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1.

Voorwoord.

Namens de leerkrachten, medezeggenschapsraad, oudervereniging en bestuur bieden we u hierbij
het informatieboekje voor het schooljaar 2019-2020 aan.
Naast de schoolgids, die voor een periode van meerdere jaren is samengesteld, wordt u jaarlijks dit
informatieboekje digitaal aangeboden. Voorheen op papier in kalendervorm.
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 plaatsen wij de schoolkalender en het informatieboekje op
ouderportaal, waartoe u via een inlogcode toegang heeft en op de website.
Op de digitale kalender op ouderportaal en website staan belangrijke data voor leerlingen
opgenomen. Natuurlijk kunnen we daarin in het begin van het schooljaar niet volledig zijn. De digitale
schoolkalender is dan ook een document dat kan veranderen. Houd daarom met regelmaat deze
agenda in de gaten.
Nieuwe belangrijke data en gebeurtenissen zullen via een nieuwsbericht op ouderportaal gemeld
worden.
Ook dit nieuwe schooljaar gaan we weer hard werken aan het geven van goed onderwijs aan uw
kind(eren).
Voor ons houdt goed onderwijs in dat we een goede basiskwaliteit hebben waarin uit alle kinderen
het beste gehaald wordt. Daarnaast willen wij een school zijn waar een goed sociaal klimaat heerst.
De school is er om te leren, te werken, om elkaar te ontmoeten en om te spelen. Dit gaat het beste
als je lekker in je vel zit, als je je veilig en geaccepteerd voelt. Ieder kind heeft daar recht op. Samen
met de ouders willen wij een veilige, open leeromgeving creëren.
Wij hebben alle vertrouwen in een fijne en constructieve samenwerking met u.
Mede namens de MR., de oudervereniging en de leerlingen van onze school, wensen wij u een fijn
schooljaar toe!!
Het team

2.

Schoolgegevens

Naam en adres:
RK Basisschool "De Meent”
Kapelweg 3
5809 AJ Leunen

Tel.: 0478-550125
E-mail: info@bs-demeent.nl
Internet : www.bs-demeent.nl

Basisschool De Meent kent de rooms-katholieke identiteit. De school is de enige school in het dorp
Leunen, een kerkdorp van de gemeente Venray. De dorpen Heide, Veulen en Leunen behoren tot het
voedingsgebied van de school. In het kerkdorp Heide is sinds 1 augustus 2011 geen basisschool meer;
in Veulen is de school per 1 augustus 2014 gesloten. R.K. Basisschool De Meent is een middelgrote
school met tussen de 240 en 260 leerlingen. Aan school zijn op dit moment een (meerscholen)
directeur, een locatieleider, een ib-er, vijftien leerkrachten (waaronder een vakleerkracht muziek),
twee onderwijsassistenten, een administratief medewerkster en een conciërge verbonden.
Daarnaast werken er 2 interieurverzorgsters.
Werken en leren in een fijne school, waarin iedereen zich gewaardeerd en veilig voelt.
De laatste jaren is er op De Meent flink gewerkt aan het onderwijs voor de toekomst. Met name het
coöperatief leren en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen heeft een stevige basis
gekregen. In het moderne onderwijs wordt er steeds meer gesproken over ‘leerarrangementen’ en
‘passend onderwijs’. Kort gezegd betekent dat dat het onderwijs meer wordt afgestemd op de
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kinderen, denkend vanuit hun mogelijkheden en talenten. Op onze school is het onderwijs op
ingericht vanuit de Meervoudige Intelligentie van kinderen.
Wat is Meervoudige Intelligentie?
Ieder kind heeft talenten! Dat is het uitgangspunt van Meervoudige Intelligentie (MI). Het ene kind is
verbaal heel sterk en leert gemakkelijk door gebruik van taal. Een ander kind is juist visueel ingesteld
en ziet activiteiten graag voor zich in de vorm van plaatjes, symbolen of beelden. Weer een ander
kind leert juist gemakkelijk door gebruik van klank en ritme. Zo zijn er volgens Howard Gardner, de
Amerikaanse Hoogleraar die de theorie van Meervoudige Intelligentie ontwikkelde, op dit moment
acht intelligenties te onderscheiden: taalknap; rekenknap; beeldknap; muziekknap; beweegknap;
natuurknap; samenknap; zelfknap. Rekening houden met de verschillen in intelligenties is een
waardevolle aanvulling op de dagelijkse wijze van lesgeven en geeft inhoud aan het afstemmen van
onderwijs op individuele leerlingen. Dat betekent dat we het maximale uit elk kind proberen te halen
door het aan te spreken op zijn of haar intelligentie. Ook spreken we het kind natuurlijk aan op de
intelligentie die het minder beheerst, om er zo voor te zorgen dat het zich hierin juist verder
ontwikkelt. Wij blijven ons ontwikkelen op het gebied van MI. De volgende slogan staat centraal:

De Meent: op weg van 'hoe knap ben jij?' naar 'hoe ben jij knap?
Onze school is een katholieke basisschool. We nemen op school het katholieke geloof als
inspiratiebron voor onze identiteit. We vinden echter dat ook kinderen van andere geloofsrichtingen
een plek mogen hebben binnen onze school en dat ouders bij de geloofsopvoeding een geheel eigen
verantwoordelijkheid hebben.
De katholieke school is niet alleen bestemd om kinderen te vormen tot meelevende leden van de
katholieke kerk. De Meent staat open voor iedereen, mits en voor zover zij akkoord kunnen gaan
met de wijze waarop wij ons onderwijs hebben ingericht. Wij vinden dat identiteit zich onder andere
uit door de manier waarop mensen met elkaar omgaan in een sfeer van respect voor ieders
opvattingen en leefwijze. De school werkt nauw samen met de parochie bij de voorbereiding op de
Eerste Communie (gr. 4) en het Vormsel (gr. 8).
Op De Meent maken we ruimte voor momenten van bezinning en aandacht voor belangrijke
momenten in het leven of het ritme van de dag, week, de maand en het jaar, waaronder de
katholieke feestdagen. Ook de sociaal-emotionele aspecten en hoe mensen met elkaar omgaan,
vormen een belangrijk onderdeel. Het programma “De Vreedzame School” en de lessen door meneer
Pastoor vormen de basis voor ons aanbod voor levensbeschouwelijke vorming.

