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Beste ouders en verzorgers, 
 
 
 
Het schooljaar is ten einde. De zomervakantie staat voor de deur. 
 
Voor u ligt het informatieboekje van schooljaar 2022-2023. 
Hierin vindt u weer beknopte praktische info zoals, belangrijke data, gymrooster, etc. 
 
Daarnaast hebben we ook een digitale schoolgids. Deze staat online op de website. Daarin 
vindt u uitgebreid informatie over onze visie, beleid, inrichting van het onderwijs en de 
schoolontwikkeling. 
 
Op onze website kunt u schooldocumenten vinden zoals dit jaarboekje, alle nieuwsbrieven, 
onze kindvolgstructuur en het zorgondersteuningsprofiel.  
Er staan ook formulieren die van pas kunnen komen. Zoals het aanmeldformulier. 
 
Via de oudercommunicatie-app “Social Schools” of website “app.socialschools.eu” voorzien 
wij u van alle informatie. In deze app kunt u:  

• In contact komen met alle leerkrachten en andere ouders. 

• Informatie vinden vanuit directie, leerkrachten, Berenhuis (opvang), ouderraad en 
medezeggenschapsraad.  

• Uw kind absent melden. 

• Verlof aanvragen (kan alleen via de webversie: www.socialschools.nl)  

• Intekenen voor oudergesprekken.  

• De AVG voorkeuren voor uw kind aangegeven.  

• En natuurlijk leuke berichten en foto’s liken of indien gevraagd, aangeven dat u komt 
helpen of wilt rijden. 

 
 
Bedankt voor de fijne samenwerking en uw betrokkenheid afgelopen schooljaar. 
Ook in het nieuwe schooljaar maken we er graag weer samen met u en de kinderen een 
geweldig jaar van.   
 
We wensen iedereen eerst een hele prettige vakantie! 
 
Team basisschool Herman Jozef/ Kindcentrum EigenWijs. 
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Partners Kindcentrum EigenWijs 
 
Bs. Herman Jozef 
Pastoor Verlindenstraat 22 
5258 HV  Middelrode 
T 073-5037265 
E  eigenwijs@cadansprimair.nl 
W www.hermanjozef.nl 
Directeur: Maroesja Schraven 
 
Berenhuis (Kinderdagopvang, Peuterarrangement en Buitenschoolse opvang) 
Schuurkerkpad 33  
5258 AE  Berlicum  
T  06 - 57467081 (EigenWijs)  
T  073 - 5033302 (algemeen) 
E  info@berenhuis.nl 
W www.berenhuis.nl 
Directeur bestuurder: Mathelijne Smids 
 
Schoolbestuur 
Cadans Primair 
Schildershof 1a 
5271 BM  Sint-Michielsgestel 
T 073-5944328 
E info@cadansprimair.nl 
W www.cadansprimair.nl 
Directeur bestuurder:  Marianne van Wegberg
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mailto:info@berenhuis.nl
http://www.berenhuis.nl/
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Team: 
 

Directeur Maroesja Schraven   (ma t/m do) 

Kleutergroep A Noa Damen 
Sjannie van de Ven   

(ma t/m do) 
(vr) 

Kleutergroep B Stephanie Boeijen  
Brenda Hooijmans  

(ma, di, vr)  
(wo, do) 

Groep 3  Pien Geelen (ma t/m vr) 

Groep 4 Rian Jacobs  
Corine Ploegmakers   

(ma, di en do)  
(wo t/m vr)  

Groep 5  Kristel Heijmans 
Carin van Vliet 

(ma, di, vr) 
(ma wo, do) 

Groep 6 Anke van Dun  
Hanneke Klok/Anja v Gestel 

(ma, di, vr)  
(wo, do en vr)  

Groep 7 Daan van der Heijden  
Janneke van Zandbeek 

(di t/m vr) 
(ma) 

Groep 8  Tom de Beer   
Brenda Hooijmans 

(ma, wo, do, vr)  
(di) 

Extra begeleiding Rietje Goosen   (di, do, vr) 

Vakleerkracht gym Tom de Beer (do)  

Hoofdgroep 
Handengroep 
Hartgroep 

Kristel en Carin 
Femke vd Burgt 
De groepsleerkracht 

(ma) 
(ma) 
 

