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Voorwoord

Voor u ligt de schoolgidsbijlage voor het schooljaar 2020 – 2021.  
In deze schoolgidsbijlage geven we vooral informatie over praktische zaken. Daarom 
hebben we gekozen voor een handzaam boekje.  
      
In de wekelijkse Peellandkoerier vindt u de verschillende activiteiten voor de eerst ko-
mende drie weken. De kalender met het overzicht van alle activiteiten van het schooljaar 
kunt u vinden op onze website. Wij verzoeken u om voor alle activiteiten de website te 
raadplegen. Daar vermelden wij mogelijke agendawijzigingen, bijvoorbeeld in verband 
met de richtlijnen rondom corona. 

Mocht u informatie zoeken die u in deze schoolgidsbijlage niet kunt vinden, dan verwij-
zen we naar de uitgebreidere schoolgids. De schoolgidsbijlage krijgt u elk jaar
geactualiseerd. De schoolgids is tevens te vinden op onze website. 

De schoolleiding, Hans Dekker
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1. Activiteitenoverzicht
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Probeer-speelochtend voor 0-4 jarigen
 

woensdag 18 november 2020 tussen 9:30 en 11:00 uur

woensdag 13 januari 2021 tussen 9:30 en 11:00 uur

woensdag 2 juni  2021 tussen 9:30 en 11.00 uur

Sprookjesmiddag
 

woensdag 24 maart            2021 van 14:00 - 15:00 uur

Inloop-/informatieochtend kinderopvang/bassischool (nieuwe ouders)

woensdag 3 februari     2021 tussen 9:00 en 12:00 uur

vrijdag 23 april           2021 tussen 9:00 en 12:00 uur
 

Groepenpresentatie

dinsdag 24 november 2020     groep  3-5-7 van 13:30 tot 14:30 uur

woensdag 14 april 2021 groep  4-6-8 van 11:30 tot 12:30 uur

donderdag 10 juni 2021     groep  3-5-7 van 13:30 tot 14:30 uur

Jaarmarkt

zondag 11 april 2021 tussen 10:30 en 15:00 uur

Open dag voortgezet vrijeschoolonderwijs (Novalis College Eindhoven)

zondag 31 januari 2021 van 11:00 - 14:30 uur
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2. Algemeen, deel I

Administratie
Openingstijden van de administratie zijn:   
maandag en donderdag tussen 8:00 – 16:00 uur;  
woensdag 8:00 – 13:00 uur. 
 
Ehbo
Als kinderen klachten hebben zoals lichte hoofdpijn, buikpijn, schaafwondjes, kneuzin-
gen etc. dan werken wij op school met homeopathische middelen. Mocht u hiertegen 
bezwaar hebben, wilt u dat dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind. 

Rookvrije school
Wij zijn een rookvrije school. In en rond school en tijdens schoolactiviteiten mag er niet 
gerookt worden. 

Hondenbeleid
Honden zijn in de school niet toegestaan. Heeft u deze echter mee, dan verzoeken wij u 
deze aan een korte lijn (dus niet los) op het schoolplein te laten. In verband met de vei-
ligheid en het feit dat sommige kinderen en volwassenen niet op de aanwezigheid van 
honden gesteld zijn (angst en/of allergie), verzoeken wij u daarom om op een rustige 
plek met de hond op uw kind te wachten als hij/zij uit school komt. Mocht uw hond op 
het schoolplein zijn behoefte doen (poep), dan verwachten we tevens van u dat u dit 
ook verwijdert. 

Berichtgeving
Ouders worden middels de Peellandkoerier, de schoolkrant, het prikbord, de kalender en 
het schoolnieuws op de hoogte gehouden. In de schoolgids vindt u daarover uitge-
breidere informatie. Tevens kunt u via de leerkracht een MEMO ontvangen met daarop 
opmerkingen over vergeten spullen, huiswerk, nablijven of een uitnodiging voor een 
gesprek. Graag ondertekend retourneren.

Jeugdgezondheidszorg GGD
In de schoolgids vindt u hierover uitgebreidere informatie. 

Financiën 
In de schoolgids vindt u informatie over de ouderbijdrage en op 
www.vriendenvanpallas.nl. vindt u alle informatie over de donaties. 

