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Voorwoord: 
Voor u ligt onze jaargids van het Radboudkindcentrum: We verzorgen zowel onderwijs als opvang voor kinderen. Het gaat hierbij om de voor- en naschoolse 
opvang. In deze gids vindt u praktische informatie voor het komende schooljaar. Deze jaargids ontvangt u ieder jaar bij de start van het schooljaar. Daarnaast 
hebben wij een schoolgids. In deze gids staat alle overige informatie over hoe wij ons onderwijs vormgeven. Deze is te downloaden vanaf onze website en de 
informatie in deze schoolgids is ook te vinden op de website van scholenopdekaart.nl.   
In deze jaargids vindt u praktische informatie en data zoals de groepsverdeling, een kalender met vakanties, studiedagen en andere belangrijke data. Daarnaast 
ontvangt u ook maandelijks de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staan actuele data en hierin worden activiteiten vermeld, die op dit moment nog niet bekend zijn. 
Houdt u hiervoor ook onze website in de gaten of de kalender in Social Schools! 
 
Paul Vrasdonk, directeur.
Radboud Kindcentrum 
Slimpad 18   
1851 LB Heiloo tel: 072-5332530 
info@radboudkindcentrum.nl 
www.radboudkindcentrum.nl  
Directeur:  Dhr. Paul vrasdonk 
    
    E-mail: info@radboudkindcentrum.nl 
 
Onderbouwcoördinator en MT lid: Mevr. Corine van den Hoek 
   E-mail: corine.vandenhoek@radboudkindcentrum.nl 
 
Intern begeleider, bovenbouwcoördinator en MT lid: Mevr. Jooske Limmen 
   E-mail: Jooske.limmen@blosse.nl 
 
Intern begeleider en MT lid:  Mevr. Marlieke Polle 
   E-mail: marlieke.polle@radboudkindcentrum.nl  
 
Kinderopvang:   Mevr. Daisy Ladee 
   E-mail: daisy.ladee@blosse.nl  
 
Administratie:    Mevr.Gabriëlle Wanders                                                  
   E-mail: administratie@radboudkindcentrum.nl 

     
    
  
 
Ons team bestaat uit: 
1 directeur 
1 onderbouw-coördinator, tevens leerkracht 
1 bovenbouw-coördinator, tevens leerkracht 
2 Intern Begeleider 
1 Remedial Teacher, tevens 
leerkracht 
1 ICT-coördinator, tevens 
leerkracht 
25 leerkrachten  
1 conciërge 
3 onderwijsassistenten 
1 administratief medewerker 
   
  

mailto:info@radboudkindcentrum.nl
http://www.radboudkindcentrum.nl/
mailto:info@radboudkindcentrum.nl
mailto:corine.vandenhoek@radboudkindcentrum.nl
mailto:Jooske.limmen
mailto:marlieke.polle@radboudkindcentrum.nl
mailto:daisy.ladee@blosse.nl
mailto:administratie@radboudkindcentrum.nl
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Augustus 2021 
 

Maandag  
 

Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag  

 
 
 

     1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 
1e schooldag 

24 25 26 27 28 29 

30 31      
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In deze gids zijn de volgende zaken te vinden 
 

• Algemene informatie, contactgegevens   blz. 2 

• Schooltijden, start van de dag    blz. 6   

• E-mailadressen van de leerkrachten    blz. 6 

• Plattegrond van ons kindcentrum   blz. 8 

• Onze schoolvisie     blz. 10 

• Kanjertraining       blz. 10 

• Identiteit      blz. 12 

• Gym        blz. 12 

• Samenstelling van de school    blz. 14 

• Terugblik op ons onderwijs    blz. 14 

• Medezeggenschapsraad     blz. 16 

• Ouderraad      blz. 16 

• Vakantierooster, studiedagen    blz. 18 

• Verlof, gesprekken, rapporten      blz. 18 

• Informatieavonden      blz. 18 

• Hoe volgen wij de ontwikkeling?    blz. 20 

• Communicatie, hoofdluis, jarigen    blz. 20 

• Vooruitblik op ons onderwijs    blz. 22 

• Welzijn en veiligheid     blz. 22 

• Buitenschoolse opvang      blz. 24   
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September 2021 
 

Maandag  
 

Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag  

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 
Muziekdag hele 
school met de 
Klankenkaravaan. 

