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Praktische zaken
In deze jaarplanner staan alle zaken van belang zijn voor schooljaar 2021-2022. Alle
informatie die handig is voor u als ouder om te weten staat hierin vermeld. Voor vragen
kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht, IB-er, teamleiders of directeur van onze
school.

1. Personeel
PERSONEEL
Directeur:

Lieke Tijmensen
Kouter 19
5422 AA Gemert
Tel. Werk 06-52407518
Tel. Privé 06-24609378
lieke.tijmensen@stichtinggoo.nl
Maandag t/m vrijdag

Teamleider onderbouw en
middenbouw
Gespecialiseerde dagopvang

Bregje Rijksen-van Os:
bregje.rijksen@stichtinggoo.nl
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Teamleider bovenbouw
Gespecialiseerde BSO
Intern Begeleider middenbouw

Ilse Opsteen-van Hoof:
ilse.opsteen@stichtinggoo.nl
Maandag, dinsdag, donderdag

Intern Begeleider bovenbouw
Lid MT

Caroline Schoonings-van Vijfeijken:
caroline.schoonings@stichtinggoo.nl
Maandag, dinsdag, donderdag

Intern Begeleider dagopvang –
onderbouw – middenbouw
Lid MT

Bianca Leenders:
bianca.leenders@stichtinggoo.nl
Maandag, donderdag, vrijdag

OB1

Antonet Panhuizen:
antonet.panhuizen@stichtinggoo.nl
Maandag t/m vrijdag
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OB2

Marloes Nelissen:
marloes.nelissen@
stichtinggoo .nl
Maandag, dinsdag, woensdag
Hilke Hermans
hilke.hermans@stichtinggoo.nl
Donderdag, vrijdag

MB1

Laura van Gestel
laura.vangestel@stichtinggoo.nl
Maandag t/m vrijdag

MB2

Melissa van de Ven:
melissa.vandeven@stichtinggoo.nl
Maandag t/m vrijdag

MB3

Lois Peeters:
lois.peeters@stichtinggoo.nl
Maandag t/m vrijdag

MB4

Anne Relou:
Anne.relou@stichtinggoo.nl
Maandag, woensdag t/m vrijdag
Marly van den Boogaard:
marly.vandenboogaard@
stichtinggoo.nl
Dinsdag

BB1

Anke van Dinther:
anke.vandinther@stichtinggoo.nl
Maandag t/m vrijdag

BB2

Sara Sterken:
sara.sterken@stichtinggoo.nl
Maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag
Hilke Hermans:
hilke.hermans@stichtinggoo.nl
Woensdag
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BB3

Silvia van den Eijnden:
silvia.vandeneijnden@
stichtinggoo.nl
Dinsdag t/m vrijdag
Marly van den Boogaard:
marly.vandenboogaard@
stichtinggoo.nl
Maandag

BB4

Ilona Kerkhofs
ilona.kerkhofs@stichtinggoo.nl
Maandag t/m vrijdag

BB5

Anke van der Zee
anke.vanderzee@stichtinggoo.nl
Maandag t/m vrijdag
Hilke Hermans
hilke.hermans@stichtinggoo.nl
Dinsdagmiddag t/m december

Leraarondersteuner

Marloes Kluijtmans:
marloes.kluijtmans@stichtinggoo.nl
Maandag t/m vrijdag

Onderwijsondersteuner

Johan Vlemmings:
johan.vlemmings@stichtinggoo.nl
Maandag t/m vrijdag

Onderwijsondersteuner

Anouk Spoormakers
Anouk.spoormakers@stichtinggoo.nl

Logopediste +
Team Begeleiding

Rianne van Bakel-Verreijken:
rianne.vanbakel@stichtinggoo
.nl
Maandag, dinsdag, donderdag
Karin Rutten:
karin.rutten@stichtinggoo.nl
Dinsdag, woensdag, donderdag

