
Kalender 2020/2021



Even voorstellen …. Team Kindcentrum TOON

Marieke Marc Inge Ria Esther Marianne Maartje

Habraken Voorsluis ter Haar Klarenberg van Rijt van den Berg Mulder

Marcia Bas Heidi Nicolle Nicole Mireille Guus

Lauw Meijsen Verweij Ortjens Stams Berendsen van Kan

Nagihan Claudia Coen Lotte Emma Liesbeth Ashi

Hasturk Megens Steintjes Strous de Jong Beijer Gharafi

Annemarie Annèt Hans Rachel Mariska Femke Mireille

Berntsen Miedema Pollkläsener Rutgers Roskamp van Boekel Philips



Op een centrale plek in het hart van Neerbosch Oost ligt Kindcentrum TOON. Een plek waar alle 

kinderen en hun ouders uit de wijk welkom zijn om gebruik te maken van het samenhangend 

aanbod van kinderopvang, onderwijs en welzijnswerk.

Ons nieuwe gebouw is nu een feit. Hierin wordt kinderopvang, basisonderwijs en welzijn 

aangeboden onder één nieuw dak.

De kinderopvang wordt verzorgd door KION (www.kion.nl), het basisonderwijs door Stichting St. 

Josephscholen (www.josephscholen.nl) en het welzijnswerk door Bindkracht10 

(www.bindkracht10.nl). Daarnaast werkt het team samen met waardevolle ondersteunende 

partners.

Kindcentrum TOON:

een plek in de wijk waar talent tot bloei komt.

Eva Mayda Brian              Marjolijn           Milou                  Carmen

van den Berg Dirksen van Faasen Haarhuis      van Wensen           Sanders

Stephanie Elske Marit Ramona Rosalie Jacqueline Claudia

Derks van der Heijden Nissen Smits Taks Harmens Verheij

http://www.kion.nl/
http://www.josephscholen.nl/
http://www.tandemwelzijn.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnv-q2oJXVAhWRaFAKHYBpAuwQjRwIBw&url=https://wzw.nl/content/kion-logo&psig=AFQjCNEQGsG-0Fw1EsRdoenv2tX1OLnxUQ&ust=1500550517291780


Beste ouders/verzorgers,

Voor u ligt de jaarkalender van Kindcentrum TOON

Naast belangrijke data voor u en uw kind(eren), vindt u in deze kalender handige 

informatie. Voor een uitgebreide toelichting op de verschillende onderwerpen verwijzen 

we naar de schoolgids. Deze vindt u op de website www.kindcentrumtoon.nl.

De komende maanden zullen er activiteiten en dergelijke bij komen. Op de website 

vindt u onder het kopje ‘schooljaar 2020-2021’ de actuele jaarkalender.

Wijzigingen en aanvullingen leest u in de nieuwsbrief die u iedere twee weken in uw 

mailbox vindt.

Een fijn schooljaar gewenst!

Met vriendelijke groet,

Team Kindcentrum TOON

http://www.octaaf.nl/
http://www.octaaf.nl/
http://www.octaaf.nl/


Augustus 2020
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24

1ste schooldag

Deze week 

luizencontrole

Start inschrijven 

periode 1 

activiteitenplein

25 26 27 28

Laatste dag 

inschrijven 

periode 1 

activiteitenplein

29 30

31 1 2 3 4 5 6
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September 2020

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

31 1 2 3 4 5 6

7

Start 

activiteiten-

plein

periode 1

19.00- 20.30

Infoavond 

groep 3 t/m 5

8 9 10

Ouder-

bijeenkomst

8.20 - 10.00

19.00-20.30

Infoavond

Groep 6 t/m 8

11 12 13

14 15

8.30 - 10.00

Bijeenkomst

hoofdluis

16 17

Verhuisdag 1

Groep 1 t/m 8

Vrij

Dag van de 

pedagogisch 

medewerker

18

Verhuisdag 2

Groep 1 t/m 8

vrij

19 20

21

Verhuisdag 3

Groep 1 t/m 8

vrij

22

Verhuisdag 4

Groep 1 t/m 8

vrij

23

Starten in het 

nieuwe 

gebouw

24 25

Opening 

Kindcentrum

TOON

26 27

28 29 30

Start kinder-

boekenweek

1 2 3 4
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Oktober 2020

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

28 29 30 1 2

Studiedag

Groep 1 t/m 8 

vrij

3 4

Dierendag

5

Dag van de 

leraar

6 7 8

Inschrijven 

periode 2 

activiteiten-

plein

9 10 11

12

8.30-9.00

Ouders 

kunnen kijkje 

nemen in 

cluster 1-2-3

13

8,30-9.00

Ouders

kunnen 

kijkje nemen 

in cluster 

7-8

14

Ouder-

bijeenkomst

8.20 -10.00

8.30-9.00

Ouders

kunnen 

kijkje nemen 

in cluster 

4-5-6

15

Laatste dag 

inschrijven 

activiteiten-

plein

periode 2

16 17 18

19

Herfstvakantie

20 21 22 23 24

Einde 

zomertijd: klok 

een uurtje 

terug zetten

25

26

Deze week 

luizencontrole

Studiedag

Groep 1 t/m 8 

vrij

27 28 29

Laatste dag 

activiteiten-

plein

periode 1

30

Spelinloop

kleuters

31 1
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November 2020
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

