
 

  
 

 
 

 
 

Jaarkalender 2021 – 2022 schoolgids deel b 

LANGHAAGWEG 85  6171 BS STEIN     046-4260010        info.kerensheide@kindante.nl 
 



Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

In voorliggende kalender treft u de mededelingen die betrekking hebben 

op schooljaar 2021 -2022 aan. U kunt alle evenementen die nu (juli 

2021) bekend zijn erin opzoeken.  

Ook deze 30e editie van onze schoolkalender heeft als ondertitel: 

SCHOOLGIDS deel B. In de SCHOOLGIDS deel A treft u voornamelijk de 

mededelingen aan die voor langere tijd gelden. Deel A staat op onze site 

en wordt op verzoek in papieren vorm verstrekt.  

 

De schooltijden zijn als volgt: 

Op woensdag van  08.30u. tot 12.30u. 

De overige dagen: ‘s ochtends van  08.30u. tot 12.00u. ‘s middags  van  

13.00u. tot 15.00u.  

 

De leerlingen van groep 1 t/m 4 hebben elke vrijdagmiddag vrij. 

 

Enkele andere belangrijke mededelingen: 

Soms veranderen er zaken in het gezin, bijvoorbeeld andere 

telefoonnummer(s), e-mailadressen, banknummers, echtscheiding, 

verhuizing enz. Vaak wordt vergeten de school hiervan op de hoogte te 

stellen. Hierdoor ontstaan soms onnodige problemen. Het zou fijn zijn 

de school over dergelijke zaken zo snel mogelijk in te lichten.  

 

Steeds meer kinderen hebben de beschikking over een mobiele telefoon 

e.d. Wij wijzen u er op dat het gebruik van deze apparatuur tijdens 

schooltijd niet is toegestaan. Deze apparaten zijn niet nodig op school en 

als ze uitzonderlijkerwijs na overleg met school toch mogen worden 

meegenomen, dienen ze uitgeschakeld te zijn! 

 

Onze school ligt aan smalle straten. Als u uw kind met de auto 

brengt, stop dan niet in de buurt van de schoolingang. Dit kan 

gevaar opleveren. Brengt u uw kind met de fiets naar school, wilt u er 

dan s.v.p. op letten, dat de schoolingang en de stoep vrij blijven. 

Gebruik de extra fietsenstalling aan de Langhaagweg (fietsers!!). 

Versper de ingang van de bovenbouw aan het Grasgraefken a.u.b. niet.  

Laat ons samen zorgen voor een veilige situatie! 

 

Verlofaanvraag 

Het verlofaanvraagformulier is verkrijgbaar bij de  schooladministratie 

(juf Elian) of via website. Indien u verlof nodig heeft voor uw kind(eren), 

dient u het verstrekte verlofaanvraagformulier in te vullen en in te 

leveren bij de directeur.  

Wij mogen geen verlof verlenen voor (verlenging van) vakantie 

buiten de vakantieperiode.  

 

Bij de aanmelding van uw kind(eren) wezen we op de schoolgids (zie 

website) met het verzoek deze als naslagwerk in te zien. 

Op onze website www.bskerensheide.nl onder het kopje “informatie voor 

ouders” kunt u overigens alle belangrijke documenten inzien of 

downloaden. Ook eventueel benodigde formulieren voor verlofaanvraag 

treft u hier aan. Bent u niet in het bezit van een internetaansluiting, laat 

het de schooladministratie (juf. Elian) dan even weten en u ontvangt de 

relevante documenten op papier.  
 

 

Zorg door externen onder schooltijd 

Ten aanzien van  externe hulp onder schooltijd in en buiten de school 

staat het bevoegd gezag hier in beginsel afwijzend tegenover. Indien er 

sprake is van een medische indicatie of indiener door het zorgteam van 

de basisschool kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een 

onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een 

uitzondering gemaakt. 

 

Als dit is aangetoond, dient er door de ouders/wettelijke verzorgers en de 

uitvoerder van de hulpverlening een verklaring van vrijwaring van 

verantwoordelijkheid aan school te worden afgegeven. Op deze manier 

kunnen school en bevoegd gezag niet aansprakelijk worden gesteld voor 

de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde 

diensten en producten. De school is niet aansprakelijk voor de, door dit 

verzuim, gemiste lessen. Deze lessen worden in principe niet ingehaald. 

Wel dienen goede afspraken gemaakt te worden over de frequentie, 

tijdsduur en wijze waarop terugkoppeling naar school plaatsvindt. 

Uiteindelijk beslist de directeur, aan de hand van vastgestelde criteria, 

voor elke aanvraag afzonderlijk of de school wel of geen medewerking 

verleent. De directeur maakt hierbij een afweging tussen het belang voor 

de leerling en de organisatorische en eventueel taakverzwarende 

elementen voor de school en haar medewerkers. 