4

Leescoördinator

Anke van der Zee

Taalcoördinator

Rianne van Bakel
Karin Rutten

Rekencoördinator

Antonet Panhuizen

Dyslexiecoördinator

Caroline Schoonings- van Vijfeijken

ICT coördinator

Marloes Kluijtmans

Coördinator IMC Basis

Kelly van Leeuwen

Schoolopleider

Bianca Leenders

Orthopedagoog Team
Begeleiding

Frans Kappers:
frans.kappers@stichtinggoo.nl
Maandag t/m donderdag
Hanna Elbers:
hanna.elbers@stichtinggoo.nl
Dinsdag, donderdag, vrijdag
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Ambulant begeleider Team
Begeleiding

Marian Drabbels:
marian.drabbels@stichtinggoo.nl
Maandag t/m donderdag

Administratief medewerker

Ricette van Etten-van Galen:
ricette.vanetten@stichtinggoo.nl
Maandag, dinsdagochtend,
woensdagochtend en donderdag

Conciërge

Roel den Hond:
roel.denhond@stichtinggoo.nl
Dinsdag, woensdag, vrijdag
Marcel Bijvelds:
marcel.bijvelds@
stichtinggoo.nl
Maandag

Interieurverzorger

Truus Fabrie-van Wetten:
Maandag t/m vrijdag
Mirjam van Leuken-van
Ganzewinkel:
Maandag t/m vrijdag

Pedagogisch medewerker
Dagopvang

Petra van der Aa
petra.vanderaa@stichtinggoo.nl
Kim van Haren
kim.vanharen@stichtinggoo.nl
Chantal Tilleman
Chantal.tilleman@
stichtinggoo.nl
Soraya van de Vossenberg
soraya.vandevossenberg@
stichtinggoo.nl
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Pedagogisch medewerker
BSO

Janneke Donkers
janneke.donkers@
stichtinggoo.nl
Lieke van Hek
lieke.vanhek@stichtinggoo.nl
Milou Huijgens
milou.huijgens@stichtinggoo.nl
Hanneke van der Niet-van Oort
hanneke.vanderniet@
stichtinggoo.nl
Chantal Tilleman
Chantal.tilleman@ stichtinggoo.nl

2. Schooltijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

OB1, OB2, MB1, MB2, MB3
8.40 – 12.35
13.05 – 15.00
8.40 – 12.35
13.05 – 15.00
8.40 – 12.35
8.40 – 12.35
13.05 – 15.00
8.40 – 12.35

MB4, BB1, BB2, BB3, BB4, BB5
8.40 - 12.00
12.30– 15.00
8.40 - 12.00
12.30 – 15.00
8.40 - 12.35
8.40 - 12.00
12.30 – 15.00
8.40 - 12.35

3. Niveaugroepen
In de ochtend gaan kinderen naar een niveaugroep rekenen. Ieder gaat dan aan het werk
op zijn/haar niveau.
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Tijd
9.15-10.15
9.15.10.15
9.15-10.15
9.15-10.15
9.15-10.15
uur
uur
uur
uur
uur
4. Vakantierooster en studiedagen
Vakantie
Periode
Herfstvakantie
25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

Paasmaandag

18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 16 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

2e Pinksterdag

6 juni 2022
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Zomervakantie

25 juli t/m 2 september 2022

Studiedagen voor de kinderen
Studiedagen alle kinderen
Vrijdag 15 oktober 2021
Maandag 29 november 2021
Maandag 31 januari 2022
Vrijdag 15 april 2022
Woensdag 25 mei 2022
Vrijdag 24 juni 2022

Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag

5. Activiteiten:
Activiteit
Ouderavond
Petrus Dondersdag
Kinderboekenweek
3 K’s
Huisbezoeken
Schoolontbijt
Sinterklaasviering
Inloopavond
Koningsspelen
Schoolkamp
3 K’s
Schoolreis
Doorschuifmiddag
Schoolverlatersavond

Datum
Maandag 27 september 2021
Donderdag 14 oktober 2021
Woensdag 6 oktober t/m vrijdag 15 oktober 2021
Dinsdag 9 november 2021
Oktober en november 2021
Vrijdag 5 november 2021
Vrijdag 3 december 2021
Donderdag 24 maart 20222
Vrijdag 22 april 2022
Maandag 30 mei t/m 3 juni 2022
Vrijdag 10 juni 2022
Donderdag 23 juni 2022
Donderdag 14 juli 2022
Dinsdag 19 juli 2022, schoolverlaters vanaf
woensdag 20 juli vrij.
Vrijdag 22 juli 2022, de school is om 12.00 uur uit!