26 27 28 29 30 31 1

2 3

Ouder-

gesprekken 

broertjes/zusje

s avond groep 

1 t/m 8

4 5 6

Start week 

van de media-

wijsheid

7 8

9

Schoolfoto-

graaf

Start periode 

2 activiteiten-

plein

10

Ouder-

bijeenkomst

8.20 -10.00

11 12 13 14

Sinterklaas in 

het land

15

16 17

Spelinloop

kleuters

18

Studiedag

Groep 1 t/m 8 

vrij

19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 2 3 4 5

Symfoniestraat 210 6544 TN Nijmegen 024-3771250 
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December 2020

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

30 1 2 3 4

Sinterklaas op 

school

5 6

7

Inschrijven 

periode 3

activiteitenplein

8 9 10

Ouder-

bijeenkomst

8.20 -10.00

11 12 13

14

Laatste dag 

inschrijven 

activiteitenplein

15 16

Spelinloop 

kleuters

17

17.30-19.00

Kerstviering

Laatste dag 

periode 2

Activiteiten-

plein

18

12.00 uur: 

leerlingen vrij

19 20

21

Kerstvakantie

22 23 24

Kerstavond

25

Eerste 

Kerstdag

26

Tweede

Kerstdag

27

28 29 30 31

Oudjaars-

avond

1

Nieuwsjaars-

dag

2 3
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Januari 2021

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

28 29 30 31 1 2 3

4

Deze week 

luizencontrole

5 6 7

Rapport 

groep 8

8 9 10

11

Start periode 

3 activiteiten-

Plein

Advies-

gesprekken 

groep 8

12 13

Ouder-

bijeenkomst

8.20 -10.00

14 15 16 17

18

Cluster 7/8 

avondmarkt 

VO scholen, 

locatie 

Dominicus 

college

19 20 21

Spelinloop

kleuters

22

Start nationale

voorlees-

dagen

23 24

25 26

Cluster 7/8 

avondmarkt 

VO scholen, 

locatie Citadel 

College

27

Rapport 

groepen 7

28 29 30 31
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Februari 2021

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1

Rapport-

gesprekken 

groepen 7

2 3 4

Start 

inschrijven 

periode 4 

activiteitenplein

5 6

Open dag

VO scholen

7

8 9

Ouder-

bijeenkomst

8.20 -10.00

10

Laatste dag

inschrijven

periode 4

activiteiten-

plein

11

Studiedag

groepen 

1 t/m 8 vrij

12

Carnaval

13 14

Valentijnsdag

15

Voorjaars-

vakantie

16 17 18 19 20 21

22

Deze week 

hoofdluis-

controle

23 24 25 26

Laatste dag 

periode 3 

activiteiten-

plein

27 28

Voor 1 maart 

broertjes/

zusjes 

opgeven 

Schoolwijzer

Symfoniestraat 210 6544 TN Nijmegen 024-3771250
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Maart 2021

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 2 3

Rapport mee

Oudste 

kleuters t/m 

groep 6

4

Studiedag

Groepen 

1 t/m 8 vrij

5 6 7

8

Start periode 4 

activiteiten-

plein

Ouder-

gesprekken 

broertjes/

zusjes oudste 

kleuters t/m 

groep 6

9 10

Ouders 

kunnen kijkje 

nemen in 

cluster 1-2-3

11

Ouders 

kunnen kijkje 

nemen in 

cluster 4-5-6

12

Ouders 

kunnen kijkje 

nemen in 

cluster 7-8

13 14

15 16 17

Ouder-

bijeenkomst

8.20 -10.00

18 19 20 21

22 23

Spelinloop

kleuters

24 25 26 27

Start 

zomertijd: klok 

uurtje vooruit 

zetten

28

29 30 31 1 2 3 4
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April 2021
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

29 30 31 1

Witte 

donderdag

2

Goede vrijdag

lesdag

3 4

Eerste

Paasdag

5

Tweede

Paasdag

6 7 8 9 10 11

12

Start 

Ramadan

13 14 15

Ouder-

bijeenkomst

8.30 -10.00

Inschrijven 

periode 5 

activiteiten-

plein

16 17 18

19

Laatste dag 

periode 4 

activiteiten-

plein

20 21 22

Spelinloop 

Kleuters

Laatste dag 

inschrijven 

periode 5 

activiteiten-

plein

23

Koningsspelen

24 25

26 27

Koningsdag

Leerlingen vrij

28 29 30 1 2
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Mei 2021
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

26 27 28 29 30 1 2

3

Meivakantie

4 5

Bevrijdings-

dag

6 7 8 9

Moederdag

10

Meivakantie

11 12 13

Hemelvaarts-

dag

Suikerfeest

14 15 16

17

Deze week 

hoofdluis-

controle

18

Ouder-

bijeenkomst
8.20 -10.00

19

Schoolreisje

20 21 22 23

Eerste 

Pinksterdag

24

Tweede 

Pinksterdag:

vrij

25

Studiedag

Kinderen 

groep 1 t/m 8 vrij

26

Start periode 5 

activiteitenplein

27 28

Spelinloop 

kleuters

29 20

31

Rapport 

jongste 

kleuters

1 2 3 4 5 6
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Juni 2021
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