15 16 17 18 19 

20 21 22 23 
Schoolreis 

24 25 26 

27 28 29 30 
Studiedag 

1 
studiedag 
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Schooltijden: 
We werken met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen op school 
met de leerkracht eten en daarna onder toezicht van leerkrachten 
buitenspelen. 
De schooltijden zijn voor alle groepen als volgt:  
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  8.45 – 14.45 uur 
en op woensdag  8.45 – 12.15  uur 
 
Vanaf 8:30 uur 's ochtends zijn de kinderen welkom op het schoolplein. Om 
8:35 uur gaan de deuren open en mogen de kinderen naar binnen. Zolang we 
te maken hebben met de coronaregel dat volwassenen 1,5 m afstand moeten 
houden  mogen er bij de aanvang en het uitgaan van de school geen ouders 
tegelijk de school in. We hebben om de school heen een aantal plaatsen 
aangewezen, waar de ouders de leerlingen uit de verschillende groepen 
kunnen afleveren en ophalen. U kunt dat zien op het kaartje hiernaast. Wij 
gaan er vanuit dat de ouders ook onderling de 1,5 m afstandregel goed 
naleven.  
 
We beginnen om 8:45 uur met ons dagprogramma.  
 
In de groepen 1/2 starten we de dag meestal met een inloop voor de 
kinderen. Als de kinderen binnenkomen, kunnen zij een activiteit kiezen of 
doen een activiteit die klaarligt. 
In de groepen 3 t/m 8 wordt gestart met lezen.  
 
Indien u een vraag heeft, wilt u die na schooltijd aan de leerkracht stellen? 
Uiteraard kunnen echt dringende zaken wel voor schooltijd worden 
doorgegeven. 
 
 
         
         
         
         
     



 7 

De groepen en de leerkrachten  
Groep 1/2A:  juf Marleen en Juf Regina 
  marleen.vredevoort@radboudkindcentrum.nl   
  regina.duursma@radboudkindcentrum.nl  
Groep 1/2B:  juf Rianne en juf Wilma 
  rianne.vantricht@radboudkindcentrum.nl 
  wilma.vananholt@radboudkindcentrum.nl   
Groep 1/2C:  juf Sandy en juf Corine 
  sandy.vreeswijk@radboudkindcentrum.nl 
  corine.vandenhoek@radboudkindcentrum.nl  
Groep 1/2D:  juf Martine en juf Dineke 
  martine.slinger@radboudkindcentrum.nl 
  dineke.mink@blosse.nl  
Groep 3A: juf Jenny en juf Martijntje 

jenny.groeneveld@radboudkindcentrum.nl 
martijntje.koomen@radboudkindcentrum.nl   

Groep 3B:  juf Margreet en  juf Renske 
  renske.colli@radboudkindcentrum.nl  
  margreet.schouten@radboudkindcentrum.nl  
Groep 4:  juf Mieke en juf Martijntje 

mieke.mooij@radboudkindcentrum.nl 
martijntje.koomen@radboudkindcentrum.nl 

 

Groep 4-5: juf Jooske en juf Dineke 
  jooske.limmen@radboudkindcentrum.nl  
  dineke.mink@blosse.nl   
groep 5   meester Sjors en meester Rob 
  sjors.melissen@blosse.nl 
  rob.buur@radboudkindcentrum.nl 
groep 6  juf Kiki, meester Dick en juf Myrthe. 

kiki.klaver@radboudkindcentrum.nl 
myrthe.zijp@blosse.nl 

                             dick.bulthuis@radboudkindcentrum.nl 
Groep 6-7: juf Fien en juf Corien 
  fieneke.gravemaker@radboudkindcentrum.nl 
  corien.vanginkel@blosse.nl 
Groep 7  juf Monique en juf Ingrid  
  monique.dam@radboudkindcentrum.nl 

ingrid.dekker@radboudkindcentrum.nl  
Groep 8A: juf Karin en juf Marianne 
  karin.baas@radboudkindcentrum.nl  
  marianne.kamps@blosse.nl 
Groep 8B: juf Carla en meester Dick 
  carla.duin@radboudkindcentrum.nl 
  dick.bulthuis@radboudkindcentrum.nl 
 
 

   
 
 Onze onderwijsassistenten   juf Kaylee, juf Monique en juf Judith  ondersteunen in  verschillende groepen. 

