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Beste ouders,
Hierbij presenteren wij u de informatiegids van de Willibrordusschool / Leo- afdeling. In deze gids vindt u alle
informatie m.b.t. de praktische zaken die onze scholen betreffen. Vanwege de kosten en het milieu hebben we
ervoor gekozen de schoolkalender en de schoolinformatie niet meer op papier uit te reiken. Mocht u het toch fijn
vinden om de kalender en deze informatie op papier te hebben, dan staat er een printbare versie in de
boekenkast van het ouderportaal.
Wilt u meer informatie over de achtergronden van ons onderwijs, dan verwijzen we u naar onze website
www.bswillibrordus.nl en naar de schoolgids die u in de boekenkast van het ouderportaal vindt.
We wensen iedereen een leerzaam en fijn schooljaar 2020-2021 toe.
Namens het team van de Willibrordusschool en de Leo-afdeling
Harrie Berkers
Directeur
Basisschool St. Willibrordus
Romboutsstraat 2
5751 BW Deurne
T 0493-312660
E info.willibrordusdeurne@prodas.nl
W www.bswillibrordus.nl
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1. Algemene informatie schooljaar 2020-2021
Indeling groepen schooljaar 2020-2021 Willibrordus
Groep
1-2
3-4

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Manon
Maas

Sophie van
Houts

Manon
Maas

Loes van Eckendonk

5-6

Marieke
van Goch

7-8

Jeroen
Vrijnsen

Donderdag

Vrijdag

Sophie van Houts
Linda van Mierlo

Jeroen
Vrijnsen

Henriëtte
Truijen

Marieke van Goch

Fanny van Kessel

Jeroen Vrijnsen

De creatieve vakken op dinsdagmiddag worden gegeven door wisselende leerkrachten.

Indeling groepen schooljaar 2020-2021 Leo-afdeling*
Groep

Maandag

Leo1: groep 2/3/4
Leo 2: groep 4/5/6
Leo 3: groep 5/6

Woensdag

Mariken van den Berkmortel
Dominique
van de Looij
Wouter
Voets

Leo 4: groep 7/8
Leo 5: groep 7/8

Dinsdag

Anne
Koolen

Sarah Snep

Donderdag

Frank Bruijstens
Dominique van de Looij

Wouter
Daniëlle**

Wouter Voets

Simone Gijsbers

Sarah Snep

Cara Leenen

Vrijdag

Simone
Gijsbers

Anne Koolen

* Deze indeling geldt voor de periode dat Juf Rachèl van den Bos nog met ziekteverlof is. Op dit moment is er nog
een zicht op hoe lang dit gaat duren.
** Juf Daniëlle van der Velden staat om de week in de Leo 5/6, dan meester Wouter vrij. Verder staat zij 1 dag per
week in wisselende groepen zodat de leerkrachten tijd hebben om aan de schoolontwikkeling te werken.

Niet lesgebonden taken
Directeur
Harrie Berkers
Coördinator Willibrordus
Henriëtte Truijen
Coördinator Leo-afdeling
Anne Koolen

ICT en 21st Century Skills
Jeroen Vrijnsen
Begaafd- en Hoogbegaafdheid
Fanny van Kessel
Administratie
Irma Barten

Interne begeleider LEO-afdeling/
aannamecoördinator
Petra Verhees

Eventmanager
Mirjam Knapen

Interne begeleider Willibrordus /
interne contactpersoon en anti-pest coördinator
Manon Maas

Conciërges
Marouf Kutobi
Wilma Martens (vrijwilliger)
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2. Schooltijden en inlooptijden
We werken met een continurooster. Dat wil zeggen dat de kinderen maandag, dinsdag en donderdag op school
lunchen.
Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

van
8.30 uur
8.30 uur
8.30 uur
8.30 uur
8.30 uur

tot
14.45 uur
14.45 uur
12.30 uur
14.45 uur
12.30 uur

Inlooptijd*
De kinderen mogen elke ochtend vanaf 8.20 uur vrij naar binnen lopen en in de klas zelf aan het werk gaan. Ook
ouders kunnen voor een korte mededeling voor de juf of meester even mee naar binnen lopen. Heeft u een
langer verhaal, dan willen we u vragen om even een afspraak te maken na schooltijd.
Om half negen zijn alle ouders weer naar buiten en dienen alle kinderen aanwezig te zijn. We zijn hier strikt in
omdat we de inlooptijd en de start van de schooldag beschouwen als een “powermoment” waar de kinderen
zelfstandig bezig zijn en de leerkracht de tijd neemt voor (leer)gesprekjes met kinderen, voor wat extra uitleg of
inoefening.
* In verband met de Corona-maatregelen kan het zijn dat dit aan het begin van het schooljaar nog anders is.

