
 
 
 

 
 

       
 

 

 
 

Jaargids 2022-2023 
 

 

Bezoekadres     Basisschool de Bunders    Kantoor Verdi 
Buitendonk 3     Telefoon: 0413-366424    telefoon: 0413-310790 
5467 DE Veghel    Website: bunders.verdi.nl   website: verdi.nl 
      e-mail: bunders@verdi.nl 



 

Geachte ouders/verzorgers, 
 
Graag presenteren wij deze handige jaargids als bijlage bij de schoolgids van onze school. Uitgebreide informatie over onze school, diverse protocollen en 
achtergronden vindt u in de schoolgids. Deze staat op de website en u kunt hem downloaden. Mocht u liever een papieren versie van de schoolgids 
ontvangen, dan kunt u dit op school aangeven. Mochten er zich in de loop van het nieuwe schooljaar wijzigingen voordoen, dan kunt u deze vinden op de 
website. Op onze schoolwebsite bunders.verdi.nl treft u nog meer informatie. 
 
Managementteam (MT) 
Sjoerd Pennings, Directeur  
spennings@verdi.nl  
Juanita Penninx-Quevedo, Intern begeleider  
jpenninxquevedo@verdi.nl 
 
Bestuur  
Onze school behoort tot de stichting Verdi basisonderwijs, hierbij zijn 20 basisscholen aangesloten. Meer informatie is te vinden op de website www.verdi.nl, 
adres: Stadhuisplein 98, 5461 KS Veghel, tel. 0413 310790, mailadres: info@verdi.nl.  
De dagelijkse leiding van Verdi is in handen van de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Paul Meessen Voorzitter van raad van toezicht is de heer 
Maarten van de Louw. 
 
Inspectie Basisonderwijs  
De gemeente Meierijstad valt onder de inspectie van het onderwijs Eindhoven, info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl.  
Vragen over onderwijs: tel: 0800-8051 (gratis).  
Vertrouwensinspecteurs tel: 0900-1113111.  
 
Schooltijden, pauze en fruit 
Maandag:  08.30 – 14.00 uur 
Dinsdag:  08.30 – 14.00 uur 
Woensdag:  08.30 – 14.00 uur 
Donderdag:  08.30 – 14.00 uur  
Vrijdag:  08.30 – 14.00 uur 
 
De kinderen hebben 15 minuten pauze. Alle kinderen eten hun pauzehap in de klas. Wij hanteren een gezond tussendoortjes-beleid. De kinderen kunnen op 
school altijd water drinken uit hun eigen fles. 
 
Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen op de speelplaats aanwezig zijn en gaan de deuren open. Om 8.30 uur beginnen de lessen. Vijf minuten voor deze 
begintijd gaat de bel en moeten alle kinderen naar binnen.   
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Lunch-tussendoortjes-traktatie 
 
Lunch  
 
De lunch is pauzetijd. In de klas wordt onder toezicht van de leerkracht gegeten en gedronken gedurende 15 minuten. Omdat kinderen uit de groepen 1-2 
vaak meer tijd nodig hebben om te lunchen zullen we hier rekening mee houden. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee van thuis. Wij willen dat 
dit een gezonde maaltijd is. De kinderen eten op een vaste plek. Tijdens het eten wordt gezorgd voor een rustige, ontspannen sfeer. Kinderen helpen met het 
klaarzetten en het opruimen van de spullen. Zo leren de kinderen dat zij met elkaar verantwoordelijk zijn. Rust en ontspanning tijdens de lunch hebben een 
groot effect op een positief groepsklimaat. Het is niet de bedoeling om de lunch zo snel mogelijk te nuttigen om vervolgens zo gauw mogelijk aan de pauze te 
beginnen. De kinderen starten de maaltijd samen en wachten tot iedereen klaar is. De leerkrachten zullen dit goed begeleiden. 
 
