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Beste  ouders / verzorgers,

Hierbij ontvangt u de informatiekalender van Sinte Maerte voor het schooljaar 2014-2015. 

We hopen dat deze ook dit jaar een goed plaatsje bij u thuis krijgt, zodat u steeds op de hoogte 

bent van afspraken en activiteiten.

De nieuwe huisstijl is, zoals u ziet, doorgevoerd in de kalender en ook onze website heeft een 

ander gezicht gekregen. Over andere gezichten gesproken ………

Het team van Sinte Maerte heeft in het schooljaar 2014-2015 de  nodige veranderingen 

ondergaan. We hebben afscheid genomen van meneer Willem en juffrouw Michelle en ook 

meneer Bart, onze conciërge, gaat per 1 november stoppen met zijn werkzaamheden. Vanuit 

onze stichting INOS hebben we ervaren leerkrachten mogen plaatsen op Sinte Maerte. We heten 

onze nieuwe collega’s Inge Fijneman, Paula Brans en Letty Oomen van harte welkom. Daarnaast 

komen Patty Oomen, Annemieke Pecht en Lucia Maas het team versterken. Op 1 november 

stopt meneer Bart definitief met zijn werkzaamheden op Sinte Maerte. Hij wordt opgevolgd door 

meneer Ron van Gorp. Wij wensen hen allen een fijne tijd toe op Sinte Maerte. 

De uitgave van onze kalender wordt wederom mogelijk gemaakt door de bijdrage van 

Drukkerij West Brabant. Onze hartelijke dank daarvoor.

We gaan samen met de kinderen, het team en u als ouders bouwen aan een fantastisch 

schooljaar 2014-2015 voor de Sinte Maerte. 

Met vriendelijke groeten, 

Paul Kerkhofs,

Directeur KBS Sinte Maerte
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Groep 1/2d
Anja Zwanenberg

Groep 1/2c
Paula Brans

Groep 1/2a
Elja van Ieperen

Groep 1/2a
Carien Bonneke

Directeur
Paul Kerkhofs

Groep 1/2b
Babette Silva

Groep 1/2c
Angela van 
Elewout

Groep 1/2d
Nancy van 
Oosterhout

Groep 1/2g
Marleen van de
Giessen

Groep 1/2e
Marinko de Rooij

Teamcoördinator
Onderbouw
Marion Veeke

Groep 1/2b
Femke 
Havermans

Groep 3a
Jannie van 
Beckhoven

Groep 1/2f
Jolande van
Nijnanten
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Groep 4b
Iris Blom

Groep 4a
Antje Stevens

Groep 3b
Patty Oomen

Groep 3b
Kary van Riel

Groep 3a
Roos Scholten

Groep 3c
Monique 
Adriaansen

Groep 3d
Maarten van 
Genuchten

Groep 4c
Beppie Rompa

Groep 4d
Marjorie van
Nijnatten

Groep 4c
Marlijn Sprakel

Groep 5a
Sandra van de
Togt

Groep 3c
Letty Oomen

Groep 5a
Jolande Geuns

Groep 4d
Anja Vonk
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Back2school SKIP

Vergadering MR

Studiedag: 
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Groepen 1 vrij

Dyslexie Café

Kinderraad

’s avonds 
kinderboekengala: 
let op, 
andere schooltijden!
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Groep 5c
Ron van Zundert

Groep 5d
Henriëtte Hollink

Groep 6b
Lucia Maas

Groep 6b
Joyce Witte

Groep 6b
Mirjam Lockefeer

Groep 6a
Frido Schrauwen

Teamcoördinator 
Middenbouw
Helma Laming

Groep 5c
Babs Knuit

Groep 6c
Tim de Keyzer

Groep 7a
Inge Fijneman

Groep 7c
Manon Leijten

Groep 5b
Nataschja Joos

Groep 5b
Rietje van 
Oorschot

Groep 7b
Bart Audenaerd
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Kinderboekenweek: 
“lang zal je lezen”

Juffendag groepen 1/2

Groepen 1/2 vrij

SKIP playbackshow 

SKIP playbackshow

OV-vergadering

Groepen 1 vrij

Herfstvakantie INOS dag: 
groepen 1 t/m 8 vrij
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Groep 8b
Marc van de Made

Zorgteam RT
Natalie van 
Gaalen

Zorgteam IB
Mirjam Nooijens

Zorgteam IB
Tanne de Werd

Teamcoördinator 
Bovenbouw
Ilona van Steen

Groep 8c
Katrien Hendrickx

Groep 8a
Dinja Marsille

Zorgteam RT
Karin Engelen

Onderwijsassistent
Cécile Hessels

Muziek
Karin van Noort

Groep 4
Ondersteuningstaken
Emiel Pas

Groep 8a
Annelies 
Ouweneel

Groep 7d
Charlotte Jansen

Groep 7d
Kelly Güthe
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“SINTE MAERTE” INFORMATIE

Hieronder vindt u een aantal van de belangrijkste activiteiten en 

ontwikkelingen op Sinte Maerte in het schooljaar 2014 / 2015. 