3. Vakanties en vrije dagen










Herfstvakantie
maandag 19-10-2020 t/m vrijdag 23-10-2020
Kerstvakantie
maandag 21-12-2020 t/m vrijdag 01-01-2021
Voorjaars/Carnavalsvakantie
maandag 15-02-2021 t/m 19-02-2021
Paasmaandag
maandag 05-04-2021
Koningsdag
dinsdag 27-04-2021
Meivakantie
maandag 03-05-2021 t/m vrijdag 14-05-2021
Pinkstermaandag
maandag 24-05-2021
Zomervakantie
maandag 26-07-2021 t/m vrijdag 03-09-2021
Studiedagen voor het team en extra vrije dagen voor de kinderen
woensdag
30 september 2020
vrijdag
13 november 2020
woensdag
27 januari 2021
woensdag
17 maart 2021 (studiedag voor het personeel van alle Prodas-scholen)
maandag
26 april 2021
vrijdag
28 mei 2021
vrijdag
25 juni 2021
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4. Gymrooster
Groep 1-2
De kinderen van groep 1 en 2 gaan elke dag bewegen in de speelzaal of buiten. In de speelzaal dragen zij
gymschoenen (zonder veters en liefst met witte zolen). Deze gymschoenen blijven het hele schooljaar op school.
Groep 3 t/m 8 en Leo-groepen
De gymlessen vinden plaats in sporthal De Kubus, en worden verzorgd door de gymdocenten van Leef! De eigen
leerkrachten zijn niet bij de gymlessen aanwezig. Tijdens de gymles dient uw kind gekleed te zijn in een kort
broekje met T-shirt (of een gympakje) en gymschoenen. Wilt u er op letten dat uw kind de kleding weer mee naar
huis brengt? Kan een kind een keer om wat voor reden dan ook niet mee gymmen, dan hebben we graag dat de
ouder/verzorger dat even mondeling meldt bij de leerkracht of via het ouderportaal. Voor de veiligheid van uw
kind en ter voorkoming van verlies of diefstal, vragen we u dringend om horloges en sieraden als kettinkjes,
ringen en armbanden thuis af te doen. De school is hier niet aansprakelijk voor. Ook brillen zijn tijdens de gymles
niet verzekerd, mocht uw kind een dure bril hebben, raden we u aan om een sportbrilletje aan te schaffen.
Alle leerlingen gaan met de bus naar de sporthal
Gymtijden Willibrordus
Groep 3-4
maandag 8.45 – 10.15 uur in sporthal De Kubus
Groep 5-6
dinsdag 10.30 – 12.00 uur in sporthal de Kubus
Groep 7-8
dinsdag 8.45 – 10.15 uur in sporthal De Kubus
Gymtijden LEO
Leo 1 gr 2/3/4
maandag 10.30 – 12.00 uur in sporthal De Kubus
Leo 2 gr 4/5/6 – Leo 3 gr 5/6
dinsdag 10.30 – 12.00 uur in sporthal De Kubus
Leo 4 gr 7/8 – Leo 5 gr 7/8
dinsdag 8.45 – 10.15 uur in sporthal De Kubus

