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De schoolkalender: 

 

Voor je ligt de nieuwe schoolkalender 2020-2021. De data van verschillende activiteiten, vakanties en 

andere belangrijke gebeurtenissen van dit schooljaar zijn in deze kalender opgenomen. Activiteiten die 

er later in het schooljaar bijkomen, worden vermeld in de nieuwsbrief, die wekelijks verschijnt.  

Je kunt deze gegevens zelf aan de schoolkalender toevoegen. 

 

Deze schoolkalender vormt samen met de schoolgids  en de nieuwsbrief een belangrijke bron van 

informatie voor jullie en jullie kinderen. In deze schoolkalender kun je ook informatie vinden over zaken, 

die je soms ‘voor het grijpen’ moet hebben. Hierbij moet je denken aan het overblijven, de 

ouderbijdrage, wie er in de MR (medezeggenschapsraad) of OR (ouderraad) zit, verlof aanvragen, 

maar ook de namen van het team en hun e-mailadressen. 

 

 

De schoolgids: 

 
In de schoolgids staan alle algemene zaken over Mikado en ons 

onderwijs. De schoolgids met algemene informatie verschijnt een 

keer per 4 jaar en wordt beschreven voor de schoolplanperiode 

2019-2023. De schoolgids wordt niet meer meegegeven i.v.m. de 

kosten. De schoolgids is terug te vinden op onze website 

www.mikado.kerobei.nl.  

 

We hopen dat de schoolgids, de schoolkalender, de nieuwsbrieven 

en de website in een behoefte voorzien. Hier worden activiteiten 

aangekondigd We vernemen graag van jullie of er bepaalde zaken 

worden gemist.  Zo kunnen we een volgende uitgave verder 

verbeteren. 

 

Wij willen jullie allemaal een heel fijn schooljaar toewensen.  

Een jaar waar we samen de schouders onder zetten om gezamenlijk 

zorg te dragen voor een heel fijn jaar. Een jaar waarin de kinderen 

zich goed ontwikkelen, veel plezier hebben en graag naar school 

komen ! 

 

We gaan  voor: 

 

         “Samen leren , samen werken en samen leven in een  

                 kleurrijke, vreedzame school“ 
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Onze school, ons team 

 
 
Basisschool Mikado   │  Alberickstraat 5  │  5922BL – Venlo  │ 077 – 3230033 │ 

│  info@mikado.kerobei.nl    │   www.mikado.kerobei.nl   │ 

 

De schoolleiding bestaat uit een directeur en twee teamleiders. De belangrijkste taakgebieden voor de 
teamleiders zijn de onderwijskundige ontwikkeling en de leerlingenzorg. In eerste instantie is de 
leerkracht aanspreekpunt voor ouders. Indien nodig kunnen ouders een beroep doen op de teamleiders 
of de directeur. Bs. Mikado heeft een directeur voor 5 dagen in de week. In principe is er iedere dag 
van de week tenminste een lid van de schoolleiding aanwezig. Wanneer de gehele schoolleiding 
afwezig is, treden de leerkrachten op als vervanger. 
 
Basisschool Mikado staat in de wijk Vastenavondkamp in Blerick. Dit schooljaar hebben we 247 
leerlingen, verdeeld over 15 groepen naar onze school. Behalve 2 taalklassen hebben wij 3 groepen 1-
2, 2  groepen van de groepen 3,4,5, 6 en 7 en van groep 8 ieder 1 groep.. In onze groepen werken in 
totaal 21 leerkrachten, 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs, 1 co-teacher, 1 onderwijsassistente en 
een aantal vrijwilligers. Verder hebben we op Mikado een administratief medewerker en een conciërge, 
die ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt. Het hele team wordt ondersteund door 1 directeur en 2 
teamleiders. Verder hebben we logopedie en ergotherapie in huis. 
 
