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Openbare Basisschool De Brink 
 
Hoofdgebouw:    Dependance:     Brink-AZC school: 
Smedenerf 2,     Florasingel 102,     Exaeten 3 
6043SG Roermond    6043SG Roermond     6095PD Baexem 
0475-324669    0475-324669     088-7156963 
obs-debrink@swalmenroer.nl 
www.obs-debrink.nl 
 
Directie: Emmy Hakvoort, directeur en eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. 
  Spreekuur directie: op afspraak. 
 
 
Medezeggenschapsraad: 
 
 Namens de ouders:       Namens het onderwijsteam: 
  Fort Verheijden (plv voorzitter)   Helmi van den Born  (voorzitter) 
  Mylene Beckers       Lieveke Driessen 
  Marieke van Zandvoort    Gaby Gollatz 
  Ingrid v.d. Heuvel     Esmi van Montfort 
 
 
Oudervereniging: 
 

 Hans Gollatz (voorzitter)    
         Silvia Greenwood (penningmeester)  
         Virgel Dörenberg                                                                                   
 Mariska Selder          
         Ramona Moelker 
          Iris Schoolmeesters     
 Linda Janssen      
 Nicole Emans 
         Carina Schipper 
         Melissa Schmeitz 
         Sandy Bos 

mailto:obs-debrink@swalmenroer.nl
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Groepsindeling -  Samenstelling van het team: 

 

Groep Leerkracht Dag v.d. week Opmerkingen 

1-2A Juf Hanneke            
Juf Servie 

ma-di-wo               
do-vr 

 

1-2B Juf Geertje              
Juf Eva 

ma-di-wo              
do-vr 

 

1-2C Juf Gaby               
Juf Emmy 

ma-di                   
wo-do-vr 

 

1-2D Juf Yoni 

 

ma-di-wo-do-vr  

3A Men. Robert 

 

ma-di-wo-do-vr  

3B Men. Guido 

 

ma-di-wo-do-vr  

4A Juf Lian                
Juf Wies 

di-wo-do-vr          
ma 

 

4B Juf Lisette            
Juf Steffie 

ma-di–                      
wo-do-vr 

 

5A  Juf Michelle               
Juf Lieveke   

ma-di-wo              
do-vr 

 

5B Juf Esther            
Men. Jan Belgers            

di-wo-do-vr          
ma 

 

6A Juf Esmi 

 

ma-di-wo-do-vr  

6B Men. Rick 

 

ma-di-wo-do-vr  

7A Men. Wim         
Men. Jan Puts 

ma-di-wo-vr           
do 

 

7B Juf Tamara        
Men. Jan Puts 

ma-wo-do-vr          
di 

 

8A Juf Linda              
Juf Vera 

ma-di-wo-vr          
do 

 

8B Juf Helmi             
Juf Vera 

ma-do-vr                
di-wo 
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Medewerkers buiten de groep: 

 

 Directeur: Emmy Hakvoort 

 

 Intern begeleiders:  Dymphina Hoek , Rob van der Heijden      

 

 Ondersteunende werkzaamheden: juf Mechtild (ma-di), juf Lieveke (wo) meneer Jan P. (wo-vr) 

       juf Els (di-wo-do), juf Lisette (wo), juf Wies (di-wo), men. Jan B.wo-do-vr, 

                                                                 juf Gaby (wo),  

 

 ICT-coördinator:  Gert-Jan Jans (ma-vr)   

 

 Conciërge: Lianne van Avesaath ( ma-di-do)    

 

 Administratief medewerkster: Henny Meinders (di-do) 

 

 Interieurverzorgers: Medewerkers Hago  

 

 

 
 

Schooltijden: 

 
maandag, dinsdag en donderdag 

08.30 uur – 12.00 uur 

13.00 uur – 15.00 uur 

woensdag en vrijdag 

08.30 uur – 12.30 uur 

 

Schoolinformatie: 