3.

Schooltijden

De kinderen in de groepen 1 t/m 8 dienen gemiddeld 940 lesuren per schooljaar naar school te gaan
wat na 8 jaar uitkomt op een totaal aantal lesuren van 7520. sinds schooljaar 2016-2017 zijn we deze
lesuren gelijk aan het trekken voor alle groepen.
De groepen 1 t/m 6 gaan het komende schooljaar 949,5 lesuren naar school, groep 7 heeft 968
lesuren en groep 8 heeft het komend schooljaar 984 lesuren.
Bij de berekeningen voor de lesuren per groep op jaarbasis is rekening gehouden met de aftrek van
uren i.v.m. vakantie en studiedagen alsmede reserve lesuren voor het opvangen van eventuele
calamiteiten.
Regels voor aanvang en einde schooltijd
Er is op de speelplaatsen geen toezicht voor schooltijd. Wel is er toezicht tijdens de pauze. Wij doen
een dringend beroep op u om uw kinderen niet vroeger dan 15 minuten vóór schooltijd naar school
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te sturen, zeker bij regenweer. Ook is het van belang dat de kinderen direct naar de speelplaats gaan
en daar blijven en niet op het plein en/of straat bij de school blijven ‘hangen’.
Kinderen van groep 1, 2 (en 3) komen vóór schooltijd op de speelplaats achter de school.
Kinderen van groep 3 t/m 8 komen vóór schooltijd op de speelplaats vóór de school.
De deuren van de school gaan open om 8.20 uur. Dan mogen de kinderen naar binnen komen. De
eerste zoemer gaat ’s morgens om 8.25 uur. Dit is het signaal dat de kinderen naar binnen gaan. Het
tweede signaal gaat vervolgens om 8.30 uur. Wij verwachten dat op dat moment de kinderen in de
groep op hun plaats zitten en dat het onderwijs kan beginnen.
Schooltijden
Dag
Maandag-dinsdagdonderdag-vrijdag

Woensdag

Groep 1-2
08.30-10.00:
10.00-10.15:
10.15-11.45:
11.45-12.00:
12.00-12.20:
12.20-14.30:
08.30-10.00
10.00-10.15:
10.15-12.00:

lestijd
pauze
lestijd
lunch
pauze
lestijd
lestijd
pauze
lestijd

Groep 3-4-5-6
08.30-10.15:
10.15-10.30
10.30-12.05:
12.05-12.20:
12.20-12.40:
12.40-14.30:
08.30-10.15:
10.15-10.30:
10.30-12.00:

lestijd
pauze
lestijd
lunch
pauze
lestijd
lestijd
pauze
lestijd

Groep 7-8
08.30-10.15:
10.15-10.30
10.30-12.05:
12.05-12.20:
12.20-12.40:
12.40-14.30:
08.30-10.15:
10.15-10.30:
10.30-12.30:

lestijd
pauze
lestijd
lunch
pauze
lestijd
lestijd
pauze
lestijd

Nablijven:
- het nablijven van kinderen duurt onaangekondigd nooit langer dan 15 minuten.
- indien een kind langer dan 15 minuten nablijft, informeert de leraar de ouders.

4.

Regels in geval van schoolverzuim

Ziekmelding kan telefonisch of via Ouderportaal vóór aanvang van de lessen (niet mailen s.v.p.).
- Indien een kind ongeoorloofd en/of onafgemeld afwezig is, stelt de groepsleraar bij aanvang
van de schooltijd de directeur hiervan in kennis.
- De school neemt binnen 15 minuten na aanvang van de schooltijd hierover contact op met
de betreffende ouders, verzorgers dan wel voogden.
- Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de ambtenaar leerplicht van de gemeente Venray.
- Bij regelmatige afwezigheid of te laat komen van het kind, spreekt de groepsleerkracht
ouders hier op aan. Mocht dit niet tot verbetering leiden, dan worden de ouders uitgenodigd
voor een gesprek met de directeur of locatieleider.
Zie voor verdere informatie omtrent schoolverzuim en verlof-aanvragen de schoolgids.

5.

Vakantierooster en vrije dagen

Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Studiedag
Kerstvakantie
Studiedag
Voorjaarsvakantie (carnaval)
Studiedag
Pasen
Studiedag
Meivakantie (incl. Koningsdag)
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dinsdag 1 oktober 2019
maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019
woensdag 13 november 2019
vrijdag 6 december 2019
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
dinsdag 28 januari 2020
maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
woensdag 25 maart 2020
maandag 13 april 2020
vrijdag 10 april 2020
maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020

Hemelvaart
Studiedag
Pinksteren
Studiedag
Laatste schooldag
Zomervakantie

donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
maandag 25 mei 2020
maandag 1 juni 2020
donderdag 18 juni 2020
vrijdag 10 juli hele dag vrij (onder voorbehoud)
maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020

Tijdens de kermissen in Veulen, Heide en Leunen is in overleg met de MR geen vrije dag gepland
gezien het continurooster.

6.

Informatieavonden, rapporten en oudergesprekken

Informatieavonden
Groep 3
Groep 7
Groep 8

donderdag 19 september
dinsdag 3 september
woensdag 11 september

19.00-20.30 uur
19.30-20.30 uur
19.00-20.00 uur

Rapporten en oudergesprekken
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis, in februari en
juni. In groep 1 en 2 wordt hiervoor de KIJK rapportage gebruikt. Groep 3 t/m 8 krijgt een digitaal
rapport. De rapporten worden verzameld in de rapport-klapper. De uitgifte van rapporten en de
gesprekken zijn in schooljaar 2019-2020 vastgesteld op de volgende data:
Augustus:
Kennismakingsgesprekken

Groep 1 t/m 8

27-28-29- augustus 2019
Gesprekken voor alle leerlingen

November:
Facultatieve gesprekken

Groep 1 t/m 8

18-19-20-21-22 november 2019
Gesprekken op verzoek van ouders, kind
of leerkrachten