Ons team : 

 

Groep 1-2A Francis Haeijen 
Irma Kessels  

francis.haeijen@kerobei.nl  
irma.kessels @kerobei.nl 

Groep 1-2B Amee Huisman amee.huisman@kerobei.nl 

Groep 1-2C Resi Simons 
Gudi Kurstjens 

resi.simons@kerobei.nl    

gudi.kurstjens@kerobei.nl   
Groep 3A Marieke Marcelis marieke.marcelis@kerobei.nl 
Groep 3B Henriëtte Schwillens 

Wendy Beurskens 
henriette.schwillens@kerobei.nl 
wendy.beurskens@kerobei.nl  

Groep 4A Peggy van der Werf 
Manon Hanssen 

peggy.vanderwerf@kerobei.nl  
manon.hanssen@kerobei.nl 

Groep 4B Jaqueline Gubbels jaqueline.gubbels@kerobei.nl  
 Nicole van Gerven nicole.vangerven@kerobei.nl  
Groep 5A Leonie .Chmielowski 

Amy Vullings 
leonie.chmielowski@ kerobei.nl    

amy.vullings@kerobei.nl 
Groep 5B Wendy Heesters wendy.heesters@kerobei.nl  
Groep 6A Amy Vullings amy.vullings@kerobei.n l 
Groep 6B Mandy Coopmans mandy.coopmans@kerobei.nl  
Groep 7A Bas Lankreijer bas.lankreijer@kerobei.nl  

Groep 7B Janice Banwarie 
Maud Grubben 

janice.banwarie@kerobei.nl  
maud.grubben@kerobei.nl 

Groep 8A Nicole Swinkels nicole.swinkels@kerobei.nl 

Schakelklas ( taalklas I) Nicole Schouwenberg nicole.schouwenberg@kerobei.nl  
Schakeklas  ( taalklas II) Irma Kessels irma.kessels@kerobei.nl  
Directeur Jan Wilms jan.wilms@kerobei.nl   
Teamleider groepen 1 t/m 4, 
Schakelklas en VVE 

Mariëlle Holthausen marielle.holthausen@kerobei.nl  

Teamleider groep 5 t/m 8 Mariël van den Heuvel mariel.vandenheuvel@kerobei.nl  
Onderwijsassistente Mirjam vd Laar mirjam.vandelaar@kerobei.nl  

Conciërge Bruno Joppen bruno.joppen@kerobei.nl  
Adm. Medewerker Ruud de Mulder ruud.demulder@kerobei.nl  
Vakdocent Bewegingsonderwijs Peter van Soest peter.vansoest@kerobei.nl  
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Basisschool Mikado is een Vreedzame School  
 
Hoe overbruggen we meningsverschillen? Hoe lossen we conflicten op  
een goede manier op? Staan we open voor mensen die ‘anders ‘zijn dan wij? 
 
We voeden onze leerlingen op voor een democratische samenleving, die 
gekenmerkt wordt door verschillen. Een samenleving, die niet alleen rekenen  
en taal belangrijk vindt voor succes, maar ook sociale en emotionele 
vaardigheden. 
 
Onze maatschappij is gebaat bij burgers, die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en 
vreedzaam om kunnen gaan met verschillen en conflicten. Dit geldt ook voor bs. Mikado.  
 
Wij zijn gebaat bij actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen. Dit bevordert niet 
alleen het plezier, waarmee leerlingen en leerkrachten naar school gaan, maar zorgt voor een positief 
werkklimaat en draagt bij aan een betere opbrengst. Kinderen helpen vormen tot ‘een goed mens ‘ met 
onderwijs kan met het programma ‘De Vreedzame School’. Dit is waar Mikado voor staat.  
Wij zijn een “Vreedzame School”. Je ziet dit door de hele school. 
 
Doel :   
 
Het versterken van de school als een hechte gemeenschap van mensen die elkaar versterken! 
Kinderen, ouders en leerkrachten voelen zich veilig en emotioneel vrij op bs. Mikado. Kinderen, ouders 
en leerkrachten hebben vertrouwen in elkaar, zijn open en nieuwsgierig :  
Iedereen mag  er zijn. 
                                                  
                                 * kinderen, ouders en leerkrachten  zijn er voor elkaar 
 
Uitgangspunt:  
Wij zijn een  democratische   gemeenschap, waarbij iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt. 
Iedereen gaat positief met elkaar om. Waar het herstelrecht onze basis is: 
 
1. Wij werken allemaal aan gezonde relaties met elkaar 
2. Wij maken elkaar sterk, in de klas en in de school 
3. Wij herstellen relaties als ze beschadigd zijn. 
4. We nemen onze verantwoordelijkheid hiertoe  
 
Voor de leerlingen streven we na dat ze: 
 

- op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaan 
- op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen 
- constructief conflicten oplossen 
- verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 
- open staan voor verschillen tussen mensen 

 
We streven naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin : 
 