 
Totaal aantal leerlingen: 400 

Aantal leerkrachten: 38 

MT-leden: 6 

Onderwijs ondersteunend perso-
neel: 2 personen 

 
 

Stichtingsinformatie: 

 
Stichting Swalm & Roer 

Roerderweg 35 

Postbus 606 

6040AP Roermond 

Tel: 0475-345830 
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Gymnastiek 

 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben gymles in de gymzaal aan het Smedenerf.                                                                               
In het onderstaand schema ziet u wanneer en hoe laat.                                                                                                                       
De lessen worden gegeven door de vakleerkracht en door de groepsleerkracht (indien deze beschikt over een gymbevoegdheid)  

 

GYMTIJDEN SCHOOLJAAR  2020 / 2021 

Groep: Dag: Tijdstip: 

3A/3B Maandag              
Dinsdag 

08:30u – 09:15u              
13:00u— 14:00u                

4A Maandag             
Donderdag 

09:15u – 10:00u            
08:30u – 09:15u 

4B Dinsdag               
Donderdag 

08:30u – 09:15u             
09:15u – 10:00u 

5A Dinsdag                
Donderdag 

09:15u – 10:00u           
11:00u – 11:45u 

5B Dinsdag               
Donderdag 

10.15u – 11:00u                
10:30u – 11:15u 

6A Dinsdag               
Donderdag 

14.00u – 15:00u            
13:00u – 14:00u 

6B Dinsdag                 
Vrijdag 

11:00u – 12:00u                 
09:30u – 10:30u 

7A Maandag               
Vrijdag 

10:15u – 11:00u             
08:30u – 09:30u 

7B Maandag               
Vrijdag 

11:00u – 12:00u             
11:30u – 12:30u 

8A Maandag                  
Donderdag 

13:00u – 14:00u               
14.00u – 15.00u 

8B 

  

Maandag                
Vrijdag 

14:00u – 15:00u                 
10:30u – 11:30u 
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Spel en beweging kleuters 

 

De jongste kinderen in de groepen 1 en 2 maken gebruik van het speellokaal. Uw kind is niet verplicht om gymkleding te dragen. 
Kiest u hier toch voor dan is een korte broek, T-shirt, sokjes en gymschoenen voldoende. Wij verzoeken u deze spullen in een stof-
fen zak te doen en deze te voorzien van een naam. We raden overigens wel aan om gymschoenen mee te geven (liefst met klitten-
band). 

 

Rooster voor vakanties en vrije dagen 2019-2020: 

 

Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020 

Kerstvakantie: 21-12-2020 t/m 01-01-2021 

Carnaval:  15-02-2021 t/m 19-02-2021  

Paasmaandag:       05-04-2021 

Koningsdag:          27-04-2021                                     

Meivakantie:  03-05-2021 t/m 14-05-2021 

2e Pinksterdag: 24-05-2021 

Zomervakantie: 26-07-2021 t/m 03-09-2021 

 

Studiedagen voor het team Brink Roermond:  

16 september, 25 november, 20 januari, 3 maart, 28 april, 25 mei.  

Op deze dagen is er géén school voor de leerlingen.  

 

Overblijfregeling 

 

Er bestaat op school de mogelijkheid tot overblijven. De leerlingen van OBS De Brink  kunnen op maandag, dinsdag en donderdag 

op school overblijven onder begeleiding van professionele en vrijwillige krachten van SKR (Stichting Kinderopvang Roermond) 

Het aanmelden voor het overblijven verloopt via de site: https://obs-debrink.isy-school.nl 

Ouders van nieuwe leerlingen krijgen van de school een inlogcode voor ISY om in te loggen. 

Voor verdere info: Zie document “Informatieboekje Tussen schoolse Opvang” controleren! Bij de directie op te halen. 

https://obs-debrink.isy-school.nl
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Naar en van school 
 

Het belsignaal klinkt tien minuten voor aanvang van de lessen. In de ochtend om 8.20u. En in de middag om 12.50u. 

