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Kort voorwoord 

 
Voor U ligt de schoolgids. Deze gids verschijnt jaarlijks aan het begin van het schooljaar.  
Deze gids bestaat uit actuele gegevens zoals informatie over de schooltijden, gegevens van 

teamleden, vakanties, informatie over het oudercomité, etc. 

Vanaf schooljaar 2016-2017 zitten wij in een prachtig nieuw schoolgebouw. De kinderopvang en de 

basisschool werken hier samen aan een plek waar kinderen zich fijn voelen en zich kunnen 

ontwikkelen.  

We hopen dit schooljaar samen met u een verantwoorde bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en 

vorming van uw kind. We vragen van u een positief kritische blik op ons werk. Het team van De 

Leydraad staat open voor adviezen en wil voor u, de ouders/verzorgers, laagdrempelig zijn. 

De deur staat altijd open. 

De schoolgids is bedoeld voor ouders die op dit moment een kind op De Leydraad hebben. Daarnaast 

is de schoolgids bestemd voor ouders die overwegen hun kind op onze school te plaatsen. We hopen 

dat u onze gids met plezier leest. Als u tijdens, of na het lezen, vragen, opmerkingen of suggesties 

heeft, vertel ze ons! 

 

Vriendelijke groet namens het team,  

Mayke van Drunen. 

Directeur Kindcentrum de Leydraad 
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1. Onze school en de uitgangspunten  

 
Basisschool De Leydraad is een katholieke basisschool in het prachtige dorp Cromvoirt waar jong en 

oud elkaar ontmoeten. De kinderen zijn verdeeld over 4 groepen. Kenmerkend voor onze school is 

rust, structuur en het samen vieren. Wij halen graag het beste uit onze kinderen naar boven. Het 

allerbelangrijkste is dat onze kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen.  Dan 

kunnen zij zich in onze ogen optimaal ontwikkelen. 

 

In deze afbeelding laten wij zien dat wij het beste uit 

de kinderen naar boven willen halen door te 

investeren in een goede samenwerking met ouders en 

kinderen. Dit zorgt in onze ogen voor een optimaal 

klimaat voor het kind om zichzelf te ontwikkelen.  

Het kind en een goede relatie staan in het midden van 

het figuur wat laat zien wat wij het allerbelangrijkste 

vinden.  

 

 

 

 

 

1.1 Het team  

 

Naam Functie Email 

Mayke van Drunen Directeur info@leydraad.nl  

Claartje Baazil- Engbersen           Intern begeleider 
Remedial teacher 

c.engbersen@leydraad.nl  

Sandra van Schilders-van 
Liere                      

Groepsleerkracht  
Muziekdocent 

s.vanliere@leydraad.nl  

Sanne Hulsen  Groepsleerkracht  
Cultuur-coördinator  

s.hulsen@leydraad.nl  

Karin Smolders Groepsleerkracht  k.smolders@leydraad.nl  

Norbert Weijts                                                  Groepsleerkracht  
NME-coördinator 

n.weijts@leydraad.nl 

Kelly Coppens                                                 Groepsleerkracht  k.coppens@leydraad.nl 

Janneke Schaap van Wezel Groepsleerkracht  
ICT coördinator  

j.vanwezel@leydraad.nl  

Marij van Dommelen- de Haas                         Administratie  (‘s middags afwezig) m.vandommelen@leydraad.nl  

 

Alle leerkrachten zijn telefonisch bereikbaar op 0411-641907 

 

 

mailto:info@leydraad.nl
mailto:c.engbersen@leydraad.nl
mailto:s.vanliere@leydraad.nl
mailto:s.hulsen@leydraad.nl
mailto:k.smolders@leydraad.nl
mailto:n.weijts@leydraad.nl
mailto:k.coppens@leydraad.nl
mailto:j.vanwezel@leydraad.nl
mailto:m.vandommelen@leydraad.nl
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1.2 Het bestuur  

Stichting Leijestroom in vogelvlucht 
 
Het bestuur van Stichting Leijestroom is het bevoegd gezag van de scholen. De Stichting omvat 8 
basisscholen: Het Molenven, De Schalm, De Springplank en De Avonturier in Vught, De Leydraad in 
Cromvoirt, De Bron en de Vlindertuin in ’s-Hertogenbosch en De Vlechter in Vlijmen. 
 
Sinds juli 2013 werkt Stichting Leijestroom met een bestuur en een Raad van Toezicht.  
De RvT bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen. De leden van de RvT hebben op basis van 
hun deskundigheid zitting in de raad. De leden worden benoemd door de RvT zelf. De RvT tracht een 
afspiegeling te zijn van de in de stichting deelnemende richtingen door toezichthouders te benoemen 
met inachtneming van het volgende: 

- één lid van de RvT uit een voordracht opgemaakt door de gezamenlijke parochiebesturen; 

- één lid van de RvT uit een voordracht opgemaakt door de directeuren, ouderraden of 
medezeggenschapsraden van de protestants-christelijke scholen; 

- één lid van de RvT uit een voordracht opgemaakt door de GMR. 
De RvT vergadert ongeveer 6 x per jaar. 

 
De RvT benoemt de bestuurders. Vooralsnog werken we met een éénhoofdig bestuur. De heer B. van 
Ek is als bestuurder van de stichting benoemd. 
Deze voert overleg met de directeuren van de basisscholen in het Directieberaad. Daarnaast zijn er 
regiegroepen samengesteld waarin directies of andere medewerkers van de stichting zitting hebben 
op basis van hun deskundigheid.  
 
Het bestuur heeft de uitvoering van administratieve werkzaamheden in eigen beheer, uitgevoerd 
door het Centrum Personeelsvoorziening Dommelgroep (CPD) in Boxtel. 
 
Het bestuur heeft zitting in het schoolbestuur van SBO-school Hertog van Brabant. Tevens heeft het 
bestuur zitting in het Samenwerkingsverband ’s-Hertogenbosch en het Samenwerkingsverband 
Heusden/Waalwijk.  
Met de gemeenten voert het bestuur overleg over het Lokaal Onderwijs Beleid (op overeenstemming 
gericht overleg). Daarbij komen zaken als huisvesting en stimuleringsbeleid aan de orde (Lokale 
Educatieve Agenda – LEA). 
Het bestuur van Stichting Leijestroom participeert ook in de besturen van de Stichtingen voor 
Peuterspeelzalen, zowel in Vught als in ’s-Hertogenbosch. 
 
Uiteraard staat het bestuur open voor reacties en vragen van ouders en leerkrachten. 
 
Het bestuur is te bereiken via het boven schools management: 
Stichting Leijestroom Vught e.o. 
- Bestuur: 

Dhr. B. van Ek 
- Secretariaat: 

Mw. P. van Grootel 
Postbus 62  
5260 AB  VUGHT 
Tel. 073-6576868 
E-mail: info@leijestroom.nl 
 
 
 

mailto:info@leijestroom.nl
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Bestuursleden 
Mevrouw R. Voets    voorzitter 
De heer R. Esser    secretaris 
De heer H. Cox                 huisvesting 
De heer B. de Wit    onderwijs 
De heer B. Kwantes   financiën 
 
Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
 
De directeur van de school voert namens het bestuur overleg met de MR. De bestuurder voert 
overleg met de GMR.  
 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
Deze wet regelt de structuur waarop de twee groeperingen, ouders en de onderwijsgevenden, 

inspraak hebben. In deze wet wordt voorgeschreven, dat op elke school een medezeggenschapsraad 

wordt ingesteld, bestaande uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en ouders. Aan 

de hand van een reglement adviseert deze raad het schoolbestuur en de directie in alle zaken die de 

school aangaan. Bepaalde besluiten van het bestuur of de directie hebben vooraf instemming nodig 

van deze raad, terwijl bij andere zaken vooraf advies gevraagd wordt. 

De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 of 4 personen: 3 of 2 ouders en 3 of 2 leerkrachten. 

Gezien het aantal scholen is het voor het bestuur ondoenlijk om met alle MR-raden van de 

individuele scholen te vergaderen ter vaststelling van beleid. Daarom wordt er bij school overstijgend 

beleid door het bestuur gesproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De 

leden van de GMR worden voorgedragen door de MR-leden van de diverse scholen. Totaal heeft de 

GMR 16 leden.  

De directeur van de school voert namens het bestuur overleg met de MR. De bestuurder voert 

overleg met de GMR.  

 

MR Basisschool De Leydraad: 

1. Sandra van Liere (leerkracht en voorzitter) 

2.Claartje Engbersen (leerkracht) 

3.Brenda de Bijl (ouder) 

4.Chris van Laarhoven (ouder) 

Teamleden MR Basisschool De Leydraad: 

S.(Sandra)Schilders- van Liere te bereiken op s.vanliere@leydraad.nl  

C.(Claartje) Engbersen te bereiken op c.engbersen@leydraad.nl  

Het secretariaat van de medezeggenschapsraad is gevestigd op: 

Basisschool “De Leydraad”   

Kerkweg 2, 5266 AT  

mailto:s.vanliere@leydraad.nl
mailto:c.engbersen@leydraad.nl
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Cromvoirt   

tel.  0411-641907   

Mailadres: mr@leydraad.nl 

 

DOMMELGROEP 
 
Stichting Leijestroom maakt met nog vier andere stichtingen (St.-Christoffel, SKIPOS, SKOSO en 

SKOPOS) deel uit van de Coöperatieve Vereniging Dommelgroep U.A. De Dommelgroep initieert en 

behartigt gezamenlijke belangen op diverse terreinen: 

- Centrum Personeelsvoorziening Dommelgroep (CPD); 

- Financiële planning en controle; 

- Huisvesting.  

