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INFORMATIEGIDS Kbs de Horizon schooljaar 2021-2022
Voorwoord
Beste ouders, verzorgers,
Dit is de digitale informatiegids voor schooljaar 2021-2022. Hierin vindt u de meest relevante
informatie van de groepen en de schoolorganisatie. Alle activiteiten staan gepland (voor zover
nu bekend) in een jaarkalender. Deze kalender kunt u terugvinden op de digitale Horizonschool
App. (Deze app is gratis te downloaden bij de app-store: basisschool-apps..nl). Via deze app en de digitale
oudernieuwsbrief (Horizontaal) krijgt u ook de laatste aanvullingen.
De school heeft ook een website: www.horizonprinsenbeek.nl
Deze website heeft meer de functie van een ‘uithangbord’. Voor nieuwe ouders geeft dit in grote
lijnen de hoofdzaken rond visie, organisatie en schoolinformatie. Voor de meest actuele
informatie kunt u beter de school app raadplegen.
De schoolgids kent een nieuwe opzet. De gids wordt namelijk samengesteld met de informatie,
zoals we die delen via de site ‘Vensters PO’. Deze landelijke site wordt automatisch gevuld met
alle beschikbare informatie van alle scholen in Nederland
De schoolgids kunt u vinden op de school app. Ouders die zich willen
oriënteren op scholen kunnen deze schoolgids ook bekijken op de landelijke
site ‘scholen op de kaart’.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de directeur Frank
Op de Beek of één van de team-coördinatoren (juffrouw Margreet van
Egmond of juffrouw Esther van Son). Als u een afspraak maakt, nemen wij
graag de tijd voor u.
School app
Wij vertrouwen op een prettige samenwerking dit schooljaar.
Voor op- en aanmerkingen houden wij ons aanbevolen.
Namens het schoolteam van Kbs de Horizon,
Frank Op de Beek
Directeur (06-43146894 of 06-20443710).

Waar moet u zijn met uw vraag?
Wij proberen open te staan voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Het is goed aan te
geven bij wie u dan eigenlijk moet zijn op onze school.
• Groepsleerkracht
Met vragen en opmerkingen die uw kind aangaan kunt u natuurlijk altijd in eerste instantie
terecht bij de groepsleerkracht. E-mailadres leerkrachten: voornaam.achternaam@inos.nl
• Intern Begeleiders: Elly Schapendonk, Eefje Tankink en Mariska Faber
Zijn de vragen meer gericht op specifieke leerproblemen van uw kind en leerlingenzorg, dan
kunt u het beste contact opnemen met één van onze IB’ers. In samenwerking met de leerkracht
kunnen zij nader onderzoek verrichten of doorverwijzen naar externe deskundigen.
E-mail van Elly is: elly.schapendonk@inos.nl , van Eefje eefje.tankink@inos.nl en van Mariska:
Mariska.faber@inos.nl
Zijn er zaken die meer de gehele schoolorganisatie aangaan, dan moet u rekening houden
met de verdeling van taken binnen ons kernteam. Dit kernteam bestaat uit vier personen: de
IB’er, de teamcoördinatoren onder- en bovenbouw en de directeur.
• Teamcoördinator onderbouw: Eva Blom
Eva Blom, 076-5413200 eva.blom@inos.nl
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Bij haar ligt de verantwoordelijkheid voor praktische zaken die te maken hebben met de groepen
1 t/m 3.
• Teamcoördinator bovenbouw: Esther van Son
Esther van Son, 076-5413200, Esther.vanson@inos.nl
Bij haar ligt de verantwoordelijkheid voor praktische zaken die te maken hebben met de groepen
4 t/m 8.
• Directeur:
Frank Op de Beek, 06-43146894, Frank.opdebeek@inos.nl
Hij is eindverantwoordelijke voor de gehele schoolorganisatie. Bij afwezigheid is altijd een ander
lid van het kernteam uw aanspreekpunt.
Contact ouders - school:
Vanwege de privacy vermelden wij geen adressen en
telefoonnummers van leerkrachten in deze kalender. U kunt buiten
de lestijden altijd contact met de leerkracht opnemen om een
afspraak te maken, wanneer u bijvoorbeeld wat meer informatie
over de ontwikkeling van uw kind wil hebben. U belt dan 0765413200, in zeer dringende situaties kunt u de directeur of
teamcoördinator thuis bellen.

Groepsleerkrachten
Groep 1/ 2 a
Groep 1/ 2 b
Groep 1/ 2 c
Groep 1/ 2 d
Groep 1/ 2 e
Groep 3a
Groep 3b
Groep 3c
Groep 4a
Groep 4b
Groep 5a
Groep 5b
Groep 6a
Groep 6a
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8a
Groep 8b

Peggie Broeders (ma)
Carla Meeuwissen (di–wo–do–vr)
Eva Blom (ma-di-do-vr)
Judith Balemans (woe)
Joëlla Rijnders (di–wo)
Henriette Berden (ma-do-vrij)
Judith Balemans (ma en di)
Marieke Veldwijk (woe-do-vr)
Dianne van Oeffelen (ma-di-woe-vr)
Peggie Broeders (do)
Els van Wingerden (ma t/m do)
Monique van Bedaf (vr)
Josine Doggen (ma t/m vr; do om de week)
Monique van Bedaf (do om de week)
Ursula van Leeuwen (ma-vr)
Inge van Wamel (ma)
Miriam Bosman (di-vr)
Inge van Wamel (di en woe)
Esmeralda Everduim (ma-do-vr)
Elke Broere (ma-di)
Susan Schillemans (woe t/m vr)
Inge Kapitein (ma-woe-do)
Eefje Tankink (di-vr)
Myrthe Gadellaa (LIO)
Esther van Son (di-do-vr)
Edwin Wiersma (ma-woe)
Karin van Werde (ma-di-woe)
Edwin Wiersma(do-vr)
Bente Tiggelman (alle dagen)
Stephan Splinter (hele week)
Kim van Gent (LIO)
Mariska Faber (woe-do-vr)
Stefan van Boekel (ma-di)
Sabine Laan (ma-di-vr)
Stefan van Boekel (woe-do)
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Onderwijsondersteunend personeel
•
•
•
•
•
•
•