5. informatie en communicatie
Wij streven ernaar om zo weinig mogelijk informatie op papier mee te geven en zoveel mogelijk via het
ouderportaal. In principe loopt alle communicatie via het ouderportaal. We willen u vragen om uw
adresgegevens en telefoonnummers up to date te houden binnen het ouderportaal. Via het ouderportaal blijft
u betrokken bij wat er speelt op school.
Ouderportaal
We vinden het belangrijk om goed en zorgvuldig met ouders te communiceren. Met de ouderportaal App krijgen
ouders direct een notificatie op hun smartphone als er nieuws is, hebben ze de schoolkalender en informatie over
de groep, klasgenoten en hun ouders altijd bij de hand, en kunnen zij zich inschrijven voor oudergesprekken.
Ziekmeldingen worden telefonisch of via het ouderportaal doorgegeven. Als wij bij afwezigheid van uw kind, voor
9 uur ’s morgens niets van u gehoord hebben, wordt u door ons gebeld. Ouders en school staan in contact met
elkaar in een beschermde, veilige omgeving. Omdat de communicatie vooral via het ouderportaal loopt, worden
de e-mailadressen van de teamleden hier niet meer vermeld.
Website, Facebook, Twitter
Onze school heeft een eigen website: www.bswillibrordus.nl Hier kunt u alle belangrijke informatie van onze
school vinden. Tevens heeft de school een Facebookpagina en Twitter. Hier houden wij u op de hoogte van
allerlei nieuwtjes en actualiteiten.
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Overlegmomenten
Wij hebben geen vaste ouderavonden op onze school. In het begin van het schooljaar wordt u door de leerkracht
uitgenodigd voor een startgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u kennismaken met de leerkracht, afspraken maken
over de communicatie en de voortgang en ontwikkeling van uw kind bespreken. Uw kind is aanwezig bij dit
gesprek.
Op de Willibrordusschool wordt tijdens de startgesprekken afgestemd welke communicatie er tussen school en
ouders gaat plaatsvinden gedurende het schooljaar
De Leo-afdeling heeft een vaste gesprekkencyclus, deze wordt aan het begin van het schooljaar met de ouders
gedeeld.
Gesprekkencyclus:
We hanteren op onze school de volgende gesprekkencyclus.
Activiteit
Doel
Wie
Informatieavond
Kennismaken met de
Leerkrachten en ouders
(W+L) in verband met de leerkracht en de
coronamaatregelen zal
afspraken in de klas
deze avond dit schooljaar
komen te vervallen

Frequentie
1 keer per schooljaar

Startgesprekken
(W+L)

Afstemmen
verwachtingen
ouders/kind/school.
Afstemmen afspraken
communicatie leerkracht
en ouders.

leerkrachten, ouders en
kinderen

1 keer per schooljaar
2 t/m 6 september

Ambitiegesprekken
(W)

Helder krijgen van de
ambitie van de leerling,
waar wil hij/zij aan gaan
werken.

Leerkrachten groep 8,
ouders en kinderen

1 keer per schooljaar
2 t/m 6 september

Voortgangsgesprekken
(W+L)

Bespreken van de
ontwikkeling van de
leerling.

Leerkrachten, ouders en
kinderen

Te bepalen tijdens
startgesprekken (W)
Volgens vaste cyclus (L)