- kinderen zich veilig voelen 
- kinderen zich gehoord en gezien voelen 
- iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat 
- leerkrachten en leerlingen prettig werken 
- minder sprake is van niet weten wat te doen bij leerkrachten 
- de eigen kracht van kinderen gezien en benut wordt 

 
Behalve verzorgen van goed onderwijs moet onze school een veilige plek zijn voor   
iedereen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 
 
Wij werken samen aan  De Vreedzame School 
 

 



Schooltijden, vakantierooster en studiedagen  

 

Schooltijden  
 
De lestijden zijn voor alle groepen gelijk. 
 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1 t/m 8 
  8.30-12.15 
13.30-15.30 

  8.30-12.15 
13.30-15.30 

  8.30-12.15 
VRIJ 

  8.30-12.15 
13.30-15.30 

  8.30-12.15 
VRIJ 

 
Als kinderen ziek zijn, dan dienen jullie dit voor aanvang van de school (telefonisch) aan ons door te 
geven. Wanneer een kind niet afgemeld is, wordt dit gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. 
  
Inlooptijd: ( i.v.m. de corona is het de bedoeling dat leerlingen meteen naar hun groep komen 
 
10 minuten voor de aanvang van de lessen mogen de kinderen naar binnen. Een 1e zoemersignaal  
(08.20 uur en 13.20 uur) geeft dit aan. Een 2e zoemersignaal ( 08.25 uur en 13.25 uur ) betekent dat 
de leerlingen naar binnen moeten.  Het is de bedoeling dat de lessen om 8.30 uur en 13.30 uur 
starten.  
 
Ouders/verzorgers worden dringend verzocht het lokaal op tijd te verlaten en er op toe te zien dat de 

kinderen op tijd op school zijn. 

 

De groepen 1 en 2 combineren hun pauze met de buitenactiviteiten 

De groepen 3, 4 en 5 hebben pauze van 10.15 – 10.30 uur.  

De groepen 6,7,8 en de schakelklas hebben pauze van 10.30 – 10.45 uur. 

 

 
 Vakantierooster 2020-2021 

 

Eerste schooldag ma. 24 augustus 2020 

Herfstvakantie ma 19 oktober t/m vr.23 oktober 2020 

Kerstvakantie ma. 21 december 2020  t/m vr. 1 januari 2021 

Carnaval ma. 15 februari t/m 19 februari 2021 

Pasen ma. 5 april 2021 

Meivakantie ma. 03 mei t/m 12 mei 2021 

Hemelvaart do.  13 mei t/m 14 mei 2021 

Pinksteren ma. 24 mei 2021 

Zomervakantie ma. 26 juli t/m 3 september 2021 

 

Studiedagen  

 

Do. 03-09-2020 

Vr.  04-09-2020 

Do. 01-10-2020 

Di.  17-11-2020 

Ma. 11-01-2021 

Di.   06-04-2021 

Vr.   23-07-2021 

 

 

 

 

 



 

Gymnastiek – gymkleding – gymrooster  
 
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs. Dit wordt gegeven in de zaal  bij het 
Muspelheim.  
 
De kinderen uit groep 1-2 krijgen dagelijks bewegingslessen. Deze lessen kunnen buiten plaatsvinden 
of in de speelzaal. De speelzaal wordt ingezet voor het vrije spel, het geven van spellessen met spel 
en dans. Verder worden er gymlessen verzorgd met allerlei klein en groot materiaal. Dit volgens een 
gymmethode. De kleuters gymmen op gymschoenen, die op school blijven. De ouders worden verzocht 
om hun kind gymschoenen mee te geven voorzien van hun naam. 
 
Gymkleding: 
 

1. Een korte of lange gymbroek met T-shirt of gympakje.  
Dit geldt niet voor de kinderen van groep 1-2. Wanneer jullie voor je dochter een keuze moeten maken tussen 
een broek met T-shirt of een gympakje, geven wij de voorkeur aan een broek en een T-shirt. De gymzaal is altijd 
voldoende verwarmd. Voor alle andere groepen willen we uitdrukkelijk vermelden dat er geen jeans broek 
gedragen mag worden. Een korte broek van jeansstof beweegt niet soepel. 