Administratief medewerkster: Lia Jongeneel (ma en woe)
Conciërges: Jan Jongeneel (di en vr)
Leo van Merode (alle ochtenden)
Onderwijsassistente: Ilse Frijters (alle dagen)
Onderwijsassistente: Hajar Ezzahiri (alle dagen)
Onderwijsassistente: Rachel van Trijp (ma, di en do; arrangementen)
Leerkracht (ondersteuner): Desiree van Heijnsbergen (di-woe-do)/ gr 5,7 en 8
Leerkracht (ondersteuner): Marieke Bisschop (ma-di-woe)/ gr 3 en 4
Leerkracht (ondersteuner): Sharona Vissers (di-woe-do) gr 1-2

Overige taken / funkties
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intern Begeleider (gr 1 t/m 3): Elly Schapendonk (di-woe en vr/ arrangementen)
Intern Begeleider (gr 4 t/m 6): Eefje Tankink (do)
Intern Begeleider (gr 7-8): Mariska Faber (ma)
Teamcoördinatoren: Margreet van Egmond, Esther van Son
MR: Carla Meeuwissen, Mariska Faber en Els van Wingerden
Vertrouwenspersoon: Monique van Bedaf en Eefje Tankink
Plus-klusklas: Inge Kapitein, Mariska Faber en Elke Broere
Stagecoach: Esther van Son
Directeur: Frank Op de Beek (ma t/m do)

Vrije dagen en vakanties
Vakanties:
•
Herfstvakantie:
•
Kerstvakantie:
•
Voorjaarsvakantie:
•
Tweede Paasdag:
•
Koningsdag:
•
Meivakantie:
•
Hemelvaart:
•
Tweede Pinksterdag:
•
Juniweek:
•
Zomervakantie:
Vrije
•
•
•
•
•
•
•
•

maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 2021
maandag 5 april 2021
dinsdag 27 april 2021
maandag 3 mei t/m woe 12 mei
donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021
maandag 24 mei 2021
maandag 14 t/m vrijdag 18 juni 2021
maandag 26 juli 2021 t/m vrijdag 3 september 2021.

(mid)dagen:
Vrijdag 2 oktober 2020:
Maandag 26 oktober 2020:
Vrijdagmiddag 18 december 2020:
Woensdag 3 februari 2021:
Vrijdag 2 april 2021:
Maandag 26 april 2021:
Vrijdag 9 juli 2021:
Vrijdag 23 juli 2021;

studiedag
studiedag Organisatorische Eenheid
vrij
studiedag
Goede Vrijdag / studiedag
studiedag
studiedag
vrij; start van de zomervakantie

Schooltijden groepen 1 t/m 8
•

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
start: 8.30 (inloop vanaf 8.20 uur)
eind: middag: 14.30 uur.
• woensdag alle groepen tot 12.15 uur
’s middags zijn de leerlingen vrij.
Inloop
Voor alle groepen kennen we ’s morgens de inloop.
Enkele praktische gevolgen voor de ouders zijn:
• uw kind kan vanaf 08.20 uur de school in (klinkt een zoemer).
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•
•

’s morgens is de leerkracht er alleen voor uw kind. Heeft u een dringende mededeling, dan kan
dit via een briefje of om 14.30 uur.
om 08.30 uur moet iedereen in de klas zijn.

De (tijdelijke) afspraken rond halen en brengen zijn als volgt:
Algemene opmerkingen
•
We vragen aan de ouders om de leerlingen die dichtbij wonen en of al wat ouder zijn hun kind als
het mogelijk is alleen naar school te laten komen. Dit vermindert het aantal wachtende ouders
rondom de school.
•
Ouders van de kinderen van groep 1-2 wordt gevraagd om hun kind wederom voor te bereiden op
deze nieuwe situatie.
•
Nadat de kinderen overgedragen zijn aan de leerkracht is het dringende verzoek aan de ouders om
daarna direct te vertrekken om zo ruimte te maken voor andere ouders.
•
Bij het uitgaan na de ochtendlessen en aan het einde van de schooldag lopen de leerkrachten van
de groepen 3 t/m 8 mee naar buiten.
•
Voor de leerlingen van groep 1-2 loopt de leerkracht mee naar het open sportveldje en wanneer
de leerkracht de leerling toestemming geeft om naar zijn ouder te gaan loopt de leerling naar de
ouder.
•
Het is van groot belang dat er geen ouders op school of op het schoolplein komen.
We hanteren gewoon de inloop zoals we gewend zijn qua tijd (vanaf 8.30 uur).
Op de volgende wijze kunt u de kinderen brengen naar school / de leerkracht:
* groepen 1-2:
Alle ouders brengen hun kind vanaf het veldje van de Techniekwerkplaats. Daar wordt afscheid
genomen en kunnen de kinderen zelfstandig naar de deur van hun lokaal lopen. Dit zijn ze inmiddels
al goed gewend!
* groepen 3:
De ouders brengen hun kind of vanaf het speelveldje of vanaf de Titulaerlaan naar de achterspeelplaats tot aan de zandbak. Vanaf hier kunnen de kinderen zelfstandig lopen naar de vertrouwde
ingang bij de aula. We zetten de deur visueel open.
* groepen 4:
de ouders brengen hun kinderen via de Kapelstraat. De kinderen kunnen zelfstandig via de
gebruikelijke ingang bij het kantoortje van meneer Frank naar de klas gaan. Deze deur staat visueel
open.
* groepen 5:
de ouders brengen hun kinderen via de Kapelstraat. De kinderen kunnen dan via de ingang in het
midden van de speelplaats bovenbouw (aula) naar hun klas gaan. Ook hier staat de deur open.
* groepen 6:
de kinderen komen via de Kapelstraat naar school. Via het voorplein lopen de kinderen langs het
gangetje naast het kantoortje van meneer Frank door naar het achterplein en gebruiken de ingang
die ze normaal ook gebruiken. Indien mogelijk ook deze deur visueel open zetten.
* groepen 8:
de kinderen komen via de Kapelstraat naar school. Ze gaan via het gangetje naast het
kantoortje van meneer Frank naar het achterplein en gaan via hun eigen ingang naar binnen.
Deze deur staat ook hier open.
Het brengen van de kinderen:

