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Beste ouder/verzorger,

Voor u ligt de jaarkalender van Auris De Spreekhoorn. In deze kalender ziet u de
vakanties en vrije dagen van uw kind en de schoolactiviteiten die gepland staan.
Op de achterzijde staat praktische informatie en informatie over onze school.

Soms verwijzen wij in deze kalender naar onze website www.spreekhoorn.nl. Op
onze website (www.spreekhoorn.nl/onze-school) staat ook de algemene
schoolgids die voor alle scholen van Auris geldt. In de algemene schoolgids
vindt u informatie over Auris, informatie over speciaal onderwijs en afspraken en
praktische informatie die voor alle Auris-scholen gelijk zijn. Wilt u een papieren
exemplaar van deze schoolgids ontvangen? Vraag hiernaar bij onze
administratie.

Op onze website kunt u lezen hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs hoog
houden en wat onze resultaten zijn. Zo vindt u hier onder andere meer over onze
tevredenheidsonderzoeken, de veiligheidsmonitor, uitstroom- en
bestendigingcijfers en professionalisering. Kijk snel op onze website (www.
spreekhoorn.nl/onze-school/kwaliteit) voor meer informatie.
Onze school heeft een schoollied! Via de QR-code  hieronder kunt u het
schoollied van De Spreekhoorn beluisteren.

Contactgegevens

Auris De Spreekhoorn
Dirk Hartogstraat 10
4812 GE Breda
(076) 521 23 52
info.spreekhoorn@auris.nl

Wij kijken uit naar een leerzaam en fijn schooljaar. 
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Onze school
De missie van Auris 
Als je doof of slechthorend bent of een taalontwikkelingsstoornis hebt, heeft dat
invloed op wie je bent en op je rol in de samenleving. Ervaar jij of je omgeving
hierin belemmeringen, dan kun je bij Auris terecht. De medewerkers van Auris
zijn experts in taal, communicatie en horen. Samen zorgen wij dat jij je optimaal
ontwikkelt zodat je effectief kunt meedoen aan de samenleving.

De visie van Auris
Wij sluiten aan bij jouw vraag op het gebied van taal, communicatie en horen.
Om het beste uit jezelf te halen, krijg je bij Auris dat wat daarvoor nodig is. Dit
doen we met onze diagnose, behandeling, dienstverlening en ons onderwijs.
Ons aanbod is specialistisch, op maat, doelgericht en effectief. Als het
noodzakelijk is, bieden wij je dit aan op één van de Auris behandel- of
onderwijslocaties.

De kernwaarden van Auris
Samen
Jij wilt effectief mee kunnen doen in de samenleving. De medewerkers van Auris
kunnen je daarbij helpen. Wij begrijpen namelijk wat het betekent om doof of
slechthorend te zijn of een taalontwikkelingsstoornis te hebben. Ook weten we
welke invloed dit heeft op jouw omgeving. Wij werken samen aan jouw
ontwikkeling en helpen je het beste uit jezelf te halen. Door aan te sluiten bij jouw
vragen over taal, communicatie en horen. En door altijd de verbinding te zoeken
met jouw netwerk, bijvoorbeeld je familie, verzorgers, begeleiders en leraren. Dat
is waarom onze medewerkers bij Auris werken.

Zorgvuldig
De medewerkers van Auris zijn stuk voor stuk experts op het gebied van taal,
spraak en gehoor. Zij bieden jou specialistische en persoonlijke begeleiding.
Doelgericht en met bewezen effectieve methoden, die zoveel mogelijk
gebaseerd zijn op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van anderen en
onszelf. Ook werken wij continu aan de verbetering en vernieuwing van onze
expertise en ons aanbod.

Slagvaardig
Jij wilt stappen zetten die voor jou belangrijk zijn, bijvoorbeeld naar regulier
onderwijs of werk. De specialisten van Auris helpen je daarbij. Zij leggen de lat
hoog en denken in kansen. Uitdagingen gaan ze niet uit de weg en hun werkwijze
is vooruitstrevend en innovatief. Aan de andere kant: fouten maken mag. Want
daar leer je van.

