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Activiteiten en praktische zaken van A tot Z 

 
 

Activiteitencommissie  

De activiteitencommissie bestaat uit ouders van leerlingen die het schoolteam ondersteunen in het 
organiseren van activiteiten op school, zoals: ontbijt eerste schooldag; sinterklaasfeest; kerstviering;  
schoolreis en schoolkamp. In de App kunt u lezen welke ouders deel uitmaken van de AC en welke rol zij 
daarin vervullen.  
 

Allergie 

Wanneer een kind bepaalde producten niet mag eten of drinken, wilt u dit dan doorgeven aan de 
groepsleerkracht?  
 

App 
De Wegwijzer heeft een eigen App voor Android en IOS, voor tablet en smartphone. Met de App verloopt 
de communicatie tussen school en ouders/verzorgers nog makkelijker. Ziekmelden van een leerling kan 
eenvoudig via de App of website. 
 
Een deel van de App is alleen toegankelijk voor ouders/verzorgers. Hierop kunt u klasseninformatie, foto’s 
en video’s vinden. Dit deel is afgeschermd met een inlogcode. 
 
Mededelingen vanuit school, AC en MR, uitnodigingen voor ouderavonden of activiteiten en informatie 
over schoolvakanties kunnen via de App snel worden verspreid onder de gebruikers.  
Vanzelfsprekend wordt alle belangrijke informatie ook via de nieuwsbrief en mail aangeboden of 
aangekondigd.  
 
Bibliotheek  
We raden u aan om een abonnement te nemen bij de bibliotheek. Een abonnement bij de bibliotheek is 
voor kinderen gratis en van harte aan te bevelen voor elk kind. Lezen is een goede vrijetijdsbesteding. 
Lezen geeft een uitbreiding van woordenschat en een bredere algemene ontwikkeling.  
 
Binnenkomst en ophalen  

• Binnenkomst  
o Om 8.20 uur gaat de bel en gaan de deuren van de school open. Om de zelfstandigheid te 

bevorderen stimuleren wij de kinderen om, waar mogelijk, zonder ouders het plein op te gaan 
en naar binnen te komen. We gaan er vanuit dat alle kinderen om 8.30 uur in de klas zijn 
zodat er op tijd gestart kan worden met de lessen.  

o Alle kinderen van de groepen 1 en 2 komen langs de poort aan de Grutterijstraat het plein op 
en gaan naar binnen via de hoofdingang. Mocht uw kind uit de groepen 1 en 2 nog 
begeleiding nodig hebben, gaat u dan op het schoolplein bij de zandbak staan, de andere 
kinderen kunnen dan vrij doorlopen.  

o Alle kinderen van de groepen 3 komen langs de poort aan de Grutterijstraat het plein op en 
gaan via de buitendeur in het eigen lokaal naar binnen.  

o De leerlingen van groep 4 t/m 8 verzamelen zich op het schoolplein aan de Bieselaar en gaan 
als de bel gaat zelfstandig naar binnen. 
 

o In de middag is er vanaf 13.00 uur toezicht op het schoolplein. Vanaf dan mogen de kinderen 
die thuis gegeten hebben het plein op komen. Om 13.05 uur gaat de bel en gaan alle kinderen 
zelfstandig naar binnen. We gaan er vanuit dat alle kinderen om 13.15 uur in de klas zijn zodat 
er op tijd gestart kan worden met de lessen. 
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• Ophalen 
o Ouders van de groepen 1 – 2 en 3 en de begeleiders van de BSO kunnen, als dat nodig is, 

vanaf 11.55 uur en 15.10 uur op het schoolplein hun kind opwachten. Als u daarvoor het deel 
rechts van de poort bij de zandbak gebruikt, kunnen de andere kinderen vrij de poort uitgaan. 

 
Buitenschoolse opvang/ Tussenschoolse opvang 
Iedere school is verplicht om buitenschoolse en tussenschoolse opvang aan te bieden. Onder 
buitenschoolse opvang verstaan we opvang voor en na schooltijd. Onder tussenschoolse opvang verstaan 
we de tijd tussen 12.00 en 13.00 uur. De Wegwijzer hecht veel waarde aan professionele opvang.  
Wij hebben ervoor gekozen om samen te werken met Kinderopvang De Toverdroom, een betrouwbare 
partner, die de voorschoolse, de tussenschoolse en buitenschoolse opvang voor de kinderen dichtbij 
school kan regelen.  
Aan het eind van deze gids treft u de contactgegevens aan. 
 
