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Voorwoord 
 

Voor u ligt de wegwijzer van basisschool ’t Bijenveld. In deze wegwijzer staat belangrijke en nuttige informatie voor het 

schooljaar 2018-2019. 

 

De data met betrekking tot festiviteiten, activiteiten en vrije dagen kunt u vinden op onze jaarkalender 2018-2019. 

 

Wilt u meer inhoudelijke informatie over ons onderwijs, dan kunt u deze vinden in onze schoolgids. Deze schoolgids ontvangt u 

aan het begin van het schooljaar digitaal en kunt u altijd op onze website raadplegen. 

  

Wij raden u aan deze wegwijzer en de jaarkalender goed te bewaren, dan hebt u alle informatie over ’t Bijenveld voor het 

schooljaar 2018-2019 bij elkaar. Wijzingen worden gecommuniceerd via onze digitale media. 

Wij wensen u en uw kinderen een goed schooljaar toe op onze school. Ook hopen wij op 

een goede samenwerking tussen u en ons! 

 

Namens het team, 

Monique Vromen 

 

Meer-scholen directeur SPO  Condor 

 

 

 
 

                                        
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Basisschool ’t Bijenveld geeft kinderen: 

een veilige omgeving   ruimte om zich optimaal te ontwikkelen   

leerervaringen door samen met anderen te werken   een breed 

onderwijsaanbod   tijd om hun eigen ontwikkeling door te maken   

kwalitatief goede onderwijsinhoud en goede materialen   interactie met de 

omgeving   zelfverantwoordelijkheid   begeleiding naar een zelfstandig 

functionerend mens   de mogelijkheid om verbindingen te maken  respect 

voor anderen en de omgeving. 
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Personele bezetting 
 

Onze school heeft dit schooljaar zes groepen. De personele bezetting is als volgt: 

 
Groep 1-2  Bijen 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Arja Margo Margo Margo Margo 

 
Groep 1-2  Vlinders 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Denisa Denisa Denisa Denisa Arja 

 
Groep 3-4 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Ineke Ineke Margo / José José José 

 
Groep 4-5 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Cathelijne Cathelijne Elyn Elyn Elyn 

 
Groep 6-7  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Sandor Sandor Sandor Sandor Sandor 

 Meester Sandor heeft op vrijdagmiddag ADV. Hij wordt vervangen door juf Arja. 
 

Groep 7-8 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Delian Delian Delian Carmen Carmen 

 
Conciërge 

Maandagochtend Dinsdagochtend Woensdagochtend Donderdagochtend Vrijdagochtend 

Renate Renate  Renate Renate 

 

 U kunt bij Renate terecht voor aanmeldingsformulieren, verlofaanvraagformulieren en ziekmeldingen.  

 Ziekmeldingen kunt u mailen naar  ziekmeldingen@bijenveld.com.  

 
Intern begeleider 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Wendy   Wendy  

 

 Onze intern begeleider werkt  anderhalve dag per week op onze school.  

 Wilt u graag dat zij bij een gesprek aanwezig is, dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij de leerkracht van uw kind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ziekmeldingen@bijenveld.com
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Meerscholen Directeur SPO Condor 
 
Monique Vromen 
06 15658669 
En op beide scholen bereikbaar. 
 
Basisschool Op Weg , Prinses Beatrixstraat 55, 6576 AW Ooij      
024 - 6631645 
directie@op-weg.nl               
www.op-weg.nl 
 
Basisschool Bijenveld , Reusensestraat 6, 6578 AR Leuth    
024 - 2060600 
directie@bijenveld.com        
www.bijenveld.com 
 

 Voor gesprekken met betrekking tot het onderwijs of de zorg voor uw kind(eren) kunt u met haar een afspraak maken. 
Echter uw eerste aanspreekpunt is meestal de eigen leerkracht 

 

 

Contactgegevens personeel. 
 