Inhoud lunchtrommel  
 
Wat betreft de inhoud van de lunchtrommel vragen wij u om een gezonde lunch mee te geven die uw kind op kan. 
 • Tips voor een gezonde lunch: (Volkoren)brood, krentenbol, rauwkost en/of fruit. Beleg zoals kipfilet, ham, rookvlees, 30+kaas, met sla, tomaat of 
komkommer, sandwichspread of groentespread. Snoep, koek of chips zijn niet toegestaan.  
• Het drinken willen we graag zien in een goed afsluitbare beker. Géén pakjes in verband met het beperken van afval. Frisdranken en energydrankjes zijn niet 
toegestaan. 
 • Geef vooral niet te veel mee. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u uw kind meegeeft; bedenk dat goed voorbeeld doet volgen. 
 • Het eten dat kinderen tijdens de lunch niet op hebben gegeten, gaat in de trommel mee terug naar huis. U kunt zo zelf zien of uw kind goed gegeten heeft 
en of het niet teveel bij zich had.  
• Bij warm weer is het een goed idee om een koelelement in de tas te doen, zodat de lunch koel blijft. Er zijn ook speciale koeltasjes te koop. Het is op school 
niet mogelijk om bekers of trommels koel te bewaren. Indien gewenst geeft u uw kind bevroren brood mee, dan blijft het langer koel en vers. 
 
 Bij het nuttigen van de lunch horen een aantal regels of manieren die de leerkrachten en de kinderen consequent toepassen:  
• Geen schoolspullen (schriften/boeken) op tafel. 
 • Vóór het eten gaan de leerlingen zo nodig naar het toilet. 
 • Handen wassen voor het eten. 
 • De aangewezen helpers helpen met het klaarzetten en opruimen van de spullen. 
 • We starten samen met de lunch. Tenminste de eerste 10 minuten is er stilte in de groep. Daarna kunnen kinderen rustig praten tijdens het eten en drinken  
• Netjes eten en drinken.  
• Geen eten onderling ruilen.  
• Blijven zitten tijdens het eten en drinken, we wachten tot iedereen klaar is met eten. 
 • Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken. 
 
Tussendoortjes  
De kinderen brengen een boterham, een stuk fruit en/of groente mee als ochtendtussendoortje. Dat kan een appel, peer, banaan, mandarijn of kiwi zijn, een 
bakje aardbeien of druiven. Cherrytomaatjes, een stuk komkommer, wortel of paprika kan ook. Variatie is leuk, lekker en ook goed voor de smaakontwikkeling 
van uw kind. Met betrekking tot drinken is alleen water toegestaan. Wij hebben bekers op school die kunnen worden gebruikt om water uit te drinken. In alle 
groepen wordt tijd ingeruimd om gezamenlijk het pauzehapje te nuttigen, zodat de buitenspeeltijd optimaal gebruikt kan worden om te spelen.  



 

 
Traktaties 
 
Als kinderen jarig zijn hoort daar natuurlijk een traktatie in de klas bij. Hierbij willen wij u graag adviseren. Omdat wij op school veel aandacht besteden aan 
gezonde voeding, zouden wij het fijn vinden als u hiermee rekening houdt bij de traktatie. Een snoepje mag best, maar niet te veel. Ook kunt u i.p.v. vette 
traktaties, iets lekkers en gezonds verzinnen. Bij een traktatie vinden wij het volgende belangrijk: 
 • Er mag maximaal één (niet te groot) ding getrakteerd worden 
. • Geen kauwgom, lolly’s of traktaties van dergelijke aard.  
• Speelgoed en cadeautjes horen niet bij een traktatie. 
 • Leerkrachten ontvangen graag dezelfde traktatie als de kinderen. Ook tijdens feestelijke schoolactiviteiten (juffen-meesterdag, Koningsspelen, Sinterklaas 
etc.) is bovenstaand beleid ons uitgangspunt. 
 
