
Jaarplanner KC Het Venster schooljaar 2022-2023 

 

Vragen? Loop gerust even bij onze kindcentrumleider, Joyce Martens, binnen. 

In deze jaarplanner vind je de volgende informatie:  

• Contactgegevens Kindcentrum Het Venster 

• Groepsindeling/bezetting/lokaalverdeling 

• Aanvangs- vertrektijden 

• Gymrooster 

• Inloop voor en na schooltijd 

• Vakanties en studiedagen  

• Nieuwe methode BLINK 

• Verjaardagstraktaties op het Venster 

• Activiteiten  

Contactgegevens Kindcentrum Het Venster 

Kindcentrum Het Venster 
Churchill-laan 18 
5421 HA Gemert 
Tel: 0492-390151 
www.kchetvenster.nl  
Brinnummer: 09KQ 

Stichting GOO 
Valeriusstraat 33 
5421 TR Gemert 
Tel: 088-0088500 
Info@stichtinggoo.nl  
www.stichtinggoo.nl  

 Klantenservice:  
Tel: 088-0088560 
Klantenservice@stichtinggoo.nl  

Directie  

Erik Verhoeven, clusterdirecteur erik.verhoeven@stichtinggoo.nl  

Joyce Martens, kindcentrumleider joyce.martens@stichtinggoo.nl  

  

Interne Begeleiding  
Hanneke Bekx hanneke.bekx@stichtinggoo.nl 
  

Onderwijzend personeel  

Hanneke Boeijen hanneke.boeijen@stichtinggoo.nl   

Lobke Derks lobke.derks@stichtinggoo.nl 

Jojanneke Donkers jojanneke.donkers@stichtinggoo.nl 
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Stéphanie Gerrits stephanie.gerrits@stichtinggoo.nl 
Wilmine van der Horst wilmine.vanderhorst@stichtinggoo.nl 

Rian van Kessel rian.vankessel@stichtinggoo.nl 

Laura van Kreij laura.vankreij@stichtinggoo.nl 

Iris van Leuken iris.vanleuken@stichtinggoo.nl 
Ellen van der Linden ellen.vanderlinden@stichtinggoo.nl 

Esther van de Mortel esther.vandemortel@stichtinggoo.nl 

Lisa Peeters lisa.peeters@stichtinggoo.nl 
Mark Thoonen mark.thoonen@stichtinggoo.nl 

Vera Verbakel Vera.verbakel@stichtinggoo.nl  

Lia Willems lia.willems@stichtinggoo.nl   

  

Onderwijs Ondersteunend Personeel  

Lina Duseviciute, administratief medewerkster lina.duseviciute@stichtinggoo.nl 

Fleur Vesters, onderwijsassistente Fleur.vesters@stichtinggoo.nl  
Janne van den Boogaard, onderwijsassistente janne.vandenboogaard@stichtinggoo.nl 

Patricia Sanders Patricia.sanders@stichtinggoo.nl  
  

Peuterwerk & Buitenschoolse Opvang  

Kim van Melis, pedagogisch medewerker kim.vanmelis@stichtinggoo.nl 

Lisa Bouw, pedagogisch medewerker Lisa.bouw@stichtinggoo.nl   

Fleur Vesters, Janne van den Boogaard.  

Email: pw.hetvenster@stichtinggoo.nl of  
bso.hetvenster@stichtinggoo.nl 

 

  

Groepsindeling/bezetting/lokaalverdeling 

Nieuwe intern begeleider:  

Vanaf aankomend schooljaar zal juf Hanneke Bekx de taken van Juf Judith als intern 

begeleider overnemen.  

Dit betekent dat Juf Vera (zij is afgelopen schooljaar afgestudeerd in groep 8) met Juf Lisa zal 

gaan werken in groep 6-7.  

Heel veel succes en vooral plezier in jullie nieuwe rol, Juf Hanneke en Juf Vera! 

De leerlingen blijven het aankomend schooljaar in dezelfde klas, ze stromen binnen hun klas 

een jaargroep door.  

Peuterwerk: Lisa en Kim 

Kleutergroep A Juf Laura en Juf Rian 

Kleutergroep B Juf Lia en Juf Wilmine 

Groep 3 Juf Jojanneke 
Groep 4 Juf Iris en juf Hanneke Boeijen 

Groep 5 Juf Lobke en juf Stéphanie 

Groep 5-6 Juf Ellen en Juf Esther  
Groep 6-7 Juf Lisa en Juf Vera 

Groep 8 Meester Mark, juf Hanneke Bekx/juf Lisa 

BSO Kim, Lisa Bouw, Fleur en Janne 

Mocht je over deze verdeling vragen hebben, loop gerust even binnen! 
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Aanvangs- vertrektijden 

De lessen en Peuterwerk beginnen van maandag tot en met vrijdag om 08:30 uur. 

