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studiedag van het team 
 

 

 
We zijn met het hele team gestart met de introductie en implementatie van het project 
Breinhelden. Met Breinhelden trainen de kinderen hun executieve functies. 
 
Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die nodig 
zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien als een 'dirigent'. Ze 

helpen bij alle soorten taken.  
Ze zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. De executieve functies worden ook 
wel de uitvoerende aandacht genoemd. 
 

 
Grofweg kun je ze onderverdelen in vier soorten: 
• Impulsbeheersing. 
• Concentratie. 
• Flexibiliteit. 
• Prioriteiten stellen. 
De executieve functies regelen bijvoorbeeld het starten met een taak en het richten en vasthouden van de aandacht. Zonder 
deze functies is goed georganiseerd gedrag niet mogelijk. 
 
Er zullen nog twee studiemomenten voor het hele team volgen.  
 

 

jaarvergadering  ouderraad 
 
Op woensdag 6 oktober heeft de Ouderraad haar jaarvergadering gehouden. Er 
werd door de aftredenede voorzitter Elisa van Vlijmen teruggeblikt op het 
afgelopen schooljaar. Zij gaf aan het eind van de vergadering het stokje over aan 
de nieuwe voorzitter: Menno ten Velde. 
Nadat ook het financieel verslag goedgekeurd was, werd de bijeenkomst op 
informele wijze afgerond.  
 
De ouders staan weer in de startbokken om dit schooljaar de organisatie te 
ondersteunen vanuit hun expertise, enthousiasme en netwerken! 
 

 

 

 

organisatie overblijven 
Dit schooljaar hanteren we het continurooster, waarbij de schooltijden zijn aangepast 
en het overblijven voor alle leerlingen op school plaatsvindt. Dit traject is afgelopen 
schooljaar uitvoerig voorgelegd en uitgewerkt aan de ouders. De uitslag van een 
stemming onder de ouders maakte de keuze voor een continurooster duidelijk. Een 
ruime meerderheid van de ouders koos voor dit model . De medezeggenschapsraad 
nam dit advies over.   

  

Alle kinderen eten nu samen met de leerkracht in de klas. We gaan ervan uit dat de lunch een sociale activiteit is waarbij de 
kinderen even kunnen ontspannen en met elkaar praten. De leerkracht kan er ook voor kiezen om tijdens de lunch voor te 
lezen of een educatief filmpje te draaien. Na de lunch gaan de kinderen (in twee shifts) naar buiten, waar door 
pedagogische medewerkers van Kober en vrijwilligers toezicht wordt gehouden op de verschillende speelplaatsen. Bij 
regenachtig weer zullen de kinderen in de eigen groep blijven en zal de leerkracht, samen met een medewerker van Kober 
toezicht houden.  

 
Het gezamenlijk overblijven kan de school alleen organiseren wanneer hier een financiële vergoeding vanuit de ouders/ 
verzorgers tegenover staat. De verwachte kosten voor het schooljaar 2021-2022 zijn € 0,90 per overblijfdag. Deze 
kostenberekening is gemaakt op basis van informatie van andere scholen/ Kober die hier al vaker mee van doen hebben 
gehad.  

 
 
Uitgangspunten: 
Voor de bepaling van de kostprijs zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. 
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● De vergoeding wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en voorafgaand ter goedkeuring aan de MR 
   voorgelegd. 
● Middels de jaarrekening van de post overblijven Kbs De Horizon wordt jaarlijks verantwoording afgelegd 
   aan de MR. 
● De vergoeding wordt bepaald zonder winstoogmerk. 
● De kwaliteit van de begeleiding wordt met een voldoende/goed beoordeeld. 
● We werken voor de begeleiding van het buitenspelen met minstens één pedagogisch medewerker per 

   groep. Doordat we met betaalde krachten vanuit Kober werken kunnen we de continuïteit waarborgen. 
   Daardoor zijn de kosten voor de tussenschoolse opvang ook door ons stabiel te houden. 
● De kosten die direct ten laste vallen voor het overblijven worden doorberekend: 
    - personele kosten voor de pedagogisch medewerkers en vrijwilligers 
    - begeleiding en coördinatie door de overblijfcoördinator  
    - administratiekosten voor de facturatie (betalingssoftware)   
    - speel- en spelmateriaal 
● Niet doorberekend worden: 
    - kosten voor de begeleiding tijdens de lunch door leerkrachten, deze uren zijn ten laste van de school 
    - uren administratief medewerker school, deze uren zijn ten laste van de school 
    - schoonmaakkosten, huisvestingskosten en energiekosten zijn ten laste van de school 
● De inkomsten moeten dekkend zijn voor de gemaakte kosten. 