Margo Sniedt   margo.sniedt@bijenveld.com 

Arja van der Kooij  arja.vanderkooij@bijenveld.com 

Denisa Mulic   denisa.mulic@bijenveld.com  

Ineke Somer   ineke.somer@bijenveld.com 

José Kemperman  jose.kemperman@bijenveld.com 

Elyn Vermeulen   elyn.vermeulen@bijenveld.com  

Cathelijne van Dongen  cathelijne.vandongen@bijenveld.com 

Sandor Verkaart   sandor.verkaart@bijenveld.com 

Delian Oliemeulen  delian.smolders@bijenveld.com 

Carmen Verstegen  carmen.verstegen@bijenveld.com 

Renate van Gisteren  renatevangisteren@bijenveld.com  

Wendy Haas   internbegeleider@bijenveld.com 

Monique Vromen  directie@bijenveld.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:directie@op-weg.nl
http://www.op-weg.nl/
mailto:directie@bijenveld.com
http://www.bijenveld.com/
mailto:margo.sniedt@bijenveld.com
mailto:arja.vanderkooij@bijenveld.com
mailto:denisa.mulic@bijenveld.com
mailto:ineke.somer@bijenveld.com
mailto:jose.kemperman@bijenveld.com
mailto:elyn.vermeulen@bijenveld.com
mailto:cathelijne.vandongen@bijenveld.com
mailto:sandor.verkaart@bijenveld.com
mailto:delian.smolders@bijenveld.com
mailto:carmen.verstegen@bijenveld.com
mailto:renatevangisteren@bijenveld.com
mailto:internbegeleider@bijenveld.com
mailto:directie@bijenveld.com
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Schooldagen, schooltijden en gymrooster.  
 

Schooltijden 

Groep 1/2   

ma/di/do/vrij  8.30 - 12.00 uur 

wo*  8.30 - 12.15 uur 

ma/di/do 13.15 - 15.15 uur 

 

 

Groep 3 t/m 8  

ma/di/do/vrij  8.30 - 12.00 uur 

wo  8.30 - 12.15 uur 

ma/di/do/vrij 13.15 - 15.15 uur 

 

* De kinderen zijn 20 woensdagen per schooljaar vrij volgens rooster. U vindt deze data in de jaarkalender. 

 

Inloop en toezicht op het schoolplein 

De kinderen (en hun ouders) zijn ’s ochtends vanaf 08.20 uur welkom om de school binnen te komen. De leerkrachten zijn vanaf 

dat tijdstip in de groep aanwezig.  

’s Middags kunnen de kinderen vanaf 13.05 uur weer op het schoolplein komen spelen. Er is toezicht van een leerkracht.   

Bij goed weer spelen de kinderen tot 13.15 uur buiten en gaan naar binnen als de bel gaat.  

De kinderen van groep 1-2 kunnen naar binnen gebracht worden en de andere kinderen mogen zelfstandig naar binnen gaan. 

 

Gymnastiek 

De kinderen van groep 1-8 gymmen in de gymzaal en dragen een korte broek en een t-shirt of gympakje. Ook hebben zij 

gymschoenen met witte zolen aan. Om verwisseling van kleding bij de jonge kinderen te voorkomen vragen wij u de kleding te 

merken.  

  DINSDAG                                                VRIJDAG 

Groep 1-2 

Bijen 

08:45 – 09:30 UUR 08:45 – 09:30 UUR 

Groep 1-2 

Vlinders 

09:30 – 10:15 UUR 09:30 – 10:15 UUR 

Groep 3-4 13:15 – 14:00 UUR 14:15 – 15:00 UUR 

Groep 4-5 10:15 – 11:00 UUR 10:15 – 11:00 UUR 

Groep 6-7 14:15 – 15:00 UUR 11:15 – 12:00 UUR 

Groep 7-8 11:15 – 12:00 UUR 13:15 – 14:00 UUR 

 

Vakanties, vrije dagen en continurooster. 
Vakanties worden regionaal afgestemd. Onze school houdt zich aan deze afspraken.  

Het vakantierooster voor 2018-2019, aangevuld met vrije dagen en studiedagen is als volgt: 

 

Herfstvakantie  15-10-2018 t/m 19-10-2018 

Kerstvakantie  24-12-2018 t/m 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie 04-03-2019 t/m 08-03-2019   

Goede vrijdag 19-04-2019 (gewone schooldag) 

2e Paasdag  22-04-2019 

Koningsdag 27-04-2019  

Meivakantie  22-04-2019 t/m 03-05-2019 

Hemelvaartsvakantie 30-05-2019 t/m 31-05-2019 

2e Pinksterdag  10-06-2019 

Zomervakantie 08-07-2019 t/m 18-08-2019 
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Vrije dagen 08-10-2018 Leuthse Kermis / studiedag team 

 09-10-201  Leuthse Kermis 

 28-11-2018 Studiedag team 

 07-02-2019 Studiedag team 

 07-06-2019 Studiedag team   

 

Vrije middagen   21-12-2018 (kerstvakantie)  

 01-03-2019 (voorjaarsvakantie) 

 05-07-2019 (start zomervakantie)   

 

Op de vrije dagen, de vrije middagen ( 12 uur school uit) en de studiedagen zijn alle kinderen van groep 1-8 vrij. 