De Dommelgroep werkt met projectplannen die door de Algemene Ledenvergadering geaccordeerd 

zijn. 

1.3 Identiteit  

Basisschool De Leydraad is een ontmoetingsplaats van levensbeschouwingen. Katholieke en niet-

katholieke kinderen moeten zich op onze school "thuis" kunnen voelen. De school is een plaats, waar 

we elkaar met waardering en respect tegemoet treden. Wij vinden het belangrijk en waardevol, dat 

de kinderen in aanraking komen met christelijke normen en waarden, zoals solidariteit, 

gelijkwaardigheid, zorg voor anderen, vertrouwen, eerlijkheid, en openheid. De school werkt samen 

met de dorpsgemeenschap bij verschillende activiteiten zoals vormsel, Palmpasen en communie. 

Wij vinden het als school belangrijk om tradities in ere te houden. Zo gaan wij bijvoorbeeld ieder jaar 

paaseieren ophalen en werken wij mee aan de viering rondom de Pinksterblom.  

 

mailto:mr@leydraad.nl
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2.  De organisatie van het onderwijs  

 

2.1 Schoolplan 

We hebben een nieuw meerjarenplan gemaakt in 2015. Daarin staan de plannen voor de komende 

jaren. Het schoolplan ligt op school ter inzage voor ouders die belangstelling hebben. 

 

2.2 Grootte van de groepen 

Het leerlingenaantal stond op 1 oktober 2017 op 77 leerlingen. De prognose voor 1 oktober 2018 is 

89 leerlingen. De school is groeiende mede door strategische keuzes zoals het continurooster en het 

samengaan met het kinderdagverblijf. Het nieuwe werken waarbij toekomstgericht onderwijs 

centraal staat in combinatie met het nieuwe gebouw trekt ook leerlingen aan.  

Wij hebben 4 combinatiegroepen waar het leerlingenaantal tussen de 20 en de 24 ligt. De 

kleutergroep zal aan het einde van schooljaar 2018-2019 groter zijn +/- 30 kinderen.  

 
2.3 Vakken en methodes 

Taal Staal Taal (aangeschaft in 2015) kleuters: schatkist (2013) 

Rekenen Wereld in getallen en maatwerk, kleuters: schatkist  

Spelling Staal Spelling (aangeschaft in 2014), ZLKLS groep 3 

Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen 2e maanversie en ZLKLS groep 3 

Begrijpend lezen Kidsweek groep 5 t/m 8, Nieuwsbegrip groep 4 

Voortgezet technisch lezen Lekker lezen 

Engels  Groove Me 

Schrijven Zwart/wit , kleuters: Schrijfdans 

Wereld oriëntatie  Jeelo 

Geschiedenis Jeelo 

Verkeer Jeelo 

Muziek Muziekdocent Sandra van Lieren maakt gebruik van allerlei 
bronnen waaronder Eigenwijs digitaal. Zij geeft les in alle 
groepen.  

Lichamelijke vorming  Diverse bronnenboeken, samenwerking met MOVE Vught 

Sociaal emotionele vorming  Jeelo en de monitor is ZIEN! 

 

2.4 Bewegingsonderwijs 

Beweging is belangrijk voor kinderen. Dit jaar hebben we weer voor elke klas 1 uur gym ingeroosterd 

en volgen de leerlingen daarnaast workshops voor Move Vught. Ook geven wij gevarieerd les waarbij 

leerlingen ook gebruik maken van de gymzaal en/of buitenlocaties. U ontvangt aan het begin van het 

jaar de gymtijden. Aan de ouders van de kinderen van groep 1/2 vragen we gymschoenen mee naar 

school te nemen en deze blijven het hele jaar op school. 

Het is handig als de schoenen voorzien zijn van een naam. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 moeten voor de gymlessen bij zich hebben: 
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 korte sportbroek en sportshirt (of turnpakje) 

 gymschoenen (niet met zwarte zolen) 

 Elastiek voor in de haren 

 
2.5 Huiswerk 

Soms krijgt uw kind (meestal vanaf groep 5) een opdracht mee naar huis. De kinderen van groep 7 en 

8 krijgen regelmatig huiswerk. Het huiswerk moet geen zware druk leggen op de vrije tijd van de 

kinderen. We zien het meer als een extra oefening van het op school geleerde en om de kinderen te 

laten wennen aan huiswerkplanning. Wij vinden het belangrijk, dat u uw kind goed begeleidt bij het 

maken van het huiswerk; toon uw belangstelling en stimuleer uw kind om op tijd te beginnen.  

2.6 Buitenschoolse activiteiten 

Jaarlijks nemen wij als school deel aan een aantal (sport)activiteiten die door sportverenigingen uit 

Vught en/of Helvoirt worden georganiseerd. De laatste jaren hebben wij onder meer deelgenomen 

aan de toernooien voor veldvoetbal, tennis clinicus en de avondvierdaagse. Deze activiteiten worden 

voorbereid en begeleid door leerkrachten of/en leden van het Oudercomité. Wij werken samen met 

Move om voor onze kinderen meer buitenschoolse activiteiten aan te bieden. We communiceren dit 

regelmatig met ouders en kinderen.   

2.7 Schoolkamp en schoolreis 

De kinderen van de Leydraad gaan om het jaar op schoolreis. Deze wordt samen met het 

oudercomité uitgezocht en georganiseerd.  Elk jaar gaat groep 7-8 op schoolverlaterskamp.  

Hiervoor halen zij met hun ouders en leerkrachten oud ijzer op in het dorp om dit te bekostigen.  

Wij hebben een vaste club ouders die mee op kamp gaan. Voor ouders, leerkrachten en kinderen een 

gebeurtenis om nooit te vergeten.  

2.8 Foto en filmopnames 

Gedurende het schooljaar worden regelmatig foto- of filmopnamen gemaakt van leerlingen tijdens 

schoolactiviteiten. De school kan deze foto’s /filmopnamen gebruiken voor schooldoeleinden zoals 

plaatsing in de nieuwsbrief of op de website. 

Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s waarop uw kind staat afgebeeld, dan kunt 

u dit melden aan de directie of aangeven op het formulier die wij 1x per jaar uitreiken.  

2.9 Jeelo  

Sinds schooljaar 2016-2017 werken wij met een nieuwe methode Jeelo voor groep 1 t/m 8. Jeelo is 

opgebouwd uit de vakken wereldoriëntatie, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en 

verkeer. Deze content wordt geïntegreerd in projecten aangeboden. Wij bieden 4 projecten per jaar 

aan. De projecten beginnen met een gezamenlijke start en eindigen met een gezamenlijke afsluiting. 

Ze zijn uitgewerkt in 4 leerroutes: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. De leerroute van 

een project laat zien hoe het project van begin tot eind verloopt. Leerlingen werken altijd naar een 

projectresultaat toe, waaraan vooraf eisen zijn gesteld. Maar er zijn verschillende routes mogelijk. Zo 



11 
Schoolgids 2018-2019 

kunt u differentiëren naar interesse, niveau en tempo. 

Alle projecten zijn gebaseerd op drie pijlers: 

Samen leven 

Samen werken 

Zelfstandig leren 

Als ouder kunt u een bijdrage leveren als maatschappelijke organisatie. U kunt immers door uw 

beroep of ervaring deskundig zijn op een onderdeel van een project. U werkt bijvoorbeeld in de zorg, 

gezondheid, dienstverlening, techniek, bouw, detailhandel, industrie, kunst, landbouw, economische 

sector of bij de overheid. Of u heeft een hobby. Het komt allemaal aan de orde in de projecten. 

Inhoudelijke bijdragen van ouders zijn daarom zeer welkom. Laat het team van de school weten 

waarin u deskundig bent. Meer informatie kunt u vinden op www.jeelo.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onderwerp Start  Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 

Thema 

1 

Omgaan 

met elkaar 

27 aug 

2018 

Samen 

spelen 

Leven in 

een gezin 

Vrienden in 

een groep 

Waarderen 

verschillen  

Thema 

2 

Inrichten 

van je 

eigen 

omgeving 

29 okt 

2018 

Wonen in je 

straat 

Zorg voor je 

wijk 

Vrije tijd in 

je buurt 

Ontwikkelin

g van 

gemeente 

Thema 

3 

Veilig in 

verkeer 

15 jan 

2018 

Veiligheid 

en verkeer 

Veiligheid 

en verkeer 

Veiligheid 

en verkeer 

Veiligheid 

en verkeer 

Thema 

4 

Omgaan 

met de 

natuur 

18 mrt 

2018 

Struinen in 

de natuur 

Bermen en 

sloten 

Biotopen 

onder 

zoeken 

Milieu 

beschermen 

Thema 

5 

Maken van 

je eigen 

product 

20 mei 

2018 

Materialen 

onder 

zoeken 

Huizen en 

torens 

bouwen 

Kleding en 

meubels 

ontwerpen 

Een product 

ont 

wikkelen 

http://www.jeelo.nl/
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2.10 kwaliteitszorg 

Basisschool De Leydraad werkt gericht aan de schoolontwikkeling. De komst van de nieuwe directeur 

heeft de leraren weer een ankerpunt gegeven. Samen is nagedacht over wat voor school De 

Leydraad in de toekomst wil zijn. Met behulp van een kwaliteitsmonitor bepaalt de directeur 

regelmatig de kwaliteit van het onderwijs. Verbeteractiviteiten sluiten aan bij deze evaluaties, zoals 

de kwaliteitsimpuls voor het kleuteronderwijs. Ook is er aandacht voor het borgen van de al bereikte 

kwaliteit. Zo heeft de directeur onlangs alle groepen bezocht met een kijkwijzer, gericht op directe 

instructie en effectief leerkrachtgedrag. De school legt verantwoording af over haar doelen en 

resultaten. De ouders worden adequaat geïnformeerd. De ouders geven aan blij te zijn met de 

vernieuwende en toekomstgerichte weg die de school is ingeslagen. In het verlengde van de wens 

om verbinding te leggen, liggen er nog mogelijkheden om de dialoog met leerlingen en ouders verder 

te activeren (leerlingenraad, ouderpanel).  