Het halen van de kinderen van groep 1-2 :
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* groepen 1-2: ouders stellen zich op op het open sportterrein achter de Kinderopvang.
De groepen komen om de beurt naar buiten vanuit de buitendeur van hun klas: eerst gr 1-2c, dan
1-2a, 1-2b, 1-2d, 1-2e). De kinderen komen naar het open sportveldje en verlaten samen met de
ouder via de achterkant van het veldje poort aan de Abdisstraat
Het halen van de overige leerlingen:
* de ouders van de groepen 3 mogen op de achterspeelplaats ter hoogte van de zandbak hun kind
ophalen. Zij verlaten het schoolplein via de Titulaerlaan of via het Kapittelhof. Niet via de uitgang
naar de Abdisstraat.
* de groepen 4 t/m 8 gaan onder begeleiding van de leerkracht naar het voorplein.
* de kinderen die gebruik maken van de BSO worden opgehaald door de BSO-medewerkers.
Het halen van de kinderen:

open sportveldje bij Abdisstraat



•

er is ’s morgens tussen 8.30-8.45 uur en ’s middags tussen 13.00-13.15 uur geen surveillance
op de speelpleinen.

Gymnastiek
Een keer per week wordt er vanaf groep 3 gegymd in de sporthal ‘De Drie Linden’. Dit zijn lessen
van een uur. Eens in de week wordt er ook op het plein of het achterveld gegymd (spel). We
kiezen voor deze constructie omdat het lopen van en naar de gymzaal zo veel tijd vraagt dat dit
te veel ten koste gaat van de lestijd.
Het dragen van gymkleding en gymschoenen is in de sportzaal verplicht. De gymschoenen
moeten meegenomen worden, want wanneer de kinderen die al aan hebben, bestaat het gevaar
voor besmetting (straatvuil). Als uw kind de gymlessen NIET kan volgen, wilt u uw kind dan
een briefje meegeven met de reden of dit persoonlijk aan de leerkracht melden.
Gymtijden:
dinsdag:

09.00 – 9.55
09.55 – 10.50
10.50 – 11.45

Groepen 8
Groepen 5
Groepen 6

donderdag:

09.00 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.45

Groepen 4
Groepen 3
Groepen 7

Leerlingen die op dinsdag en donderdag het laatste uur gymmen mogen, indien er toestemming
gegeven is door de ouders, vanaf de gymzaal naar huis.
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Belangrijke adressen / gegevens
Schoolbestuur
INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda’
Bestuurskantoor Reduitlaan 31,
4814 DC Breda
Postbus 3513, 4800 DM Breda
076-5611688
info@inos.nl
www.inos.nl
Klachtenregeling: Interne vertrouwenspersoon
Op school is er een klachtenregeling van toepassing. Iedere school van INOS heeft daartoe een
interne contactpersoon / vertrouwenspersoon aangesteld. Voor onze school zijn dat:
Monique van Bedaf
tel 06-36545966 (privé) monique.vanbedaf@inos.nl
Margreet van Egmond
tel 06-10195098 (privé) margreet.vanegmond@inos.nl
De interne vertrouwenspersonen zorgen voor de eerste opvang van ouders/verzorgers met een
klacht en verwijzen u eventueel verder.
Externe vertrouwenspersoon INOS
Mevr. Jacqueline Klerkx (ouders) jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl 06-22348129
Dhr Toine van Dorst (personeel) 06-52501975
Arbo unie Breda 076-5487800
Medezeggenschapsraad Kbs de Horizon:
Voorzitter: dhr Jan Visser
secretariaat: kbsdehorizon_mr@inos.nl
Ouderraad Kbs de Horizon:
Voorzitter: Menno ten Velde
Secretariaat: kbsdehorizon_ouderraad@inos.nl
Kober Kinderopvang
Unitmanager Alexander Geraedts (ageraedts@kober.nl)
Kober Kinderlunch: coördinator
Kober BSO: coördinator
Inspectie van het onderwijs (vertrouwensinspecteur)
www.inspectiebasisonderwijs.nl
Vragen over onderwijs
Tel: 088-6696060 / 0900-1113111
Leerplichtambtenaar gemeente Breda
Dhr Jop Hulsbosch 076-5293302 hj.hulsbosch@rblwest-brabant.nl
Gezondheidszorg (GGD)
Bezoekadres: Doornboslaan 225-227
Postadres: Postbus 3369, 4800 DJ Breda
Telefonisch bereikbaar via 076-5282000
www.ggdwestbrabant.nl / info@ggdwestbrabant.nl
School CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).
Of u nu vragen heeft over het gedrag van uw kind of over een specifiek onderwerp, maak gerust
een afspraak met de CJG’er.
Algemeen telefoonnummer CJG Breda: 0800 444 0003
Wegwijs (loket) voor bijzondere bijstand (tegemoetkoming schoolreisjes, overblijven enz)
Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10, Breda 076-5299700 www.stichtingleergeld.nl
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Informatie groepen 1 en 2
Eten en drinken
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u geen drinken in pakjes mee wil geven. Ten eerste met
het oog op het milieu en ten tweede met het oog op onze eigen schoolafvalberg. Geef de kinderen
een goed sluitende beker mee met sap, melk enz. geen priklimonade. Naast drinken kunt u ook
wat gebruiksklaar fruit meegeven. Ook graag geen grote hoeveelheden. Het fruit en drinken
wordt ’s morgens in de daarvoor bestemde bakken gezet. Zet wel op bekers of fruit de naam
van uw kind, met een stift of een stickertje.
Gym
De kinderen gymmen in de speelzaal op school in hun ondergoed en op flexibele gymschoenen
liefst zonder veters en voorzien van naam. Liever geen stevige sportschoenen, hiermee wordt
het gevoelsaspect van de voeten uitgeschakeld. Geef kinderen bij voorkeur ritmiekschoentjes
mee. De schoenen blijven op school. Houdt u zelf ook de schoenmaat in de gaten. Kindervoeten
kunnen snel groeien. De schoenen worden op de kapstok bij hun foto neergezet.
Naar huis gaan
De kinderen van de groepen 1-4 kunnen vanaf het achterplein door de ouders opgehaald worden.
Verjaardagen
Als de kinderen hun verjaardag vieren, hoeven ze pas om 9 uur op school te komen. De kinderen
worden dan door de leerkracht in de klas geroepen, zodat het surprise effect ontstaat. Houdt de
traktatie bescheiden en trakteer bij voorkeur iets gezonds. Informeer bij de juf van uw kind, of
er kinderen in de groep zitten met een bepaalde voedselallergie. U kunt hier dan rekening mee
houden bij de traktatie. Ouders mogen bij het verjaardagsfeest in de klas aanwezig zijn.
Speelgoed
De kinderen mogen alleen op hun verjaardag en de dag na Sinterklaas wat speelgoed
meenemen. Let u erop, dat het geen kostbaar speelgoed is dat snel stuk kan gaan.
Informatie tijdens ouderavonden
De leerkrachten in de groepen 1/2 houden een uitgebreid registratiesysteem bij over de
ontwikkeling van uw kind. Zij letten hierbij o.a. op spel- en constructieactiviteiten, motorische
ontwikkeling, sociaal-emotioneel welbevinden en de ontwikkeling op gebied van taal en rekenen.
Twee keer per jaar worden alle observaties verwerkt in een halfjaarlijkse “stand van zaken”.
Deze bevindingen noteren we in het portfolio wat ook mee naar huis gaat.
Parro
Ook in de kleutergroepen maken de
leerkrachten gebruik van Parro. Dit
digitaal communicatiemiddel is per
groep
afgeschermd.
Hiervoor
ontvangt u een code. De foto’s die
hierop staan mogen niet verspreid
worden!