Mocht u ergens mee zitten, mocht u vragen hebben, blijf daar niet mee rondlopen. Ook buiten die vastgestelde
momenten kunt u contact opnemen met de leerkrachten of de directie.
Ouderbetrokkenheid
Ouderhulp is op onze school zeer welkom! Zonder hulp van ouders zijn er veel zaken op onze school niet of
nauwelijks realiseerbaar. Via het ouderportaal wordt daarom ook regelmatig beroep gedaan op uw hulp.
Klankbordgroep LEO-afdeling
Het onderwijs aan de kinderen van de Leo-afdeling heeft een heel andere organisatie en inhoud dan het reguliere
onderwijs. Bovendien ligt er veel minder op voorhand vast en zijn er minder al gebaande wegen. Deze dingen
maken het van belang, dat we met regelmaat bij ouders nagaan of we nog steeds de goede dingen doen voor
deze groep kinderen. Dat doen we d.m.v. een drietal klankbordbijeenkomsten per jaar. Tijdens deze
bijeenkomsten praat een vaste groep ouders aangevuld met andere belangstellende ouders met teamleden over
onderwerpen die ouders of school inbrengen.
De Medezeggenschapsraad
Zoals het woord al zegt, heeft de MR medezeggenschap/ inspraak bij een aantal belangrijke beleidsmatige
beslissingen die er op school genomen worden. Over welke beslissingen het gaat, staat in het
medezeggenschapsreglement. Hier staat ook in of de raad een adviesbevoegdheid heeft of dat er instemming van
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de raad nodig is voor een besluit definitief wordt. De medezeggenschapsraad binnen PRODAS (Primair Onderwijs
Deurne Asten Someren) kent twee niveaus.
1. De medezeggenschapsraad van de school (MR). Alle afzonderlijke scholen hebben een MR die meedenkt
en beslist over onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben met het beleid van de eigen school.
2. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met zaken die de
meerderheid van de aangesloten scholen betreffen. De GMR bestaat uit 6 leerkrachten en 6 ouders. De
GMR overlegt met de raad van bestuur van PRODAS.
Naast de formele instemmings- en adviesbevoegdheid mag de MR gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen
over alle zaken die de school betreffen zolang het niet gaat over individuele personen. We vinden het belangrijk
aan te geven dat een MR geen klachtencommissie is. De leden van de MR zullen u bij een klacht altijd
doorverwijzen naar degene die de klacht betreft en of naar de directie van de school.
In het werkplan van de MR wordt jaarlijks vastgelegd welke vaste en incidentele thema’s er wanneer besproken
worden.
De Willibrordus/Leo-afdeling verkeert in een redelijk unieke situatie dat er 2 zelfstandige afdelingen in één
gebouw zitten. Twee afdelingen die formeel juridisch een eigen status hebben, maar die in de praktijk nauw
samen willen werken. Dat betekent dat we formeel dus ook twee medezeggenschapsraden hebben, die ieder
bestaan uit 2 ouders en 2 leerkrachten. In de praktijk opereren we als één MR waarbij wel duidelijk omschreven is
waar de eigen verantwoordelijkheid van iedere MR ligt en waar beide MR-en samen optrekken.
Samenstelling van de Medezeggenschapsraad
Deel MR Willibrordusschool:
Namens de ouders:
Namens het personeel:

Julie Westrik en Jojanneke Kuijpers
Loes van Eckendonk en Sophie van Houts

Deel MR Leo-afdeling:
Namens de ouders
Namens het personeel

Alexander Verbruggen en Marijn Hartgerink
Sarah Snep en Anne Koolen

Mailadres oudergeleding MR:

oudersmr_willibrordusd@prodas.nl

De oudervereniging
U bent als ouder automatisch lid van de oudervereniging van de school, tenzij u schriftelijk te kennen geeft dat u
geen lid wenst te zijn. De OV (oudervereniging) wordt samengesteld uit en door ouders van de leerlingen van
onze school. Doelstelling is het team ondersteunen bij allerlei schoolse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis,
Pasen, sportdag, schoolfoto’s etc. Maar ook buitenschoolse activiteiten zoals Koningsdag, sporttoernooien en de
avond4daagse. De oudervereniging vraagt jaarlijks een bijdrage om al deze activiteiten mogelijk te kunnen
maken.
De OV heeft voor haar activiteiten verschillende werkgroepen. In het verleden zat er in iedere werkgroep ook een
lid van het schoolteam. In het kader van de werkdrukverlichting hebben we de rol van “event-manager”
ingevoerd. De event-manager vertegenwoordigt het team in de werkgroepen. De event-manager ondersteunt de
werkgroepen, maar het initiatief, de regie en de eindverantwoordelijkheid liggen bij de werkgroepen van de
oudervereniging.
Bij de vergaderingen van de OV is ook altijd tenminste één lid van het team aanwezig.
Eventmanager:
Mirjam Knapen eventmanager.willibrordusd@prodas.nl
Uw hulp bij de activiteiten wordt zeer op prijs gesteld want de oudervereniging en het team kunnen deze
activiteiten niet alleen realiseren.
Samenstelling van de oudervereniging
Door de Corona-crisis heeft het werk van de ouderraad een periode stilgelegen De exacte samenstelling van de
oudervereniging is daarom op dit moment nog niet bekend. Zo gauw die bekend is, zullen we die publiceren via
het ouderportaal en opnemen in deze informatie-gids.
Vrijwillige ouderbijdrage
Voor buitenlesactiviteiten en buitenschoolse activiteiten krijgt de school geen budget van het rijk. Voor die
activiteiten, die misschien niet direct nodig zijn, maar vaak wel de kersen op de taart zijn, vraagt de
oudervereniging van u een aparte vrijwillige ouderbijdrage per kind. Deze wordt door de oudervereniging geïnd
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en bedroeg het afgelopen jaar € 24,50 per kind. De ouderraad moet nog beslissen wat het exacte bedrag voor dit
schooljaar wordt.
Voor het kamp en de andere schoolverlatersactiviteiten van groep 8 wordt een aparte bijdrage gevraagd.
Deze staat niet op voorhand vast en is afhankelijk van het programma en het aantal schoolverlaters. Als indicatie
kunt u een bedrag van € 70,00 aanhouden. De ouderraad int ook dit bedrag.
Mocht de hoogte van de ouderbijdrage een probleem voor u zijn, neem dan contact op met de directeur van de
school dhr. Harrie Berkers. Met hem kunt u dan bekijken wat er wel mogelijk is.

