlijk 
overleg een plan van aanpak vastgesteld. 

Vervolgactiviteiten kunnen zijn: gesprekken tussen 
school en ouders/kinderen, praktische ondersteuning 
in de thuissituatie, gesprekken met het kind, doorverwij-
zing naar sociale vaardigheidstraining of andere hulpin-
stanties.

10.4 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-
oost-Brabant (GGD)
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezond-
heid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat 
uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en 
een medewerker gezondheidsbevordering. 
De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstruc-
tuur van de school.

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
Zit uw zoon of dochter in groep 2? 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. 
Ook in groep 7 besteedt het team Jeugdgezondheid 
aandacht aan de ontwikkeling van uw kind en aan 
verschillende leefstijlthema’s. Daarnaast worden alle 
kinderen in groep 7 gemeten en gewogen.

Even praten….
‘Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.’
‘Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere 
kinderen samen te spelen.’ ‘Zijn die driftbuien van mijn 
kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan?’
‘Een lastige eter aan tafel…..’ Voor dit soort vragen kunt 
u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten 
met een deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak 
nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een 
luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die 
helpt. Als het nodig is verwijzen ze door.

Extra informatie
Betrouwbare en actuele informatie 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.
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9. Regeling  
schooltijden en vakanties

9.1 Schooltijden

Om geen onderwijstijd verloren te laten gaan, maken 
wij gebruik van een inloop van 10 minuten voorafgaand 
aan de ochtendschooltijd. Op deze manier kunnen de 
lessen daadwerkelijk om 08.30 uur beginnen en maken 
wij optimaal gebruik van de effectieve onderwijstijd.
Alle kinderen wachten buiten op het plein tot de bel van 
08.20 uur. De leerlingen kunnen na deze bel naar bin-
nen. We stimuleren dat ouders buiten afscheid nemen 
van de kinderen. Bij de tweede bel om 08.30 uur start 
het lesprogramma.
Groep 1-2 heeft geen vaste fruittijd in de ochtend. Om-
streeks 10 uur wordt er fruit gegeten. De groepen 1 t/m 
8 hebben pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur en spelen 
dan op het plein of op het veld voor de school. Tijdens 
de lunchpauze eten de kinderen eerst gezamenlijk in de 
klas waarna zij ook buiten spelen. 
 
9.2 Ziekmelden
Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoor-
beeld in verband met bezoek aan een arts, dan 
verzoeken wij u dit te melden tussen 08.00 uur en 
08.30 uur. Tel: 040-2532774 of via een e-mail recht-
streeks naar de leerkracht.
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Groep 1 t/m 8

Maandag 8.30u - 12.15u 13.00u - 15.00u
Dinsdag 8.30u - 12.15u 13.00u - 15.00u
Woensdag 8.30u - 12.15u 
Donderdag 8.30u - 12.15u 13.00u - 15.00u
Vrijdag 8.30u - 12.15u 

9.3 Verlofregeling
Als uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op 
school kan komen, vragen wij u hiervoor ruim van te 
voren bij de directie schriftelijk toestemming te vragen. 
Extra verlof of vakanties onder schooltijd zijn niet toege-
staan en worden door de leerplichtambtenaren nauw-
keurig gecontroleerd. Er zijn maar twee uitzonderingen 
op deze regel:
☼   Verlof van maximaal twee weken, alleen wanneer de 
ouders wegens de aard van hun beroep niet tijdens de 
schoolvakanties met vakantie kunnen gaan. Dit verlof 
mag niet vallen in de eerste twee weken van een nieuw 
schooljaar;
☼   verlof wegens gewichtige omstandigheden van 
medische en/of sociale aard, die buiten de wil van de 
ouders zijn gelegen. 
Over een aanvraag tot en met tien dagen beslist de 
directeur, hierboven beslist de leerplichtambtenaar. In 
bepaalde gevallen is een bewijsstuk vereist.
Geen reden voor verlof is:
☼   familiebezoek in het buitenland;
☼   vakantie in een goedkope periode;
☼   het feit dat oudere kinderen uit uw gezin (op de 
middelbare school) al vrij hebben;
☼   eerder vertrek of latere terugkeer in verband met 
de (verkeers-) drukte.

