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Voorwoord 
 
Hierbij ontvangt u de schoolinfo voor het schooljaar 2019-2020. Het is een aanvulling op de 
(digitale) kalender in het ouderportaal van Schoolpoort en de (digitale) schoolgids; zie ook onze 
website: www.hettalent-asten.nl . In de schoolgids treft u de gegevens aan die betrekking hebben 
op een langere termijn. De jaarinfo bevat vooral praktische gegevens die elk jaar anders zijn. 
Deze info wordt jaarlijks aangepast aan het einde van het schooljaar. 
 
Vanzelfsprekend kunnen er tussentijds wijzigingen optreden in vooraf geplande zaken. U wordt 
daarvan zo snel mogelijk via Schoolpoort en/of de #T@lent op de hoogte gehouden. Log daarom 
wekelijks in op het ouderportaal van Schoolpoort want ook op de schoolkalender kunnen nieuwe 
activiteiten komen te staan. 
 
Hebt u na het lezen van deze jaarinfo nog vragen of mist u informatie, neem dan gerust contact op. 
Ook staan we open voor suggesties ter verbetering van de info.   
 
Juni 2019 
Mede namens het team van het Talent, 
 
 
Anja Jansen, directeur 
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Kindcentrum het Talent 
 
Kindcentrum het Talent bestaat uit drie partijen: de basisschool, de peuterspeelzaal en het 
kinderplein met kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO). 
Wij zijn gehuisvest in een modern, transparant gebouw 
waarin ontmoeting en samenwerking de centrale thema’s 
zijn. Samen verzorgen we de begeleiding van kinderen 
van 0 tot 13 jaar. Als Kindcentrum willen we een meerwaarde 
zijn voor het dorp Asten. 
Ons motto is: ‘Samen spelen en leren’.  
 
 

Schooltijden 
 

Maandag 8.30 uur -14.30 uur 

Dinsdag 8.30 uur -14.30 uur 

Woensdag 8.30 uur -12.30 uur 

Donderdag 8.30 uur -14.30 uur 

Vrijdag 8.30 uur -12.30 uur 

 
De schooldeuren gaan om 8.20 uur open zodat de kinderen meteen met het PowerMoment 
kunnen beginnen. Het PowerMoment is onze inloop van de dag met verschillende activiteiten, 
waaruit kinderen kunnen kiezen. Het geeft ouders de kans om even mee naar binnen te lopen als 
dat nodig is. Wilt u de leerkracht spreken dan kunt u beter even via het ouderportaal een afspraak 
maken want leerkrachten zijn er tijdens het PowerMoment voor de kinderen. 
 
 
 

Personeelsoverzicht per 1 augustus 2019 
 

 Naam  Emailadres Groep - taak 

 Anja Jansen anja.jansen@prodas.nl  Directeur 

 Hilde van Bussel hilde.vanbussel@prodas.nl  Groep 1-2 

 Marielle Cuppen marielle.cuppen@prodas.nl   Groep 1-2 

 Hilde Verhagen hilde.verhagen@prodas.nl  Groep 1-2 
Lid managementteam 

 Anke Swinkels anke.swinkels@prodas.nl Groep 1-2 - 4 

 Frans Verberne frans.verberne@prodas.nl  Groep 3 

 Laura van den Broek laura.vandenbroek@prodas.nl Groep 4 - IB er 

 Linda van den Heuvel linda.vandenheuvel@prodas.nl  Groep 5 

 Janneke Meijer janneke.meijer@prodas.nl Groep 5-6-7 

 Roel Henderikx roel.henderikx@prodas.nl Groep 6 

 Jenny van Hees jenny.vanhees@prodas.nl  Groep 7 

 Esther Sweebe esther.sweebe@prodas.nl  Groep 7-8 - IB-er 

 Hilde Jacobs hilde.jacobs@prodas.nl  Groep 8 
Lid managementteam 

 Thomas Koolen thomas.koolen@prodas.nl  Groep 8 
Lid managementteam 

 Maroef Kutobi maroef.kutobi@prodas.nl  Conciërge 

 Francie Bukkems francie.bukkems@prodas.nl  Secretaresse-administratie 

mailto:hilde.verhagen@prodas.nl
mailto:hilde.verhagen@prodas.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
mailto:thomas.koolen@prodas.nl
mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
mailto:ellen.dejong@ooastensomeren.nl
mailto:hilde.jacobs@prodas.nl
mailto:janneke.meijer@prodas.nl
mailto:roel.henderikx@prodas.nl
mailto:jenny.vanhees@prodas.nl
mailto:esther.sweebe@prodas.nl
mailto:hilde.jacobs@prodas.nl
mailto:edwin.van.dijk@philips.com
mailto:hilde.vanbussel@prodas.nl
mailto:francie.bukkems@prodas.nl
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Groepen- en leerkrachtenverdeling 2019-2020 