Wel dienen goede afspraken gemaakt te worden over de frequentie, 

tijdsduur en wijze waarop terugkoppeling naar school plaatsvindt. 

 

Een aanvraag voor externe hulp onder schooltijd dient altijd schriftelijk bij 

de directeur worden aangevraagd. 

http://www.bskerensheide-stein.nl/


Stichting Kindante  

 

Stichting Kindante bestuurt 30 scholen voor basisonderwijs in de 

gemeenten Beek, Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Beekdaelen en Stein. 

Verder ressorteren onder het bestuur 3 SBO scholen en 2 SO scholen.  

 

Binnen de scholen van Kindante staat het kind voorop. Ieder kind is 

uniek en heeft talenten. Kindante is een onderwijskundige organisatie 

waar alle talenten in onze scholen kansen krijgen, groot kunnen en 

mogen worden, waar een ieder ongeacht achtergrond of afkomst zich 

welkom, gekend en erkend weet in authenticiteit en autonomie. 

 

We bieden een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, 

plezier en transparantie en onderwijs dat boeit en uitdaagt en uit kinderen 

wil halen wat er in zit. Daar waar het moet en waar het ook kan, bieden 

we onderwijs op maat. 

 

Binnen ons onderwijs wordt het kind in staat gesteld zich te ontwikkelen 

tot een kansrijke medeburger welke zelfbewust en maatschappelijk 

betrokken deelneemt aan de samenleving”. Leren ‘leren’ en leren ‘leven’ is 

hierbij het motto.  

 

Meer informatie treft u aan op de website van Kindante. 

 

Het College van Bestuur van Kindante bestaat uit:  

dhr. drs.  P. (Peter) Lemmens en mevr. drs. Th. (Thecla) van Hoogstraten 

    

Het college van bestuur en het BURO Kindante zijn gehuisvest op 

onderstaand adres:    

Dr. Nolenslaan 138 

6136 GV Sittard 

Tel. 046 – 4363366 

 

 

Een beter milieu begint ....... ook op school ! 
 

Op school krijgen de kinderen al enkele jaren lessen over natuur- en 

milieu-educatie. 

Eén van de onderdelen van natuur- en milieu-educatie is het zorgvuldig 

omgaan met energie en afval in en rondom de school. In de groepen zijn 

er afspraken m.b.t. afvalzorg op school gemaakt. 

 

In iedere groep en op de speelplaats staan meerdere afvalbakken, waar 

het afval gescheiden in gedeponeerd kan worden. Tijdens de lessen is de 

kinderen verteld waar ze welk afval moeten deponeren. 

Onze school doet ook mee aan een recyclingproject:  

 

Inzameling van gebruikte (droge) batterijen  

(uitsluitend batterijen voor huishoudelijk gebruik, lichter dan 1 kilo, niet 

geroest; voorbeelden: staafbatterijen, knoopcellen, batterijpacks. Ook 

accu’s voor snoerloos gereedschap, foto- en videocamera en mobiele 

telefoons zijn welkom) 

  

 

Naast afvalscheiding ook afvalpreventie! 

Alleen maar iets doen aan ‘afvalscheiding’ zou niets oplossen aan ons 

afvalprobleem.  

Natuurlijk moet je bij de bron beginnen! Dit betekent dus dat je het 

ontstaan van afval moet proberen te voorkomen. De kinderen brengen 

geregeld drinkpakjes, blikjes e.d. mee als tussendoortjes. Een afsluitbare 

drinkbeker zou een oplossing kunnen zijn. Andere eetbare tussendoortjes 

worden vaak zeer zorgvuldig verpakt in vaak meerdere verpakkingen.     

Een oplossing zou een boterhammendoosje kunnen zijn i.p.v. plastic 

zakjes. 

Met name de afvalberg bij de overblijvende kinderen zou aanzienlijk 

kunnen verkleinen bij het nemen van bovenstaande maatregelen. Voor 

ieder afzonderlijk gezin lijkt deze maatregel “water naar de zee dragen”, 

maar voor de gehele school heeft dit aanzienlijke gevolgen. Bovendien 

zijn we op school met educatie bezig en een zulke ogenschijnlijk niet 

belangrijke maatregel kan bijdragen tot een gedragsverandering ten 

aanzien van het omgaan met onze natuur en ons milieu. 

 Jong geleerd… 



Schoolzwemmen 

 

Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen jaarlijks een blok van 

vijf zwemsessies van één uur aangeboden onder schooltijd.  

Deze zwemsessies zijn niet gericht op het oefenen van zwemslagen – en 

daarmee dus niet gericht op het behalen van een zwemdiploma – maar 

gericht op het behouden van de reeds aangeleerde zwemvaardigheden en 

het opdoen van ervaring in het water.  