Pauze tijden team  
• De school is iedere dag om 14.00 uur uit. 
• De leerkrachten hebben tussen 14.00 uur en 14.30 uur samen pauze. Wanneer de leerkracht een gesprek met ouders wenselijk vindt of andersom, kan dat 
vanaf 14.30 uur. Daar maken we dan een afspraak voor.  
 
 
 
 
  



 

Lijst teamleden Verdi de Bunders 
 
Greetje Valkenaars  
Groep 1-2 (ma-di om de 
week-wo         

gvalkenaars@verdi.nl 
 

Aukje Schuurmans 
Groep 1-2 (di om de week-
do-vr)  

 
aschuurmans@verdi.nl 

Hèlen Willems 
Groep 3-4  

htimmermans@verdi.nl 

Pleun (leraar in opleiding) 
Groep 3-4 (ma-di) 

pdotter@verdi.nl 

Bjordi Ravesteijn  
Groep 4-5 (ma-di) 

bravesteijn@verdi.nl 

Katalin Bloemers 
Groep 4-5 (wo-do-vr) 

kheethuis@verdi.nl 

Evy Collenburg 
Groep 6-7 (heel de week) 

evcollenburg@verdi.nl 

Judith Vervoort 
Groep 8 (ma-di-wo) 

jvervoort@verdi.nl 

Bjordi Ravesteijn  
Groep 8 (do-vr) 

bravesteijn@verdi.nl 

Juanita Penninx Quevedo 
(ma-di-wo om de week) 

jpenninxquevedo@verdi.nl 

Anke Voorneman 
Conciërge + evenementen 
coördinator (ma-wo-vr 
ochtend)  

avharen@verdi.nl 

Sjoerd Pennings 
Directeur (di-wo-do-vr) 

spennings@verdi.nl 

 
 
De Ouderraad van onze school  
 
Functie E-mail: 

or@bunders.verdi.nl 
Voorzitter  Hetty Aleman 
Secretaris Rosalien Dörenberg 
Penningmeester Krista van Gerwen 
Verkeerscoördinator Rosalien Dörenberg 
Lid Linda Verhoeven 
Lid Marieke den Burger 
Lid Anouska van Wees 
Lid Cindy Reijnen 
Lid Maartje van Erp 
Lid Anke Voorneman (namens 

het team) 

 
De ouderraad verzorgt de organisatie, financiering en hulp bij activiteiten die voor alle kinderen van onze school worden georganiseerd, bijvoorbeeld het 
sinterklaas- en kerstfeest, carnaval en Koningsspelen. Bij vergaderingen van de ouderraad is altijd een afgevaardigde vanuit het team aanwezig. Schoolzaken 
kunnen dan direct besproken worden. Voor vragen of opmerkingen over uw kind kunt u rechtstreeks bij de leerkracht terecht. 
 
Ouderbijdrage  
 
Verdi basisonderwijs is van mening dat elk kind recht heeft op deelname aan de activiteiten die georganiseerd worden door de ouderraad. Deze activiteiten 
zijn onderdeel van het onderwijsaanbod wat de school aanbiedt. Voorheen werd hiervoor door de ouderraad een vrijwillige bijdrage aan ouders/verzorgers 
gevraagd, inmiddels neemt Verdi deze ouderbijdrage voor haar rekening. Per leerling is er een budget van € 12,50 per jaar beschikbaar voor deze activiteiten. 
De ouderraad blijft medeverantwoordelijk voor de uitvoering van deze activiteiten.  
Voor incidentele uitgaven voor bijvoorbeeld kamp en schoolreisje kan de ouderraad een aanvullende bijdrage aan ouders/verzorgers vragen. 
 
 
  



 

Leerlingenraad en kinderraad: Leerlingen hebben een stem! 
Op onze school hebben we een leerlingenraad en een kinderraad. Via deze raden willen we de leerlingen nog meer om hun mening vragen, ze betrekken bij 
het aanpakken van problemen en het uitwerken van voorstellen. Op deze manier hopen we dat de school nog meer van henzelf wordt.  
 