31 1 2 3 4 5 6

7

Ouder-

gesprekken

Jongste

kleuters

8 9 10 11 12 13

14 15 16

Ouder-

bijeenkomst

8.20 -10.00

17 18 19 20

Vaderdag

21

Spelinloop

kleuters

22 23 24 25 26 27

28

Studiedag

groepen

1 t/m 8 vrij

29

19.00 Musical 

groep 8

30 1 2 3 4
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Juli 2021
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

28 29 30 1 2 3 4

5

Kamp groep 8

Laatste dag 

periode 5 

activiteiten-

plein

6

Kamp groep 8

7

Kamp groep 8

Rapporten

oudste 

kleuters t/m 

groep 7 mee

8

Kamp groep 8

Doorschuif-

brief mee

9 10 11

12

08.30-10.00

doorschuif 

ochtend

Groep 8 

starten om 

10.30 uur

13

Rapport

groep 8 mee

19.30 -22.00

Eindfeest 

groep 8

14

Groep 8 vrij 

compensatie 

kamp

15

Groep 8 vrij 

compensatie 

kamp

16

Groep 8 vrij 

compensatie 

kamp

Laatste 

schooldag 

viering

12.00 vrij

17

Zomer-

vakantie

18

Zomer-

vakantie

19

Zomervakantie

20

Zomervakantie

21

Zomer-

vakantie

22

Zomer-

vakantie

23

Zomer-

vakantie

24

Zomer-

vakantie

25

Zomer-

vakantie

26

Zomervakantie

27

Zomervakantie

28

Zomer-

vakantie

29

Zomer-

vakantie

30

Zomer-

vakantie

31

Zomer-

vakantie

1
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Augustus 2021

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

26 27 28 29 30 31 1

Zomervakantie

2

Zomervakantie

3

Zomervakantie

4

Zomervakantie

5

Zomervakantie

6

Zomervakantie

7

Zomervakantie

8

Zomervakantie

9

Zomervakantie

10

Zomervakantie

11

Zomervakantie

12

Zomervakantie

13

Zomervakantie

14

Zomervakantie

15

Zomervakantie

16

Zomervakantie

17

Zomervakantie

18

Zomervakantie

19

Zomervakantie

20

Zomervakantie

21

Zomervakantie

22

Zomervakantie

23

Zomervakantie

24

Zomervakantie

25

Zomervakantie

26

Zomervakantie

27

Zomervakantie

28

Zomervakantie

29

Zomervakantie

30

1e schooldag!

1 2 3 4 5 6
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Algemene

Informatie
Bereikbaarheid

Kindcentrum TOON
Adres Symfoniestraat 210, 6544 TN Nijmegen

Website www.kindcentrumtoon.nl

Telefoonnummer 024 3771250

Telefoonnummers en e-mailadressen
Basisschool TOON 024 3771250 info@kindcentrumtoon.nl

Peutergroep TOON 06-29220142 pgrnotedop@kion.nl

Het Activiteitenplein 06-10011327 mireille.berendsen@bindkracht10.nl

Algemene telefoonnummers
Stichting St. Josephscholen 024 3818283

KION servicebureau 024 3602058

Bindkracht10 024 3650111

Openingstijden
De lestijden zijn elke dag hetzelfde: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur. Voor aanvang 

van de lessen is er 10 min inlooptijd (8.20-8.30 uur). Om 8.30 uur starten de lessen.

De Peutergroepen zijn elke dag open van 8.30 uur tot 11.30 uur. Op maandag ook van 12.30 uur

tot 15.30 uur.

Het Activiteitenplein biedt maandag t/m donderdag na schooltijd vanaf 14.00 uur activiteiten aan.

Kind Centrum Management Team
Directeur Miliou van Wensen m.vanwensen@kindcentrumtoon.nl

Clustercoördinator kleuters/3 tot 1 jan           Arianne de Bruin a.debruin@kindcentrumtoon.nl 

Clustercoördinator 4/5/6 tot 1 jan                  Lotte Strous l.strous@kindcentrumtoon.nl

Clustercoördinator  7/8                                  Eva van den Berg e.vandenberg@kindcentrumtoon.nl

Coördinator Bredeschool Nicole Stams nicole.stams@bindkracht10.nl

KION Clustermanager Guus van Kan g.van.kan@kion.nl

Kion
Peutergroep 1 Jacqueline Harmens | Mayda Dirksen I Nagihan Hasturk

prgnotedop@kion.nl I 06-29220142

Peutergroep 2 Femke van Boekel I Maartje Mulders prgnotedop@kion.nl

06-29220142

Educatief ondersteuner VVE Mayda Dirksen m.dirksen@kion.nl



Cluster 1-2-3

Kleuters A Ria Klarenberg r.klarenberg@kindcentrumtoon.nl | Annemarie Berntsen

a.berntsen@kindcentrumtoon.nl

Kleuters B Annèt Miedema a.miedema@kindcentrumtoon.nl | Esther van Rijt e.vanrijt@kindcentrumtoon.nl

