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Kindcentrum Sint Odiliënberg. Sinds 10 december 2019 werken

wij als partners samen binnen ons nieuwe gebouw. Eén gebouw

waarin verschillende organisaties samenwerken met één missie:

met elkaar stellen we het kind centraal. 

In ons Kindcentrum hebben vier verschillende organisaties een

plek gekregen. Zij werken alle vier vanuit een eigen opdracht en

doelstelling aan de groei en ontwikkeling van kinderen afkomstig

uit de gemeente Roerdalen. 

Basisschool ’t Kempke,

Leef Kind dagopvang,

peuterarrangement en

buitenschoolse opvang, Logopediepraktijk LOGOS en PSW Junior,

organisatie voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand,

verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen vormen samen

Kindcentrum Sint Odiliënberg. BS ‘t Kempke, Leef Kind, PSW junior

en LOGOS werken met elkaar vanuit één gemeenschappelijke

visie zodat alle kinderen tot hun recht komen.

Graag delen wij deze visie met u zodat u weet vanuit welke waarden

en normen wij, als professionals in Kindcentrum Sint Odiliënberg,

met kinderen aan het werk zijn. Allemaal laten we kinderen ervaren

dat zij zelf een onmisbaar aandeel hebben in de wijze waarop wij

met elkaar omgaan. We werken er actief aan om kinderen op hun

eigen niveau samen mee verantwoordelijk te maken voor een veilige

en fijne werk-, leef- en speelomgeving in en rond het Kindcentrum.

Ook u vragen we om tijdens uw

bezoeken aan ons Kindcentrum

onze visie uit te dragen en 

daardoor te versterken. Wij delen

de overtuiging dat juist daardoor

een sfeer van samenwerken ontstaat, een sfeer waarin kinderen

goed kunnen gedijen. Zo kan ieder kind, iedere medewerker, iedere

ouder en iedere bezoeker op een prettige manier gebruik maken

van alle mogelijkheden die ons Kindcentrum te bieden heeft.

Welkom bij Kindcentrum Sint Odiliënberg.

met elkaar

• Waarom  moeilijk  doen  als  het  samen  kan



Betrokken, vertrouwen, respect,

verbinding en veiligheid zijn onze

kernwaarden. Iedereen wordt persoonlijk ontvangen en aan-

gesproken. In het Kindcentrum loopt niemand verloren rond.

Alle vier de organisaties hebben oog en oor voor ieder kind en

iedere bezoeker.

We zijn betrokken. Daarom zorgen wij dat de omgeving schoon

en opgeruimd is. We zijn erop gericht om activiteiten samen te

doen waar het kan. We hebben plezier met elkaar en spreken

en stralen dat ook uit.

We werken op basis van vertrouwen. We gaan uit van de

goede intenties van iedereen. We creëren mogelijkheden en

oplossingen. Afspraak is afspraak. 

We wijken er alleen beargumenteerd van af.

We tonen respect. We laten goed voorbeeldgedrag zien. We

behandelen een ander zoals we zelf ook behandeld willen 

worden. We geven een gemeend compliment. We waarderen

elkaar. Eenieder mag zichzelf zijn. We zien elkaar, we verbinden

onze overeenkomsten en overbruggen de verschillen. We

tonen oprechte nieuwsgierigheid. We hebben respect voor

onszelf en voor de ander.

We werken en delen samen. We doen zoveel mogelijk samen.

We maken gebruik van elkaars kennis en vaardigheden. We gaan

in gesprek met de ander en stellen de ander vragen. We helpen

elkaar. We hebben gezamenlijke werkafspraken. We leren van 

elkaar. Zo maken we samen en met elkaar een Kindcentrum dat

staat als een (t)huis.

het  begrijpen  van  een  vraag  is  het  halve  antwoord

met elkaar



Jij komt graag naar school, want wij zorgen 

samen voor een fijne en veilige sfeer. 

Bij ons:

• weet je waar je goed in bent en waar je nog in kunt groeien

• help je elkaar

• houd je rekening met elkaar

• kun je opkomen voor jezelf

• ben je trots op wat je presteert

• zijn regels en afspraken belangrijk, jij doet er toe

Zo organiseren wij ons onderwijs: Bij ons zit en werk je in een

groep met leeftijdgenoten.

In BS ’t Kempke:

• start je elke activiteit samen met jouw groep

• werk je vaker samen met en ook in een andere groep

Onze manier van werken: Bij ons leer je naast goed rekenen,

lezen en schrijven: nog heel veel meer!