Middels deze activiteiten blijven we streven naar verbetering van 

ons onderwijs. We hebben het afgelopen schooljaar regiegroepen 

ingevoerd, die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkelingen binnen de 

verschillende vakgebieden. Iedere regiegroep bestaat uit een aantal 

teamleden verspreid over de verschillende “bouwen”. Op deze wijze 

dragen we gezamenlijk zorg voor de schoolontwikkeling en een juiste 

doorgaande lijn. Wat zijn de ontwikkelingen op dit moment:

- TECHNISCH LEZEN:

  We hebben als Sinte Maerte het certificaat “List-school” 

verdiend en continueren vanzelfsprekend het List-lezen. 

Dat houdt dus in dat, waar mogelijk, alle kinderen 

iedere dag van 08:45 uur tot 09:15 uur aan`t lezen 

zijn. De bibliotheek, waar de kinderen iedere dag 

boeken kunnen lenen zal weer uitgebreid worden met 

vele nieuwe titels.

- BOUWEN AAN EEN ADAPTIEVE SCHOOL (BAS)

  Het BAS-project van het Seminarium voor Orthopedagogiek is 

niet meer weg te denken. We werken verder aan de zelfstandige 

leerhouding van de kinderen, waarbij we aandacht besteden aan het 

zelfstandig werken, zelfstandig leren en instructiemodellen. 

Dit schooljaar zullen er schoolbreed twee periodes zijn waarbij onze 

leerlingen aan hun eigen projecttaak kunnen werken.  

Administratie
Kathy van 
Dongen

Congiërge
Bart Pluer
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Ouderavond 1e periode

Sint op school

Groepen 1 vrij

Kinderraad

OV-vergadering

Vergadering MR

Kerstviering

Kerstvakantie

Familieviering

1e Kerstdag

Kleuterviering

 
2e Kerstdag

Oudjaar
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Conciërge
Wilma Feskens



 
-  Ook komend schooljaar maken we gebruik van het binnen INOS 

in ontwikkelde kwaliteitsinstrument  “De Kwaliteitswijzer”. Vorig 

schooljaar zijn daarvoor een aantal leerkrachten opgeleid om 

binnen de school audits te houden, met het doel om de kwaliteit te 

bewaken en verbeteringen van het onderwijs te bewerkstelligen. 

Naar aanleiding van de audits van vorig schooljaar zijn 

speerpunten vastgesteld voor het nieuwe schooljaar. 

- SPELLING:

  De regiegroep taal is afgelopen schooljaar, gesterkt door de school-

resultaten en de audits van de kwaliteitswijzer, gestart met hun 

onderzoek op het gebied van Spelling wat moet leiden naar een 

verbetering van de resultaten op dat vakgebied. Het onderzoek zal 

voortgezet worden en ook een LIO-student (leraar in opleiding) en 

één van de leerkrachten in het kader van haar studie zal aan het 

onderzoek gaan deelnemen.

- HET LEERLING VOLGSYSTEEM:

  “Zien” is door heel de school ingevoerd en de regiegroep gaat zich 

nu richten op het al of niet invoeren van een nieuwe methode op dit 

gebied.

- REKENEN:

  De rekenregiegroep gaat verder met de 

leerlijn Rekenen binnen Sinte Maerte. 

Daarnaast zal de regiegroep het onderzoek 

volgen dat gaat plaatsvinden in één van 

de leergroepen 4. De leerlingen van deze 

leergroep gaan de leerstof van groep 4 

op het gebied van rekenen verwerken met tablets. Ouders worden 

daarvan vooraf op de hoogte gesteld en het onderzoek zal door één 

van onze teamleden als afstudeer-opdracht voor haar Master-Sen 

opleiding gevolgd worden.

-  Bezoekt u s.v.p. regelmatig onze vernieuwde website 

www.sintemaerte.nl. Op onze website vindt u o.a. onze schoolgids 

en de klachtenregeling. We informeren u langs deze weg steeds 

meer over wijzigingen in het programma van school.  