Ouderavonden
Ouders worden altijd verwacht op de klassenouderavonden, waar de ouders geïnfor-
meerd worden over de inhoud en achtergronden van de leerstof van het betreffende 
leerjaar en praktische zaken worden besproken. Wanneer u niet kunt, verwachten we dat 
u dat met de leerkracht communiceert.



3. Algemeen, vervolg

Aandacht voor de groep
Om 8:25 uur gaat de schoolbel. Vanaf dat moment is de aandacht van meester of juf 
gericht op de kinderen. Een gesprek met ouder of verzorger is dan niet mogelijk. 
Alleen zaken die geen uitstel verdragen kunnen kort gemeld worden

Kleuters
Kleuters worden tussen 8:25 en 8:30 uur tot aan de klas gebracht en aan het eind van 
de schooltijd in de gang opgehaald. Let u er op om de deur niet voor de kleuters die 
nog naar binnen willen te blokkeren. Dit geldt ook voor de deur van de aula, waar eurit-
mie gegeven wordt.

Leerlingen van groep 3 tot en met groep 8
’s Ochtends rond 8:10 uur wordt de schoolpoort opengemaakt. Vóór die tijd worden 
geen kinderen toegelaten. Vroegkomers moeten buiten de poort wachten. Om 8:25 uur 
gaat de schoolbel. Alle kinderen moeten dan op het schoolplein aanwezig zijn. De kinde-
ren maken gebruik van de speelplaatsingang. De kinderen van groep 3 gaan ongeveer 
tot kerstmis met hun leerkracht mee naar binnen. De kinderen gaan vanaf groep 4 zelf-
standig naar binnen. Wilt u uw kind buiten op het speelplein gedag zeggen.
Tijdens de schooluren worden de buitendeuren zoveel mogelijk dicht gehouden. 
Als kinderen te laat komen, moeten zij aanbellen. Wij verzoeken ouders om de kinderen 
na schooltijd buiten op te wachten. Kinderen die gehaald worden, dienen op het school-
terrein te wachten. Wilt u uw kind hierop wijzen?
Kinderen van groep 3 t/m 8 die op de maandagochtend te laat zijn, kunnen niet naar 
de weekopening en moeten wachten in de klas tot de klas terug is.
Na schooltijd blijft de poort nog 20 minuten open. We verzoeken de kinderen en ouders 
echter om binnen 15 min. van het schoolplein te vertrekken. Vaak blijven er fietsen in 
de fietsenstalling achter. De fietspoort gaat weliswaar op slot, maar de school kan niet 
aansprakelijk zijn voor de fietsen in de fietsenstalling.
Hoofdluis 
Dit blijft een vervelende zaak voor alle kinderen. Wilt u uw kind regelmatig controleren 
en ook na de behandeling doorgeven dat u hoofdluis geconstateerd heeft. De luizen-
controle vindt altijd plaats in de 2e of 3e week na een vakantie (zie de kalender). 
Kinderen waarbij luizen worden geconstateerd, krijgen vanuit de werkgroep ´luizencon-
trole´ dezelfde dag een brief mee naar huis waarin een oproep tot behandeling wordt 
gedaan. Het antwoordstrookje van dit briefje dient u bij de leerkracht van uw kind 
in te leveren. In de derde week na de vakantie is er een hercontrole van de kinderen 
waarbij luizen waargenomen zijn. Dit gebeurt zo discreet mogelijk.  
Zijn er in een klas bij kinderen luizen geconstateerd dan hangen er gedurende twee 
weken luizenzakken voor de jassen, voor de hele klas. 
Zijn er nog luizen na een hercontrole, dan blijven de zakken nog twee weken hangen. 
Wij gaan er vanuit dat u als ouders de kinderen tijdens de vakantieperiodes regelmatig 
op hoofdluis blijft controleren, zodat de school na vakanties altijd luisvrij kan starten.
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4. Schoolregels

Een prettige leefomgeving
Rust en ordelijkheid zijn belangrijke voorwaarden voor een prettig en veilig leer- en 
leefklimaat. Daarom wordt van de kinderen verwacht dat zij in school rustig lopen en niet 
rennen, dat zij hun jas en tas aan de kapstok hangen en zo nodig laarzen of schoenen 
netjes onder de kapstok zetten. Na schooltijd blijven er geen tassen of kledingstukken 
achter. Ook de gymtas gaat mee naar huis. Boeken, schriften, schrijfgerei, euritmie-
schoentjes, materialen en gereedschappen krijgen de kinderen van school en zijn geen 
persoonlijk bezit. Wij willen de kinderen leren daar met zorg en respect mee om te gaan. 