De bedoeling van deze inlooptijden is dat de instroom van leerlingen meer geleidelijk gebeurt. In een periode van 10 minuten komen de kin-
deren de school en het klaslokaal binnen. De leerkracht is in die tijd in de klas. Er is dan de gelegenheid om informeel contacten te leggen 
met de kinderen, goed te luisteren, te sturen waar nodig is en een goede sfeer te creëren voor het begin van de lessen. In elke groep zijn 
afspraken gemaakt over wat in die periode van 10 minuten wel en niet mag in de klas. Dat is uiteraard leeftijdgebonden. Er worden dus af-
spraken gemaakt over het wel of niet gebruiken van de computer, niet in de gang blijven hangen, lezen, het uithalen van spellen, het ge-
bruik van boeken, enz. De behoeftes van de kinderen zijn zeer verschillend. Kleuters willen zo snel mogelijk iets gaan "doen", leerlingen van 
groep 7 en 8 hebben veel meer behoefte aan wat kletsen met elkaar. 

 
Regels en afspraken bij het naar binnen komen: 

-De bedoeling is dat de kinderen in de inlooptijd naar school toe komen en vervolgens naar hun groep gaan. Voor de kinderen geldt dus da 
ze niet op de speelplaats mogen blijven "hangen" of gebruik gaan maken van het klimrek, maar dat ze onmiddellijk naar binnen gaan. De 
ouders van de groepen 1-2 en 3 mogen de kinderen binnen afgeven. 

-In de groep is dan de groepsleraar aanwezig. 

-Om 8.20 en 12.50 uur gaat de 1e bel. Het is niet de bedoeling dat de kinderen vóór deze inlooptijden al op het schoolplein zijn. 

-Er is dan geen toezicht en er ontstaan opstoppingen voor de poorten / deuren. U dient zich dus te realiseren dat indien u uw kind te vroeg 
naar school toe laat gaan of brengt dat zonder toezicht en op eigen risico gebeurt. Overigens zullen leraren, indien dat gebeurt, u hierop 
aanspreken. 

-Als om 8.30 en 13.00 uur de 2e bel gaat kunnen de lessen direct beginnen. 

-De inlooptijd is echt bedoeld om het informele contact tussen leerkrachten en kinderen mogelijk te maken. Daarom vragen wij ouders zo-
veel mogelijk om de kinderen alleen naar binnen te laten gaan. De inlooptijd is in eerste instantie niet bedoeld voor het contact tussen leer-
kracht en ouder(s). 
 

De kinderen komen lopend naar school als zij binnen loopafstand van het hoofdgebouw wonen. Alleen kinderen die meer dan 10 minuten van 
school af wonen, kunnen met de fiets komen. De grens die we hiervoor aanhouden is: Donderbergweg, Wirosingel en Oranjelaan.  

Voor afwijkingen van de regel dient u contact op te nemen met de directie. 

Ouders van kinderen die toch per fiets naar school komen wijzen wij erop dat deze fietsen verkeerstechnisch in goede staat moeten verke-
ren. 

De fiets wordt in het fietsenrek gestald. Het is zeer aan te bevelen de fiets af te sluiten. De school kan geen enkele verantwoordelijkheid ne-
men voor diefstal of beschadiging in welke vorm ook. 

Ouders die hun kinderen met de auto brengen of halen, worden dringend verzocht de auto op ruime afstand van de hoofdingang te par-
keren of in de daarvoor bestemde parkeerhavens. Ook vragen w ij ouders uitdrukkelijk, rekening te houden met de belangen 
van de bewoners.  

Uit hygiënisch oogpunt vragen wij u geen honden mee te nemen op de speelplaats.  
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Speciale activiteiten  

 

Kinderboekenweek 

 De Kinderboekenweek dient ter promotie van kinderboeken in het algemeen. Elk jaar wordt een speciaal thema bedacht. Zo 
 kan steeds weer een andere categorie boeken extra in het zonnetje worden gezet en blijft de Kinderboekenweek een fris en 
 boeiend feest! 