Zorg op Kbs de Horizon
Algemeen
Liever spreken we over ondersteuning als het gaat om het begeleiden van de leerlingen. Die
ondersteuning kan op sociaal-emotioneel gebied of op leergebied zijn. Daarbij denken we niet
alleen aan hulp bij mogelijke hiaten in de ontwikkeling, maar voor ieder kind willen we zorgen
voor de juiste ondersteuning.
De leerkracht volgt nauwgezet de persoonlijke ontwikkelingen, waarbij we zoveel mogelijk de
kinderen ook zelf betrekken bij hun vorderingen en verwachtingen.
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Toetsen
Door het hanteren van een uitgebreid toets- en observatiesysteem krijgt de leerkracht een goed
beeld van de ontwikkeling van het kind. In sommige situaties wil de leerkracht toch nog wat
meer specifieke informatie. In een dergelijk geval kan besloten worden een extra toets af te
nemen.
Consultaties
Regelmatig vindt er op school een ‘onderwijskundig spreekuur’ plaats. Tijdens dit spreekuur heeft
elke leerkracht de gelegenheid om samen met de orthopedagoog van Edux, de Intern Begeleider
van de school en de Collegiale Consulent van het SBO bepaalde leer- en/of sociaal-emotionele
problemen van kinderen te bespreken. Als daar aanleiding toe is, worden ook ouders uitgenodigd
bij het gesprek aanwezig te zijn. Als naar aanleiding van dit gesprek extra ondersteuning nodig is,
wordt dit uiteraard altijd medegedeeld aan de ouders.
Onderzoeken
Bij hardnekkige onderwijsleerproblemen of problemen met betrekking tot het gedrag kan de school
ouders adviseren een nader diagnostisch onderzoek te laten verrichten door een externe
organisatie. Sommige onderzoeken worden vergoed door de gemeente. De aanvraag hiervoor moet
gedaan worden bij het CJG of via de huisarts. In overleg met de IB’er van school vragen de ouders
dit aan.
Extra hulp / RT (Remedial Teaching)
Elly Schapendonk is, samen met Eefje Tankink en Mariska Faber, als Intern Begeleider belast met
de coördinatie van de zorg op school. In principe is de leerkracht verantwoordelijk voor de
eventuele extra ondersteuning van de leerlingen. Deze hulp zal ook zo veel mogelijk in het vaste
lesrooster worden opgenomen. Leerlingen met een zogenaamd arrangement worden in overleg
met de leerkrachten extra geholpen. Dit schooljaar zal o.a. een pedagogische medewerker van
Kober de arrangementen extra begeleiden.
Externe RT
Kinderen komen dus alleen in aanmerking voor RT op school, wanneer leerkracht en Intern
Begeleider van mening zijn, dat de extra aandacht in de klas geen of te weinig vorderingen in
prestaties laat zien en er sprake is van een arrangement. Het schoolteam heeft gekozen voor het
verkleinen van de groepen. Hierdoor is er minder formatieve ruimte voor Remedial Teaching. De
extra ondersteuning vindt hoofdzakelijk in de groepen plaats. Gezien onze beperkte mogelijkheden
is de school niet altijd in staat om aan de verwachtingen van ouders voor extra RT op school te
voldoen.
U kunt in een dergelijke situatie kiezen voor externe RT buiten schooltijd. Voordat u hiertoe besluit
verzoeken we u vriendelijk eerst contact op te nemen met de Intern Begeleider van de school,
zodat de hulpvraag goed in beeld kan worden gebracht. Een goede communicatie tussen school,
externe RT en ouders is van groot belang in de begeleiding van uw kind.
Wanneer uw kind RT krijgt aangeboden door een externe Remedial Teacher kan dit in principe
alleen buiten de schooltijden! We verzoeken u hier dringend rekening mee te houden. Zijn er
toch redenen die dit niet mogelijk maken, dan graag overleg met de directie van de school.

