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‘De Berckacker is een school waar leren en gezelligheid hand in hand gaan’ 

Vier jaar oud: ontdekken nieuwe wereld 

Vier jaar oud en op de drempel van een nieuwe fase. Bij het betreden van de basisschool gaat er letterlijk een nieuwe wereld 

open voor uw kind en u (als ouder). Waar de eerste jaren nog bestonden uit gezin, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, begint 

nu een nieuwe periode. Wij, als team van De Berckacker, vinden dat de kennismaking met nieuwe klasgenootjes, leerkrachten 

en de wereld die “basisschool” heet, een zorgvuldige begeleiding van onze kant vraagt. Wij zien het dan ook als onze 

pedagogische opdracht kinderen vertrouwd te maken met de ingewikkelde wereld om hen heen. Dit is een kwestie van 

maatwerk. Waar het ene kind de drempel zonder zorgen neemt en onbevangen de wereld tegemoet treedt, zal het andere kind 

meer leunen op de volwassenen om hem heen en meer begeleiding en een steuntje in de rug nodig hebben. Dit is voor ons een 

uitdaging, waar wij uw kind acht jaar lang graag in begeleiden.  

 

Profiel 

 

Historie 

Basisschool De Berckacker is één van de 16 scholen die valt onder stichting Veldvest. De school is in 1980 als eerste school in 

Veldhoven Noord gestart, toen de wijk Heikant in oprichting was. In januari 1981 ging het huidige gebouw aan de Norenberg 

open. De school is vernoemd naar een boerderij, die rond 1650 op diezelfde plaats stond. In 1988 breidde de school zich, 

vanwege een explosieve groei, uit met vier (semi)-permanente lokalen. Vanaf 1990 kwam daar ook nieuwbouwwijk De Kelen bij. 

De Berckacker is in deze wijk gestart met een dependance aan de Kemphaan. Vanaf augustus 2010  zitten alle kinderen op de 

hoofdlocatie. Het grootste deel van de leerlingen van De Berckacker komt uit de wijk Heikant-West. De overige leerlingen komen 

uit de wijken Kelen, Oerle en Heikant-Oost.  

 

Zelfbewust 

Op De Berckacker stimuleren we leerlingen op een optimistische en zelfbewuste manier in het leven te staan. Belangrijkste 

aandachtspunten daarbij zijn de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden. Wij helpen kinderen graag om de hen 

omringende werkelijkheid op een scherpe wijze te observeren en diepgaand te begrijpen. Op grond hiervan zullen zij eerder 

leren om kritisch te oordelen in plaats van te veroordelen. Wij geloven dus in continue groei van kinderen en volwassenen en 

vinden het vanzelfsprekend dat de ondersteuning van leerlingen veelvormig is en van de hoogst mogelijke kwaliteit. Op onze 

school trekken leerlingen en volwassenen samen op en leren van en met elkaar.  

 

 

 

 

 



De Berckacker is een school: 

• waar kinderen graag naartoe gaan; 

• waar kinderen actief gericht zijn op leren; 

• waar de leeromgeving aantrekkelijk is, onder andere door het gebruik van Activ schoolborden; 

• waar we kinderen begeleiden om betrokken, zelfbewust en vol zelfvertrouwen in de wereld te staan. 

 

De Berckacker biedt: 

• goed onderwijs;  

• online inzage in de schoolgegevens van uw kind; 

• regelmatig de gelegenheid om onder schooltijd mee te kijken in de klas; 

• een leerrijke en veilige omgeving; 

• open en eerlijke communicatie. 

 

De Berckacker onderscheidt zich door: 

• aandacht voor waardeoriëntatie; 

• maatschappelijke betrokkenheid, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een sponsortocht en schoolbreed projecten rondom 

Burgerschap (identiteit, democratie en participatie); 

• professionele, enthousiaste en betrokken leerkrachten met veel ervaring; 

• goede leerresultaten; 

• een goede relatie met ouders. 

 

Meer informatie? 

Als u overweegt uw kind op De Berckacker aan te melden, zijn er verschillende manieren om aan meer informatie te komen. U 

kunt een informatiepakket op school ophalen of u kunt bellen om dit toegestuurd te krijgen. Dit pakket bestaat uit een schoolgids 

en een jaarkalender met praktische informatie. Deze informatie vindt u ook op onze website www.berckacker.nl  

 

Ook kunt u een informatief gesprek aanvragen met één van de leden van het Management Team. In dit gesprek vertellen wij u 

waar De Berckacker voor staat en geven u een rondleiding door het gebouw. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 

We organiseren diverse open dagen. 