 Op de Brink besteden we elk jaar aandacht aan de Kinderboekenweek.  

Verjaardag 

 De verjaardag is voor de meeste leerlingen een belangrijk gebeuren. Daarom besteden we er op school in de groep wel aan
 dacht aan. Trakteren is echter niet toegestaan. 

Schoolfestiviteiten 

 Een groot aantal festiviteiten wordt georganiseerd voor alle kinderen die de school bezoeken: Sinterklaas, Carnaval, enz. 

 Daarnaast zijn er nog activiteiten die voor groepen of leerjaren apart worden georganiseerd: 

 Groep 1/2:   speeltuindag 

 Groep 4:     schoolreis 

 Groep 6:   schoolreis 

 Groep 8:    schoolkamp 

 Over al deze activiteiten wordt u nog uitvoerig geïnformeerd. De kosten hieraan verbonden worden u door de school apart in 
 rekening gebracht.  

Schoolsport 

 Gedurende het jaar worden er sportactiviteiten (handbal, voetbal) georganiseerd waar scholen uit Roermond met de kinderen 
 uit de hoogste groepen aan deel kunnen nemen. De Brink neemt hier bijna altijd aan deel. Meestal gebeurt dit op woensdag
 middagen. Als we hieraan deelnemen proberen we vooraf één of meerdere keren hiervoor te trainen onder leiding van één of 
 meerdere leerkrachten. Dit trainen gebeurt óf tijdens de gymlessen óf na school. 

 

 Het kan gebeuren dat bij goede resultaten er zelfs kwalificatie voor een Limburgs of Nederlands kampioenschap kan worden 
 gehaald. 

 In de afgelopen jaren zijn onze jongens- en meisjesteams diverse keren Roermonds, Limburgs en zelfs Nederlands kampioen 
 geworden. Voor de kinderen en de leraren is dit een geweldige belevenis. 

 

 OBS De Brink doet mee aan project BAAS; Onze vakdocent gym verzorgt voor onze leerlingen een verlengde schooldag                     

         activiteiten. Leerlingen kunnen kosteloos inschrijven.  
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Oudercontacten 

 

Informatievoorziening aan ouders, kennismakingsgesprekken en oudergesprekken 

Belangstelling tonen voor het schoolleven door thuis de kinderen te vragen, wat ze gedaan hebben en hoe het gegaan is, is meestal 
een kleine moeite, maar heel belangrijk. Directie en leerkrachten zijn ook altijd tussentijds bereid om met u een gesprekje te voeren 
over uw kind.  

Wel graag ná lestijd en even, als het kan, een afspraak maken.  

 

Aan het begin van het schooljaar worden op maandag 31-8 en donderdag 3-9 kennismakingsgesprekken georganiseerd voor 
alle ouders. Dit is de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. De algemene ouderavond komt hiermee te vervallen.  

 

Drie keer per schooljaar wordt een rapport uitgegeven en vinden er oudergesprekken plaats op maandag en dinsdag na schooltijd en 
op de beide avonden, waarop U met de groepsleerkracht individueel de vorderingen van Uw kind kunt bespreken. Voor het school-
jaar 2020-2021 zijn de oudergesprekken gepland op maandag en donderdag 23 en 26 november, 08 en 11 maart en 12 en 15 juli.  

 

Ouderbijdrage 

Het basisonderwijs in Nederland is in principe kosteloos, maar om activiteiten te kunnen financieren vraagt de Oudervereniging jaar-
lijks een ouderbijdrage. Deze vrijwillige bijdrage bedraagt € 12.00 per kind per jaar. 

Indien u geen automatische incasso heeft afgegeven kunt u uw bijdrage, voor 15 november, overmaken op NL31ING-
B068.26.64.510. t.n.v. Obs  De Brink o.v.v. de naam van uw kind. 

 

De kosten voor de schoolreisjes zijn niet in het bedrag van €12.00 opgenomen.                                                                       
Daarover wordt u later door de groepsleerkracht geïnformeerd.  