Wilt u meer weten over onze school en onze werkwijze? Kijk op onze website
www.spreekhoorn.nl/onze-school/werkwijze
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Lestijden en pauzes
Dag Van - tot

Maandag 08:30 - 14.30 uur

Dinsdag 08:30 - 14.30 uur

Woensdag 08.30 - 12.30 uur

Donderdag 08:30 - 14.30 uur

Vrijdag 08:30 - 14.30 uur

De middagpauze is van 12.10 uur tot 13.00 uur. Alle leerlingen eten tussen de
middag en op woensdag op school.

Vakantierooster en feestdagen
Vakantie Van - tot

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023

Tweede Paasdag 10 april 2023

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart 18 mei en 19 mei 2023

Pinksteren 29 mei 2023

Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen
Wij organiseren studiedagen voor het schoolteam. Wij doen dit om onze
leerlingen optimaal te kunnen blijven begeleiden. Op deze dagen zijn de
leerlingen vrij. Hieronder vindt u het overzicht van de vrije dagen.

Studiedagen en overige vrije dagen

24 januari 2023
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Contactmomenten tussen ouders en school
Om goed onderwijs te leveren, is het belangrijk dat er een goed contact is tussen
de school en de ouders. Hiervoor organiseren we verschillende
contactmomenten.

Parro
Het is belangrijk dat ouders weten wat er op de school van hun kind gebeurt. Ook
weet de leerkracht graag de bijzonderheden van thuis. Het is voor de leerkracht
bijvoorbeeld prettig om te lezen wat de leerling in het weekend heeft gedaan.
Zeker in onze kleutergroepen wordt u dan ook van harte uitgenodigd om de
leerkracht op de hoogte te houden. Bij de oudere kinderen is het ook prettig om
bij bijzonderheden ingelicht te worden. U krijgt vanuit school inloggegevens voor
Parro (nu nog Social Schools). Op deze app kan de leerkracht of logopedist
bijvoorbeeld foto's plaatsen van activiteiten in de klas of een behandeling, zodat
u kunt zien waar uw kind op school mee bezig is geweest.

Telefonisch contact
Als u vragen heeft aan de leerkracht, dan kunt u bellen naar school. De leraar kan
u in de pauzes of na schooltijd te woord staan. Onder lestijd is dit niet mogelijk
omdat dit de lessen zou verstoren. De administratie kan uw boodschap wel
aannemen.

Meekijken in de klas of bij een behandeling
U bent altijd welkom om een dagdeel in de klas op bezoek te komen. U overlegt
met de leraar wanneer. Ook kunt u op zo'n dagdeel met uw kind mee naar
logopedie.

Oudergesprekken
Een aantal keer per jaar nodigen wij u uit voor een oudergesprek. In de
jaarkalender vindt u de dagen waarop deze gesprekken plaatsvinden. Het eerste
gesprek vindt plaats voor de herfstvakantie. Daarin stellen school en ouders
samen de doelen op voor de begeleiding van uw kind. Het tweede gesprek vindt
plaats in februari. We bespreken daarin de ontwikkeling van uw kind. In het
rapport dat uw kind meekrijgt, kan de leerling zelf zien waar hij/zij goed in is.

Zijn/haar sterke kanten worden op een eenvoudige manier opgeschreven. Dit
rapport kan de leerling laten zien aan oma's, opa's en andere belangstellenden.
Het derde gesprek vindt plaats vlak voor de zomervakantie. In dit gesprek
evalueren we de ontwikkeling van uw kind. We kijken vooruit naar het nieuwe
schooljaar. U hoort tijdens dit gesprek naar welke groep uw kind zal gaan. Het is
altijd mogelijk om tussentijds een gesprek aan te vragen met de leraar en/of
logopedist.
Soms vinden er tussentijds oudergesprekken plaats n.a.v. een
leerlingbespreking door de Commissie van Leerlingenzorg, wanneer hiertoe
aanleiding is.
Jaarlijks wordt voor iedere leerling opnieuw bekeken of het onderwijs op De
Spreekhoorn de best passende onderwijsvorm is voor het kind.

Huisbezoek
In groep 1 en 2 komt de leraar samen met de logopedist of onderwijsassistent bij
u op huisbezoek. Tijdens zo'n huisbezoek draait het om uw kind. Het kind kan aan
de leraar laten zien hoe hij woont, hoe zijn slaapkamer eruit ziet en wie zijn
broertjes of zusjes zijn. Ook krijgt u de gelegenheid vragen te stellen aan de
leraar of dingen te bespreken. Voor de leerlingen die al wat langer op Auris De
Spreekhoorn zitten, kunt u in overleg een huisbezoek plannen. Wij leren uw kind
graag goed kennen.