  Daarnaast vindt u hier veel informatie over schoolactiviteiten, 

afspraken, procedures, formulieren enz. Actuele zaken vindt u in het 

Sinte Maerte Nieuws, dat ongeveer 6 keer per jaar verschijnt.

VOOR ALLE OUDERS

SCHOOLTIJDEN

’s morgens: 08.45 – 12.00 uur

’s middags: 13.15 – 15.30 uur

Op woensdag: 08.45 – 12.15 uur

Om 08.35 uur en om 13.05 uur mogen de kinderen van de inloop 

gebruikmaken. De bel gaat een paar minuten voor aanvangstijd, zodat 

we op tijd aan het lesprogramma kunnen beginnen.

INFORMATIEAVONDEN GROEP 1 T/M 8

De algemene informatieavond voor de groepen 1 t/m 8 krijgt dit 

schooljaar een ander karakter. Uit onderzoek bleek dat veel ouders de 
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1e schooldag 2015 Adviesgesprekken 
groepen 8

Adviesgesprekken 
groepen 8

Adviesgesprekken 
groepen 8

Centrale voorlichting VO

Groepen 1 vrij

Centrale voorlichting VO

Dyslexie Café

Vormsel viering

Vergadering MR

OV-vergadering

Groepen 1/2 vrij 

Open dagen VO
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rondleiding van hun kind(eren) door de school op prijs stellen, maar 

daarnaast graag meer informatie willen hebben van de leerkracht en 

elkaar als ouders willen treffen. Op dinsdagmiddag 9 september kunt u 

na schooltijd (15:30 – 16:30 uur) samen met uw kind de groep van uw 

kind bezoeken. In de avonduren nodigen wij de ouders graag uit voor 

een korte bijeenkomst in de leergroep. U krijgt t.z.t. een uitnodiging 

voor deze informatieavond.

DE KRIEBELCLUB

Luizen krijgen de zak: alle kinderen hebben 

een opbergzak, waarin zij hun jassen en 

andere meegebrachte spullen opbergen. 

Deze worden regelmatig mee naar huis 

gegeven, zodat deze thuis gewassen kunnen 

worden. We denken hierdoor de luizen beter 

te kunnen bestrijden. Tevens worden alle 

kinderen na een vakantie van minimaal een 

week gecontroleerd op hoofdluis door ouders van de Kriebelclub. Doel 

is zo nodig snel te handelen en adequate maatregelen te nemen om  

verspreiding te voorkomen / te beperken. De luizenzakken zijn te 

verkrijgen bij juf Wilma voor €2,50. De eerste zak is gratis! 

KOBER KINDERLUNCH

Overblijven moet leuk en gezellig zijn, net als thuis, maar dan met 

vriendjes en vriendinnetjes van school. Overblijven geeft kinderen 

de kans om tussen de middag rustig te eten, tot rust te komen, hun 

verhaal te vertellen of zich buiten uit te leven. De primaire taak van 

een overblijfteam is om simpelweg klaar te staan voor de kinderen. 

Om kinderen onder verantwoorde begeleiding zichzelf te laten zijn en 

ook rekening met elkaar te leren houden. Wij verzorgen, in nauwe 

samenwerking met de school, het overblijven. Een gezellige en 

ontspannen lunchpauze kan eraan bijdragen dat uw kind weer fris aan 

de middaglessen kan beginnen.

AANMELDEN OVERBLIJVEN

Op de website van de Kober groep (www.kober.nl) vindt u via 

de locatiezoeker (zoeken op naam van de school) alle actuele 

overblijfinformatie per school, zoals het e-mailadres voor het 

overblijven, het overblijftarief, het rekeningnummer etc. Ook kunt u 

hier het aanmeldingsformulier en de informatiekaart downloaden. 

U kunt de ingevulde formulieren naar ons e-mailen of afgeven op 

school. Mocht u geen internet hebben dan kunt u bij de overblijfcoör-

dinator een pakket ophalen. Heeft u vragen? Neem contact op met de 

overblijfcoördinator of bel of mail Kober kinderlunch: (076) 504 56 12 

of overblijven@kober.nl

Heeft u opmerkingen/ suggesties m.b.t. het overblijven op Sinte 

Maerte neem dan contact op met de TSO-medewerker: 076-5045602 

of mail naar: kbssintemaerte_overblijven@inos.nl  

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Alle scholen dienen buitenschoolse opvang (bso) aan te bieden.  INOS 

heeft gekozen voor een samenwerkingsverband met de Kobergroep.
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Na de verbouwing van het hoofdgebouw hebben we ook hier 

faciliteiten voor bso en zal er een steeds verdergaande samenwerking 

met Kober gaan plaatsvinden.