 

De groepen 3 t/m 6 moeten naar het zwembad vervoerd worden met 

auto’s. Dit betekent dat wij voor het vervoer van deze groepen een beroep 

doen op de ouders om onder begeleiding van de leraren gedurende een 

periode van vijf opeenvolgende weken met auto’s deze leerlingen te 

vervoeren van en naar het zwembad.  

De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan met de fiets  naar hun vijf 

zwemsessies. 

Naast deze zwemsessies krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 

gedurende het schooljaar 2020-2021 wekelijks nog twee 

gymnastieklessen, ook in de 5 weken dat ze hun blok zwemlessen hebben. 

 

De zwemsessies (in blokken van 5 achtereenvolgende weken) voor onze 

school vinden plaats op:  donderdag van 08.30 u. – 09.30 u. 

 

Dit houdt in dat de leerlingen om 08.15 u. bij het zwembad Steinerbos 

dienen te zijn. 

Tijdens de infoavond van 3 t/m 6 zullen de leerkrachten het vervoer met u 

bespreken.  

De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan op eigen gelegenheid naar het 

zwembad. 

Daar wachten zij buiten totdat de leerkracht aanwezig is. 

 

Rooster (indeling blokken): 

Blok 1. Groep 8 27 aug. / 3 sept. / 10 sept. / 17 sept. / 24 sept. 

Blok 2. Groep 6/7   1 okt. / 8 okt.  /  15 okt. / 29 okt.  / 5 nov. 

Blok 3. Groep 4/5 12 nov. / 19 nov. / 26 nov.  /  3 dec. / 10 dec. 

Blok 4. Groep 3 17 dec. / 7 jan. / 14 jan. / 21 jan. / 28 jan. 

 

Opgeven voor vervoer naar en vanuit het zwembad kan via de 

leraar van de betreffende groep(en). Hiervoor ontvangt u mogelijk 

nog een opgaveformulier! 

Tussen de schoolbesturen en de Gemeente Stein is een protocol 

opgemaakt, dat van toepassing is op het schoolzwemmen in 

zwemaccommodatie Steinerbos. Dit protocol publiceren wij op de website 

van bs. Kerensheide. 

 

Financiële zaken 

 

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op € 15,00 

per jaar. 

Voor gedurende het schooljaar instromende leerlingen geldt het 

volgende: 

-      instroom van begin schooljaar tot 31 januari € 15,00  

- instroom na 31  januari  € 10,00  

- instroom na 30 april tot einde schooljaar  € 5,00 

 

Vriendelijk verzoek 

Indien u niet deelneemt aan de automatische incassoregeling, of  als 

automatische incasso via de bank of post niet mogelijk is, worden alle 

door u te verrichten betalingen, verhoogd met administratiekosten 

(€ 1,-) en  u op een nota aangeboden. Wij verzoeken u vriendelijk doch 

dringend het bedrag in dezelfde of de volgende week over te 

maken. Dit i.v.m. de uitvoering van de verschillende activiteiten. Bij 

aanmaningen zijn we genoodzaakt nog meer administratiekosten in 

rekening te brengen. 

 

Hoofdtelefoons 

Tijdens ipadlessen gebruiken leerlingen regelmatig hoofdtelefoons. Elk 

kind krijgt een hoofdtelefoon van schoolwege verstrekt. Het kind is er zelf 

verantwoordelijk voor. Indien dit apparaatje sneuvelt (vaak is kabelbijten 

of spelen met de oortjes de oorzaak), dan kunt u een nieuwe kopen voor 

 € 5,-.  

 

Schoolreis 

Aan het einde van ieder schooljaar wordt er een schoolreis georganiseerd. 

Groep 1 t/m 7 gaat dan naar een leuke bestemming. De werkgroep 

“schoolreis” zorgt voor de invullling en organisatie van deze activiteit. 

 Aan ouders wordt per leerling een bijdrage gevraagd voor deelname aan 

de schoolreis. De hoogte van deze bijdrage hangt af van de bestemming 

en de buskosten. 

 

Schoolkamp 

Aan het einde van de basisschoolperiode gaan de schoolverlaters 3 dagen 

op schoolkamp. Het doel van het kamp is de gezamenlijke beleving: 

samen kamperen, eten, slapen en spelen. Het kamperen  zien we als een 

belangrijk onderdeel van de afsluiting van de basisschoolperiode. Dit 

schooljaar gaan we naar de Kalei in Dilsen-Stokkem. 

 

 



Buitenschoolse opvang Kerensheide 

Voor elk kind wat wils! 