Vergaderingen van de ouderraad zijn altijd openbaar. De vergaderdata zijn opgenomen in deze schoolkalender. (OV-vergadering) 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 

Het aanmelden van leerlingen kan op ieder moment in het schooljaar. Daarvoor kunt u een afspraak maken met Mevr. Dymphina 
Hoek. Jaarlijks organiseren wij op een dinsdag van januari een open-middag. Onder voorbehoud bent u op dinsdag 19 januari 2021 
van harte welkom  tussen 13:00u en 15:00u.  
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Regels en afspraken 

 

Tussendoortje eten/drinken 

Alle kinderen kunnen voor in de pauze iets te eten of te drinken mee naar school brengen: een stukje fruit, boterham, liga, of iets 
dergelijks. 

Natuurlijk zijn chips en snoep niet toegestaan. In de onderbouwgroepen eten en drinken de kinderen gezamenlijk in de groep. Sinds 
schooljaar 2017-2018 doen wij als school mee aan het JOGG project. (Jongeneren Op Gezond Gewicht) Wij promoten het drinken 
van water. Kinderen op onze school hebben een eigen bidon.  

 

Ziekmelding 

De afspraak is dat als uw kind vanwege ziekte of bezoek aan de dokter niet naar school kan komen, de ouders dit vóór schooltijd 
aan ons doorgeven. Tel: 0457-324669. We missen anders het kind en maken ons ongerust als we niet weten of hij/zij wel of niet 
naar school komt. Het beste is als ouders proberen afspraken bij de dokter of de tandarts buiten schooltijd te plannen. Lukt dit niet 
dan kan dit doorgegeven worden aan de groepsleerkracht en vragen we de ouders om het kind zelf te komen ophalen. 

 

GSM 

De mobiele telefoon en smartwatch zijn niet meer weg te denken uit ons moderne leven. Handig, maar soms ook wel storend en irri-
tant. Het is uiteraard ieders recht om een gsm te bezitten en te gebruiken. Op onze school geldt wel de regel: uitzetten! en oprui-
men op een vaste plaats. ! We adviseren alle leerlingen daarom ook geen mobiele telefoons of smartwatch mee te nemen.  

 

Hoofdluis 

Hoofdluis is een verschijnsel, dat soms bij een aantal kinderen wordt geconstateerd. U als ouders treft geen schuld als het uw kind 
overkomt. Wij wijzen u echter wel op uw verantwoordelijkheid er melding van te maken bij de directie als er in uw gezin hoofdluis is 
geconstateerd, zodat wij alle ouders van de betreffende groep kunnen oproepen hun kinderen goed te controleren en eventueel de 
noodzakelijke maatregelen te treffen. 

 
Wat te doen bij constatering van hoofdluis: 

 -directie van OBS De Brink informeren en kind thuis houden. 

 -kind behandelen met de daarvoor bij apotheek of drogist verkrijgbare shampoo en netenkam; na behandeling mag het kind 
gerust weer naar school 

 -alle gezinsleden ook behandelen, 

Na iedere vakantie zullen wij de kinderen op gepaste wijze laten controleren. Als er dan hoofdluis bij uw kind wordt geconstateerd, 
zullen wij u ervan op de hoogte stellen. 
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Resultaten van ons onderwijs 2020-2021 

Jaarlijks volgen wij de kinderen in hun ontwikkeling. Op twee momenten in het jaar, januari en mei/juni, worden in alle groepen   
CITO toetsen afgenomen. De vooruitgang wordt gemeten op alle onderdelen van taal en rekenen & wiskunde en deze worden verge-
leken met het landelijk gemiddelde. Een gemiddelde dat ook door de inspectie wordt gehanteerd bij de beoordeling van de resulta-
ten.  

De opbrengsten van de beide metingen worden verwerkt in een schoolanalyse. Deze analyse kan ervoor zorgen dat ons onderwijs op 
onderdelen, soms voor bepaalde groepen, kan/moet worden aangepast.                                                                                          
De resultaten van de kinderen staan vermeld op het tweede en derde rapport. 

