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Geachte ouders/verzorgers,
Graag presenteren wij dit handige jaarboekje als bijlage bij de schoolgids van
onze school. U leest hier een stukje algemene informatie.
Uitgebreide informatie over onze school, diverse protocollen en achtergronden
vindt u in de schoolgids. Deze staat op de website en u kunt hem downloaden.
Mocht u liever een papieren versie van de schoolgids ontvangen, dan kunt u dit
op school aangeven.
Mochten er zich in de loop van het nieuwe schooljaar wijzigingen voordoen, dan
kunt u deze vinden op de website. Op onze schoolwebsite www.pionier.verdi.nl
treft u nog meer informatie over de school aan.
Minèt Peters
Directeur Speelleercentrum (SLC) de Pionier

Bladzijde 2

Bladzijde 3

Inhoudsopgave
Het Pionier team .............................................................................................................................................. 6
Directeur / Managementteam (MT) ................................................................................................................... 6
Leerkrachten ....................................................................................................................................................... 6
Overig ................................................................................................................................................................. 6
Weekplanning aanwezig/afwezig team ............................................................................................................ 7
Schoolplattegrond ............................................................................................................................................ 8
Schoolraden ..................................................................................................................................................... 9
Leerlingenraad (LR) ............................................................................................................................................. 9
Medezeggenschapsraad (MR) ............................................................................................................................ 9
Ouderraad (OR)................................................................................................................................................. 10
School van A tot Z .......................................................................................................................................... 11
Continurooster .................................................................................................................................................. 11
Bewegingsonderwijs (gym) groepen 3-6 jarigen .............................................................................................. 11
Bewegingsonderwijs (gym) groep 3 t/m 8 ........................................................................................................ 11
Buitenspelen ..................................................................................................................................................... 11
Gedrag- en omgangsvormen!!.......................................................................................................................... 12
Gezond beleid ................................................................................................................................................... 12
Zomerfeest ........................................................................................................................................................ 12
Instroomdagen kleuters .................................................................................................................................... 12
Leerplicht .......................................................................................................................................................... 12
Luizenzak + luizencontrole ................................................................................................................................ 12
Lunch................................................................................................................................................................. 13
Lunchtrommel ................................................................................................................................................... 13
Ouderbijdrage ................................................................................................................................................... 13
Oudergesprek.................................................................................................................................................... 14
Ouderhulp ......................................................................................................................................................... 14
Parnassys / Ouderportaal ................................................................................................................................. 14
Parro ................................................................................................................................................................. 14
Portfoliomap ..................................................................................................................................................... 14
Schoolfotograaf ................................................................................................................................................ 15
Schoolreisje groep 1 t/m 6 ................................................................................................................................ 15
Sport ................................................................................................................................................................. 16
Tussendoortje ................................................................................................................................................... 16

Bladzijde 4

Verjaardag – traktatie ...................................................................................................................................... 17
Verjaardag - juffen en meesters ....................................................................................................................... 17
Verlof ................................................................................................................................................................ 17
Website ............................................................................................................................................................. 17
YAG ................................................................................................................................................................... 18
Ziekmelding (Let op: alleen telefonisch) ........................................................................................................... 18
Vakantie- en studiedagen............................................................................................................................... 18
Vakantiedagen .................................................................................................................................................. 18
Studiedagen ...................................................................................................................................................... 19
Adressen ........................................................................................................................................................ 20
Basisschool de Pionier ....................................................................................................................................... 20
SPV Peuterspeelzaal en Partou Peuteropvang.................................................................................................. 20
Verdi onderwijs ................................................................................................................................................. 20
Inspectie Basisonderwijs Eindhoven ................................................................................................................. 21
Centrum voor Jeugd en Gezin ........................................................................................................................... 21
Bibliotheek Veghel ............................................................................................................................................ 21
Kinder- en buitenschoolse opvang ................................................................................................................. 22
Partou ............................................................................................................................................................... 22
.......................................................................................................................................................................... 22
Kinderopvang ’t Kroontje .................................................................................................................................. 22
De Ketelbinkies (Humanitas) ............................................................................................................................. 22
Kinderopvang Hagu ’t Leeuwtje ........................................................................................................................ 22
Aanmeldformulier .......................................................................................................................................... 23
Kleurplaat ...................................................................................................................................................... 24