6. Praktische zaken
6.a. Schoolspullen
Alle materialen die de kinderen nodig hebben krijgen ze vanuit school. Een etui, schrijf- en tekengerei, liniaal,
schriften enz. worden allemaal door school verstrekt. Kinderen brengen geen pennen, stiften enz van thuis mee,
behalve wanneer het speciale pennen zijn die b.v. voorgeschreven zijn vanuit een senso-motorische training of
iets dergelijks. Dat gebeurt dan altijd in overleg met de leerkracht.
Wij vinden dat kinderen zuinig moeten zijn op hun spullen. Wanneer schriften vol zijn, potloden , pennen en
gummen door intensief gebruik op, dan krijgen de kinderen gewoon nieuwe. Wanneer het duidelijk is, dat de
spullen vervangen moeten worden door slordigheid, kwijtraken of vernieling , dan krijgen de kinderen nog één
keer nieuwe materialen, bij een volgende keer kost het vervangen van ieder item € 0,50, in te leveren bij de
leerkracht.

6.b. Bring Your Own Device (BYOD)
Wij werken veel met ICT. De school heeft niet de middelen om voor ieder kind een tablet aan te schaffen. Daarom
is het het fijnste als kinderen zelf een laptop of tablet meebrengen.
Op de Leo-afdeling is dit altijd al de gewoonte geweest, is het noodzakelijk en hoort het bij de inrichting van het
onderwijs. Mocht dit voor ouders een probleem opleveren, dan proberen we in onderling overleg daar een
oplossing voor te vinden.
Maar ook de kinderen van de Willibrordusschool van groep 5 t/m 8 mogen een eigen device meebrengen. In de
boekenkast van het ouderportaal en in onze schoolgids vindt u meer informatie omtrent Bring Your Own Device.

6.c. Aansprakelijkheid
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen kleding, horloge, tas, bril, laptop, tablet etc. We vinden dat
kinderen moeten leren zuinig en zorgvuldig met hun eigen en andermans spullen om te gaan. Tablets graag in en
goede tas of hoes meegeven. Op momenten dat er niemand in de klas is, liggen tablets en andere devices altijd
achter slot en grendel. Soms kan het voorkomen, dat er tijdens het spel of door een ongelukje, eigendommen
door andere kinderen beschadigd worden. De school is hier in principe niet voor aansprakelijk. U zult dan een
beroep moeten doen op uw eigen verzekering, of op die van het kind dat de schade heeft toegebracht. De school
speelt hierin geen bemiddelende rol en verwacht van ouders dat zij dit onderling oplossen.
Kinderen nemen ook geen (dure) spullen meer naar school, zoals skateboards, skeelers, spelcomputertjes enz.
Ook mobiele telefoons blijven bij voorkeur thuis. Mocht u het nodig vinden dat uw kind om veiligheidsredenen,
toch een mobiele telefoon mee naar school neemt, dan wordt het mobieltje aan het begin van de dag ingeleverd
bij de leerkracht en kan pas bij het naar huis gaan weer opgehaald worden.

6.d. Verjaardagen
Als uw kind jarig is, is dat natuurlijk een feestelijke gebeurtenis waar in de klas de nodige aandacht aan
geschonken wordt. Natuurlijk mag uw kind dan ook trakteren. De oudervereniging zorgt voor ieder kind voor de
traktatie in de vorm van een klein snoepje. U hoeft dus zelf niet voor een traktatie te zorgen.