Kinderen van 4 tot 13 jaar zijn van harte welkom om na school bij 

Buitenschoolse opvang (BSO) Kerensheide te komen chillen, kletsen en 

genieten. BSO Kerensheide ligt in BS Kerensheide in Stein. Op maandag 

dinsdag en donderdag zijn wij bij locatie Kerensheide. Op, 

woensdag, vrijdag en in vakanties zijn wij te vinden bij BS De Triviant in 

Stein. 

BSO Kerensheide is een kleinschalige BSO waar kinderen zich thuis 

voelen. Na school nemen we de dag door en rusten we even uit aan onze 

grote keukentafel. Kinderen voelen zich al snel op hun gemak. 

En... Actie! 

Na een dag school willen we ook onze energie kwijt. En dat kan op het 

super grote plein! Daar is ruimte genoeg voor sport en spel. Lekker 

klimmen en klauteren in de klimtoestellen, een beetje chillen of turnen op 

de grasveldjes en heerlijk spelen in de grote zandbak.  

Ook binnen is er genoeg te doen. In de bouwhoek wordt er flink gebouwd 

en gespeeld met verschillende materialen. In de speelkeuken worden we 

verwend met allerlei lekkere baksels. Het is heerlijk knutselen aan de 

lange tafels. Voor het grotere knutselwerk kunnen we terecht in het 

atelier. Daar komt de kunstenaar in ons naar boven. We maken regelmatig 

gebruik van de speelzaal, waar we ons flink kunnen uitleven. 

Voor het betere chillwerk hebben we een gezellige zithoek, waar we 

neerploffen op de zitzakken of op de bank.  

In de vakanties trekken we er graag op uit met de andere bso’s in Stein. 

We zijn dan vaak te vinden in het bos, de kinderboerderij, de speeltuin of 

een andere coole plek. 

Nieuwsgierig? 
Wat leuk! Plan gerust een vrijblijvende rondleiding en beleef het zelf!  

BS Kerensheide (Stein) 

Elke BSO is gekoppeld aan 1 of meerdere scholen. Als een school is 

aangesloten bij MIK, wil dit zeggen dat: 

MIK het vervoer verzorgt van betreffende scholen naar de BSO. Dit kan te 

voet, per fiets of taxi en is per school verschillend geregeld. 

MIK rekening houdt met vakantie- en sluitingsdagen van desbetreffende 

scholen. MIK is op deze dagen geopend. 

 

 

Tarieven 

Voor actuele tarieven van MIK zie eventueel  
www.mik-kinderopvang.nl/locaties/buitenschoolse-opvang-

kerensheide/ 
 
Ook Dolfijn kinderopvang, zorgt als partner van de school voor BSO. 
 
Tussenschoolse opvang TSO (overblijven) 
Ook dit jaar is het mogelijk dat kinderen op school overblijven.  

U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:  

 

 

1. Incidenteel overblijven:  

Uw kind blijft op ongeregelde dagen over op  school. 

 2.   Vast overblijven:  

       Uw kind blijft 1, 2, 3 of 4 vaste dagen per week over. 

 

Dit brengt natuurlijk kosten met zich mee. Deze zijn als volgt: 

1. Dit kan met een stempelkaart van € 10,00  voor 10 keer 

overblijven. Deze kaart staat op naam van uw kind(eren), blijft op 

school en is onbeperkt geldig 

2. De kosten voor vaste dagen zijn € 1,00  per keer. 

 

Het bedrag van mogelijkheid 2 wordt in 1, 2 of meerdere termijnen 

geïnd. Het aantal keren hangt van de grootte van het bedrag af. U 

ontvangt hiervoor een nota. Automatische incasso is hierbij helaas 

niet mogelijk!  

 

 

Alle nota’s die u aangeboden krijgt moeten binnen 10 dagen 

voldaan worden. Bij niet tijdig betalen wordt het termijnbedrag 

verhoogd met €1,00 administratiekosten. 
 

https://www.dolfijn-kinderopvang.nl/


Klachten en klachtenprocedure 

In het kader van de Kwaliteitswet heeft stichting Kindante een 

klachtenregeling vastgesteld, die te vinden is op de website van Kindante.  

 

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school 

zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en 

schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Over het 

algemeen is het wenselijk dat men een probleem eerst bespreekt met de 

eigen leerkracht. Als dit niet mogelijk is of onvoldoende oplossing heeft 

gegeven, is een gesprek met de directie bij voorkeur de volgende stap. 

indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan 

met een beroep doen op de klachtenregeling. Dit houdt in dat men de 

klacht in eerste instantie ter sprake kan brengen bij de 

schoolcontactpersoon op school. 
 

Schoolcontactpersoon 

Bij de schoolcontactpersoon kan men terecht met een klacht. De 

schoolcontactpersoon is degene die u de weg kan wijzen bij klachten. De 

schoolcontactpersoon is op de hoogte van de mogelijke stappen die 

ondernomen kunnen worden om de ouder of leerling met een klacht te 

ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing.  