Leren in BS ’t Kempke is:

• ontdekken, begrijpen, oefenen en onthouden

• samen werken en spelen

• hulp vragen en krijgen

• fouten mogen maken en daarvan leren

• soms alleen werken, vaak met anderen

• de uitleg, opdrachten en uitdaging krijgen, die jij nodig hebt

• altijd weten waarom je iets leert

Samen groeien !
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Iedereen komt graag 

naar school

We houden ons aan

regels en afspraken

We helpen elkaar

We mogen fouten maken

We waarderen elkaar

Iedereen mag zichzelf zijn

We accepteren elkaar

We houden rekening 

met elkaar

We praten netjes 

met elkaar

Afspraak is afspraak

Iedereen leert

We hebben een doel

We leren van en met elkaar

We werken samen

We kijken vooruit

We halen er samen alles uit

Leren vinden we belangrijk

We weten waar we goed in zijn

We weten wat we willen

We weten wat 

we (aan)kunnen

We zijn verantwoordelijk 

voor wat we doen

Veilig

respect

ontwikkelen

eigenaar
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Op school bestaat de mogelijkheid voor kinderen om over te

blijven; iedere dag of incidenteel (m.u.v. de woensdagmiddag

en de vrijdagmiddag).

Het overblijven wordt gecoördineerd door Kinderopvang 

Leef Kind. Zij zijn bereikbaar via de administratie van Kinder-

opvang Leef Kind, telefoonnummer: 0475 505 050.

Praktische zaken kunnen daarnaast natuurlijk ook altijd recht-

streeks met de overblijfkrachten afgestemd worden. Aan het

overblijven zijn kosten verbonden. De kosten worden door

ouders rechtstreeks bij Kinderopvang Leef Kind voldaan (dat

gebeurt rechtstreeks via Isy middels een IDEAL-betaling).

Aanmelden/afmelden

De registratie, administratie van het overblijven wordt geregeld met

behulp van ISY. U kunt als ouder/verzorger op een eenvoudige 

manier de overblijfmomenten van uw kind(eren) bepalen, namelijk

gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ook op de dag zelf

kunt u uw kind(eren) nog aanmelden of afmelden voor het overblij-

ven tussen de middag. Dit kan tot 9.30 uur. Bij tijdige afmelding

wordt het aangemelde overblijfmoment niet in rekening gebracht.

Let op! Indien er een activiteit op school is waardoor uw kind niet

het overblijven bezoekt, dient u zelf zorg te dragen voor de afmel-

ding. Ook hier geldt weer, dit kan tot op de dag zelf tot 9.30 uur!

Het is belangrijk dat alle ouders/verzorgers, dus ook diegenen die

incidenteel gebruik maken van het overblijven, zich inschrijven in

het systeem. Dit is eenvoudig en kost weinig tijd. Aan de inschrij-

ving zijn géén kosten verbonden.

Overblijven  in  school TSO
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Maandag, dinsdag en donderdag

• 08.25 uur – 12.00 uur, inloop vanaf 08.15 uur

• 13.10 uur – 15.15 uur, inloop vanaf 13.00 uur

Woensdag en vrijdag

• 08.25 uur – 12.30 uur, inloop vanaf 08.15 uur

Sinds de “Coronacrisis” is er geen inloop meer voor de ouders.

Alle kinderen komen zelfstandig naar binnen.

Een uitzondering maken we voor de nieuwe instromers. De 

ouders van de nieuwe leerling mogen op de eerste dag mee

naar binnen komen.

Op tijd op school en niet te vroeg!

Het is voor elk kind belangrijk om op tijd in school aanwezig te zijn,

kom dus op tijd. Kom zeker ook niet te vroeg. Tijdens de middag-

pauze spelen de kinderen van de TSO (het overblijven) buiten. Op

dat moment mogen er nog geen andere kinderen op het schoolplein

aanwezig zijn.

De groepen 3 t/m 8 hebben op donderdag gymles in de

sporthal aan de Schaapsweg. De groepen 1-2 hebben dagelijks een

gymactiviteit in de speelzaal in school, op vrijdag krijgen zij een 

speciale thema gymles. Tijdens de meeste gymlessen werken 

we samen met de sportverenigingen uit de omgeving.

Schooltijden

gymlessen
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Tussentijdse resultaten zijn voortdurend onderwerp van gesprek bij

groeps- en kind besprekingen in zowel de onder- als ook de boven-

bouw. Binnen onze school volgen we de ontwikkeling en resultaten

van kinderen doormiddel van observaties, toetsen die behoren bij

de diverse methodes en methode-onafhankelijke toetsen.