Wilt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang of nadere 

informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen via tel. nr. 

076-5045602 of mail naar serviceteam2@kober.nl Kijk ook eens op 

www.kober.nl

De lunchpauze van de leerkrachten is van 

12.30 tot 13.00 uur.

Wij verzoeken u tijdens dit halfuurtje

niet te telefoneren

INFORMATIE OVER DE VORDERINGEN

De leerkrachten vinden het erg plezierig als u interesse toont in 

datgene waar uw kind op school mee te maken krijgt. Komt u gerust 

even langs om een praatje te maken. Mocht de leerkracht op dat 

moment geen tijd hebben, dan kunt u altijd een afspraak maken.

VORDERINGENINFORMATIE GROEP 1-2

In de groepen 1-2 volgen we naast het toetsen de ontwikkeling van

de kinderen met het KIJK-observatiesysteem. Minstens 3 x tijdens 

de kleuterperiode wordt KIJK voor uw kind ingevuld. De ontwikkeling 

van uw kind wordt met u besproken op de daarvoor bestemde 

ouderavonden.

November: ontwikkeling bespreken van de kinderen van groep 2 en 

enkele kinderen uit groep 1.

Februari: ontwikkeling bespreken van de kinderen van groep 1.

Juni: ouderavond aandachtspunten overgang naar groep 3, en enkele 

kinderen uit groep 1.

De juiste data kunt u vinden op deze kalender.

VORDERINGENINFORMATIE: GROEP 3 T/M 8

U heeft een aantal maal per jaar een oudergesprek met de leerkracht 

over de vorderingen van uw kind. In het eerste gesprek in de maand 

november ligt de nadruk op het welbevinden van uw kind in de groep 

en spreekt de leerkracht met u over de aandachtspunten voor de 

komende periode. In het tweede oudergesprek in de maand februari/

maart spreekt de leerkracht met u over de vorderingen van uw kind 

op methodegebied en krijgt u inzicht in zijn/haar scores op de landelijk 

genormeerde toetsen.

In de maand juni is er zo`n zelfde contactmoment waarop u kunt 

spreken met de leerkracht. Dat kan zijn op uitnodiging van de 

leerkracht, maar ook op verzoek van u als ouders is dat mogelijk. 

De gesprekjes duren tien minuten en de kinderen brengen de 

uitnodiging hiervoor mee naar huis. Mocht u op één van de avonden 

zijn verhinderd, geeft u dat dan ruim van tevoren aan de leerkracht 

van uw kind door. Hij / zij kan daar dan rekening mee houden. De data 

staan op het onderste gedeelte van de kalender vermeld. 
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BELANGRIJKE AFSPRAKEN

Voor een goede en prettige samenwerking zijn onderstaande afspraken 

van belang:

1. TE LAAT KOMEN, RESP. VERZUIMEN

We verwachten alle kinderen op tijd op school. Om 08.45 uur starten 

de lessen. Zijn er gegronde redenen waarom uw kind een keer te laat 

komt of moet verzuimen, geeft u dan uw zoon/dochter vooraf een 

briefje mee, of belt u op de dag zelf de school even. Voor ziekmeldingen 

kunt u terecht bij juffrouw Wilma. Zij licht de groepsleerkracht in. 

 076 - 521 85 58

Voor alle telefonische berichten verzoeken wij u zoveel mogelijk te 

bellen tussen 8.15 en 8.45 uur.

2. VRIJ VRAGEN     

Vanaf 5 jaar zijn alle kinderen leerplichtig. 

Wilt u voor uw kind op een bepaalde dag 

vrij, dan kunt u het formulier downloaden 

van de site of u kunt bij de groepsleerkracht 

of juffrouw Wilma een formulier halen en 

dat ingevuld weer bij hem / haar inleveren. 

U krijgt dan schriftelijk antwoord. Indien er 

sprake is van gewichtige redenen, kan de 

directeur per schooljaar kinderen van 5 jaar 

en ouder maximaal 10 dagen extra verlof 

geven. Gewichtige redenen zijn: bijzondere 

gebeurtenissen in het gezin en naaste familie en het geen vakantie 

kunnen nemen gedurende alle schoolvakanties als gevolg van seizoen-

arbeid (een werkgevers-verklaring is nodig). Het vakantierooster 

en het rooster vrije dagen bieden u heel wat mogelijkheden om een 

“tussendoortje” te plannen. Het verlof mag wettelijk niet aansluiten 

op de zomervakantie.