Kleuters C Marianne van den Berg m.vandenberg@kindcentrumtoon.nl

Groep 3A Marit Nissen m.nissen@kindcentrumtoon.nl

Groep 3B Marjolijn Haarhuis m.haarhuis@kindcentrumtoon.nl

Cluster 4-5-6

Groep 4A     Tot en met december: Carmen Sanders c.sanders@kindcentrumtoon.nl

Groep 4A Lotte Strous l.strous@kindcentrumtoon.nl| Emma de Jong e.dejong@kindcentrumtoon.nl

Groep 4B Marieke Habrakenm.habraken@kindcentrumtoon.nl | Annèt Miedema a.miedema@kindcentrumtoon.nl

Groep 5 Rachel Rutgers r.rutgers@kindcentrumtoon.nl | Inge ter Haar i.terhaar@kindcentrumtoon.nl

Groep 5/6 Mariska Roskamp m.roskamp@kindcentrumtoon.nl | Claudia Verheij c.verheij@kindcentrumtoon.nl

Groep 6 Stephanie Derks s.derks@kindcentrumtoon.nl |

Elske van der Heijden e.vanderheijden@kindcentrumtoon.nl

Cluster 7-8

Groep 7A Heidi Verweij h.verweij@kindcentrumtoon.nl | Stephanie Derks s.derks@kindcentrumtoon.nl

Groep 7B Rosalie Taks r.taks@kindcentrumtoon.nl | Inge ter Haar i.terhaar@kindcentrumtoon.nl

Groep 8 Bas Meijsen b.meijsen@kindcentrumtoon.nl | Mireille Philips m.philips@kindcentrumtoon.nl

Sportdocent (onder- + naschools) Coen Steintjes c.steintjes@kindcentrumtoon.nl

Vervanging werkdrukdagen Lotte Strous l.strous@kindcentrumtoon.nl

Onderwijs ondersteunend personeel

Administratief medewerker Marcia Lauw m.lauw@kindcentrumtoon.nl

Conciërge Marc Voorsluis m.voorsluis@kindcentrumtoon.nl

Ondersteuningsteam:

Intern begeleider startgroep t/m gr. 4 Liesbeth Beijer l.beijer@kindcentrumtoon.nl

Intern begeleider gr. 5 t/m 8 Mireille Philips m.philips@kindcentrumtoon.nl

Remedial teacher (RT) Mariska Roskamp m.roskamp@kindcentrumtoon.nl

Kindercoach Rachel Rutgers r.rutgers@kindcentrumtoon.nl

Onderwijsassistent Jenn van den Bos j.vandenbos@kindcentrumtoon.nl

Onderwijsassistent Hans Pollkläsener h.pollklasener@kindcentrumtoon.nl

Plusklas Bas Meijsen b.meijsen@kindcentrumtoon.nl

Bindkracht10:

Brede schoolcoördinator: Nicole Stams nicole.stams@bindkracht10.nl

Coördinator Het Activiteitenplein Mireille Berendsen mireille.berendsen@bindkracht10.nl

Opvoedingsondersteuning Nicole Ortjens nicole.ortjens@bindkracht10.nl

Samenwerkingspartners:

Zorgcoördinator Kijk op Kleintje (KION) Margo de Graaf mdegraaf@ggdgelderlandzuid.nl

Schoolmaatschappelijk werk Kim van Reenen k.vanreenen@sterker.nl

De School als Vindplaats Willeke van Beek w.vanbeek@entrealindenhout.nl

Algemene 

informatie
Bereikbaarheid

deel 2



Ziekte en andere medische afspraken
Om uw kind alle kansen te geven, vinden wij het heel belangrijk dat uw kind iedere dag aanwezig is. Als 

uw kind ziek is, kunt u dit voor 8.30 uur telefonisch melden. Bij afwezigheid zonder afmelding nemen wij 

contact met u op. Afspraken met de tandarts, huisarts etc. graag zoveel mogelijk buiten schooltijden 

maken. Als uw kind op school ziek wordt, bellen wij u.

Doorgeven wijzigingen bereikbaarheid
Wijzigingen in mobiele nummers, noodnummers of e-mailadressen voor schoolgaande kinderen graag 

doorgeven aan Marcia Lauw m.lauw@kindcentrumtoon.nl . Maakt u gebruik van de kinderopvang dan 

graag wijzigingen doorgeven aan de pedagogische medewerkers en bij klantrelaties@kion.nl

Vakantiedagen Kindcentrum TOON
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober

Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari

Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari

2de Paasdag 5 april

Koningsdag 27 april

Meivakantie 3 t/m 14 mei

2de Pinksterdag 24 mei

Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus

Verhuisdagen 17 t/m 22 september

Studiedagen basisschool TOON
Vrijdag 2 oktober 2020

Maandag 26 oktober 2020 

Woensdag 18 november 2020

Donderdag 11 februari 2021

Donderdag 4 maart 2021

Dinsdag 25 mei 2021

Maandag 28 juni 2021

Algemene 

informatie
Afmelden en

vrije dagen



Aanmelden kinderopvang KION

Voorschoolse opvang TOON
Voorschoolse opvang vindt plaats op KC TOON. Iedere schooldag vanaf 7.30 uur kunnen de kinderen 

hier terecht. Onder begeleiding van een pedagogisch medewerker kunnen de kinderen bijvoorbeeld een 

spelletje doen, tekenen of lezen. Om 8.20 uur worden de kinderen naar de klas gebracht.