Bron: inspectierapport 2014 
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3. De zorg voor kinderen  

Het is een gegeven: het ene kind heeft meer zorg nodig dan het andere. Dit vloeit voort uit de 

verschillen tussen kinderen met betrekking tot hun: 

 vermogen tot leren 

 welbevinden 

 sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling  

 sociaal-culturele achtergrond  
 

Wij proberen binnen onze school een voortdurende zorg waar te maken voor alle kinderen. Deze 

zorg is erop gericht, dat alle kinderen die hulp krijgen, die zij nodig hebben. Hierbij onderscheiden wij 

de volgende niveaus: 

 het niveau van de groep. 

 het niveau van de school. 

 het niveau van het samenwerkingsverband het samenwerkingsverband Weer-Samen-Naar-
School-Vught e.o. 

 

3.1 Het ondersteuningsteam  

Het kan voorkomen dat een bepaald probleem niet oplosbaar blijkt binnen de school. In dit geval 

wordt, na het voorleggen van de problemen aan de ouders/verzorgers en met hun toestemming, in 

overleg getreden met het zorgteam. 

Het zorgteam op school bestaat uit de directeur en de intern begeleider van de school en 

medewerkers van het Centrum Jeugd en Gezin waaronder de schoolmaatschappelijk werker en de 

jeugdverpleegkundige. Dit team komt regelmatig bij elkaar om te praten over díe kinderen die extra 

zorg nodig hebben. Het zorgteam overlegt met de leerkracht en de ouders en geeft een advies om 

het kind in zijn ontwikkeling te stimuleren. 

Over wat voor problemen hebben we het eigenlijk? 

Dat kan van alles zijn, zowel op het gebied van leren als van de sociaal-emotionele ontwikkeling, of 
van het gedrag op school of thuis. U kunt bijvoorbeeld denken aan zaken als: 
 

 concentratieproblemen 

 storend gedrag 

 hoogbegaafdheid 

 conflicten met andere kinderen 

 teruggetrokken gedrag 

 leermoeilijkheden 

 de overgang naar het voortgezet onderwijs 
 

In het zorgteam wordt de deskundigheid van de school aangevuld met die van de 

schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige. Dat geeft een bredere kijk op het kind, 

en op wat er eventueel aan de hand is. Ook weet het zorgteam de weg naar diverse mogelijkheden 

buiten de school. In elk geval komt het zorgteam met advies of een hulpaanbod voor leerkracht en/of 
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ouders. De jeugdverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker zijn medewerkers van het 

Centrum Jeugd en Gezin. Zij zijn te bereiken via onderstaande gegevens: 

Annet Engel    Schoolmaatschappelijk werk      073-6580750   

Anne-Katrien Ausems     Jeugd verpleegkundige                       06-53186990 

Bureau GGD en CJG      0900-4636443 

 

3.2 Groepsbesprekingen 

Aan de hand van de resultaten van de afgenomen toetsen en de eigen observaties en ervaringen 

worden alle kinderen van de groep door de groepsleraar besproken met de intern begeleider. Deze 

bespreking heeft als doel het maken van een groepsplan voor een komende periode. In dit 

groepsplan wordt aangegeven: 

 welke kinderen speciale hulp krijgen en met welk doel. 

 welke (specifieke) materialen hierbij worden ingezet. 

 op welke wijze de hulp wordt georganiseerd. 

Deze groepsbesprekingen vinden drie keer per jaar plaats en er is twee keer een individuele 

leerlingbespreking.  Wanneer kinderen extra hulp of begeleiding nodig hebben, worden de ouders / 

verzorgers hierover geïnformeerd en wordt de voortgang besproken tijdens ouderavonden en/of 

individuele oudergesprekken. 

3.3 Leerlingvolgsysteem 

Het volgen van de vorderingen van kinderen gebeurt door het periodiek afnemen van een aantal 

toetsen bij alle kinderen van onze school. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd en geven een 

objectief beeld van de vorderingen van de kinderen door de jaren heen. Hiermee is de ontwikkeling 

van ieder kind eenvoudig zichtbaar te maken. Verder kan deze ontwikkeling ook worden vergeleken 

met alle andere kinderen in Nederland. Deze toetsen nemen wij op onze school af voor de 

basisvaardigheden: lezen, taal en rekenen en wiskunde. 

De groepsleerkracht neemt de toetsen af. Sommige toetsen worden individueel afgenomen, andere 

klassikaal. Door het invoeren van de resultaten in het geautomatiseerde leerlingvolgsysteem krijgt 

iedere groepsleraar per toets een groepsoverzicht en voor ieder kind de ontwikkelingslijn in beeld. 

De kinderen worden getoetst op niveau waarop de kinderen werken. Op basis van de uitslagen van 

deze toetsen wordt kinderen bij uitval extra begeleiding geboden. 

3.4 Passend onderwijs 

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking getreden. De wet passend onderwijs 

heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte een 

passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een 

school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om 

passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte 

van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het 

samenwerkingsverband. 
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Als school proberen we zoveel mogelijk te voorkomen dat een leerling een individuele leerlijn nodig 

heeft, door het geven van intensieve instructie en tegemoet te komen aan specifieke 

onderwijsbehoeften. Alle leerlingen worden zo lang mogelijk bij de groep gehouden. Ons doel is 

zeker tot en met groep 5. Soms kan het zo zijn dat een kind na intensieve zorg te weinig vooruitgang 

boekt en een groepsplan / handelingsplan niet meer volstaat. Voor leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben in de vorm van een eigen leerlijn, LGF of een 

ondersteuningsarrangement maken we een ontwikkelingsperspectief. Dit gebeurt in samenspraak 

met specialisten uit de ondersteuningseenheid. Het ontwikkelingsperspectief beschrijft hoe dicht de 

leerling gestelde doelen kan benaderen en welke extra ondersteuning daar voor nodig is. Ook biedt 

het houvast bij het reflecteren op de doelen. De groepsleerkracht, trajectondersteuner van OE Vught 

en de IB-er en de ouders voeren regelmatig gesprekken over de ondersteuning van de betreffende 

leerling. 

Het ontwikkelingsperspectief bevat:  

 De theoretische te verwachten uitstroombestemming van de leerling gebaseerd op een IQ 

van een capaciteitenonderzoek volgens de lijst van BOON. 

 De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling.  

 De samenhangende belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het 

onderwijs aan de leerling. Het gaat hier om kind gebonden factoren en omgevingsfactoren 

die het onderwijsproces kunnen beïnvloeden en die (mede) bepalen of een leerling een 

bepaalde uitstroombestemming kan bereiken. 

 De uitval kan op 1 of meerdere leergebied(en)zijn. 

 Er is dossiervorming (met individuele plannen en groepsplannen). 

 Er is een diagnostisch onderzoek afgenomen of er is een intelligentie-onderzoek afgenomen. 

 Er is samen met een trajectondersteuner van OE Vught gekeken naar de mogelijkheden en 

kansen voor de leerling. 

 Er is een uitstroomperspectief bepaald. 

 Er wordt een beredeneerd, gepland aanbod bepaald door IB-er en trajectondersteuner op 

basis van het uitstroomperspectief. 

 De leerkracht voert het beredeneerd aanbod uit in de klas. 

 De IB/RT werkt wekelijks  individueel met de leerling.  

 Afhankelijk van de specifieke problematiek van de leerling kan een externe deskundige 

betrokken zijn. Dit is per individueel geval verschillend. 
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3.5 Ondersteuning op De Leydraad handelingsgericht werken in de klas 

HGW in de klas 

Directe instructiemodel, groepsplannen e.d.  

 

Leerkracht voert observaties uit en verzamelt gegevens van:  

- methode gebonden toetsen,  

- methode onafhankelijke toetsen, 

- evaluaties groepsplannen   

- gesprekken met leerlingen en ouders  

  

Leerkracht maakt  groepsoverzicht en signaleert kinderen die extra hulp nodig hebben 

Opstellen groepsplan 

Start/groepsbespreking 

Voldoende vooruitgang Onvoldoende vooruitgang 

 

Goed onderwijs in de klas  

Directe instructiemodel, 

groepsplannen e.d. 

Aanpassing/aanvulling 

groepsplan 

Externen zoals logopedist, 

ergotherapeut, 

fysiotherapeut, RTer 

Voldoende 

vooruitgang 

Onvoldoende 

vooruitgang 

Extra diagnostiek en/of 

observatie door leerkracht 

en/of IB 

bijstellen groepsplan of 

specifiek handelingsplan 

leerlingbespreking 

Psychologisch onderzoek 

Zo nodig met expertise 

vanuit de Ondersteunings 

eenheid Vught 

OPP met eigen leerlijn, 

ondersteuningsarrangement, 

doublure, LGF cluster 1-2  

Plaatsing SBO/SO 

 

 

Legenda 

Zorgniveau 1 Zorgniveau 2 Zorgniveau 3 Zorgniveau 4 Zorgniveau 5 
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3.6 School ondersteuningsprofiel (SOP) 

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt waarin exact staat beschreven 

wat de missie is, het beleid en de financiële inrichting. Dit zijn de kaders waarin wordt gewerkt. 