De volledige verlofregeling ligt ter inzage bij de admini-
stratie of kunt u downloaden via onze website. 
Formulieren voor verlofaanvraag kunt u aanvragen via 
de website of aanvragen bij de administratie. 

Herfstvakantie 15-10-18 t/m 19-10-18 
Kerstvakantie 24-12-18 t/m 04-01-19  
Voorjaarsvakantie 04-03-19 t/m 08-03-19  
2de paasdag 22-04-19 
Koningsdag 27-04-19
Meivakantie 22-04-19 t/m 03-05-19
Hemelvaart 30-05-19 t/m 31-05-19
2e Pinksterdag 10-06-19
Zomervakantie 08-07-19 t/m 16-08-19

9.4 Schoolvakanties 2018-2019
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11. Praktische 
informatie
Brengen en halen van kinderen
Op basisschool aan ’t Heike werken we met een in-
loop ‘s morgens voor school. Ongeveer 10 minuten 
voor aanvang van de lessen worden de buitendeuren 
geopend voor de kinderen. Alle kinderen gaan dan naar 
binnen en naar hun klas. Om 8.30 uur en om 13.00 uur 
gaat de bel. Dit is het signaal dat de lessen beginnen. 
We willen graag tijdig en in alle rust het dagdeel starten 
en verzoeken ouders daarom zoveel mogelijk buiten 
afscheid te nemen van hun kinderen. Uiteraard kunt u 
de leerkracht voor noodzakelijke korte mededelingen 
even aanspreken.
Om de lessen goed te laten eindigen, willen wij u ver-
zoeken de kinderen buiten op te wachten aan het einde 
van de schooltijd. Wilt u bij het brengen en halen van 
de kinderen zo vriendelijk zijn, fietsen en/of kinder- en 
wandelwagens zoveel mogelijk buiten te parkeren, om 
zo de ingangen van de school en toegangspaden vrij te 
houden. 

Foto’s/website
Van diverse gebeurtenissen en activiteiten van de 
school worden digitale foto’s gemaakt. Indien u niet wilt 
dat uw kind individueel of in groepsverband wordt ge-
fotografeerd, dan verzoeken wij u dit op school kenbaar 
te maken bij het inschrijven van uw kind. 
Bij verjaardagen van uw kind op school mag u als ouder 
zelf foto’s maken, maar geen filmopnamen. 
Het is voor de leerlingen verboden om tijdens de les 
film- of foto-opnamen te maken. Het is voor leerlingen 
en ouders niet toegestaan om foto-, film- en geluids-
opnamen van school gerelateerde situaties op social 
media te zetten, tenzij uitdrukkelijk toestemming voor 
plaatsing is gegeven. Voor foto’s en beeldopnamen van 
kinderen die door anderen dan werknemers van de 
school, op sociale media worden geplaatst, draagt de 
school geen verantwoordelijkheid.

Gymnastiek 
De bewegingslessen van groep 1-2 vinden plaats in de 
speelzaal van de school. De kleuters gymmen in hun 
ondergoed en op gymschoenen. De gymschoenen blij-
ven op school voorzien van de naam van het kind. Voor 
de groepen 3 tot en met 8 vinden alle gymnastieklessen 
plaats in sporthal De Atalanta en de sporthal aan de 
Norenberg. 

De leerlingen gaan hier lopend naar toe. Als het weer 
het toelaat kan incidenteel de gymles plaatsvinden in 
het park tegenover de school. Voor de gymlessen van 
deze groepen is een sporttenue verplicht, bestaande 
uit een gympak of broekje, T-shirt en gymschoenen 
zonder gekleurde zolen. Tijdens de gymlessen mogen 
de kinderen geen sieraden dragen. Verzocht wordt om 
deze thuis te laten. 

