
schoolkalender
met schoolgidsinformatie

schooljaar 2021- 2022

Deze kalender/ schoolgids is gemaakt vóór
aanvang van ons eerste schooljaar. Vrije
(mid)dagen en vakanties vindt u allemaal op
deze kalender. De kalender kan gedurende
het eerste jaar nog verder gevuld worden
met activiteiten. 
 
Tip: Hang deze schoolkalender op een
zichtbare plek in uw huis.  Zo mist u niets! 



Kindcentrum WillemsPoort
Willy den Oudenstraat 100
5026 DA Tilburg
www.kcwillemspoort.nl
kc.willemspoort@xpectprimair.nl
013-2073998
 
 



Is uw kind ziek?
Graag vóór 8.30u
even telefonisch

afmelden!
 

013-2073998

SEPTEMBER 2021

ONZE SCHOOLTIJDEN:
MA: 8.30- 14.30
DIN: 8.30- 14.30

WOE: 8.30- 12.30
DON: 8.30- 14.30
VRIJ: 8.30- 14.30 



Lotje de Vos, allround leerkracht. Specialist jonge kind. Werkt alle dagen. Dinsdagmiddag vrij.
lotje.devos@xpectprimair.nl 
Marie- José van Groenendael, allround leerkracht. Specialist oudere kind. Vrijdag vrij.
mariejose.vangroenendael@xpectprimair.nl 
Marieke Hamburg. Directeur. Werkt alle dagen, maar op woensdag thuis. 
marieke.hamburg@xpectprimair.nl 
 

Ons onderwijskundig team

Partnerschap met ouders
Wij vinden ouderbetrokkenheid fijn en belangrijk! In het eerste jaar zullen we dan ook op zoek gaan naar ouders die
ons willen helpen en ouders die willen meedenken. We zijn voornemens om aan het begin  van het eerste jaar een
actieve Ouderraad (OR) te hebben en een constructieve Medezeggenschapsraad (MR). 
Vindt u het leuk om activiteiten mee te organiseren en begeleiden? Dan is de OR écht iets voor u! 
Vindt u het interessant om mee te denken en beslissen over beleidszaken aangaande de school? Dan kun u zich 
 misschien aanmelden voor de MR. Meer informatie over OR en MR volgt in schooljaar 2021-2022. 
 
Om voor onze leerlingen wat extra's te kunnen doen (bijv. met feestdagen, aan activiteiten, uitstapjes etc.) vragen
we aan onze ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt op WillemsPoort €20,- per leerling. De
OR beslist over de besteding van dit budget. De MR heeft ook inspraak. Bij aanvang van het schooljaar ontvangt u
van ons een schrijven over de betaling van deze vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage kent geen verplichtend karakter
en kinderen zullen bij WillemsPoort nooit worden uitgesloten of benadeeld.

juf Evelien
bewegingsonderwijs



OKTOBER 2021

Op de achterzijde
meer praktische
informatie over
de organisatie
van ons
onderwijs. 

Vooraan in oktober voeren 
onze leerkrachten
gesprekken met u.  We
wachten bewust tot uw kind
+/- een maand onderwijs
heeft genoten en wij al wat
eerste ervaringen met u
kunnen delen. 



U bent zelf verzekerd voor iedere zitplaats in de auto: 4 zitplaatsen, betekent dus een verzekering voor 4 personen. 
Uw W.A.-verzekering treedt in werking als er sprake is van schuld van de bestuurder bij een aanrijding, waarbij een
tegenpartij betrokken is. Is er geen sprake van een tegenpartij en de bestuurder is niet aansprakelijk (bv. bij
plotselinge gladheid) voor de schade, dan kan geen beroep gedaan worden op de W.A.-verzekering.
In alle gevallen is het verplicht een ‘schadeverzekering inzittenden’ af te sluiten.
Zitjes voor kinderen kleiner dan 1.35 meter zijn gewenst.