 
 
 
 

mailto:regina.duursma@radboudkindcentrum.nl
mailto:marlieke.polle@radboud-school.nl
mailto:wilma.vananholt@radboud-school.nl
mailto:sandy.vreeswijk@radboud-school.nl
mailto:corine.vandenhoek@radboud-school.nl
mailto:martine.slinger@radboud-school.nl
mailto:jenny.groeneveld@radboudkindcentrum.nl
mailto:martijntje.koomen@radboudkindcentrum.nl
mailto:renske.colli@radboud-school.nl
mailto:mieke.mooij@radboud-school.nl
mailto:martijntje.koomen@radboudkindcentrum.nl
mailto:jooske.limmen@radboud-school.nl
mailto:rob.buur@radboud-school.nl
mailto:kiki.klaver@radboudkindcentrum.nl
mailto:myrthe.zijp@blosse.nl
mailto:dick.bulthuis@radboudkindcentrum.nl
mailto:fieneke.gravemaker@radboudkindcentrum.nl
mailto:monique.dam@radboudkindcentrum.nl
mailto:ingrid.dekker@radboudkindcentrum.nl
mailto:carla.duin@radboud-school.nl
mailto:dick.bulthuis@radboud-school.nl
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Oktober 2021 
 

Maandag 
 

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

  
 
 

 30 september 
Studiedag 

1 
Studiedag 

2 3 

4 5 6 7 
 

8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 
 

19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Herfstvakantie 

Schoolfotograaf 
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Dit is de plattegrond van ons kindcentrum 
     

 
              
  
 
Op het middenplein zijn de groepen 8 gevestigd in het modulaire schoolgebouw waar ook de buitenschoolse opvang gehuisvest is.   
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November 2021 
 

Maandag  
 

Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag  

1 2 3 
 

4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 
Studiedag 

23 24 25 26 27 28 

29 30      
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Schoolvisie 

 

 
Achter de kernwaarden van ieder puzzelstukje zit een aantal bijpassende 
kenmerken, waaruit valt af te lezen wat dat voor de school betekent: wat 
mag u bij deze kernwaarden van de school verwachten. Het is te uitgebreid 
om dat in deze jaargids te melden. Ze zijn terug te lezen op onze website 
én ze zijn te lezen bij de hoofdingang van de school. 
 
Kanjertraining: 
Wij zijn trots op het feit dat wij een “Kanjerschool” zijn. Dit houdt in dat wij in 
de omgang met elkaar nastreven om positief over elkaar en de ander te 
denken. Hierbij houden we een aantal omgangsregels in stand: 

• We vertrouwen elkaar 

• We helpen elkaar 

• We werken samen 

• We hebben plezier 

• We doen mee 
In de klassen worden regelmatig lessen gegeven waarbij bovenstaande aan 
de orde komt. Twee keer per jaar hebben wij open lessen waarbij u van harte 
welkom bent.  
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December 2021 
 

Maandag  
 

Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag  

  1 2 3 
Sinterklaasfeest 

4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Kerstvakantie 
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Onze identiteit: 
Radboudkindcentrum is een katholieke school. Als katholieke school wordt er 
een bijdrage geleverd aan een klimaat waar ruimte is voor religieuze 
ontwikkeling van een leerling. 
Hoewel een katholieke levensovertuiging de basis is van waaruit op onze 
school onderwijs wordt gegeven, zijn ook kinderen met een andere 
levensovertuiging of achtergrond welkom. We gaan ervan uit dat de ouders 
en kinderen onze identiteit en de daarbij behorende activiteiten respecteren 
en meemaken. Wat houden deze activiteiten in: 

• De school geeft vorm aan de religieuze ontwikkeling door de dag te 
starten  met een dagopening. Dit is een moment van stilstaan met elkaar. 
In de onderbouw groepen wordt een openingslied gezongen.  

• Er wordt gewerkt met de katechesemethode “Trefwoord”. Elke dag is er 
een kalenderblad en aan de hand daarvan een (Bijbel) verhaal, een liedje, 
gebed of een gedicht. 

• Met Pasen en Kerst gaan we met de hele school naar de kerk voor een 
viering. 

 
 
Op deze manier helpt de school de 
leerlingen vorm te geven aan de eigen 
levensbeschouwing. De levenservaring 
staat hierbij centraal en de verhalen die 
verteld worden sluiten daarop aan. 
Hierbij wordt uitgegaan van het kind zelf 
en van de belevingswereld van het kind.  
 

 
 
Gym: 
Twee keer per week krijgen de kinderen gym van één van onze leerkrachten. 
Alle leerkrachten die gym geven, zijn hiertoe bevoegd. Een gymuur in de 
week hebben de leerlingen gymles van onze vakleerkracht, meester Rob 
Buur. 
De kinderen van groep 1 en 2 dit jaar in de grote gymzaal 

Zij gymmen in ondergoed en op gymschoenen.  
Vanaf groep 3 gymmen de kinderen in de 
gymzaal die op het middenplein naast onze 
school staat. Er wordt dan gegymd in 
gymkleding en met gymschoenen aan. Als 
kinderen hun gymkleding niet bij zich hebben, 
kunnen zij niet mee gymmen. Zij krijgen werk 
mee en zitten tijdens de gymles in een andere 
groep. Het onderstaande gymrooster kan gedurende het jaar nog aangepast 
worden. 