Buitenschoolse opvang TOON
De buitenschoolse opvang is vanaf schooljaar 20/21 op KC TOON georganiseerd. Deze opvang is voor 

kinderen van 4 tot 13 jaar. De kinderen kunnen er 5 werkdagen per week en 52 weken per jaar terecht. 

Ook tijdens vakanties en op studiedagen van de basisschool.

De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat kinderen zich prettig en op hun gemak voelen. Tijdens 

de opvang worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd, de activiteiten zijn geënt op de 6 

belevenissen natuur, sport & spel, techniek, theater, creatief en koken die afwisselend aan bod komen.

De naschoolse opvang is tijdens de schooldagen van 14.00 tot 18.00 uur. Tijdens de schoolvakanties en 

studiedagen zijn we open van 8.00 tot 18.00 uur.(behalve de feestdagen)

Kinderdagverblijf TOON

Het kinderdagverblijf biedt opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

De opvang gebeurt door professioneel opgeleide pedagogisch medewerkers.

We bieden de opvang in een kleinschalige huiselijke sfeer.

We werken vanuit de behoefte van het kind en in nauw contact met de ouders.

Het kinderdagverblijf is open van 8.00-18.00 uur 52 weken per jaar (behalve de feestdagen)

Peutergroep TOON
Deze bestaat uit 2 groepen Tingeling en Tamboerijn.

De peutergroepen zijn open van 8.30 tot 12.30 en draaien 40 weken per jaar tijdens de school vakanties 

zijn we gesloten.

De opvang is voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

De opvang is erop gericht kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en zo toe te leiden naar het basis 

onderwijs.

Er wordt VVE geboden dat wil zeggen dat er veel aandacht is voor de taal en spraakontwikkeling.

Wilt u zich aanmelden of meer informatie dan kunt u terecht op onze website www.kion.nl

Ook kunt u bellen of mailen naar onze afdeling klantrelaties.

024 382 26 55 (op werkdagen van 8.30-14.00 uur)

e-mail: klantrelaties@kion.nl.
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Aanmelden onderwijs
Wie zijn of haar kind voor het basisonderwijs in Nijmegen wil aanmelden, doet dit op een 

centrale plek: Schoolwijzer Nijmegen. Rond de leeftijd van 2 jaar en 9 maanden moeten 

ouders/verzorgers hun kind aanmelden. Waarom Nijmegen een centrale aanmelding kent en 

hoe deze werkt kunt u nalezen op de website van www.schoolwijzernijmegen.nl. Denkt u er 

ook aan broertjes en zusjes via Schoolwijzer aan te melden?

Nieuwsbrief
Iedere twee weken wordt onze digitale nieuwsbrief rondgestuurd met informatie, nieuwtjes, 

ontwikkelingen en belangrijke data.

Kinderraad
Kindcentrum TOON kent een leerlingenraad. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies. 

Andersom vraagt het Kindcentrum de leerlingenraad om haar mening. Op deze wijze 

hebben kinderen de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid en raken ze meer 

betrokken bij ons Kindcentrum en de omgeving. Vanaf cluster 5/6 worden er verkiezingen 

gehouden.

Klassenouders/OC
Voor de peutergroepen t/m groep 8 zijn er doorgaans twee ouders per groep die de 

leerlingen en het teamlid helpen bij de organisatie van activiteiten zoals knutselen, 

excursies, feesten, verjaardagen teamlid en deelname aan werkgroepen. Onze

klassenouders zijn ook de schakel naar andere ouders. Zij nemen contact met u op als er

behoefte is aan extra hulp of uw mening. Klassenouders gaan in principe mee naar de 

volgende schooljaren. 2 Keer per jaar zijn er klassenoudervergaderingen.

Medezeggenschapsraad (MR) School
De MR geeft samen met het schoolbestuur en directie vorm aan het beleid van onze school. 

De MR komt 8x per jaar bijeen. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

Oudercommissie (OC) Kinderopvang
De peutergroep heeft een eigen oudercommissie. Een OC bewaakt en bevordert de kwaliteit 

van de opvang door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Deze bestaat uit 

minimaal 2 ouders die gebruik maken van de kinderopvang.

Heeft u interesse in een ondersteunende of helpende rol binnen ons Kindcentrum, dan kunt

u dit natuurlijk altijd kenbaar maken bij de pedagogisch medewerker, leerkracht of ander

teamlid. Wij waarderen de inzet van ouders zeer!



Ouderbijeenkomst (kleuters) en informatieavond (3 t/m 8)
Op verschillende momenten in het schooljaar zijn er ouderbijeenkomsten gepland voor de ouders van 
het kleuter cluster. U neemt eerst een kijkje in het cluster, daarna krijgt u informatie over een bepaald 
onderwerp.