Voor de methode-onafhankelijke toetsing maken we vanaf groep 3

gebruik van diverse toetsen van het CITO LOVS. Op deze manier

kunnen we de resultaten afzetten tegen een landelijk gemiddelde

en zien we snel waar eventuele zorg signalen naar voren komen. De

afname van toetsen is een, de interpretatie van de resultaten is twee. 

We gaan altijd op zoek naar de opvallende scores, zowel op

school-, groep-, als ook individueel niveau. We beoordelen hoe de

score van een groep zicht verhoudt tot de geldende normen, dat-

zelfde oordeel vellen we over de resultaten van elk afzonderlijk

kind. We beoordelen de vooruitgang t.o.v. de landelijke groeicurves

en kijken ook zorgvuldig naar de vaardigheidsgroei van elk kind.

Zo wordt de groei van elk kind vergeleken met "het gemiddelde

kind" en wordt de groei vergeleken met de score van de vorige

toets (de groei t.o.v. de eigen voorlaatste score). Afname van toet-

sen heeft als doel de groei te meten en ook om de juiste interven-

ties te kiezen. Onze opdracht is het wegwerken (zo goed als dat

kan) van hiaten op het moment dat die zouden ontstaan. Onze op-

dracht is ook kinderen in kaart te brengen die te makkelijk de hoge

scores behalen, deze kinderen moeten vervolgens meer en pas-

send uitgedaagd worden.

Het in kaart brengen van de tussentijdse resultaten zien we als

een interne aangelegenheid (waarover we natuurlijk verant-

woording afleggen aan ouders, bestuur en onderwijsinspectie). 

We willen de kwaliteit van ons onderwijs o.a. meten door de

afname van het CITO LOVS. We delen al deze resultaten niet

op voorhand met de ouders. Het meegeven van een "uitdraai

van het CITO LOVS" is volgens ons niet de juiste manier om

ouders zorgvuldig en genuanceerd te informeren. Een over-

zicht uit het CITO LOVS vraagt de nodige kennis om het juist

te lezen en te interpreteren.

Ouders hebben altijd inzage in de resultaten (dus ook in het

CITO LOVS van hun kind), die inzage geven we tijdens een ou-

dergesprek. Wanneer ouders dat wensen ontvangen zij n.a.v.

onze toelichting een uitdraai van het CITO LOVS van hun kind.

Toetsen  en  toets  overzichten
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Verdeling  van  de  groepen
Groep 1 - 2A Anne Cluitmans en Linda Sevriens

Groep 1 - 2B Els Boots en Sandra Kemp

Groep 3 Anouk Kerkhofs en Kim Krowinkel

Groep 4 - 5* Fanny Schmitz

Groep 5 - 6* Richard Velraeds en Linda Sevriens

Groep 7 Joshua Monster

Groep 8 Joyce van der Vorst en Elke Backus

* Op vier dagdelen krijgen alle kinderen uit groep 4 les van 

Mariëlle Deckers, de groepen 5 van Fanny Schmitz en de 

kinderen uit groep 6 les van Richard Velraeds en Linda Sevriens. 

Intern Begeleiders Kim Krowinkel (onderbouw) en

Joyce van der Vorst (bovenbouw)

Gedragsdeskundige Nicole Habets

Administratie Mandy Jacobs

Conciërge Wiel Niessen

Directeur André von Berg

Contactpersonen Kim Krowinkel en 

Joyce van der Vorst
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Bij ons leer je behalve goed rekenen, lezen en schrijven           nog heel veel meer!

Regelmatig organiseren we kennismakingsochtenden. Kinderen

die binnenkort vier jaar worden en instromen, worden samen met

hun ouder(s) uitgenodigd om een kijkje in de toekomstige groep

te nemen. Het kennismakingsmoment wordt in overleg met de

ouders gepland.

De kinderen en hun ouder(s) ontvangen een informatiefolder;

de ‘wist je dat( jes)’. Daarnaast vragen we de ouders een ‘intake-

formulier’ in te vullen voorafgaand aan de kennismakingsochtend.

Het ingevulde formulier wordt door de leerkracht en de ouders

aan het einde van de kennismakingsochtend (of op een ander

afgesproken tijdstip) besproken. Op deze manier zorgen we er

samen voor dat de instroom in groep 1 zo goed als mogelijk

verloopt, dat is goed voor het kind, goed voor de ouders en

goed voor de school.

Enkele weken na de werkelijke instroom plant de leerkracht

een gesprek met de ouders. Samen worden de eerste ervaringen

op dat moment gedeeld en vervolgafspraken gemaakt.