Gymrooster Breedelaan 2021 – 2022: 
Dinsdag     Woensdag 
 8.45 –  9.20    groep 1-2D                    8.45 - 9.45   groep 1-2A 
 9.20 – 9.55   groep 1-2C  9.45 – 10.30  groep 1-2B  
9.55 – 10.30   groep 1-2B  10.30– 11.15   groep 1-2D 
10.30–  11.05   groep 1-2A                                10.30 – 11.05  groep 1-2C 
11.05 – 11.45          groep 5   
11.45  – 12.30   groep 3A    
13.15 – 14.00  groep 4 
14.00 – 14.45     groep 4-5                           Donderdag                                  
                                        8.45 –  9.30    groep 6-7 
       9.30 – 10.10   groep 3B 
     10.10 – 10.50   groep 3A 
     10.50 – 11.30    groep 4 
     11.30 – 12.10   groep 4-5 
     12.40 – 13.20    groep 5 
     13.20 – 14.00   groep 6 

14.00 – 14.45    groep 8a 
 

Gymrooster Burenweg 2021 – 2022 
 
Dinsdag                                                                                    Woensdag 
8.45 – 9.30                  groep 8B                                              8.45 – 9.30                 groep 8A                               
                                                                                                     9.30 – 10.10              groep 7 
14.00 – 14.45              groep 7                                                10.10 – 10.50             groep 6 
                                                                                                    10.50 – 11.30             groep 6-7 
                                                                                                    11.30 – 12.15             groep 8B 
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              Januari 2022
 

Maandag  
 

Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag  

 
 
 

    1 2 

3 
 

4 5 6 7 8 9 
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31       

Kerstvakantie 
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Onze school 
De school telt momenteel ongeveer 350 leerlingen, verdeeld over 14 
groepen. Gezien het feit dat we met 14 groepen werken, verdeeld over 8 
leerjaren, kan de samenstelling van groepen jaarlijks wijzigen. We proberen 
natuurlijk de kinderen ieder jaar zoveel mogelijk in dezelfde groep te houden.   

Toch kan het voorkomen, dat uw kind 
het ene jaar in een enkele groep zit en 
het volgende jaar in een 
combinatiegroep komt, waardoor het 
bij andere kinderen in de klas komt. Dit 

heeft onder andere te maken met de instroom van het aantal leerlingen in 
groep 1 en de uitstroom van het aantal leerlingen uit groep 8. We streven 
naar een groepsomvang van 25 à 30 leerlingen, maar hierin kan jaarlijks een 
verandering optreden. Dit kan komen, doordat er aan het eind van het jaar 
een grote groep kinderen van school gaat en omdat op basis van het 
leerlingenaantal in oktober het aantal personeelsleden voor het jaar daarop 
bepaald wordt. 
 
Terugblik op het afgelopen schooljaar. 

Schooljaar 2020-2021 was een schooljaar waarin we veelvuldig te maken 

kregen met de gevolgen van de coronapandemie. Er was een lange 

schoolsluiting die begon een paar dagen voor de Kerstvakantie. Tijdens de 

scholensluiting zijn we weer overgegaan op Onderwijs op afstand. 

Gelukkig hadden we daar ondertussen enige ervaring in. In deze periode 

is er heel veel gevraagd van de ouders om het thuisonderwijs te 

organiseren. Op school hebben we toen de noodopvang kunnen regelen 

voor de leerlingen die thuis niet opgevangen konden worden. Dat was 

lastiger dan tijdens de eerste scholensluiting, omdat toen de pedagogisch 

medewerkers van de BSO de noodopvang deden. Nu moesten wij het 

organiseren vanuit het onderwijs en dat lukte vooral door de inzet van 

onze onderwijsassistenten en de stagiaires.  Daar waren we heel blij mee. 

Naast de scholensluiting is het ook een aantal keer voorgekomen dat een 

groep in quarantaine moest i.v.m. een besmettingsgeval in de groep. Op 

onze website verscheen voor de ouders de beslisboom. Een hulpmiddel 

voor ouders en school om bij twijfel te kunnen bepalen of een leerling 

naar school mocht komen of toch thuis moest blijven. Voor kinderen die 

thuis moesten blijven organiseerden we thuisonderwijs. We maakten 

onderscheid tussen Onderwijs op afstand waarbij de leerlingen online 

contact hadden met de leerkracht voor overleg en instructie, en 

Thuisonderwijs waarbij er een werkpakket werd geleverd die de 

leerlingen dan zelfstandig thuis moesten maken. Schooljaar 2020-2021 

heeft veel gevraagd van leerlingen, ouders en het team van ons 

Kindcentrum.  