 

Binnen ons schoolconcept werken leerkrachten samen in de onderbouw of bovenbouw. Iedere 
bouw heeft twee units die nauw met elkaar samenwerken. De leerkrachten kennen alle kinderen 
uit hun unit en de kinderen weten wanneer ze bij welke leerkracht terecht kunnen. Binnen iedere 
unit zijn er extra leerkracht-uren, extra tijd om op de ochtenden te ondersteunen. 
 
Het onderbouw team bestaat uit: 
Unit 1-2: Marielle Cuppen – Hilde v Bussel – Hilde Verhagen – Anke Swinkels 
Unit 3-4: Frans Verberne – Laura van den Broek – Anke Swinkels 
 
Het bovenbouw team bestaat uit: 
Unit 5-6: Linda van den Heuvel – Janneke Meijer - 
Roel Henderikx 
Unit 7-8: Jenny van Hees – Janneke Meijer – Hilde 
Jacobs – Thomas Koolen – Esther Sweebe 
 
 
 
 

Gr. Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2A Marielle Marielle Anke Anke Marielle 

1-2B Hilde V Hilde v.B Hilde v.B Hilde v.B Hilde V 

3 Frans Frans Frans Frans Frans 

4 Laura Anke Laura Laura Laura 

5 Linda Linda Linda Janneke Janneke 

6 Janneke Roel Roel Roel Roel 

7 Jenny Janneke Jenny Jenny Jenny 

8 Thomas Thomas Thomas Hilde J Hilde J 

• Intern Begeleiders zijn Laura van den Broek, voor de onderbouw (1 t/m 4) en Esther Sweebe voor 
de bovenbouw (5 t/m8) 

• Het managementteam bestaat uit Hilde V. (onderbouw coördinator), Thomas (ondersteuning 
directie), Hilde J (bovenbouw coördinator) en Anja (directeur) 

• Groep 5 heeft een WPO stagiaire. Dit is een stagiaire die zijn/haar opleiding afrond in het laatste 
studiejaar. 

• Alle units hebben op verschillende ochtenden in de week extra leerkrachten voor bijvoorbeeld de 
rekenles.  

 
 

Medezeggenschapsraad 
 
 Naam  Emailadres  

 Rob van den Hurk vandenhurk@t-mobilethuis.nl  Ouder 

 Geert Dinghs geertdinghs@gmail.com  Ouder 

 Niek Janssen niekjanssen@hotmail.com  Ouder 

 Laura van den Broek laura.vandenbroek@prodas.nl  Leerkracht 

 Thomas Koolen thomas.koolen@prodas.nl  Leerkracht 

 Hilde Jacobs hilde.jacobs@prodas.nl  Leerkracht 

 
  

mailto:vandenhurk@t-mobilethuis.nl
mailto:geertdinghs@gmail.com
mailto:jenny.gielen@prodas.nl
mailto:amkoostbrabant@jeugdzorg-nb.nl
mailto:anja.jansen@prodas.nl
mailto:frans.verberne@prodas.nl


 

BS het Talent - Asten Pagina 
4 

Jaarinfo 2019-2020 

  

Bestuur oudervereniging 
 
 Naam  Emailadres  

 Jaike el Khayati jaikeverdonschot525@hotmail.com  Voorzitter 

 Lonneke Ceelen lonceelen79@hotmail.com Secretaris 

 Gonneke Arts bago@xs4all.nl Secretaris  

 Annemieke Vinken annemieke_ommel@hotmail.com  Penningmeester 

 
 

Ouderbijdrage 
 

Er is een groot aantal zaken op school dat niet door de overheid bekostigd wordt, zoals o.a. het 
sinterklaasfeest, de kerstviering, carnavalsfeest, excursies, sportdagen, kamp en het schooluitje. 
De onkosten hiervan worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage en door de school. De 
ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten waarvan alle kinderen plezier zullen hebben.  
 