Bladzijde 5

Het Pionier team
Directeur / Managementteam (MT)
Functie

Naam

Email

Directeur

Minèt Peters - Penninx

mpeters@verdi.nl

Intern begeleider

Hedwig Molenkamp

hmolenkamp@verdi.nl

Hedwig Molenkamp

hmolenkamp@verdi.nl

Karin Peters

khenst@verdi.nl

Naam

Email

Kartrekkers / Kennisgroepen

Leerkrachten
Functie

Leerkracht groep 3-6 jarigen Karin Peters
A
Ellen Coolen

khenst@verdi.nl
ecoolen@verdi.nl

Leerkracht groep 3-6 jarigen
Sabine Romp
B

sromp@verdi.nl

Leerkracht groep 3-6 jarigen
Ise Mulders
C

imulders@verdi.nl

Leerkracht groep 3

Anne van Laarhoven

avlaarhoven@verdi.nl

Leerkracht groep 4

Kim Petri

kpetri@verdi.nl

Leerkracht groep 5/6

Paul Ketelaars

pketelaars@verdi.nl

Margriet van der Heijden

mvdheijden@verdi.nl

Sanne Asselman – van Wanrooij

svwanrooij@verdi.nl

Functie

Naam

Email

Conciërge

Gülsen Tatari

gtatari@verdi.nl

Re-integratie OB

Frank v.d. Nieuwenhuijzen

fvdnieuwenhuijzen@verdi.nl

Ondersteuner

Janine Riddy

jriddy@verdi.nl

LIO in groep 5/6

Daniek Penninx

dpenninx@verdi.nl

Ondersteuner

Marja Hurkens

mhurkens@verdi.nl

Leerkracht groep 7/8

Overig
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Weekplanning aanwezig/afwezig team
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 3-6 jarigen
A

Juf Karin

Juf Karin

Juf Ellen/juf
Janine

Juf Ellen

Juf Ellen

Groep 3-6 jarigen
B

Juf Sabine

Juf Sabine

Juf Sabine

Juf Sabine

X

Groep 3-6 jarigen
C

Juf Ise

Juf Ise

Juf Ise

Juf Ise

Juf Ise

Groep 3

Juf Anne

Juf Anne

Juf Anne

Juf Anne

Juf Anne

Groep 4

Juf Kim

Juf Kim

Juf Kim

Juf Kim

Juf Kim

Groep 5/6

Men. Paul/juf
Daniek (LIO)

Men. Paul/juf Men. Paul
Daniek (LIO)

Men. Paul

Men. Paul

Groep 7/8

Juf Margriet

Juf Margriet

Juf Margriet
en om de
week juf
Sanne

Juf Sanne

Juf Sanne

Intern begeleider
Juf Hedwig

Aanwezig

X

Aanwezig

Aanwezig

Aanwezig

Conciërge
Gülsen Tatari

Aanwezig van Aanwezig van Aanwezig van Aanwezig van Aanwezig van
8.00 - 11.00 u 8.00 - 11.00 u 8.00 - 11.00 u 8.00 - 11.00 u 8.00 - 11.00 u

Directeur
Minèt Peters

Aanwezig

X

Aanwezig

Aanwezig

Aanwezig

Administratie
Ria Span

X

X

Aanwezig

X

X
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Schoolplattegrond

Groep 5-6

3-6C

Groep
4
3-6B

3-6A
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Schoolraden
Leerlingenraad (LR)
Op onze school hebben we een leerlingenraad. Via deze
raad willen we de leerlingen om hun mening vragen, ze
betrekken bij het aanpakken van problemen en het
uitwerken van voorstellen. Op deze manier willen we dat de school nog meer van henzelf
wordt. Aan het begin van het schooljaar worden er in groep 5, 6, 7 en 8 verkiezingen
gehouden. Twee leerlingen uit die groepen komen in de raad. De groepen kunnen via de
leerkracht agendapunten aandragen. Er wordt 6 keer per jaar vergaderd.