Veel dingen zijn door de coronamaatregelen niet 

doorgegaan. Er was geen Kerstdiner, geen 

zomerfeest en ook de schoolreisjes gingen 

helaas niet door. Een aantal evenementen lukte 

wel. Er was allereerst een Gewoon-omdat-het-

kan-dag in maart waarbij de leerlingen in de bubbel van hun eigen groep 

een feestdag hadden. We hebben ook de Koningsspelen kunnen 

organiseren en gelukkig konden ook de schoolkampen van de groepen 7 

en 8 doorgang vinden. Tenslotte hebben de groepen 8 ook hun 

eindmusical kunnen opvoeren in theater De Beun.  

Wat betreft de schoolontwikkelingen zijn we met de hele school gaan 

werken met de muziekmethode Muziekexpres; zijn er een aantal collega’s 

weer bijgeschoold wat betreft de Kanjertraining en hebben er een aantal 

collega’s een opleiding afgerond. Denk hierbij aan gymnastiek, werken 

met hoeken in groep 3 en de opleiding voor rekencoördinator of intern 

begeleider.  

Aan het einde van het schooljaar hebben we afscheid genomen van juf 

Melanie en juf Mariëtte die beiden op een andere school verder gaan.  

Het was een heftig jaar, een jaar dat we nooit meer gaan vergeten en 

ondanks alle energie die het heeft gekost ook een jaar vol met mooie 

momenten waarin we ervaren hebben hoe we samen heel veel 

aankunnen.  
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Februari 2022 
 

Maandag  
 

Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag  
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28       

 
 

voorjaarsvakantie 
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Medezeggenschapsraad: 
De medezeggenschapsraad, een vertegenwoordiging van ouders en 
leerkrachten, kijkt mee met alle beleidsmatige zaken die zich binnen de 
school afspelen. Bij de onderwerpen valt te denken aan bijvoorbeeld 
financiën, veiligheid, groepsverdeling en schoolontwikkeling.  
 
De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt: 
Ouders:  Martijn Smit (voorzitter) 
  Bart verkissen 
  Helen Wildeboer 
Leerkrachten: Dick Bulthuis (tevens lid van de GMR van Blosse) 
  Ingrid Dekker 
  Jooske Limmen (secretaris) 
Meer informatie over de werkzaamheden van de MR kunt u vinden op onze 
website. Onder het kopje ouders staat een verwijzing naar de 
Medezeggenschapsraad. Vragen en opmerkingen kunt u doorgeven via:  
e-mail: mr@radboudkindcentrum.nl 
 
Ouderraad 
De ouderraad, een vertegenwoordiging van ouders, houdt zich bezig met 
allerlei activiteiten en festiviteiten die zich binnen de school afspelen. Hierbij 
valt te denken aan ondersteuning bij de feesten zoals Sint en Kerst, 
organiseren van het schoolreisje, inzamelen van oude kleding en een 
signaleringsfunctie bij andere zaken. Jaarlijks wordt een ouderbijdrage 
gevraagd. (ouderver.bs.St.Radboud NL90 RABO 0120 5017 75) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De samenstelling van de ouderraad is als volgt: 
Dhr.     Remco Kuiper (voorzitter) 
                            Remcokuiper25@gmail.com 
             
Dhr.     Jan Willem Geldermans (secretaris) 

                                   jwfgeldermans@icloud.com 
       
  
Mevr. Bea de Hoop (secretaris) 
beadehoop@gmail.com 
 
Dhr. Dennis Mes (penningmeester) 

                                          dmes76@gmail.com 
 
Dhr. Gertjan van Soest 
 
Mevr. Tanya op de Weegh 

 
              Mevr. Ineke Tienstra 
 
              Mevr. Inge Bolten 
 
              Mevr. Thirza Postma 
 
                                     

             
   

  
 
Meer informatie over de werkzaamheden van de OR kunt u vinden op onze 
website. Onder het kopje ouders staat een verwijzing naar de Ouderraad. 
Ook via e-mail bereikbaar: ouderraad@radboudkindcentrum.nl   
 
 

mailto:Remcokuiper25@gmail.com
mailto:jwfgeldermans@icloud.com
mailto:beadehoop@gmail.com
mailto:dmes76@gmail.com
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Maart 2022 
 