Hoe wij iets van en over ons laten weten!
Nieuwsbrief Horizontaal
Om de ouders van allerlei zaken die er op school spelen op de hoogte te houden, geven we
regelmatig de Horizontaal uit.
Deze oudernieuwsbrief verschijnt gewoonlijk 1 x per maand en is
op onze school app te lezen.
Door de uitgave van deze “periodiek” proberen we ook het aantal
losse brieven te beperken.
Sinds september 2016 is de school app in gebruik. Via deze app
kunnen we nog actueler en sneller communiceren. Deze app is
kosteloos te downloaden via de appstore (concapps).
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Woensdag: postdag
Alle post naar ouders wordt altijd op woensdag meegegeven. Let dus deze dag extra op de tas of
jas van uw kind en vraag eventueel of hij/zij geen post heeft gehad. Wij zullen er zo goed mogelijk
op toe zien dat de brieven mee naar huis gaan. Om onnodig papierverbruik te voorkomen, wordt
de post alleen aan het oudste kind van het gezin meegegeven. We proberen de meeste post
uitsluitend digitaal te versturen.
De Horizon ook op internet
Op onze website (www.horizonprinsenbeek.nl) is informatie te vinden over ons onderwijs, de
organisatie en de verschillende doelgroepen. De website heeft een statisch karakter. Het is meer
het uithangbord van de school. Dynamische activiteiten worden op andere wijze met ouders
gecommuniceerd (o.a. school app of ‘klasbord’, digitale omgeving per groep). Wanneer u niet
wenst, dat foto’s van uw kind op de website worden geplaatst, dient u dit door te geven aan de
directie. Bij aanmelding van uw kind krijgt u tevens een formulier rond privacy, waarin u uw
keuzes kenbaar kunt maken.
Ouderportal ParnasSys
Met een inlognaam en wachtwoord kunt u de ouderportal van Parnassys bezoeken. ParnasSys is
het systeem waar wij de leerling administratie in bijhouden en verwerken. Hier vindt u onder
andere informatie over uw kind(-eren) wat betreft de (cito)toetsen. Inloggegevens kwijt? Laat
het onze administratief medewerker weten, u krijgt per e-mail nieuwe gegevens
(lia.jongeneel@inos.nl)
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over
de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt.
Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan
hun ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan en geldt
ook voor de informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Ook wanneer de ouders
nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is, hebben ouders hier recht op.
Beide ouders zijn gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en bij oudergesprekken. In overleg
met de directeur kan daarvan worden afgeweken. Als ouder kunt u het beste zo snel mogelijk
contact opnemen met de school om afspraken te maken over de informatieverstrekking indien
u geen informatie en uitnodigingen vanuit school ontvangt.

Wanneer uw kind niet naar school kan komen
Verzuim
Wanneer uw kind door ziekte niet naar school kan komen, verzoeken wij u dit telefonisch te
melden tussen 8.15 en 8.45 uur: 076-5413200. Ook kunt u via de school app de ziekmelding van
uw kind digitaal doorgeven.
Buitengewoon verlof
Als uw kind vijf jaar of ouder is, is het leerplichtig. Daarom mogen wij alleen om dringende redenen
buiten de schoolvakanties vrijgeven van school. Meent u toch recht te hebben op verlof, dan moet
u dat altijd van tevoren aanvragen bij de directeur Toestemming kan alleen in bijzondere situaties
gegeven worden. Bij onrechtmatig schoolverzuim moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar
van de gemeente en kan een boete worden opgelegd. Voor meer informatie:
www.leerplicht.net/vrij-van-school of volg de link via onze website, onder ‘ouders’en dan:
‘leerplicht en aanvraag verlof’.
U kunt via de school app ook het verlof aanvragen.

Allerlei andere zaken die handig zijn om te weten
Huiswerk
De leerlingen van groep 5 t/m 8 brengen regelmatig werk mee naar huis wat geleerd of gemaakt
moet worden. In de onderbouw wordt in principe geen huiswerk gegeven. Alleen lees- of
rekenzwakke leerlingen krijgen wat extra opdrachtjes mee. We proberen de kinderen zoveel
mogelijk onder de normale schooltijd te helpen. In bijzondere gevallen, b.v. ziekte, kan het
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gebeuren dat er werk mee naar huis gegeven wordt. De leerlingen van de groepen 7 en 8 moeten
een eigen agenda aanschaffen.
Aanbod cultuureducatie
Onze school doet mee met het programma ‘de Ontdekking’. Dit is een cultureel programma waarbij
de kinderen met verschillende kunstuitingen in aanraking komen, zoals dans, drama, foto, film en
beeldende kunst.
In samenwerking met de gemeente Breda wordt in de loop van de 8 schooljaren een bezoek
gebracht aan diverse Bredase culturele instellingen, zoals de Beijerd, Chassé theater, bibliotheek
e.d. De school zal hiervoor regelmatig een beroep doen op de ouders om kinderen te vervoeren.
Deze bezoeken worden zoveel mogelijk afgestemd met het thematisch onderwijs in de groepen.
Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen worden verzameld bij de entree bovenbouw bij de aula. Daar kunt u
terecht als uw kind iets kwijtgeraakt is. Tijdens de ouderavonden worden de gevonden voorwerpen
in de aula op de tafels gelegd. Loop er even langs, wie weet komt u nog tot interessante
ontdekkingen!
Kinderen en veilig internetten
Op onze school stellen wij kinderen in de gelegenheid om te werken met internet, om
bijvoorbeeld informatie te zoeken voor spreekbeurten en werkstukken. Ook bij de nieuwe
thematische aanpak van het onderwijs (Alles-in-1) worden opdrachten waarbij de kinderen het
internet gebruiken als informatiebron.
Dit is natuurlijk wel aan bepaalde regels gebonden, mede om de veiligheid te waarborgen.
Stagiaires
De school biedt gelegenheid aan onderwijsopleidingen om stagiaires te plaatsen. Wij hebben
jaarlijks studenten van de PABO (lerarenopleiding). Zij komen op vaste dagen in de klassen.
Daarnaast bieden wij ook plaats aan leraren in opleiding (zogenaamde LIO’er). Dit zijn studenten
die al bijna klaar zijn met de opleiding en zelfstandig in een groep kunnen functioneren. Ook kunnen
stagiaires onderwijsassistent van het Vitalis College ingezet worden bij ondersteunende zaken. Ook
geven we de studenten van de Cios-Breda de gelegenheid. Zij lopen stage tijdens de gymlessen op
dinsdag en donderdag de eerste twee groepen.
Educatieve schoolreisjes
Alle groepen (behalve groep 1 en groep 8) hebben in de tweede helft van het schooljaar een
educatieve schoolreis. Deze schoolreis is gerelateerd aan onderwijsthema’s, die in de groepen
behandeld worden. Ouders kunnen hun kinderen, zodra data en onkosten bekend zijn, inschrijven
voor deze schoolreizen. De educatieve schoolreizen waren afgelopen jaar o.a.: Plaswijckpark,
Technopolis, Beekse Bergen, Prehistorisch dorp, en Loevestein.
Naast deze geplande schoolreisjes vinden er tijdens het schooljaar nog diverse uitstapjes plaats.
Dit kan zijn in het kader van lessen wereldverkenning of activiteiten van ‘De Ontdekking’ (cultuur).
Aan deze activiteiten zijn voor ouders geen kosten verbonden.
Trakteren
Als kinderen
hoeveelheid.
hoeveelheid.
attentie, het