Peuterwerk is op woensdag gesloten en op de overige dagen geopend tot 12:30 uur.  

Op maandag, dinsdag en donderdag eindigt de schooldag voor de kleutergroepen t/m 

groep 8 om 14:30 uur en op woensdag en vrijdag om 12:30 uur.  

Op maandag, dinsdag en donderdag is onze BSO geopend tot 18:30 uur. Voor overige dagen 

en tijden maken we gebruik van de BSO op Kindcentrum Berglaren.  

Gymrooster 

De gymlessen zijn als volgt ingepland:  

Groepen 3,4 en 5: maandag en donderdag 

Groepen  5-6, 6-7 en 8: dinsdag en woensdag.  

Op de helft van het schooljaar zal er een wisseling plaatsvinden in de gymdagen. Hiervan 

worden jullie tijdig op de hoogte gebracht.  

De kinderen uit de kleutergroepen nemen aan het begin van het schooljaar een paar 

gymschoenen mee. Deze blijven het hele jaar op school.  



Inloop voor en na schooltijd 

Op de afbeelding hieronder is aangegeven waar de kinderen naar binnen en naar buiten 

gaan:  

 

Op dit moment is er nauw contact met de gemeente wat betreft de 

verkeerssituatie rondom Het Venster. In de eerste weken na de vakantie zal er 

een gesprek plaatsvinden met de gemeente, een buurtbewoner, onze 

verkeersouder, de Petrusdondersschool en Het Venster om gezamenlijk te 

onderzoeken hoe we dit zo veilig mogelijk vorm kunnen geven.  

Houd er rekening mee dat er voor ons kindcentrum een stopverbod geldt. Kom 

zoveel mogelijk met de fiets of te voet en mocht dit niet mogelijk zijn, parkeer 

dan een stukje van ons kindcentrum af, zodat we de drukte zoveel mogelijk 

kunnen beperken. 

De schooldag binnen Kindcentrum Het Venster start met een inloop voor de 

kleutergroepen vanaf 08:20 uur. 

De overige kinderen kunnen vanaf 08:25 uur naar binnen.  

Alle kinderen gaan zelfstandig naar binnen. Op deze manier kunnen we de 

schooldag in de klas rustig opstarten.  

Na schooltijd komen de kinderen allemaal eerst naar buiten en daarna zijn alle 

ouders met kinderen van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de 

groep van hun kind(eren).  



Ouders en kinderen mogen op de “lange” dagen tot 14:45 uur binnenlopen en 

op de “korte” dagen tot 12:45 uur om bijvoorbeeld werkjes te bekijken, een 

gesprek in te plannen of korte vragen te stellen.  

Wees welkom in onze klassen! 

Vakanties en studiedagen 

Vakanties Data Studiedagen 

 

Herfstvakantie 

Kerstvakantie 

Carnavalsvakantie 

2e Paasdag 

Meivakantie 

Hemelvaart 

Tweede Pinksterdag 

Zomervakantie 

 

24 t/m 28 oktober 

26 december t/m 6 januari 

20 februari t/m 24 februari 

10 april 

24 april t/m 5 mei 

18 en 19 mei 

29 mei 

17 juli t/m 25 augustus 

 

Donderdag 22-09-2022 

Dinsdag 06-12-2022 

Vrijdag 7-04-2023 

Maandag 19-06-2023 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJK:  

Op vrijdag 23 december mogen de kinderen, vanwege de kerstviering de avond ervoor, een 

uurtje later beginnen. Deze schooldag start dus om 09:30 uur. Ook de Peuters mogen later 

starten, maar zijn wel welkom vanaf 08:30 uur.  

Op woensdag 5 april zijn de kinderen om 12:00 uur uit. Dit vanwege een studiemoment voor 

het team in de middag.  

Peuterwerk is in de vakanties gesloten, maar draait met studiedagen gewoon door.  

Wanneer studiedagen voor het team plaatsvinden op Het Venster, wordt ook de BSO hier 

verzorgd. Bij studiedagen vanuit Stichting GOO worden de kinderen op locatie Berglaren 

opgevangen. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd.  