Maandag  
 

Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag  
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28 29 30 31    
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Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

 

herfstvakantie ma. 18-10-2021 vr. 22-10-2021 

kerstvakantie vr. 24-12-2021 vr. 07-01-2022 

voorjaarsvakantie ma.21-02-2022 vr. 25 -02-2022 

Pasen vr. 15-04-2022 ma. 18-04-2022 

Koningsdag  In meivakantie   

Meivakantie ma. 25-04-2022 vr. 06-05-2022 

Hemelvaart do. 26-05-2022      vr. 27-05-2022  

Pinksteren ma. 06-06-2022  

zomervakantie ma. 18-07-2022 vr 26-08-2022 

 

Zomervakantie volgend schooljaar: 
Voor de komende periode is de zomervakantie als volgt vastgesteld: 
2022/2023: 22 juli 2023 – 3 september 2023 
 
Studiedagen en werkmiddagen: 
Voor het komende jaar hebben we de volgende studiedagen (voor zover nog 
niet in het vakantierooster verwerkt!) en werkmiddagen vastgelegd. 

- donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober 
- maandag 22 november 
- vrijdag 11 februari 
- vrijdagmiddag 18 februari 
- dinsdag 5 april 
- maandag 20 juni 

Op deze dagen geven wij vorm en inhoud aan onze schoolontwikkeling. 
Indien zich in het schooljaar geen calamiteiten voordoen is de laatste dag van 
het schooljaar , vrijdag 15 juli, een extra studiedag. 

 
Verlof buiten schoolvakanties: 
Het is niet toegestaan om buiten de vastgestelde vakanties op vakantie te 
gaan. Hiervoor zijn landelijke regels vastgesteld waar wij ons als school aan 
houden. Deze regels kunt u teruglezen in onze schoolgids, op de website van 
de gemeente of op de website van de rijksoverheid. Wanneer u toch recht 
heeft op verlof, kunt u dit middels een formulier tijdig bij de directie 
aanvragen 
 
 
 
Oudergesprekken: 
 
Gedurende het schooljaar willen we alle ouders minimaal twee keer spreken. 
Hiervoor is een aantal momenten in het jaar geprikt. In de eerste 
gespreksronde organiseren wij vanaf groep 3 ouder-kindgesprekken.  
Via SocialSchools kunt u zich voor deze gesprekken inschrijven. Als u de 
leerkracht tussendoor wilt spreken, neem dan gerust contact op.  
 
Rapportuitgifte. 
De rapporten worden alleen op de dag van uitgifte meegegeven. Bij 
afwezigheid wordt het rapport opgestuurd of bezorgd. De data zijn: 
woensdag 4 maart en woensdag 6 juli. 
 
Informatieavonden: 
In andere jaren hielden we altijd in de eerste weken 
informatieavonden voor de ouders. In verband met de 
coronamaatregelen kunnen we dat dit jaar niet organiseren. In 
plaats daarvan zullen de leerkrachten een informatiefilmpje 
maken. 
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April 2022 
 

Maandag  
 

Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag  

    1 2 3 

4 5 
studiedag 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 
Goede Vrijdag 

16 17 

18 
2e paasdag 

19 20 
Eindtoets groep 8 

21 
Eindtoets groep 8 

22 
Koningsspelen  

23 24 

25 26 27 28 29 30  

 
 
 
 
 

 
 
 

Meivakantie 
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Hoe volgen we de ontwikkeling van uw kind? 
De leerkracht houdt de ontwikkeling van uw kind in de gaten. Dit doen wij op 
diverse manieren: 

• Observaties 

• Methode gebonden 
toetsen 

• Cito-toetsen 
 
 
Op basis hiervan wordt de instructie zoveel mogelijk op het kind afgestemd. 
Naar aanleiding hiervan kan soms extra begeleiding nodig zijn.  
De methodetoetsen nemen we gedurende het jaar af, op het moment dat de 
te toetsen stof vanuit de methode aan de orde is geweest.  
 
De Cito-toetsen worden op twee momenten in het jaar afgenomen, te weten: 
januari/februari en juni/juli. 
 
In ons zorgprotocol, te lezen op onze website, is te lezen op welke manier wij 
deze extra begeleiding aanbieden en hoe we dit organiseren. 
 