Medezeggenschapsraad: GMR en MR  
Medezeggenschap is binnen Verdi basisonderwijs georganiseerd op school in de Medezeggenschapsraad (MR) en Verdi breed in de Gemeenschappelijke 
MR (GMR). Bij beide raden bestaat dit altijd uit een vertegenwoordiging van leerkrachten én ouders. Bij de MR-vergaderingen bent u van harte welkom! 
 
Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor zowel MR als GMR. Ze worden gekozen voor een termijn van 3 jaar. Voor verdere informatie zie de schoolgids 
en website of informeer op school. Hieronder het actuele overzicht van de MR-leden van onze school: 
 
Oudergeleding   
E-mail mr@bunders.verdi.nl 
Voorzitter Anouska van Wees 
Leden Peter van Boekel 
Personeelsgeleding Hèlen Willems 
 Katalin Bloemers  

 
Ziekmelding, leerplicht en vakantie  
Als uw kind ziek is of bij ander schoolverzuim (medische afspraken e.d.) worden wij graag zo snel mogelijk, liefst vooraf, op de hoogte gesteld.  Vanaf 7.45 
uur is er iemand op school  aanwezig, om uw bericht te ontvangen op het centrale nummer 0413-366424.  
Voor extra verlof, vrijstelling, schorsing, verwijdering etc. worden de regels gehanteerd die gegeven worden in "De wegwijzer Uitvoering Leerplichtwet". 
 
Ongeoorloofd schoolverzuim geven wij door aan de leerplichtambtenaar. Extra verlof moet schriftelijk bij de directie aangevraagd worden. Extra verlof in het 
begin van het schooljaar wordt niet gegeven. Wij controleren op verzuim. 
 
Spel- en sportdagen en schoolkamp 
Er zijn gedurende dit schooljaar weer diverse spel- en sportdagen gepland als ook het schoolkamp, ze staan vermeld op Parro!  
 
Bewegingsonderwijs groepen 1 en 2  
Bewegingsonderwijs voor de kinderen van groep 1 en 2 wordt gegeven in de speelzaal van de school. Elk kind moet in het bezit zijn van een paar 
gymschoenen voor de bewegingslessen. Graag voorzien van naam! Het liefst gymschoenen zonder veters en met een rubberen zool. De gymschoenen 
worden op school bewaard, zodat  ze er steeds over kunnen beschikken. 
 
Bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8         
De bewegingslessen worden gegeven op woensdag en vrijdag voor groep 3 t/m 8. Tijdens de bewegingslessen mogen de kinderen geen ringen, armbanden, 
halskettingen, horloges, hoofddeksels e.d. dragen, dat is te gevaarlijk.  
De gymkleding bestaat uit gymschoenen, T-shirt en een korte broek (maximaal tot de knie!). Wilt u s.v.p. overal de naam van uw kind in zetten? Dan 
kunnen we de gevonden voorwerpen weer teruggeven. 
 



 

Instroomdagen kleuters 
Voordat de kinderen 4 jaar worden mogen ze bij ons 5 dagdelen (8.30u – 11.30u.) komen wennen. Op de dag van hun vierde verjaardag mogen de kinderen 
hele dagen naar school.  
 
Aanmelding, open dag en open avond   
In februari van elk jaar kunnen ouders hun kinderen, die in het komende schooljaar 4 jaar worden, aanmelden bij de basisschool. Voorafgaand aan de 
aanmeldingsdatum houden we een Open Dag (9.00-12.00 uur). Ouders kunnen  de school “in bedrijf” zien. Het plannen van een rondleiding is gedurende het 
schooljaar altijd mogelijk. Mail hiervoor naar bunders@verdi.nl. 
 
SPV Peuterspeelzaal  
Peuterspeelzaal Timpe Tampe van SPV is gevestigd in de school. Kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar zijn van harte welkom. Meer informatie kunt u 
vinden op spv.verdi.nl.   
 