6.e. Samen eten op school
Tijdens de ochtendpauze mogen de kinderen wat eten en drinken. De kinderen van groep 1 en 2 eten voor ze
naar buiten gaan gezamenlijk in de klas. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben ’s morgens tijdens de pauze
gelegenheid om wat te eten en/of te drinken. Op de Leo-afdeling mogen de kinderen in de ochtend hun eigen
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pauzemoment kiezen. Onder een pauzehap verstaan we een tussendoortje, zoals fruit, een gezonde koek of iets
dergelijks, géén snoep!. Op maandag, dinsdag en donderdag hebben we continurooster. Om 12.00 uur eten de
kinderen eerst samen met de leerkracht in de klas. Daarna gaan ze buiten spelen. De kinderen brengen zelf een
lunchpakket en drinken mee. We willen een gezonde school zijn, daarom vragen wij u een verantwoorde lunch
mee te geven.

6.f. Huiswerk
Er zijn een aantal redenen om huiswerk mee te geven:
1. Als extra oefening voor de kinderen die dat nodig hebben.
2. Leren voor een toets om zo ook met grotere leerstof eenheden om te leren gaan.
3. Om ouders te laten zien waar hun kind op dat moment mee bezig.
4. Om kinderen te leren plannen, om ze te leren leren, om ze een stukje eigen verantwoordelijkheid bij te
brengen.
5. Om het buitenschools leren te bevorderen.
De Leo-afdeling en de Willibrordusschool hebben ieder een eigen huiswerkbeleid. In de brief met de
groepsinformatie, die u aan het begin van het schooljaar krijgt, staat hoe er in de groep van uw kind met
huiswerk omgegaan wordt.
Huiswerk is op onze school geen doel op zich, mocht het maken van huiswerk problemen opleveren, praat daar
dan samen met het kind over met de leerkracht om te kijken wat er wel mogelijk is.
Er zijn ook een aantal web-based programma’s waar kinderen thuis altijd zelf verder in kunnen werken.
De kinderen kunnen werken in hun REKENTUIN, vissen in de TAALZEE, reizen in hun TOPOMASTER (W). Ook
kunnen de kinderen van de Willibrordus thuis inloggen in BLINK om terug of vooruit te kijken naar de
verschillende lessen. De kinderen van groep 3 kunnen extra oefenen met lezen in het programma van ZOEM de
bij. Behalve dat de kinderen hier thuis aan kunnen werken, kunt u bij diverse programma’s ook de resultaten van
de kinderen inzien.

6.g. Ziekte en ongevallen
Bij ziekte of ongeval van uw kind tijdens schooltijd wordt contact opgenomen met de ouder/verzorger. Wilt u
ervoor zorgen dat er altijd een actueel telefoonnummer aanwezig is van diegene die wij kunnen bellen, wanneer
u zelf niet bereikbaar bent? Bespreek vooraf met uw kind wie het komt halen, mocht u zelf niet in de gelegenheid
zijn om dat zelf te doen. Geef dat ook door aan de leerkracht, zodat wij met een gerust hart uw kind kunnen
overdragen aan een vertrouwd persoon. Bij langdurige ziekte (langer dan 2 weken) worden er goede afspraken
gemaakt betreffende de communicatie en onderwijsprogramma. School verstrekt geen paracetamol (zie protocol
medisch handelen in de boekenkast van het ouderportaal).

6.h. Verlofaanvraag
In Nederland zijn alle kinderen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de vijfde verjaardag leerplichtig.
Dat betekent dat zij naar school moeten en in principe alleen in de schoolvakanties en op roostervrije dagen vrij
zijn. Wanneer u voor uw kind extra vrij wilt, zult u hiervoor altijd schriftelijk toestemming moten vragen aan de
directeur. Hiervoor zijn in de boekenkast van het ouderportaal twee formulieren beschikbaar:
1. Een aanvraagformulier kort buitengewoon verlof
2. Een aanvraagformulier vakantieverlof buiten de schoolvakanties.
Verder vindt u er een folder met duidelijke uitleg over wanneer en onder welke voorwaarden verlof kan worden
toegekend.
De formulieren zijn tevens de downloaden via de website www.bswillibrordus.nl

6.i. Hoofdluiscontrole
Ter bestrijding en voorkoming van hoofdluis worden kinderen in de eerste week na een vakantieperiode (zie
kalender) gecontroleerd. Bij constatering van hoofdluis wordt contact opgenomen met de ouders. Uiteraard
gebeurt dit met de nodige vertrouwelijkheid. In het geval dat er in een klas hoofdluis is geconstateerd, controleert
de werkgroep na twee weken de kinderen van de klas opnieuw.
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6.j. Lege batterijen
Op school staat een ton voor het inzamelen van lege batterijen.
Omdat we een duurzame school willen zijn, nemen we ook met regelmatig deel aan andere inzamelingsacties van
b.v. elektrische apparaten/printercartridges enz.. Behalve dat het milieubewust is, levert het ook wat geld op.

