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Inleiding 
Met deze Jaarkatern van de schoolgids informeren we u over 
een aantal praktische zaken. Bij aanvang van het schooljaar 
ontvangt u nog een aanvulling van de leerkracht van de klas 
van uw zoon/dochter. Informatie over wisselende activiteiten 
in de groep van uw kind komen in de loop van dit jaar 
beschikbaar. 

Bij dit jaarkatern reiken we ook een formulier aan om in te 
vullen en weer mee te geven naar school: De overeenkomst 
medicijnen dat alleen ingevuld hoeft te worden als uw zoon/
dochter onder schooltijd medicijnen nodig heeft.

Hebt u nog vragen over praktische zaken? Neem dan gerust 
contact op met de leerkracht van uw kind. In de schoolgids 
staat heel veel meer inhoudelijke informatie over Taalbrug 
Junior, informatie die niet elk jaar wijzigt. De gids wordt 
eenmalig uitgereikt aan ouders/verzorgers van nieuwe 
leerlingen. Bewaar de gids goed, want deze wordt slechts 
eenmaal uitgereikt. Maar natuurlijk kunt u alles ook terug 
vinden op de website van de school: www.taalbrugjunior.nl

Sanne de Rooy
Algemeen directeur Taalbrug Junior
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Eerste schoolweek
In de eerste schoolweek kunt u uw kind ophalen en nog 
even met de leerkracht spreken wanneer u daar behoefte 
aan heeft. Het is prettig als u dat van tevoren aankondigt 
bij de leerkracht. Mocht uw kind gedurende het schooljaar 
instromen dan geldt dat u welkom bent na schooltijd, in de 
eerste schoolweek van uw kind.

Contact leerkrachten
De leerkrachten zijn tijdens lestijd niet bereikbaar. U kunt 
telefonisch contact opnemen met de leerkracht vóór 
schooltijd of na 15.15 uur. U kunt ook altijd een briefje 
meegeven aan uw kind of een e-mail sturen. Het mailadres 
van de leerkracht is: 

voorletter.(tussenvoegsel)achternaam@taalbrugjunior.nl 
Bij voorbeeld: h.vanderstoel@taalbrugjunior.nl

Communicatie met en 
over de groep
Afhankelijk van de leeftijd of de groep waaraan uw kind 
gekoppeld is, kan er gecommuniceerd worden door middel 
van bijvoorbeeld een contactschrift of een weekbrief. De 
leerkracht kijkt wat passend is voor het kind. Een ander 
middel is nu ook de digitale communicatie via de Parro-
app: dit is een leuke en effi ciënte manier om vanuit de klas 
snel een berichtje te kunnen sturen naar de ouders van de 
groep. Het is een beveiligde omgeving, dus onzichtbaar 
voor de buitenwereld. De app is kosteloos te installeren 
op telefoon of tablet, of u kunt inloggen op pc of laptop. 
Voor alle communicatie is het van groot belang dat u het 
correcte emailadres doorgeeft. Dit wordt opgeslagen in 
de leerlingadministratie. Op deze manier kan de directie 
voor berichten ook snel alle ouders/verzorgers bereiken. 
Controleer ook regelmatig uw spammail omdat berichten 
daarin terecht kunnen komen.

Fruit eten
We stimuleren de kinderen om in de ochtendpauze fruit te 
eten. Hiervoor is één stuk fruit meegeven voldoende. Het 
is voor veel kinderen prettig als u dit fruit geschild en/of in 
stukjes meegeeft. Als het voor het kind beter passend is, kan 
dit ook een pakje drinken zijn.

Lunch
De kinderen nemen hun brood mee in een goed sluitende 
broodtrommel (voorzien van naam). We streven naar een 
gezonde maaltijd. Alle kinderen nemen zelf drinken mee naar 
school. Op woensdag is er géén lunchtijd op school! Lunchen 
doen de kinderen die dag thuis. Voor een enkel kind is de 
taxirit naar huis erg lang. Dan is er kort gelegenheid om in 
de klas alvast een boterhammetje te eten. In de taxi geldt 
immers de regel dat er niet gegeten mag worden. Het is erg 
fi jn als u dit even afstemt met de leerkracht.

Logopediemap
Elke leerling van onze school krijgt een 23 rings-map van 
school, waarin door de logopediste allerlei zaken worden 
verzameld, zoals bord- of leeslessen, logopedie, werkbladen. 
De leerlingen krijgen deze map wekelijks mee naar huis. U 
bent zo meer betrokken bij de ontwikkeling van uw kind.