Aan het begin van het schooljaar worden de ouders van cluster 3 t/m 8 uitgenodigd voor een 
informatieve ouderavond. Tijdens deze avond kunt u een kijkje nemen in het cluster en krijgt u 
informatie over het programma in de groepen. U ontvangt een uitnodiging waarin de opzet van deze 
avond staat uitgelegd.

Oudergesprekken
Voor alle groepen binnen ons Kindcentrum zijn er gedurende het jaar oudergesprekken. Voor de 
groepen 1 t/m 8 staan de data in deze kalender genoemd. Voor de peuteropvang worden deze 
gesprekken individueel met u afgesproken. We gaan er vanuit dat u aanwezig bent om de ontwikkeling 
van uw kind te bespreken.

Hoofdluiscontrole
Na iedere vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis/neten door speciaal hiervoor 
opgeleide luizenkamouders. Wilt u op deze dagen geen gel en/of ingewikkelde kapsels bij uw kind 
maken? Wanneer hoofdluis en/of neten bij uw kind worden gevonden krijgt u hierover een bericht.

Jeugdgezondheidszorg
Alle kinderen van 5, 8 en 11 jaar worden door de GGD gemeten en gewogen. De kinderen houden 
daarbij altijd hun kleren aan. Kinderen van 5 en 11 krijgen ook een ogentest. Ouders van kinderen van 5 
en 11 jaar krijgen een vragenlijst. Na afloop krijgt uw kind een briefje mee naar huis met de uitkomsten 
van het onderzoek. Ouders die aanwezig willen zijn bij de screening kunnen dit aangeven bij de GGD 
jeugdverpleegkundige.

Bibliotheek op School (BoS)
We hebben in het Kindcentrum een bibliotheek. Alle kinderen zijn lid van de BoS en kunnen boeken 
voor in de groep en thuis lenen en reserveren. Ook kinderen uit de wijk zijn welkom. Er is een BoS-
coördinator die wordt ondersteund door ouders en vrijwilligers. De bieb is iedere ochtend tussen 8.30-
9.00 uur en woensdag van 14.00-15.00 uur geopend. Boeken inleveren kunt u zelfstandig en dus altijd.

Kamp groepen 8
Voor de kinderen van de groepen 8 organiseren wij een afsluitend kamp. Onder begeleiding van 
meerdere teamleden zijn de kinderen gedurende 3 nachten weg van huis. Van de ouders wordt een 
aanvullende kampbijdrage van €50,- gevraagd. Dit is naast de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Ook 
voor de kampbijdrage kunt u via Stichting Leergeld Nijmegen een verzoek indienen voor een 
tegemoetkoming in de kosten. U kunt de voorwaarden lezen op www.leergeldnijmegen.nl.
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Cultuureducatie
Ons cultuuraanbod wordt gegeven in samenwerking met de Lindenberg. Voor alle kinderen betekent dit 

extra activiteiten onder en/of na schooltijd. Via de nieuwsbrief wordt u hier tijdig over geïnformeerd.

Bewegingsonderwijs
Alle kleuters sporten twee keer per week in de kleutergymzaal onder begeleiding van de sportstudent 

en/of de leerkracht. Ze dragen daarbij gymschoenen, deze blijven op school.

De groepen 3 t/m 8 sporten één keer per week een blokuur (in de gymzaal) in de Vocasahal. De lessen 

worden verzorgd door een sportdocent of de eigen leerkracht. De kinderen lopen onder begeleiding 

van de leerkracht naar de gymzaal toe. Als uw kind niet aan de gymles mee kan doen, moet u dit tijdig 

aan de leerkracht melden. Zonder bericht neemt uw kind deel aan de lessen. Vanaf groep 3 is 

gymkleding verplicht: gympakje of sportbroek met shirt en gymschoenen met een lichte zool, die alleen 

binnen worden gebruikt.

Gymdagen
Groepen 5, 4 en 3: dinsdag

Groepen 6, 7 en 8: donderdag

Eten en drinken
Peuters van de peutergroep brengen fruit en evt. drinken mee. In de peutergroep wordt (fruit)water 

aangeboden. De kinderen van groep 1 t/m 8 nemen iets te eten en drinken mee voor de kleine pauze 

(te denken valt aan fruit of groente). Voor tussen de middag nemen de kinderen wat te drinken en 

boterhammen mee. Koolzuurhoudende dranken en ongezond eten (zoals snoep of koek) zijn niet 

toegestaan.

Jarig en gezond trakteren
Jarigen mogen trakteren in de groep, maar dit is zeker niet verplicht. We stimuleren gezonde traktaties 

en geven kinderen en ouders/verzorgers graag tips en complimenten voor een gezonde traktatie. Voor 

tips en inspiratie is er een klapper met gezonde betaalbare recepten beschikbaar in het OKC. 

Teamleden vieren hun verjaardag gedurende het jaar. U krijgt hierover bijtijds bericht.