Onderwijs ondersteuners 
 

Sjannie van de Ven (groep 3) 
Kelly van Aarle (kleuters) 
Vera Jansen (extra 
begeleiding) 

(2 ochtenden)  
(3 ochtenden) 
(2 dagen) 

Conciërge Walter Vingerhoets (ma-, di-, do- en vr-ochtend) 

 
    
         
 
 
      
     
 
   
     
       
  



 

   

  
Absentie en verlof? 
Absentie graag even doorgeven via de app Social Schools bij “absentie”. 
Wilt u daarin ook aangeven wanneer uw kind weer hersteld is? 
Verlof kunt u aanvragen via de webversie van Social Schools (www.socialschools.nl) 
  
Vertrouwenspersonen (PMM) 
Mocht u onverhoopt in uw eigen of naaste omgeving in aanraking komen met ongewenst 
(seksueel) overschrijdend gedrag schroom dan niet het ons te melden. 
U kunt het ons persoonlijk komen vertellen of u kunt gebruik maken van ons emailadres. 
Wij zorgen ervoor dat uw melding/klacht vertrouwelijk wordt behandeld en doorgegeven 
wordt aan de juiste instantie. “Uw zorg is onze zorg”. 
Ook voor de leerlingen zijn deze vertrouwenspersonen een bekend gezicht. Ze kunnen hen 
advies vragen of persoonlijke zaken met ze delen. 
 
Rian Jacobs (tevens contactpersoon bij pestaangelegenheden) 
r.devries@cadansprimair.nl 
Brenda Hooijmans 
b.vandersteen@cadansprimair.nl 
Rietje Goosen  
r.dewild@cadansprimair.nl 
  
Medezeggenschapsraad 
Iedere school heeft verplicht een MR. De MR bestaat uit twee geledingen: 
vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. 
Onze MR heeft in totaal 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. De directeur is adviseur van de 
MR. MR-leden worden voor 3 jaar gekozen; ieder jaar treedt er van beide geledingen iemand 
af en kunnen ouders en teamleden zich verkiesbaar stellen. U wordt hierover via Social 
Schools op de hoogte gehouden. 
De MR vergaderingen zijn in principe openbaar. De verslagen worden na afloop via Social 
schools gedeeld.  
 
Namens de oudergeleding: 
 
Joost van Roosmalen (Vader van Phebe, Lidewij en Berber) 
(tevens lid Gemeenschappelijke MR)  
j.vanroosmalen@cadansprimair.nl 
Ilse Geerlings (Moeder van Noa en Zoë)  
i.geerlings@cadansprimair.nl 
Elske vd Klok - Schoenmakers (Moeder van Veere, Roef en Annelieve) 
e.vandeklok@cadansprimair.nl 
   
Namens het team: 
 
Stephanie Boeijen 
Hanneke Klok 
Pien Geelen 
 

http://www.socialschools.nl/
mailto:r.devries@cadansprimair.nl
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Ouderraad 
De ouderraad bestaat uit 7 personen. 
Zij dragen zorg voor vele activiteiten en vieringen op school. 
(Opening schooljaar, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Koningsspelen etc.) 
Daarnaast zijn er tal van werkgroepen waarin ouders participeren. 
(luizenpluizen, verkeer, versieren, bibliotheek, etc.) 
De ouderraad communiceert met ouders via Social Schools. 
Voor aanmelden of vragen kunt u terecht bij: 
 
Dagelijks bestuur:  
Maartje van Vlijmen (voorzitter) 
T 06-53114618 
E maartjevanvlijmen@hotmail.com 
 Moeder van Fedde en Mik 
 
Linda van der Aa (penningmeester)  
T 06-13622688 
E lindavanderaa@kpnmail.nl 
Moeder van Tygo  
 
Linda Pijnenburg (secretaris) 
T 06-29403626 
E lindapijnenburg@gmail.com 
Moeder Mees  
  
Namens het team sluiten aan: 
Stephanie Boeijen en Maroesja Schraven 
 
Schooltijden 
Voor alle groepen hanteren we het 5 gelijke dagen model. 
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.  
 
De kleuters kunnen ’s morgens om 8.20 uur naar binnen gaan.  
Ouders mogen hun kleuter naar binnen brengen. Het is fijn als u de zorg, bij de klasdeur, aan 
de leerkracht toevertrouwt. 
Voor groep 3 t/m 8 gaat de zoemer om 8.25 uur en sluit de deuren om 8.30 uur. Wilt u er 
voor zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is? Na 8.30 uur kunt u via de hoofdingang naar 
binnen. 
 