Informatiebijeenkomsten
Wij starten het jaar met een gezellige welkomstmiddag voor alle ouders. U bent
tijdens deze middag van harte welkom in de klas van uw kind. U ontmoet er de
ouders van de klasgenootjes van uw kind en maakt kennis met de leraar, de
logopedist en/of de onderwijsassistent. U krijgt praktische informatie over
bijvoorbeeld de dagindeling, lesmethodes, bijzondere data in het schooljaar en
de spullen die de leerlingen nodig hebben.
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Ervaar TOS
Met het Ervaar TOS belevingscircuit ontdekt u zelf wat het is om een
taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben. Dit gaat u ervaren in tien dagelijkse
situaties. Het doel is om u inzicht te geven in het hebben van een TOS. Hierdoor
leert u ook hoe moeilijk of frustrerend een TOS soms is, bijvoorbeeld als uw kind
niet kan zeggen wat het bedoelt. Het circuit zorgt voor herkenning. U oefent
situaties die thuis en tijdens vrije tijd kunnen voorkomen. Tijdens schooljaar
2022-2023 zullen er verschillende Ervaar TOS circuits plaatsvinden. Kom samen
met iemand (beide ouders, een betrokken opa of oma, oom of tante), zodat u in
een tweetal het circuit kunt doorlopen. Het ervaren van waar uw kind iedere dag
tegenaan loopt kan veel indruk maken; het is fijn om daar thuis over na te
kunnen praten met iemand die dezelfde ervaring heeft gehad. Data waarop kan
worden ingeschreven worden via Social Schools gecommuniceerd.

Medezeggenschap
De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

• Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante
diensten van Auris Onderwijs.

• Er is een deelraad op regioniveau.
Meer informatie over de medezeggenschap van Auris kunt u vinden op www.
auris.nl.

De leerlingenraad
Zes kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 vormen met de teamleider van de
bovenbouw de leerlingenraad. De leerlingenraad komt 5 à 6 keer per jaar bij
elkaar. Zij bespreken samen onderwerpen die de school aangaan. Onderwerpen
die zowel de leerlingen als de school aan kunnen dragen. Er is al gesproken over:
Carnaval, de speelplaats, douchen, huiswerk en rapportgesprekken.
 
Oudervereniging
De oudervereniging zet zich in voor alle leerlingen van Auris De Spreekhoorn. Zij
organiseert feesten en extra activiteiten zoals de viering van Sinterklaas, Kerst
en Carnaval. De oudervereniging ondersteunt tevens de sportdag en
verschillende extra activiteiten.
Wilt u ook graag een bijdrage leveren aan de oudervereniging? Neem dan

contact op met een van de leden. Op onze website www.spreekhoorn.nl/onze-
medewerkers vindt u de namen van de leden. Via berichten die met uw kind
worden meegegeven ontvangt u in de loop van het schooljaar informatie over de
activiteiten van de oudervereniging.

contact op met een van de leden. Op onze website www.spreekhoorn.nl/onze-
medewerkers vindt u de namen van de leden. Via berichten die met uw kind
worden meegegeven ontvangt u in de loop van het schooljaar informatie over de
activiteiten van de oudervereniging.

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit twee delen, een algemeen deel en een
deel voor het schoolreisje/het schoolkamp. Het betalen van de bijdrage is niet
verplicht. Natuurlijk wordt geen enkele leerling uitgesloten. Wel is de school voor
de uitvoering van de activiteiten sterk afhankelijk van de inkomsten uit de
vrijwillige ouderbijdrage.

Voor groep 1 tot en met groep 7 is het bedrag vastgesteld op maximaal €52,50.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
De algemene bijdrage is €17,50 dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten
voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal
voor podiumoptredens, excursies en nog veel meer.
De bijdrage voor het schoolreisje is maximaal €35,00, dit is afhankelijk van de
bestemming.

Voor groep 8 is het bedrag vastgesteld op €85. Dit bedrag is als volgt
opgebouwd:
De algemene bijdrage is €17,50 dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten
voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal
voor podiumoptredens, excursies en nog veel meer.
De bijdrage voor het schoolkamp €67,50.
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Klachtenregeling en vertrouwenspersonen
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en
(medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling
overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil dusdanig, dat iemand een klacht
hierover wil indienen. Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een
klachtenregeling. We gaan ervan uit dat u een klacht of probleem allereerst
bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht
over schoolzaken dan bespreekt u deze met de teamleider of regiodirecteur.
Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden.

Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met een van
onze vertrouwenspersonen (IB-er en orthopedagogen). Deze kunnen u
doorverwijzen.
Wij hebben een externe vertrouwenspersoon op onze school. Dat is een
vertrouwenspersoon van de GGD West-Brabant. U kunt contact opnemen via het
centraal meldpunt in Breda, tel. (076) 52 82 241. Is het probleem te groot of te
complex om in een gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon
adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke
Auris Groep.

Op de websites www.auris.nl/klachtentregeling en www.onderwijsgeschillen.nl
is meer informatie te vinden over klachtbehandeling.

Veiligheidsbeleid
De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie
in de maatschappij. Deze voorbereiding dient te gebeuren op een plek waar
leerlingen zich fysiek, psychisch en sociaal veilig voelen en waar ze, afgestemd
op de onderwijsbehoeften, uitgedaagd worden om te leren en ontwikkelen. Dit
doen wij onder andere door structuur aan te brengen en duidelijke regels te
stellen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de schoolregels. De sociale
veiligheid wordt gemonitord middels het cliënt-ervaringsonderzoek en de SCOL.
Het cliëntervaringsonderzoek wordt afgenomen onder ouders, leerlingen en
medewerkers. De SCOL vormt het monitoringssysteem voor sociale
vaardigheden en veiligheid in de klas. Op iedere school is een
veiligheidscoördinator en een aanspreekpersoon pesten aanwezig. Zij verzorgen

de verdere invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid en anti-
pestbeleid op de school. De veiligheidscoördinator voor Auris De Spreekhoorn is
meneer Christian.

de verdere invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid en anti-
pestbeleid op de school. De veiligheidscoördinator voor Auris De Spreekhoorn is
meneer Christian.

Pestprotocol
Alle scholen van Auris hanteren beleid om pesten te voorkomen en hebben een
pestprotocol. Wij willen onze leerlingen een veilige en prettige omgeving bieden
waarin leerlingen zich thuis voelen. Wij spreken regels af om te komen tot een
respectvolle en veilige omgeving voor iedereen. Wij besteden klassikaal
aandacht aan dit onderwerp. Wilt u het pestprotocol inzien? Kijk dan op de
website van de school (onze school/regels en procedures). De IB-er is de anti-
pest-coördinator.

EHBO & BHV
Waar leerlingen spelen en sporten kunnen ongelukjes gebeuren. Meestal is de
wond schoonmaken en een pleister plakken voldoende. Dit doen de EHBO’ers/
BHV’ers bij ons op school. Als wij vinden dat uw kind door een arts gezien moet
worden, brengt de EHBO’er/BHV’er uw kind naar de huisartsenpost of eerste
hulp. Wij bellen u dan op. Bij de start van uw kind op onze school krijgt u een
formulier waarop u belangrijke medische zaken kunt aangeven die voor ons van
belang zijn en telefoonnummers waarop u altijd te bereiken bent. Het is uw
verantwoordelijkheid om wijzigingen aan ons door te geven.

Ook wordt er minimaal een keer per jaar een brandoefening gehouden op de
school. Hier zijn de leerlingen ook bij aanwezig. Zo kan er goed geoefend worden
met het verlaten van de klas, het lopen door de gangen en het verlaten van het
pand.
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Ziekmelden en afmelden
Als uw kind ziek is, moet u dit vóór 08.30 uur bij de administratie van de school
melden (076-5212352). Dat is belangrijk omdat we dan weten waar uw kind is.
Komt uw kind met de taxi naar school? Dan moet u bij ziekte van uw kind ook de
chauffeur of vervoerder hiervan in kennis stellen.
Als uw kind beter is, neemt u zelf contact op met de chauffeur om het vervoer
weer te regelen. Als u uw kind door omstandigheden zelf later op school brengt,
regelt u dit dan ook met de chauffeur of vervoerder.
Afwezigheid voor doktersbezoek moet u zo snel mogelijk, uiterlijk een dag van
tevoren, doorgeven aan de administratie van de school en aan de leraar.