Huiswerk
De leerlingen uit de bovenbouw krijgen structureel 
huiswerk mee. Dit zien we als een voorbereiding op het 
vervolgonderwijs, vooral wat betreft studiehouding en 
aanpak. 
In de groepen 1 t/m 4 moeten de leerlingen wel eens 
iets voorbereiden of iets verzamelen voor een werkstuk 
of een thema in de klas.

Honden op het speelplein
Vooral jongere kinderen kunnen angstig zijn voor 
honden. We verzoeken u daarom uw hond niet op het 
speelplein mee te nemen. Het is niet toegestaan uw 
hond mee te nemen in het gebouw, met uitzondering 
van hulphonden.

Luizen pluizen
Een aantal ouders heeft zich bereid verklaard alle 
kinderen van de school, in preventieve zin, op hoofdluis 
te controleren. Na elke vakantie worden de kinderen 
gecontroleerd op hoofdluis. Ook kan er controle plaats-
vinden als er gevallen van hoofdluis op school worden
gemeld. Ouders worden door de school op de hoogte 
gebracht als er bij hun kind hoofdluis is geconstateerd. 
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Inentingen
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de in-
entingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR 
(Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar 
dat ze 13 worden ook de vaccinatie tegen HPV (baar-
moederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt 
de uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale 
locaties in de regio. Meer info op www.bmr-dtpprik.nl, 
www.hpvprik.nl of www.rijksvaccinatieprogramma.nl. 

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 geboorteda-
tum 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.

10.5 Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven (CJG) is er 
voor alle (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen en 
jongeren van 0 tot 23 jaar in de gemeente Veldhoven. 
U kunt bij het CJG terecht met al uw vragen over opvoe-
den en opgroeien. Medewerkers geven u direct advies 
of zorgen dat er indien gewenst een afspraak met u 
wordt gemaakt. Waar nodig zoeken we met u zo snel 
mogelijk de juiste ondersteuning. Binnen het CJG wer-
ken o.a. school maatschappelijk werk, jeugdmaatschap-
pelijk werk, jongerenwerk, jeugdverpleegkundigen en 
jeugdartsen samen.

Ondersteuningsteam
Onze school werkt samen met het Centrum voor Jeugd 
en Gezin Veldhoven. Medewerkers van het CJG (school-
maatschappelijk werk en de GGD) sluiten tijdens een 
leerlingbespreking door het ondersteuningsteam aan 
bij dit multidisciplinair overleg. In het ondersteunings-
team wordt de deskundigheid van de school aangevuld 
met die van het schoolmaatschappelijk werk en de 
jeugdgezondheidszorg. Dat geeft een bredere kijk op 
vragen die er zijn. Ook weet het ondersteuningsteam de 
weg naar diverse mogelijkheden buiten de school. In elk 
geval komt het ondersteuningsteam met advies of een 
hulpaanbod voor ouders en/of leerkracht. Uitgangspunt 
voor bespreking in het ondersteuningsteam is uiteraard 
dat dit steeds gebeurt in samenspraak met de ouders 
van een leerling.

Loket naar alle jeugdhulp
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk 
voor alle hulp aan jeugdigen en hun ouders. 
In de gemeente Veldhoven kiezen we ervoor om te 
werken met een ‘loket’ voor alle vragen over opvoeden 
en opgroeien, het CJG. De medewerkers die binnen het 
CJG werkzaam zijn kunnen veel vragen oppakken. Als 
ouders en/of hun kinderen vragen hebben die meer 
deskundigheid vragen, of als er veel speelt in het gezin 
kan de CJG-medewerker ervoor zorgen dat uw vraag te-
recht komt bij de juiste ondersteuner. Dat betekent dus 
dat u in Veldhoven met alle vragen over het opvoeden 
of opgroeien van uw kinderen terecht kunt bij het CJG.