Samen eten
Elke dag eten de kinderen samen met hun leerkracht. De kinderen brengen hiervoor 
mee: boterhammen, gezond drinken in bekers (niet in pakjes), fruit. (geen koeken e.d.). 
Voor de maaltijden, die op school verzorgd worden bij bepaalde jaarfeesten, kiest de 
school zoveel mogelijk voor gezonde en biologische voedingsmiddelen.

Traktaties
Als de kinderen jarig zijn, is het gebruikelijk dat zij trakteren. We richten er ons op dat de 
kinderen uit alle klassen gezonde traktaties verkrijgen. Denk hierbij aan: fruit, groenten, 
rozijntjes, nootjes, soepstengels, prikkers met stukjes groente/fruit etc..

Telefoon en kopieerapparaat
Kinderen mogen alleen in dringende gevallen de telefoon gebruiken. Afspraakjes om te 
spelen horen hier niet bij.
Mobiele telefoons mogen in principe niet mee naar school. Als een ouder dit om veilig-
heidsredenen wel nodig vindt, gaat dit in overleg met de leerkracht. De telefoon wordt 
dan tijdens schooluren aan de groepsleerkracht in beheer gegeven. Wordt de telefoon in 
school toch door kinderen onder schooltijd in de school gebruikt, dan zal deze voor 
1 dag in beslag worden genomen. 
Het kopieerapparaat wordt alleen bediend door medewerkers van school.     

Het schoolplein
Op het schoolplein wordt niet gefietst. De leerkrachten houden zelf toezicht tijdens 
de pauzes, zowel tijdens de kleine pauze als de middagpauze.

Weekbeurt/klassendienst
Volgens een vastgesteld rooster hebben de kinderen in principe klassendienst. 
Dit duurt maximaal 15 minuten. Het rooster is bekend bij de kinderen en is per groep 
anders geregeld.

Speelkleding
Vanaf schooljaar 2019-2020 hebben we een groen speelplein, met veel zand, bomen, 
water etc. Het is daarom verstandig de kinderen niet hun beste kleding aan te geven 
naar school. Dat kan hen beperken in het speelplezier of het kan onbedoeld toch vuil 
worden. Speciale kleding (laarzen en oude kleding of overal in tas) is vereist, willen de 
kinderen met de waterpomp op het schoolplein spelen.
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Benodigdheden zoals gymtas, gymschoenen (met wittezolen), gymkleding en schooltas 
van naam voorzien, evenals laarzen, jassen en maaltijdtassen. Dat scheelt veel tijd en u 
heeft uw spullen sneller terug. 

Gebruiksmateriaal
De school schaft al het gebruiksmateriaal voor de kinderen aan (pennen, stiften, gum-
men, inktwissers, etc.). Het is dan ook niet de bedoeling dat kinderen zelf die spullen 
mee naar school nemen. Is het materiaal binnen een jaar verdwenen of kapot door on-
juist gebruik, dan wordt er een vaste vergoeding gevraagd voor het materiaal. We willen 
de kinderen zo stimuleren om verantwoordelijkheid te dragen voor de juiste omgang 
met het materiaal. Veel materiaal wordt door de leerkracht van naam voorzien, zodat 
geen verwarring kan ontstaan.

Groep 3 tot en met groep 8
Gymkleding: een blauw broekje en wit T-shirt in een stoffen gymtas.   
Als kinderen hun gymspullen niet bij zich hebben, kunnen de kinderen niet meegymen 
en worden ze met werkmateriaal in een andere klas geplaatst tijdens de gymles.                           

Een bamboefluit wordt in overleg met de leraar gebouwd.

Vanaf groep 7
Een stevige schooltas (waarin zonder beschadiging boeken en schriften kunnen worden 
meegenomen). De kinderen in groep 8 krijgen een agenda van school.

Jaarlijkse kosten per groep
Bijdrage voor schoolreisjes en schoolkamp groep 7 en 8
(groep 3 t/m 8) (dit is een spaarsysteem)  € 10
Extra bijdrage voor het kamp (groep 8)    € 70 of nader te bepalen aan het begin van 
groep 8.                                                                         

Stichting leergeld
Gezinnen waarin het financieel niet haalbaar is om kinderen mee te laten doen met 
sport, dans of muziek kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. Dit geldt ook 
voor extra kosten die de school met zich meebrengt zoals excursies, uitstapjes, reisjes en 
kampen. Om u aan te melden kunt u bellen naar: tel.nr. 522828 of e-mailen naar; 
leergeld.helmond@planet.nl. 