2. Sportschoenen 
In het belang van veiligheid en behendigheid van alle kinderen staan wij niet toe dat tijdens bewegingslessen 
turnschoenen worden gedragen. Wij vragen jullie erop toe te zien, dat de gymschoenen alleen voor de 
gymnastieklessen worden gebruikt. Geen straatschoeisel! Let op dat de schoenen geen zwarte zool hebben; dit 
in verband met strepen in de zaal. Verder worden met kinderen nog aparte afspraken gemaakt zoals: 

- geen hemd dragen onder het T-shirt (hygiëne) ; 
- lange haren vast m.b.v. een elastiekje; 
- sieraden e.d. afdoen voor de les ( gevaar voor verwondingen ) en zelf opbergen; 
- deodorant mag; alleen een roller of een stick, geen spuitbus. 
- Geen sportkleding ook geen gymles. Bij herhaling wordt er contact met ouders opgenomen. 
- Na de gym weer andere kleren aan. 
- Gymkleren niet van tevoren thuis aan doen of aanhouden onder de gewone kleren na de gymles 

i.v.m. hygiëne. 

 

Gymrooster  

 
Het gymrooster voor het eerste half jaar tot 1 februari 2021 is hier beneden te vinden. Na 1 februari 2021 gaan 
de groepen van dinsdag naar de donderdag en die van de donderdag naar de dinsdag.  

 
Dinsdag 

Tijd Groep eerste helft schooljaar Groep tweede helft schooljaar 

8:30-9:20 Groepen 3 Groepen 3 

9:20-10:10 Gr. 3 Gr. 3 

10:30-11:20 6A 6B 

11:20-12:10 5A 5B  

13:30-14:30 8 4a/4b 

14:30-15:30 7A 7B 

 
 
 
Donderdag 

Tijd Groep eerste helft schooljaar Groep tweede helft schooljaar 

8:30-9:20 3 3 

9:20-10:10 3 3 

10:30-11:20 6B 6A 

11:20-12:10 5B 5A  

13:30-14:30 4a en 4b 8 

14:30-15:30 7B 7A 

 



Medezeggenschapsraad  
 
 
De medezeggenschapsraad ( MR): 
 
Op onze school kunnen we bouwen op onze MR, die meebeslist over ons onderwijs en onze school. 
De MR dient met sommige beslissingen in te stemmen of voorziet de school van een advies bij andere 
beslissingen. Onze MR bestaat momenteel uit 7 leden ( 3 leerkrachten en 4 ouders ). Bovendien sluit 
Jan Wilms, als directeur, bij iedere vergadering aan.  
 
De leden: 
 
Personeel    : Gudi Kurstjens Voorzitter  
  : Resi Simons Secretaris  
 Mandy Coopmans   
    
Ouderlid       : Marieke Peters - Katers   
 Ruth Kops   
 Özlem Gundogdu   
    

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar. Dat wil zeggen dat je er altijd bij aanwezig mag zijn. 
De uitnodiging hiervoor staat altijd in de nieuwsbrief “Mikadonieuws” voorafgaand aan een vergadering. 
De data van de MR- bijeenkomsten staan in deze schoolkalender. 
 
 
E-mail MR: mr@mikado.kerobei.nl 
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Ouderraad -  ouderbijdrage  

 

De ouderraad (OR)  

 

Op onze school is een ouderraad (OR) actief. Bij veel evenementen op school zoals Sintermerte, 
Sinterklaas, Kerst, Carnaval e.d. zijn ouders betrokken, die vooraf samen met een groep leraren 
meedenken over de inhoud en ervoor zorgen dat de activiteit uitgevoerd kan worden.  
 

Iedere ouder met kinderen op basisschool Mikado is automatisch lid van de OR. Actieve leden zijn 
diegenen, die de OR-bijeenkomsten bijwonen en/of deelnemen in een werkgroep. De OR vergadert 
zes keer per schooljaar, ongeveer om de zes weken. 
 
Wat is een werkgroep? 
 
Een werkgroep regelt het ontwerpen en uitvoeren van een activiteit. In de werkgroep zit een aantal 
leerkrachten, samen met een aantal ouders. Deze ouders hebben zich via de OR aangemeld om mee 
te organiseren. De indeling van ouders voor de werkgroepen gebeurt in de OR Ouders kunnen zich het 
hele schooljaar melden voor een werkgroep. Ze zijn niet verplicht om naar de vergaderingen van de 
OR te komen. Als OR zitten we in de volgende werkgroepen: Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, 
carnaval, schoolreis, koningsspelen, verkeer, versieren en tenslotte de werkgroep laatste schooldag.  
 