Medezeggenschapsraad (MR)
Medezeggenschap is binnen Verdi basisonderwijs georganiseerd op school in de
Medezeggenschapsraad (MR) en Verdi breed in de Gemeenschappelijke MR (GMR). Bij beide
raden bestaat dit altijd uit een vertegenwoordiging van leerkrachten én ouders.
Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor zowel MR als GMR. Ze worden gekozen voor een
termijn van 3 jaar. Voor verdere informatie zie de schoolgids en website mrpi@pionier.nl
. Hieronder het actuele overzicht van de MR-leden van onze school.
Functie

Naam

Oudergeleding MR
Lid

Emmely Schutten

Lid

Mark Jansen

Personeelsgeleding MR
Lid

Ellen Coolen

Lid

Sabine Romp

GMR-lid

Hedwig Molenkamp
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Ouderraad (OR)
Speelleercentrum de Pionier heeft een gezellige, actieve ouderraad (OR). De OR draagt o.a.
de zorg voor, en ondersteunen bij:










Sinterklaasviering
Kerstmarkt
EU schoolfruit
Sponsorloop/koningsspelen
Schoolcarnaval
Carnavalskinderoptocht
Verkeer/streetwise
Schoolfotograaf
Kledinginzameling










Kinderboekenweek
Laatste schooldag
Lentekriebels
Schoolreisje
Luizenpluizen
Raamschildering
Aankleding school
YAG

De OR heeft jaarlijks nieuwe OR leden nodig. Een OR lid is gedreven en kan de kar trekken bij een
activiteit. Bij interesse kunt u zich aanmelden voor de OR. Hieronder vindt u het actuele overzicht
van de OR-leden van onze school.

Functie

Naam

Voorzitter

Eefje Vissers

Secretaris

Evelyn van Fulpen

Leerkracht

Karin Peters

Algemene leden

Dimphy Kuijpers
Jolijn Keeren
Mariëlle Kosten
Nancy van Gils
Silvia Rooyakkers
Diana Arts
Kim Hellings
Linda Jansen
Anne Verkuijlen-van Crey
Isabella Wilkosz
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School van A tot Z
Continurooster
Sinds schooljaar 2019/2020 is Speelleercentrum de Pionier
gestart met het continurooster. Alle groepen gaan van
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar
school. Inloop voor de kinderen vanaf 8.20 uur.

Bewegingsonderwijs (gym) groepen 3-6 jarigen
De gymlessen voor de kinderen van groep 1 en 2 worden gegeven in de speelzaal van de school.
Elk kind moet in het bezit zijn van een paar gymschoenen voorzien van naam! Het liefst
gymschoenen zonder veters en met een rubberen zool. De gymschoenen worden op school in de
luizenzak bewaard, zodat ze er steeds over kunnen beschikken. Wilt u zelf regelmatig controleren
of de schoenen nog passen!

Bewegingsonderwijs (gym) groep 3 t/m 8
De bewegingslessen worden op maandag en dinsdag in gymzaal de Bunders gegeven. De tijden
van de gymlessen worden nog gecommuniceerd via Parro. Tijdens de bewegingslessen mogen de
kinderen geen ringen, armbanden, halskettingen, horloges, hoofddoeken e.d. dragen, dat is te
gevaarlijk. Op de gymdag neemt de leerling gymkleding mee naar school bestaande uit
zaalgymschoenen, sportshirt en een korte sportbroek (maximaal tot de knie!). Wilt u s.v.p. overal
de naam van uw kind in zetten? Dan kunnen we de gevonden voorwerpen weer teruggeven. De
kinderen douchen niet na afloop.
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Buitenspelen
Alle groepen spelen in de ochtend, tijdens de lunchpauze en
(regelmatig) in de middag een kwartier buiten. Kleuters spelen
bij goed weer vaak wat langer buiten. Het “groene” schoolplein
laat leerlingen de natuur zien en beleven ‘Pionieren’

Gedrag- en omgangsvormen!!
Normen en waarden staan hoog in het vaandel op
Speelleercentrum de Pionier. Van alle leerlingen verwachten wij goed gedrag en nette
omgangsvormen. Respectloos gedrag, pesten, schelden,
lichamelijk geweld en beschadigen van materialen en gebouw
worden NIET getolereerd, daar zal streng op toegezien worden.
Speelleercentrum de Pionier heeft een gedragsprotocol Verdi
waarin staat beschreven welke maatregelen en sancties indien
nodig toegepast worden. Deze kunt u vinden op de website.