Het speelkwartier is voor alle groepen van 10.15 uur tot 10.30 uur. 
Groep 1 t/m 3 heeft lunchpauze van 11.45 uur tot 12.30 uur en groep 4 t/m 8 heeft 
lunchpauze van 12.00 uur tot 12.30 uur. De kinderen eten samen met de groepsleerkracht in 
de klas. Daarna wordt er (buiten) gespeeld en houden er leerkrachten toezicht. 
 
De kinderen worden om 14.00 uur door de leerkracht naar buiten begeleid. Mocht u iets 
willen vragen of iets bespreken dan kan dat kort na schooltijd. Om 14.15 uur hebben de 
leerkrachten gezamenlijk pauze. Voor een gesprek kunt u het 
beste even een afspraak maken. 
  

mailto:maartjevanvlijmen@hotmail.com
mailto:lindavanderaa@kpnmail.nl
mailto:lindapijnenburg@gmail.com


 

   

Vakantierooster 2021-2022 en vrije dagen 
 

12-10-22 Studiedag 

24-10 t/m 28-10 Herfstvakantie 

05-12-22 Studiedag 

23-12-22 Om 12 uur uit. 

26-12 t/m 06-01 Kerstvakantie 

07-02-23 Studiedag 

17-02-23 Om 12 uur uit 

20-02 t/m 24-02 Carnavalsvakantie 

06-04-23 Studiedag 

10-04-23 Tweede paasdag 

24-04 t/m 05-05 Meivakantie 

18 en 19-05-23 Hemelvaart 

29-05-23 Tweede pinksterdag 

14-07-23 Om 12 uur uit 

17-07-23 Zomervakantie 

 
Andere belangrijke data: 
Luizencontrole   Eerste woensdag na iedere vakantie. 
Schoolreisje gr 1 t/m 3  11-10-2022  
Schoolreisje gr 4 t/m 8  14-10-2022  
Sinterklaas op school/surprise 02-12-2022 
Kerstviering    22-12-2022 
Carnavalsviering   17-02-2023 
Verkeersweek    27-03 t/m 31-03-20223         
Koningsspelen    21-04-2023 
Kamp groep 8    21-06 t/m 23-06-2023 
Afscheidsavond groep 8  13-07-2023 
 
Rooster bewegingsonderwijs 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 Vakspecialisten Vakleerkr. Tom Vakspecialisten Vakspecialisten Vakspecialisten 

8:15 opbouw Kleutergym MBO studenten    

8.30-9.15 Groep 1/2 
 

Groep 4 
Groep 1/2 

Groep 5  Ruimte voor  
bewegend leren en bij 

slecht weer kleutergym 9.15-10.00 Groep 5  

10:15-10:30      

10.30-11.15 
Groep 1/2 

Groep 6 
Groep 1/2 

Groep 7 Ruimte voor  
bewegend leren en bij 

slecht weer kleutergym 11.15-12.00 Groep 7   

12:00-12:30      

12.30-13.15 Groep 3 
Groep 3  

 
Ruimte voor  

bewegend leren en bij 
slecht weer kleutergym 

Groep 4  Groep 8 

13.15-14.00 Groep 3 Opruimen  Groep 6 

 
  



 

   

Sport en bewegen: 
Alle kinderen krijgen twee gymlessen per week. Tijdens de gymlessen dragen de kinderen 
gymkleding. Bij voorkeur korte broek en korte mouwen. De kinderen dragen schone 
gymschoenen met een lichte kleur zool. De gymtas gaat na de les mee naar huis. De 
kleutergroepen hebben nog geen speciale gymkleding nodig. Zij mogen hun gymschoenen 
op school laten. Bij voorkeur geen veterschoenen. Graag voorzien van de naam van uw kind. 
 
Alle groepen spelen minstens twee keer per dag buiten. Dit wordt begeleid door twee 
leerkrachten en verschillende  juniorcoaches uit groep 8.  
Iedere schooldag wordt bewegend leren in iedere groep ingezet als werkvorm, om tegemoet 
te komen aan de bewegingsdrang van de kinderen. Dat gebeurt in de klas, gymzaal of op ons 
321 Start beweegplein. 
 