Lunch
We hebben bij WillemsPoort een continurooster. Alle kinderen nemen hun eigen lunchpakketje mee, bij voorkeur met
gezonde producten. Snoepgoed meenemen is niet toegestaan. Tussen 12u en 13u kan er door de kinderen (onder
begeleiding van een professional) gegeten worden. Op woensdag lunchen de kinderen niet op school. 
 
Halen en brengen
U kunt dagelijks uw kind naar school brengen tussen 8.20u en 8.30u. U zet uw kind af bij ons buitenspeelterrein. Ouders komen in
principe 's ochtends niet de school binnen. Een van onze professionals is altijd buiten om de kinderen te ontvangen en om 8.30u
nemen de leerkrachten de kinderen van hun groep mee naar binnen om de dag te starten in de kring. Om 14.30u komt de
leerkracht met de kinderen naar buiten. Als de leerkracht u gezien heeft, mag uw kind mee naar huis. Kinderen die naar de BSO
gaan, worden door ons 'warm' overgedragen. 
 
Verzekering
Onze school is verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA) tegenover derden. Het betreft schade die is ontstaan
door toedoen of nalaten van leerlingen en leerkrachten. Deze verzekering is van toepassing als de schade niet op een
andere wijze gedekt wordt, bijvoorbeeld door uw eigen WA-verzekering. Regelmatig komt het ook voor dat aan ouders
gevraagd wordt om kinderen met de auto te vervoeren bij een bepaalde gelegenheid. Hoe staat het dan met de
verzekering?

 

Praktische informatie
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Vragen over opvang?
 
Wij bieden voorschoolse
opvang aan én buitenschoolse
opvang! 
Spreek gerust een
medewerker aan of leg
contact met:
saskiabrock@humankind.nl
06-13130198



Onderwijstijd, leerplicht, verzuim en verlof
Onderwijstijd
Als basisschool moeten wij aan onze leerlingen 940u onderwijs per schooljaar garanderen. En dat doen wij! In 2021-2022 maken de kinderen
948,5u. We houden altijd wat marge-uren aan voor eventuele calamiteiten. Dat wordt ons door de onderwijsinspectie geadviseerd. 
We houden ons bij WillemsPoort aan de landelijk vastgestelde schoolvakanties (pas in ons definitieve gebouw wanneer we voldoende omvang
hebben, starten we met de pilot voor een aantal flexibele vakantiedagen). Daarnaast hebben we een aantal studiedagen opgenomen om ons
onderwijs te kunnen doorontwikkelen, voorbereiden en verbeteren. Deze studiedagen vindt u op deze jaarkalender. In juni, na Pinksteren,
hebben de leerlingen een extra week vrij. Ook ziet u dat alle vrijdagen vóór een schoolvakantie, halve dagen zijn. 
 
Leerplicht
In de Leerplichtwet is vastgelegd dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kinderen bij een school staan ingeschreven en dat zij ook
werkelijk deze school bezoeken. Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn kinderen leerplichtig en moeten zij iedere schooldag naar school. Bij ziekte,
schoolsluiting en vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging kunnen/hoeven leerlingen de school niet te
bezoeken. Ouders of verzorgers kunnen bij bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld i.v.m. sterfgevallen/ bruiloft in de naaste familie, ernstige
ziekte van ouders) verlof aanvragen bij de directeur van de school. Het verlof is meestal maar 1 dag. Het is een misverstand dat kinderen
recht hebben op een of meer baal- of snipperdagen. Voor meer informatie over de leerplicht en het aanvragen van bijzonder verlof verwijzen
wij u naar: www.rijksoverheid.nl en het onderwerp ‘leerplicht’. Natuurlijk kunt u bij twijfel altijd in gesprek gaan met Marieke Hamburg,
directeur van WillemsPoort.
Ongeoorloofd verzuim (wanneer u geen verlof heeft gekregen, maar toch besluit verlof op te nemen) zijn wij verplicht te melden aan de
leerplichtambtenaar.
 