Onze uitstroomgegevens zijn als volgt: 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

VMBO 18 14 6 18 12 13 

VMBO-T/HAVO 5 3 5 6 5 13 

HAVO 14 7 3 3 3 3 

HAVO/VWO 2 4 3 6 8 4 

VWO 7 14 7 6 4 7 

 
 
 
 
 

Communicatie 
Voor de communicatie met ouders maken wij onder andere gebruik van 
SocialSchools. Dit is een programma 
waarbij de nieuwsbrief, hulpvragen en 
andere belangrijke informatie digitaal 
verstuurd wordt. Ook het plannen van gesprekken gebeurt op deze manier. 
Belangrijk hierbij is wel dat u zelf zorgt voor de juiste contactgegevens. Op 
het moment dat uw kind op school start, ontvangt u hierover informatie. Als 
u vragen heeft bij het aanmelden, horen we dit graag.   
 
Hoofdluis 
Ook onze school heeft af en toe te maken met hoofdluis. Wanneer u 
signaleert dat uw kind hoofdluis heeft, is het belangrijk dit direct bij de 
leerkracht te melden. Als uw kind behandeld is, kan het gewoon op school 
komen.  
Er is een groep ouders die zich inzet voor het bestrijden van hoofdluis . De 
leerlingen worden na elke vakantie gecontroleerd op hoofdluis.  
 
 
  
 
Jarigen 
Als uw kind jarig is, mag hij of zij dit 
natuurlijk in de klas vieren. Stem met de 
leerkracht af hoe dit gevierd wordt en of 
u daarbij aanwezig kan/mag zijn.  
Als traktatie is het fijn wanneer u 
informeert naar mogelijke allergieën en 
hier zo mogelijk rekening mee houdt. Bij de traktatie vinden we het fijn als de 
kinderen één ding trakteren, waarbij een gezonde traktatie steeds meer een 
“must”is. (Lolly’s en kauwgum zijn ongewenst.) Daarnaast moeten i.v.m. 
Corona de traktaties voorverpakt zijn. Op school ligt een map met ideeën 
voor gezond trakteren. 
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Mei 2022 
 

Maandag  
 

Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag  

 
 
 

     1 

2 
 

3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 
 

27 28 29 

30 31 
 
 

     

Meivakantie 

Hemelvaartsvakantie 

avond 4-daagse 
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Vooruitblik voor het komende jaar 
Hoewel er vorig schooljaar door alle toestanden sommige 
geplande ontwikkelingen niet helemaal uit de verf zijn 
gekomen, hebben we er toch ook een aantal wel goed op 
kunnen pakken. Dit jaar gaan we hier mee verder en 
starten we stilgevallen ontwikkelingen weer op.  Uiteraard 
ontwikkelen we ons verder in het spelend leren van het 
jonge kind en met het werken met IPC (portfolio). Het is 
zo aan onze school verbonden dat dit een langdurend 
proces is.  
Vorige jaren is er een proces ingezet om een nog beter zicht op de 
ontwikkeling van kinderen krijgen: Beter analyseren van de resultaten en 
deze informatie gebruiken om de onderwijsbehoeften van kinderen voor de 
komende tijd vast te leggen. Daarbij maken we gebruik van de leerlijnen die 
voor deze jonge kinderen gelden. 
We gaan ons komend  jaar met name richten op het vak lezen. We hebben 
stuurgroepen die zich bezig houden met aanvankelijk lezen, technisch lezen 
en begrijpend lezen.  
Het is al enige jaren niet meer zo dat alle kinderen die in groep 3 starten 
allemaal tegelijk met het aanvankelijk leesproces beginnen. Het is beter 
kinderen hiermee te laten starten als ze er aan toe zijn: dan leren ze het 
beter en sneller. Anders als vorige jaren gaan we dit schooljaar met deze 
kinderen wel starten met het aanbod, maar in een behapbaar tempo.  

  
ICT is een steeds belangrijker middel in ons 
onderwijs. Dit jaar hebben we flink geïnvesteerd 
in nieuwe chromebooks voor alle leerlingen 
vanaf groep 4.  
 
In groep 3 starten we met een nieuwe 

rekenmethode. Deze rekenmethode is puur een methode voor groep 3. 
Vanaf groep 4 is bij rekenen werken vanuit leerdoelen het uitgangspunt.  
Hierbij is de rekenmethode niet meer leidend, maar gaan we uit van de 
leerdoelen (die wettelijk zijn vastgesteld). Dit vraagt om een  nieuwe 
aanpak. Die zijn we vorige jaren gestart en we gaan dit komend jaar verder 
verbeteren. 
Het eigen leerproces kunnen beoordelen, is het allerbelangrijkste om de 
leerprestaties te verhogen. Kenmerken van een leerling die zijn eigen 
prestaties kan beoordelen zijn: 