Iedere school is wettelijk verplicht een school ondersteuningsprofiel te maken. In dit profiel staat 

beschreven hoe aan de basiskwaliteit en de basisondersteuning vorm wordt gegeven en er staat een 

analyse van de mogelijkheden van de school. Daarnaast staat beschreven welke extra ondersteuning 

een school kan bieden, hoe de zorgstructuur is van de school en wat de grenzen zijn van de school. 

Als laatste wordt uitgelegd wat de doelen en ambities zijn voor de komende jaren. Een ouder kan zo 

snel inzicht krijgen wat een school kan bieden voor een kind. 

School ondersteuningsprofiel de Leydraad 
De Leydraad heeft een school ondersteuningsprofiel. 

U kunt dit opvragen bij de directie als u dit wilt lezen.  

We willen benadrukken dat we altijd per leerling bekijken of wij de goede ondersteuning kunnen 

bieden. De omstandigheden kunnen variëren.  

Contactgegevens 
Ondersteuningseenheid Vught 

Ondersteuningsmanager: Pieter-Jan van Hoof  

Telefoon: 073 6840838 

Secretariaat SWV PO de Meierij 

secretariaat@demeierij-po.nl 

www.demeierij-po.nl 

 
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij 
Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. Basisschool De Leydraad behoort 

tot het samenwerkingsverband PO de Meierij en beslaat de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, 

Schijndel, Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel. 

In dit verband zitten alle basisscholen (111), de scholen voor speciaal basisonderwijs (5) en de 

scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) (7). Ons samenwerkingsverband heeft als missie: 

We bieden thuisnabij onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 2-14 jaar zodat zij zich 

optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij streven we actief naar de realisering van 

een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar. 

Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen uitgaande van de 

mogelijkheden en talenten van een kind. We werken met professionals en stemmen af met ouders 

en andere betrokkenen. 

Uitgebreide informatie vind u op de website www.demeierij-po.nl. 

mailto:secretariaat@demeierij-po.nl
http://www.demeierij-po.nl/
http://www.demeierij-po.nl/
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Ondersteuningseenheid Vught e.o. 
Het SWV PO de Meierij wil snel, flexibel en effectief werken waarbij het belangrijk is dat ouders, kind 

en school een netwerk hebben wat dichtbij is. Omdat het verband groot is, is de beslissing genomen 

om het te verdelen in 10 deelgebieden, ondersteuningseenheden. In een ondersteuningseenheid 

werken de scholen, professionals, gemeenten en jeugdzorg intensief samen en wordt zo een goede, 

passende, ondersteuning gegeven. De Leydraad valt onder de ondersteuningseenheid Vught e.o. Dit 

beslaat de gemeenten Vught, Haaren en Sint-Michielsgestel. 

Indien voor een kind speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs nodig is beslist de manager van de 

ondersteuningseenheid hierover, in samenspraak met specialisten, de school en de ouders. Er wordt 

dan een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. 

De ondersteuning 
De ondersteuning aan de kinderen valt uiteen in drie onderdelen: 

1. Basiskwaliteit 

Dit is de norm die de onderwijsinspectie stelt.  

2. Basisondersteuning 

De basisondersteuning is de ondersteuning die iedere basisschool, binnen ons 

samenwerkingsverband, moet kunnen bieden. Naast de eisen van de inspectie en het vaste aanbod 

van de school gaat dit ook over handelingsgericht werken, werken met dyslexieprotocol, inzicht in de 

leerlijnen, doelgericht werken, gedifferentieerd werken, signaleren van problematieken en 

samenwerking met voorschoolse instellingen en voortgezet onderwijs.  

3. Extra ondersteuning 

Dit is de ondersteuning die boven de basisondersteuning uit gaat. Dit kan om individuele kinderen 

gaan die meer aanbod nodig hebben dan de basisondersteuning. Zij krijgen dan een arrangement 

waarin beschreven staat welke ondersteuning nodig is om goed onderwijs te kunnen geven. Dit 

arrangement wordt in overleg samengesteld door de school en het managementteam van de 

ondersteuningseenheid. Een school die extra ondersteuning geeft krijgt vanuit het 

samenwerkingsverband ondersteuning met mensen of middelen. De ondersteuningseenheid beslist 

welke middelen worden toegekend en voor welke periode. Indien er extra ondersteuning nodig is 

wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin staat wat exact het plan is rondom een kind. 

Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van de extra ondersteuning en hebben inspraak in het 

handelingsgedeelte van het ontwikkelingsperspectief. 

De mogelijkheid bestaat dat jeugdzorg of maatschappelijk werk een onderdeel zijn van de 

ondersteuning. 

Een arrangement kan ook betekenen dat een kind op een andere basisschool beter op zijn of haar 

plek is of dat SBO of SO een (tijdelijke) oplossing is.  

3.7 Veiligheid  

Voor De Leydraad is het allerbelangrijkste dat de leerlingen met plezier naar school gaan en zich 

veilig voelen. De school slaagt er ook in om dit te realiseren. Er is veel aandacht voor een prettige 

sfeer en de leraren en leerlingen gaan respectvol en betrokken met elkaar om. Schoolleiding en 

leraren voorkomen pesten en treden zo nodig snel en adequaat op. Er zijn verder duidelijke regels en 



19 
Schoolgids 2018-2019 

de school gaat ook regelmatig na hoe het staat met de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Uit de 

laatste meting kwam naar voren dat zij zich veilig voelen. De ouders met wie is gesproken, 

bevestigen dat en ze geven aan dat hun kinderen graag naar school gaan. 

Er liggen nog kansen als het gaat om de ambities voor de cognitieve ontwikkeling, bijvoorbeeld door 

leerlingen meer eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces. Daar is dit schooljaar overigens 

al een mooi begin mee gemaakt door het invoeren van kind gesprekken. 

Bron: inspectierapport 

De brandweer komt 1 maal per jaar het schoolgebouw toetsen inzake de brandveiligheid. Dit bezoek 

is gerelateerd aan de bouwkundige voorschriften en gebruiksbepalingen. Op de Leydraad zijn 4 

collega’s opgeleid als bedrijfshulpverleners. Eens per jaar volgen zij de herhalingscursussen en 

worden zij op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. brandbestrijding en eerste 

hulp verlening. Wij houden verschillende keren per jaar ontruimingsoefeningen. 

Deze worden jaarlijks opgebouwd van aangekondigde oefeningen om de vluchtroute te verkennen, 

tot onaangekondigde oefeningen. Na een ontruimingsoefening vindt er een evaluatie met het team 

plaats waarbij de leerpunten worden geanalyseerd en de veranderingen die nodig zijn worden 

doorgevoerd. 

3.8 Calamiteitenplan 

In geval van calamiteiten, denk bijv. aan brand waarbij de school ontruimd wordt, is de  

verzamelplaats ’t Wapen van Cromvoirt.  Theo Boeve is bereikbaar in geval van nood. 

 

Wij willen als school een veilige gemeenschap zijn. Vandaar dat er een plan bestaat, waarin een 

aantal veiligheidszaken goed geregeld staan beschreven:  Het calamiteitenplan bestaat bijvoorbeeld 

uit een vluchtplan voor leerlingen en leerkrachten in geval er een onveilige situatie ontstaat . Dit plan 

is in te zien bij de directie. 
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4. De leerkrachten 

4.1 Taken en verantwoordelijkheden 

Onze formatie is enigszins gewijzigd dit jaar. 

Schematisch ziet de organisatie er als volgt uit: 

 

4.2 Scholing en begeleiding 

Allerlei maatschappelijke veranderingen en ministeriële regelingen hebben tot gevolg, dat voor 

leraren de arbeidsvoorwaarden de laatste jaren ingrijpend zijn gewijzigd. Als gevolg hiervan behoort 

de leraar die vijf dagen per week voor de groep staat zo goed als tot het verleden. 

Een deel van de leerkrachten werkt twee of drie dagen per week. Oudere leraren kunnen gebruik 

maken van de regeling Bijzondere Arbeidsparticipatie Ouderen (=BAPO) en extra verlof nemen. 

Leraren kunnen afwezig zijn in verband met het volgen van een (na)scholingscursus of opleiding. 

Verder kunnen leerkrachten gedeeltelijk vrijgesteld worden van lesgevende taken voor het uitvoeren 

van speciale taken binnen de school. 

Bij de taakverdeling en groepsbezetting blijft desondanks maximaal twee leraren per groep ons 

uitgangspunt. Voor situaties waarbij dit door overmacht, bijvoorbeeld door ziekte, niet mogelijk is 

vragen wij uw begrip. 