Wij verwachten dat u allen deze bijdrage zult voldoen. Wanneer dit voor u niet mogelijk is, dan kunt 
u contact opnemen met de directie van de school. Het zal duidelijk zijn dat zonder uw bijdrage een 
aantal activiteiten niet meer kan plaatsvinden. Er worden echter geen kinderen uitgesloten van 
activiteiten als ouders deze bijdrage niet (kunnen) betalen. 
De ouderbijdrage is als volgt vastgesteld: 
Groep 1 en 2    €  15,00   
Groep 3 t/m 7  €  25,00 
Groep 8   €  40,00 
Instromers € 10,00 (kleuters die tussen 1 januari en 1 juni op school komen). 
 
Het geld wordt mede gebruikt voor de kosten van het schooluitje, kamp voor groep 8, de scholing 
van OR-leden en voor de verschillende activiteiten binnen onze school. 
Er zal dan ook buiten deze ouderbijdrage geen financiële bijdrage meer van u worden gevraagd. In 
oktober ontvangt u een factuur. Degenen die het bedrag in twee termijnen willen betalen, 
ontvangen in januari een tweede factuur. Mocht u vragen hebben over deze ouderbijdrage dan 
kunt u contact opnemen met de penningmeester. Het rekeningnummer van de ouderraad is: 
10.36.02.887, Rabobank Asten. Financiën van de ouderraad staan los van de financiën van de 
school. Onze ouderraad wordt zeer gewaardeerd. 
 
*In enkele gevallen kan het zijn dat er een extra bijdrage wordt gevraagd door de school voor een activiteit 
die niet onder de activiteiten van de ouderraad vallen. Wij denken bijvoorbeeld aan een keer zwemmen bij 
warm weer door een bovenbouwgroep.  

 
Traktatiesbeleid 
Wanneer kinderen jarig zijn mogen zij op school 
trakteren. Spreek even met de leerkracht af 
wanneer dit het beste uitkomt. 
Wij vragen u om iets kleins te trakteren, een 
snoepje mag gerust, als het maar geen grote 
hoeveelheid is. Op school promoten wij gezond 
gedrag. Wij vinden ook dat bij een feestje iets 
lekker hoort. Als voorbeelden noemen wij een 
doosje krentjes, fruit, een klein koekje of spekje, 
biggetjes of andere dierensnoepjes van het merk 
Katja. 
 
  

mailto:annemieke_ommel@hotmail.com
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De drie pijlers van ons schoolconcept 
(Samen, Kwaliteit, Vernieuwend) 
 

‘Samen gaan voor kwalitatief vernieuwend onderwijs’ 
 

Bovenstaande slogan geeft onze visie voor de komende schoolplan periode pakkend weer. Wij 
staan garant voor een goede basis voor al onze leerlingen. Hieronder omschrijven wij de 
verantwoording.   
 
Samen 
Samen werken, samen leren, samen spelen. Samen is echt een kernwaarde voor onze school en 
voor ons onderwijs. Dit geldt voor onze leerlingen. Zij werken op flexplekken, in units en zij zijn 
samen verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. 
Maar dit geldt ook voor onze leerkrachten. Onze leerkrachten zitten tussen, en werken samen met 
leerlingen. Het gesprek is hierbij van cruciaal belang. Leerkrachten en leerlingen voeren regelmatig 
ontwikkelgesprekken met elkaar. Dit om de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling inzichtelijk 
te maken. 
Samen zien we ook terug door de openheid van onze school. Na lestijd werken leerkrachten 
samen in de daarvoor bedoelde werkruimtes. Hierdoor wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor het ontwerpen van goed betekenisvol onderwijs optimaal gestimuleerd. Leerkrachten houden 
elkaar scherp, durven elkaar aan te spreken en maken gebruik van elkaars expertises. 
 
Samen met de ouders spreken, vieren en delen we. Ze worden betrokken bij de ontwikkeling van 
de kinderen en bij pedagogische en didactisch zaken. Ze worden geïnformeerd via Schoolpoort en 
uitgenodigd voor gezamenlijke activiteiten.  
Samen met onze pedagogische partner Korein kinderopvang delen wij onze kennis. Deze kennis 
ligt op het pedagogisch gebied en bij VVE (Vroeg en Voorschoolse Educatie). 
Op die manier is ‘samen’ eigenlijk de rode draad van ons onderwijs. 
 