Een kind dat instroomt in groep 1 behoort zindelijk te zijn. We

gaan ervan uit dat het kind zelfstandig naar de WC kan voor

een ‘kleine en grote boodschap’. De leerkracht kan de groep

eenvoudigweg niet alleen laten om een kind te verschonen.

Zouden er medische oorzaken zijn waardoor een kind nog 

niet zindelijk is, dan wordt in onderling overleg afgestemd hoe 

hiermee om te gaan.

Instroom  in  groep  1



Teamstudiedag 
(kinderen zijn vrij)

Carnavalsvakantie

Carnavalsvakantie

Carnavalsvakantie

Carnavalsvakantie Carnavalsvakantie

Carnavalsvakantie

Carnavalsvakantie Carnavalsvakantie

Carnavalsvakantie

Carnavalsfeest

14.02. Valentijnsdag // 13.02. - 16.02. Carnaval 

FEBRUARI 2021

01 MA 05 02 DI 03 WO

04 DO 05 VR 06 ZA

07 ZO 08 MA 06 09 DI

10 WO 11 DO 12 VR

13 ZA 14 ZO 15 MA 07

16 DI 17 WO 18 DO

19 VR 20 ZA 21 ZO

22 MA 08 23 DI 24 WO

25 DO 26 VR 27 ZA

28 ZO



Mijn naam is Nicole Habets. Sinds mei 2020 ben ik vanuit Stichting

Swalm & Roer (in samenwerking met de Gemeente Roerdalen)

als gedragsdeskundige voor een periode van tenminste drie jaren

verbonden aan vijf basisscholen: De Achtbaan, De Berensprong,

De Hovenier, ’t Kempke en St. Martinus.

In de basischooljaren doorlopen kinderen veel stadia in hun 

ontwikkeling. Over het algemeen gaat dit opgroeien met vallen

en opstaan best goed maar soms kan het zijn dat er wat extra 

ondersteuning gewenst is. Als gedragsdeskundige sta ik klaar

voor de kinderen en de leerkrachten maar ook voor ouders. De 

ondersteuning die ik bied is vooral gericht op aspecten die 

samenhangen met gedrag en kan bijvoorbeeld bestaan uit het

verstrekken van handvatten aan de leerkracht of kortdurende 

individuele trajecten met een kind binnen de school. 

Vragen die bij mij terecht komen kunnen gaan over groeps-

dynamiek, aandacht, concentratie, verdriet, rouw, angst etc. Door

middel van observaties en gesprekjes met het kind, de leerkracht

en/of ouders kunnen de ondersteuningsbehoeften van een kind

in kaart gebracht worden. Binnen het team wil ik graag een 

bijdrage leveren zodat de ontwikkeling van elk kind optimaal kan

plaatsvinden binnen de reguliere zorgstructuur van de school. 

Soms is meer nodig en gaan we in overleg met de ouders op zoek

naar de best passende hulp, waar nodig ook hulp van buitenaf.

Ik ben te bereiken via de intern begeleiders van de verschillende

scholen of rechtstreeks via de mail: nicolehabets@swalmenroer.nl.

Gedragsdeskundige
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Op de website van de school vindt u de schoolgids. Een bron

van informatie over de organisatie van de school in de breedste

zin van het woord.

Tijdens het schooljaar zijn er momenten waarop we informatie

voor u hebben, hetzij voor de ouders/verzorgers van alle 

kinderen of voor de ouders/verzorgers van één of meerdere

groepen. Die informatie plaatsen we op ISY, een digitale 

informatiemogelijkheid waarvoor elke ouder een inlogcode

krijgt. Zo proberen we u op de hoogte te houden van de

belangrijkste gebeurtenissen op school. Bij berichten met een

hoge prioriteit ontvangt u een mailtje dat er nieuws is. Dit is niet

bij alle berichten, kijk regelmatig even op ISY en scroll naar 

beneden om zo op de hoogte te blijven van alle berichten. 

In de eerste schoolweek ontvangt u een persoonlijke inlogcode

die aan uw kind is gelinkt. Toch al nieuwsgierig? U kunt al een

kijkje nemen met de algemene code: ISY

Informatievoorziening
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Algemene regels die regelmatig binnen de school onder de

aandacht gebracht worden door de leerlingen van groep 8

en de leerkrachten.

1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn!

2. De school is van binnen een wandelgebied, buiten hoeft

dat lekker niet!

3. We gaan goed om met spullen en materiaal, dat geldt voor

allemaal.