Iedere ouder die interesse heeft om in een werkgroep iets mee te organiseren kan zich melden op de 
volgende manieren: 
- loop even binnen bij de leerkracht van je kind, 
- tijdens een vergadering van de OR (zie voor data hier in de schoolkalender), 
- via een kort briefje, in de brievenbus van de OR in de koffiekamer. 
 

Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust.  
 
Je kunt hiervoor terecht bij:  
 
Wendy Beurskens ( leerkracht )       
                                                                              

 
 
Ouderbijdrage  
 
Ieder jaar wordt een aantal activiteiten gepland, die de overheid niet subsidieert. Denk aan Sinterklaas, 
Kerst- en carnavalsviering, de koekjes bij het vieren van de verjaardagen en ook ons schoolreisje enz. 
Om die reden wordt ouders gevraagd een financiële bijdrage ter ondersteuning te leveren. Wij hopen 
dat alle ouders hier hun medewerking aan verlenen. Alleen met deze hulp van de ouderbijdrage kunnen 
we leuke dingen voor kinderen in stand houden. De ouderraad doet heel erg haar best om samen met 
school deze bijdrage zo goed mogelijk in te zetten. De ouderbijdrage €8,50 is met de schoolreis € 15,00 
samen € 23,50. Bovendien kan er ook in termijnen worden betaald. Wij willen vóór 31 december alle 
ouderbijdrage geïnd hebben. Geen bijdrage voor schoolreis betekent ook geen schoolreis, maar die 
dag een aanbod op school. 
 
Mocht het niet lukken om te betalen en ook niet in termijnen, dan graag dit aangeven bij Jan Wilms. Wij 
vinden het fijn om ALTIJD een reactie te ontvangen, zodat we niet onnodig contact met jullie hoeven 
op te nemen. Dit is zowel voor jullie als voor ons prettig werken. 

In het schooljaar 2020-2021 zal het bedrag voor de ouderbijdrage flink lager zijn, dan wat jullie 
gewend zijn. De € 15,00 van de schoolreis zal dit jaar niet gevraagd worden te betalen. De 
noodzakelijke kosten, die gemaakt zijn voor Sinterklaas, Sint Maarten, Kerstmis en Carnaval, zullen 
we wel vragen. Voor een aantal ouders zal de ouderbijdrage wel hoger zijn. Zij dienen de bijdrage van 
vorig jaar nog te betalen. Voor nieuwe gezinnen op school, betekent dat zij wel de € 23,50 
ouderbijdrage dienen te betalen. Is betalen moeilijk of is het beter om dit in termijnen te doen, dan is 
dat geen probleem.                   Laat het mij weten via info@mikado.kerobei.nl  
 

mailto:info@mikado.kerobei.nl


Contactouders – Klachtenregeling – Landelijke klachtencommissie - Schoolcontactpersonen 

 

 

Contactouders 

 

Een contactouder is een ouder die de groepsleraar van één groep helpt de hulp te organiseren die 
nodig is bij bijv. het begeleiden van excursies, spellendag, werkjes in elkaar zetten enz.  Ouders die 
graag contactouder willen zijn, kunnen zich opgeven middels een opgavenformulier. Alle ouders die als 
hulpouder hun bijdrage willen leveren, kunnen zich ook middels een opgaveformulier aanmelden en 
hierbij aangeven op welke dagen en bij welke activiteiten ze graag hulp willen bieden.  
 
Op de momenten dat de groepsleerkracht(en) de hulp van ouders nodig hebben, overleggen zij dit met 
de contactouder en vervolgens benadert deze contactouder van de desbetreffende groep de ouders 
die zich als hulpouder hebben opgegeven. In alle groepen is een contactouder gewenst, liefst 2. De 
namen van de contactouders per groep worden aan het begin van het schooljaar gepubliceerd in de 
nieuwsbrief. Wil je andere schoolactiviteiten mee ondersteunen geef je op bij de leerkracht en/of 
ouderraad. “Vele handen maken licht werk”.  
 