Gezond beleid
Wij willen graag een “gezonde school” zijn. Daarom verzorgen wij diverse lessen om “gezond
gedrag” bij uw kinderen te bevorderen en komt dit steeds opnieuw terug in ons gedrag en in onze
gewoontes/activiteiten. Om een “gezonde school” te kunnen zijn hebben we u als ouders nodig;
we doen dit “allemaal samen”.

Zomerfeest
Ieder jaar organiseert de Pionier samen met de OR en met andere
ouders een zomerfeest op school voor leerlingen, ouders en team.

Instroomdagen kleuters
Voordat de kinderen 4 jaar worden mogen ze bij ons 5 dagen komen wennen. In de 3-6 jarigen
groepen stromen de peuters ‘drempelloos’ door (ononderbroken ontwikkeling). Er kan in overleg
met de ouders gekozen worden voor een andere instroomdatum of -tijd. Eventueel kan er ook
overleg plaatsvinden over het opstarten met halve dagen.

Leerplicht
Ongeoorloofd schoolverzuim moeten wij doorgeven aan de leerplichtambtenaar. Ook veelvuldig
te laat komen wordt geregistreerd en gemeld aan de leerplichtambtenaar.

Luizenzak + luizencontrole
Alle leerlingen krijgen op hun eerste schooldag een luizenzak voor hun jas. Deze luizenzak komt
aan het einde van ieder schooljaar mee naar huis om uit te wassen. Bij aanvang van het nieuwe
schooljaar dient de luizenzak weer meengenomen te worden naar school. De OR is bezig de
luizencontroles opnieuw te organiseren  we zoeken nog hulpouders hiervoor.
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Lunch
De lunch is pauzetijd. In de klas wordt onder toezicht van de leerkracht gegeten en gedronken
gedurende 15 minuten. Omdat kinderen uit de groepen 3-6 jarigen vaak meer tijd nodig hebben
om te lunchen wordt hier soepeler mee omgegaan. De kinderen nemen hun eigen eten (en
drinken) mee van thuis. Wij willen graag dat dit een gezonde maaltijd is. De kinderen eten op een
vaste plek. Tijdens het eten wordt gezorgd voor een rustige, ontspannen sfeer. Rust en
ontspanning tijdens de lunch hebben een groot effect op een positief groepsklimaat.

Lunchtrommel
Wat betreft de inhoud van de lunchtrommel vragen wij u om
een gezonde lunch mee te geven. Tips voor een gezonde lunch:
 (Volkoren)brood, krentenbol, rauwkost en/of fruit.
 Beleg zoals kipfilet, ham, rookvlees, 30+kaas, met sla,
tomaat of komkommer, sandwichspread of groentespread.
 Snoep, koek of chips zijn niet toegestaan.
We zetten in de lunchpauze het waterbeleid graag door en
bieden uw kind dus ook in de lunchpauze water aan. Melk of
thee in een goed afsluitbare beker is ook toegestaan. Géén
pakjes in verband met het beperken van afval. Geef vooral niet te veel mee. Het eten dat kinderen
tijdens de lunch niet op hebben gegeten, gaat in de trommel mee terug naar huis. U kunt zo zelf
zien of uw kind goed gegeten heeft en of het niet teveel bij zich had.
Bij warm weer is het een goed idee om een koelelement in de tas te doen, zodat de lunch koel
blijft. Er zijn ook speciale koeltasjes te koop. Het is op school niet mogelijk om bekers of trommels
koel te bewaren. Indien gewenst geeft u uw kind bevroren brood mee, dan blijft het langer koel
en vers.

Ouderbijdrage
Verdi basisonderwijs is van mening dat elke kind recht heeft op deelname aan de activiteiten die
georganiseerd worden door de ouderraad. Deze activiteiten zijn onderdeel van het
onderwijsaanbod wat de school aanbiedt. Voorheen werd hiervoor door de ouderraad een
vrijwillige bijdrage aan ouders/verzorgers gevraagd, inmiddels neemt Skipov deze vrijwillige
ouderbijdrage voor haar rekening. Per leerling is er een budget van € 13,50 per jaar beschikbaar
voor deze activiteiten. De ouderraad blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van deze
activiteiten. Voor incidentele uitgaven voor bijvoorbeeld kamp en schoolreisje kan de ouderraad
een aanvullende bijdrage aan ouders/verzorgers vragen.
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Oudergesprek
Per schooljaar is er 5x een gepland oudergesprek op school. Daarnaast
kunt u natuurlijk altijd zelf een afspraak maken. In de tweede week
van het schooljaar vinden de startgesprekken plaats met kinderen en
ouders. Dit gesprek is bedoeld om te bespreken hoe kinderen gestart
zijn op school en om een goede start te maken met ouders. Leerlingen
zijn (behalve in de kleuterbouw) altijd aanwezig bij het startgesprek.