Vanwege alle Corana perikelen ontbreken in onderstaande overzichten de gegevens van schooljaar 2019-2020 

De leerlingen van groep 7 doen jaarlijks mee aan de Cito entree toets voor groep 7. 

           

 

 

 

 

 

           Opbrengsten CITO- entree  toets groep 7 van de afgelopen drie schooljaren: 100% deelname 

        

De leerlingen van groep 8 doen jaarlijks mee aan de eindtoets. De leerprestaties van de leerlingen worden getest op het gebied van 
taal, rekenen, studievaardigheden en wereldoriëntatie. Het schooladvies, tot stand gekomen op basis van alle ervaringen in de afge-
lopen jaren, is leidend voor plaatsing in het Voortgezet Onderwijs. 

 

 

 Eindopbrengsten CITO-eindtoets en Route 8 toets van de afgelopen drie schooljaren: 100% deelname 

Cito- entree toets groep 7 Landelijk gemiddelde                          
correctie leerlinggewicht (LG) 

Schoolrapport Obs. de Brink           
correctie LG 

2017 121,7 120,0 

2018 121,7 121,9 

2019 121,7 121,5 

Schoolgroep Ondergrens schoolgroep Gemiddelde schoolgroep Bovengrens schoolgroep OBS de Brink 

EB 2017 534,2 536,2 538,2 535,8 

Schoolgroep 7         

EB 2018 534,5 536,5 538,5 534,8 

Schoolgroep 5         

EB 2019      
(Route 8) 

204,2     202,4 

Schoolgroep 4         
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Naar welk type brugklassen zijn onze leerlingen uitgestroomd? 

 
In het overzicht hieronder ziet u naar welk type brugklas de leerlingen vanuit groep 8 zijn uitgestroomd.  

Wij zijn trots op onze leerlingen! Volgen w ij deze leerlingen over een aantal jaren, dan zien w ij dat de meesten inder-
daad eindexamen doen in de richting van ons advies. Dit geeft voor ons aan dat ons advies geen momentopname is geweest, maar 
de juiste keuze voor het vervolg  van de schoolcarrière van uw kind. 

 
 
 Uitstroomgegevens schooljaar 2019/2020 

 
 Type brugklas:   

Brugklas VWO  2 

Brugklas HAVO/VWO:  9 
Brugklas HAVO:  2 

Brugklas MAVO/HAVO 11 

Brugklas MAVO   

Brugklas VMBO theoretisch/MAVO  2 

Brugklas VMBO gemengd/theoretisch   

Brugklas VMBO kader 12 

Brugklas VMBO basis  6 

Totaal:  44 
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Urenberekening, vakanties en vrije dagen 

Urenberekening 

 Aantal klokuren per week              Groep 1 t/m 8 

 

       24:30  uur 

       52         x 

       -------------- 

 Totaal aantal jaaruren   1274:00 

 Extra dag ma 30 september        5:30 

 Totaal aantal uren per jaar:     1279:30 

 Vakantie + dagen         310:30 

 Resteert          969:00 

 Vereist aantal uren per jaar:       940 

 Marge uren positief           29:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Totaal aantal klokuren vakanties:     310:30  

Vrije studie woensdagen:  

16 sept.—25 nov.—20 jan.—3 mrt.—28 apr. 

En ook op dinsdag 25 mei is er geen school 

Vakantie Eerste dag Laatste dag Aantal uren 

Herfstvakantie 19-10-2020 23-10-2020    24:30 

Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021    49:00 

Carnaval 15-02-2021 19-02-2021    24:30 

Paasmaandag 05-04-2021        5:30 

Koningsdag 27-04-2021   

Meivakantie 03-05-2021 14-05-2021    49:00 

Pinkstermaandag 24-05-2021        5:30 

Zomervakantie 26-07-2021 03-09-2021  147:00 
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