 

De schoolcontactpersonen van onze school zijn: 

Mevr. Ilse Smeets (leerkracht)        Mevr. Esther Dibbets (ouder) 

tel. 046-4260010                                tel. 046-4581280 

werkdagen: ma t/m wo   

i.smeets@kindante.nl                          evandebool@icloud.com 

Medezeggenschapsraad 

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed 

uitoefenen op het beleid van de school. Het medezeggenschapsrecht is 

geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (hierna: WMS). Elke 

school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.   
 

In de scholen van Kindante bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit 

ouders en personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal 

leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en 

meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt, 

naast een medezeggenschapsstatuut, een medezeggenschapsreglement 

op waarin o.a. staat hoe de verkiezingen plaatsvinden. 
 

De algemene bevoegdheden van de MR betreffen: 

- het gevraagd of ongevraagd adviseren van het schoolbestuur in alle 

  schoolaangelegenheden. 

- het kunnen opvragen van alle nodige informatie aan het schoolbestuur. 

 

Tot de bijzondere bevoegdheden van de MR behoren: 

A. het adviesrecht. Deze adviezen zijn niet bindend voor het 

schoolbestuur; 

B. het instemmingsrecht. De instemmingen zijn wél bindend voor het 

bestuur; 

Zowel het advies- als instemmingsrecht is gekoppeld aan bijbehorende  

bestuurlijke onderwerpen. 
 

 Onze huidige MR-leden 
 

Oudergeleding:          Personeelsgeleding: 

Ingo Voncken  voorzitter              Ilse Smeets    vicevoorzitter 

Remco Hulst penningmeester     Sandra Mensing           

Rowena Hensgens  secretaris              Vacature      
 

De MR vergadert 6 keer per schooljaar. De agenda en de besluitenlijst 

van deze vergaderingen staan op de website van de 

school www.bskerensheide.nl/voor-ouders/mr.  
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en GMR-platform 

Kindante houdt als bevoegd gezag meerdere scholen in stand. Omdat 

een aantal zaken voor alle Kindante scholen van toepassing zijn, hebben 

de afzonderlijke MR-en een aantal taken en bevoegdheden overgedragen 

aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De leden 

van de GMR worden gekozen door de leden van de afzonderlijke 

medezeggenschapsraden en zijn als personeelslid in dienst van Kindante 

of zijn ouders die een kind hebben op één van onze Kindante scholen. 

Het aantal ouders en personeelsleden binnen de GMR is gelijk. De GMR is 

het formele overlegorgaan van het College van Bestuur als bevoegd 

gezag. 

 

Naast de formele Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle 

scholen bestaat er binnen Kindante ook een GMR-platform. De GMR voert 

overleg met het GMR-platform om zodoende de betrokkenheid en 

inspraakmogelijkheid vanuit alle MR-en te vergroten. 

Het GMR-platform bestaat uit afgevaardigden van de MR-en van de 

afzonderlijke scholen. In het GMR-platform zitten van elke school twee 

personen waarvan één namens de ouders en één namens het personeel. 

De GMR is het formele overlegorgaan met het College van Bestuur. 

mailto:i.smeets@kindante.nl
http://www.bskerensheide.nl/voor-ouders/mr


De oudervereniging van Basisschool Kerensheide (OVK) 

Alle ouders van onze school zijn ook vertegenwoordigd in onze 

oudervereniging. Alle ouders zijn hiervan automatisch lid, tenzij ze 

schriftelijk te kennen geven geen lid te willen zijn. De oudervereniging 

stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te 

bevorderen door het (mee)organiseren van evt. schoolfestiviteiten/-

vieringen en buitenschoolse activiteiten. Het bestuur van de 

oudervereniging wordt gekozen uit en door de ouders. De oudervereniging 

heeft verschillende werkgroepen. Het bestuur van de vereniging benadert 

ouders hiervoor. 

 

De O.V.K. kan haar doel realiseren door: 

- Zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over de gang van zaken op  

  school en het onderwijs. 

- Ouders nauwer te betrekken bij het onderwijsgebeuren.  

- Het organiseren van activiteiten voor de kinderen in  

  samenwerking/overleg met de school. 

 

Komend schooljaar (2021/2022) zijn er 5 ledenvergaderingen. De data 

staan vermeld  in de activiteitenkalender van de O.V.K.  

Ook de activiteiten die de O.V.K. organiseert, staan telkens vermeld in 

deze activiteitenkalender. En op  Isy vermelden wij deze activiteiten en 

relevante zaken. 

 

De oudervereniging organiseert verschillende activiteiten waarvoor ieder 

schooljaar nieuwe werkgroepen worden samengesteld.  