Verlof aanvragen
De leerplichtwet geeft aan dat de schoolleiding beperkte mogelijkheden heeft
om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Een verlofaanvraag moet
schriftelijk via een aanvraagformulier bij de schoolleiding worden ingediend. Dit
kunt u alleen doen met een geldige reden.
Meer informatie over de verlofregeling kunt u vinden op de website van de
school.

De school is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de
leerplichtambtenaar van uw gemeente.

Uitval lessen
Als een leraar ziek is of om een andere reden geen les kan geven dan wordt er
gezocht naar vervanging. Auris De Spreekhoorn werkt onder meer met een
aantal vaste invalleerkrachten. Toch kan het voorkomen dat er geen vervanging
beschikbaar is. Er is op dit moment landelijk een enorm tekort aan invallers.
We kijken dan eerst op allerlei manieren in de school hoe we toch opvang
kunnen regelen. Die mogelijkheden staan in het protocol dat u kunt vinden op
onze website. Lukt het dan nog niet, dan zullen we uw kind ’s middags een brief
meegeven, waarin staat dat uw kind de volgende dag niet naar school kan
komen. U dient op dat moment het busvervoer voor de volgende dag af te
zeggen. Dat is onze uiterste maatregel. We weten dat we daarmee ouders
mogelijk in de problemen brengen. Daarom vragen we u daar nu al op voorbereid
te zijn. Kijk alvast eens rond wat u kunt doen als dit voorkomt. Wat wij in ieder

geval niet willen, is uw kind onderbrengen in een situatie die we onverantwoord
vinden. Vandaar deze laatste optie.
We hopen dat u begrijpt dat we als school ook liever niets met deze situatie te
maken zouden hebben. Mocht deze zich toch voordoen, dan willen we er op dat
moment goed mee om kunnen gaan.

geval niet willen, is uw kind onderbrengen in een situatie die we onverantwoord
vinden. Vandaar deze laatste optie.
We hopen dat u begrijpt dat we als school ook liever niets met deze situatie te
maken zouden hebben. Mocht deze zich toch voordoen, dan willen we er op dat
moment goed mee om kunnen gaan.
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Praktische informatie
Op onze website (www.spreekhoorn.nl/onze-school/praktische-informatie) vindt
u praktische informatie over de volgende onderwerpen.

• Leerlingenvervoer en verkeer rond de school
• Sportdag en sporten voor leerlingen met beperkingen
• Schoolkamp en ander activiteiten buiten het rooster
• Verkeersdiploma
• Schoolfotograaf
• Hygiëne
• Hoofdluis
• Zoekgeraakte eigendommen
• Bedrijfshulpverlening en ontruimingsplannen
• Vrijwillige ouderbijdrage

Afspraken en regels
Op school zijn dagelijks veel verschillende medewerkers en leerlingen aanwezig.
Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn
afspraken en regels nodig. De volgende afspraken en regels vindt u op onze
website www.spreekhoorn.nl/onze-school/afspraken-en-regels.

• Gedragsregels
• Zieke medewerkers / regeling bij lesuitval
• Ziek– en afmelden
• Verlof aanvragen
• Klachtenprocedure en vertrouwenspersonen
• Gescheiden ouders
• Mobiele telefoons
• Ongevallen en medische gegevens
• Verzekering en aansprakelijkheid
• Pestprotocol
• Medicijnprotocol
• Protocol elektronische informatie– en communicatiemiddelen
• Schorsing of verwijdering
• Indeling onderwijstijd
• Vrijstelling van onderwijsactiviteiten

Verjaardagen
Wanneer uw zoon of dochter jarig is, mag er natuurlijk getrakteerd worden! We
vragen u om dit te beperken tot een eenvoudige, leuke of lekkere traktatie.

Leerlingenvervoer
Veel van onze leerlingen komen met de taxi naar school. Best spannend voor u
als ouder! We zetten ons ervoor in, om dit zo goed mogelijk te laten verlopen.
Zowel 's ochtends als 's middags worden de kinderen overgedragen tussen de
chauffeurs en medewerkers van de school. Mocht u een vraag of opmerking
hebben over het leerlingenvervoer, dan kunt u altijd terecht bij uw vervoerder of
de gemeente.
Denkt u eraan om de taxi af te bellen, wanneer uw kind ziek is en die dag niet
naar school gaat?
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Overgang naar een andere school
Leerlingen die in groep 8 zitten, maken de Drempeltoets in december en de
eindtoets Route 8 in april. De leraar en de orthopedagoog formuleren samen met
de ouders en leerling een advies voor het vervolgonderwijs. Meestal geven wij
één van onderstaande adviezen.