Laatste schooldag

Schoolreis
De bijdrage van € 14,00 voor de schoolreis kunt u op een later tijdstip in het schooljaar
voldoen. Dit wordt kenbaar gemaakt via het ouderportaal.
Huisbezoeken, Toetsen en Rapporten
Huisbezoeken
Eerste toets periode OB1 t/m BB4
Eerste rapport
Rapportgesprekken
Tweede toets periode OB1 t/m BB4
Tweede rapport
Rapportgesprekken

Vóór en na de herfstvakantie
Maandag 10 t/m vrijdag 21 januari 2022
Vrijdag 18 februari 2022
Maandag en dinsdag 21 en 22 februari 2022
Maandag 9 t/m vrijdag 20 mei 2022
Vrijdag 1 juli 2022
Maandag en dinsdag 4 en 5 juli 2022
In het gesprek krijgt u te horen in welke groep uw kind in het
nieuwe schooljaar wordt geplaatst.

We verwachten dat ouders op beide rapportbesprekingen aanwezig zijn.

6. Gymrooster
De gymtijden worden later gecommuniceerd.
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7. Waar kunt u terecht?
De groepsleerkracht is de eerste persoon binnen de school die voor het welzijn en de
begeleiding van uw kind zorg draagt. Bij haar kunt u altijd terecht met vragen, suggesties of
problemen.
Soms zullen vragen besproken worden met de IB-er, teamleider of directeur. Als uw kind
begeleiding krijgt van bijvoorbeeld de logopediste, sensomotorisch therapeut of
onderwijsondersteuner dan kunt u contact met hen opnemen. Het beste tijdstip om te
bellen is van 8.25-8.40 uur of van 15.15-15.30 uur. De medewerkers zijn op deze tijdstippen
het beste bereikbaar.

8. Ouderportaal
Op onze school werken we met een digitaal ouderportaal. Dit is een snelle digitale manier
om u op de hoogte te stellen van nieuwsberichten van de schoolorganisatie of de groep.
Elke week wordt er op vrijdag een nieuwsbericht op het digitale ouderportaal gezet. Daarin
staan schoolactiviteiten of informatie van dat moment. Ook verzorgen alle groepen
beurtelings zelf voor informatie over waar men in de groepen mee bezig is. Van de groep is
elke twee weken een bericht van de groep te verwachten.
Graag willen we het ouderportaal in principe gebruiken voor praktische zaken. Overleg over
de ontwikkeling van uw kind doen we graag telefonisch of in een gesprek.