Februari:
1e rapport

Groep 1-2: KIJK rapport
Groep 3-8: digitaal rapport

11-12-13- februari 2020
Gesprekken voor alle leerlingen
Adviesgesprekken groep 8

April:
Facultatieve gesprekken

Groep 1 t/m 8

14-15-16-17 april 2020
Gesprekken voor leerlingen die tussen
oktober 2019 en januari 2020 vier jaar
zijn geworden

Juni
2e rapport

Groep 1 t/m 8

29-30 juni, 1-2 juli 2020
Gesprekken op verzoek van ouders, kind
of leerkrachten. Voorlopige
adviesgesprekken verplicht voor groep 7

Wordt uw kind in de loop van het schooljaar vier jaar dan zijn de gesprekken anders gepland:
- Met ouders van nieuwe leerlingen van vier jaar wordt na ca. 6 weken een kennismakingsgesprek
gepland.
- Voor vierjarigen die in oktober/november/december instromen volgt daarna een KIJK
rapportage met oudergesprek in april.
- Voor vierjarigen die in januari instromen, volgt er na het kennismakingsgesprek een
voortgangsgesprek in april.
- Voor vierjarigen die in februari/maart/april/mei/juni instromen is er alleen het
kennismakingsgesprek.
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7.

Gymonderwijs

M.i.v. schooljaar 2016-2017 gymmen we in sporthal de Wetteling. Om de gymtijd per week zo
effectief mogelijk in te zetten, hebben wij er voor gekozen om deze te clusteren voor de groepen 3
t/m 8. Hierdoor gaat er minder onderwijstijd verloren aan reizen en omkleden en kunnen de
kinderen meer toekomen aan bewegen. Drie groepen zijn tegelijkertijd naar de sporthal. In het
schooljaar 2019-2020 worden alle kinderen met de bus gebracht en gehaald. Groep 1-2 heeft
dagelijks twee lessen beweging op het programma staan, m.u.v. de woensdag waarop een
bewegingsles gepland staat. Deze lessen bestaan twee keer per week uit gymoefeningen en de
overige lessen zijn spellessen en vrij spelen. Dit gebeurt op school in de speelzaal of op het kleine
schoolplein achter de school.
Gymtijden 2019-2020 groep 3 t/m 8
Dinsdag
08.30-10.00 uur:
groep 6-7-8

10.15-11.45 uur:

groep 3-4-5

Gymkleding
Voor de groepen 1-2 is nog geen speciale gymkleding vereist. De leerlingen gymmen op blote voeten
of met gymschoenen zonder veters (met klittenband of elastiek).
Voor de overige groepen bestaat het gymtenue uit gymschoenen, een gymbroekje, shirtje of een
gympakje. Zonder gymschoenen mogen kinderen niet gymmen in De Wetteling.

8.

Formatie, inzet van personeel in het schooljaar 2019-2020

Hoeveel formatieplaatsen (= aantal uren waarvoor leerkrachten kunnen worden aangesteld) een
school krijgt toegewezen, is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school. Hiervoor geldt de zgn.
T-bekostiging die uitgaat van het aantal leerlingen op school bij aanvang van het schooljaar.
Voor het schooljaar 2019-2020 is de groepsindeling als volgt vormgegeven:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Groep 1/2a:

Angelique Falize
Marga Hendriks
Groep 1/2b:
Shirley Tijssen
Marianne Spronken
Groep 1-2c:
Anita Clermonts
Monique Janssen
Groep 3:
Fannie Fassotte
Groep 4:
Daniëlle Loeffen
Ide Min
Groep 5:
Martien Dupont
Marianne Spronken/Daniëlle Loeffen
Groep 6:
Emmy Pijpers
Saskia Mitchell
Groep 7:
Helga Cornelissen
Saskia Mitchell
Groep 8:
Arthur Gerritzen
Saskia Mitchell

En verder:
∗ Directie:
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: maandag en dinsdag
: woensdag t/m vrijdag
: maandag t/m woensdag
: woensdag t/m vrijdag
: maandag t/m woensdag
: donderdag en vrijdag
: maandag t/m vrijdag
: maandag , dinsdag, vrijdag
: woensdag en donderdag
: maandag t/m vrijdag
:een aantal woensdagen op jaarbasis
: maandag t/m woensdag
: donderdag en vrijdag
: maandag t/m vrijdag
: een aantal dinsdagen op jaarbasis
: maandag t/m vrijdag
: een aantal dinsdagen op jaarbasis

Karin Buskens: directeur (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag.
Wisselende dagen aanwezig. Voor data zie ouderportaal/digitale
schoolkalender)

∗
∗
∗
∗
∗

Interne begeleiding:
Vakleerkracht muziek:
Administratie:
Conciërge:
Interieurverzorging:

9.

SPOVenray

Anke Smits: locatieleider ( dinsdag, donderdag, vrijdag)
Maaike van Lieshout (maandag, woensdag en donderdag)
Wim Reijnders (maandagmorgen en woensdagmorgen)
Ria Geerets (maandagmorgen, dinsdagmorgen, donderdagmorgen)
Pieter Emonts  maandag t/m vrijdag
AMC

De Meent maakt deel uit van Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOVenray). Binnen SPOVenray is
sprake van een (eenhoofdig) College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Marcel Reulen vormt het
College van Bestuur. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het
onderwijs, financiën en facilitaire zaken op de 14 scholen en is werkgever van alle medewerkers van
SPOVenray.
Het College van Bestuur wordt bijgestaan door een stafbureau, bestaande uit:
●

Staf personeel:
Fraukje van Lieshout, beleidsmedewerker Personeel en Organisatie
Silvia van Went, personeelsconsulent
Jessica Holdinga, hoofd salarisadministratie

●

Staf onderwijs en kwaliteit:
Monique Hoeijmakers, beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit
Mart van Gessel, beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit
Anke Lücker, orthopedagoog
Nicole Schwachöfer, orthopedagoog
Stijn Hendriks, coördinator ICT, wetenschap en technologie
Ted Lenssen, coördinator XpeditieLab

●

Staf financiën
Willeke Wiesen, controller
Fea Franssen, medewerker financiële zaken