Verlof aanvragen
Moet uw kind naar tandarts of huisarts? Dan geeft u dit gewoon even door aan de leerkracht. Wil u bijzonder verlof aanvragen voor een
bijzondere gelegenheid? Dan vraagt u bij de directeur (Marieke Hamburg) om een verlofformulier. U dient uw verlofaanvraag tijdig in, en de
directeur zal beoordelen of bijzonder verlof verleend kan worden. Is uw kind nog niet leerplichtig? Dan hoeft een formele aanvraag niet. Wel
is het voor onze organisatie van belang dat u tijdig laat weten wanneer uw kind niet naar school komt. 
 
 



DECEMBER 2021

Fijne 
feestdagen!



Onze missie en visie
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WillemsPoort is een
gloednieuw
 kindcentrum. We moeten
nog groeien in onze
organisatie. 
Sommige idealen kunnen wij  
pas waarmaken als we
voldoende 'omvang' hebben.



Een groeiende school

Basisonderwijs, ons basisaanbod

WillemsPoort kent een unieke startsituatie. We zijn een nieuwe school en gaan groeien in ons concept en ons gebouw. We hebben
besloten om in ons tijdelijke gebouw te starten met leerjaar 1-2-3. Groepen hoger dan leerjaar 3 starten wij niet op met minder dan 10
leerlingen per leerjaar. Wij zijn van mening dat dit voor de kinderen in die leerjaren een minimaal aantal is met het oog op welbevinden.
De kinderen die bij ons starten, kunnen natuurlijk wel doorgroeien en hun volledige schoolloopbaan bij ons doorlopen. In ons tweede
bestaansjaar bedienen we dus sowieso ook leerjaar 4. Zij-instroom is mogelijk in bestaande groepen. Met het onderwijzend team, en later
ook onze MR, zullen wij de groei van onze school en de bijbehorende organisatie goed volgen en hierover naar buiten duidelijk
communiceren. 

Voorbereiden en aanvankelijk rekenen doen we bij WillemsPoort met Semsom rekenen. Semsom is een methodiek speciaal voor leerjaar
1-2 én 3. Semsom groeit mee met kinderen in de onderbouw en begeleidt hen op een natuurlijke manier van speelse kleuter naar
zelfstandige leerling. Doordat bewegend en spelend leren geïntegreerd is in iedere les, is het dagelijks mogelijk aansprekende
rekenlessen te geven. Semsom is kerndoeldekkend en flexibel inzetbaar.
Beginnende geletterdheid/ aanvankelijk leren lezen gebeurt bij ons volgens de principes van Ontdekkend Leren Lezen (OLL). We gaan er
vanuit dat kinderen leesrijp moeten zijn om zich met plezier het lezen eigen te kunnen maken. Met behulp van een leesrijpheidsproef en
onze observaties bepalen wij of een leerling al dan niet leesrijp is. Leerlingen worden per ontwikkelingsfase van oefening, materiaal en
aanbod voorzien. Leerkrachten geven hen tijd, ruimte en dagen uit. De brede motorische ontwikkeling is een zeer belangrijke voorwaarde
in het lees- en schrijfonderwijs. Wij gaan er binnen ons aansluitende leesonderwijs vanuit dat alle kinderen in de leeftijd van 5, 6 of 7 jaar
gaan leren lezen. 
Thematisch werken is de kern van ons onderwijs. We willen dat kinderen de wereld gaan begrijpen. Dit doen wij door te werken met
kindcentrum-brede, wereld georiënteerde projecten. Tijdens deze projecten voldoen wij aan de kerndoelen van alle zaakvakken
(aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek), maar komt ook culturele vorming en burgerschapsvorming aan bod. We proberen alles
wat we met de leerlingen doen zoveel als mogelijk te integreren binnen het lopende project. Zo krijgt het leren samenhang en meer
betekenis voor uw kind. In het eerste jaar bepalen we met ons onderwijsteam welk curriculum we als onderlegger gaan gebruiken voor
het thematisch werken. Dit willen we samen goed onderzoeken. We starten vanuit de kerndoelen en geven de eerste projecten vorm
vanuit diverse bronnen (IPC/ kernconcepten) en veel eigen ervaring. 
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Onze onderwijsorganisatie
kinderopvang kleuteronderwijs; 