 

Peuterkijkmiddagen 

Op verschillende dagen in het schooljaar organiseren wij een peuterkijkmiddag waarop kinderen met hun ouders uitgenodigd 

worden om zich op De Berckacker te komen oriënteren. De kinderen kunnen die middagen, onder leiding van een leerkracht, in 

een kleutergroep kennismaken met onze manier van werken. De ouders krijgen dan uitleg over de uitgangspunten van beleid, 

waar De Berckacker voor staat en wat we willen bereiken met de kinderen. Uiteraard is er dan volop gelegenheid tot het stellen 

van vragen.  

Daarnaast organiseren we open ochtenden en open middagen, waardoor u in de gelegenheid bent een kijkje te nemen in de 

school en in de klassen, terwijl de kinderen en leerkrachten aan het werk zijn. Deze open dagen zijn uitsluitend bedoeld voor 

nieuwe ouders, die overwegen hun kind op De Berckacker aan te melden. Inschrijving kan ook op deze dagen plaatsvinden. 

Data peuterkijkmiddagen:     

Woensdag 28 oktober 2020 13.30-14.30 uur  

Woensdag  20 januari 2021 13.30-14.30 uur 

Woensdag  26 mei 2021 13.30-14.30 uur  

 

Data open ochtend/middag: 

Dinsdag 3 november 2020  08.30 – 12.00 uur en donderdag 5 november 2020 12.45 – 14.30 uur 

Maandag 25  januari 2021 08.30 – 12.00 uur en donderdag 28 januari 2021 12.45 – 14.30 uur 

Dinsdag 1 juni  2021  08.30 – 12.00 uur en donderdag 3 juni 2021 12.45 – 14.30 uur 

http://www.berckacker.nl/


Onze kindpartner in Brede School De Berckacker, Korein Kinderopvang, heeft op deze momenten ook open dagen om u te 

kunnen oriënteren op dagopvang, peuterwerk of buitenschoolse opvang. 

 

Aanmelding 

Indien u besluit uw kind op school aan te melden, vinden wij het belangrijk om wat meer over uw zoon of dochter te weten te 

komen. Specifieke bijzonderheden of aandachtspunten willen we graag van tevoren weten, zodat we vanaf dag één uw kind zo 

goed mogelijke aandacht en zorg kunnen bieden. Voor leerlingen met een beperking hebben wij een aparte 

aanmeldingsprocedure. Zie hiervoor onze schoolgids. 

 

Inschrijving & aanmelding  

Inschrijving vindt plaats via een formulier. Als u dit volledig invult, ondertekent en op school inlevert, ontvangt u een schriftelijke 

terugkoppeling of uw kind wel/niet wordt aangenomen en ingeschreven. Wij mogen uw kind pas daadwerkelijk op school 

inschrijven op zijn/ haar vierde verjaardag.  

Ongeveer 2 maanden voor de vierde verjaardag van uw kind, ontvangt u schriftelijk bericht over de groep, leerkracht(en) en het 

lokaal waar uw kind is ingedeeld.  

 

Kennismaking leerkracht & kijkdagen 

Zes weken voordat uw kind op school begint, neemt de leerkracht contact met u op voor een kennismaking met u en uw kind en 

het afspreken van de kijkdagen. Het is ook mogelijk om op een eerder moment een kijkje in de school te nemen. Belt u gerust 

om daarvoor een afspraak te maken. De kijkdagen kunnen worden opgenomen in drie varianten: 5 hele dagen, 5 ochtenden en 

1 hele dag of 7 ochtenden. 

 

Projecten  

Op De Berckacker werken we vaak projectmatig, met name in de kleutergroepen. Dit betekent dat we werken met thema’s zoals 

onder andere verhuizen, buiten spelen en vriendjes. Uiteraard is dit aangepast aan de leeftijdscategorie en het leerproces.  

De drie domeinen van Burgerschap (participatie, democratie en identiteit) zijn verankerd in het jaarrooster van De Berckacker 

en daar wordt jaarlijks in projectvorm schoolbreed aandacht aan besteed. 

 

Uitstroomgegevens 

De Berckacker 2018 2019 2020 

CITO scores groep 8 537,1 539,9 Niet afgenomen 

i.v.m. Corona. 

 

 

Contact met de schoolleiding (Management Team) 

Het Management Team op De Berckacker bestaat uit twee personen: Lineke Wijman (directeur) en Henny van Nunen 

(locatieleider, lid MT, monitor leerlijnen). Lineke Wijman is tevens directeur van Basisschool aan ‘t Heike. Henny van Nunen 

heeft, naast haar rol in het MT, taken in het kader van de begeleiding van leerlingen.  