9. Gezond beleid
Alle kinderen eten de lunch tussen de middag in de eigen groep samen met hun
groepsleerkracht. De kinderen kunnen bij de lunch thee of melk drinken, die door de school
verstrekt wordt.
• Thee kost €12,00 per jaar
• Melk kost €28,00 per jaar
Alle melk- en theezaken worden geregeld door de administratie van de school, Ricette van
Etten.
Aan het begin van het schooljaar krijgt u een brief waarop u kunt aangeven of er door
school melk/thee moet worden verstrekt aan uw kind. Daarna ontvangt u een rekening
voor thee/melk die u dan kunt voldoen. Ook op het ouderportaal zal er een melding hiervan
komen.
Afspraken m.b.t. het eten en drinken op Kindcentrum SBO Petrus Donders
We zijn van mening dat de school een positieve bijdrage kan leveren aan de bevordering
van gezond gedrag. Op school beperken we dan ook het gebruik van snoep. In samenspraak
met de ouders en het team hebben we de volgende afspraken met betrekking tot eten en
drinken in de kleine pauze en tijdens de lunch, traktaties met verjaardagen, kook- en
bakactiviteiten op school, traktaties bijzondere feestdagen.
Eten en drinken
Kleine pauze:
• We eten fruit, groenten of boterham
• Koek en snoep vinden wij geen gezond tussendoortje
• Uw kind mag drinken meenemen.
• Drinken met prik of energiedranken zijn niet toegestaan
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Eten tijdens de lunch:
• We eten een boterham, broodje, cracker, peperkoek, groenten of fruit.
• Op school wordt thee/melk geschonken tegen een vergoeding
• Uw kind kan ook zelf drinken meenemen
• Drinken met prik of energiedranken zijn niet toegestaan
• Croissantje, worstenbroodje, saucijzenbroodje etc. vallen niet onder gezonde
voeding
• We eten geen snoep, koek en toetje.
Traktaties
Het vieren van een verjaardag is elk jaar weer een belangrijke gebeurtenis voor een kind.
Daar hoort het vieren op school en de bijbehorende traktatie natuurlijk bij. Als team zien
wij de traktatie als een klein tussendoortje. Houdt de traktatie klein. Het team geeft er de
voorkeur aan dat de leerkracht meedoet met de traktatie voor de kinderen.
Kook- en bakactiviteiten in de klas
Op ons kindcentrum vinden bakactiviteiten plaats. Het zijn belangrijke leermomenten voor
onze doelgroep kinderen omdat het geleerde uit de klas in de praktijk wordt gebracht.
Hierbij denkend aan boodschappen doen, boodschappenlijstjes maken, betalen,
meten/wegen, lezen etc. Daarnaast doet een bakactiviteit ook een beroep op de sociale
vaardigheden van kinderen en maken zij kennis met uiteenlopende producten,
gebruiksvoorwerpen en materialen.
Bij bakactiviteiten staat niet de beloning van het gemaakte voorop, maar de leerinhoud. We
gaan hierbij doelgericht te werk. We streven naar een beperkt aantal bakactiviteiten per
groep verspreid over het jaar.
Extra activiteiten zoals Petrus Dondersdag/schoolreis/crea-dag/feestdag etc.
Een aantal keren per jaar zijn er speciale dagen bij ons op school. We vinden dat deze
dagen als speciale dag gelden. Kinderen krijgen op deze dagen vaak iets extra’s van school
of van de oudervereniging. We streven ernaar deze traktatie zo gezond mogelijk te houden
met een uitzondering daargelaten.

10. Speelplaats, surveillance
• Speelplaats
We stimuleren goed spelgedrag op de speelplaats, waarbij veiligheid en omgang met elkaar
normbepalend zijn. Daarover hanteren we een aantal vaste regels. De leerkrachten worden
geassisteerd door de leerlingen van de eindgroepen als pleinwacht. Ze begeleiden kinderen
bij spelletjes e.d. in de onderbouw.
• Surveillance
Iedere morgen wordt er op school 15 minuten voor de aanvang van de school door
leerkrachten op de speelplaats gesurveilleerd volgens een afgesproken rooster.
Alle leerkrachten komen de laatste 5 minuten voor aanvangstijd van school ook naar
buiten. Speelplaats open om 8.25 uur, start school 8.40 uur.
In de ochtendpauze surveilleren er 2 leerkrachten in de pauze voor de onder- en
bovenbouwgroepen, waarvan de pauzes gescheiden plaatsvinden. In de middagpauze
surveilleren 3 leerkrachten. Na school begeleiden alle leerkrachten de kinderen naar de
fietsen en taxibusjes.
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11. Leerlingenvervoer
Het vervoer van leerlingen naar school wordt geregeld door de gemeentes. Het dient
aangevraagd te worden via een formulier dat op de gemeente, afdeling onderwijs,
verkrijgbaar is. U kunt het formulier ook downloaden via het digitaal loket van de gemeente
Gemert-Bakel, gemeente Laarbeek en gemeente Boekel. Voor de ouders/verzorgers zijn
hieraan kosten verbonden. De gemeente bericht waar en wanneer het kind in de bus of taxi
kan stappen. Bij evt. vragen of problemen omtrent de aanvraag kunt u altijd contact
opnemen met de groepsleerkracht. Het spreekt voor zich dat wij ervan uitgaan dat u uw
kind aanspreekt, als dit nodig is, over zijn gedrag tijdens het vervoer.
Heeft u derhalve klachten over het vervoer, neemt u dan contact op met het
vervoersbedrijf of de gemeente.
Voor en aan de zijkant van de school, ter hoogte van de ingang van het schoolplein bij het
grote hekwerk, mogen geen auto’s geparkeerd worden
• Voor schooltijd om 8.00-9.00 uur
• Na schooltijd op maandag - dinsdag - donderdag van 14.30-15.30 uur
• Na schooltijd op woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 12.00-13.00 uur.
Zo kunnen alle taxi’s op de juiste plek parkeren en de kinderen ook veilig instappen.
Wanneer een leerling door een bepaalde reden de taxi heeft gemist, verzoeken wij ouders
er zorg voor te dragen dat het kind alsnog op school komt.
De fietsen kunnen gestald worden in de fietsenstalling in de daarvoor bestemde vakken.
Het is niet toegestaan op de speelplaats te fietsen.
Ook voor de kinderen die per fiets naar school komen verzoeken wij u de kinderen niet te
vroeg naar school te sturen. Een kwartier voor aanvang van de lessen (dus vanaf 8.25 uur!)
is er toezicht op de speelplaats. We merken steeds weer dat gedurende het schooljaar
kinderen steeds vroeger naar school toekomen. Stuur derhalve uw kind niet te vroeg naar
school toe. Graag aandacht hiervoor!!
Het taxi/busvervoer voor onze school wordt voornamelijk verzorgd door:
Van Helvoort
gem. Gemert-Bakel
tel.nr. 0492-361111
Van Helvoort
gem. Laarbeek
tel.nr. 0492-361111
Van Driel
gem. Boekel
tel.nr. 0412-676900
Als uw kind een keer niet meegaat, wilt u dit dan doorgeven aan het taxibedrijf. Dan
hoeven ze ook niet te wachten of er voor om te rijden!