jarig zijn mogen ze trakteren. Wij adviseren een gezonde traktatie! Beperk ook de
Bij het trakteren gaat het om de gezelligheid en het leren delen, niet om de
Ook bij verjaardagen van leerkrachten zien we graag een kleine, bescheiden
liefst door de kinderen zelf gemaakt.

Fruit en drinken
De kinderen mogen voor de ochtendpauze drinken en fruit mee naar school nemen: geen
koeken of snoep!
Zet de naam van uw kind op de bekers en bakjes (en eventueel op het fruit!). Kinderen van de
groepen 3 tot en met 8 mogen ook drinken meenemen voor na de gymles.
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Speelplaats
In het belang van ieders veiligheid gelden op de speelplaats een aantal regels en afspraken. Deze
hangen bij de ingang van de school, zodat ze voor iedereen duidelijk leesbaar zijn.
•
•
•
•
•

Ben je eenmaal door het hek, ga je lopend naar het fietsenrek.
Inloop: is de deur open, mag je rustig naar binnen lopen.
Voetballen mag, behalve tussen de middag.
Denk altijd bij het spel, wil de ander dit ook wel.
Plein verlaten, eerst met juf of meneer praten.

Bezoek tandarts of specialist
Wij doen een dringend beroep op u om afspraken met de tandarts alleen buiten schooltijd te
maken. Met een beetje goede wil lukt dat best.
Mobiele telefoons
Wij verzoeken u uw kind alleen een mobiele telefoon mee te geven als het echt nodig is (de school
is altijd telefonisch bereikbaar). Onder schooltijd en tijdens de pauzes moeten de telefoons in
principe UIT staan.
Fietsenstalling
Er zijn kinderen die zo ver van school wonen, dat zij op de fiets komen. Daarvoor zijn er op de
speelplaats rekken, zowel op het voorplein als het achterplein. Alleen de kinderen, die niet op
loopafstand van de school wonen, mogen op de fiets komen. Wij vragen de ouders dringend om
medewerking. Stuur uw kind alleen op de fiets naar school als het echt nodig is, de fiets moet in
het rek worden geplaatst (op slot!!!).

Onze school heeft het zogenaamde BVL-label. Hiermee geven we aan dat we verkeerseducatie
en verkeersveiligheid belangrijk vinden. Het is een onderwerp dat structureel binnen het team
en de MR op de agenda staat.