Klachtenregeling  
 
Kerobei is een organisatie die nadrukkelijk streeft naar kwaliteit en vernieuwing, waarbij veel ruimte 
wordt geboden aan professionals en de omgeving. Professionals krijgen de ruimte om kwalitatief goed 
onderwijs te leveren en doen dit in de meeste gevallen in een succesvol samenspel met 
ouders/verzorgers. Waar mensen werken kunnen echter ook misverstanden ontstaan, fouten worden 
gemaakt of faalt de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs op school en dat kan soms leiden 
tot een klacht. Een klacht dwingt ons weer eens kritisch naar processen te kijken en daar waar nodig 
te verbeteren. De klacht is in onze visie daarmee een krachtig instrument voor kwaliteitsverbetering. 
Het College van Bestuur neemt de verantwoordelijkheid om klachten op een professionele en 
zorgvuldige wijze te behandelen. Daarom is er een “Klachtenregeling”. Informatie daarover treft u aan 
op de website van Kerobei (www.kerobei.nl) onder het hoofdstuk “organisatie”. 
 

Landelijke Klachtencommissie   
 
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.  
Tel. (070) 3568114. 
 
Schoolcontactpersonen  
 
Wanneer er iets is dat u niet bevalt of waar u zich aan stoort, kunt u allereerst naar de betreffende 
persoon toe gaan om dit te bespreken. Wanneer u dit lastig vindt of wanneer u zich onvoldoende 
gehoord voelt, kunt u contact opnemen met iemand van het managementteam of een van de, hieronder 
genoemde, schoolcontactpersonen. Deze laatsten horen uw verhaal aan en kijken samen met u, hoe 
u verder kunt. 
 
Onze contactpersonen op bs. Mikado : 
 

 
                      
          
 
 
 
 
 

Wendy Beurskens         Bas Lankreijer 
 

 
 
 



Schoolmaatschappelijk werk  

Mikado is in de gelegenheid gebruik te maken van het schoolmaatschappelijk werk. 

Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige, kortdurende voorziening. Vorig jaar waren de 

medewerkers van maatschappelijk werk op school aanwezig.  Wanneer een leerling vastloopt op 

school, in de thuissituatie of in een stagnerende thuissituatie, heeft dat niet alleen invloed op de 

schoolprestaties, maar ook op de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Door in een vroeg stadium 

leerlingen, ouder(s) en docenten te helpen en te ondersteunen, draagt het schoolmaatschappelijk werk 

op een positieve manier bij aan de ontwikkeling en het verbeteren van het functioneren van de leerling 

op school. Schoolmaatschappelijk werk wordt komend jaar ingevuld door Chantal Nelissen. Zij vervult 

een brugfunctie tussen leerling, ouders/verzorgers, school en lokale externe voorzieningen. Zij beschikt 

over een behoorlijk netwerk in het veld.  

Leerkrachten/docenten, maar ook ouders en leerlingen kunnen zelf contact zoeken met onze 

schoolmaatschappelijk werksters. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: pesten of gepest 

worden, gebrek aan sociale vaardigheden, problemen in de thuissituatie of op school, gescheiden 

ouders, geweld, opvoeding, verwerken van verlies(rouw), gedragsproblemen, huiselijk geweld, 

verslaving, loverboy problematiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële problematiek et 

cetera. 

Bij het samenstellen  van deze informatie is het nog niet duidelijk hoe we in de coronacrisis invulling 

kunnen en mogen geven aan de aanwezigheid van Chantal op school. 

 

 

  

 

Chantal Nelissen 

Incluzio Sociale Basis 

 

 

E: cnelissen@incluzio.nl 

T: 06 - 827 183 17  of   088 298 76 53 
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Het overblijven – de Tussenschoolse opvang (TSO) BROOD & SPELEN   
 
Tussenschoolse opvang “Brood & Spelen” verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). 
Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na 
schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid 
tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of 
vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Met deze 
wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij letten erop dat er 
een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes 
tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school. De exacte afspraken over het 
overblijven op onze school kunt u vinden in de school specifieke overblijfinformatie die op school 
verkrijgbaar is. Kinderen nemen zelf hun eten van huis mee. Wij vinden gezonde voeding belangrijk, 
dus snoep, koek, chips, frisdrank en energydrank zijn tijdens de tussenschoolse opvang niet 
toegestaan. Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, 
dient ingeschreven te staan bij Brood & Spelen.  
 
U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl/aanmelden . Wanneer u verhuist of als 
er andere wijzigingen zijn, kunt u deze mutatie doorgeven via het ouderportaal.  
 