Contact
Wilt u een vraag stellen aan of overleggen met
een medewerker van het Centrum voor Jeugd en
Gezin Veldhoven? U kunt ons op meerdere manieren
bereiken:
- telefonisch 040-2584113 (van maandag tot en met 
vrijdag van 10.00 – 16.00 uur);
- per mail via de website www.cjgveldhoven.nl

10.6 Inspectie van het onderwijs
Elke school in Nederland heeft te maken met een in-
specteur van onderwijs. De inspectie heeft tot taak om 
te controleren of de school voldoet aan alle wettelijke 
verplichtingen. Daarnaast kan de inspecteur nog een 
adviesfunctie hebben.
De inspectie beantwoordt geen telefonische vragen 
meer van onderwijsconsumenten. Eventuele vragen-
stellers worden doorgeleid naar Postbus 51.
 



2730

Snoepen willen we op school zoveel mogelijk beperken. 
Alleen bij verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen 
kan snoep getrakteerd worden. In gewone pauzes 
mogen kinderen enkel nog fruit, groente of een boter-
ham met gezond beleg nuttigen.
We gaan ervan uit dat iedereen hieraan zal meewerken. 
Het gaat tenslotte om de gezondheid van uw kind(eren).

Vervoer van kinderen
Vanaf 1 maart 2006 zijn de veiligheidsregels die gelden 
bij het vervoer van kinderen per auto strenger gewor-
den. Het volgende geldt nu: Kinderen kleiner dan 1,35 
m. moeten in een goedgekeurd kinderzitje. Kinderen 
groter dan 1,35 m. moeten een autogordel om. Er zijn 
voorlopig echter nog enige uitzonderingen. Als op de 
achterbank al 2 kinderzitjes in gebruik zijn, is er vaak 
geen plaats voor een derde. Dan mag een kind vanaf 3 
jaar op de overgebleven plaats de gordel gebruiken. Bij 
incidenteel vervoer over beperkte afstand van andere 
kinderen (bijv. bij uitwedstrijden van jeugdteams of 
schooluitstapjes) kan volstaan worden met het gebruik 
van de gordels.
Uiteraard houden we ons aan de voorschriften en vin-
den wij dat het vervoer zo veilig mogelijk moet.
Op school of op www.kinderzitjes.nl of www.veiligheid.nl 
kunt u meer informatie vinden.

 

Medicijngebruik
Soms wordt aan leerkrachten gevraagd om medicijnen 
toe te dienen aan kinderen of om een andere medische 
handeling uit te voeren. Doorgaans is de leerkracht hier 
wel toe bereid, maar mag dit pas doen na schriftelijke 
toestemming van de ouders. Hiervoor moeten ouders 
dan een verklaring invullen en ondertekenen. Deze ver-
klaring is op school verkrijgbaar bij de administratie.

Mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons is door leerlingen 
onder schooltijd niet toegestaan. De school is niet ver-
antwoordelijk voor de mobiele telefoons. 

Rookbeleid
Tabaksrook vormt een risico voor de gezondheid van 
de kinderen en volwassenen. Daarom verzoeken we u 
in het bijzijn van kinderen niet te roken. In het gebouw, 
maar ook op de schoolpleinen en de omgeving geldt 
een volledig rookverbod.

Snoepen, fruit en gezonde voeding
Steeds meer schoolkinderen hebben last van overge-
wicht. Dat kan op latere leeftijd gezondheidsklachten 
opleveren. Op veel (middelbare) scholen in Nederland
wordt daarom gezonde voeding gestimuleerd.
Als school willen wij ons daar ook actiever in opstellen. 

Ziekte leerling
Bij ziekte van uw kind moet u de leerkracht van 
de betreffende groep op de hoogte stellen. 
Dit kan schriftelijk, mondeling of telefonisch 
gebeuren. U kunt het bericht aan de conciërge 
of teamlid doorgeven. Hij of zij zorgt er dan 
voor dat de leerkracht op de hoogte gesteld
wordt. Als u de leerkracht zelf wilt spreken, dan 
graag bellen tussen 8.15 en 8.30 uur. Indien 
uw kind onder schooltijd medicijnen dient te 
gebruiken, kunt u op school een overeenkomst 
gebruik geneesmiddelen invullen tezamen met 
de leerkracht.