Gedragscode voor het brengen en halen van de kinderen van de Horizon
Ingang Titulaerlaan:
Kom met de fiets of lopend naar de kiss&bike
Parkeer in de parkeerhavens
Parkeer niet voor uitritten van bewoners
Aanbevolen rijrichting: van de Akkerlaan naar de Kapelstraat
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Dit heeft de volgende voordelen:
o
kinderen kunnen in- en uitstappen aan de kant van school
o
minder tegenliggers
o
overzichtelijk kruispunt Kapelstraat/Titulaerlaan
Ingang Kapelstraat:
Kom met de fiets of lopend naar de kiss&bike
Parkeer niet op de stoep of voor uitritten van bewoners
Parkeer niet voor school en niet voor of op de kruispunten
Ingang Kapittelhof:
Kom met de fiets of lopend naar de kiss&bike
Parkeer in de hiervoor bestemde parkeerhavens of aan de kant van school (aan de
overkant is een stop-/ parkeerverbod!
Hou de toegangen van school vrij voor lopende en fietsende kinderen
Parkeer niet op stoep of uitritten van bewoners
Parkeer niet dubbel parkeren en voer geen keermanoeuvres uit.
Ingang Abdisstraat:
Parkeer in de parkeerhavens en niet voor uitritten van bewoners.
Parkeer niet voor de garageboxen
Er wordt regelmatig gecontroleerd door de boa’s of bovengenoemde richtlijnen worden
gevolgd.
Buitenschoolse activiteiten
Sinds een aantal jaar bieden diverse instanties buitenschoolse activiteiten aan. We houden u via
de school app en oudernieuwsbrief op de hoogte van het cultureel aanbod.
Abonnementen jeugdtijdschriften
Al lange tijd zijn tijdschriften met namen als BOBO, OKKI en TAPTOE niet meer weg te denken
op basisscholen. Net zoals u gewend was kunt u zelf een keuze maken uit de aangeboden
jeugdtijdschriften en/of jeugdboeken. De school speelt hier geen rol meer in. De opgave verloopt
via het internet. Kijk op:
www.malmberg.nl, www.zwijsengroeitmetjemee.nl, www.noordhoff.nl
Verzekering
Het schoolbestuur heeft voor alle kinderen in schoolverband een voor u kosteloze
ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering is van kracht onderweg van huis naar school en
terug, tijdens de schooluren en bij alle door de school georganiseerde evenementen. Als u de
verzekering wilt uitbreiden, moet u dit zelf doen. De leerkrachten zijn verzekerd tegen Wettelijke
Aansprakelijkheid. Neemt u bij twijfel altijd even contact op met de schoolleiding.
Calamiteiten
Het schoolgebouw van Kbs de Horizon is een veilig en goed afgesloten gebouw. Dat neemt niet
weg dat er altijd wat kan gebeuren. Indien dat nodig is wordt de school ontruimd (bijvoorbeeld
bij brand). De school houdt minimaal tweemaal per jaar een ontruimingsoefening. Aan het begin
van het jaar wordt de kinderen per groep verteld wat er moet gebeuren als er ontruimd moet
worden.
Bij onraad in de avonduren kunt u bellen met EBN: 076-5205206
Een aantal personeelsleden volgt jaarlijks de cursus bedrijfshulpverlening. Elke werkdag zijn er
voldoende zogeheten BHV’ers aanwezig.
Indien een leerling gewond raakt wordt altijd zo snel mogelijk contact gezocht met de ouders.
Indien er meteen medische zorg nodig is wordt ook via het noodnummer 112 een ambulance
gebeld of brengen we de leerling zelf naar de dokter.
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Ouderraad Kbs de Horizon
De ouderraad is een groep van zo’n 15 enthousiaste ouders die
samen met het team tal van activiteiten organiseren gedurende
het jaar, zoals Sinterklaas en Kerst, de schoolfotograaf en de
Eindejaarsviering.
Deze activiteiten worden bekostigd uit de vrijwillige
ouderbijdrage, welke vorig jaar € 12,50 per kind bedroeg. De hoogte van de ouderbijdrage
wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar, tijdens de jaarvergadering van de ouderraad,
vastgesteld. Na deze vergadering ontvangt u een betalingsverzoek, waarna de bijdrage kan
worden overgemaakt op IBAN NL 40 RABO 0142580120 t.n.v. Ouderraad Kbs de Horizon te
Prinsenbeek.
Samenstelling ouderraad
De samenstelling van de ouderraad verandert jaarlijks. Nieuwe leden worden gekozen op de
jaarvergadering in september. Heeft u interesse om deel te nemen aan de ouderraad, laat dit
dan graag aan het begin van het schooljaar weten. Voor actuele informatie over de leden
verwijzen wij u naar de school-app van De Horizon.
U kunt contact opnemen met de ouderraad via kbsdehorizon_ouderraad@inos.nl
De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar, dus u bent van harte welkom!
Decoteam
De versiering van de school gebeurt door de ouders. De coördinatie hiervan ligt in handen van
de leden van de decoratiecommissie. Hulp is altijd welkom. De data waarop u kunt helpen, staan
aangeven in de jaarkalender en school app.
Allergiecoördinator
Voor kinderen met een allergie zorgt de allergiecoördinator bij traktaties vanuit de school voor
een geschikt alternatief. Heeft u een kind met een allergie, meldt u het dan aan bij één van de
allergie- coördinatoren: Christel van den Bliek en Elisa van Vlijmen Zij zijn te bereiken via onze
administratie (Lia.Jongeneel@inos.nl).
Let op: klassentraktaties gaan niet via de allergiecoördinator; het is dus van belang ook de
leerkracht op de hoogte te stellen.
Kriebelteam
Het kriebelteam probeert, door alle kinderen na elke vakantie te controleren, het probleem van
hoofdluis de kop in te drukken. Elke klas heeft twee kriebelouders. Zodra er neten/luizen
geconstateerd zijn, worden de ouders van het kind geïnformeerd. De klasgenoten krijgen een
brief mee naar huis, zodat thuis extra controle plaats kan vinden. Na twee weken wordt een hercontrole uitgevoerd. Voor vragen over het kriebelteam en hoofdluis kunt u terecht bij de
coördinator. Meer info vindt u op de school-app.
Schoolbibliotheek
Op maandag, woensdag en vrijdagochtend komen de kinderen nieuwe lees- en
informatieboeken halen voor het stillezen in de klas. In de schoolbieb worden zij geholpen door
een team van bieb-ouders. Aanmelden als bieb-ouder kan via kbshorizon.biebouders@inos.nl
Vaderploeg
Op een aantal zaterdagen en/of doordeweekse avonden is een ploeg vaders actief aan het werk
in en rond de school. Er wordt getimmerd, geschilderd, geveegd, geharkt enzovoorts.
Aanvulling van de vaderploeg is van harte welkom! Aanmelden kan bij één van de coördinatoren:
Menno ten Velde of Eric Martens (mail: kbsdehorizon_ouderraad@inos.nl )