Voorbeelden hiervan zijn de werkgroepen: Steinse Sterrenshow; 

Communie; Rommelmarkt, Sint Maarten en Bingo 

 

Daarbij is het zeker niet verplicht om aan iedere activiteit deel te nemen. 

Wij streven naar leuke activiteiten voor kinderen maar zeker ook naar 

gezelligheid samen met de leden en het schoolteam! 

 

Schoolproject: 

De opbrengst van de activiteiten zoals de Steinse Sterrenshow, 

Rommelmarkt en Bingo  stelt de O.V.K. in staat een goed doel project voor 

de kinderen te steunen, dit gebeurt altijd in samenspraak met de 

schoolleiding.  

 

Bijna jaarlijks zijn er ouders die na jarenlange trouwe dienst de O.V.K. 

moeten verlaten, omdat hun kind naar het vervolgonderwijs gaat. Deze 

lege plaatsen zien wij graag ingevuld door ouders of verzorgers van de 

kinderen uit groep 1 t/m 8. 

 

Mocht u belangstelling hebben om actief lid te worden of mocht u meer 

informatie willen over de O.V.K. dan kunt u vrijblijvend contact opnemen 

met een van onderstaande leden van de O.V.K. 

Natuurlijk bent u ook van harte welkom op een van onze 

ledenvergaderingen. 

 

Bestuursleden: 

Het dagelijks bestuur van de O.V.K. wordt gevormd door: 

- Dhr. R. Schepers (Voorzitter)            tel: 046-4350407 

- Mevr. C. Dassen  (Secretariaat)         

- Mevr. B. Schepers (Penningmeester)  

- Mevr. S. Brendel (Bestuurslid)           

- Mevr. E. Spaninks (Bestuurslid)         

- Dhr. R. Wessels (Bestuurslid)            

 

Postadres OVK: Postbus 57 6170 AB Stein 

 

 

Huiswerkinformatie 

Naast het verzamelen van plaatjes e.d. opdrachten, bestaat het huiswerk 

voornamelijk uit het verwerken/herhalen/bestuderen van bekende 

leerstof.  

Huiswerk wordt veelal opgegeven m.b.t. de instrumentele vaardigheden 

(rekenen, taal en lezen) en de zaakvakken (geschiedenis, 

aardrijkskunde, natuurkennis enz.) 

 

Vanaf groep 5 begint het huiswerk vastere vormen aan te nemen. De 

hoeveelheid huiswerk, gemeten in benodigde tijd, neemt naar de hogere 

leerjaren toe. 

 

Bij het huiswerk heeft de leerkracht een duidelijke opdracht gegeven, die 

de kinderen zelfstandig (zonder hulp) kunnen uitvoeren. Ook is er een 

tijd afgesproken, waarbinnen de kinderen hun huiswerk af kunnen 

hebben. 

De afspraken t.a.v. het maken van huiswerk zijn de kinderen bekend. 

De leerkracht probeert het huiswerk op te geven op "vaste" dagen in de 

week, zodat u als ouder meer zicht op het maken ervan kunt hebben. 

 

Problemen bij het maken van het huiswerk kunt u doorgeven aan de 

leerkracht of bespreken op de ouderavonden. Het is een goede gewoonte 

de kinderen hun huiswerk op een "vast" moment op de dag te laten 

maken. Op de informatieavond in het begin van het schooljaar, zal de 

leerkracht deze afspraken eventueel nog eens toelichten. 
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Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg Basisonderwijs 

schooljaar 2021-2022 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de 

lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 0 

tot 18 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een 

gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien en 

opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team JGZ 

werkt nauw samen met de school en met andere organisaties rondom de 

jeugd. 

 

Gezondheidsonderzoek 

Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 jaar 

en 10 jaar. Net als in de eerdere onderzoeken die uw kind heeft gehad bij 

de jeugdgezondheidszorg,  kijken we ook nu bijvoorbeeld naar groei, 

motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed 

te volgen probeert de JGZ eventuele problemen op tijd op te sporen en te 

helpen voorkomen. Als blijkt dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, 

kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin nauw samen 

met de school en andere organisaties rondom de jeugd. 

De onderzoeken vinden plaats op een locatie van de JGZ in uw gemeente 

of op school. 

 

Uw informatie is erg belangrijk 

U als ouder/verzorger kent uw kind het beste. Om te weten of er dingen 

zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om van tevoren een 

vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan 

bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw 

kind. 