Buitenschoolse opvang 
De school heeft de verplichting om aan ouders een mogelijkheid tot buitenschoolse opvang aan te bieden. Omdat we op onze school nog geen ruimte hebben 
om BSO te realiseren, zijn we afhankelijk van aanbieders die buiten de school de kinderen opvangen. Wij adviseren u als u kinderopvang nodig heeft dit aan 
te vragen bij  onderstaande organisaties, natuurlijk staat het u vrij voor een andere te kiezen.  
 
Kinderopvang ’t Kroontje 
Prins Willem Alexander Sportpark 3   
5461 XL Veghel     
Tel. 0413-310415 (kantoor) 
www.kroontjeveghel.nl 
 
De  Ketelbinkies (humankind) 
Busselbundersweg 1 
5467 LT Veghel 
Tel. 0413-714600 
bsoketelbinkies@kinderopvanghumanitas.nl 
 
Smallsteps 
Lookveld 1 

5467 KE Veghel 
Tel. 0413-728100 
tantekootje@smallsteps.nl 
 
Villa Vrolijk 
De Dintel 2 
5463 NR Veghel 
Tel. 06-30580276 
bsoketelbinkies@kinderopvanghumanitas.nl 
 
Hagu BSO ‘t Leeuwtje 
Iepenlaan 8 
5461 CS Veghel 
Tel. 06-17738453 
www.kdvleeuwtje.nl 

 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Opvoeden en opgroeien gaan niet altijd vanzelf. Het is normaal om vragen te hebben over je kind, je vader of moeder, of over jezelf. Iedereen twijfelt wel eens 
of bepaald gedrag ‘normaal’ is. Praktische tips, informatie en advies zijn dan welkom. Het CJG is bereikbaar telefonisch: 0800-2540000  
of via website: www.cjggeeftantwoord.nl 
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Lezen? Met de bibliotheek natuurlijk! 
Lezen is een basisvaardigheid in het leven. Als je goed kunt lezen, heb je het later ook gemakkelijker, denk maar aan het schrijven van een sollicitatiebrief, 
het lezen van een krant of het zoeken naar informatie op internet. Het abonnement van de bibliotheek is gratis voor iedereen tot en met 17 jaar. Je betaalt 
alleen eenmalig € 2,50 inschrijfgeld. 
 
Deep learning op De Bunders 
Een van de kernkwaliteiten van basisschool De Bunders is het borgen van een goede sociaal-emotionele leer- en werkomgeving. Het welbevinden en de 
betrokkenheid van onze kinderen, leerkrachten en ouders  staat voorop. Wij zien Deep Learning als een van de speerpunten van onze school en vinden het 
belangrijk om het echt “levend”  te maken en te houden bij leerlingen, leerkrachten, ouders en alle verdere medewerkers. Dit doen we door zoveel mogelijk 
activiteiten in te plannen in het lesrooster. Echter Deep Learning is een gedachtegoed en moet een “grondhouding” worden. Deep Learning zie je terug in de 
dagelijkse omgang met elkaar en daarom is het nodig dat we dezelfde taal gebruiken.    
 
Ouderportaal ParnasSys 
Enkele jaren geleden zijn wij op bs. de Bunders gestart met het administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Omdat dit instrument een steeds groter deel 
van ons onderwijs aan het worden is én omdat wij openheid naar ouders erg belangrijk vinden is het tijd voor de volgende stap: het ouderportaal. Dit 
ouderportaal biedt ons de kans om informatie te geven die voor uw kind(eren) interessant is.  
 
Verderop kunt u meer informatie lezen over wat u kunt vinden op het ouderportaal. Wij hopen dat dit ouderportaal een bijdrage zal leveren aan een nog betere 
communicatie tussen ouders en school. 
 