4.3 Vervanging 

De vervanging van leerkrachten bij ziekte is goed geregeld. Wij kunnen gebruik maken van de VIP 

Vervangers- en invallers pool. Zo kunnen de directies snel beschikken over een goed aanbod van 

vervangers. Poolvervangers worden in principe ingezet voor korte invalperioden.  

 maandag 

 

dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1/ 2  Juf Sandra Juf Sandra Juf Karin  Juf Karin Juf Sandra 

Groep  3/4 Juf Sanne  Juf Sanne Juf Sanne Juf Sanne Juf Karin 

Groep 5/ 6   Juf Janneke Meester 

Norbert 

Meester 

Norbert 

Meester 

Norbert 

Meester 

Norbert 

Groep 7/ 8 Juf Kelly Juf Kelly Juf  Kelly   Juf Janneke Juf Janneke 

IB/ RT  Juf Claartje Juf Claartje Juf Claartje  

Administratie  Juf Marij Juf Marij Juf Marij Juf Marij Juf Marij 

Directie  Juf Mayke  Juf Mayke Juf Mayke  

Ambulant     Juf Kelly   
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      4.4 Stagiaires 

Wij bieden stagiaires de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op onze school. Wij zijn een lerende 

organisatie en zien dit van meerwaarde binnen onze organisatie.  

Wij hebben het afgelopen jaar een gymstagiaire mogen begeleiden en een stagiaire vanuit helpende 

zorg.  

4.5 Scholing 

Ieder jaar kunnen leerkrachten zich scholen op een bepaald terrein. De scholing kan individueel zijn 

maar kan ook op teamniveau plaatsvinden. Het team van de Leydraad is volop in ontwikkeling.  

 

 Scholing 2017-2018 Scholing 2018-2019 

Marij  Herhalingscursus BHV  
 

Herhalinsgcursus BHV  

Mayke  Mayke Master MLE 
Leadership in Education  (2 
jarig traject) 

Jeelo 

Claartje Scholing IB –ers Leijestroom 
coachen van leerkrachten  

Jeelo 
Data analyse (Cube) 

Sandra Muziekopleiding tot 
vakspecialist muziek  

Jeelo 

Sanne  Overgang van 2 naar 3.  Jeelo 
Rekenen en taal in groep 3 
Vertrouwenspersoon 

Norbert WISH sociaal emotionele 
training 

Jeelo 
Rots en water training 
Breinleren (Cube) 
Herhalinsgcursus BHV 

Karin  Jeelo 
zo leren kinderen lezen en 
spellen 
Lezen/bibliotheek  

Kelly  WISH sociaal emotionele 
training 

Jeelo 
Herhalinsgcursus BHV 

 

4.6 Vertrouwenspersoon PMM (Preventie machtsmisbruik) 

Om seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik, waaronder pesten, te voorkomen, 

hebben we op onze school een contactpersoon PMM. Daar kan iedereen van de school terecht die 

problemen ondervindt door machtsmisbruik. De contactpersoon hoort aan en verwijst.  

Op onze school zijn de PMM-contactpersonen:                                                                                                   

Sanne Hulsen en Norbert Weijts 

0411-641907 of via  s.hulsen@leydraad.nl / n.weijts@leydraad.nl  

 

Het hebben van een extrene vertrouwenspersoon is voor scholen wettelijk verplicht. Snel, tactvol en 

weloverwogen reageren is essentieel om ernstige problemen te voorkomen na een melding van een 

mailto:s.hulsen@leydraad.nl
mailto:n.weijts@leydraad.nl


22 
Schoolgids 2018-2019 

ingrijpende gebeurtenis of (seksueel) overschrijdend gedrag op de school.  

In dit kader zijn er ook vertrouwenspersonen voor de scholen onder het bestuur van ‘De Leijestroom’ 

aangetrokken. 

De vertrouwenspersonen binnen het samenwerkingsverband Vught e.o. zijn twee artsen van de JGZ: 

Voor onze school is dat Mevr. Mirjam v.d. Boom. Zij is te bereiken via de  GGD regio 's-

Hertogenbosch, tel. 073-6404500 of 0900-4636443 

Afdeling Preventie, Jeugdgezondheidszorg 

Postbus 3166 

5203 DD ’s-Hertogenbosch  

tel. 073 – 6404523 

 

Binnen dit samenwerkingsverband zijn we aangesloten bij de regionale klachtencommissie voor de 

stadsgewesten Oss en ’s-Hertogenbosch. 
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5. De Ouders 

 

5.1 Informatieavond 

In de eerste periode van het schooljaar ontvangt u allen een uitnodiging voor de informatieavond 

voor alle groepen. U hoort dan waar de school mee bezig is en u kunt een kijkje nemen in de groep 

van uw zoon/dochter. De leerkracht zal u meer vertellen over de organisatie van het onderwijs en de 

leerinhoud van het betreffende leerjaar. 

5.2 Vrijwillige ouderbijdrage 

Om activiteiten te kunnen organiseren en te ondersteunen vraagt het oudercomité een vrijwillige 

ouderbijdrage. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief om deze bijdrage te voldoen. 

Voor kinderen die in het lopende schooljaar instromen, geldt een aangepast bedrag per maand. 

Van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt onder andere het schoolreisje van uw kind en de 

sinterklaasviering betaald.  Mocht u door een reden niet in de gelegenheid zijn aan de vrijwillige 

ouderbijdrage te voldoen neemt u dan  a.u.b. contact op met de directie.  Wij kijken samen naar een 

oplossing.  

 
5.3 Oudergesprekken en rapporten  

Groep 1: 

Als een kind op school komt, heeft het  tijd nodig om te wennen. Na ongeveer 6 weken volgt er een 

intakegesprek tussen ouder(s)/verzorgers en leerkracht. Naar aanleiding van  het ‘ik-formulier’ en 

een eerste observatie van de leerkracht bespreken de ouders en leerkracht de eerste ontwikkeling 

binnen de school. De kinderen worden gevolgd d.m.v. het leerling observatie instrument KIJK! 

Halverwege groep 1 en aan het eind van groep 1 worden de observaties besproken tijdens een 

ouderavond.  

Daarnaast kunt u tussentijds, een gesprek met de leerkracht aanvragen. Ook vinden de leerkrachten 

het prettig als u na schooltijd even komt informeren hoe het allemaal gaat in de groep. Driemaal per 

jaar krijgen de leerlingen hun portfolio mee naar huis. Daarin zitten werkjes van uw kind en een 

uitdraai van de kijk! 

 

Groep 2: 

De kinderen uit groep 2 worden ook gevolgd met het leerlingvolgsysteem.  Tweemaal per jaar is er 

een ouderavond waarop er met u hierover gesproken wordt. Driemaal per jaar krijgen de leerlingen 

hun portfolio mee naar huis. Daarin zitten werkjes van uw kind en een uitdraai van de kijk! 
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Rapportcyclus groep 3 t/m 8: 

 

5.4 Communicatie met ouders 

U ontvangt twee weken, wanneer nodig vaker,  een informatiemail. Hier staat alleen belangrijke 

informatie vanuit de directie van de school.  

Omdat het dorp actief is op Facebook delen wij af en toe wat mooie momenten. Het multimedia plan 

ligt ter inzage bij de directie. 

Vanaf schooljaar 2017-2018 gebruiken wij Schoudercom, een app voor de communicatie tussen 

school en ouders. Wij vinden het belangrijk dat de communicatie tussen school en ouders zo goed en 

efficiënt mogelijk verloopt, zodat u als ouder optimaal betrokken bent bij het onderwijs aan uw kind. 

Via schoudercom ontvangt u de nieuwsbrieven, nieuwsberichten en mailtjes van de leerkracht. U 

kunt uw kind hier ziek melden en belangrijke documenten terugvinden. Via deze app kunt ook bij de 

jaarkalender.  

Wat is SchouderCom.nl? 

 Een veilig en besloten ouderportaal voor de online communicatie tussen school en ouders. 

SchouderCom staat voor School- en Ouder Communicatie; 

 Alle schoolcommunicatie staat hier overzichtelijk bij elkaar; 

 Een applicatie die gedownload kan worden op uw smartphone of tablet (app-store & google 

playstore), maar ook gebruikt kan worden op uw computer; 

Voortgangsgesprek met 

kind rapport. Kinderen 

worden geacht hierbij 

aanwezig zijn.  

  

  

Oktober  Leerkrachten vullen samen met kinderen het kind 

rapport in. Dan gaat het mee naar huis zodat ouders 

zich ook voor kunnen bereiden op de inhoud van 

het gesprek. 

Doordat kinderen zelf dit formulier invullen en 

daarna samen met de leerkracht in gesprek gaan 

met ouders a.d.h.v. dit kind rapport, weten zij zelf 

waar de aandachtsgebieden liggen en welke 

afspraken er worden gemaakt.  

Ouders/kind/leerkracht ondertekenen het kind 

rapport. 

Rapport 1 Februari Na toets week (aan de hand van de cito toetsen) 

en methode gebonden toetsen  

Rapport 2 Juli Na toets week (aan de hand van de cito toetsen)  

 en methode gebonden toetsen 
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 Iedere ouder kan zelf zijn/haar eigen gebruikersaccount in SchouderCom aanmaken, hiervoor 

ontvangt u te zijner tijd een uitnodigingsemail. 

 
 
SchouderCom zal uw gegevens nimmer aan andere partijen verstrekken. Een link naar de volledige 
tekst van de privacy policy van SchouderCom is te vinden op 
http://www.schoudercom.nl/privacy_policy. 
 

5.5 Regels en afspraken over schoolspullen 

Het navolgende is vanwege de veiligheid op school, tijdens schooltijden, verboden: skateboarden, 

skaten, voetballen aan de straatzijde, zakmessen, aanstekers en andere gevaarlijke zaken. Kortom, 

we hechten veel belang aan een prettige, veilige en schone leef– en  werkomgeving voor iedereen.  