Ouderhulp
Activiteiten en uitstapjes zijn een leuke afwisseling voor uw kind, dit zijn
herinneringen die ze hun hele leven met zich meedragen. Het wordt
zeer op prijs gesteld als een ouder minstens minimaal 1x per schooljaar
wil rijden en 1x per schooljaar op school komt helpen. Ook voor klussen,
luizenpluizen en schoolfruit hebben we structureel hulpouders nodig.
Zonder hulpouders kunnen al deze activiteiten niet georganiseerd
worden.

Parnassys / Ouderportaal
Parnassys is een leerlingvolgsysteem. Hiervoor ontvangt u inloggegevens van
Verdi. In Parnassys vindt u citoscores en cijfers van toetsen die afgenomen
worden bij uw kind.

Parro
Parro is een platform waar u de jaarkalender kunt inzien en er worden
mededelingen gedaan, foto’s geplaatst en oudergesprekken gepland. U
ontvangt inloggegevens via de leerkracht.
Via Parro worden ook hulp-ouders gevraagd voor verschillende activiteiten. In de groep ‘algemene
informatie’ vindt u berichten die voor het hele schooljaar belangrijk zijn.

Portfoliomap
Bij aanvang van het eerste schooljaar start de leerkracht met het aanleggen van een portfoliomap.
Deze map wordt bijgehouden van groep 1 t/m groep 8. Aan het einde van de basisschooltijd heeft
uw kind een prachtig naslagwerk.
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De leerkracht overlegt met uw kind welke tekeningen/werkjes in de map bewaard mogen worden.
2x per jaar komt de map mee naar huis en daarin vindt u naast de werkjes ook het rapport en de
citoscores. De leerkracht schrijft bij ieder rapport een persoonlijk verhaaltje aan uw kind. Voor u
als ouder is een pagina gereserveerd waarop u een reactie kunt schrijven hoe u vindt dat uw kind
het doet op school.

Schoolfotograaf
Aan het begin van het schooljaar komt de schoolfotograaf op school. De schoolfotograaf maakt
twee portretfoto’s, een broer/zus foto en een groepsfoto. Daarnaast is het mogelijk om een foto
te laten maken van en met broers en zussen die niet op Speelleercentrum de Pionier zitten.

Schoolreisje groep 1 t/m 6
In oktober gaan alle leerlingen van groep 1 t/m 6 op
schoolreis. De kosten voor het schoolreisje voor groep
3-6 jarigen bedraagt € 15,= en voor groep 3 t/m 6 €
25,=. Aan het begin van ieder nieuw schooljaar wordt
bekeken en berekend of deze bedragen aangepast
moeten worden.

Deze activiteit vindt plaats aan ’t begin van het
schooljaar omdat dit hoort bij de groepsvorming. Groep 7-8 gaat aan ’t begin van het schooljaar
op kamp (groepsvorming).
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Sport
Sporten is belangrijk en verbindend. Speelleercentrum
de Pionier doet actief mee aan buitenschoolse
sportactiviteiten. Via de leerkracht worden de kinderen
op de hoogte gebracht als ze zich daarvoor kunnen
opgeven.
De activiteiten in onderstaand schema staan nu gepland
onder voorbehoud dat de Covid pandemie onder
controle blijft.
Wellicht komen er nog activiteiten bij, waaronder de
sportclinics. Zij zullen niet altijd tijdens de gymtijd georganiseerd kunnen worden. Een aantal zal
op locatie plaatsvinden; denk aan tennis, tafeltennis en korfbal. Dit zal t.z.t. bekend gemaakt
worden.