leerjaar 1-2
leerjaar 3-4-5 leerjaar 6-7-8

Bij WillemsPoort verzorgen we aansluitend onderwijs. Hierdoor is zittenblijven in een leerjaar niet tot nauwelijks aan de orde. In
de meeste gevallen leidt herhaling van leerstof niet tot het gewenste resultaat. Zittenblijven binnen een poort in een leerjaar,
gebeurt alleen wanneer er een aantoonbare reden is waardoor de ontwikkeling van een leerling is achtergebleven én er een
onderbouwde verwachting is tot groei door herhaling. De school neemt, na veelvuldig en zorgvuldig overleg met ouders, het
uiteindelijke besluit. Voor versnellen geldt min of meer hetzelfde. We zien het als onze plicht om alle leerlingen binnen iedere
poort op hun niveau te bedienen. Versnellen is dan net als zittenblijven niet noodzakelijk en in de meeste gevallen ook niet
wenselijk. 

WillemsPoort staat aan het begin van
het allereerste schooljaar. We moeten
nog groeien in onze organisatie. We
starten met in Poort 1 de 2-4 jarigen,
een volwaardige kleutergroep in Poort
2 en een aantal leerlingen hoort
feitelijk al bij Poort  3, leerjaar 3. We
werken in het eerste jaar met een
andere organisatie dan waar we
uiteindelijk naartoe willen in ons
'echte' gebouw. 
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We volgen de ontwikkeling van
uw kind in een digitaal portfolio:

Mijn RapportFolio (MRF)
Als ouder kunt u altijd inloggen
in het portfolio van uw kind en
we vinden het fijn als u samen
met ons het beeld van uw kind

compleet maakt. 



Bij WillemsPoort krijgen alle leerlingen een digitaal portfolio:
Mijn RapportFolio. Als uw kind onze peutergroep bezoekt, start
het portfolio daar al op. In het portfolio brengen we, samen
met ouders en kind de ontwikkeling in beeld. We volgen de
vaardigheidslijnen én leerlijnen. Zo kunt u zien waar we op
school aan werken en wat uw kind op school laat zien. Het
'RapportFolio' kent ook een 'thuismap'. Een kind leert namelijk
niet alleen op school. Bij aanvang van het eerste jaar zullen
onze leerkrachten u wegwijs maken in het portfolio tijdens de
informatieavond van 20 september. Aan de hand van het
'RapportFolio' gaan we met u als ouder in gesprek. Hiernaast
ziet u hoe de gesprekkencyclus er bij WillemsPoort uitziet. 
 
Kleuters, oftewel leerlingen uit Poort 2 (leerjaar 1 en 2) worden
bij WillemsPoort niet getoetst. Deze kinderen leren vooral door
het opdoen van rijke ervaringen en spel. Wij hebben een
doelgericht aanbod volgens leerlijnen en vaardigheidslijnen en
observeren hoe kinderen zich ontwikkelen. Vanaf Poort 3 (v.a.
leerjaar 3) wordt er getoetst en leggen wij toetsresultaten vast
in een leerlingvolgsysteem. Vanzelfsprekend bespreken wij
toetsresultaten met u als ouders. Wij toetsen niet om kinderen
te 'beoordelen' volgens een norm maar vooral om onszelf de
maat te nemen, objectief te meten wat kinderen kunnen en
kennen om van daaruit ons aanbod af te stemmen. 

Zicht op ontwikkeling
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Passend onderwijs
Passend onderwijs wil zeggen dat ieder kind zo thuisnabij mogelijk
onderwijs moet kunnen volgen. Bij WillemsPoort bieden wij
ervaringsgericht en aansluitend onderwijs en denken wij veel
kinderen in hun onderwijsbehoeften te kunnen voorzien. Wij vinden
het belangrijk om altijd kritisch te blijven naar onszelf en het belang
van het kind centraal te stellen. WillemsPoort is een startende en
nieuwe school. In het eerste jaar zullen wij een
schoolondersteuningsprofiel opstellen waarin wij beschrijven
welke extra ondersteuning wij aan onze leerlingen kunnen bieden en
hoe wij dat doen. 