●

Secretariaat:
Marij Koch, bestuurssecretaresse
Natasja Poels, secretaresse

Het bestuurskantoor is gevestigd op Eindstraat 20, 5801 CR te Venray
en is telefonisch te bereiken via 0478-516215 of per mail via info@spovenray.nl
De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. Op 1 augustus 2019 bestaat de RvT uit de volgende
leden:
Dhr. B. Linskens
Voorzitter
Mevr. S. Smeets
Vice-voorzitter
Dhr. H. Janssen
Lid
Dhr. P. Raedts
Lid
Dhr. P. Dings
Lid
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en stelt vast of deze de kwaliteit van
het onderwijs op een goede wijze bevordert, op een juiste manier met de beschikbare middelen om
gaat en het werkgeverschap zorgvuldig vorm geeft. Voor u als ouder blijft de school uiteraard het
aanspreekpunt voor alle zaken die uw kind of de school aangaan. De directie draagt de
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Het College van Bestuur is verheugd dat het
onderwijs op al haar scholen volgens de Inspectie van het Onderwijs van voldoende kwaliteit is en
alle scholen derhalve vallen onder het basisarrangement van de Inspectie.
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Het belang van ouderparticipatie en de medezeggenschap is groot. Via de medezeggenschapsraad
(M.R.) op schoolniveau en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.) op
stichtingsniveau wordt deze inbreng gewaarborgd. Beide Raden bestaan uit personeelsleden en
ouders.
De school is er voor de ontwikkeling van kinderen. Omdat kinderen recht hebben op het beste
onderwijs heeft SPOVenray een strategisch beleidsplan 2015-2019 opgesteld met als titel “Leren in
de wereld van morgen”. Dit beleidsplan is volledig gericht op de brede ontwikkeling van uw kind
opdat het al zijn/ haar talenten kan ontwikkelen. We willen kinderen eigentijds onderwijs aanbieden
dat ondersteund wordt door ICT. Hierdoor wordt de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen
verbeterd en meer op maat, passend bij de leer- en ontwikkelingsvragen van uw kind. In dit
strategisch beleidsplan worden doelen gesteld op basis van vier thema’s:
1.De brede ontwikkeling van het kind;
2. De professional;
3. ICT;
4. Partnerschap.
Indien u hierover meer wilt weten, verwijs ik u naar onze website: www.spovenray.nl en naar de
website van uw school. De scholen hebben dit beleidsplan voor hun eigen school vertaald in een
Koersplan. Dit Koersplan is goedgekeurd door de MR van de school.
Gedurende schooljaar 2019-2020 zal het bestaande plan worden herijkt en zal een opvolgend plan
worden gepresenteerd. Dit zal echter op hoofdlijnen aansluiten bij het huidige plan, zodat de
doorgaande lijn in ontwikkelingen voortgezet kan worden.

10.

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school

Op onze school is evaluatie belangrijk. Aan de hand hiervan wordt er beleid ontwikkeld voor de
toekomst. Deze evaluatie vindt niet alleen intern plaats binnen het team. Ook de ouders en
leerlingen hebben daarbij een belangrijke rol. Middels het eerder afgenomen
tevredenheidonderzoek onder ouders, leerlingen en team, dat van invloed is op het opgestelde
beleid voor de komende jaren, maar ook via de MR, OV en het leerlingpanel en ouderpanel, kunnen
de ouders en kinderen laten weten wat ze van het onderwijs in zijn geheel op onze school vinden.
Onze beleidsvoornemens worden beschreven in koerskaarten.
Voor het schooljaar 2018-2019 hadden we o.a. ontwikkelactiviteiten gepland op de volgende
deelgebieden / voor de volgende onderwerpen:
- Basiskwaliteit: eigenaarschap van leerlingen binnen de vakken WO middels het inzetten van
MI
- Basiskwaliteit: versterken leerkracht-handelen middels het gericht inzetten van het
instructiemodel IGDI en MI
- ICT: visie bijstellen, workshops en aanschaf middelen
- Vijfde fusiejaar: eindevaluatie
Ook het komende schooljaar staan weer een aantal onderwerpen in de jaarplanning opgenomen
waaraan we gaan werken. Hierbij valt op te merken dat sommige onderdelen zich in een opstartfase
bevinden, sommige onderdelen in een invoeringsfase en andere onderdelen weer in een
evaluatiefase. Sommige onderdelen zijn hierbij nieuw, terwijl andere onderdelen doorlopen vanuit
het vorige schooljaar.
Voor het schooljaar 2019-2020 hebben we o.a. ontwikkelactiviteiten gepland op de volgende
deelgebieden / voor de volgende onderwerpen:
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11.

De resultaten van het onderwijs

In het schooljaar 2018-2019 is 6% van de leerlingen besproken met de HGPD-adviseur van het
Begeleidingscentrum voor Onderwijs en Opvoeding (BCO). Voor 3% van de leerlingen is gebruik
gemaakt van de Ambulante Dienst van SPOV in de vorm van structurele extra ondersteuningsuren.
Eén leerling wordt begeleid middels een ondersteuningsarrangement vanuit de Taalbrug.
Een SPOV-Ambulant Begeleider is tevens ingezet voor observatie, consultatie en kortdurende
begeleiding voor 2% van de leerlingen.
4% van de kinderen heeft een verlengd jaar in dezelfde groep en er is één leerling versneld
doorgestroomd. Het afgelopen schooljaar is er geen verwijzing naar het speciaal basisonderwijs
geweest. 6% van alle leerlingen op de Meent heeft een dyslexieverklaring.
Van elk kind wordt een leerlingdossier bijgehouden. Dat begint met observaties in de groepen 1-2.
CITO-toetsen worden afgenomen bij kinderen van groep 3 t/m 8. De resultaten worden o.a.
vastgelegd in het digitaal CITO- leerlingvolgsysteem.
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De tussenopbrengsten van de CITO-toetsen, halverwege en op het einde van het schooljaar, worden
met het gehele team geanalyseerd en acties wat betreft leerkrachthandelen worden uitgezet.
Eindtoets groep 8
Op de Meent wordt de IEP Eindtoets van Bureau ICE afgenomen.
De eindtoets is in eerste instantie bedoeld als second-opinion voor het schooladvies dat aan
leerlingen van groep 8 gegeven wordt. Daarnaast vormen deze gegevens voor de inspectie de basis
voor het waarderen van de eindopbrengsten van de scholen.
Alle eindtoetsaanbieders hebben een normering ontwikkeld voor de uitslagen van de eindtoets.
Daarnaast stelt de inspectie een norm vast rekening houdend met de leerlingpopulatie van een
school. De beoordeling van de inspectie is voldoende of onvoldoende; overige gradaties in
beoordeling zijn er niet.
Hieronder de resultaten van de eindtoetsen van de afgelopen 3 jaar:
schooljaar
Eindtoets groep 8