Het individuele gesprek met ouders vindt meer en meer plaats. Dat juichen we toe. Door de frequentie van de contacten kunnen 

we echter niet altijd direct in gesprek gaan, in verband met onze werkzaamheden. Uiteraard kunt u altijd binnen lopen of bellen 

voor een afspraak.  

 

Koffieochtenden 

Dit schooljaar organiseren we enkele koffieochtenden met ouders. Onder het genot van een kopje koffie of thee is er 

gelegenheid om van 08.30 uur tot 09.30 uur met leden van het Management Team in gesprek te gaan over de ontwikkelingen in 

de school. De data worden vermeld in de nieuwsbrief. 

 



Schooltijden 

Op De Berckacker werken we met een continurooster. Dat houdt voor onze school de volgende schooltijden in: 
 

  Ochtend Middag 

Maandag, dinsdag, 

donderdag, vrijdag 

8.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.30 uur 

Woensdag 8.30 – 12.15 uur Vrij 

 

Alle kinderen blijven tussen de middag op school en lunchen van 12.00 tot 12.15 uur in de klas onder toezicht van een 

leerkracht. Daarna wordt er –indien het weer het toelaat- buiten gespeeld onder toezicht van teamleden.  

 

Voorafgaand aan de ochtendschooltijd hanteren we “inloop-10-minuten” voor de hele school. Om 08.20 uur gaat er een bel. De 

kinderen mogen naar binnen komen en de leerkrachten zijn in de klas aanwezig. Om 08.30 uur gaat er weer een bel. De deuren 

gaan dicht en er kan dan meteen begonnen worden met de lessen. 

 

Naast de schoolvakanties hebben de kinderen in alle groepen nog een enkele extra vrije dag. Ook zijn er enkele studiedagen 

gepland. Verderop in deze kalender hebben we de data van deze vrije dagen en studiedagen opgenomen, zodat u met het 

plannen van uw eigen werkzaamheden hier rekening mee kunt houden.  

 

Ziekmelden 

Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan een arts, verzoeken wij u dit te melden 

tussen 08.00 uur en 08.30 uur. Dit kan telefonisch of per e-mail via onderstaande gegevens:    

Telefoonnummer:  040-2540270     

E-mail:   berckacker@veldvest.nl  

      

Verlof aanvragen 

Het vragen van bijzonder verlof verzoeken wij u schriftelijk te doen. Formulieren voor verlofaanvraag kunt u verkrijgen via het 

secretariaat of downloaden via onze website. Deze formulieren moeten volledig ingevuld en ondertekend worden ingediend, 

met een kopie van eventuele ‘bewijsstukken’. Het Management Team beoordeelt of het verlof al dan niet geoorloofd is. U wordt 

daarover schriftelijk in kennis gesteld. Criteria met betrekking tot het verlenen van bijzonder verlof kunt u nalezen in de 

schoolgids en/of op de website van de school. 

 

Hoofdluiscontrole 

Gedurende het schooljaar worden alle leerlingen enkele keren gecontroleerd op hoofdluis. De controles vinden plaats in de 

week nà een vakantie. 

 

Kijkje op school 
 
U bent van harte welkom om één keer per jaar een kijkje te nemen in de groep van uw kind tussen 08.30 uur en 09.30 uur, 

terwijl de kinderen en leerkrachten aan het werk zijn. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid, kunt u (een maal per jaar) 

een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.  

Het is niet toegestaan om jongere broertjes of zusjes mee te brengen; deze verstoren mogelijk de lessen. Wij streven naar een 

zo representatief mogelijke klassensituatie, zodat u een zo goed mogelijk beeld krijgt van de praktijk van alle dag. 

 
Betaling aan school 

Ouderbijdrage en eventuele overige betalingen kunt u voldoen door middel van overmaking op rekeningnummer 18.36.09.409 

t.n.v. penningmeester Mevr. Marije van den Berg, inzake Schoolraad BS De Berckacker, Rabobank Veldhoven. Graag altijd 

onder vermelding van naam en groep van uw kind(eren).  

Over de hoogte van de bedragen en wanneer u deze dient te voldoen, ontvangt u nader bericht via de digitale nieuwsbrief. 