Groep

Sportactiviteit Weekdag

Datum

Tijd

Locatie

Groep 7

Zaalvoetbal

Dinsdag

03-01-2023

9.00 – 17.00 uur

Sporthal
Zwijsen College

Groep 6

Basketbal

Vrijdag

24-02-2023

9.00 – 16.00 uur

Sporthal
Zwijsen College

Groep 8

Voetbal
(jongens)

Woensdag

12-04-2023

Allen

Koningsspelen

Vrijdag

21-04-2023

Ochtend School

Groep 7

Spelsportakel

Vrijdag

09-06-2023

9.00 – 15.00 uur PWA Sportpark

13.00 – 17.00 uur Voetbalvelden Blauw/Geel

Tussendoortje
In de ochtend eten de leerlingen hun gezonde
tussendoortje en wordt er water gedronken. Er mogen
geen snoep, pakjes drinken e.a. meegegeven worden.
Mocht u zich vergist hebben gaan onaangebroken weer
mee terug naar huis. De leerlingen dienen een lege beker
mee te nemen naar school (voorzien van naam).
Over EU schoolfruit wordt u via Parro geïnformeerd.
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Verjaardag – traktatie
Hier wordt u via Parro in de loop van het jaar over geïnformeerd. Tot
die tijd geldt de afspraak: we vieren verjaardagen zonder traktatie.

Verjaardag - juffen en meesters
De leerkrachten vieren - per unit - eenmaal per jaar samen hun
verjaardag. Het is dan niet de bedoeling dat er een cadeau
gekocht wordt. Een zelfgemaakt cadeautje vinden zij zeker
zo leuk. Wel is een geldelijke bijdrage voor ons goede doel
“Villa Pardoes” welkom. Op deze wijze maken wij het
mogelijk dat zieke kinderen met hun familie vakantie kunnen
vieren.

Verlof
Voor extra verlof, vrijstelling, schorsing, verwijdering etc. worden de regels gehanteerd die
gegeven worden in "De wegwijzer Uitvoering Leerplichtwet". Extra verlof moet schriftelijk bij de
directie aangevraagd worden.
Extra verlof op het einde van het schooljaar wordt niet gegeven.

Website
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YAG
Op onze school is ieder kind goed zoals hij/zij is. You
Are Good. Dit is de kapstok waaraan we onze lessen
sociaal-emotionele vorming hangen.

Ziekmelding (Let op: alleen
telefonisch)
Als uw kind ziek is of bij ander schoolverzuim (medische
afspraken e.d.) worden wij graag zo snel mogelijk, liefst
vooraf op de hoogte gesteld. Vanaf 8.00 uur is de conciërge
op school aanwezig om uw bericht te ontvangen.
U kunt bellen op het centrale nummer: 0413- 342122

Vakantie- en studiedagen
Vakantiedagen
Vakantie

Datum

Start schooljaar

5 september 2022

Herfstvakantie

24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 24 februari 2023 (carnavalsvakantie)

2e Paasdag

10 april 2023

Koningsdag

Valt in de meivakantie

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart

18 + 19 mei 2023

2e Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

17 juli t/m 25 augustus 2023
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Studiedagen
Per schooljaar hebben de leerkrachten een aantal studie(mid)dagen. Op die (mid)dagen zijn de
leerlingen vrij. Deze dagen zijn ook te vinden in de Parro agenda.
Dag

Datum

Toelichting

Maandag

19-10-2022

Woensdag

05-10-2022

Vrijdag

21-10-2022

Vrijdag

28-11-2022

Maandag

06-12-2022

Vrijdag

23-12-2022

Voor de kerstvakantie

Lestijd stopt om 12.00 uur

Vrijdag

17-02-2023

Voor voorjaarsvakantie

Lestijd stopt om 12.00 uur

Dinsdag

20-03-2023

Vrijdag

14-07-2023

Hele dag vrij

Laatste schooldag is donderdag 13 juli

Lestijd stopt om 12.00 uur
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Adressen
Basisschool de Pionier
Adresgegevens
Telefoonnummer
Email school
Email MR
Email OR
Website

: Basisschool de Pionier
Lookveld 1 - 5467 KE Veghel
: 0413-342122
: info@pionier.verdi.nl
: mrhe@verdi.nl
: orhe@verdi.nl
: www.pionier.verdi.nl

SPV Peuterspeelzaal en Partou Peuteropvang
In ons Speelleercentrum bieden we naast basisonderwijs,
ook peuteropvang en een peuterspeelzaal aan.
Op onze website vindt u meer informatie en kunt u uw kind
aanmelden.
Website