Onze school werkt structureel samen met de buurtsportcoach en studenten van het Koning 
Willem 1 College; Sport en bewegen. Iedere week wordt er op dinsdagmiddag een 
sportinloop georganiseerd in de gymzaal voor kinderen vanaf groep 4. 
In het begin van het schooljaar wordt het boekje Sjors Sportief en Creatief uitgereikt. Daarin 
staat een uitgebreid aanbod van kennismakingslessen waar leerlingen aan deel kunnen 
nemen. 
 
Rapportage: 
De ontwikkeling van uw kind wordt zichtbaar gemaakt in een rapportfolio. Een map met een 
verzameling werk waar de kinderen trots op zijn en waar we zicht geven op de behaalde 
leerdoelen op gebied van hoofd, hart en handen. 
 
De kinderen krijgen hun rapportfolio mee op:  
Donderdag 16-02-2023 en vrijdag 07-07-2023 
 
Alle ouders hebben een inlogcode gekregen voor het ouderportaal. Daarin vindt u alle 
behaalde resultaten van uw kinderen op methodetoetsen en Citotoetsen. Deze gegevens 
kunt u het hele jaar door inzien. De kinderen uit de kleutergroepen krijgen een overzicht, 
met behaalde doelen, uit het observatiesysteem mee in hun rapportfolio.  
 
We hopen u zo goed op de hoogte te houden van de ontwikkeling van uw kind. Wilt u graag 
tussentijds een gesprek voeren met de leerkracht dan kunt u natuurlijk altijd een gesprek 
aanvragen. 
 
Gesprekken met ouders 
Informatie-avonden: 
In de week van 12 september bent u van harte welkom in de klas voor een informatie avond. 
De uitnodiging daarvoor ontvangt u via Social Schools. 
 
Startgesprekken: 
Ook dit jaar vinden er weer startgesprekken plaats met de nieuwe leerkrachten. We willen 
graag kort persoonlijk kennismaken met u en uw kind en vooruitkijken naar het nieuwe 
schooljaar. 
Deze gesprekken, voor u samen met uw kind, vinden plaats vanaf 
19 september. U kunt daarvoor t.z.t. intekenen via de app Social 
Schools. 



 

   

 
Oudergesprekken: 
U ontvangt hiervoor (enige weken vooraf) een uitnodiging om in te schrijven via Social 
Schools. De gesprekken worden gevoerd na de voorjaarsvakantie. 
Tussentijds is het mogelijk  om een gesprek aan te vragen bij de leerkracht als u dat wenslijk 
vindt. Het kan ook zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek. 
Aan het eind van het schooljaar kan er op verzoek van ouders of leerkracht een gesprek 
gepland worden. 
 
Adviesgesprekken: 
Voor groep 8 zijn de adviesgesprekken in de week van 6 februari 2023. 
Voor groep 7 staan de voorlopig adviesgesprekken gepland in de week van 26 juni 2023. U 
ontvangt hiervoor een uitnodiging via Social Schools. 
 
Voeding  
Tussendoortje: Als tussendoortje in de pauze zijn alle soorten groente en fruit toegestaan. 
Voor het drinken graag een gezonde variant zoals melk, karnemelk, ranja of water. Het zou 
fijn zijn als dat in een beker mee naar school komt, die ook weer mee naar huis kan. Wij 
hopen op deze manier het afval te kunnen beperken. 
 
Schoolwater: Alle kinderen van groep 3 t/m 8 hebben daarnaast hun eigen bidon “Les je 
dorst” voor in de klas, waardoor ze de hele dag vers kraanwater ter beschikking hebben. Er is 
voor alle groepen een watertappunt ter beschikking in of naast de klas. Kinderen uit groep 
1/2 mogen de hele dag water drinken uit een bekertje. Een nieuwe dop (1,00) of hele bidon 
(2,00) kan ter vervanging besteld worden bij Walter. 
 
Traktaties: Ook zijn wij ons bewust van het feit, dat kinderen zich iedere keer weer opnieuw 
verheugen om iets te trakteren op hun verjaardag. Fijn als deze zo gezond mogelijk is en niet 
te veel/groot. U kunt voor leuke en gezonde ideeën terecht op verschillende websites. 
 