12. Schoolverzuim
Wanneer uw kind de school niet kan bezoeken, verwachten we daarover een berichtje vóór
aanvang van de lessen, via Ouderportaal of telefonisch van 8.00-8.40 uur: 0492-361242.
De schooltijden en het vakantierooster zijn ruim van tevoren bekend. We gaan er vanuit dat
u gebruik maakt van de daarin vernoemde vakanties. Verlof buiten deze periode om moet
aangevraagd worden bij de directeur. Er kan alleen bijzonder verlof gegeven worden
wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden:
•
•
•
•

Verhuizing.
12 ½-25-, 40-, 50-, of 60-jarig jubileum (huwelijk) van (over) (groot)ouders en
jubilea in verband met het werk van de ouders.
Huwelijk van een naast familielid.
Overlijden of ernstige ziekte van een naast familielid.
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•

Als het gevraagde verlof bedoeld is als enigste vakantie van het gehele jaar. De
werkgever moet hiervoor een verklaring afgeven.

Bij onwettige afwezigheid wordt de leerplichtambtenaar in kennis gesteld.
Ook als kinderen herhaaldelijk niet aanwezig zijn zonder bericht, wordt melding gedaan aan
de betrokken leerplichtambtenaar.
Als kinderen vrij zijn van school op andere dagen dan hiervoor aangegeven, dan ontvangt u
hierover altijd tijdig schriftelijk bericht van school.

13. Waardevolle spullen niet op school
De school is niet verzekerd voor spullen die kinderen mee naar school nemen.
Daarom de volgende afspraken:
Mobiele telefoon
Het gebruik van een mobiele telefoon wordt op school niet toegestaan. Dit om verstoren
van de lessen en eventuele beschadigingen aan de telefoons, o.a. tijdens de pauzes, te
voorkomen.
Als u als ouder uw kind wilt bellen dan kan dat altijd via de schooltelefoon: 0492-361242.
Uw kind kan hiervan ook gebruik maken als het naar huis wil of moet bellen.
Afspraken m.b.t. mobiele telefoon:
• Mobieltjes blijven van 8.25 tot 15.00 uur in de lade van het bureau van de
groepsleerkracht.
• Als kinderen op de speelplaats komen willen wij dat de mobieltjes uitgeschakeld
worden en in de tas of jas gestopt worden.

14. Verloren voorwerpen
Verloren of achtergebleven voorwerpen worden verzameld in een doos op school.
Leerlingen kunnen bij de conciërge informeren naar verloren voorwerpen.
Tijdens de ouderavonden is er gelegenheid om in deze doos te kijken. Van tijd tot tijd wordt
de doos geleegd.