3. DE OMGEVING VAN DE SCHOOL 

De straat voor school kent een behoorlijke verkeersdrukte, in 

verband hiermee vragen we u zo veel mogelijk met de fiets of te 

voet te komen. Het is verstandig de weg naar school met uw kind 

te “oefenen”. Wilt u uw kind niet te vroeg naar school sturen. Op de 

speelplaats is vijftien minuten voor schooltijd toezicht. 

4. DE SPEELPLAATS 

De speelplaats behoort een veilige omgeving te zijn voor alle 

leerlingen. Daarom is fietsen, (voet) ballen, steppen, skeeleren, 

skateboarden verboden evenals ruwe spelletjes. 

5. FIETSEN

Wij zijn voorstander van het lopen naar 

school en voor kinderen die iets verder van 

school wonen is het mogelijk om op de fiets 

te komen. De school kan niet aansprakelijk 

gesteld worden voor schade door vernie-

lingen aan of diefstal van de fietsen.
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10. AANSPRAKELIJKHEID

De ouders zijn aansprakelijk voor door hun kind(eren) aangerichte 

schade, welke redelijkerwijze door het onderwijzend personeel niet kon 

worden voorkomen.

11. GEVAARLIJKE VOORWERPEN 

Brengen kinderen messen, aanstekers e.d. mee naar school, dan 

nemen wij deze in. Dergelijke voorwerpen worden niet teruggegeven. 

12. VERZEKERINGEN

Vele ouders menen - ten onrechte - dat hun schoolgaande kinderen 

onder schooltijd volledig verzekerd zijn. Het schoolbestuur heeft 

slechts een W.A.-verzekering voor personeel en vrijwillige medewer-

kers. Dit betekent in de praktijk, dat de school alleen kan worden 

aangesproken voor eventuele schade, wanneer er sprake is van een 

onrechtmatige handeling van verzekerden. De kinderen zijn tijdens 

excursies wel verzekerd. 

Voor overige risico’s behoort u zelf maatregelen te nemen.

13. SPORT EN SPEL

De kinderen in groep 3 en de groepen 7 + 8 krijgen wekelijks 2 keer 

45 minuten sportles in sporthal De Doelen. Kleding hiervoor moet 

vooral makkelijk zitten en schoenen (met lichte zolen) zijn sterk 

aanbevolen (op sokken sporten mag niet, en op blote voeten is vaak 

pijnlijk).

6. FRUIT EN DRINKEN

De kinderen krijgen elke ochtend de gelegenheid om van huis meege-

nomen vers fruit of rauwkost op te eten. Een beker drinken (sap of 

siroop) mag er ook bij. In verband met milieuoverwegingen, gelieve 

geen pakjes mee geven.

7. VERJAARDAGEN

Als uw kind jarig is, mag het op school trakteren. Het moet een 

aardigheidje blijven. Bovendien geldt ook hier: snoep verstandig, 

trakteer…….. Om teleurstelling bij de kinderen te voorkomen, vragen 

we u nadrukkelijk de uitnodigingen voor de kinderfeestjes niet op 

school uit te delen. In de groepen 1-2 mogen de ouders bij het vieren 

aanwezig zijn. Neemt u even van te voren met de leerkracht contact 

op over de precieze tijd van de viering.

8. GELD

Wordt er aan uw kind gevraagd bij een bepaalde gelegenheid geld 

mee naar school te brengen, dan krijgt u daarvan tevoren schriftelijk 

bericht. Geef uw kind anders nooit geld mee!

9. HUISWERK

In de hogere groepen krijgt uw kind regelmatig 

huiswerk mee. Op de informatieavond krijgt u van 

de leerkracht hierover verdere informatie. In de 

lagere groepen gebeurt dit af en toe.  Controleert 

u dan of uw kind de opgegeven taak goed uitvoert. 

Uw steun hierbij is heel belangrijk. 
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DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De MR heeft tot taak de in de wet vastgestelde medezeggenschap 

gestalte te geven. Binnen de MR kunnen alle onderwerpen die de 

school betreffen  ter sprake worden gebracht. De MR is het platform 

dat er voor zorgt, dat de openheid binnen de school zo groot mogelijk 

is. Ook u als ouder kunt altijd contact opnemen met een van de leden 

van de MR.