Lunch: Voor de lunch is alles wat “gezond” is toegestaan.  
Er mag géén snoepgoed, koek (wel peperkoek), energydrank/ koolzuurhoudende drank of 
chips worden meegenomen.  
Er mag rustig buiten verder gegeten worden op de picknickbanken, wanneer een kind nog 
niet klaar is. De kinderen worden in de gelegenheid gesteld na het eten tanden te poetsen. 
Opvallende zaken worden door de leerkracht via een briefje in de broodtrommel 
gecommuniceerd. Verpakkingsmateriaal krijgen de kinderen weer mee terug in hun 
trommel. 
 
Wij hebben in alle groepen, ieder jaar aandacht voor gezonde voeding. Deze lessen komen 
aan bod bij de thema’s zoals IPC en de creamiddagen. We hebben een eigen moestuin naast 
school, waar we voor kweken, in werken en waar we uit proeven. Onze school heeft een 
eigen keuken waar kinderen gezonde voeding leren bereiden. Ieder jaar doen we mee aan 
het Nationaal schoolontbijt en het Koningsontbijt.  
  
ZAT/ GGD. 
De jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk en 
jeugdverpleegkundige zijn regelmatig aanwezig op de school. Zij 
heten het zorgadviesteam (ZAT) en werken samen met de 



 

   

leerkrachten van de school. Bij eventuele bijzonderheden kunnen zij daardoor snel met u in 
gesprek om te kijken of aanvullende ondersteuning nodig is.  
Heeft u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of heeft u twijfels 
over de gezondheid van uw kind? U kunt altijd een afspraak maken met de GGD 
Jeugdgezondheidszorg via tel. 0900 – 46 36 443 of  www.ggdhvb.nl 
De GGD jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen tot 18 jaar en richt zich op de 
gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Tijdens de basisschoolperiode nodigen zij u en uw 
kind twee keer uit voor een contactmoment op het consultatiebureau. 
 
Contactpersonen GGD Jeugdgezondheidszorg  
Jeugdarts;       Nog niet bekend    
Verpleegkundige;     Saskia Ensink   s.ensink@ggdhvb.nl 
Schoolgericht maatschappelijk werk; Aletta van der Hagen alettavanderhagen@farent.nl 
 
Verkeer 
De verkeerswerkgroep is bereikbaar via Bernice Verbakel (moeder van Marley). 
bernice.verbakel@gmail.com 
 
Nieuwe brigadiers zijn van harte welkom om de pool te versterken! 
Die kunnen zich aanmelden bij Peggie van Roy (moeder van Lizzie).  
peggievanroy@hotmail.com 
Aandachtspunten m.b.t. veilig oversteken van uw kind(eren) 

• Laat uw kind oversteken bij het brigadierpunt, ook wanneer u er zelf bij bent. Dit i.v.m. 
verwarring voor de kinderen die zelfstandig oversteken. 

• Brigadiers zijn alleen verantwoordelijk voor het oversteken van uw kinderen, op de 
daarvoor bestemde plaats en tijd: 08.15 - 08.30 uur en om 14.00 - 14.15 uur. 

• Het is alleen toegestaan om lopend de oversteekplaats over te gaan d.w.z. niet rennend, 
steppend, fietsend etc. Dit geldt ook voor (nog) niet schoolgaande kinderen. 

• Altijd op het fluitsignaal van de brigadiers wachten, dit is het teken dat u mag 
oversteken en dat het veilig is. 

• Brigadiers mogen u of uw kind(eren) aanspreken op onverantwoordelijk gedrag. 

• Laat uw kind(eren) niet te vroeg van huis vertrekken (8.15 uur), dit voorkomt het 
oversteken zonder toezicht. 

 
We vinden het fijn als kinderen gezond te voet of met de fiets naar school komen. Graag de 
fietsen parkeren in de fietsenstalling aan het einde van het pad. De groepen hebben een 
aangewezen plaats. 
 
Met de auto? We vragen u om niet met de auto de Brugstraat in te rijden vanaf de kerkzijde. 
Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties voor de kinderen die op de fiets of te voet naar en van 
school gaan. 
We vragen u te parkeren op het parkeerterrein aan de Pastoor Verlindenstraat, op het 
nieuwe plein voor de kerk.  

http://www.ggdhvb.nl/
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