Schooltas
Het is fi jn als uw kind een grote schooltas/rugzak mee 
krijgt voor het meenemen van o.a. de logopediemap, de 
broodtrommel en de drinkbeker. 
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Gymles
Voor de gymlessen op school heeft uw kind het volgende 
nodig:
• gymbroek en t-shirt,
• sokken
• gymschoenen (deze mogen geen zwarte zolen hebben)
• handdoek (vanaf groep 3 i.v.m. douchen na de gymles)
Het is prettig als de gymspullen voorzien worden van de 
naam van uw kind. Zo raken er minder snel spullen kwijt. 

Vieren verjaardagen met 
traktatie
U hoort van de leerkracht welke afspraken er zijn rondom het 
vieren van de verjaardag in de klas. Een heel kleine traktatie is 
toegestaan. Meer is echt niet nodig. Op internet kunt u veel 
tips vinden over leuke en verantwoorde kleine traktaties.

Medicatie
Mocht uw kind op school medicijnen gebruiken dan 
verzoeken wij u de bijgevoegde overeenkomst in te vullen 
en op de eerste schooldag mee te geven. Het is van belang 
dat u de medicatie met de naam erop aan de leerkracht 
geeft op de eerste schooldag. De medicatie wordt zorgvuldig 
bewaard.

Apparatuur voor leerlingen
De leerlingen met Auditieve Verwerkingsproblemen (AVP) 
kunnen gebruik maken van de apparatuur van school. Het 
inzetten van deze soloapparatuur gebeurt op advies van de 
audioloog in samenwerking met de logopedist, de leerkracht 
en de ouders.

Mobiele telefoon
Het gebruik van een mobiele telefoon op school is tijdens 
schooltijd niet toegestaan. Uw kind is in dringende gevallen 
altijd bereikbaar via de receptie van Taalbrug Junior. Indien 
uw kind kostbare apparaten meeneemt, zullen ze in een 
kluisje bewaard worden.

Privacy
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen 
voor intern gebruik of berichten aan de ouders/verzorgers 
van de groep, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. 
Het toestemmingsformulier wordt aangereikt via het 
aanmeldingspakket bij inschrijving. U mag altijd besluiten 
om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven 
toestemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, 
blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan. Wij 
wegen per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. 
Meer informatie over omgaan met persoonsgegevens vindt u 
in de paarse schoolgids. 

Ziekmelding en school-
verzuim
Ouder(s)/verzorger(s) wordt verzocht om tussen 8.00 en 8.45 
uur te bellen of bij voorkeur te mailen, als hun kind niet naar 
school kan komen. Met opgaaf van reden. Dat wordt in onze 
leerling administratie vermeld. Wanneer er geen bericht 
van afwezigheid is binnengekomen, zal de school contact 
opnemen met de ouder(s)/verzorgers. Als dit schoolverzuim 
zich meerdere malen blijft voordoen zonder aanwijsbare 
reden, is de directie verplicht de leerplichtconsulent van de 
gemeente op de hoogte te stellen van dit verzuim. Vergeet 
niet om uw kind ook af te melden bij het taxibedrijf.
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Verlof aanvragen
Om verlof voor uw kind aan te vragen kunt u bij de leerkracht 
een formulier vragen, of u kunt het downloaden van de 
website. De school houdt zich aan de regels die voor 
het aanvragen van verlof gelden. Deze regels vindt u als 
bijlage bij het formulier. In verband met de administratieve 
verwerking verzoeken we u minimaal 2 weken van tevoren de 
aanvraag in te dienen. Op grond van culturele achtergrond 
of geloof kunnen ouder(s)/verzorger(s) een verzoek doen 
voor ontheffing van deelname aan vieringen en lessen 
levensbeschouwing. 

Rookvrije school
Taalbrug Junior heeft op alle locaties een rookvrij 
schoolterrein vanaf 1 augustus 2020. Dat betekent dat 
niemand rookt op het schoolterrein of in het zicht van de 
leerlingen. We doen dit omdat roken erg verslavend is en 
slecht voor de gezondheid. Ook ongewild meeroken is 
schadelijk voor mensen die zelf niet roken. Wij vinden een 
rookvrije en gezonde omgeving voor onze leerlingen en de 
medewerkers belangrijk.

Ontwikkeling van het 
onderwijs
Voor alle leerlingen die op Taalbrug Junior onderwijs volgen, 
geldt dat zij problemen ervaren in de communicatie met 
anderen. Al onze activiteiten zijn in de eerste plaats bedoeld 
om leerlingen vaardigheden te leren waarmee zij zich in 
de communicatie met anderen kunnen redden. Voor de 
speciaal ontwikkelde taalmethodiek worden de medewerkers 
voortdurend geschoold. 