 
Facturering: 
De school zal de administratie voor de inning van de gelden gaan uitvoeren. Dit gaat via WIS Collect een 
financieel systeem gericht op scholen en verenigingen. Op een heldere wijze kunnen we de kosten administratief 
verwerken. Dit systeem is geïntegreerd in onze schoolapp. 
Om de twee maanden zullen we een factuur per leerling opmaken, waarbij het daadwerkelijk aantal overblijfmomenten is 
berekend. Nieuwe leerlingen die gedurende zo’n periode op school starten, zullen we pas in een volledig nieuwe periode 
opnemen in de facturering. 
We geven aan dat in het basisonderwijs iedere vergoeding op vrijwillige basis plaatsvindt, maar we hopen dat u inziet dat 
we als school deze kosten niet kunnen dragen.  
 
Deze week zult u de eerste factuur ontvangen.  

 

Ziekmelden van uw kind 
 
Sinds dit schooljaar gebruiken we de app Parro. Deze ouder-
communicatie-app is gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. 
Via deze app kunnen foto’s en berichten worden gedeeld met de ouders 
van de groep van uw kind.  
 

In deze app kon je ook absenties melden. In de praktijk echter blijken de 
absentiemeldingen in Parro niet feilloos te werken.  
  
Ook krijgen we via te veel andere kanalen absentiemeldingen binnen, zodat foutjes op de loer liggen. 
Absentiemeldingen worden in Parro deze week uitgezet. 
 
Hoe meld ik mijn kind ziek of afwezig door andere omstandigheden? 
U kunt uw kind absent melden op twee manieren: 
 
1. Telefonisch voor 8.30 uur (076-5413200) 
2. Via de schoolapp 
    Deze schoolapp is te vinden in de app-store onder ‘basisschool App’ van 
    Parentcom. 
    Op deze App is de tegel  ‘Ziek melden’  te vinden.  
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directie tijdelijk afwezig 
 
Tussen woensdag 3 november en donderdag 11 november zal ik, Frank Op de Beek, afwezig zijn.  
Gedurende deze periode worden de honneurs waargenomen door Elly Schapendonk en Esther van 
Son. 
Zij zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van school (076-5413200) of via de mail: 
- Elly.schapendonk@inos.nl  (Intern Begeleider) 
- Esther.vanson@inos.nl      (teamcoördinator bovenbouw) 

 
 

 

van harte welkom! 

 
We heten de volgende kinderen van harte welkom op onze school.  
(periode van 22 september t/m 20 oktober 2021):       
  
 Francesco Ye   groep 7a 
 Vivian de Visser   groep 1A/2A 
 Ian Struijk   groep 1E/2E  
 Julan Bot   groep 1D/2D 
  
We vinden het fijn dat jullie op onze school zijn. 
 

aanmelden van 2 ½ -jarigen 
Om de organisatie voor de komende schooljaren te kunnen vaststellen, verzoeken wij ouders met kinderen die de 
leeftijd van 2½  jaar hebben bereikt of dit binnenkort gaan bereiken, dit te melden bij de directie/ administratie.  
Dit geldt met name ook voor jongere broertjes/ zusjes! 
Natuurlijk kunt u voor een kennismakingsgesprek / rondleiding een afspraak maken.  
Telefonisch: 076-5413200 of via kbsdehorizon_info@inos.nl 

 
 

nieuwe coördinatoren van de allergie-werkgroep 
 
Hierbij stellen wij ons als nieuwe allergiecoördinatoren graag aan je voor.  
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn Christel van den Bliek en Elisa van Vlijmen. Christel is moeder van Puk uit groep 5 en Raf uit groep 1. Elisa is moeder 
van Joris uit groep 5 en Hugo uit groep 3.  
Beiden zijn wij ook al enkele jaren actief in de ouderraad.  
 
Wat doen we? 
Vanaf dit schooljaar hebben wij het stokje overgenomen als allergiecoördinator. Voor kinderen met een allergie of 
voedselverbod vanuit geloof zorgen wij bij al het lekkers bij de activiteiten voor een geschikt alternatief. Let op: 
klassentraktaties gaan niet via de allergiecoördinator; het is dus van belang ook de leerkracht op de hoogte te stellen. 
 
Allergie nog niet door gegeven? 
Om te zorgen dat er voor elk kind een passende traktatie is, vragen wij jullie de (nieuwe) allergieën door te geven. Dit kan 

via de administratie van school: Lia.Jongeneel@inos.nl   
 

 

waar bemoeien we ons mee? 
De laatste tijd valt het ons op, dat er in de lunchtrommel van een flink aantal leerlingen, naast de boterhammen iets extra's 

in de vorm van snoep, koek, cake enz. te vinden is. Aangezien wij als school graag een zo gezond mogelijke levensstijl 
willen promoten, adviseren wij u ten zeerste om uw kind naast de lunch niks extra's mee te geven. Daarnaast geeft het 
scheve ogen naar de andere kinderen; er zijn hierover ook vragen gesteld door een aantal ouders.  
Dus zoals we graag fruit zien voor de ochtend, zien we graag een lunch zonder extra's voor de middag. 
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