• Leerlingen die inzicht hebben in hun eigen leren en hun volgende 
leerstappen (zelf) kunnen plannen 

• Leerlingen die actief leren en betrokken zijn bij hun leerproces 

• Leerlingen die a.d.h.v. hun resultaten hun leren evalueren en de 
volgende stappen in hun leerproces plannen 

• Leerlingen die het leerdoel van elke les begrijpen 

• Leerlingen die de succescriteria gebruiken om te beoordelen of ze hun 
leerdoelen hebben gehaald 

• Leerlingen die een antwoord kunnen formuleren op: 
o Waar ga ik heen? 
o Hoe sta ik ervoor?  
o Wat is de volgende stap? 

Tenslotte hebben we dit jaar in het team te maken met 3 collega’s die met 
zwangerschapsverlof gaan. Zij zullen er een aantal maanden uit zijn. Met 
het huidige gebrek aan leerkrachten is het een hele uitdaging om dit goed 
op te vangen, maar we hebben er alle vertrouwen dat ook dit ons weer 
gaat lukken.  
 
Het welzijn en veiligheid in onze school 
Onze school is een zogenoemde frisse school. In alle lokalen is een 
luchtcirculatiesysteem aanwezig. Hiermee wordt de temperatuur in het 
lokaal op peil gehouden. Daarnaast wordt ook de CO2 waarde gemeten en 
zo nodig wordt de lucht ververst. Op deze manier wordt de lucht in de 
lokalen zoveel mogelijk fris gehouden! 
Wij zijn uiteraard in het bezit van een zgn. gebruikersvergunning. Dat houdt 
in dat het gebouw aan de gestelde veiligheidseisen voldoet, zoals 
noodverlichting, ontruimingsalarm, aanwijzingen voor nooduitgangen, 
veiligheidsglas en dergeljke. 
We hebben een ontruimingsplan. In alle klassen hangt een plattegrond met 
daarop een vluchtroute en een korte beschrijving ‘wat te doen bij brand?’ 
Verder wordt er twee keer per jaar een ontruimingsoefening gedaan. De 
eerste keer aan het begin van het schooljaar. Deze wordt van te voren bij 
leerkrachten en leerlingen aangekondigd. 
Daarna kijken we welke zaken verbeterd 
kunnen worden. De tweede keer, verderop in 
het jaar, doen we dit onaangekondigd.  
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Juni 2022 

 
Maandag  

 
Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag  

 
 

 1 2 3 4 5 

6 
2e Pinksterdag 

7 8 9 10 11 12 

13 14 
 

15 16 17 18 19 

20 
Studiedag 

21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 
  
 

Kamp groep 8 

avond 4-daagse 
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Voor- en naschoolse opvang  van het Radboud Kindcentrum  

BSO Radboud is voor kinderen van 4 t/m 13 jaar en 
gevestigd aan het Slimpad in Heiloo. De ligging leent zich 
goed voor uitstapjes in de omgeving en natuurlijk naar het 
bos. 

De BSO is gehuisvest in een eigen ruimte in het gebouw naast de 
Radboudschool, het “Chalet”. Naast de ruime kindvriendelijke keuken zijn er 
aparte hoeken waar verschillende leeftijden zich kunnen vermaken. Ook 
gebruikt de BSO een lokaal en de aula in het hoofdgebouw van de school. In 
de aula van school worden de kinderen opgevangen van 7 jaar en ouder. 
Voor het buitenspelen wordt er gebruik gemaakt van het schoolplein met 
zandbak, voetbalveldje en klimhuis met glijbaan. 
Er worden activiteiten aangeboden die aansluiten bij de belevingswereld van 
kinderen en verschillende ontwikkelingsgebieden in een warme en liefdevolle 
omgeving.  
  

Openingstijden: maandag t/m vrijdag na school. Wij bieden ook voorschoolse 

opvang vanaf 7.30 uur.  

 

 

 

Voor verdere informatie of een afspraak om bij ons te komen kijken, kunt u 

contact opnemen met Klantcontact. 

 

klantcontact@blosse.nl 

072-5712045 
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Juli 2022 
 

Maandag  
 

Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag  

   
 

 1 2 3 

4 
Musical 8A 

5 
Musical 8B 

6 7 8 9 10 

11 12 
Afscheidsavond 
groep 8. 

13 14 15 
Vrije dag onder 
voorbehoud.  
 

16 17 

18 
 

19 20 21 22 23 24 

25 
 

26 27 28 29 30 31 

 
 
 

zomervakantie 

zomervakantie 