Jaarlijks kijken we naar het effect van ons onderwijs, om 
de kwaliteit steeds weer te kunnen verbeteren. Taalbrug 
Junior maakt elk jaar keuzes om in stapjes te werken aan 
de ontwikkelpunten. Zo hebben we afgelopen jaar weer 
aandacht besteed aan de manier om sociaal-emotionele 
ontwikkeling van leerlingen te volgen. De ontwikkeling van 

een leesmethode is opgestart. Het is een grote kans om dit 
samen met een methode ontwikkelaar te doen, zodat we het 
leesonderwijs kunnen afstemmen op de behoefte van onze 
leerlingen. Voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis 
gaat lezen leren immers niet vanzelf. De nieuwe leesmethode 
voorziet dan ook in intensief leesonderwijs. In onze 
maatschappij is het van groot belang dat elke leerling leert 
lezen.

Voor de vakgebieden wereldoriëntatie zijn we gestart 
met een moderne digitale methode. Die biedt veel 
beeldmateriaal, waardoor de leerlingen zich goed een 
voorstelling kunnen maken van de geschiedenis, de natuur en 
van de wereld waarin ze opgroeien.

In de groepsplannen is specifiek aandacht voor de 
instructiebehoefte, de organisatie van de instructie en het 
afstemmen van de aanpak op de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen in de groep. Het aanbod per leerjaar ligt vast, 
waardoor leerlingen de kans hebben om straks weer aan te 
haken bij het regulier basisonderwijs. Wij kijken immers elk 
jaar of een leerling de overstap kan maken van speciaal naar 
regulier onderwijs. Binnen de ambulante dienstverlening 
gaat veel aandacht uit naar passende ondersteuning, zodat 
de leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte zo goed 
mogelijk kunnen participeren in het regulier onderwijs. In alle 
facetten van onderwijs en ondersteuning is eigenaarschap 
voor de ontwikkeling van belang. We leren samen steeds 
beter hoe we de leerling zelf betrekken bij de doelen van het 
onderwijs. We maken ze bewust van wat ze leren en hoe ze 
leren. Zo krijgen ze inzicht in eigen kunnen, worden ze trots 
op wat goed gaat en blijven ze gemotiveerd om te leren.
Taalbrug Junior zal binnen de samenwerkingsverbanden 
bijzondere aandacht blijven vragen voor de jonge leerlingen, 
die meer kansen krijgen als ze al jong specialistisch onderwijs 
ontvangen. De kans wordt dan groter om later weer te 
schakelen naar een beter passende plek. 

Elk jaar organiseert Taalbrug Junior met alle teams samen 
onze zogeheten Beleidsdag. Alle medewerkers brengen in 
kaart welke effecten de extra inspanningen hebben gehad 
en welke ontwikkelingen komend jaar aandacht vragen om 
ons onderwijs te verbeteren. Zo blijven wij voortdurend in 
ontwikkeling.

Door Covid-19 hebben we afgelopen schooljaar een andere 
vorm van evalueren in moeten zetten. Maar ook in bijzondere 
omstandigheden blijft het in kaart brengen van de resultaten 
van het onderwijs essentieel voor het borgen van de kwaliteit.
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Uitstroomgegevens 
schooljaar 2019-2020

Uitstroom naar Aantal leerlingen

SO cluster 2 2

SO cluster 3 3

SO cluster 4 4

VSO cluster 3 1

SBO 13

Taalbrug College - Arbeid 16

Praktijkonderwijs (PRO) 3

VMBO Basis/kader Regulier VO en Taalbrug 
College

13

VMBO Gemengde leerweg Regulier VO en 
Taalbrug College

3

Buitenland 6

BAO groep 2 1

BAO groep 3 1

BAO groep 4 1

BAO groep 6 1

BAO groep 7 1

Schooltijden
Eindhoven/Helmond Venlo

Maandag 8.45 u – 15.00 u 8.40 u – 14.55 u

Dinsdag 8.45 u – 15.00 u 8.40 u – 14.55 u

Woensdag 8.45 u - 12.45 u 8.40 u - 12.40 u 

Donderdag 8.45 u – 15.00 u 8.40 u – 14.55 u

Vrijdag 8.45 u – 15.00 u 8.40 u – 14.55 u
 

Vakanties en vrije dagen 
2020-2021
Start schooljaar Maandag 24 augustus 2020

Lesvrije dag Maandag 14 september

Lesvrije dag Dinsdag 15 september

Lesvrije dag Woensdag 14 oktober

Lesvrije dag Donderdag 15 oktober

Lesvrije dag Vrijdag 16 oktober

Herfstvakantie Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 
2020

Kerstvakantie Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 01 
januari 2021