Kwalitatief 
Wij vinden het belangrijk om goed, kwalitatief onderwijs te bieden dat een goede aansluiting biedt 
op het voortgezet onderwijs. In de maatschappij waarin wij leven vinden voortdurend 
veranderingen plaats. Het onderwijs aan onze school is daarom ook steeds in beweging. We 
proberen in onze school vernieuwend bezig te zijn, waarbij we de goede zaken behouden. 
Goede prestaties bij de leervakken zijn belangrijk. Maar we hopen met onze inspanningen meer te 
bereiken. Wij vinden het belangrijk dat we een kwalitatief goede bijdrage leveren aan de 
opvoeding. We leren kinderen verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, voor anderen en voor de 
omgeving. Er is aandacht voor ontwikkeling en versterking van het zelfvertrouwen en de 
zelfstandigheid van kinderen. 
 
Het ziekteverzuim van de leerkrachten en kinderen is laag dit komt door de aandacht die wij 
hebben voor elkaar en de kinderen. De sociale veiligheid, gebaseerd op het gedachtengoed van 
Human Dynamics is van belang voor kwalitatieve veiligheid binnen het hele Kindcentrum. 
Samen met de IB-ers van de school werken we aan kwalitatief goed onderwijs op pedagogisch en 
didactisch gebied, hierbij schrijven we periodeplannen die ons de focus geven om doelen te 
behalen en leerlijnen te doorlopen. (zorgdocument) 
 
Vernieuwend 
Basisschool het Talent is een dynamische school, wij zijn altijd in beweging. Dit is letterlijk zo, door 
het werken op flexplekken is er altijd beweging in ons Kindcentrum, maar zeker ook figuurlijk. Dit 
komt door ons thematisch onderwijs. Het werken in thema’s biedt voor ons namelijk veel kansen. 
Vakken integreren en jezelf breed oriënteren vinden wij belangrijk. Wij willen kinderen ook leren 
verbanden te zien, buiten kaders denken en de wereld om zich heen proberen te ontdekken. Een 
onderzoekende en ondernemende houding bij kinderen is daarbij essentieel. Vandaar dat wij het 
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3O-Leren (Brainport) als uitgangspunt nemen om ons onderwijs vorm te geven. 3O-Leren is geen 
vak, maar een manier van denken en handelen. Daarnaast willen wij kinderen de vaardigheden 
(21st century skills) leren om goed te kunnen ondernemen, onderzoeken en ontwerpen. In de 
huidige maatschappij wordt de vraag naar deze vaardigheden namelijk steeds groter.  De 
omgeving rondom de school wordt betrokken om ons onderwijs betekenisvol te maken en de 
betrokkenheid optimaal te laten zijn. Leren voor de toekomst. 
Kinderen worden hierbij begeleid op niveau, dit is niet altijd het groepsniveau. Wij zorgen ervoor 
dat een kind succes ervaart door bewust om te gaan met ons onderwijsaanbod. We maken 
weloverwogen keuzes en kunnen kinderen goed begeleiden omdat we tussen de kinderen in staan 
en zitten. 
 
 

Passend Onderwijs 
 
Per 1 augustus 2014 is het beleid van het basisonderwijs erop gericht onderwijs te bieden voor 
nagenoeg alle leerlingen in de leeftijdscategorie 4 t/m 13 jaar. Binnen ons samenwerkingsverband 
is een dekkend netwerk voorbereid zodat alle leerlingen een passende plaats in het (speciaal) 
basisonderwijs kunnen hebben. 
 
Een School Ondersteunings Profiel is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend 
onderwijs Dit S.O.P. biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze 
school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De school 
ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de 
basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio.  
 
Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 

• kwaliteit van de basisondersteuning: ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen. 

• deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen 
personeelsbestand en van buiten de school)  

• voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. 
 

Het schoolondersteuningsprofiel is in het schooljaar 16-17 binnen de MR besproken. Het staat op 
onze website: www.hettalent-asten.nl  
 
Beschikbare deskundigheid 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke 
deskundigheid (interne deskundigheid). Voorbeelden hiervan zijn de rekenspecialist, de 
taal/leesspecialist, specialisaties op het gebied van dyslexie, voor- en vroegschoolse educatie, 
specialisaties vanuit de intern begeleiders en de kindercoach. 
 
Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid) Een 
voorbeeld hier te noemen is de samenwerking met de plusklas of nieuwkomersklas. 
Voor nadere algemene info zie www.passendonderwijs.nl  
 
Rouw en verliesverwerking 
Bij echtscheiding of dood is het voor het kind belangrijk om zich veilig te voelen in een vertrouwde 
omgeving. Want alléén als het kind zich veilig voelt, zal het toekomen aan het verwerken van 
verlies. Anderen die het kind na staan, kunnen iets van deze veiligheid bieden die kinderen nodig 
hebben om hun verdriet te uiten. Een van die veilige plekken is de school van het kind.  
Daarom heeft Prodas op elke school iemand in de gelegenheid gesteld zich te scholen.  
Het kan zijn dat er kinderen zijn die graag met andere kinderen willen praten over hetgeen ze 
meemaken/ meegemaakt hebben. Voor deze kinderen is Prodasbreed een contactgroep gestart.  
Ouders die hun kind willen aanmelden voor een van de begeleidingsgroepen “verlies bij dood of 
echtscheiding” kunnen dit melden bij Esther Sweebe. 
 

http://www.hettalent-asten.nl/
mailto:thomas.koolen@prodas.nl
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Ouderportaal-Schoolpoort 
 
Wij communiceren met ouders via het ouderportaal. Via dit portaal ontvangt u berichten van school 
en kunt u contact leggen met de leerkracht om bijvoorbeeld uw kind ziek te melden. Wanneer uw 
kind bij ons op school komt krijgt u een persoonlijke inlogcode voor deze veilige omgeving.  
 
 

Stagiaires 
 
Wij zijn een school waar jonge mensen in opleiding zijn. In iedere groep zie je dan ook stagiaires. 
Elk jaar begeleiden we ook stagiaires die in hun afstudeerjaar zijn. Deze WPO stagiaires 
begeleiden zelfstandig een groep en zijn gedurende het schooljaar op maandag en dinsdag in de 
betreffende groep aanwezig. Aan het einde van hun stageperiode is er een blokstage van 4 
weken. In die tijd zijn ze de hele week op school. Deze stagiaires die afstuderen zien wij als een 
volwaardige leerkracht, die gecoacht wordt door de mentor (groepsleerkracht). 
Voor het schooljaar 2019-2020 is er één WPO stagiaire, in groep 8. De andere groepen hebben 
stagiaires uit de leerjaren 1 t/m 3 van Pabo de Kempel of een stagiaire onderwijsassistent. 
Onze school heeft een gediplomeerd schoolopleider, dit is Hilde Verhagen. Zij is het eerste 
aanspreekpunt tussen de Pabo, stagiaires en de leerkrachten. 
 
 

Verkeer (Brabants Verkeersveiligheid Label) 
 
Wij zijn als school gecertificeerd op het gebied van verkeer. We zijn in het bezit van het Brabants 
VerkeersveiligheidsLabel omdat we aan de gestelde criteria voldoen. Regelmatig wordt door de 
provincie en SRE gecontroleerd of we nog aan die eisen voldoen 

Onze school heeft een actieve verkeerswerkgroep 
bestaande uit leerkrachten en ouders die verkeerseducatie 
en activiteiten door het jaar heen aan bod laat komen. In 
de bovenbouw doen de kinderen een theoretisch en 
praktisch verkeersexamen. Meer informatie over het BVL 
kunt u vinden op de website www.bvlbrabant.nl  
 
 
 
 

 

Gym- en zwemtijden 2019-2020 
 

Dag Tijd Groep 

Dinsdag 10.15-11.00 uur 4  

Dinsdag 11.00-12.30 uur 5 en 6 

Dinsdag 13.00-14.30 uur 7 en 8 

Donderdag 11.00-12.30 uur 3 

 
Donderdag 11.30-12.00 uur: Groep 4 gaat 1x p/w zwemmen. Het gehele jaar. 
Alle groepen hebben een dubbele gymtijd m.u.v. groep 4 i.v.m. schoolzwemmen. 
 