 

Woensdag vrij groep1-2  De kinderen van groep 1-2 hebben komend schooljaar , naast de boven genoemde vrije dagen,18 vrije 

woensdagen.  

29 augustus 2018 

12 , 26 september 2018 

31 oktober 2018 

14 november 2018 

12 december 2018 

9 en 23 januari 2019 

6 en 20 februari 2019 

20 maart 2019 

3 en 17 april 2019 

8 en 22 mei 2019 

5 en 19 juni 2019 

3 juli 2019 

 
Leerplicht (uitgebreide informatie over leerplicht en verlof kunt u lezen in onze schoolgids)  

Uw kind moet naar school vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag. 

 

Geoorloofde afwezigheid 

Als uw kind ziek is, moet u dit zo snel mogelijk, telefonisch of schriftelijk, aan school melden. U kunt dit mailen naar 

ziekmeldingen@bijenveld.com.  

 

Ongeoorloofd verzuim 

Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De school is dan verplicht om 

maatregelen te nemen; het is ten slotte in het belang van het kind dat het aan het onderwijs deelneemt.  

 

Verlof buiten vakanties of gewichtige omstandigheden. 

Vakantieverlof mag alleen worden verleend, wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het 

slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.  

Verlof voor gewichtige omstandigheden kunt u schriftelijk bij de directeur aanvragen. U dient verlof (m.u.v. een overlijden) 

minimaal acht weken voor aanvang van de ingangsdatum schriftelijk aan te vragen. Hiervoor dient u gebruik te maken van het 

vakantie- en verlofformulier dat bij de conciërge te verkrijgen is of te downloaden op onze website.  

 

 

mailto:ziekmeldingen@bijenveld.com
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Oudervereniging en MR 
 
Oudervereniging 

Onze school heeft een oudervereniging met een vertegenwoordiging uit alle groepen middels de klassenouders.  

Deze oudervereniging geeft ondersteuning bij diverse activiteiten en beheert de vrijwillige, bewust laag gehouden, 

ouderbijdrage (€ 40,00). In dit bedrag zijn ook de kosten voor het schoolreisje en een deel van het schoolkamp inbegrepen. De 

klassenouders zijn actief in werkgroepen met leerkrachten. Eén leerkracht woont de vergaderingen van de oudervereniging bij. 

 

Oudervereniging 

Voorzitter:   Marit Lijnse 

Penningmeesters:   Kathinka Janssen-Engelen  en Merlijn Sutmuller 

Secretaris:   Hanneke van Swelm 

 

Klascontactouders ( concept) 
Groep 1  Vacant 
Groep 2 Anjella Seitzinger (Jaimy),   Helma Verheijen-Vink (Nala),   Saskia Arens (Loek)  
Groep 3 Kim van Maanen/Rood Jansen (Liv) 
Groep 4  Hanneke van Swelm (Dries)   Tamar Deijkers (Niek) 
Groep 5  Nicole Boerwinkel (Noortje) 
Groep 6  Patricia Dekeling (Sam)  
Groep 7  Marit Lijnse (Job) 
Groep 8 Petra van Soest (Isa),   Larissa Janssen Duyghuysen (Gijs)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) is een op iedere school wettelijk verplicht gesteld orgaan met als doelstelling: “Het bevorderen 

van de inspraak van het onderwijzend en niet onderwijzend personeel en de ouders (voogden, verzorgers) bij de besluitvorming 

van het bevoegd gezag (bestuur en schoolmanagement). Bij ons op school bestaat de medezeggenschapsraad uit twee ouders 

en twee personeelsleden. De directeur is adviserend lid. Hun gemeenschappelijke belang is de school en het kind. De 

medezeggenschapsraad kent algemene en bijzondere bevoegdheden, welke zijn vastgelegd in een 

medezeggenschapsregelement. 

De samenstelling van de MR voor het komend schooljaar is als volgt: 

 

 

Ouders 

Anton Spierenburg 

Vacant 

 

Leerkrachten 

Carmen Verstegen 

Vacant 

 

Mocht u nog suggesties, ideeën of vragen hebben dan kunt u hiervoor terecht bij Carmen Verstegen. U kunt mailen naar: 

bijmr@xs4all.nl 
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Tussenschoolse en buitenschoolse opvang. 
 

Tussenschoolse opvang (overblijven). 