Fotograaf
Elk jaar worden er schoolfoto’s gemaakt van alle kinderen en groepen. In de kalender leest u wanneer 

dit gepland staat.
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Ouderbijeenkomsten
Regelmatig zijn er activiteiten en ouderbijeenkomsten rondom een thema. Vooraf ontvangt u hierover 

meer informatie.

Rijke Leeromgeving
In het kleuter cluster wordt thematisch gewerkt volgens de methode Rijke Leeromgeving. Om deze 

thema’s ook thuis terug te laten komen, bieden wij de mogelijkheid voor ouders om leesboekjes met 

bijbehorende werkbladen te lenen. Deze kunt u op dinsdag- of donderdagochtend ophalen op het 

cluster 1-2-3.

Opvoedingsondersteuning
In ons Kindcentrum is een opvoedingsondersteuner werkzaam. Zij is uw contactpersoon waar het 

gaat om vragen en tips rondom opvoeden, ouderbijeenkomsten, spel aan huis en de 

oudercomponent van Piramide (cluster peuters en kleuters). Voor meer informatie kunt u terecht bij 

Nicole Ortjens. nicole.ortjens@bindkracht10.nl

Spel aan huis
Dit programma zet zowel ondersteuning als ontwikkeling in de opvoeding centraal. Deze activiteit 

wordt uitgevoerd bij het gezin thuis en is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 1½ tot 6 jaar met 

hun ouder(s)/verzorger(s).

Naschools aanbod vanuit het Activiteitenplein
Aansluitend aan de schooltijden kunnen kinderen voor naschoolse activiteiten op Het Activiteitenplein 

terecht. Voor het aanbod na schooltijd wordt er per cluster een programma gemaakt waarvan de 

kinderen per blok een aanmeldformulier mee naar huis krijgen. Vanaf dat moment kunnen kinderen 

zich opgeven (met toestemming van ouder/verzorger). De activiteiten zijn per leeftijdsgroep verdeeld 

over 5 periodes van 6 weken. Per periode bedragen de kosten per kind tussen €2,- en €3,-. Bij te 

grote belangstelling vindt loting plaats.

IMC Weekendschool
In de gemeente Nijmegen kunnen leerlingen vanaf groep 7 gedurende drie schooljaren deelnemen 

aan de weekendschool. De Weekendschool laat kinderen kennismaken met diverse beroepssectoren 

zoals: archeologie, sterrenkunde, journalistiek, medische wetenschap. Medewerkers van de 

Weekendschool komen voor een introductie in groep 7 en open dagen zijn in oktober. Voor meer 

informatie: www.imcweekendschool.nl.
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Ouderbijdrage op de basisschool
Voor het kunnen organiseren van activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma horen, zoals 

excursies en sportevenementen, vragen wij ouders/verzorgers een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van 

€ 30,- per kind. Dit kunt u met de naam van uw kind overmaken naar NL16ABNA0415664187, t.n.v. St. 

Josephscholen te Nijmegen. Hopelijk kunnen wij rekenen op uw steun. Mogelijk kunt via Stichting 

Leergeld Nijmegen een verzoek indienen voor een tegemoetkoming in de kosten. De voorwaarden zijn 

te lezen op www.leergeldnijmegen.nl.

Ongevallenverzekering
Zowel de KION, Bindkracht10 als het onderwijs hebben een collectieve ongevallenverzekering voor 

alle kinderen. Uw kind is verzekerd tijdens het verblijf in het Kindcentrum maar ook bij activiteiten 

elders zoals bij een excursie.

Verkeersveiligheid
Kinderen uit de buurt komen te voet, want de ruimte om fietsen te stallen is beperkt. Kinderen die 

verder weg wonen en op de fiets komen, kunnen deze stallen in de daarvoor bestemde vakken. Zorg 

voor een goed slot. Voor diefstal en beschadiging is de school niet aansprakelijk.

In verband met de veiligheid vragen wij u dringend om, als u met de auto komt, gebruik te maken van 

de kiss & ride zone of de auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Kwijtraken spullen
Bij de conciërge staat een ‘bak met gevonden voorwerpen’. Geef geen waardevolle spullen mee aan 

uw kind. De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Mobiele telefoons
Kinderen nemen geen mobiele telefoons mee naar het Kindcentrum. Als een kind toch een mobiele 

telefoon bij zich heeft, wordt deze afgenomen en kan deze door de ouders/verzorgers worden 

opgehaald. In situaties die het noodzakelijk maken dat er een telefoon meegaat, wordt hiervoor eerst 

toestemming gevraagd bij de leerkracht. Wanneer toestemming is verleend, wordt de telefoon 

gedurende schooltijd in bewaring gegeven aan de leerkracht.
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Leerplicht en verlof
Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn in Nederland leerplichtig om naar school te gaan. Dit is vastgelegd in 

de Leerplichtwet. Soms is er een reden waarom kinderen (tijdelijk) niet naar school hoeven, 

bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging. 