 

Jeugdgezondheidszorg in Coronatijd 

De contacten en onderzoeken van de jeugdgezondheidszorg gaan zoveel 

mogelijk door, maar vaak wel op een andere manier, bijvoorbeeld door 

middel van beeldbellen, het afnemen van vragenlijsten of telefonisch. Daar 

waar onderzoeken wel gewoon doorgaan op school of op een JGZ locatie 

wordt er rekening gehouden met de dan geldende maatregelen zoals die 

door het RIVM worden gehanteerd.  

Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de dienstverlening worden 

aangepast en worden zowel school als ouder hierover geïnformeerd.  

 

Ouders en hun kinderen kunnen echter wel altijd bij ons terecht, zie 

daarvoor ook de contactgegevens. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden 

om digitaal vragen te stellen via de website en chatmogelijkheden van 

www.jouwggd.nl  en https://chat-client-ggd-

ouderchatgroeigids.serviant.nl. 

 

MijnKinddossier 

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt met MijnKinddossier. Dit is een 

online ouderportaal waarmee u zicht hebt op de zorg van uw kind bij JGZ. 

In MijnKinddossier kunt u als ouder op elk gewenst moment: 

• Groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien 
• Het door JGZ gegeven advies nalezen 
• Betrouwbare opvoedinformatie lezen 
• De mijlpalen van uw kind bijhouden in een persoonlijk dagboekje 

 

Ook kunt u herinneringen van afspraken per sms krijgen. 

 

Inentingen 

DTP/BMR vaccinatie: 

In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee 

inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, 

rodehond). Hiervoor krijgt u een aparte oproep. 

HPV vaccinatie: 

Meisjes krijgen in het jaar dat ze 12 jaar worden bovendien de HPV-

vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. 

Meningokokken A,C,W en Y vaccinatie 

Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 worden, een vaccinatie 

tegen meningokokken, typen A,C,W en Y aangeboden. 
  

Vragen of zorgen? 

Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Is er 

sprake van leerproblemen of andere problemen? Maakt u zich zorgen? 

Neem dan contact op met het Team JGZ. We bekijken samen met u wat we 

eraan kunnen doen. 

Bent u een ouder met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar zonder 

vaste verblijfplaats?. Ook dan kunt u altijd gebruik maken van de 

Jeugdgezondheidzorg op die locatie waar u zich op dat moment bevindt. 

Vragen? 

http://www.jouwggd.nl/
https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl/
https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl/


U kunt bij ons altijd terecht voor o.a. vragen over opgroeien en opvoeden, 

vaccinatie en het periodieke lichamelijk onderzoek. Indien uw kind ziek is 

dient u hiervoor contact op te nemen met de huisarts’. 

 

Contact 

Team JGZ locatie Stein: Kicky Lenz en Renée Pepels verpleegkundigen 

E: Info-mailadres: infojgz.westelijkemijnstreek@ggdzl.nl 

T:    088-880 5044 

 

Website JGZ Zuid-Limburg 

www.ggdzl.nl  

 

 

Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg Basisonderwijs 

schooljaar 2021-2022 
Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, is niet in 

staat om de lessen te volgen. Het heeft behoefte aan rust, verzorging en 

extra aandacht en kan het beste in een huiselijke omgeving worden 

opgevangen. Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus 

of huiduitslag kan meestal wel gewoon meedoen in de groep maar dit zal 

in verband met corona steeds in overleg met school en soms door middel 

van testen bepaald moeten worden.  

 

Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig kunnen verlopen - mag het 

zieke kind niet naar school komen, omdat dan het risico voor de andere 

kinderen en beroepskrachten om ook besmet te worden te groot is. Dit 

tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico 

voor anderen wordt “wering” genoemd. Is uw kind ziek en heeft het 

(mogelijk) een infectieziekte geef dit dan altijd aan bij de school. De 

school kan dan zo nodig overleggen met de unit infectieziektebestrijding 

van GGD Zuid Limburg of uw kind wel of niet tijdelijk van school geweerd 

moet worden. Wering is alleen zinvol als besmetting van de andere 

kinderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een andere manier te 

voorkomen is. 

 

Daarnaast is melden belangrijk omdat de school – al dan niet in overleg 

met de GGD – zo nodig maatregelen kan nemen, bijv. door andere ouders 

te informeren, of gezamenlijk met de GGD een uitbraakonderzoek te 

starten. 
 

Heeft u vragen over infectieziekten, neem dan contact op met de unit 

infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg, telefoonnummer 088 

8805070 (ma t/m vr 8.00-16.30 u) of infosim@ggdzl.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg/
http://www.ggdzl.nl/
mailto:infosim@ggdzl.nl


Onderwijs bij ziekte 

Soms kunnen leerlingen door ziekte tijdelijk niet naar school kunnen 

komen. De aard, duur en impact van de ziekte kan heel verschillend zijn.   