: www.pionier.verdi.nl

Verdi onderwijs
Verdi onderwijs bestaat uit 20 basisscholen allen
gevestigd in de Gemeente Meierijstad. De
dagelijkse leiding van Verdi is in handen van de
voorzitter van de raad van bestuur, de heer Paul Meessen. Voorzitter van raad van toezicht is de
heer Maarten van de Louw. Meer informatie is te vinden op de website.
Adresgegevens
Telefoonnummer
Email
Website

: Verdi Onderwijs en Opvang
Stadhuisplein 98 - 5461 KS Veghel
: 0413 310790
: info@verdi.nl
: www.verdi.nl
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Inspectie Basisonderwijs Eindhoven
De gemeente Veghel valt onder de inspectie van het onderwijs Eindhoven.
Email
Website

: info@owinsp.nl
: www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs
Telefoonnummer : 0800-8051 (gratis)
Klachtenmeldingen/meldpunt
Vertrouwensinspecteurs Telefoonnummer: 0900-1113111

Centrum voor Jeugd en Gezin
Opvoeden en opgroeien gaan niet altijd vanzelf. Het is normaal om
vragen te hebben over je kind, je vader of moeder, of over jezelf.
Iedereen twijfelt wel eens of bepaald gedrag ‘normaal’ is. Praktische
tips, informatie en advies zijn dan welkom, hiervoor kunt u het CJG
benaderen.
Telefoon
Website

: 0800-2540000
: www.cjggeeftantwoord.nl

Bibliotheek Veghel
Lezen is een basisvaardigheid in het leven. Als je goed kunt lezen, heb je het later ook
gemakkelijker, denk maar aan het schrijven van een sollicitatiebrief, het lezen van de krant of het
zoeken naar informatie op internet. Het abonnement van de bibliotheek is gratis voor iedereen tot
en met 17 jaar. Je betaalt alleen eenmalig € 2,50 inschrijfgeld.
Adresgegevens
Telefoonnummer
Email
Website
Openingstijden

: Bibliotheek Veghel
Markt 1 - 5461 JJ Veghel
: 0413-342705
: contactmeierijstad@nobb.nl
: www.bibliotheekveghel.nl
: Maandag
10:00 - 13:00 uur
Dinsdag
10:00 - 13:00 uur
Woensdag
10:00 - 13:00 uur
Donderdag 10:00 - 13:00 uur
Vrijdag
10:00 - 13:00 uur
Zaterdag
10.00 - 13.00 uur
Zondag
Gesloten
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Kinder- en buitenschoolse opvang
Partou
Kinderopvang en BSO Partou de Pionier is onderdeel van ons speelleercentrum.
Adresgegevens
: Lookveld 1 - 5467 KE Veghel
Telefoonnummer : 0413-728100
Website
: www.partou.nl

Daarnaast werken wij ook samen met de volgende aanbieders van kinderopvang:

Kinderopvang ’t Kroontje
Adresgegevens
Telefoonnummer
Website

: P.W.A. Sportpark 3 - 5461 XL Veghel
: 0413-310415 (kantoor)
: www.kroontjeveghel.nl

De Ketelbinkies (Humanitas)
Adres
Telefoonnummer
Website

: Busselbundersweg 1 - 5467 LT Veghel
: 0413-714600
: www.bsoketelbinkies@kinderopvanghumanitas.nl

Kinderopvang Hagu ’t Leeuwtje
Adresgegevens
Telefoonnummer
Website

: Iepenlaan 8 - 5461 CS Veghel
: 0413-365987
: www.kdvtleeuwtje.nl
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Aanmeldformulier
Wilt u uw kind aanmelden? Dat mag; vanaf 3 jaar is dit een aanmelding. Is uw kind
jonger dan 3 jaar dan wordt er gesproken over een voor-aanmelding; als uw kind 3
jaar wordt, lopen we samen de gegevens op het aanmeldformulier nog even door.
Tijdig aanmelden van uw kind is voor ons erg belangrijk; we kunnen dan zorgen dat
onze groepen niet té groot worden.
Op deze manier heeft u de garantie dat er voor uw kind een plekje is op SLC de
Pionier.
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Kleurplaat

Bladzijde 24

Bladzijde 25

Bladzijde 26

“Zien en gezien
worden!”
(Ovidius)
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