Nieuwe methode BLINK: 

Afgelopen schooljaar zijn we op zoek gegaan naar een vervangende methode voor de 

methode IPC. 

We hebben verschillende thema's van de methode Blink uitgeprobeerd en hebben 

uitgebreid onderzoek gedaan naar de ervaringen van de kinderen en medewerkers.  



Naar aanleiding hiervan is de keuze gemaakt om aankomend schooljaar te gaan werken met 

de vakgerichte lijn van Blink Wereld met de methodes aardrijkskunde, geschiedenis en 

natuur en techniek voor groep 3 t/m 8. De digitale methodes zijn onafhankelijk van elkaar te 

gebruiken, maar ze versterken elkaar ook. Met dit lesmateriaal bieden we wereldoriëntatie 

thematisch en op een onderzoekende manier aan en gaan we de diepte in bij de vakken.  

Naast de reguliere thema’s zijn er voor de groepen 5 t/m 8 ook vijf projectthema’s 

beschikbaar, waarin extra stof voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & 

techniek wordt aangeboden. 

Verjaardagstraktaties op het Venster 

Voor de peutergroep t/m groep 3 geldt dat de kinderen uit deze groepen thuis een kleine, 

gezonde traktatie mogen maken en deze in de klas uitdelen. 

Vanaf groep 4 zal ons kindcentrum zelf voorzien in een enkel snoepje om te trakteren voor 

de jarige.  

Activiteiten 

Op dit moment worden alle activiteiten voor het nieuwe schooljaar ingepland.  

U zult geen aparte kalender ontvangen, maar de activiteiten worden voor het begin van het 

nieuwe schooljaar in de agenda binnen Ouderportaal ingevuld.  

De gesprekkencyclus ziet er als volgt uit:  

Gesprekken in de kleutergroepen: 

Voor de ouders van wie de kinderen na de zomervakantie nieuw op ons 

kindcentrum starten, wordt een startgesprek ingepland. De overige gesprekken 

gedurende het schooljaar kunnen afwijken van de cyclus zoals die opgesteld is 

voor de groepen 3 t/m 8. In januari zullen alle ouders uitgenodigd worden voor 

een voortgangsgesprek. In dit gesprek zullen onder andere de observaties vanuit 

KIJK! besproken worden. Uiteraard is het mogelijk om tussentijds een gesprek in 

te plannen, mocht hier behoefte aan zijn.  Aan het einde van het schooljaar 

staan er nog facultatieve oudergesprekken gepland.  

Voortgangsgesprek 

Dit vindt plaats rond de herfstvakantie voor de groepen 3 t/m 8. Doel van dit 

gesprek is om de voortgang van je kind te bespreken. Dit gesprek staat los van 

een rapport of cito-afname. Graag voeren wij dit gesprek samen met zowel 

ouders als kinderen. 

Rapportgesprek 1 

Deze gesprekken vinden plaats in februari of maart voor de groepen 3 t/m 7 Ook 

bij dit gesprek zien we graag de ouders èn de kinderen. 



Tijdens dit gesprek bespreken we het eerste rapport van uw kind en de verdere 

voortgang. We besteden aandacht aan de sociaal-emotionele, pedagogische en 

didactische ontwikkeling van uw kind. Om deze ontwikkelingen te 

verduidelijken, gebruiken we relevante gegevens. Denk hierbij aan onder andere 

CITO resultaten, methode gebonden toetsen en observaties uit de klas.  

Rapportgesprek 2 

Het tweede rapportgesprek vindt plaats in de periode juni of juli. Tijdens dit 

gesprek bespreken we het tweede rapport, ronden we het jaar af en kijken we 

vooruit naar het komend schooljaar. Het gesprek is niet verplicht, maar vindt 

plaats op initiatief van de ouder of van een leerkracht.  

 Adviesgesprekken groep 8/ pré advies groep 7 

Het proces rondom de advisering start al in groep 7. 

Tijdens het rapportgesprek 1 krijgen de kinderen een denkrichting voortgezet 

onderwijs. Let op, dit is geen advies, maar geeft slechts een indicatie van waar je 

zoon of dochter op dat moment ongeveer staat.  

In juni zijn voor alle kinderen van groep 7 de pré-advies gesprekken. Ook dit is 

nog geen definitief advies, maar geeft wel al een concreter beeld van welke kant 

het ongeveer op gaat.  

Tijdens de voortgangsgesprekken rond de herfstvakantie wordt in groep 8 het 

voorlopig advies gegeven. Tijdens de eerste rapportgesprekken komt dan het 

definitieve advies.  

 