15. Adressen
Inspectie:

Inspectie van het onderwijs
E info@owinsp.nl
W www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over het onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Ouders:
Vragen over onderwijs?
Bel 0800-5010
Informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs, bereikbaar op
schooldagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Kosteloos en deskundig.
Meldpunt vertrouwens- Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig
inspecteurs:
psychisch of fysiek geweld kunt u leggen bij:
meldpunt vertrouwensinspecteurs (0900-1113111 lokaal tarief)
Jeugdarts:
Mevr. M.J. Ackens,
Postbus 810, 5700 AV Helmond
Tel.nr.: 088-0031422
Jeugdgezondheids-zorg: GGD Brabant-Zuidoost
De Callenburgh 2, 5701 PA Helmond, tel.nr.: 088-0031414

12

Bureau Jeugdzorg
Noord-Brabant,
vestiging Helmond.
Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling
Zuid-Oost Brabant
Opvoedondersteuner:

Sobriëtasplein 102
5701 MJ Helmond
0492-508400

Gemeente Gemert-Bakel:
Ivanka Lagemaat en Nicolé Kooij
tel.nr.: 0492-378500
Team Jeugd Laarbeek:
Marjolein Kox
tel.nr.: 06-51679497
Basisteam Jeugd en Gezin Boekel/Landerd:
tel.nr. 088-3742525

16. Bestuur Oudervereniging – OR
Voorzitter:
Karen van Oorschot
Trombonestraat 18
5741 WC Beek en Donk tel.nr. 0492-840730
Moeder van Sanne van Oorschot, MB4
Secretaris:
Marian Smits
Rector van Laarschotstraat 28
5423 TJ Handel tel.nr.: 0492-325336
Moeder van Giel Stuart, BB5
Penningmeester:
Karin van Dommelen
De Quayweg 55
5445 NP Landhorst, tel.nr: 06-30386673
Moeder van Sjef van Dommelen, MB4
Leden:
Simone Saenen
Steilrand 18
5421 GB Gemert tel.nr: 06-21547301
Moeder van Tom Borst, BB1
Nicole van Boxtel
Blaarpeelweg 2
5764 PP de Rips tel.nr: 06-13937207
Moeder van Maartje Janssen, BB3
Corina van Oosterwijk
Arendnest 14
5427 LB Boekel tel.nr: 06-15172994
Moeder van Lynn Rovers, BB2
Angelique Damen
Dries 2
5422 CV Gemert tel.nr. 06-38447449
Moeder van Jeremy Senders, BB1
Linda van Rossum
Deken van den Heuvelstraat 4
5421 SE Gemert tel.nr. 06-52212918
Moeder van Kyara van Rossum, MB3
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Namens team:

Karin Berger
Heijtsveld 150
5421 GT Gemert tel.nr. 0492-380590
Moeder van Milan Selten, MB4
Marjolein Brullemans
Burg. Seelenlaan 35
7541 MA Beek en Donk tel.nr.: 0492-832402
Moeder van Evan Brullemans, BB4
Ilse Opsteen-van Hoof
Tel.nr. school: 0492-361242

17. Medezeggenschapsraad van de Petrus Dondersschool – MR
Namens personeel:
Dhr. Frans Kappers
Mevr. Bianca Leenders
Mevr. Karin Rutten
E-mail:
E-mail:
E-mail:
frans.kappers@stichtinggoo.nl bianca.leenders@stichtinggoo.nl karin.rutten@stichtinggoo.nl
Namens ouders:
Dhr. Randy van Venrooij

Mevr. Erica Cuypers

Tel.nr. 06-22565313
E-mail:
r.venrooij@hotmail.com
Vader van Juul van Venrooij
MB2

Tel.nr. 06-12864292
E-mail:
caatjecuypers@hotmail.com
Moeder van Joep Lemmens
MB4

Mevr. Jeannette Reloe-de
Groot
Tel.nr. 06-45680276
E-mail:
famreloe@upcmail.nl
Moeder Theun Reloe
BB5

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Omdat steeds meer aangelegenheden van belang zijn voor alle scholen aangesloten bij
Stichting GOO, is er een GMR werkzaam. In deze raad zijn de medezeggenschapsraden van
elke school met twee personen vertegenwoordigd. Van Kindcentrum SBO Petrus Donders is
dat vanuit de teamgeleding : Dhr. Frans Kappers
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