Medezeggenschapsraad
Oudergeleding:
Jan Visser (voorzitter: jan_visser@icloud.com), Pauline ten Velde en Jeroen van Vlijmen
vertegenwoordigen de ouders in de MR.
Personeelsgeleding:
Carla Meeuwissen, Mariska Faber en Els van Wingerden hebben zitting namens het personeel
en zijn allen bereikbaar op hun werkdagen na 15.30 uur op het telefoonnummer van school:
076-5413200.
Wat doet de Medezeggenschapsraad?
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De Medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap,
dus voor inspraak. De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan met een adviserende en
controlerende taak ten aanzien van het schoolbeleid.
In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten. De MR-leden hebben
regelmatig overleg met de schoolleiding over voorstellen die betrekking hebben op het beleid
van de school. De MR adviseert over zaken als:
▪ de onderwijskundige ontwikkelingen en veranderingen zoals vastgelegd in school
(ontwikkelings-)plannen
▪ de besteding van de ouderbijdragen aan onder meer culturele activiteiten, investeringen
in het computernetwerk, in onderwijsvernieuwing en verbetering die buiten de reguliere
uitgaven vallen
▪ de besteding van de onderwijsmiddelen
▪ de groepsindeling en vakantierooster
▪ het schoolbeleid rond overblijven en voor- en naschoolse opvang
▪ de veiligheid op en rond het schoolgebouw en andere kwesties die in en rond de school
spelen.
Het gaat dus bij het MR-werk over het innemen van een gezamenlijk standpunt over voorstellen
van de schoolleiding. De MR is dan ook een belangrijke gesprekspartner van de schoolleiding.
Er vindt afstemmingsoverleg plaats met de ouderraad en met de schooldirectie.
Informatie over de activiteiten van de MR
U kunt de verslagen van de overleggen van de MR vinden op de school-app bij het tegeltje 'MR'.
Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden plaats in de aula van de school. De
vergaderingen beginnen om 19.30 en eindigen rond 21.30 uur. U bent uiteraard van harte
welkom! Elk jaar maakt de MR een jaarverslag op waarin ze verslag doet over haar activiteiten
en de besteding van de middelen.
Contact
We stellen uw mening en inbreng zeer op prijs. Heeft u een vraag over beleids-aangelegenheden
van de school? Of wilt u bepaalde zaken graag besproken hebben binnen de MR? U kunt ons
bereiken door een e-mail te sturen naar
kbsdehorizon_mr@inos.nl
of neemt u direct contact op met één van de MR-leden.

Overblijven: school organiseert dit
Alle kinderen blijven over op school. Zij eten samen met de leerkracht in de klas hun lunch.
Daarna hebben ze een half uur pauze, onder toezicht van Pedagogische Medewerkers van
Kober Kinderopvang en vrijwilligers.
De kosten voor deze inhuur worden doorberekend aan alle ouders. De school vraagt dan ook
een vrijwillige bijdrage voor het overblijven van € 0,90 cent per overblijfbeurt.
Om de twee maanden zal een factuur naar de ouders gestuurd worden vanuit school.
Buiten Schoolse Opvang (BSO) op de Horizon
Er zijn verschillende kinderopvangorganisaties actief in Prinsenbeek. Direct naast de school is
bijvoorbeeld Surplus kinderopvang te vinden. Alle kinderopvangorganisaties komen leerlingen naar
school brengen of na school weer ophalen.
•

Kober kinderopvang:
06-23789643of mail: agereadts@kober.nl
Zie ook voor meer informatie: www.kober.nl

•

Small steps:
076-5418620
Kinderdagverblijf 076-5425160
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Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant
Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar.
U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en
verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en veilig
opgroeit. Onder het motto ‘ieder kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich dagelijks in met
extra aandacht voor kinderen of gezinnen die dat nodig hebben.
Jeugdgezondheidszorg kinderen van 4 t/m 19 jaar
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente verantwoordelijk
voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. Wij zetten ons dagelijks in om
eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk
te beperken. Onder meer via deze gezondheidsonderzoeken houden wij, in nauwe
samenwerking met school, zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van
kinderen en jongeren in West-Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind.
Gezondheidsonderzoeken
De GGD West-Brabant onderzoekt jaarlijks op de basisschool alle kinderen van 5-6 jaar en van
10-11 jaar. In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het laatste
gezondheidsonderzoek plaats. U en uw kind ontvangen automatisch een uitnodiging. In het
jaar 2014 onderzocht de GGD de kinderen geboren in 2003 en 2008.
De uitkomsten van ieder onderzoek sturen wij u steeds per post toe. Daarnaast noteren wij ze
in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en
uw kind uitnodigen voor een vervolgafspraak op de GGD. Soms overleggen wij graag met
school of een andere partij naar aanleiding van de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek.
Dat gebeurt uiteraard altijd in overleg met u.
Wat doen we tijdens het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats op school. U hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. De medewerker
Jeugd en Gezin controleert bij uw kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen
de schoenen uit te doen. Op 5/6-jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en de ogen. Als
hier aanleiding toe is controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar het gehoor en/of de ogen.
Voordat de onderzoeken beginnen, legt de medewerker Jeugd en Gezin in de klas uit wat zij
gaat doen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die u
eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen
we daarover contact met u op.
Wilt u toch graag aanwezig zijn bij het gezondheidsonderzoek? Neemt u dan contact op met
het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–5282486.
Inentingen
GGD West Brabant voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
het Rijksvaccinatieprogramma uit. Jaarlijks vaccineren wij kinderen tegen veelvoorkomende
ziekten zoals bof, mazelen en rodehond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en
baarmoederhalskanker. Meer informatie: www.rivm.nl.
Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Wij bieden inentingen en advies op
maat over maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Niet alleen in verre oorden,
maar ook in landen dichter bij huis kunt u besmet raken met bijvoorbeeld buiktyfus, gele
koorts of tuberculose. Meer informatie: www.ggdwestbrabant.nl>Reizen
Jeugdgezondheidszorg op school
Op basisscholen, in het voortgezet onderwijs en op de ROC’s zijn wij onder andere op de
volgende manieren actief1:
• Spreekuren voor leerlingen en hun ouders/verzorgers.
1

Het aanbod per school verschilt en is afhankelijk van de afspraken met gemeenten.
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•

Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leerkrachten) van leerlingen die
vaak afwezig zijn of met school dreigen te stoppen.
• Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die extra
zorg nodig hebben.
• Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een goede
ventilatie op school.
• Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging,
weerbaarheid en seksualiteit.
• Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van ongewenst
gedrag op uw school (extern vertrouwenspersoon).
Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Zolang uw zoon of dochter gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes
maakt, is er natuurlijk niets aan de hand. Maar heeft u twijfels of zorgen over de groei en de
ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar gedrag thuis of op school? Dan staan de
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u
klaar. Telefonisch, persoonlijk of per e-mail.
Contact
U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en
Gezin op telefoonnr 076–528 2486. Of stuur uw vraag per e-mail naar
jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl De medewerkers Jeugd en Gezin van GGD West-Brabant
staan u graag te woord. Of neem een kijkje op onze website: www.ggdwestbrabant.nl thema
‘Mijn Kind’.

Plattegrond en lokaalverdeling
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