Als school kunnen wij de inhoud en lay-out van de modules niet instellen, dit gebeurt door ParnasSys. Mocht u nog suggesties hebben om de werking van het 
ouderportaal te verbeteren dan kunt u een mail sturen naar bunders@verdi.nl. Uw opmerkingen kunnen wij dan doorspelen naar ParnasSys. ParnasSys 
beslist dan (indien technisch mogelijk en bij voldoende belangstelling vanuit de overige scholen in Nederland) of zij een module aanpassen.  
 
Gescheiden ouders  
Indien er sprake is van ouders die gescheiden leven, kunnen wij beide ouders middels een eigen inlogcode toegang verlenen tot het ouderportaal. 
Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun verschillende (e-mail) adressen aan de school kenbaar maken en niet uit de rechterlijke macht zijn ontzet.  
 
Noodplan bij vervangingen 
Het komt, op alle scholen, in toenemende mate voor dat het moeilijk is om een vervanger aan te stellen bij afwezigheid van leerkrachten. We dienen er dan 
rekening mee te houden dat er niemand beschikbaar is om de opvang te regelen. Als de directie van de school zich tot het uiterste ingespannen heeft is zij 
gerechtigd de kinderen van de betreffende groep naar huis te sturen. Dit is echter wel de laatste maatregel waar wij als school aan denken. Maar de realiteit 
gebiedt ons rekening te houden met het feit dat we op enig moment hier helaas niet aan ontkomen. Als deugdelijke oplossingen uitgeput raken, rest ons geen 
andere mogelijkheid. Om goed voorbereid te zijn op zo’n mogelijke situatie hebben we intern gesproken over de te volgen procedure in een dergelijke 
noodsituatie. In overleg met het team en de MR is vastgesteld welke maatregelen er worden genomen in noodsituaties. N.B. Mocht u ècht niet in de 
gelegenheid zijn om opvang voor uw kind te regelen, dan zoekt de school een passende oplossing.  
 
 
  



 

 
 
 
 
 
Procedure die door de school gevolgd wordt bij het regelen van vervanging. 
 
Stap 1: Verzoek voor (langdurigere) vervanging wordt aangevraagd bij de Verdi-Vervangerscentrale. Vastgesteld wordt of vervanging wel/niet ingevuld kan 
worden. Bij kortdurende, incidentele vervangingen worden, indien mogelijk, de onderwijsassistente, de onderwijsondersteuner (werkdrukmiddelen), Ib-er 
hiervoor ingezet.  
Stap 2: Kan een verzoek voor langdurigere vervanging niet ingewilligd worden, dan wordt geprobeerd, middels interne omzettingen, voor opvang te zorgen. 
Dit laatste geeft de mogelijkheid om te onderzoeken of vervanging op korte termijn toch nog te regelen valt.  
Stap 3: Lukt het niet om vervanging te regelen dan worden ouders van de desbetreffende groep, schriftelijk of via de telefoonboom, geïnformeerd over het niet 
doorgaan van de lessen voor hun kind op de aangegeven dag(en). Uiterlijk vóór 7.45u. ’s morgens!  
 
Tussentijds blijft de schoolleiding proberen om structurele vervanging te regelen. Mocht vervanging voor een andere groep wel te regelen zijn, dan kan een 
interne verschuiving een oplossing bieden. Deze procedure is in overleg met team en MR tot stand gekomen. 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
Schoolvakantie 
 
Herfstvakantie     24 oktober t/m 28 oktober 
Kerstvakantie     26 december t/m 6 januari 
Voorjaarsvakantie    20 februari t/m 24 februari 
Meivakantie     24 april t/m 5 mei 
Hemelvaart     18 en 19 mei 
Tweede Pinksterdag    29 mei     
Zomervakantie    17 juli t/m 25 augustus 
 
 
Studiedagen 

 
 
5 oktober 
21 oktober 
23 december vrije middag 
10 februari 
17 februari vrije middag 
21 april vrije middag 
30 mei 
14 juli



  

 
 
 

 