Orde, rust en regelmaat zijn belangrijke begrippen binnen een school. Neem daarom geen mobieltje 

mee naar school. Mobiele telefoons? Thuis laten, de school is telefonisch bereikbaar. Heeft u een 

goede reden om wel een telefoon mee te geven komt u dat dan even bespreken met de leerkracht. 

De kinderen van groep 4 t/m 8 worden verzocht van thuis een etui mee te brengen. 

Alle kinderen hebben een vulpen ontvangen van school. De kinderen kunnen hier lange tijd mee 

schrijven. Dit nieuwe schooljaar bieden we alle kinderen het volgende aan:   

een balpen, (een schoolvulpen voor nieuwe leerlingen en alle leerlingen van groep 4, een liniaal, een 

gum en lijm. Vanaf groep 4 schrijven de kinderen met een vulpen en in groep 3 schrijven ze met een 

potlood. 

Ontbreekt één van deze artikelen of gaat er iets stuk, dan koopt de betreffende leerling van school 

een nieuw exemplaar. Wij vertrouwen op begrip en medewerking van de ouders hierbij.  

School en ouders hebben immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid in deze. 

5.6 Website 

De website van onze school is bedoeld om iedereen die onze school een warm hart toedraagt zo 

optimaal mogelijk te voorzien van de meest actuele informatie: www.leydraad.nl  

U vindt hier het laatste nieuws en enkele leuke sfeerbeelden van de laatste activiteiten.  

Ook kunt u hier informatie over de school vinden en de schoolkalender.  

Deze schoolgids kunt u ook vinden op www.leydraad.nl  

5.7 Verjaardagen 

Als een kind jarig is, wordt dit gevierd in de klas. Elke groep heeft zo zijn eigen ideetjes en 

verjaardagliedjes, maar persoonlijk feliciteren gebeurt in elke groep.  

Trakteren hoort er natuurlijk ook bij.  

De laatste jaren signaleren wij een trend dat veel kinderen trakteren d.m.v. kleine cadeautjes. De 

traktaties moeten aardigheidjes blijven en wij stimuleren ‘gezonde traktaties’.  

Trakteren op chips en veel snoep ?   Liever niet ! 

http://www.schoudercom.nl/privacy_policy
http://www.leydraad.nl/
http://www.leydraad.nl/
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Als een leerkracht jarig is, wordt hier natuurlijk ook  aandacht aan besteed. De leerkracht viert de 

verjaardag in de groep. Het kan zijn dat de klassenouder u om een kleine (vrijwillige) bijdrage vraagt 

voor een gezamenlijk cadeau. 

 

Jarige kleuters mogen 10 minuten later op school komen met hun ouders, zodat we meteen met het 

feest kunnen beginnen. 

5.8 Het oudercomité 

De samenstelling van het oudercomité: 

 

Voorzitter:                                      Judith Harmsen 

Secretaris:                          Angelique Klijn 

Penningmeester:   Sanne Leijn 

Leden:       

 Monique de Lange 

 Kim van Lent 

 Angelique de Werdt 

 Ellen Zijlemans  
 

De contactpersoon vanuit het team: Sanne Hulsen en Norbert Weijts  
 
Het oudercomité vergadert tweemaandelijks bij toerbeurt bij één van de leden thuis. Bij de 

vergadering wordt ook vaak een gastouder uitgenodigd, zodat iedereen die wil,  mee kan doen. Wilt 

u ook eens een vergadering meemaken of meedoen, dan kan dat. U kunt zich dan wenden tot één 

van de leden van het oudercomité. 

Op deze  manier kunnen ouders ook ingewerkt worden tot lid van het oudercomité, zodat nieuwe 

mensen de opengevallen plaatsen meteen kunnen innemen. Het oudercomité  is een vereniging en 

er wordt jaarlijks een algemene ledenvergadering  georganiseerd op basisschool De Leydraad. 

 

5.9 Luizencontrole 

Na overleg met het oudercomité en het team is besloten om na elke vakantie de kinderen te 

controleren op hoofdluis. De afgelopen jaren hebben wij goede ervaringen hiermee opgedaan en is 

het luizenprobleem nagenoeg opgelost. Daarom willen wij deze controle graag continueren. De 

controle wordt door een vaste groep (klassenouder + hulpouders) uitgevoerd, waarbij discretie 

voorop staat. Indien er sprake is van hoofdluis, worden de ouders van het desbetreffende kind door 

de directie hierover telefonisch geïnformeerd.  

 

 

5.10 Aanmelden nieuwe leerlingen 
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Heeft u interesse in onze school?  

Voor het aanmelden van uw kind hanteert onze school de volgende werkwijze: 

 U maakt een afspraak met onze directeur, Mayke van Drunen, voor een 

kennismakingsgesprek en een rondleiding.  

 Als u besluit te kiezen voor onze school ontvangt u een aanmeldingsformulier en informatie 

over de school. 

 Zodra het formulier bij ons binnen is, wordt uw kind ingeschreven. 

U ontvangt hier schriftelijk een bevestiging van. 

 Als uw kind bij ons is aangemeld ontvangt u een aantal weken voordat uw kind bij ons op 

school komt een uitnodiging. 

 Vervolgens kunt u met de leerkracht van uw kind een afspraak maken voor een aantal 

wenmomenten. 

 Wij gaan hierbij uit van 3 dagdelen maar kijken hierbij ook naar wat het kind nodig heeft.  

Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar is, mag het officieel naar school 

5.11 De klachtenregeling 

De scholen van de Leijestroom zijn in verband met de klachtenprocedure aangesloten bij de Stichting 

KOMM. Op school is een exemplaar van deze regeling aanwezig, zodat ieder daar kennis van kan 

nemen. We houden binnen de Leydraad in principe de volgende communicatielijn vast: 

Klachten over  

School 

organisatorische 

maatregelen/ 

nalatigheid 

Klachten over  

Onheuse bejegening 

Klachten over 

ongewenst gedrag op 

school 

Klachten over  

Persoonlijke problemen 

of problemen in de 

thuissituatie 

 Leerkracht Contactpersoon PMM 

Sanne Hulsen 

Norbert Weijts 

Leerkracht 

Schoolleiding 

info@leydraad.nl 

Schoolleiding 

info@leydraad.nl 

Externe 

vertrouwenspersoon 

 

Bestuur Bestuur Bestuur Intern begeleider 

Claartje Engbersen 

c.engbersen@leydraad.nl 

Klachtencommissie 

(LKC-VBS) 

Klachtencommissie 

(LKC-VBS) 

Klachtencommissie 

KOMM 

AMK 

Politie/justitie 

 

Klachten hopen we natuurlijk in eerste instantie in goed overleg binnen de school op te lossen. 

mailto:info@leydraad.nl
mailto:info@leydraad.nl
mailto:c.engbersen@leydraad.nl


28 
Schoolgids 2018-2019 

Postadres Stichting KOMM:   

Mw. M.A.M Arends-Deurenberg 

Postbus 1040 

5602 BA   Eindhoven 

06-41167134 

5.12 continurooster 

Wij hanteren een continurooster. De schooltijden zijn als volgt.  

Maandag         8:30-14:45 

Dinsdag         8:30- 14:45 

Woensdag         8:30- 12:30 

Donderdag        8:30- 14:45 

Vrijdag               8:30-12:30 

Kinderen nemen zelf hun brood mee en eten dit na 12:00 uur in de groep op. Hierbij zorgen wij 

ervoor dat jong en oud elkaar ontmoet tijdens het eten. Na het eten mogen de kinderen een frisse 

neus halen en gaan zij om 12:45 uur weer verder met de lessen. Heeft uw kind bijzonderheden dan 

horen wij dit graag. U kunt altijd terecht bij de leerkracht of de directeur. 

Voor de voor en naschoolse opvang werken wij samen met Kinderdagverblijf De Droomtuin  

 

5.13 Protocol vervoer 

Protocol inzake het vervoeren van kinderen onder schooltijd door ouders/verzorgers en/of 
leerkrachten 
 
Wanneer een school bij het vervoeren van kinderen gebruik maakt van auto’s van ouders en/of 

werknemers dan zorgt men er minimaal voor dat er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

- Het dragen van autogordels op zitplaatsen voorin én achterin personenauto’s is verplicht.  

- Voor kinderen ( tot 18 jaar) kleiner dan 1.35 meter geldt sinds 1 maart 2006 dat zij in de auto 

altijd een goedgekeurd zitje of een zitting verhoger moeten gebruiken. Dat geldt voor zowel 

voor- als achterin. Kinderen groter dan 1.35 meter en volwassenen: autogordel en zo nodig ook 

een goedgekeurd kinderzitje (zitting verhoger) gebruiken. 

- In een auto zonder gordels mogen kinderen jonger dan 3 jaar helemaal niet worden vervoerd. De 

autostoeltjes en zitting verhogers moeten voldoen aan bepaalde Europese veiligheidseisen en 

voorzien zijn van een keuringslabel ( ECE-reglement 44/03 of 44/04). 

Bij incidenteel vervoer over beperkte afstand ( dus niet op vakantiereis) mogen op de achter 

zitplaatsen kinderen vanaf 3 jaar ( LET OP: niet de eigen kinderen) volstaan met gebruik van de 

gordel.( voor verder informatie zie: www.kinderzitjes.nl of www.veiligheid.nl    

 

http://www.kinderzitjes.nl/
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Er zijn minimaal twee volwassenen voor een groep 

De begeleiders zijn duidelijk herkenbaar d.m.v. 

verkeershesjes 

Met de kinderen zijn duidelijke gedragsregels bij het 

fietsen afgesproken 

Vanzelfsprekend dienen de kinderen en de begeleiders te 

beschikken over deugdelijke fietsen. Wanneer 

begeleiders kinderen achterop nemen moet de fiets 

voorzien zijn van de verplichte onderdelen. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan nooit als groep met 

de fiets. 