2016-2017
IEP

2017-2018
IEP

2018-2019
IEP

82

86,4

84,7

79,9

79,7

80

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Score De Meent
Ondergrens van
inspectie
Beoordeling door de
inspectie

Uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs
Eind groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs; vóór 1
maart in groep 8 een definitief schooladvies. In overleg tussen leerkrachten en IB wordt dit advies
opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar sociaal-emotionele aspecten, motivatie, werkhouding en
prestaties. Het (voorlopig) schooladvies wordt met het kind en zijn/haar ouders besproken.
Uitgangspunt is dat het kind op een onderwijsplek in het voortgezet onderwijs terecht komt die
passend is voor hem/haar.
Vanuit de voortgezet onderwijs-scholen vindt er een aantal jaren lang een terugkoppeling plaats over
leerlingen die onze school verlaten hebben. Op deze manier kunnen wij nagaan of onze advisering
juist is geweest.
Uitstroom in procenten:
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Praktijkonderwijs
VMBO-B
VMBO-B/VMBO-K
VMBO-K
VMBO-K/VMBO-T
VMBO-T
VMBO-T/VMBO-H
HAVO
HAVO/VWO
VWO
VMBO-B:
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basisberoepsgerichte leerweg

2017
0
0
0
4
25
4
21
0
25
17
4

2018
0
0
0
3
13,3
0
13,3
13,3
30
10
17

2019
0
0
0
9
22
4
13
13
22
4
13

VMBO-K:
VMBO-T:
HAVO:
VWO:

12.

kaderberoepsgerichte leerweg
theoretische leerweg
havo
vwo

Hoofdluis

Het aantreffen van hoofdluis is natuurlijk voor betreffende kinderen en hun ouders erg vervelend,
maar het is beslist géén schande. Hoofdluizen zijn echte "overlopers" en zijn geen teken van slechte
verzorging. In principe kan elk kind en elke volwassene hoofdluizen oplopen. Om verder verspreiding
te voorkomen is het wel van belang om direct iets tegen de luizen te doen. Daarom raden wij u aan
uw kind en uzelf regelmatig na te kijken op hoofdluis en zo nodig op korte termijn te behandelen. Op
de website vindt u een checklist waarop de richtlijnen van de GGD betreffende hoofdluis en de
behandeling hiervan staan vermeld.
Met nadruk wordt erop gewezen, dat het overbodig en niet verstandig is tegen hoofdluis te
behandelen, als u bij onderzoek géén hoofdluis aantreft. De verkrijgbare middelen werken dus niet
preventief! Verder vragen wij u aan ons door te geven, of uw kinderen hoofdluis hebben of hadden
en of u ze behandeld hebt.
Daarnaast vindt na iedere vakantie van minimaal één week op maandagochtend een screening
plaats. Deze controle wordt uitgevoerd door het "screeningsteam hoofdluis". Dit team, bestaande uit
ouders, is opgeleid door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. U begrijpt dat elastiekjes en gel in de
haren de controle bemoeilijken. Wilt u hier rekening mee houden en uw kind met een "gemakkelijk"
kapsel naar school sturen.
Bij constatering van hoofdluis neemt de groepsleerkracht discreet contact op met de betreffende
ouders. Het screeningsteam blijft de desbetreffende groep wekelijks controleren totdat het geen
luizen meer heeft gevonden. De kinderen van de klas krijgen digitaal een brief toegezonden met de
vraag om extra alert te zijn op hoofdluis. Ook bij een tussentijdse melding van hoofdluis komt het
screeningsteam in actie, klassen worden dan extra gecontroleerd op luizen of neten. Mocht u
tussentijds hoofdluis constateren bij uw kind, meld dit dan bij de groepsleerkracht en directie. Zij
zullen contact opnemen met de coördinatoren van het screeningsteam.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directie of met de
jeugdgezondheidszorg.

13.

Toestemming foto’s en adressen.

Sinds 25 mei 2018 is de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
kracht. Tijdens activiteiten worden regelmatig foto’s gemaakt. Middels een toestemmingsformulier
hebben alle ouders aan kunnen geven of men toestemming geeft voor het gebruik van deze foto’s.
Bij het gebruik van foto’s wordt rekening gehouden met de verleende toestemming. Mocht u de
toestemmingsverklaring willen wijzigen, neem dan contact op met de groepsleerkracht voor een
nieuw in te vullen formulier.
Wij delen geen adressenlijsten uit i.v.m. de AVG. Binnen Ouderportaal kunnen ouders zelf aangeven
of adresgegevens voor andere ouders uit de klas zichtbaar zijn.

14.

Verjaardagen

Verjaardagen van kinderen
Groep 1 en 2
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Als uw kleuter jarig is, wordt zijn/haar verjaardag natuurlijk ook op school gevierd. Ook de ouders
(a.u.b. geen jonger broertje of zusje) zijn daarbij welkom. De leerkracht zal met u in overleg gaan
over het tijdstip. De school zorgt voor een eenvoudige traktatie voor de jarige zelf. Deze mag een
presentje grabbelen in de grabbelton. I.v.m. de AVG is het maken van beeldmateriaal (foto’s en/of
film) tijdens het feestje niet toegestaan.
Voor de verjaardagen van de ouders kunnen de kinderen op school iets maken. Het tijdig doorgeven
van deze verjaardagen aan de leerkrachten is hierbij zeer wenselijk.
Groep 3 t/m 8.
In de kring wordt de jarige in het zonnetje gezet (zingen, e.d.). De school zorgt voor een eenvoudig
presentje dat de jarige mag grabbelen uit de grabbelton.
De kinderen die vóór 1 augustus jarig zijn, vieren hun verjaardag in de "oude" klas, de kinderen die
na 1 augustus jarig zijn, vieren het in de "nieuwe" klas.
Het is niet de bedoeling dat de ouders van de kinderen van groep 3 en hoger meekomen.
Verjaardagen van leerkrachten (juffen en/of meesterdagen)
Wij stellen voor de kinderen zelf iets te laten maken als presentje voor de leerkracht(en), bv. een
tekening, een verfwerkje of iets anders "kunstzinnigs". Dit kan ook een liedje, een toneelstukje of iets
dergelijks zijn. Het is niet de bedoeling dat er gekochte cadeaus worden meegebracht.