• Vmbo basisberoepsgericht / kaderberoepsgericht
• Praktijkonderwijs
• Onderwijs op voortgezet speciaal onderwijs

De school stelt zich als doel om kinderen om te leren gaan met hun
taalontwikkelingsstoornis. Zodra een leerling in deze ontwikkeling de
aangepaste, uitgebreide leeromgeving van Auris De Spreekhoorn niet meer
nodig heeft, kan besloten worden om een leerling door te laten gaan in het
regulier onderwijs of andere vorm van speciaal onderwijs. Dit gebeurt dan
eventueel met begeleiding vanuit de ambulante dienst van Auris.

Om deze stap te nemen, vindt minimaal eens per jaar een multidisciplinair
evaluatiemoment plaats over de gestelde doelen en de ontwikkeling van het
kind. Daaruit volgt een advies van de Commissie van Leerlingzorg (CvL) over de
meest passende onderwijsvorm. Als ouder wordt u hierbij betrokken.

Op onze website staat hoeveel leerlingen jaarlijks onze school verlaten en waar
zij naar toe gaan (www.spreekhoorn.nl/onze-school/kwaliteit).
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Zorgproducten
Soms kan het nodig zijn dat een leerling naast onderwijs en logopedie ook nog
extra zorg nodig heeft. Auris De Spreekhoorn werkt samen met Auris, Kentalis en
een praktijk voor fysiotherapie om die zorg te kunnen bieden. Als uw kind extra
zorg nodig mocht hebben, nemen we contact met u op. Er moet vervolgens eerst
een aanvraag ingediend worden bij uw zorgverzekering. Als zij akkoord gaan, kan
er gestart worden met de behandeling.

Auris Krachttraining
Het is een kortdurende integratieve oplossingsgerichte behandeling met als doel
dat kinderen de kracht in zichzelf ontdekken en gaan benutten. Hierdoor kan het
zelfvertrouwen groeien en kan er een betere afstemming tussen kind en hun
omgeving ontstaan. Er wordt gebruik gemaakt van diverse vormen van
behandeling zoals spel-, creatieve- of cognitieve gedragstherapie.
Aandachtsgebieden kunnen o.a. zijn: zelfbeeld, zelfvertrouwen, emotionele
ontwikkeling en emotieregulatie, faalangst, sociale interactie of communicatieve
redzaamheid.
Krachttraining is er voor kinderen vanaf 6 jaar die een taalontwikkelingsstoornis
(TOS) hebben of doof of slechthorendheid zijn. Krachttraining wordt aangeboden
op de onderwijslocaties van de Auris-scholen. Kijk voor de voorwaarden op de
site van Auris (www.auris.nl) of neem telefonisch contact op met het Auris
Aanmeldpunt.

Kentalis
Inpandig bij Auris De Spreekhoorn biedt Kentalis enkele zorgproducten aan, die
zich richten op de behandeling van kinderen met sociaal-emotionele problemen,
die samenhangen met een taalontwikkelingsstoornis.
Voor meer info: info@kentalis.nl en www.kentalis.nl

Fysiotherapie
Kinderfysiotherapiepraktijk Karin van Rijsewijk is werkzaam op Auris De
Spreekhoorn. Zij verzorgen hier de behandelingen en observaties zowel onder
schooltijd als na schooltijd.
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Vervolg fysiotherapie
Naast vragen over de motorische ontwikkeling kunt u bij hen ook terecht voor
sensomotorische informatieverwerkingsproblematiek en voor plas- en
ontlastingsproblemen. Het team bestaat uit 3 kinderfysiotherapeuten die
jarenlang ervaring hebben in het werken met kinderen met een meervoudige
beperking. In samenwerking met ouders en de collegae van de school zorgen we
voor een optimale behandeling voor ieder kind. Wij werken hulpvraag gericht. De
hulpvraag kan gesteld worden door het kind, door de ouders maar ook door de
school. De school heeft onderwijsondersteunende uren beschikbaar gesteld die
ingezet worden voor advies en begeleiding, voor zowel het individuele kind als
voor een groep leerlingen.
Wij zijn werkzaam op maandag, dinsdag (alleen onder schooltijd), donderdag en
vrijdag.
Voor vragen kunt u ons bereiken via de mail op info@kinderfysiobreda.nl of
telefonisch op 06-16336293 (Karin van Rijsewijk) en op 06-53869841 (Maeike
Klaasen).
Ook kunt u een kijkje nemen op onze website www.kinderfysiobreda.nl, waar
onder andere veel voorkomende klachten bij schoolgaande kinderen vernoemd
staan.