SAMENSTELLING MR

De MR functioneert tevens als schooladviescommissie, zodat de MR 

zowel bestuurs- als schoolgericht kan opereren.

NAMENS HET TEAM:

Roos Scholten v d Heuvel,

Iris Blom,

Maarten van Genuchten,

Kelly Guthe,

Marleen v. d. Giessen. 

NAMENS DE OUDERS:

Alain Beerens, 

Nikki Lambregts, 

Bart Roozendaal,

Marina van Mechelen-Crielaard,

Miranda van Oosten.

Het bestuur INOS  kent tevens een Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad. De GMR heeft een overkoepelende functie en 

geeft instemming / advies over zaken die het bestuur moet voorleggen.

OUDERVERENIGING

De oudervereniging stelt zich ten doel om samen met het team en 

de medezeggenschapsraad te zorgen voor een zo optimaal mogelijk 

leer- en leefklimaat op school. Het bestuur wordt gevormd door de 

afgevaardigden van de diverse werkgroepen (o.a. sport, evenementen, 

groepsouders) 

SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR:

Dagelijks bestuur:

Dafni Jansen Voorzitter

Margo Russeler Penningmeester

Wilco Brouwers Secretaris
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Overige bestuursleden:

Angela Donkers

Barry van Oosterhout

Nicole Kailuhu

Miriam Tjin Pit Joen

Willem Glaser

Marian Verspaendonck

Ons algemene mailadres is: kbssintemaerte_oudervereniging@inos.nl

Voor de gezinsbijdrage krijgt u een acceptgirokaart. Het rekening-

nummer van de oudervereniging is: Rabobank Princenhage 

14.24.28.183.

ORGANISATIESTRUCTUUR

Aan het hoofd van de organisatorische eenheid Sinte Maerte-Eerste 

Rith-Effen staan Eric Gladdines en Paul Kerkhofs. De verantwoording 

voor de Eerste Rith en Effen ligt bij Eric Gladdines. Paul Kerkhofs is 

eindverantwoordelijk voor de Sinte Maerte. De Sinte Maerte is verdeeld 

in drie teams. Ieder team heeft een teamcoördinator en wordt onder-

steund door een Intern Begeleider. Onze administratief medewerkster, 

Kathy van Dongen, is uw eerste aanspreekpunt. 

U kunt haar vinden in het kantoor naast de hoofdingang.

Onze school stemt het onderwijs af op de ontwikkeling van elk 

afzonderlijk kind. Naast de groepsleerkrachten die voor u het eerste 

aanspreekpunt zijn werken we met een zorgteam.

Dit zorgteam bestaande uit interne begeleiders Mirjam Nooijens, 

Tanne de Werd en Marietje Moll ondersteunen de leerkrachten bij het 

begeleiden van leerlingen met zorg. Het interne zorgteam bestaat 

verder uit Natalie van Galen (RT), Karin Engelen (RT / plusklas) en 

Cécile Hessels (onderwijsassistente). Zij richten zich op de ondersteu-

ning van  leerkrachten in de uitvoering, in de zorg en het onderwijs 

voor leerlingen met specifieke leerbehoeften. Dat kan zijn: verder 

onderzoek naar leer en/of gedragsproblemen, coachen van leerlingen  

op verschillende gebieden, compacten, ondersteunen in individuele 

leerlijn.  Meer informatie vindt u in onze schoolgids.

Voor kleine en grote klachten moet er in de school iemand zijn die je 

kunt vertrouwen, die naar je luistert en je advies geeft. Vaak is dat 

in eerste instantie de groepsleerkracht, de intern begeleider of de 

directie. Sommige klachten liggen heel gevoelig, bijvoorbeeld over 

racisme, discriminatie, pesten, en seksueel geweld. Daarom moet er 

iemand zijn die weet hoe je zulke gevoelige klachten behandelt: de 

vertrouwens-/contactpersoon. Bij deze personen kunnen kinderen en 

ouders terecht om (vertrouwelijk) een geval van vermeend machtsmis-

bruik te bespreken. Zij zijn er voor het kind of de ouder die met een 

klacht komt. De vertrouwens-/contactpersoon luistert, geeft advies en 

probeert samen met de klager tot een oplossing te komen. De vertrou-

wens-/contactpersoon doet niet aan waarheidsvinding en gaat niet in 

gesprek met de persoon waarover geklaagd wordt.

Op Sinte Maerte zijn juffrouw Marleen, juffrouw Beppie en juffrouw 

Annelies de vertrouwenspersonen.
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