15.

Interne vertrouwenspersoon/klachtenregeling

De interne vertrouwenspersoon is komt op voor het belang van kinderen en ouders. De interne
vertrouwenspersonen op onze school zijn: Maaike van Lieshout en Helga Cornelissen. Bij hen kunnen
leerlingen en ouders terecht met klachten over machtsmisbruik, seksuele intimidatie en pesten;
zaken die men vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct met docenten of directie wil doen. Het
gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder toestemming.
Verdere informatie vindt u in de klachtenregeling, die in onze schoolgids staat.

16.

Overblijven

Het overblijven valt onder de verantwoordelijkheid van school. De wettelijke aansprakelijkheid is
door de school geregeld. De Meent heeft een continurooster ingevoerd. De lunchpauze is 35 minuten
waarbij alle kinderen op school blijven lunchen.
Tijdens het overblijven wordt er gezamenlijk gegeten, waarna er ontspanningsactiviteiten volgen.
De lunchpauze en het spelen is als volgt gepland:
Groep 1-2:
11.45-12.00 uur lunch
12.00-12.20 uur spelen
Groep 3 t/m 8:
12.05-12.20 uur lunch
12.20-12.40 uur spelen
De lunch
Voordat de kinderen naar buiten gaan, wordt er in de klas gegeten en gedronken gedurende vijftien
minuten. Dit gebeurt onder toezicht van de leerkracht. De kinderen nemen hun eigen eten en
drinken mee. Dit kan op school in koelkasten bewaard worden. De leerkracht kan mee-eten met de
kinderen. De nadruk ligt daarbij op gezond eten. De lunchtijd is geen lestijd voor de kinderen. Het
lunchen is een ontspannend moment voor de kinderen. Eventueel wordt er een filmpje of muziek
aangezet tijdens het lunchen. Na de lunch gaan de kinderen buiten spelen. Bij slecht weer blijven de
kinderen in de klas en kunnen ze spelletjes doen, een boekje lezen of even kletsen en ontspannen.
Omdat kinderen uit de groepen 1-2 vaak meer tijd nodig hebben om te lunchen wordt hier soepeler
mee omgegaan. De kinderen kunnen iets langer dooreten als dit nodig is. ’s Middags hebben de
kinderen van de groepen 1-2 nog een spelmoment waarin ze buiten kunnen spelen.
Bij het nuttigen van de lunch hoort een aantal regels of manieren die de leerkrachten en kinderen
toepassen. Denk hierbij aan:
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-

Gelegenheid bieden voor handen wassen voor het eten
iedereen begint op hetzelfde moment met eten
Netjes eten en drinken
Blijven zitten onder het eten en drinken
Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken
Wachten totdat iedereen klaar is met eten
Overgebleven eten en drinken gaat weer mee naar huis

Denkt u aan het meegeven van een gezond lunchpakket? U kunt daarbij denken aan boterhammen,
groente en fruit. Daarbij horen geen snoepjes, koeken e.d. Geef kinderen een hoeveelheid mee die ze
ook daadwerkelijk kunnen opeten en niet te veel.
Denkt u ook aan iets te drinken? Zoals melk of drinkyoghurt. U kunt dit liefst meegeven in een
drinkbeker. Controleer goed of deze drinkbeker niet lekt. Koolzuurhoudende drankjes nemen de
kinderen niet mee naar school. Ook kunt u een flesje water meegeven. Op school is het altijd
mogelijk om dit bij te vullen. Er is geen mogelijkheid om thee te drinken. Het aantal kinderen op
school maakt het niet mogelijk om dit op een verantwoorde manier binnen de lunchtijd te verzorgen.
Daarnaast is dit ook een maatregel vanuit veiligheidsoogpunt.
Na het eten worden de tafels schoongemaakt.

17.

Drinken en fruit in de kleine pauze op school

Kinderen kunnen op school behoefte hebben aan drinken en wat te eten. Daarvoor hebben we in
overleg met de oudervereniging enkele regels opgesteld:
Drinken:
Indien er tijdens de les behoefte is om te drinken, kunnen de kinderen bij de kraan wat water
drinken (niet tijdens de instructies). Indien de kinderen vaker wat willen drinken, kunnen ze daarvoor
ook een waterflesje van thuis meenemen. Zeker bij warm weer raden wij dat aan.
Fruit:
In het kader van gezonde voeding willen we het eten van groente en fruit stimuleren. Indien de
kinderen tijdens de kleine pauze iets willen nuttigen, is het dan ook de bedoeling dat het iets van
groente of fruit is. Het is niet de bedoeling dat kinderen met snoep, koekjes (in welke vorm dan ook)
of anderszins naar school komen.

18.

Zindelijkheid

Soms gebeurt het dat een kind in de kleutergroep een ongelukje heeft. Als een kind in de broek heeft
geplast, zorgt de leerkracht ervoor dat het kind zich zelfstandig kan verschonen. Heeft het kind in de
broek gepoept, dan nemen we contact op met ouders waarbij de leerkracht duidelijk vertelt wat de

situatie is en welke hulpvraag je als leerkracht stelt en waarom. Er wordt met de ouders
afgestemd welke mogelijkheden er op dat moment zijn.

19.