Noot: 
De kinderen zijn via de schoolverzekering voor 
letselschade verzekerd. 
Het  moet bij de chauffeurs duidelijk zijn dat zij de 
kinderen op vrijwillige basis vervoeren en zij de school, 
noch het bestuur, aansprakelijk kunnen stellen voor 
geleden schade of vanwege het vervoer van de kinderen. 
 

5.14  Gezonde school beleid 

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Daarom willen wij voor ieder 
kind gezond eten en drinken makkelijk maken op school. En daarvoor hebben we de hulp van de 
ouders en verzorgers nodig! Dat betekent onder andere dat wij vragen: 
 
• Een gezonde pauzehap mee te geven. Op maandag tot en met donderdag alleen groente en  

fruit. Op vrijdag is het gezonde koeken dag en mag er ook liga of crackers meegegeven 
worden. Let op dat hier geen chocolade of snoep op zit.  

• Gezond eten voor tijdens de overblijf in de broodtrommel te doen. Geschikt vinden wij  
bijvoorbeeld volkorenbrood met beleg dat niet te veel verzadigd vet of zout bevat, zoals 30+ 
kaas, zuivelspread en notenpasta of pindakaas. 

• Alleen water, thee of halfvolle melk mee te geven. Pakjes en flesjes frisdranken en  
vruchtensappen bevatten namelijk erg veel suiker. 

• Traktaties klein en niet te calorierijk te maken.  
 
Als leerlingen ongezonde koeken of lunch meenemen geven wij dit consequent weer mee naar huis. 
De leerkracht stuurt ouders vervolgens een berichtje. Wij delen dan in de groep zodat leerlingen 
altijd iets eten. Mochten er bijzonderheden zijn dan kunt u dit aan het begin van het jaar bespreken 
met de leerkracht.  
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6. De ontwikkeling van het onderwijs in de school 

 

6.1 Onderwijsvernieuwing en –verbetering 

Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op onze school vinden wij een vanzelfsprekende zaak. 

Wij zien het als een niet aflatend proces, dat blijvend onze aandacht heeft. Hiervoor meten wij 

regelmatig de resultaten van de kinderen op verschillende vak - en vormingsgebieden, hebben wij 

veel aandacht voor het klimaat op onze school en de zorg voor de kinderen met speciale 

(leer)behoeften en volgen wij aansluiting van onze schoolverlaters in het voortgezet onderwijs. 

Nr. Beleidsonderwerpen Evaluatie  

1.   Zorg  Ontwikkelen schoolontwikkelplan vanuit passend onderwijs.  
 Overstappen naar pilotschool voor de nieuwe DIA toetsen.  
 Opbrengsten verhogen met name op het gebied van spelling.  

2.    Nieuw meerjarenplan en  

 herijken visie  

 Teambreed nieuwe ambities formuleren voor de komende 4 jaren. 
 Aanscherpen en aanpassen huidige visie. 

3.   Lezen. Bieb op school  

Bevorderen van het 

leesplezier en daarmee 

verhogen van de 

opbrengsten.  

 Kinderen kunnen boeken uitlenen voor thuis. Ilse (bieb Den Bosch)  
 verzorgt verschillende leesactiviteiten in de groepen. Door het jaar heen  
 organiseren wij meerdere activiteiten waarbij lezen en leesplezier centraal  
 staat.  

4.  Ouderbetrokkenheid   Verschillende groepen ouders werken samen om de activiteiten op school  
 vorm te geven. Bewust nieuwe ouders mee laten helpen. Samenwerking  
 met ouders rondom de zorg en het plan van de leerling versterken.  

5.   ICT  Implementeren van Ipad’s en ipadonderwijs in het verlengde van onze   
 visie. Wij staan voor gevarieerd onderwijs en zullen dit in het aanbod en    
 de verwerking van de leerstof ook uitdragen. 

6.  Kunsteducatie  

Muziek. 

 Juf Sandra geeft in alle groepen muziekles. De kwaliteit wordt hiermee   
 verhoogd en de werkdruk bij de rest van de leerkracht verlaagd.  
 Team volgt een scholing vanuit cultuur genaamd ‘’Breinbreien’’. 
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7. De kwaliteit van het onderwijs 

 

7.1 Algemeen 

Om zicht te houden op de kwaliteit meten wij regelmatig de resultaten van de kinderen. Bij alle 

kinderen nemen wij regelmatig landelijk genormeerde toetsen van het Cito af, aan de hand waarvan 

de ontwikkeling van kinderen systematisch wordt gevolgd. 

Verder wordt bij de kinderen van groep 7 de Cito-Entreetoets afgenomen en nemen de kinderen van 

groep 8 deel aan de jaarlijkse Cito-Eindtoets. 

De verschillen tussen scholen in ons land zijn groot; de omstandigheden waaronder scholen moeten 

werken, de schoolomgeving en leerlingenpopulatie. Het vergelijken van de resultaten bij landelijk 

genormeerde toetsen moet dan ook steeds worden afgezet tegen die van vergelijkbare scholen. In 

vergelijking met deze scholen zijn onze resultaten over het algemeen gemiddeld tot 

bovengemiddeld. 

Meer informatie over onze school kunt u vinden op  http://www.scholenopdekaart.nl/ 

7.2 De resultaten 

De CITO eindtoets wordt gemaakt door alle kinderen van onze school.  

Figuur 1: Opbrengsten Cito-Eindtoets BS De Leydraad  

 
Landelijk gemiddelde  
 

De Leydraad 

Schooljaar 2007-2008 534,9 535,2 

Schooljaar 2008-2009 535,2 534,8 

Schooljaar 2009-2010 535,2 536,2 

Schooljaar 2010-2011 535,3 535,9 

Schooljaar 2011-2012 535.3 534,1 

Schooljaar 2012-2013 534,8 536,1 

Schooljaar 2013-2014 534,6 537,3 

Schooljaar 2014-2015 534,9 537,7 

Schooljaar 2015-2016 534,9 535,6 

Schooljaar 2016-2017 535,2 536,7 

Schooljaar 2017-2018 357,4 (vanaf hier Dia toets) 356,7 

 
Door de kleine groepen (minder dan 10) kunnen verschillen groter zijn. 
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7.3 Integraal Schooltoezicht 

De kwaliteit van het onderwijs wordt niet alleen bepaald door de behaalde resultaten op het  gebied 

van kennis en vaardigheden. De kwaliteit wordt evenzeer bepaald door de visie op onderwijs en 

opvoeding, de zorg voor kinderen met speciale behoeften en de sfeer op onze  school. In april 2015 

heeft de inspecteur een uitgebreid bezoek gebracht aan onze school. Tijdens dit bezoek heeft ze 

klassen bezocht, gesprekken gehad met directie, interne begeleider en  team. Daarnaast zijn er 

vragenlijsten ingevuld door ouders en kinderen en heeft de inspecteur de  administratie doorgelicht. 

Haar eindoordeel was  positief.  

Op de website: www.onderwijsinspectie.nl kunt u de inspectierapporten lezen.  

 Belangrijke punten uit het rapport:  

 De inspecteur komt ten minste eenmaal per vier jaar de school bezoeken.  

April 2015 heeft de inspecteur de Leydraad onderzocht op de kwaliteit van het onderwijs. 

 Vervolgens is de hoogst haalbare normering, het basisarrangement, toegekend. 

 De school haalt voldoende eindresultaten en deze laten een stijgende lijn zien. 

 De school biedt de leerlingen een eigentijds aanbod in de kernvakken. Aan het aanbod en de 

doorgaande lijn voor het jonge kind wordt hard gewerkt. 

 De school heeft nagedacht over wat ze de leerlingen, naast kennis en sociale vaardigheden, 

in de toekomst wil meegeven. De onderzoekende houding staat hierbij centraal. 

 De leraren verstaan hun vak. Ze houden zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen en 

stemmen hun onderwijs daarop af. Kansen liggen er nog als het gaat om het preciseren van 

de criteria voor de verschillende zorgniveaus en het bepalen wanneer een leerling in 

aanmerking komt voor een vorm van individuele handelingsplanning. 

 Er is sprake van een positieve sfeer op De Leydraad. Kinderen gaan met plezier naar school 

en voelen zich veilig. 

 Er is sprake van onderwijskundig leiderschap en kwaliteitsbewustzijn. Samen met de 

directeur heeft het team een visiedocument opgesteld, waarin een ambitieus en inspirerend 

beeld wordt geschetst van wat voor school De Leydraad in de toekomst wil zijn. Een grote 

uitdaging vormt nu de uitwerking van deze visie naar de dagelijks praktijk, zeker nu er een 

intensieve periode van nieuwbouw voor de deur staat. 

 

 

 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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8. Schooltijden en vrije dagen  

 

8.1 De Schooltijden 

Met ingang van schooljaar 2015-2016 zijn wij gestart met het continurooster. Kinderen eten dan op 

school op maandag, dinsdag en donderdag. Voor alle kinderen gelden dezelfde schooltijden.  

Voor meer informatie over het continurooster verwijzen wij u naar dit hoofdstuk in de schoolgids. 