  

http://www.bvlbrabant.nl/


 

BS het Talent - Asten Pagina 
8 

Jaarinfo 2019-2020 

  

Vakantierooster en vrije dagen 
 
Vakantie Van t/m 

Eerste schooldag 19-08-2019  

Herfstvakantie 14-10-2019 18-10-2019 

Studiedag team 06-12-2019  

Kerstvakantie 23-12-2019 03-01-2020 

Studiedag team 03-02-2020  

Carnavalsvakantie 24-02-2020 28-02-2020 

Studiedag Prodas 18-03-2018  

Paasmaandag 13-04-2020  

Meivakantie 20-04-2020 01-05-2020 

Studiedag team 04-05-2020  

Bevrijdingsdag 05-05-2020  

Let op: meivakantie 20-04-2020 5-5-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 22-05-2020 

Pinkstermaandag 01-06-2020  

Zomervakantie  13-07-2020 21-08-2020 

 
Vrije dagen buiten dit rooster moeten gezien de leerplichtwet bij de directeur van de school worden 
aangevraagd. Dit kan via het ouderportaal. U geeft dan het verlofbericht door aan Anja Jansen. 

 
 

Continurooster 
 
Wij hebben op onze school een continurooster. Concreet betekent het dat de kinderen op school 
zijn van 08.30 tot 14.30 uur. De kinderen eten hun lunch in de klassen onder begeleiding van de 
eigen leerkracht. 
Kinderen brengen zelf een gezonde lunch (eten, drinken, fruit) mee. Ouders/ verzorgers bepalen  
met hun kind(eren) hoe de lunch eruit ziet. Spullen die niet zijn opgegeten, worden mee terug naar 
huis genomen zodat ouders/ verzorgers kunnen bezien of ze de hoeveelheid goed hebben 
ingeschat. Voor het eten is ongeveer een kwartier gepland. 
Kinderen die meer tijd voor het eten nodig hebben kunnen 
langer binnen blijven. 
 
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 

1. Pauze duurt een half uur → 12.30 tot 13.00 uur  
2. De opvang wordt door de teamleden geregeld 
3. Er is één speelmoment voor alle kinderen 

 
 

Werkgroepen 
 
Een school kan niet zonder leuke activiteiten voor de kinderen. Deze activiteiten worden bij ons 
betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Op onze school werken ouders mee in verschillende 
werkgroepen. De ouderraad en onderwijsassistente Nicole nemen hierin het voortouw. 

Alle hulp van ouders is hierbij welkom, ook uw hulp wordt gevraagd! 
 

Enkele werkgroepen zijn: sportdag, koningsspelen, schoolreis, sinterklaas, kerst en carnaval.  
Aan het begin van ieder schooljaar kunnen ouders zich opgeven voor de werkgroepen. Houdt u 
hiervoor het ouderportaal in de gaten. 
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Schoolgemiddelde eindtoets 
 
In ons land is het verplicht om aan het einde van de basisschoolperiode, bij de leerlingen van 
groep 8 een eindtoets af te nemen. 
De inspectie van het onderwijs vraagt van ons dat wij de resultaten van deze eindtoets publiceren. 
Wij doen dat hier in deze jaarinfo en in onze schoolgids. In het vorig schooljaar hebben wij de DIA-
toets afgenomen. Hieronder ziet u de gemiddelden van onze school over de afgelopen jaren, 
afgezet tegen het landelijk gemiddelde, passend bij de schoolgroep.  
 

Jaar Hoeveel 
meegedaan 

Landelijk 
gemiddelde 

Score  
het Talent 

Verschil Toets 

2014 25 van de 25 534.6 533.5 -1.1 Cito 

2015 28 van de 28 534,8 531,3 -3.5 Cito 

2016 12 van de 14 534,5 538,3 +3.8 Cito 

2017 35 van de 35 535,2 535,9 +0,7 Cito 

2018 29 van de 30 534,9 536,2 +1,3 Cito 

2019 26 van de 29 360 360,7 +0,7 Dia 

 
 

AVG 

 
De Algemene verordening gegevensbescherming vraagt van de school om de persoonsgegevens 
van de kinderen te beschermen. 
Op het Talent gaan we zorgvuldig om met de privacy van de kinderen. Onze school heeft 
leerlinggegevens nodig om kinderen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ieder kind 
heeft bij ons op school dan ook een leerlingdossier. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de 
goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders 
(zoals bij de inschrijving op school), maar ook leerkrachten en ondersteunend personeel leggen 
gegevens vast over de kinderen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere 
persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig is 
voor de juiste begeleiding van een kind. 
 