 

 



Tussenschoolse opvang (TSO)  

De tussenschoolse opvang is op De Berckacker geregeld door middel van een continurooster. Alle kinderen blijven tussen de 

middag op school en eten onder toezicht van een leerkracht. Daarna wordt er –indien het weer het toelaat- buitengespeeld 

onder toezicht van teamleden. De tussenschoolse tijd neemt drie kwartier in beslag. Een lunchpakket en drinken worden door 

de kinderen zelf meegebracht. Wij zijn, als team van De Berckacker, voorstander van gezonde voeding. 

 

Buitenschoolse opvang (BSO) 

De aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang behoort tot onze verantwoordelijkheid. Veldvest is hierin een contractuele 

samenwerking met Korein aangegaan.  

Dit betekent voor ouders van De Berckacker dat, als u gebruik wenst te maken van de BSO of hierover nog vragen heeft, u zelf 

contact moet opnemen met  Korein Kinderplein. U kunt tijdens kantooruren bellen naar  0800 235 56 734. 

In Brede School De Berckacker is kinderdagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang gerealiseerd. 

 

Groepsverdeling  

Onderstaand treft u de groepsindeling met leerkrachtverdeling aan voor het schooljaar 2020-2021  

  

Groep Leerkracht(en) Weekritme 

1/2 A 

 

Margot van der Palen* 

Nicole Dieker 

ma, di, wo 

do, vrij 

1/2 B Yolanda Maessen* 

Charlotte Dekker 

ma, di, wo 

do, vrij 

3A 

 

Rietje Wijnings* 

Astrid Verhoef 

ma, di, (wo) 

(wo), do, vrij 

3B 

 

Denise van Erp ma, di, wo, do, vrij 

4A Laura van de Wiel 

Charlotte Dekker 

Leo Mennen 

ma, di, vrij 

wo 

do 

4B Chantal Smit 

Marina Saes 

ma, di, wo 

do, vrij 

5 Anouk Smulders* 

Leo Mennen 

ma, do, vrij 

di, wo 

6 Sanne Huijben 

Hannie Coppelmans 

ma, di, wo 

wo, do, vrij 

7 

 

Linda Cox 

Marloes van Melis 

ma, di, do, vrij 

wo 

8 

 

Marloes van Melis 

Antoinette Simons 

ma,di 

wo, do, vrij 

 

• Margot van der Palen heeft verlof en wordt vervangen door Rianne Kox 

• Anouk Smulders heeft verlof en wordt vervangen door Demi Verheijden 

• Tijdens de afwezigheid van Yolanda Maessen wordt zij vervangen door Pia van Luenen 

• Tijdens de afwezigheid van Rietje Wijnings wordt zij vervangen door Monique van Dun 

 

 

 

 

 

 



Samenwerkingsverbanden 

Leerkrachten zoeken steeds meer de samenwerking op met elkaar. Ze kijken over de grenzen van hun eigen groep heen om 

met elkaar te bepalen wat goed is voor kinderen. Leerkrachten vergaderen met elkaar op frequente basis. Doel van 

gespreksonderwerpen die aan de orde komen in het samenwerkingsverband, is om het inhoudelijke gesprek meer op gang te 

krijgen en kritisch en professioneel met elkaar te spreken over ons onderwijs, zowel didactisch als pedagogisch. De kwaliteit 

van het gesprek is hierbij leidend. Daarnaast wordt het in het kader van passend onderwijs steeds relevanter om meer oog te 

hebben voor elkaars kwaliteiten. 

 

Ondersteuning leerlingen in het kader van Passend Onderwijs 

Op 01 augustus 2014 is de Wet  Passend Onderwijs van kracht geworden. Ten behoeve van de begeleiding van leerlingen met 

een bijzondere zorgbehoefte zijn enkele uren gereserveerd.. Ondersteuning van deze leerlingen wordt gedaan door Henny van 

Nunen op diverse momenten in de week. 

 

Samenwerking met Peuterspeelzaal en Kinderopvang 

De samenwerking in Brede School De Berckacker tussen peuterspeelzaal, kinderopvang en de school krijgt verder vorm. 

Schooljaar 2017-2018 staat in het teken van nadere afstemming op de doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar en op de 

interne samenwerking, met name gericht op Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE).   

 

Namen en telefoonnummers van het team 

Het team van De Berckacker is bereikbaar op school via telefoonnummer 040-2540270.  

Uitsluitend in dringende gevallen is het Management Team via het hieronder weergegeven privé-telefoonnummer bereikbaar. 

Alle personeelsleden zijn via e-mail bereikbaar (voorletter.achternaamcompleet@veldvest.nl). 