‘
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Bevoegd gezag
Stichting Veldvest  
Past. Jansenplein 21 
5501 BS Veldhoven  
040-2531201
www.veldvest.nl

Contactpersoon GMR
Monique Hovens

Nummereen 
U kunt tijdens kantooruren bellen naar  
0497-582126 of de website  
www.nummereen.com raadplegen.

Inspectie 
De inspecteur van het Onderwijs   
Postadres: Postbus 88 5000 AB Tilburg
Bezoekadres: Spoorlaan 420 ( 1e etage)
5038 CG Tilburg Telefoon: 088-6696060
www.onderwijsinspectie.nl 
vragen over onderwijs: 088-8051

Klachtencommissie
Interne contactpersoon van onze school:
nog te benoemen
Telefoon: 040-2532774
Externe vertrouwenspersoon  
Irma van Hezewijk
Telefoon: 06-54647212

Stichting Geschillencommissie 
Secretariaat Neutraal Bijzondere Scholen:
Klachtencommissie VBS,  
Bezuidenhoutseweg 225,  
2594 AL Den Haag
Telefoon: 070-3315252

Meldpunt vertrouwensinspecteur van de inspectie (voor klachten over seksueel mis-
bruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld).  
Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur. Telefoon: 0900-1113111 

info@veldvest.nl

GMR@Veldvest.nl

tilburg@owinsp.nl

irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 

3332

Namen en adressen
Aansturing  
Judith Aust 
Lineke Wijman

Leerkrachten
Renate Pas    
Monique van Lieshout 
Wendy van Ginkel   
Vacature 
Rian Huijbers    
Inge van der Hijden   
  
Administratie 
Vera van der Velden

Conciërge 
Jeroen Hummelink

Medezeggenschapsraad 
Geert van den Hout
Vacature
Wendy van Ginkel 
Rian Huijbers

Mayke Heitling   
Marjan Liebregts  
Vacant  

directeur
locatieleider

groep 1-2
groep 1-2 
groep 3-4
groep 3-4 en 5-6
groep 5-6 
groep 7-8

di-wo-do

ma-di-wo-do 

ouder
ouder  
leerkracht 
leerkracht

voorzitter 
secretaris 
penningmeester

  

j.aust@veldvest.nl
l.wijman@veldvest.nl

r.pas@veldvest.nl
m.vanlieshout@veldvest.nl
w.vanginkel@veldvest.nl

r.huijbers@veldvest.nl
i.vanderhijden@veldvest.nl

aantheike@veldvest.nl 

j.hummelink@veldvest.nl

geertvandenhout@outlook.com

 

Wijzigingen in de verenigingsadministratie kunnen ouders zelf via het ouderportaal van 
ParnasSys doorgeven.

 ovaantheike@gmail.com
Dagelijks bestuur Oudervereniging
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PO-Raad
Varrolaan 60
Postbus 85246, 3508 AE Utrecht
Tel: 030-3100933
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 – 12.30 uur
E-mail: info@poraad.nl
Internet: www.poraad.nl

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Wilt u een vraag stellen aan of overleggen met een medewerker van het Centrum  
voor Jeugd en Gezin Veldhoven?
Telefoon: 040-2584113  
(ma t/m vr 10.00 – 16.00 uur)
E-mail: via de website www.cjgveldhoven.nl 

Schoolmaatschappelijk werk Lumens Groep
Corina van Aarle
Telefoon : 06-612324697
E-mail: c.v.aarle@lumenswerkt.nl 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidoost-Brabant (GGD)
Postadres: GGD Brabant-Zuidoost, 
Postbus 8684 5605 KR Eindhoven 
E-mail: Jgz@ggdbzo.nl
Algemeen telefoonnummer:   
0492-584888
Afdeling jeugdgezondheidszorg:  
0492-584821
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Colofon
Deze schoolgids is tot stand gekomen in overleg tussen directie, team en de Medezeggenschapsraad / School-
raad. De Medezeggenschapsraad heeft hierop haar instemming verleend. 

Wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de schoolgids worden voorbehouden.



opent je wereld
Heike 19, 5508 PA Veldhoven. Telefoon: 040-2532774. basisschoolaantheike.nl