Cluster De Parel 
De basisscholen Menorah (Oosterhout), De Schoof (Raamsdonksveer) en De Wegwijzer (’s Gravenmoer), 
vormen samen onderwijscluster “De Parel”. Het managementteam van “De Parel” bestaat uit:  
 

Directie Intern begeleiders (IB) 

Peter Honcoop 
clusterdirecteur van De Parel 

Irmgard Monteiro  
IB voor alle groepen op De Schoof  
IB voor groep 3 t/m 8 op De Wegwijzer 
 

Marc Jespers 
directeur De Schoof en De Wegwijzer 
 

Muriel Peeters 
IB voor voorschool en groep 1 - 2 op de Menorah  
IB voor groep 1 - 2 op De Wegwijzer 
 

Petra Sonke 
locatiedirecteur Menorah 
 

Maaike Roelands – Mathijssen 
IB voor groep 3 t/m 8 Menorah 
 

 
Binnen het cluster wordt ernaar gestreefd samen te doen wat samen kan, maar met behoud van de eigen 
identiteit van de drie scholen. 
 
Communicatie  
Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over uw kind(eren) en de gang van zaken op school. Dit 
doen wij door de informatieavond, rapportgesprekken, de App en nieuwsbrieven. Indien u zelf vragen 
heeft kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de leerkracht of directeur.  
Indien u iets wilt doorgeven aan de leerkracht dan kunt u hem of haar ook per e-mail bereiken.  
 
Alle mailadressen zijn: 
voornaam.achternaam@pcpomiddenbrabant.nl 
 
Indien u gescheiden bent, krijgen zowel u als uw ex-partner de nieuwsbrief per mail. Wanneer het 
rapport, een uitnodiging of rapportage van Cito of KIJK mee naar huis gaat krijgt de ouder waar het kind 
verblijft de informatie. Wij vinden het de verantwoordelijkheid van de ouders om elkaar indien nodig te 
informeren. Dit geldt ook voor gesprekken. U krijgt één uitnodiging, u kunt zelf bepalen of u samen komt 
of samen een keuze maakt wie er naar het gesprek gaat. 
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Explora onderwijs 
Binnen PCPO Midden Brabant wordt onder de naam Explora in aparte groepen onderwijs gegeven aan 
(hoog)begaafde leerlingen. Hiermee willen we recht doen aan de behoefte van (hoog)begaafde leerlingen 
die sneller en met name anders leren dan andere leerlingen. 
Op IKC De Vincent in Etten Leur en op de Vijf Eiken in Rijen wordt voltijds HB onderwijs gegeven. 
Op De Schoof in Raamsdonksveer, De Wegwijzer in `s Gravenmoer en De Fontein in Breda wordt deeltijds 
HB aangeboden.  
Bij het begaafdenonderwijs wordt de gewone lesstof verkort en aangepast aangeboden zodat er meer 
ruimte is voor verbreding in de vorm van thematisch onderwijs en het ontwikkelen van andere 
vaardigheden zoals omgaan met faalangst en leren leren.  
 
Waarom biedt cluster de Parel deeltijd HB-onderwijs aan? 

• Kinderen kunnen zo met ontwikkelingsgelijken, oftewel “peers” samen werken. Daarnaast willen 
we hen ook de gelegenheid geven in hun vertrouwde omgeving te blijven doordat zij alleen in de 
ochtenden deel zullen nemen aan dit gespecialiseerde onderwijs.  

• Explora wordt van maandagochtend tot en met donderdagochtend aangeboden. De middagen en 
vrijdagen gaan de leerlingen naar hun eigen klas op hun eigen school.  

• Voor voltijds HB onderwijs kunnen de kinderen terecht op beide andere scholen. 
Meer informatie? 