Onze leerkrachten zorgen voor een veilige en vertrouwde
sfeer binnen de groepen. Zo ontstaan de juiste
leervoorwaarden voor ieder kind.  
Bij WillemsPoort wordt uw kind gezien en begeleid door
meerdere professionals. Zo werken Marie-José en Lotje
nauw samen en hebben zij ieder hun eigen kennis en
ervaring. Aan de hand van deze samenwerking en
observaties van beiden, ontstaat een mooi volledig beeld
van uw kind en zijn/ haar ontwikkeling. 
Leerkrachten werken aan de hand van leerlijnen en
vaardigheidslijnen. Zij volgen de ontwikkeling van ieder
kind nauwgezet, sluiten aan bij het niveau van het kind en
tillen het op een volgend niveau. 
Wanneer een kind bepaalde doelen niet behaalt, is er tijd
en ruimte voor extra inoefening, instructie, spel,
begeleiding. 
In sommige gevallen is nader onderzoek nodig om te
bepalen wat een kind kan of nodig heeft van ons.
Onderzoek vindt altijd plaats in overleg met ouders.
Resultaten van onderzoek worden met school én ouders
besproken waarna we tot een plan van aanpak komen. 

Wat doen wij sowieso om ons onderwijs passend te
maken?
 

 
WillemsPoort heeft in jaar 1 nog geen intern begeleider in
dienst. Bij bijzondere zorg of speciale
ondersteuningsvraagstukken, vormen de leerkracht en
directeur samen het 'zorgteam'. Expertise is in te schakelen via
het netwerk van Xpect Primair. 
 

De Tilburgse basisscholen vallen onder het samenwerkingsverband
van Plein013. Binnen dit samenwerkingsverband kunnen wij terecht
voor specifieke expertise en advisering bij bijzondere
ondersteuningsvraagstukken. 
Het samenwerkingsverband is ook voor u als ouder bereikbaar:
Plein013
Ringbaan Oost 240
5018 HC Tilburg
Postbus 1372
5004 BJ Tilburg
Telefoon: 013-21 00 13 0
E-mail: info@plein013.nl
Website: www.plein013.nl
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Onze katholieke identiteit

Veiligheid

Uw kind volgt onderwijs op een school van Xpect Primair. Xpect Primair is een katholieke stichting voor basisonderwijs. Op
WillemsPoort gaat het ons om de vertaling van wezenlijke waarden. Dat wil zeggen de manier waarop we verbinding maken en
oog hebben voor elkaar. We werken vanuit de volgende waarden: we zijn authentiek, we zijn solidair, we staan voor openheid
en we hebben vertrouwen in het kind, in elkaar en onze professionaliteit, in ouders en in partners waarmee we samenwerken. 
Deze waarden geven aan wat voor ons belangrijk is, wat we waard vinden om ons sterk voor te maken.
 
Praktisch en onderwijsinhoudelijk gezien hebben we tijdens bijzondere feestdagen aandacht voor verhalen uit het katholieke
geloof. Tijdens onze projecten en ons wereld oriënterend onderwijs hebben we tevens aandacht voor ándere
geloofsovertuigingen. De visie op en de invulling van de katholieke identiteit van ons bestuur vindt u op de website:
www.xpectprimair.nl
 
 