Peuterspeelzaal / Voor- en naschoolse opvang

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw kind naar Peuterspeelzaal of voor- en naschoolse opvang
te laten gaan. U bent als ouder vrij in de keuze van opvang.
Kinderopvang ’t Nest
Kinderopvang ’t Nest biedt professionele kinderopvang aan nul- tot dertienjarigen in de gemeente
Venray en de gemeente Horst aan de Maas.
We streven naar een hoge pedagogische kwaliteit,
waarin het kind centraal staat. We zijn een
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wezenlijke schakel in de doorgaande ontwikkelingslijn van de aan ons toevertrouwde kinderen.
Samen met ouders, onderwijs en allerlei kindgerichte instellingen leveren we een bijdrage aan deze
ontwikkelingslijn. Wij werken samen vanuit een gezamenlijk denkkader: wat willen we met de
kinderen bereiken Wat is daarvoor nodig? Wat is ieders rol daarbij?
In onze pedagogische visie staan de begrippen ‘kijk, volg en daag uit’ centraal.
We kijken objectief en bewust naar de eigenheid van kinderen en luisteren actief. We volgen door
goed in contact te blijven met de kinderen en hen letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven; we leven
ons in en sluiten aan bij de behoeften van kinderen. We dagen uit door aan te bieden, te stimuleren,
te (laten) doen en te vernieuwen, om zo de talenten van ieder kind te ontwikkelen.
We besteden aandacht aan een goede, zorgvuldige wederzijdse kennismaking en een goede,
regelmatige informatie-uitwisseling. In het begin is dit bij de eerste rondleiding, daarna de intake en
het wennen, vervolgens bij de dagelijks haal- en brengcontacten en de oudergesprekken. Een goede
afstemming met de ouders is van groot belang voor het kind.
Ons aanbod binnen kindcentrum De Meent
In Venray bieden wij op meerdere locaties dagopvang, peuterprogramma en buitenschoolse opvang
aan. Binnen kindcentrum De Meent worden de dagopvang, peuterprogramma en buitenschoolse
opvang aangeboden. Kindcentrum De Meent is een VVE-gecertificeerde locatie.
Vanaf het schooljaar 2019/2020 zal de BSO locatie gevestigd zijn in basisschool de Meent. Hier gaan
we gebruik maken van de aula. Deze is op dit moment al een passende en uitdagende
speel-leer-omgeving. In de loop van het schooljaar 2019-2020 zullen wij de aula samen met de school
opnieuw gaan inrichten om deze nog aantrekkelijker te maken voor zowel de school als de BSO. U
bent altijd welkom voor een eerste kennismaking!
Dagopvang (0-4 jaar)
De locatie is dagelijks geopend van 07:30 tot 18:00 uur. Er is veel aandacht voor het huiselijke, de
dagelijkse verzorging en een aanbod van uitdagende activiteiten. Deze worden afgestemd op de
leeftijd en behoefte van de kinderen.
Peuteropvang (2-4 jaar)
De peuteropvang is gedurende schoolweken, geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Kinderen komen
minimaal twee dagdelen en krijgen een gericht aanbod van uitdagende voorschoolse activiteiten.
Voorschoolse opvang (VSO, 4-13 jaar)
De VSO is dagelijks geopend van 7.30 tot 8.30 uur. Kinderen worden door de pedagogisch
medewerkers naar school gebracht.
Buitenschoolse opvang (BSO, 4-13 jaar)
De buitenschoolse opvang is geopend vanaf het moment dat de school sluit tot 18.00 uur.
In de BSO is veel aandacht voor ontspanning, spel, een huiselijke sfeer, of juist ook uitdagende,
spannende activiteiten. In de vakanties is er altijd een programma en kinderen maken regelmatig
uitstapjes. Op vakantie- en/of schoolvrije dagen is de BSO geopend van 7.30 tot 18.00 uur.
In de vakantieperiode worden enkele BSO-locaties samengevoegd. Hierdoor is er meer ruimte voor
een uitje of het samenspelen met andere kinderen.
52 weken per jaar geopend!
U kunt kiezen voor alleen opvang in schoolweken, alleen opvang in vakantieweken of opvang in
zowel school- als vakantieweken. Wij bieden zowel reguliere als flexibele opvang.
Het totale aanbod vindt u op onze website: www.kinderopvanghetnest.nl.
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Wilt u een rondleiding of vrijblijvend gesprek aanvragen, dan maken wij graag tijd voor u!
Kindcentrum De Meent
Tel: 0478-582488
Hoofdkantoor ‘t Nest
Tel: 077 366 1955

20.

Senior Pedagogisch Medewerker
Mandy Fransen
Tel: 06 19376685

Mobieltjes

Er zijn nogal wat kinderen die mobieltjes mee naar school nemen. We willen benadrukken dat dit te
allen tijde voor eigen risico (!) is. Het beste is als ze hun mobieltje thuis laten. Voor de kinderen,
waarvan de ouders toch vinden dat ze een mobieltje mee dienen te nemen naar school, hebben we
enkele regels opgesteld:
- Het meenemen van een mobiele telefoon is ten allen tijde op eigen risico!
- Kinderen die een mobieltje mee naar school nemen, dienen dit op school uit te zetten. De
speelplaats valt hier ook onder.
- De kinderen dienen bij aanvang van de lessen het mobieltje bij de leerkracht af te geven in
de daarvoor bestemde bak of la. Hier blijft het mobieltje dan tijdens de lessen en de pauzes.
- Na schooltijd kunnen de leerlingen hun mobieltje weer bij de leerkracht ophalen.
Indien nodig zijn de kinderen bereikbaar onder het algemene telefoonnummer van de school:
0478-55 01 25.

21.

Uitnodigingen kinderfeestje en kerstkaarten

Het is leuk om uitnodigingen en kaarten te krijgen en te geven! Om echter het gevoel van uitsluiting
of teleurstelling bij klasgenoten of andere leerlingen te voorkomen, worden uitnodigingen of
kerstkaarten niet op school uitgedeeld. We waarderen het als deze buiten schooltijden om
uitgedeeld/bezorgd/verzonden worden.