• Op de website www.explorabrabant.nl vindt u meer informatie over de procedure, de 
intakeformulieren en de praktische informatie. Ook kunt u ons mailen voor meer informatie of 
een kennismakingsgesprek via het emailadres explora@pcpomiddenbrabant.nl 

 
Extra verlof 
Verzoek om extra vrij te krijgen voor kinderen van 5 jaar en ouder moeten minstens 2 weken van tevoren 
schriftelijk worden ingediend bij de directie. Slechts in bijzondere gevallen kan een dergelijk verzoek 
worden ingewilligd. Een formulier om verlof aan te vragen kunt u downloaden van de website en is op 
school verkrijgbaar. 
Bezoek aan de huisarts en het ziekenhuis is moeilijker in te plannen. Hiervoor kunt u ook op de dag van 
het bezoek een verlofformulier invullen. Voor een regulier bezoek aan de tandarts of orthodontist, krijgt u 
geen verlof. Wij gaan ervan uit dat u die bezoeken plant buiten de schooltijden. 
 
Goede doelen 
Elke week mogen de kinderen, als zij dat willen, op dinsdag geld mee brengen voor het goede doel. 
Afgelopen schooljaar was dat voor de kinderen die te maken kregen met het oorlogsgeweld in Oekraïne. 
Komend schooljaar bekijken we samen met de kinderen welk doel we dit schooljaar centraal stellen.  
Ook de opbrengst van de Wegwijzer fair gaat geheel naar hetzelfde goede doel. 
 
 
  

http://www.explorabrabant.nl/
mailto:explora@pcpomiddenbrabant.nl
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Groepsindeling 2022-2023 
Groep  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

1-2  Truus  Truus  Truus  Muriel  
 

3 Natasja  Natasja  Natasja  Natasja  Natasja  

4-5  Judy Judy Judy Judy Judy 

5-6  Tim Tim Tim Tim Tim 

7-8  Daisy  Daisy Daisy Daisy Jorine 

Explora en  
verrijking 

Paulien Paulien Paulien Paulien  

Ondersteuning     Jorine  

Leraar ondersteuner Ingrid  Ingrid    Ingrid    

IB 1-2    Muriel       

IB 3-8  Irmgard      Irmgard    

Management  Marc  Peter  Marc om de 
week  

  Marc  

 

 

Gym 

Voor het gymonderwijs wordt gebruik gemaakt van gymzaal “De Wiel”, gelegen in de omgeving van de 

school. Alle gymlessen worden gegeven door Liselotte van Luijt, combinatiefunctionaris sport van de 

gemeente Dongen. 

 

Op maandag zie het gymrooster er als volgt uit. Op woensdag ochtend:  
Explora   09.00 – 09.45   
Groep 5-6:   09.45 – 10.30  
Groep 4-5:   10.30 – 11.15 
Groep 7-8:  11.15 – 12.00 
Tussenschoolse sport:  12.30 – 13.00 
Groep 1-2:  13.30 – 14.15 
Groep 2-3  14.15 – 15.00 

Explora:  08.15 – 08.55 
Groep 1-2:   08.55 – 09.35   
Groep 2-3:   09.35 – 10.15   
Pauze:   10.15 – 10.30 
Groep 4-5:   10.30 – 11.10 
Groep 5-6:  11.10 – 11.50 
Groep 7-8           11.50 – 12.30 

 
Juf Liselotte verzorgt ook de tussenschoolse sport op de maandag. 
Wanneer uw kind niet kan deelnemen aan de gymles ontvangen wij graag een berichtje 
 
Informatie-inloopavond   
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een inloopavond. Deze avond verwachten wij u samen 
met u kind(eren) op school tussen 17.30 en 19.00 uur.  In alle klassen is deze avond materiaal in te kijken 
van het betreffende leerjaar. Uw kind kan uitleg geven over het werken in de groep. Uiteraard zijn ook de 
groepsleerkracht(en), intern begeleider en directie aanwezig waaraan u uw vragen kunt stellen en krijgt u 
informatie mee naar huis om nog eens door te lezen.   
 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
Als u een broertje of zusje in wilt schrijven op onze school, kunt u telefonisch of per mail een afspraak 
maken. Graag maken wij tijd voor u, zodat wij al kennis kunnen maken met onze nieuwe leerling.  
Aanmelden kan op afspraak gedurende het hele schooljaar. 
 