Een van onze pijlers is welbevinden. We hebben de overtuiging dat kinderen zich fijn moeten voelen om tot leren te
komen. Onze leerlingen moeten dus 'sociaal veilig' zijn. De professionals van WillemsPoort zullen pedagogisch tactvol met
alle kinderen omgaan. Zij sluiten aan bij wat een kind nodig heeft, didactisch maar zeker ook pedagogisch. De
ontwikkeling van sociale vaardigheden en het realiseren van een fijne sfeer staat van het begin af aan centraal. Echt
pestgedrag zien we gelukkig meestal nog niet bij erg jonge kinderen. Met het oog op de toekomst zal ons team zich wel al
gaan buigen over een werkwijze om met kinderen planmatig doelgericht te werken aan een fijn omgangsklimaat en om
pesten te voorkomen. We houden u hierover geinformeerd en zullen onze MR hierbij betrekken. In het portfolio van uw
kind brengen wij de (sociale vaardigheden) van uw kind in beeld en hierover gaan we met u als ouder in gesprek. Gezien
de kleinschaligheid van onze school in bestaansjaar 1, wijzen wij Marieke Hamburg (directeur) voorlopig aan als interne
vertrouwenscontactpersoon en coördinator sociale veiligheid.
Ook de fysieke veiligheid van uw kind vinden wij van reuze belang. Ondanks het feit dat we in een tijdelijke noodlocatie
zitten, willen we dat de leeromgeving veilig is voor iedereen. Er vinden controles plaats door de GGD en het bestuur van
Xpect in opdracht van de Arbo (RI&E). Ziet u als ouders iets waarover u zich zorgen maakt? Laat het ons weten! 
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De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het
Informatiebeveiliging en Privacybeleid (IBP) van het schoolbestuur, waaronder het
privacyreglement, is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat
de rechten zijn van ouders en leerlingen. De GMR heeft ingestemd met het IBP. 
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en
begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De
meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school.
Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over
leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een
leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem
ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot
medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor
de uitvoering van hun werkzaamheden. 
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een
beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld
een leerling te identificeren als die inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke
afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de
leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. De afspraken
hierover worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Daarnaast kan het nodig
zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk daarbij aan de
Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs. Als voor de uitwisseling
geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze
partijen gegevens te mogen uitwisselen. 
 

Wet op privacy, hoe we omgaan met
persoonsgegevens

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming
voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw
contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale
media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze
toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een e-mail
aan de schoolleiding. De school vraagt ouders nadrukkelijk om
terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de
school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die
gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken
voor commerciële doeleinden. Heeft u vragen of klachten met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens dan kunt dit
kenbaar maken via een e-mail aan de schoolleiding. Wij zullen uw
verzoek in behandeling nemen en hier binnen uiterlijk een maand
op reageren. Mocht u uw vraag direct aan onze Functionaris
Gegevensbescherming willen stellen dan kunt u dit doen door te
mailen aan: fg@privacyopschool.nl
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Vanuit het bevoegd gezag, Xpect Primair
Gegevens schoolbestuur 
Onze school maakt deel uit van de Stichting Xpect Primair. Xpect Primair bestuurt in Tilburg 26 basisscholen waar dagelijks ruim 8000
leerlingen onderwijs volgen. De stichting telt ruim 750 werknemers. Onze missie, visie, ambities en waarden treft u aan op de website
www.xpectprimair.nl 
De bestuurder van de stichting is mevrouw mr. Carin Zandbergen. 
Het Bestuursbureau is gehuisvest aan de J. Asselbergsweg 38 te Tilburg. 
Contactgegevens: Stichting Xpect Primair, Postbus 6028, 5002 AA Tilburg, T: 013 – 4648230, E: bestuur@xpectprimair.nl, W:
www.xpectprimair.nl 
 
Gezamenlijk afspraken en regelingen 
Voor onderstaande praktische onderwerpen en regelingen zijn binnen de stichting afspraken gemaakt die gelden voor alle scholen van
Xpect Primair. Actuele informatie over deze onderwerpen vindt u op de website van de stichting www.xpectprimair.nl 
Op aanvraag is een papieren versie van onderstaande documenten te verkrijgen bij de directie van de school.:
- pesten
 - informatieplicht aan gescheiden ouders, verzorgers
 - leerplicht en verlof
 - toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen
 - seksueel misbruik
 - medisch handelen
 - kledingvoorschriften
 - dyslexie
 - beleid sponsoring
 - privacy beleid
 - klachtenregeling 
 
Onze externe Vertrouwenspersonen zijn:
 - Mevr. J. De Fretes Tel: 06-21293342 of 06-52857571
 - Dhr. H. Werger Tel: 06-48101109
 