Groep Maandag Dinsdag woensdag Donderdag Vrijdag 

1-8 8.30-14:45 8.30-14:45 8.30-12.30 8.30-14.45 8.30-12:30 

 

De ouders en verzorgers die hun kinderen uit groep 1 en 2 naar de klas brengen, kunnen vanaf     

8.20 uur op school terecht. Als uw kind enigszins gewend is op school en oudste kleuter is, neem dan 

op de speelplaats afscheid van uw kind. Dit bevordert de zelfstandigheid van uw kind en daardoor is 

het minder druk op de gang en in de klas.  Na schooltijd worden de kleuters door de eigen leerkracht 

naar buiten gebracht. We gaan er van uit dat de kinderen vanaf groep 2 zelfstandig binnen komen. 

Vanaf 08:15 uur is er toezicht op het schoolplein. Vanaf die tijd zijn alle kinderen van harte welkom.  

Voor schooltijd hebben de leerkrachten geen tijd om gesprekken met ouders te voeren. De 

leerkrachten zijn druk bezig met de voorbereiding van de dag en de kinderen zitten klaar om te 

beginnen. Na schooltijd is er alle ruimte om een afspraak te maken voor een gesprek.  

Belangrijke informatie kan natuurlijk altijd vooraf doorgegeven worden. We nemen graag de tijd voor 

u, na schooltijd.   

8.2 Vakantierooster 

Herfstvakantie  15 oktober t/m 19 oktober 2018 

Kerstvakantie  24 december t/m 4 januari 2018/2019 

Voorjaarsvakantie 4 februari t/m 8 februari 2019 

2e paasdag   22  april 2019 

Meivakantie  22 april tot 3 mei 2019 

Hemelvaart  30 en 31 mei 2019 

2e pinksterdag  10 juni 2019 

Zomervakantie   8 juli 2019 

Jaarlijkse activiteiten zullen tijdig kenbaar gemaakt worden in de digitale nieuwsbrief van de school 

en op de website. 

8.3 Studiedagen 

Er zijn 4 studiedagen gepland voor schooljaar 2018-2019. De kinderen zijn dan vrij.  

De studiedagen zijn dit jaar op: 

Dinsdag 18 september 2018 

Donderdag 6 december 2018 

Vrijdag 5 april 2019 

Woensdag 29 mei 2019 
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8.4 Verlof en verzuim 

Ziekteverzuim 
De ouders geven ’s morgens via Schoudercom door dat hun kind ziek is. Wanneer leerlingen ’s 
middags ziek of afwezig zijn kan dit ook doorgegeven worden via Schoudercom. 
Mocht uw kind niet op school zijn zonder afmelding zal er altijd gebeld worden vanuit de school.  
 
Verlof buiten de schoolvakanties: 
 
1. Vakantieverlof. 
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 

maanden tevoren schriftelijk aan de directeur te worden voorgelegd. U moet hierbij naast het 

gebruikelijke formulier van de verlofaanvraag, uw verzoek vergezeld doen gaan van een 

werkgeversverklaring. Als zelfstandige ondernemer moet u dit verzoek doen op briefpapier waarop 

het logo cq de adresgegevens van de onderneming staan weergegeven. 

2. Speciaal verlof: 

Het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts mogelijk is om buiten 

de schoolvakanties op vakantie te gaan. Het betreft de enige mogelijkheid in dat schooljaar 

eenmaal met het gezin op vakantie te gaan. 

Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakanties 

in het gehele schooljaar niet één keer mogelijk is. 

Vakantieverlof mag: 

 hooguit eenmaal per schooljaar worden verleend en dient minimaal 2 maanden van tevoren,  

schriftelijk te worden aangevraagd bij de directeur  

 niet langer duren dan 10 schooldagen 

 niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen: 

 Familiebezoek in het buitenland 

 Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding 

 Vakantie in verband met een gewonnen prijs 

 Vakantie bij gebrek aan een andere boekingsmogelijkheid 

 Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakanties op  vakantie te gaan 

 Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met drukte. 

 Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 
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2. Gewichtige omstandigheden voor 10 of minder schooldagen per schooljaar.  

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in 

artikel 14 lid 1 van de leerplichtwet voor 10 schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf of 

binnen 2 dagen na ontstaan van de  verhindering aan de directeur van de school te worden 

voorgelegd. 

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

 Voor het voldoen aan de in Nederland algemeen geldende wettelijke en godsdienstige 

verplichting voor zover dit absoluut niet buiten de lesuren kan geschieden. 

 Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag (binnenland) of 2 dagen (buitenland). 

 Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad  

 voor 1 of ten hoogste 2 dagen (afhankelijk waar het huwelijk wordt gesloten) 

 Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad. Duur in overleg 

met de directeur. 

 Bij overlijden van bloedverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen. 

 Bij overlijden van bloedverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen. 

 Bij overlijden van bloedverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag. 

 Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en 12 ½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum 

van ouders of grootouders voor 1 dag. 

 
3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per jaar. 
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14 lid 3 

van de leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar, dient minimaal 1 maand 

tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de (woon)gemeente te 

worden voorgelegd. 

De belangrijke reden moet hierbij duidelijk worden omschreven, met hierbij toegevoegd de 

bewijsstukken die de reden kunnen ondersteunen. De directeur neemt i.v.m. het verlenen van een 

dergelijk verlof altijd contact op met de leerplichtconsulent. 

Voor meer informatie: www.lvla.nl/leerplicht.html 

Tegen de directeur zal proces verbaal worden opgemaakt wanneer deze zijn/haar verplichting om 

mededeling van ongeoorloofd verzuim te doen aan de leerplichtambtenaar niet nakomt. 

Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces verbaal 

worden opgemaakt na ondertekening van het verlof-formulier door de directie dient u ook altijd zelf 

bij de leerkracht melding te maken van de tijdelijke afwezigheid van uw kind.  

Ook kan de leerkracht (huis)werk meegeven.

http://www.lvla.nl/leerplicht.html
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9. Samenwerking met Basisschool De Leydraad 

9.1 De Droomtuin, kinderopvang 

Basisschool De Leydraad werkt samen met kinderopvang De Droomtuin uit Cromvoirt. Wij stemmen 

activiteiten op elkaar af en proberen de overstap zo klein mogelijk te maken voor onze kinderen. 

Als het nodig is plannen wij samen een ‘warme overdracht’.  

Wilt u gebruik maken van de BSO dan kunt u contact opnemen met De Droomtuin; 

 

Kinderopvang De Droomtuin Cromvoirt 

Telefoonnummer: 0411-211381 

www.kinderdagverblijf-dedroomtuin.nl 

9.2 KIDS 

Ook dit jaar hebben we het Kunst In De Schoolprogramma. Voor alle groepen is er een voorstelling. 

De exacte data zijn nog niet bekend bij ons. Via de digitale nieuwsbrief wordt u op de hoogte 

gebracht van de data waarop de voorstellingen plaatsvinden. Voor meer informatie over de 

voorstellingen kunt u terecht bij onze contactpersoon juffrouw Sanne. (cultuurcoördinator) 

9.3 GGD 

Eet mijn kind wel gezond of genoeg? Waarom wil mijn kind niet slapen? 

Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind wordt gepest, wat kan ik hier aan doen? 

Mijn kind luistert niet naar mij! Wat nu? 

 

Herkent u deze vragen? Of heeft u twijfels over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind?  

Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Dan bent u bij ons aan het goede adres! 

 

Mijn naam is Anne Katrien Ausems. 

Ik ben jeugdverpleegkundige van de GGD Hart voor Brabant en partner van het Centrum Jeugd en 

Gezin Vught. Ik ondersteun uw school, en u als ouders als het gaat om de gezondheid en 

ontwikkeling van uw kind. 

Wilt u een gesprek met mij? Bel me dan op 06–53186990. 

 

Mijn naam is Marjolijn Vos. 

Ik ben jeugdprofessional bij het Centrum Jeugd en Gezin Vught. Ik ondersteun uw school en u als 

ouders als het gaat om het gedrag en de ontwikkeling van uw kind. Wilt u een gesprek met mij? Bel 

me dan op 06-35111784. 

 

http://www.kinderdagverblijf-dedroomtuin.nl/
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10. Belangrijke adressen  

 

Schoolleiding 

Mayke van Drunen 

Kerkweg2 

5266 AT Cromvoirt 

Bestuur Stichting Leijestroom 

de Heer Bram van EK 

Brabantlaan 1, Vught 

Contactpersonen Preventie machtsmisbruik 

Sanne Hulsen 

s.hulsen@leydraad.nl 

Norbert Weijts 

n.weijts@leydraad.nl 

Intern begeleider 

c.engbersen@leydraad.nl 

0411-641907 

Vertrouwensinspecteur 

0900-111311 

Vertrouwenspersoon overige zaken 

(t.b.v. personeel) 

Mayke van Drunen info@leydraad.nl 

Ik maak me zorgen om iemand? 

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 

Stichting KOMM 

(onafhankelijke regionale 

klachtencommissie) 

Mevr. G. van Rangelrooij 

06-53107731 

Externe vertrouwenspersoon 

GGD 

Telefoon: 073-6404090 

Schoolmaatschappelijk werk 

 Suzanne Draad 

Telefoon: 073-6444244 

Meldpunt Jeugdzorg 

Noord-oost Brabant 

073-6871311 

Klachtencommissie: 

Postadres Stichting KOMM:   

Mw. M.A.M Arends-Deurenberg 

Postbus 1040 

5602 BA   Eindhoven 

06-41167134 
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