Sinds de “Wet Onderwijs en Opvoeding Zieke leerlingen” (WOOZ, augustus  

1999) zijn er geen ziekenhuisscholen meer en zijn wij als school zelf 

verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen. Als uw kind ziek 

mocht worden, dan moet dit in ieder geval altijd direct gemeld worden. 

Indien er van langdurige afwezigheid sprake is gaan we samen met u in 

overleg om het kind zoveel mogelijk bij de school betrokken te laten 

blijven. Samen met de leerkracht is onze intern begeleider Carlijn Broeren, 

hiervoor het aanspreekpunt. 
 

Belangrijke tips 
 

Heeft u problemen met uw kind(eren) betreffende school? 

Kom dan a.u.b. naar school, laat het geen eigen leven gaan leiden. 
 

Regelmatig blijven jassen, tassen en dergelijke in school hangen. Let er 

eens op dat uw kind alle spullen ook weer mee naar huis brengt. En merk 

de kleren, schoenen, enz. van uw kinderen, liefst met hun naam, zodat 

ze ook gemakkelijk door ons herkend worden. 

 

Onzerzijds bestaat er bezwaar tegen snoepen in school. Laat uw kind op 

zijn/haar verjaardag op iets anders trakteren, bv. mandarijnen, appels, 

kaas, worstje of iets dergelijks. 

 

Help mee de vernielingen aan en rondom de school tegen te gaan. 

Wij hopen dat u als ouder hier met uw kinderen over praat. Na schooltijd 

mag niemand meer op het schoolterrein verblijven.  

Wij wijzen u erop dat de leerkrachten buiten de schooltijden niet meer 

verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van de leerlingen. 

 

 

 

Komt uw kind om de een of andere reden niet naar school, laat dit dan 

a.u.b. vóór aanvang van de school weten (tussen 8.00u. en 8.30u. en 

tussen 12.45u. en 13.00u.). 

Mocht uw kind niet op school zijn zonder dat we het weten, dan bellen we 

u. Dit uit veiligheidsoverwegingen. 

 

Kan uw kind niet aan een activiteit meedoen (bv. gymles), laat dit dan de 

leerkracht middels een kort briefje weten! 

 

Indien wij belangrijke mededelingen hebben, publiceren we die middels 

“Isy” onze digitale nieuwsbron of we zullen  u in bepaalde gevallen  een 

briefje, via uw kind, doen toekomen. Onze website is ook een goede bron 

voor meer algemenere zaken. 

 

Fietsend naar school 

Veel kinderen komen op de fiets naar school. Wij verwachten dat de 

ouders hier verstandig mee omgaan. Wij hopen dat kinderen die dicht 

bij de school wonen (tot aan Ambiorixstr., Zwartdriesstraat, 

Pennersstr.) niet op de fiets komen. Zorgt u ervoor dat de fiets 

geheel in orde is (bel, rem, staander enz.). De school draagt geen 

enkele verantwoordelijkheid voor eventuele vernielingen e.d.. 

In verband met de veiligheid van de kinderen op de speelplaats is het 

gebruik van rollerskates, skateboards, rolschaatsen e.d. en de draagbare 

steps niet toegestaan. 

  

Gymkleding voor: 

 

De kinderen van groep 1 en 2 

Voor de gymlessen heeft uw kind een paar gym- of balletschoentjes een 

t-shirtje en een gymbroekje nodig (schoentjes liefst met klittenband). 

Deze kleding a.u.b. elke maandag in de gymtas meegeven. Op vrijdag 

gaat de tas weer mee naar huis voor een wasbeurt.  

 

De kinderen van groep 3 t/m 8 

Deze kinderen hebben voor de gymlessen gymschoenen, korte gymbroek 

en een  t-shirt nodig. Groep 4 t/m 8 heeft verder nog een paar sokken 

nodig. In tegenstelling tot groep 1 en 2 nemen de kinderen op de gymdag 

de spullen mee naar school en ook dezelfde dag weer mee naar huis.  

 

Voorziet u a.u.b. ook alle gymkleren van de naam? 
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Esther Winkens 
 
 

18 februari 
 

Lokatieleidster 
 

 
Carlijn Broeren 
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Intern Begeleider 
Groep 6/8 

 
Elian Overhof 
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Management- 
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 en  
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John Lebens 

 
 

26 januari 
 

Conciërge 

 
Sandra Mensing 
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Demi Rutten 
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Groep 5 en 7 
 
 

 
Ron Dirkx 
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Groep 7       
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24 augustus 
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assistente 

 
 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A = Administratie Doc. = Documentatiecentrum PSZ = Peuterspeelzaal 
Comp. = Computerlokaal O = Overblijfruimte IB = Intern Begeleider 
D = Directeur P = Personeelskamer S = Speelzaal 
H = Handenarbeid V = Verwerkingsruimte Flex = geen leslokaal 
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