Houdt u bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met 2 weken opzegtermijn. De 
coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken 
heeft.  Bij haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator Naïma Benaissa 
is telefonisch bereikbaar op 0681338579 of via de e-mail op mikado@broodspelen.nl .  
 
Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Kantoor is 
telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur op het nummer 033 - 258 86 84 
of via info@broodspelen.nl 
 
 
Naschoolse Activiteiten – Padpress.nl    
 
Skooly heeft de naam veranderd naar PadXpress. De Kameleon van Skooly treedt toe tot de 
Paddenfamilie en is overgegaan in het naschoolse platform voor Noord-Limburg: PadXpress. 
PadXpress was al het naschoolse platform voor de gemeente Peel en Maas, Horst aan de Maas, 
Beesel en Leudal. Nu voegt Venlo zich hierbij. Wat verandert er? Naast de naam en de website eigenlijk 
helemaal niets, dezelfde organisatie, mensen en werkwijze zit achter de PadXpress. Alles gaat door 
zoals jij het gewend bent. Ook jouw account is gewoon overgenomen, lekker makkelijk. Het enige dat 
we van jou vragen is om jouw gegevens goed te controleren en te updaten als je de eerste keer inlogt 
via PadXpress.nl en deze, indien nodig, aan te passen of aan te vullen. 
Vanaf 1 december 2017 ga je naar www.padxpress.nl. 
 
De voordelen: 
- eenzelfde platform voor de regio Noord-Limburg. 
- Kinderen kunnen meedoen met alle activiteiten in alle gemeenten met PadXpress als centrale  
  plek voor inschrijvingen. 
- Beter account overzicht voor ouders. 
- Nieuwe website waar activiteiten kiezen en inschrijven makkelijker is voor ouders. 
 
Heb je vragen? Deze kun je stellen via venlo@padxpress.nl  
 
Wil je meer weten over PadXpress? Kijk dan eens bij het volgende: 
PadXpress info: https://www.padxpress.nl/info/info2/  
Ontmoet de Paddenfamilie: https://www.padxpress.nl/paddenfamilie/  
Lees de Paddenkrant vol leuke spelletjes en verhaaltjes voor kinderen, en lees samen het PadXpress 
voorleesverhaal: https://www.padxpress.nl/paddenfamilie/padxpress-krant/  
Lees hier de meest gestelde vragen over de PadXpress: https://www.padxpress.nl/meest-gestelde-
vragen/  
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Verlof   

 

Het blijkt dat er nogal eens misverstanden bestaan over jullie en onze verplichtingen t.a.v. het 
schoolbezoek van de kinderen, daarom volgen hier kort de belangrijkste bepalingen uit de leerplichtwet. 
 

1. In artikel 3 wordt beschreven, dat de ouders/verzorgers verplicht zijn er voor te zorgen dat hun 
kind op een school staat ingeschreven: uiterlijk op de eerste schooldag van de maand volgende 
op die waarin het kind 5 jaar wordt. Het kind moet dan naar school want het is leerplichtig. 

 
2. Het kind mag echter al naar school als het 4 jaar is. Let op: artikel 4 van de leerplichtwet schrijft 

voor, dat als ouders hun kinderen op een school laten plaatsnemen (dus ook als ze nog geen 5 
jaar oud zijn!) zij verplicht zijn ervoor te zorgen dat dan hun kind het onderwijs ook daadwerkelijk 
volgt. Het is dus niet zo dat ouders van 4 jarige kinderen zelf kunnen bepalen wanneer hun kind 
wel of niet de school bezoekt. 

 
3. Ouders van ingeschreven leerlingen die vrijstelling van deze verplichting willen vragen, dienen 

zich altijd te wenden tot de directeur van de school. 
 

4. De directeur mag niet naar eigen inzicht verlof verlenen, maar dient zich strikt te houden aan de 
wettelijke voorschriften. De directeur mag maximaal 10 dagen verlof per schooljaar verlenen 
voor: 
a. bruiloften, begrafenissen, jubilea 
b. het uitoefenen van godsdienstige verplichtingen 
c. (besmettelijke) ziekte 
d. andere, niet van te voren nader te benoemen gewichtige omstandigheden. 

Daarnaast kan de directeur in bepaalde gevallen extra verlof verlenen voor 4- en 5 jarige kinderen 
(art.11a). 
 

5. Extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties is niet mogelijk. Alleen wanneer vanwege 
de specifieke aard van het beroep van de ouders het slechts mogelijk is om buiten de 
schoolvakanties op vakantie te gaan, kan de directeur van de school voor ten hoogste 10 
schooldagen toestemming geven voor extra vakantie (echter nooit aan het begin van het 
schooljaar!). Ter beoordeling van dit verzoek dient hiertoe een werkgeversverklaring te worden 
overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de schoolvakanties mogelijk is. 

 
6. In gevallen waarin de directeur niet mag beslissen, worden de ouders altijd verwezen naar de 

leerplichtconsulent van de gemeente Venlo. 
 

7. De directeur is verplicht om de leerplichtconsulent mededeling te doen van ongeoorloofd 
schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kinderen zonder toestemming van school houden, 
zal op grond van de Leerplichtwet proces-verbaal worden opgemaakt. 

 
8. In artikel 26 en 27 van deze wet is bepaald, dat zowel de ouders als de directeur, bij niet 

nakomen van deze verplichtingen, worden gestraft met hechtenis of een geldboete. 
 
 
 
Voor nadere informatie over deze Leerplichtwet kunt u zich, behalve tot de directeur van de school, ook 
altijd wenden tot de leerplichtconsulent van de gemeente Venlo.  
Malika Ahlalouch +31 77 3599659  E: m.ahlalouch@venlo.nl 
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Fietsen, auto en verkeersveiligheid ( door de corona hebben we regels en afspraken gemaakt 

met betrekking tot het halen en brengen van leerlingen; dit wijkt af van de onderstaande regels 

en afspraken . 

Fiets 
 
Wij gaan ervan uit dat alle kinderen zo veel mogelijk te voet naar 
school komen. Hoe minder fietsen en auto’s, hoe overzichtelijker 
en dus veiliger de situatie.  
 
Op het kaartje kunnen jullie zien welke kinderen zonder 
toestemming van school met de fiets mogen komen. Alles wat 
binnen het kader valt is goed te lopen en de fiets blijft dus in 
principe thuis. 
 
Behalve dat lopen beter is voor de ontwikkeling van kinderen dan 
met de auto komen, is het ook beter voor het milieu (minder 
uitlaatgassen), je portemonnee (kleine stukjes met de auto zijn 
erg duur) en de gezondheid (dagelijkse portie beweging). 
 
 

 
Auto  
 
Bij de Mikadoschool is een zoen en zoef zone aanwezig, hetgeen uniek is in de gemeente Venlo. De 
aanwezigheid van deze zone voorkomt dat de kinderen op de openbare weg uit moeten stappen.  
Het is er minder druk en hectisch als op de openbare weg en minder verkeer betekent automatisch 
minder kans op ongelukken.  Om de zoen en zoef zone ook veilig te houden is het echter wel 
noodzakelijk dat de ouders zich aan enkele regels houden. Wij verzoeken dan ook alle ouders dringend 
om de voertuigen in de vakken te parkeren.  Is er geen plaats meer, rij dan het schoolplein weer af en 
zet de auto een straat verderop neer.  Ga niet dubbel parkeren op het plein, want dat maakt het voor 
iedereen onoverzichtelijker. Graag het verblijf op het schoolplein zo kort mogelijk houden, zodat er voor 
iedereen ruimte is om de kinderen uit de auto te laten stappen. 
Vanwege de gezondheid de motor van de auto afzetten.  
 

 
     
 
 
 
 

Bij de paaltjes links en rechts zijn parkeervakken gereserveerd voor de fietsen van ouders. 
     
 
Daarnaast heeft b.s. Mikado weer de beschikking over een aantal uiterst fanatieke verkeersbrigadiers. 
Komend jaar gaan we weer starten met leerlingen en ouders als verkeersbrigadiers. Heb je interesse 
om af en toe als verkeersouder mee te helpen? Geef je dan op bij verkeer@mikado.kerobei.nl . 
 
Alleen wanneer jullie auto in de daarvoor bestemde parkeervakken staat mogen kinderen worden 
afgezet aan de zijde van de Alberickstraat. Niet dubbel parkeren, stoppen op het fietspad of op het 
zebrapad. Dit zorgt voor een veiligere omgeving van onze leerlingen en jullie kinderen. 
 

 

AAN EEN VEILIGE SCHOOLOMGEVING WERKEN WE SAMEN! 
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