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een 
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een kind te identificeren wanneer hij 
inlogt in een systeem. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken 
gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de 
leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft. 
De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem/ 
leerlingvolgsysteem ESIS. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is 
beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school onderdeel uit maakt van stichting 
Prodas, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van 
de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid. 
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten 
corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen 
van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de groepsleerkracht of met de 
schooldirecteur. 
 
In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daar vooraf 
toestemming voor gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet. 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van kinderen op bijvoorbeeld de website van de 
school, wordt ieder schooljaar toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die 
toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het 
gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de groepsleerkracht of bij de schooldirecteur. 
Onze school verstrekt geen klassenlijsten met contactgegevens van kinderen. 
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Overzicht van belangrijke contacten 

 
Managementteam   Directeur    MT- lid 
BS het Talent    Anja Jansen    Thomas Koolen 

anja.jansen@prodas.nl    thomas.koolen@prodas.nl  
 

MT- lid     MT- lid 
    Hilde Verhagen   Hilde Jacobs 
    hilde.verhagen@prodas.nl   hilde.jacobs@prodas.nl  
     
      
 

Intern Begeleiders:  Laura van den Broek   Esther Sweebe  
IB-er 1 t/m 4    IB-er 5 t/m 8 
laura.vandenbroek@prodas.nl    esther.sweebe@prodas.nl  

 
      

Stichting PRODAS:  Voorzitter Raad van Bestuur:  Mevr. J. Ketelaar 
Heikamperweg 7   info@prodas.nl 
5725 AZ Asten-Heusden  

    Postbus 3 
    5720 AA Asten 
    tel. 0493-670603 
 
 

Vertrouwenspersonen Laura van den Broek  laura.vandenbroek@prodas.nl  

op onze school  Thomas Koolen  thomas.koolen@prodas.nl  
 
 
Externe    Drs. Irma van Hezewijk 
vertrouwenspersoon   irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl  

Tel: 06-54647212. 
Meer informatie is te vinden op 
www.vertrouwenswerk.nl 

 
Buitenschoolse opvang Talent Korein Kinderplein, 

Contactpersoon: Mevr. Linda van Bussel 
 

 

Inspectie   Inspectie van het onderwijs,  Spoorlaan 420, 
tilburg@owinsp.nl,   5038 CG Tilburg 
www.onderwijsinspectie.nl,  Postbus 88, 
tel. 088-8051 (gratis)   5000 AB Tilburg 

  
 

GGZ    GGZ Oost Brabant, regio Helmond, 
Wesselmanlaan 25a, Postbus 51, 
5700 AB Helmond, 
tel. 0492- 848000 

 

GGD    GGD. Brabant Zuidoost,  Infopunt opv.: 
Unit Jeugd,    l.blind@ggdbzo.nl  
De Callenburgh 2   Postbus 810 
5701 PA Helmond,   5700 AV Helmond 
tel. 0492- 584821.   088 0031 422 

 

  

mailto:willeke.kremers@prodas.nl
mailto:thomas.koolen@prodas.nl
http://www.hettalent-asten.nl/
mailto:hilde.jacobs@prodas.nl
mailto:nicole.vandepavert@prodas.nl
mailto:esther.sweebe@prodas.nl
mailto:susanvanoosterhout@hotmail.nl
mailto:laura.vandenbroek@prodas.nl
mailto:anja.jansen@prodas.nl
mailto:info@prodas.nl
mailto:laura.vandenbroek@prodas.nl
http://www.passendonderwijs.nl/
mailto:laura.vandenbroek@prodas.nl
mailto:esther.denkers@prodas.nl
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Opvoedondersteuning  Mevr. E de Jong 
ellen.dejong@ooastensomeren.nl  

tel: 06 19999961 
 

Bureau Jeugdzorg   Kasteel Traverse 70   Wal 20, 
5701NR Helmond   5611GG Eindh., 
tel. 0492- 508400   tel. 040-7999100 

 
Advies en meldpunt    Sobriëtasplein 102   Postbus 234, 
Kindermishandeling   5701 MJ Helmond   5700 AE Helmond 

tel. 0492- 508410 
amkoostbrabant@jeugdzorg-nb.nl 

 

Klachtencommissie   Onderwijsgeschillen 
     Postbus 85191 
     3508AD Utrecht 
     info@onderwijsgeschillen.nl  

     tel:030 - 280 9590 
 
 
 
 
 
 

mailto:willeke.kremers@prodas.nl
mailto:welteneva@hotmail.com
mailto:suzan.vanlieshout@prodas.nl
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