4. We laten merken dat we goed en rustig kunnen werken.

5. Voordat je iets van de ander zeggen mag, kijk je eerst naar

jouw eigen gedrag.

Binnen de groepen werken we met een werklicht. Dat helpt

tijdens het zelfstandig werken. De drie kleuren hebben de

volgende betekenis:

ROOD vertrouw op jezelf!

We werken zelfstandig.

We lossen problemen zelf op en beantwoorden de vragen.

Is het lastig, sla het onderdeel dan even over.

ORANJE Stem voor 2!

Indien nodig, mogen we zachtjes overleggen met een maatje

in het (eigen) groepje.

Na overleg gaan we verder met het eigen werk.

GROEN Stem voor de groep!

We mogen met elkaar overleggen en samenwerken.

We gebruiken hierbij het volume dat past.

Algemene  gedragsregels Werklicht
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Beste ouders,

Mijn naam is Dennis Buchholtz. Sinds september 2015 ben ik ge-

koppeld aan basisschool ’t Kempke. Ik ben als jeugd- en gezins-

werker vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin werkzaam in de

gemeente Roerdalen en Maasgouw. Bij mij kunnen jullie terecht

voor vragen en adviezen over opvoeden en opgroeien.

Ondersteuning

Opvoeden is een belangrijke taak in het leven van ouders. Vaak

gaat het met vallen en opstaan best goed, maar soms wordt het

lastig en kun je ondersteuning gebruiken. Bij kleine en complexe

opvoed- of opgroeivragen onderzoeken ouder(s) samen met de

Jeugd- en gezinswerker wat er nodig is. Samen ga je aan de slag.

Ondersteuning kan heel kortdurend zijn, maar als het nodig is ook

voor langere periode. 

De ondersteuning van de jeugd- en gezinswerker is voor de

school de ouders en de kinderen. Thema’s kunnen onder

andere zijn: ongehoorzaamheid, pesten, echtscheiding,

grenzen stellen, slaapproblemen, rouwverwerking. Je bent

zonder vrijbrief welkom en de ondersteuning is kosteloos.

Verbinding met school

De school zal mij actief betrekken in situaties waarbij opvoed-

vraagstukken een rol spelen. Er wordt dan een gezamenlijk 

gesprek gepland. Ook de gedragsdeskundige Nicole Habets kan

een rol spelen in de samenwerking tussen CJG, school en ouders.

Bereikbaarheid

Je kunt mij bereiken via de intern begeleider of rechtstreeks via

dennis.buchholtz@cjg.nl of telefoon 088-0105927. Het kan ook

op mijn spreekuur op school op dinsdagen, even weken 12.45

uur tot 13.45 uur. Je vindt me in het kantoortje naast de logopedie

of in de lerarenkamer.

Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt verschillende vormen

van opvoedondersteuning aan ouders en jeugdigen. (van zwanger-

schap tot 23 jaar). Zo geven we informatie en advies, verzorgen we

themabijeenkomsten en workshops, hebben we een uitgebreide

website (www.cjgml.nl) en bieden we persoonlijke ondersteu-

ning. Meer weten, vraag het de intern begeleider.

Centrum  voor  Jeugd  en  Gezin
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In dit prachtige Kindcentrum in Sint Odiliënberg bieden wij dagopvang, peuterarrangement

en BSO. In onze geweldige natuur speelplaats mag je vies worden! Ga jij op ontdekking?

Kom gerust een kijkje nemen! www.leefkind.nl • 0475 50 50 50

Voel je 
welkom!

Kom 
jij ook?

Leef Kind zorgt niet alleen voor adequate opvang, we bieden ondersteuning aan persoonlijke ontwikkeling. Wij zijn de “Zelfversterker”.  De

leeftijd tussen 0 en 13 jaar is een belangrijke tijd voor je kind waarin hij of zij de vaardigheden ontwikkelt die bepalend zijn voor de rest van

zijn leven. Vaardigheden waarmee je kind straks zelfstandig deelneemt aan de maatschappij. Als zelfversterker stimuleren wij bij Leef Kind

het zelfbewustzijn van je kind en leren hem of haar grip te krijgen op zijn eigen emoties en de wereld om hem heen. Zo kan je kind uitgroeien

tot een zelfstandige, mondige volwassene. Wij doen dit volgens onze visie, dat kinderopvang aanbieden meer is dan alleen een luier 

verschonen, een flesje geven en een dutje doen. Voor ons is het opvangen van kinderen ook het kind volgen en versterken.
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Pastoor Ceijssensstraat 5, 6077 AS Sint Odiliënberg
kindcentrumodilienberg.nl
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