Verloren voorwerpen
In de praktijk is gebleken dat er veel in de school achterblijft. Verloren geraakte spullen 
kunt u soms terugvinden in de mand gevonden voorwerpen. Deze mand wordt enkele 
keren per jaar geleegd. De spullen gaan dan naar een goed doel, dus ben alert.
Kleinere voorwerpen en fietssleutels kunt u hopelijk terugvinden in een houten kistje bij 
de keuken. 

5. Schoolbenodigdheden
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In principe is vakantie buiten de schoolvakanties niet mogelijk. Het verlengen van 
de geldende schoolvakanties, ervoor of erna, is evenmin toegestaan. Er zijn verschil-
lende vormen van verlof. Hieronder staan ze genoemd en kort beschreven. We raden 
u aan om de uitgebreide omschrijving (praktische info > folder) op de website te lezen. 
Dit om teleurstelling te voorkomen, omdat vaak op niet geldende gronden verlof wordt 
aangevraagd.

1. Extra vakantieverlof
Vakantieverlof buiten een schoolvakantie is enkel toegestaan als het wegens de specifieke 
aard van het beroep van één van de ouders het gehele jaar niet mogelijk is om tijdens 
een schoolvakantie op vakantie te gaan. Een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat ver-
lof voor één van de ouders binnen één van de officiële schoolvakanties gedurende het 
hele schooljaar niet mogelijk is, moet hieraan verplicht worden toegevoegd.

2. Gewichtige omstandigheden (meer dan tien schooldagen)
Het gaat hier om verlof op grond van medische of sociale indicatie betreffende één 
van de gezinsleden. Een verklaring van een arts of maatschappelijk werker moet hierbij 
overlegd worden. Dit verzoek moet altijd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente 
worden voorgelegd.

3. Andere gewichtige omstandigheden (minder dan tien schooldagen)
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden dient voor-
af aan de schoolleiding te worden voorgelegd. Een aanvraagformulier is op de admini-
stratie te verkrijgen. Voor een uitgebreide omschrijving wat onder gewichtige wel en niet 
verstaan wordt verwijzen we u naar de schoolgids of het extra toegevoegde blad bij het 
formulier op school of de website.

Waarschuwing
De schoolleiding is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ver-
moedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Wij melden zeker (vermoedelijk) ongeoorloofd 
schoolverzuim rondom schoolvakanties (een dag eerder op vakantie gaan of een dag 
later terugkomen) bij leerplicht. De ouders/verzorgers van volledig en partieel leerplichti-
gen, maar ook jongeren van 12 jaar en ouder, zijn dan strafbaar.     
  
Schoolverzuim en op tijd op school zijn
U dient ieder verzuim vóór aanvang van de school te melden (tussen 8:00 en 8:30 uur). 
Voor alle groepen beginnen de lessen om 8:30 uur. Indien kinderen structureel te laat 
komen, wordt u daar meerdere malen over geïnformeerd. Indien er geen verbeteringen 
worden geconstateerd, wordt hiervan een verplichte melding gemaakt bij de leer-
plichtambtenaar.

6. Verlof buiten de schoolvakanties
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Veiligheid in en rond de school staat permanent in de aandacht. 

Verkeersveiligheid / parkeren                                                              
Achter de school is op de hoek Keizerin Marialaan / Eva Monnixweg een ruim terrein 
waar u kunt parkeren. Houd er rekening mee dat het parkeerterrein voor kinderen een 
onveilige plek is! Wilt u bij het toegangshek de ruimte vrijhouden bij de smalle toegang.

Veilig vervoer
Bij schoolreisjes, excursies, kampen etc. worden de officiële veilig vervoerregels gehan-
teerd.

Schoolongevallenverzekering
De school heeft een aantal verzekeringen zoals:
Een ongevallenverzekering voor leerlingen, personeel en vrijwilligers. 
Deze verzekering dekt ongevallen van de leerlingen vanaf het moment dat zij van huis 
gaan tot het moment waarop zij naar huis terugkeren (één uur voor tot één uur na 
schooltijd).
Dus ook tijdens alle binnen schoolverband georganiseerde activiteiten, zoals schoolreis-
jes en excursies. Tijdens kampen geldt een 24-uurs dekking.
Een W.A. verzekering. Via deze verzekering is de school (personeel en vrijwilligers) 
verzekerd voor gevallen waarbij zij voor schade aansprakelijk gesteld kan worden. 
 