Kinderpostzegels? 
Elk jaar doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan de landelijke kinderpostzegelactie. Kinderen 

verkopen dan postzegels voor een goed doel. De Stichting Kinderpostzegels verzorgt zelf administratie en 

beheer van de betalingen. Dit gebeurt per bank of giro. Kinderen hoeven dus nooit met contant geld over 

straat.   
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Luizencontrole  
Mocht u hoofdluis constateren bij uw kind(eren), geeft u dat dan zo snel mogelijk door aan de leerkracht. 
De directie stuurt dan een melding aan de ouders van de betreffende groep(en) met het verzoek aan de 
ouders om hun eigen kind(eren) en zichzelf goed te controleren.  
Alle kinderen krijgen van school een luizenzak in bruikleen. 
 
Medezeggenschapsraad 
De basisscholen Menorah (Oosterhout), De Schoof (Raamsdonksveer) en De Wegwijzer (’s Gravenmoer), 
hebben één medezeggenschapsraad. In deze medezeggenschapsraad zijn ouders en personeelsleden van 
alle drie de scholen vertegenwoordigd. In de App leest u wie er deel uitmaken van de MR en GMR. Ook de 
vergaderdata en goedgekeurde notulen treft u daar aan. 
 
Met de fiets naar school?  
Natuurlijk mogen kinderen die ver van school wonen, op de fiets naar school komen. Kinderen die vlak bij 
school wonen, kunnen, mede i.v.m. de beperkte ruimte in de fietsenstalling, beter lopend komen. Het 
stallen van de fiets gebeurt achter de witte lijnen. 
Het verdient aanbeveling uw kind erop te wijzen de fiets zeker op slot te zetten. Wellicht ten overvloede: 
de school is niet aansprakelijk voor schade aan de fietsen. 
 
Nieuws(flitsen)  

De nieuwflits verschijnt 1 keer per twee weken. Ze geeft informatie over allerlei zaken die binnen onze 

school plaats vinden. De nieuwsflits wordt dit schooljaar wederom verstuurd per e-mail.  

De nieuwsflitsen kunt u ook lezen via de app van De Wegwijzer.   
 
Open ochtend en informatieavond nieuwe ouders  
Jaarlijks organiseren wij een informatieavond en open ochtend voor ouders die nog geen kinderen bij ons 
op school hebben. Dit jaar is de informatieavond gepland op maandag 16 januari en de open ochtend op 
woensdag 18 januari. Als u gezinnen met jonge kinderen in uw omgeving kent die op zoek zijn naar een 
school, kunt u hen daar alvast over inlichten. Natuurlijk hoeven nieuwe ouders niet te wachten op deze 
bijeenkomsten. Na het maken van een afspraak wordt elke belangstellende ouder individueel 
geïnformeerd en rondgeleid.  
 
Ontwikkelgesprek en Rapporten 
In het eerste deel van het schooljaar nodigen de leerkrachten van groep 4 t/m 8 de leerlingen van de 
groep uit, om samen met hun ouders deel te nemen aan een ontwikkelgesprek. Vooraf hebben de 
leerlingen in de klas de gelegenheid gekregen om op een speciaal ontwikkeld formulier vragen die te 
maken hebben met hun welbevinden en ontwikkeling te beantwoorden. Dat document is leidraad voor 
het gesprek, waarin we de leerling helpen het initiatief te nemen. Aan het eind van dit gesprek komen ook 
de leerresultaten aan bod op een manier die passend is bij uw kind. 
Bij het ontwikkelgesprek voor de leerlingen van groep 3 zijn de leerlingen zelf niet aanwezig. 
Daarnaast krijgen alle kinderen van groep 3 t/m 8 tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. Naar 
aanleiding van het eerste rapport in februari zal een gesprek tussen ouders en de groepsleerkracht 
plaatsvinden. Hiervoor krijgt u te zijner tijd een uitnodiging.  
De kinderen in groep 1 en 2 krijgen tweemaal per jaar een KIJK! Rapportage indien ze meer dan 6 
maanden onderwijs hebben gevolgd. De groepsleerkracht gaat met alle ouders hierover in gesprek in 
januari en juni. Hiervoor krijgt u te zijner tijd een uitnodiging.  
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Schoolgids 
Wilt u meer informatie over de school, dan kunt u deze vinden in de schoolgids. Deze ligt ter inzage op 
school en is te vinden op de website. 
 