Binnen Nijmegen is er een verzuimprotocol opgesteld waarin de gemeente met de schoolbesturen 

afspraken heeft gemaakt over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de uitvoering van de 

Leerplichtwet. De school moet van alle ingeschreven leerlingen de aan- en afwezigheid bijhouden. In 

het verzuimprotocol staat wanneer de school/directeur verplicht is om schoolverzuim te melden bij de 

leerplichtambtenaar. Wanneer de leerplichtambtenaar een melding van de school ontvangt, zoekt deze 

vervolgens uit waarom een kind niet op school is verschenen of regelmatig afwezig is. Bij de gemeente 

Nijmegen zijn meerdere leerplichtambtenaren werkzaam. Zij zijn bereikbaar via tel: 024-3298003 of per 

e-mail: leerplicht@nijmegen.nl. Uitgebreide informatie over de Leerplichtwet, vrijstelling van 

schoolbezoek, vakantieverlof, ongeoorloofd verzuim etc. vindt u op onze website.

Gedragsprotocol
Als een kind door zijn/haar gedrag de rust en veiligheid in de groep verstoort, hanteren wij drie soorten 

time-outs.

1. Time-out in de klas: het kind mag even op een rustig plekje nadenken en kan zijn/haar gedrag 

daarna bijstellen.

2. Time-out op de gang: het kind mag even op de gang nadenken en kan zijn/haar gedrag daarna 

bijstellen. Er volgt na deze time-out een gesprekje met de leerkracht.

3. Time-out bij directie/coördinator: Wanneer time-out 1 en/of 2 onvoldoende het gedrag van het kind 

bijstellen kan het kind een time-out 3 krijgen. Bij time-out 3 is het kind voor een bepaalde tijd bij de 

directeur of coördinator. Wij zullen met u als ouder hierover telefonisch in gesprek gaan. Wanneer 

dit vaker gebeurt zullen wij u voor een gesprek op school uitnodigen.

Voor de afspraken omtrent schorsing en verwijdering verwijzen wij u graag naar de schoolgids.
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Speciale ondersteuning voor kinderen/IB
Kinderen leren en ontwikkelen zich allemaal op hun eigen manier en in hun eigen tempo. De 

teamleden houden deze ontwikkeling nauwkeurig in de gaten en signaleren tijdig wanneer een kind 

opvalt in ontwikkeling, leerstijl, tempo en prestaties. Het teamlid meldt het kind vervolgens aan bij het 

ondersteuningsteam. Samen met ouders / verzorgers wordt een kindplan opgesteld. Mocht deze extra 

ondersteuning onvoldoende resultaat hebben dan wordt het kind besproken in het BSOT 

(BredeSchoolOndersteuningsTeam) en kan eventueel hulp van externen of deskundigen ingezet 

worden. Het kan zijn dat er na verder onderzoek en begeleiding vastgesteld wordt dat uw kind meer 

ondersteuning nodig heeft dan ons Kindcentrum kan bieden. In dat geval kan in overleg met u besloten 

worden om uw kind naar een andere vorm van opvang of onderwijs te laten gaan, zodat uw kind dié 

kansen krijgt die het verdient.

Schoolmaatschappelijk werk
Op Kindcentrum TOON hebben we één dagdeel per week de beschikking over een maatschappelijk 

werker, werkzaam vanuit het NIM (Nijmeegs Maatschappelijk Werk) in Oud-West. Wanneer teamleden 

of ouders/verzorgers vragen hebben over een kind, dan kunnen zij bij deze maatschappelijk werker 

terecht, bijvoorbeeld bij vragen over de opvoeding van kinderen, opvallend gedrag, pesten/gepest 

worden, onzekerheid/faalangst of problemen thuis. De maatschappelijk werker werkt in West nauw 

samen met het Stip en het Sociaal Wijkteam. De maatschappelijk werker Kim van Reenen te bereiken 

via 06 34000406 of via k.vanreenen@sterker.nl

De School als Vindplaats
‘De School als Vindplaats’ is actief binnen ons Kindcentrum en werkt samen met het 

ondersteuningsteam en alle teamleden. Het doel is om kinderen en ouders met hulpvragen zo vroeg 

mogelijk op weg te helpen. Door op tijd signalen op te pakken willen we samen preventief passende 

ondersteuning organiseren voor het kind. Willeke van Beek is contactpersoon voor KC TOON. Zij is 

regelmatig aanwezig en daarnaast te bereiken op 06 42787600 of via w.vanbeek@entrealindenhout.nl.
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Privacy
De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt 

volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze regels 

na. Op onze school wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en hun 

ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en 

de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er persoonsgegevens verwerkt. 

Het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt 

noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang 

daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen 

ontvangen een beperkt aantal leerling-gegevens. De school heeft met die leveranciers strikte 

afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. 

Gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties indien er een grondslag voor is of als 

ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. voor publicatie van 

beeldmateriaal.

In het Privacy statement van onze school is beschreven hoe de school concreet omgaat met de 

persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers en wat hun rechten zijn. Natuurlijk kunt u 

voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.

Algemene afspraken over privacy zijn beschreven in het Privacyreglement van de stichting waartoe 

onze school behoort. U kunt zich voor vragen of klachten over privacy richten aan het bevoegd 

gezag of aan de Functionaris Gegevensbescherming die door het bevoegd gezag speciaal is 

aangewezen.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

fg@josephscholen.nl | 024 - 381 8280

Kelfkensbos 38, 6511 TB Nijmegen
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