Logopedisch ondersteuning

Logopedische ondersteuning groep 1 t/m 8

Floor Boelens

Sophia Dirven

Kim Snoijs

Mariëlle Visser

Pam Jansen

Loes Mathijssen

Moniek Lambregts

Lisa Lotte van der Haas
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Onze medewerkers in de groepen
Groep Naam Functie

1.1 Willeke Daamen leerkracht

Suzanne de Hoon leerkracht

Roxalanne Boemaars onderwijsassistent

Naam Persoon onderwijsassistent

1.2 Franca Kerstens leerkracht

Anita van Bergen leerkracht

Yolande Embregts onderwijsassistent

Elma Tax onderwijsassistent

2.1 Irma Herijgers leerkracht

Marianne Martens onderwijsassistent

Jeanine Verheijen onderwijsassistent

2.2 Sanne Bastiaansen leerkracht

Cathy van den Ouweland leerkracht

Margot Nelemans onderwijsassistent

Marie-José Franken onderwijsassistent

2.3 Marit Francke leerkracht

Sandra Luijkx onderwijsassistent

Sebastiaan Kanis onderwijsassistent

3.1 Gonnie Weterings leerkracht

3.2 Tienka Eykman leekracht

Babette van der Heijden leerkracht

Groep Naam Functie

3.3 Lotte Roelands leerkracht

Babette van der Heijden leerkracht

Sabine Vermetten onderwijsassistenten

groepen 3Corry van der Logt

Anita de Jongh

4.1 Lizet Rabelink leerkracht

Lucinda Verwijst leerkracht

4.2 Milou Uytdewilligen leerkracht

Sanne Martens leerkracht

Natasja van Oers onderwijsassistenten

groepen 4
Manon van Gool

5.1 Marjolein van Vlokhoven leerkracht

Lucinda Verwijst leerkracht

5.2 Tessa Voesenek leerkracht

Marian Peeters leerkracht

6 Wijbe Ritsma leerkracht

Lydia de Bree leerkracht

7 Germaine Schoutese leerkracht

Heleen van Houte leerkracht

8 Rob van Gils leerkracht
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Medewerkers schoolbreed
Management

Thea van Riel Regiodirecteur

Christian van der Linden Teamleider groep 1-2 en logopedie

Etske Lauwerijssen Teamleider groep 3-4 en zorg

Teamleider ambulante dienstverlening

Eric Twaalfhoven Teamleider groep 5-8 en ondersteunend

personeel

Daniëlle Hendriks Teamleider ambulante dienstverlening

Conciërge, huishoudelijk medewerker

Corrie Jacobs Huishoudelijk medewerker

Jean-Pierre Vroomans Conciërge

Jan Herman Wolfis Conciërge

Administratie

Elleke Raymakers Administratief medewerker

Pascale van Duuren Administratief medewerker

Intern begeleider, orthopedagogen, audioloog en psychologisch assistent

Marit Biesheuvel Intern begeleider

Ellen den Boer Orthopedagoog

Patricia Poelstra Orthopedagoog

Carla Simons Audioloog

Sabine van der Linden Psychologisch assistent

Vakspecialisten

Dorus Wolfert Vakleerkracht gymnastiek

Mirjam Dolmans Muziekspecialist

Erik de Graaf ICT-systeembeheerder

Heleen van Houte Stagecoördinator en IOBEL

Bedrijfshulpverlening

Jean-Pierre Vroomans (ploegleider) Lucinda Verwijst

Marian Peeters (EHBO) Suzanne De Hoon (EHBO)

Sabine Vermetten Marjolein van Vlokhoven (EHBO)

Rob van Gils (EHBO) Anita de Jongh

Marielle Visser Dorus Wolfert (EHBO)

Lotte Roelands Tienka Eykman

Sebastiaan Kanis
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