Schooltijden 
Groep 1 en 2 
Maandag, dinsdag, donderdag    08.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur 
Woensdag       08.30-12.30 uur 
Groep 3 t/m 8 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  08.30-12.00 uur en 13.15-15.15 uur 
Woensdag      08.30-12.30 uur 
Explora 
Maandag, dinsdag en donderdag    08.15-11.45 uur  
Woensdag      08.15-12.15 uur 
 
Vakantierooster 

Herfstvakantie Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Kerstvakantie Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023 

Goede Vrijdag Vrijdag 7 april 2023 

Tweede paasdag Maandag 10 april 2023 

Meivakantie Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaart Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag Maandag 29 juni 2023 

Zomervakantie Maandag 14 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023 

 
Aanvullende vrije dagen (alle leerlingen zijn dan vrij):  
Vrijdag 21 oktober 2022 
Vrijdag 23 december 2022  
Donderdag 16 februari en vrijdag 17 februari 2023  
Vrijdag 16 juni 2023 Feestdag PCPO 
Maandag 19 juni 2023  
 
Vrijwillige Ouderbijdrage  
Aan alle ouders/verzorgers van de basisschoolleerlingen (groepen 1 t/m 8) wordt een vrijwillige 
ouderbijdrage gevraagd van € 45,00 per kind per jaar.  
Met het geld kunnen wij activiteiten organiseren zoals sinterklaasviering, kerstviering, paasviering en de 
sportdag. Ook het schoolkamp, waaraan uw kind gedurende haar/zijn gehele basisschoolperiode 
deelneemt, wordt hiervan betaald. Als u niet wilt, of kunt bijdragen, mogen de kinderen vanzelfsprekend 
toch met alle activiteiten meedoen. 
Meer informatie over de ouderbijdrage kunt u opvragen bij de directie of de penningmeester van de 
Activiteiten Commissie. Het mailadres vindt u in de App.  
 
Website  
Op www.pcbwegwijzer.nl kunt u informatie van de school vinden. 
 
Ziekmelden 
U kunt uw kind ziekmelden via de telefoon, via een formulier in de App én via een formulier op de 
website. We stellen het op prijs als u kort wilt aangeven wat de klachten zijn.  
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Adressenlijst 

 
 
 
 

PCB De Wegwijzer 
Grutterijstraat 27 
5109 TD ’s Gravenmoer 
 
T0162-312634 
E wegwijzer@pcpomiddenbrabant.nl 
I www.pcbwegwijzer.nl 

 

Stichting PCPO Midden-Brabant 
Stichtingsdirectie:  
Dhr. A. Wever en Mevr. C. van Donk 
Heerbaan 250 
4817 LN Breda 
 
T 076-2046300 
E info@pcpomiddenbrabant.nl 
I www.pcpomiddenbrabant.nl 

 
BSO/TSO “de Toverdroom” 
Bergenstraat 1-3 
4944 XE Raamsdonk 
 
T 0625226824 
E detoverdroom@gmail.com  
I www.de-toverdroom.nl  
 

  
 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Postbus 190 
4940 AD Raamsdonksveer 
 
T 0162-690120 
I www.cjggeertruidenberg.nl 
 

GGD Hart van Brabant 
Reitseplein 3 
5037 AA Tilburg 
 
T 0900 364 64 64 
E www.ggdhvb.nl/contact   
I www.ggdhvb.nl 
 

Leerplichtambtenaar  
Margreet Ploegman-Jelsma 
Hoge Ham 62 
5104 JJ Dongen  
Postbus 10153 
5100 GE Dongen   
 
T 14-0162  
M 06-46910314 
E margreet.ploegman@dongen.nl  
  

Landelijke klachtencommissie GCBO 
(Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs) 
Mevrouw mr. A.C. (Achien) Melis-Gröllers 
De Heer Mr. S.J. (Simon) Steen 
Postbus 394 
3440 AJ Woerden 
 
T 070-3861697, ma. t/m vr. van 9.00 – 16.30  
E info@gbco.nl  
I www.gbco.nl 
 

Stichting Leergeld Oosterhout e.o. 
Postbus 4093 
4900 CB Oosterhout 
 
T 0162 – 458487 
E info@leerlgeldoosterhout.nl 
I www.leergeld.nl 
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