
 

Beste ouder/verzorger, 
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Schakelklas in Budel-Schoot 
Ik, Nicole Strous ben de juf van de schakelklas. 
Ik ben 33 jaar, getrouwd, woon in Stramproy en moeder van een zoon en twee dochters. Daarnaast 
heb ik het diploma van Social Work en het pabodiploma. 
Om aan de schakelklas te kunnen deelnemen, zijn er een aantal criteria die ook terug te vinden zijn 
in het beleidsstuk.  
Voor toelating/ instroom gelden de volgende criteria: 

Leeftijd 4, 5 of 6 jaar (kleutergroepen). 
Passieve woordenschat (woordbegrip-quotiënt van 78 of lager gemeten met de Peabody 
Picture Vocabulary Test III NL). 
En een grote achterstand binnen de communicatieve zelfredzaamheid/ actief taalgebruik. 

 
De passieve woordenschat wordt gemeten met de Peabody Picture Vocabulary Test III NL, 
afgenomen door een logopedist. Daarnaast zal er een vragenlijst, ingevuld door de leerkracht 
samen met de ouders, rondom de taalontwikkeling meegenomen worden in de besluitvorming. 
In de schakelklas werken we dan ook aan een aantal specifieke doelen: 

Het verkleinen van de taalachterstand binnen de Nederlandse taal. 
Vergroten van de pragmatische vaardigheden. 
Ontwikkelen van een basiswoordenschat voor kleuters. 
Verbeteren van taalbegrip. 
Stimuleren van actief taalgebruik. 
Het kind kan succesvol deelnemen aan de (leer)activiteiten in de reguliere groep. 
Ontwikkeling van de Communicatieve Redzaamheid 
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Berichten vanuit de directie 
 

• Prettige herfstvakantie 
De eerste periode van dit schooljaar zit erop. Kinderen en teamleden hebben hard gewerkt. 
Iedereen een dik verdiende fijne herfstvakantie gewenst! 

• Nederlands als 2e taal 
Ook op de wereldwijzer zitten kinderen die Nederlands als 2e taal leren. In de Schakelklas 
zitten op dit moment 5 kinderen van groep 1-2 uit de gemeente Cranendonck. Ook in de 
groepen 3 tot en met 8 zitten kinderen met een anderstalige achtergrond. Rosie te Water-
Mulder (foto) is regelmatig op school om ons te leren hoe wij deze kinderen het beste 
kunnen begeleiden.  

• Snoeiwerk rond de school en op het schoolplein 
Er is flink gesnoeid en geknipt rond de oude kleuterschool. Dit heeft geleid tot een meer 
vriendelijke en open aanblik en daar zijn we blij mee. Bij goed weer krijgt in de 
herfstvakantie ook het groen rond de school en op speelplaats een flinke opknapbeurt.  

• De oude kleuterschool: een mooi kunstwerk! 
Met het dichttimmeren van de ramen van de oude kleuterschol is de veiligheid flink 
toegenomen. Het uitzicht is echter nog niet fraai. Daarom willen wij met kinderen, ouders en 
buurtbewoners de houten platen beschilderen. Bij het dorpsplatform “Sterk Schoot” is dit 
initiatief positief ontvangen. Er wordt gewerkt aan een plan hoe deze beschilderingen eruit 
moeten zien. De gemeente is bereid een subsidie te verstrekken als we dit samen gaan 
oppakken. Een mooi project om samen de schouders onder te zetten! 

• Andere schooltijden 
Team en Medezeggenschapsraad van zowel de Wereldwijzer als de St. Andreas zijn 
voornemens om te onderzoeken welke schooltijden meer passend zijn om de volgende 
doelen te bereiken: 
1. Meer rust en regelmaat voor kinderen, teamleden en ouders; 
2. Verbetering van de onderwijskwaliteit door meer aaneengesloten overleg- en 
scholingstijd voor teamleden. 
We denken daarbij aan de mogelijkheid om een continurooster in te voeren. Hiervoor 
bestaan er verschillende mogelijkheden. 