De school kan geen aansprakelijkheid accepteren voor vernieling of ontvreemding van 
spullen van leerlingen/ouders door medeleerlingen of door onbekenden. Dit geldt ook 
voor muziekinstrumenten. Dit is geen onwil maar een gevolg van intensief gebruik van 
ons schoolgebouw overdag en ’s avonds. Permanent toezicht is onmogelijk.
Het blijft van belang dat ouders voor hun kinderen een particuliere W.A.-verzekering 
afsluiten, zodat bij eventuele schade aan schoolspullen of spullen van andere kinderen 
dit door de ouders geregeld kan worden.

Plagen en pesten
Opzettelijk plaaggedrag wordt niet toegestaan, evenals kwetsend of brutaal gedrag. 
Voor de kinderen hebben we krachtige afspraken over lastig / storend gedrag van ande-
ren. Voor de leraren is er een uitgebreid protocol voor pestgedrag.

Binnen de Vrije School Peelland wordt iedere vorm van geweld (verbaal of fysiek), zowel 
door volwassenen als door kinderen, zoveel mogelijk voorkomen en niet getolereerd.

7. Veiligheid
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groep leerkracht klassenouders

Groep 1-2 A Gerda Thijssen 
______________________________
Nollie Goijaarts (tot kerstmis) 
______________________________
Martha Courbois (na kerstmis)

Adriana Rodriquez
Mariëlle van de Ven

Groep 1-2 B Mieke Meijering 
______________________________ 
Martha Courbois (tot kerstmis 
______________________________
Miriam van de Palen (na 
kerstmis)

Annemoon Butela   
Joosje Milicevic 
Suzanne de Grooth

Groep 3 Rhea Verheijen 
Katinka Huijben

Adriana Rodriquez 
Christel van der Vorst

Groep 4 Ronnie Nijenhuis Erno van Klink 
Monique van den Bogaard

Groep 5 Hendrikje van Dam Miranda van den Bighelaar 
Walter Trompert

Groep 6 Anja van den Bogaart
Barbara Sparreboom

Lizz Wilms

Groep 7 Sjaak van den Heuvel
Elvira Kerssemakers

Anouk van Tongeloo

Groep 8 Martijn van Glabbeek Linda Verschuren

8. Klassenouders en werkgroepen 

Klassenouders
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werkgroep aanspreekpunt

Ouderbibliotheek Kirstin Stoter

Verkeersouders Chris Wittkämper 
Bram van der Plas

Wandelvierdaagse Bram van der Plas

Sportzaken Stichting Jibb Teun Welten

Inkoop jaarfeesten Sofia Carrasco - Wilms

Grimeren Marjolein Plessen

Hoofdluis Victoria Bodoczi

Jaarmarkt Leontien van Enckevort

Onderhoud groen speelplein Dennis Verheijen

Schoolbieb ‘de Boekensnoeper’ Miriam van der Palen 
Alcira Bojorquez Segura

Schoolkrant Mieke Meijering

Sint Janscommissie Gerda Thijssen  
Elvira Kersemakers

Schoolwerkgroepen
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De schooltijden hebben we ritmisch opgebouwd. Dat betekent dat de ochtendeindtijden 
voor alle klassen hetzelfde zijn en de middagtijden ook. Er is wel sprake van een geleide-
lijke opbouw in lesuren. Zie onderstaand schema (tussen 12:30 en 13:00 uur hebben de 
kinderen gezamenlijke pauze). 

Groep 1-2

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

ochtend 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30

middag 13.00-14.30 13:00-14:30

Groep 3

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

ochtend 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30

middag 13:00-14:30 13:00-14:30

Groep 4

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

ochtend 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30

middag 13:00-14:30 13:00-14:30 13:00-14:30

Groep 5-8

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

ochtend 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30

middag 13:00-14:30 13:00-14:30 13:00-14:30 13:00-14:30

Ouders op school
Tijdens de schooluren dient rust in de hal en gangen gerespecteerd te worden.
Als de ruimte, waarin de ouderbibliotheek gevestigd is, niet gebruikt wordt voor onder-
wijsactiviteiten of voor de Boekensnoeper kunnen ouders hier terecht. Jonge kinderen 
die nog niet op school zitten, mogen niet zonder begeleiding van bv. moeder of vader in 
de gangen of op de trap.