22.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage van Bs. De Meent wordt jaarlijks geïnd door de Oudervereniging (OV).
Dit bedrag bestaat voor een deel uit contributie als bijdrage voor ondersteunende activiteiten van de
oudervereniging. Te denken valt aan onder andere: schoolreisje, Kerst, carnaval, koningsspelen,
vierdaagse. Het overige deel van de ouderbijdrage wordt gevraagd omdat de school, naast het
verzorgen van regulier onderwijs, bijzondere activiteiten wil organiseren om de maatschappelijke en
persoonlijke ontwikkeling van het kind te bevorderen.
De bijdrage is voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld op € 25,-. Kinderen die tussen 1 oktober en
de meivakantie instromen, betalen voor het lopende schooljaar 12,50 euro. Kinderen die na de
meivakantie instromen betalen dat schooljaar nog niets en starten met bijdragen in het
eerstvolgende schooljaar. Alleen voor de leerlingen van groep 8 komt er nog een extra bedrag van €
37,50 bij voor het schoolverlaterskamp.
Indien er wijzigingen komen in de hoogte van de bijdrage zal dit altijd worden voorgelegd aan de
ledenvergadering van de OV.
Het bovengenoemde bedrag zal ongeveer volgens onderstaande verdeling gebruikt worden:
Kosten door de oudervereniging voor evenementen en ondersteunende activiteiten & culturele
activiteiten: € 10,00
Kosten schoolreis: € 15,00
De leerlingen van groep 8 gaan niet mee op schoolreis. Zij hebben daarom samen met de extra
ingelegde € 37,50 een bedrag van € 52,50 te besteden aan het schoolverlaterskamp.
15

De kosten voor bijvoorbeeld schoolfoto’s en Avondvierdaagse worden door derden geïnd en vallen
daarom niet onder de ouderbijdrage. Ook vrijwillige bijdragen voor bijvoorbeeld goede doelen vallen
niet onder de ouderbijdrage.
Na inschrijving van uw kind op school, ontvangt u een e-mail met hierin de toelichting en
aanmeldformulier voor een machtiging tot automatische incasso. De bijdrage wordt dan, zolang uw
kind op onze school verblijft, automatisch van uw bank- of girorekening afgeschreven. Afschrijving
vindt plaats in de maand maart/april. De voorkeur van de oudervereniging gaat uit naar een
automatisch incasso, wat de inning van de ouderbijdrage sterk vereenvoudigt. Degenen die niet de
voorkeur geven aan deze vorm van betalen, ontvangen een factuur per e-mail.
Mocht uw rekeningnummer veranderen, kunt u dit per e-mail doorgeven aan
sanne_ron@outlook.com.
De ouderbijdrage is vrijwillig. Het gevolg van het niet (tijdig) betalen kan wel zijn dat de school kan
besluiten om de leerling niet te laten deelnemen aan (een deel van de) activiteiten.

23.
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Wegwijzer Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

24.

Namen en adressen

Directie en team
Directie en team is te bereiken op het nummer van de school: 0478-550215
Bij dringende zaken of calamiteiten kunt u de directeur, locatieleider of interne contactpersonen ook
bereiken op onderstaande telefoonnummers:
Karin Buskens
Anke Smits

Directeur
Locatieleider

06-14649494
0478-550125

Interne vertrouwenspersonen:
Helga Cornelissen
0478-550125
Maaike van Lieshout
0478-550125
Medezeggenschapsraad
Algemeen mailadres MR: mr@bs-demeent.nl
Personeelsgeleding:
Shirley Tijssen
Marianne Spronken
Angelique Falize

Gedeeld secretariaat
Gedeeld secretariaat
Lid

Oudergeleding:
Gijs Lanen
Natalie Geelen
Ron van de Molengraft

Lid, ouderpanel afgevaardigde
Penningmeester, leerlingpanel afgevaardigde
Voorzitter

Oudervereniging OV
Algemeen mailadres OV:

ov.meent@bs-demeent.nl

Christianne Jacobs
Marieke Hendrix
Sanne Cremers
Nicole Jenniskens
Kim Daniëls
Jacqueline Bonekamp
Britt Reintjes
Anne-Marie Butcher
Iris Frencken
Lotte Steeghs
Inge Smits

Voorzitter
Secretariaat
Penningmeester
Lid, evenementen
Lid, evenementen
Lid, representatie
Lid, evenementen
Lid, verkeer
Lid, evenementen
Lid, evenementen
Lid, Brigadieren

Instanties buiten school
SPOV:
- Dhr. M. Reulen
Eindstraat 20, 5801 CR Venray
Voorzitter College van Bestuur 0478-516215
- Dhr. J Schoeren
www.spovenray.nl
Voorzitter Raad van Toezicht
GGD/JGZ :
Adresgegevens, hoofdkantoor
GGD Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio
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Bezoekadres:
Drie Decembersingel 50
5921 AC Venlo-Blerick

Postadres:
Postbus 1150
5900 BD Venlo

Locatie Venray:
MFC Brukske
Kiosk 7
5802 NP Venray
Voor aanstaande ouders en ouders van kinderen in de leeftijd tot 4 jaar: 088 - 61 08 861.
Op maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.
Voor ouders en/of kinderen/jongeren in de leeftijd van 4-19 jaar: 088 - 11 91 111.
Op maandag t/m donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrijdag van 08.30-14.00 uur.
website :
www.ggdlimburgnoord.nl
telefoon:
088-1191200
mail: jgz@vrln.nl
Diversen:
- Screeningsteam Luizen
Contactpersoon : Anne-Marie Butcher
06-53753372
- Info en advies voor ouders over onderwijs 0800-5010
- Externe vertrouwenspersonen: mevr. A ten Doeschate/mevr. M. Claassens (GGD) 077-8504855
- Stichting KOMM
Postbus 1040
5602 BA Eindhoven
Mail:
bestuur@komm.nl
- Nancy Jansen
088-4653575
Gezinscoach gemeente Venray, verbonden aan de Meent
- J. Jacobs
Postbus 530, 5600 AM Eindhoven
Rijksinspecteur
040-2197000
- I. Lensen
Postbus 500, 5800 AM Venray
Leerplichtambtenaar afd. onderwijs 0478-523265
- Kindcentrum Leunen (in de Schakel)
Bezoekadres
Kapelweg 2 Leunen
Telefoon:
0478 582488
E-mail:
kcdemeent@kinderopvanghetnest.nl
Kinderopvang ’t Nest
Website:
www.kinderopvanghetnest.nl
Telefoon:
077 3661955
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