• Donderdagavond 25 oktober van 19.00 uur tot 20.00 uur vindt er een informatieavond 
plaats hierover. Deze wordt voor beide scholen gehouden op de Wereldwijzer in Budel-
Schoot. 
Deze avond is bedoeld om ouders te informeren. Er is dus nog géén besluit genomen. De 
MR zal vervolgens een peiling houden onder de ouders en hun mening vragen. 

• Ouderavond 
We waren blij verrast met de grote opkomst op de informatieavond. In het eerste gedeelte 
hebben we verteld waar we trots op zijn en wat we de komende periode verder gaan 
ontwikkelen. Vervolgens was er ruimte om in de groepen te kijken hoe de kinderen werken 
en welke materialen er worden ingezet. Bedankt ouders voor jullie interesse! 

 
Fietscontrole 
Beste ouders/ verzorgers,  
Dit najaar gaan vrijwilligers van VVN-afdelingen, scholen, sportclubs en andere groepen aan 
de slag met fietsverlichtingscontroles. Met zo'n preventieve actie werken we aan de basis 
van de oplossing; mensen erop wijzen dat het belangrijk is goede fietsverlichting te hebben. 
Doel: meer fietsen met werkende verlichting, die ook wordt aangezet.  
Op de fiets is goede zichtbaarheid van levensbelang. Zodra de wintertijd ingaat, is het extra 
belangrijk om goed gezien te worden. Goedwerkende fietsverlichting is dan onmisbaar. Een kwart 
van alle ongelukken met fietsers gebeurt namelijk in het donker. Door het organiseren van een 
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fietslichtactie zorgen we ervoor dat fietsers veilig over straat gaan. Het doel van de actie is om 
mensen bewust te maken van goede verlichting voor eigen veiligheid.  
Op donderdag 25 oktober gaat onze jaarlijkse fietscontrole op school plaatsvinden in de 
groepen 4 t/m 8.  Het is van groot belang dat uw kind op deze ochtend dan op de fiets naar 
school komt zodat we de fiets ook daadwerkelijk kunnen controleren. Alvast bedankt voor uw 
medewerking!  
Met vriendelijke groet, 
De verkeer werkgroep.  

 
Even voorstellen 
Hallo allemaal, 
Ik ben Britt van Weert, ben 16 jaar en woon in Budel-Schoot. 
Ik zit op het Summa College in Eindhoven, waar ik de 
opleiding Onderwijsassistent volg. Ik doe niveau 4 en zit in 
het 1e leerjaar. 
Ik ga dit schooljaar stagelopen in groep 1-2 bij juf Marian, juf 
Lianne & juf Cindy. 
In week 45 ga ik een hele week stage meelopen. De weken 
daarna ben ik er iedere donderdag, en vanaf 4 februari zal ik 
er op de donderdag & vrijdag zijn. 
Buiten het huiswerk maken doordeweeks, zit ik op voetbal en 
werk ik. Ik speel in het meidenteam van Rood-Wit’67 in 
Dorplein. In het weekend ga ik graag naar feestjes of doe ik 
leuke dingen met vrienden en vriendinnen. Ook heb ik dan 
een wedstrijd en werk ik. 
Sinds de basisschool zei ik al dat ik later juffrouw wou worden. Vroeger heb ik zelf ook op de 
Wereldwijzer gezeten en hier een hele leuke tijd gehad. Ook heb ik er al eerder stagegelopen, net 
als op een aantal andere scholen. Ook heb ik ervaring met oppassen en vind ik het erg leuk om te 
doen. Ik vind het erg leuk om met kinderen om te gaan, vooral om ze nieuwe dingen te leren. 
Ik heb veel zin in de stage en kijk er ook erg naar uit. 
Als u meer vragen heeft over/ aan mij dan hoor ik het graag. U kunt mij bereiken via 
brittvanweert04@gmail.com 
Groetjes Britt van Weert 
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