Schoolbibliotheek 
De schoolbibliotheek (de Boekensnoeper) is geopend vanaf het begin van het schooljaar 
(2e week) tot vlak voor de zomervakantie. De kinderen nemen hun boeken op de uit-
leendag mee naar huis. Uitleentermijn is 1 week, dus een week daarna (of eerder) moet 
het boek weer mee terug naar school. 

9. Schooltijden
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10. Functieomschrijving  
leraren en medewerkers

Groepsleraren kleuters        
groep 1/2A  Gerda Thijssen (tot kerstmis) en Martha Courbois (na kerstmis) 
groep 1/2B Mieke Meijering, Martha Courbois (tot kerstmis) en Miriam van der  
  Palen (na kerstmis)

Groepsleraren onderbouw  
groep 3  Rhea Verheijen en Katinka Huijben
groep 4  Ronnie Nijenhuis
groep 5    Hendrikje van Dam
groep 6  Anja van den Bogaart en Barbara Sparreboom 
groep 7    Sjaak van den Heuvel en Elvira Kerssemakers 
groep 8  Martijn van Glabbeek
    
 
Vakleraren 
Joosje Jansen              Euritmie 

Onderwijs Ondersteunend Personeel
Joost Swinkels   Conciërge
Jacolène van Aerle  Administratie (ma. en do. 8:00 – 16:00, wo. 8:00 – 13:00u)
Intern begeleider   Francis van Bloemenhuis
Schoolleider      Hans Dekker

Medezeggenschapsraad Vrije School Peelland
Gerda Thijssen  P-MR (secretaris)
Martijn van Glabbeek P-MR (voorzitter)
Bram van der Plas  O-MR  
Suzanne Mazairac          O-MR  

Vervanging bij ziekte van leraren en vakleraren. 
Wanneer leraren ziek zijn, wordt zo snel mogelijk vervanging gezocht. Dit lukt niet in alle 
gevallen. Dan kan het gebeuren dat klassen worden samengevoegd of in  het vervelend-
ste geval naar huis worden gestuurd (nooit de eerste dag).
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naam functie email

Gerda Thijssen Lkr. 1/2 g.thijssen@vrijeschoolpeelland.nl

Miriam van der Palen Lkr. 1/2 m.vanderpalen@vrijeschoolpeelland.nl

Martha  Courbois Lkr. 1/2 m.courbois@vrijeschoolpeelland.nl

Mieke Meijering Lkr. 1/2 m.meijering@vrijeschoolpeelland.nl

Rhea Verheijen Lkr. 3 r.verheijen@vrijeschoolpeelland.nl

Katinka Huiben Lkr. 3 k.huiben@vrijeschoolpeelland.nl

Ronnie Nijenhuis Lkr. 4 r.nijenhuis@vrijeschoolpeelland.nl

Hendrikje van Dam Lkr. 5 h.vandam@vrijeschoolpeelland.nl

Anja van den Bogaart Lkr. 6 a.vandenbogaart@vrijeschoolpeelland.nl

Barbara Sparreboom Lkr. 6 b.sparreboom@vrijeschoolpeelland.nl

Elvira Kerssemakers Lkr. 7 e.kerssemakers@vrijeschoolpeelland.nl

Sjaak van den Heuvel Lkr. 7 s.vandenheuvel@vrijeschoolpeelland.nl

Martijn van Glabbeek Lkr. 8 m.vanglabbeek@vrijeschoolpeelland.nl

Joosje Jansen Euritmie j.jansen@vrijeschoolpeelland.nl

Joep Gooiker j.gooiker@vrijeschoolpeelland.nl

Francis van Bloemenhuis* IB-er* f.vanbloemenhuis@vrijeschoolpeelland.nl

Hans Dekker** Schoolleider** directie@vrijeschoolpeelland.nl

11. Bereikbaarheid
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*Over contact met de intern begeleider
Op onze school is het de gewoonte dat alle contacten via de groepsleerkracht lopen.  
De groepsleerkracht is eerste aanspreekpunt omdat wij het van belang vinden dat 
de groepsleerkracht altijd en als eerste op de hoogte is. Bij vragen, het op de hoogte 
houden van ontwikkelingen en maken van afspraken is de groepsleerkracht het aan-
spreekpunt. Ook in situaties dat de Intern Begeleider van school betrokken is in de 
gesprekken over uw kind, is de leerkracht de eerste persoon die u op de hoogte houdt 
van ontwikkelingen. De leerkracht zorgt intern voor de terugkoppeling naar de IB-er. 
Het maken en verzetten van afspraken met de IB-er en groepsleerkracht loopt via de 
groepsleerkracht. Bij langdurige afwezigheid of omstandigheden wordt incidenteel van 
deze gewoonte afgeweken.