Voor kinderen bestaat de mogelijkheid om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de middagpauze gebruik te 

maken van de tussenschoolse opvang. De schooldirectie is zowel organisatorisch als inhoudelijk verantwoordelijk. Informatie 

over de tussenschoolse opvang kunt u tevens krijgen bij onze conciërge mw. Renate van Gisteren. Eén grote overblijfkaart voor 

tien keer kost €23,-. U kunt deze betalen aan de organisatie van de tussenschoolse opvang of bij Renate van Gisteren. Ook kunt 

u per keer €2,30 per kind betalen. Doe het geld in een envelop met hierop de naam en klas van het kind en een telefoonnummer 

van ouders/verzorgers voor noodgevallen. Overblijfkaarten of envelop moeten ’s morgens op de dag dat het kind overblijft in de 

overblijfbus bij de centrale ingang worden gedaan. Het is voor de overblijf ouders van belang dat ze op tijd (uiterlijk voor 11.00 

uur) weten hoeveel kinderen er komen.  

Het is dit schooljaar weer mogelijk om een overblijfkaart van 50 strippen te kopen. Dit geldt alleen voor kinderen die op vaste 

dagen overblijven! De kosten hiervoor zijn €115,= Voor meer informatie kunt u terecht bij een van de overblijfouders. 

De kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang eten in het in vrije lokaal in het Kulturhus. Wij verzoeken u uw 

kind geen snoep mee te geven. In verband met de verantwoordelijkheid van de overblijfouders naar de kinderen die 

overblijven, is het niet wenselijk dat niet-overblijvers eerder dan 13.05 uur het speelplein op komen. Wilt u uw kinderen dan 

ook niet eerder naar school laten gaan? 

 

 

Voor- en buitenschoolse opvang 

Kinderopvang Partou verzorgt de voor- en buitenschoolse opvang in het kulturhus Leuth.  

De vestiging is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur. 

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken:  www.partou.nl  

of contact opnemen met de vestiging Reusensestraat  024 663 1411 

 

Veiligheid en gezondheid. 
 

Luizen 

Om te voorkomen dat er een probleem met hoofdluis ontstaat op school, willen wij op gezette tijden alle kinderen van onze 

school laten controleren door luizenouders. De dag van deze controle staat op de jaarkalender. Als uw kind tussentijds hoofdluis 

heeft, meldt u dit dan bij de leerkracht. De behandeling dient te gebeuren met een speciale shampoo en is vrij kostbaar. 

Mochten deze kosten voor problemen zorgen, neemt u dan contact op met de directeur. Het volledige protocol hoofdluis kunt u 

lezen op www.bijenveld.com. Onze luizencoördinator is dit schooljaar Nicole Boerwinkel. 

 

Anti pestprotocol (beknopt) 

Wij vinden het als school heel belangrijk om pesten te voorkomen en, indien het toch gebeurt, aan te pakken. Dit betekent dat 

wij pesten als een probleem zien, dat wij ingrijpen, dat wij bij herhaling duidelijk stelling innemen en dat wij externe hulp 

inschakelen wanneer de aanpak niet het gewenste effect heeft. 

 

Wij geven aan het begin van het schooljaar een introductie les over pesten en indien nodig vervolglessen. Gedurende het 

schooljaar komt het thema in de lessen sociaal-emotionele vorming terug. Wij handhaven gemaakte regels en afspraken, 

informeren ouders en leren kinderen om op te treden in situaties van pesten. 

Wij hanteren bij ons op school een anti pestprotocol.  

Het volledige pestprotocol, inclusief aanpak en consequenties, kunt u lezen op www.bijenveld.com. 

 

 

http://www.partou.nl/
http://www.bijenveld.com/
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Schoolplein 

Op het schoolplein gelden regels, die vooral de gezondheid van de kinderen moet waarborgen. Ter voorkoming van botsingen 

en valpartijen zijn rolschaatsen, skeelers, skateboards, fietsen of ander rollend materieel niet toegestaan. Het grote speeltoestel 

is voor kinderen vanaf 6 jaar. 

Contactgegevens 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool ‘t Bijenveld 
Reusensestraat 6 
6578 AR  Leuth 
Telefoon:   024-2060600 
E- mail:   
directie@bijenveld.com 
Website:   www.bijenveld.com 
 

 
Schoolbestuur 
Stichting primair onderwijs Condor  
Postbus 89 
6573 ZH Beek-Ubbergen 
 

mailto:directie@bijenveld.com