6.k. Verkeersafspraken
Met de auto
We willen het autoverkeer rond de school zoveel mogelijk beperken. Onze voorkeur heeft “Zoen en Zoef” d.w.z.
U wacht niet bij de school, u stopt even om de kinderen in- of uit te laten stappen en rijdt meteen door.
Als u moet wachten of in de school moet zijn, vinden we het het fijnste als u uw auto parkeert bij het ziekenhuis.
Er is een goed gemarkeerde voetgangersoversteekplaats.
Om de verkeerscirculatie in de Romboutsstraat mogelijk te maken, hebben we daar een vrijwillig
eenrichtingsverkeer ingesteld. Er is afgesproken deze straat alleen vanuit de Swinkelslaan in te rijden.
Lopen en fietsen
Wij verzoeken alle ouders om de kinderen die binnen een straal van 10 minuten loopafstand van de school wonen
niet met de fiets te laten komen. Concreet zijn dit alle kinderen die in de binnenring van Deurne wonen én de
kinderen uit Vlier-Noord. Dus binnen de grote wegen Dunantweg, Houtenhoekweg, Heuvelstraat, Lagekerk,
Hogeweg, Europastraat en Veldstraat komt iedereen bij voorkeur te voet naar school.
Kinderen die wel met de fiets naar school komen, fietsen niet over het trottoir en zetten hun fiets lopend keurig
in de fietsenstalling.

6.l. Anti-pestprotocol
Onze school voert preventief en actief een anti-pest beleid. Voor meer informatie verwijzen we u naar de
boekenkast op het ouderportaal, onder algemene informatie. Verder werken we met de GDO methodiek
conflicthantering, u leest hier meer over in de schoolgids. Juffrouw Manon Maas is onze interne contactpersoon
en anti-pest-coördinator.

6.m. Bieb Op School (BOS)
De centrale Openbare Bibliotheek is gevestigd in het Cultuur-Centrum. Op onze school hebben wij een eigen bieb,
waar kinderen boeken voor zowel op school als thuis kunnen lenen. Kinderen krijgen onder schooltijd onder
begeleiding van een hulpouder de tijd om boeken te ruilen. Alle kinderen krijgen via school een gratis bieb-pas.
Hiermee kunnen ze boeken lenen op school, maar ook bij alle andere vestigingen van de Openbare Bibliotheek
Helmond- de Peel. Wij vragen het bieb-pasje eenmalig mee naar school te geven, zodat de leerkracht er een kopie
van kan maken. Op deze manier hebben we altijd een kopie van het pasje op school en kunnen de kinderen
makkelijk gebruik maken van de boeken, die aanwezig zijn in de bieb.

6.n. Zwerfboeken
Een speciale service is onze zwerfboekenkast. Deze kast staat direct bij de ingang van de school. Dit is een kast
met boeken, voor zowel kinderen als volwassenen, die u zo mee mag nemen. U herkent ze aan de speciale sticker.
U mag ze houden of na het lezen weer terugzetten in de kast. Heeft u thuis nog kinderboeken of boeken voor
volwassenen die niet meer gelezen worden, geef het door. Wij zetten ze graag in de zwerfboekenkast.

6.o. Buitenschoolse opvang (BSO)
Kinderen op onze school gaan naar verschillende BSO’s. Informatie hierover kunt u vinden op de sites van de
verschillende organisaties.
BSO High Five en Spring:
Puk Kinderopvang:
www.spring-kinderopvang.nl/buitenschoolsewww.kdv-puk.nl/bso
opvang/deurne/bso-high-5
Sportstuif Leef:
Het Boerderijke:
www.sportstuif.nl
www.kdvboerderijke.nl
BSO Eige Wijzz
www.eigewijzz.nl
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