 

Management Team 

 

Lineke Wijman (directeur) 06-21815721 

Henny van Nunen (locatieleider, regisseur, IB’er) 

 

06-51562848 

Leerkrachten Secretarieel team 

Marieke van der Avort 

Hannie Coppelmans 

Linda Cox (leermonitor) 

Charlotte Dekker 

Nicole Dieker 

Denise van Erp 

Sanne Huijben 

Yolanda Maessen 

Marloes van Melis 

Leo Mennen 

Margot van der Palen ( leermonitor) 

Marina Saes 

Antoinette Simons 

Chantal Smit 

Anouk Smulders 

Astrid Verhoef 

Laura van de Wiel 

Rietje Wijnings (regisseur) 

 

 

 

Conciërge 

Jan van Es 

 

Schoonmaakpersoneel 

Medewerkster Essential 



Schoolvakanties 2020-2021 

 

Vakanties Data 

Herfstvakantie Maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020 

Kerstvakantie Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie Maandag 15 februari 2021 t/m vrijdag 19 februari 2021 

2e Paasdag Maandag 5 april 2021 

Koningsdag Donderdag 27 april 2021 

Meivakantie Maandag 3 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021 

Hemelvaart Donderdag 13 mei 2021 en vrijdag 14 mei 2021 

2e Pinksterdag Maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie Maandag 26 juli 2021 t/m vrijdag 3 september 2021 

 
 
Studiedagen/ vrije dagen  

Naast de vakanties is er een aantal studiedagen gepland. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij. We wenden de studiedagen 

aan om het personeel te professionaliseren om daarmee de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen.  

Dag Datum Reden Dag/ dagdeel Groep 

 

Vrijdag  2 oktober 2020 Studiedag Hele dag Alle groepen 

Maandag 16 november Studiedag Hele dag Alle groepen 

Dinsdag 26 januari 2021 Studiedag Hele dag Alle groepen 

Donderdag 18 maart 2021 Studiedag Hele dag Alle groepen 

Woensdag 30 juni 2021 Studiedag Hele dag Alle groepen 

Vrijdag   23 juli 2021 Studiedag* Hele dag Alle groepen 

 

* Calamiteitendag 

De calamiteitendag is gepland op vrijdag 23 juli 2021. Dit is een vrije dag voor de kinderen, indien zich in het schooljaar geen 

calamiteit heeft voorgedaan. Mocht dit wel het geval zijn geweest, komen alle kinderen deze dag naar school volgens de 

reguliere schooltijden. Verzuim op deze dag wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente Veldhoven.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Rooster gymlessen 2020-2021 

De gymlessen vinden plaats in de gymzaal aan de Norenberg. Kinderen dienen sportkleding te dragen (korte broek en shirt). 

Gymschoenen zijn verplicht (geen zwarte zolen). Na afloop wordt er gedoucht. 

 

Gymrooster 

Groep 3A  donderdag 12.45 – 14.15 uur 

Groep 3B dinsdag  12.45 – 14.15 uur  

Groep 4A donderdag 08.45 – 10.15 uur 

Groep 4B donderdag 10.30 – 12.00 uur 

Groep 5  dinsdag  08.45 -  10.15 uur     

Groep 6  vrijdag  08.45 – 10.15 uur  

Groep 7  woensdag  08.45 – 10.15 uur  

Groep 8  vrijdag  12.45 – 14.15 uur 

 

 

Ledenlijst Schoolraad 

Barbara Rehorst (voorzitter) 

Marije van den Berg  (penningmeester) 

Astrid van den Bisen (secretariaat)  

Judith van Limpt  

Jolanda Duizers 

Karin Josiassen 

 

Antoinette Simons (MR-lid, leerkracht)  

Laura van de Wiel (MR-lid, leerkracht)  
 

  

Email-adres: schoolraad.berckacker@gmail.com  

  

De Schoolraad vergadert regelmatig in het bijzijn van het 

Management Team. Deze vergaderingen zijn openbaar 

en iedereen wordt de gelegenheid geboden deze 

vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen vinden 

plaats in de personeelskamer van het hoofdgebouw, 

Norenberg 23 en beginnen om 20.00 uur. U bent van 

harte welkom! 

De vergaderdata en de agenda van de 

Schoolraadvergaderingen worden in de nieuwsbrief 

vermeld. 

 

  

  

  

Ledenlijst Activiteitencommissie  

Anke Rietman (voorzitter) 

Mieke van Aaken 

Marije van den Berg 

Carlijn Bierens 

Karin van den Heuvel 

John de Kwant 

Lenny Rutgers 

Gitta Verouden 

Siepie Ypma 