Voorjaarsvakantie Maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 
2021

Lesvrije dag Maandag 22 februari

Lesvrije dag Dinsdag 23 februari

Lesvrije dag Woensdag 24 februari

Pasen Maandag 5 april 2021

Lesvrije dag Dinsdag 6 april 2021

Koningsdag Dinsdag 27 april 2021

Meivakantie Maandag 3 mei t/m woensdag 12 mei 2021

Hemelvaart Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren Maandag 24 mei 2021

Lesvrije dag Woensdag 23 juni 2021

Lesvrije dag Donderdag 24 juni 2021

Lesvrije dag Vrijdag 25 juni 2021

Lesvrije dag Vrijdag 23 juli 2021

Zomervakantie Maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021

Belangrijke data  
17-09-2020 Algemene ouderavond In alle groepen

17-09-2020 Thuis lezen leren
aansluitend aan algeme-
ne ouderavond

Groepen 3

29-09-2020
27-10-2020
12-01-2021

Thuis taal leren Groepen 1 en 2

02-11-2020 Thema-avond TOS 
(taalontwikkelingsstoornis)

Maarten v. Hoof-ou-
derconsulent

10 en 12-11-2020 Oudergesprekken Groepen 1 t/m 8

12-01-2021 Oudergesprekken Groepen 8

09 en 11-02-2021 Oudergesprekken Groepen 1 t/m 6

06 en 08-07-2021 Oudergesprekken Groepen 1 t/m 8
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Contactinformatie

Taalbrug Junior Hoofdlocatie Eindhoven 
Toledolaan 3
5629 CC Eindhoven
E-mail: info@taalbrugjunior.nl 
040 79 000 90

Taalbrug Junior locatie Helmond
Hortensialaan 87
5701 WL Helmond
040 79 000 90

Taalbrug Junior locatie Venlo
Vijverhofstraat 4
5913 TV Venlo
040 79 000 90

Aanmeldpunt Eindhoven 
Toledolaan 3
5629 CC Eindhoven
E-mail: aanmeldpuntcluster2@taalbrug.nl
040 79 000 90 (optie 2)

Algemeen directeur Taalbrug Junior
Sanne de Rooy - s.derooy@taalbrugjunior.nl

Directieleden Ambulante Dienstverlening
Yvonne Verkooijen - y.verkooijen@taalbrugjunior.nl
Jolanda van Renterghem - j.vanrenterghem@taalbrugjunior.nl

Directieleden locatie Eindhoven
Annemarie Lavrijssen - a.lavrijssen@taalbrugjunior.nl
Janneke Renders - j.renders@taalbrugjunior.nl
Maartje van Lieshout - m.vanlieshout@taalbrugjunior.nl

Directieleden locatie Helmond
Bram Loonen - b.loonen@taalbrugjunior.nl
Yvonne van Gils - y.vangils@taalbrugjunior.nl

Directieleden locatie Venlo
Inge Luijben - i.luijben@taalbrugjunior.nl
Linda Derks – l.derks@taalbrugjunior.nl

Bestuurder Vitus Zuid
Dhr. Th. van Munnen - t.vanmunnen@vituszuid.nl

Externe vertrouwenspersonen 
Dhr. J. Homminga 06 25 56 02 02
Marjolijn Weijmans 06 34 71 33 66

Interne contactpersonen
Dhr. Bram Loonen – Taalbrug Junior
Mw. Gabi van de Ven - locatie Eindhoven
Mw. Inge Jeurissen - locatie Helmond
Mw. Ilse Velter – locatie Venlo

Klachtenfunctionaris Vitus Zuid
Mw. M. Jenniskens - 06 15 65 29 39 - m.jenniskens@vituszuid.nl

Externe klachtencommissie 
www.onderwijsgeschillen.nl 

Inspectie van het onderwijs 
0900-1113111

GGD Brabant-Zuidoost 
Postbus 8684/Clausplein 10
5605 KR  Eindhoven
www.ggdbzo.nl/ouders 
088 0031 414 

GGD Limburg-Noord
Postbus 1150/Drie Decembersingel 50
5900 BD  Venlo
www.ggdlimburgnoord.nl 
088 1191 111
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www.taalbrugjunior.nl