** NB. Alleen voor zeer dringende  gevallen (geen pedagogische of didactische vragen) 
kunt u gebruik maken van het telefoonnummer van de directeur (tel. 040-2838659).

NB. Richtlijn voor gespreksduur voor gesprekken op school is 30 minuten. 
Oudergesprekken bij rapportage duren 15 minuten.

Ondersteunend personeel

naam functie e-mail

Joost Swinkels Conciërge j.swinkels@vrijeschoolpeelland.nl

Jacolène van Aerle Administratie vsp@vrijeschoolpeelland.nl

naam functie e-mail

Eva van der Elsen Kindertuin kindertuin@stichting-istia.nl

Kindercentrum De Kindertuin
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schoolvakanties

Herfstvakantie maandag 19-10-2020 t/m vrijdag 23-10-2020

Kerstvakantie vrijdag 18-12-2020 t/m vrijdag 01-01-2021

Voorjaarsvakantie maandag 15-02-2021 t/m vrijdag 19-02-2021

Meivakantie maandag 03-05-2021 t/m dinsdag 14-05-2021

Hemelvaart donderdag 13-05-2021

Pinksteren 
Zie ook 1 studiedag in mei!

maandag 24-05-2021

Zomervakantie maandag 26-07-2021 t/m vrijdag 03-09-2021

Studiedag groep 3 t/m 8 woensdag 09-09-2020

Studiedag maandag 02-11-2020

Pallas studiedag woensdag 20-01-2021

Studiedag groep 3 t/m 8 woensdag 24-02-2021

Carnavalsfeest: middag¹ vrij vrijdagmiddag¹ 12-02-2021

Koningsdag:¹ maandagmiddag¹ 26-04-2021

Studiedag vrijdag 02-04-2021

Studiedag mei  (teamdag) dinsdag 25-05-2021

Studiedag donderdag/ vrijdag 17-06-2021 en 18-06-2021

St. Jansfeest donderdagavond

St. Jansviering kleuters donderdag 24-06-2021 ² ⁻ ⁴
Getuigschriften uitreiking vrijdagmiddag 23-07-2021

12. Vakanties en vrije dagen
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jaarfeesten en kerstpelen

Paradijsspel (vanaf groep 5)

Kerstspel (vanaf groep 3)

Driekoningenspel  
(vanaf groep 6)

* Indien er middag staat, zijn de kinderen vanaf 12:30 uur vrij.
2= kleuters hebben St. Jansviering van 10:30 - 12:30 uur op donderdag 24 juni 2021. 
3= De jaarfeesten en kerstspelen (ook 3 koningen) vallen onder lestijd, dus ook als het   
     ’s avonds is.
4= Gezien er op het ogenblik geen duidelijkheid is in hoeverre de coronamaatregelen 
nog gelden in de tijd dat we het St. Jansfeest vieren, willen we over het doorgaan van het 
St. Jansfeest volgens de aangegeven tijden een voorbehoud maken.

N.B. Afwijkende tijden (o.a. bij viering jaarfeesten) worden bekend gemaakt in de Peel-
landkoerier. De meest actuele data en tijden staan op de website!

N.B. Van een enkele studiedag is de datum nog niet definitief bekend. We informeren u 
minimaal 3 weken van te voren over deze datum in de PeellandKoerier.

13. Contactgegevens

Vrije School Peelland 

Helmondselaan 71

5702 NM  Helmond

Telefoon: 0492 - 547628

E-mail administratie: info@vrijeschoolpeelland.nl

E-mail directie: directie@vrijeschoolpeelland.nl

Website: vrijeschoolpeelland.nl
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Vrije School Peelland 
Helmondselaan 71

5702 NM  Helmond
Tel.: 0492 - 547628

vrijeschoolpeelland.nl


