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Inleiding 

Basisschool De Boemerang gaat haar veertiende schooljaar in. Wij zijn nog steeds heel 
trots op onze school. Op 1 augustus 2004 zijn we enthousiast van start gegaan en vanaf 

januari 2005 beschikken we over een prachtig nieuw gebouw.  
“De Boemerang” is een multifunctionele accommodatie, waarin behalve onze basisschool 

ook een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang zitten. De 

belangen van deze opvang worden behartigd door Kinderstad. Er zijn ook mogelijkheden 
om activiteiten op wijkniveau te ontwikkelen. 

 

Onze manier van werken in deze school biedt heel veel mogelijkheden. Wij willen als team 
van en met elkaar leren, zodat de kinderen van onze school daar de vruchten van kunnen 

plukken.  
Ons beleid is erop gericht dat we door vriendelijkheid, duidelijkheid en structuur de 

kinderen alle mogelijkheden geven om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. 

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Wij streven er naar dat dit in een 
vroeg stadium ontdekt wordt. De leerkrachten en de intern begeleiders spelen hierin een 

grote rol. 
 

Wij vinden het belangrijk om goede contacten met de ouders te hebben. Elke twee weken, 

op vrijdag, verschijnt “Boemeratel”. Dit is de nieuwsbrief voor ouders en kinderen. Alle 
schriftelijke informatie zal op vrijdag met de kinderen meegegeven worden. Let op! Vrijdag 

is informatiedag! 

Een goede communicatie is noodzakelijk. Zijn er onduidelijkheden over dingen die in de 
klas gebeuren, vraag het dan aan de leerkracht. Mochten er vragen zijn over 

overkoepelende zaken, neem dan contact op met de directie. Zo blijft de relatie plezierig 
en dat stellen wij zeer op prijs. 

 

 
Wij wensen alle kinderen, ouders en teamleden een heel fijn schooljaar toe op De 

Boemerang. 
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Team, groepen en taken 

Directie 

Corné van Oers – directeur (vanaf 20 oktober 2017 Jolien Kock) 
Inge van den Berg – teamleider onderbouw 
Manon Segers – teamleider bovenbouw 

Leerkrachten 

Groep Leerkracht(en) Lokaal 

1/2 A Marie-José de Brouwer 

Mechtild van Casteren 

0.02 

1/2 B Géa Poels 
Ellen Mallens 

0.03 

1/2 C Carla van Loon 
Ellen Mallens 

0.05 

3 A Anne Talboom 1.06 

3 B Lonneke Brands 
Monique Schilders 

1.07 

4 A Margot van de Luijtgaarden 
Anne-Marie van der Eerden 

2.07 

4 B Sabine van der Zanden 

Monique Schilders 

2.06 

 

5 A Dagmar Strous 

Mirjam van Venrooij 

2.01 

 

5 B Ellen Oliemans 
Margot van de Luijtgaarden 

2.02 
 

6 A Margriet ter Horst 
Petra Schuren 

2.04 

6 B Pauline van Asten 2.05 

7 A Rianne Boer 
Irina den Hartog 

1.01 

7 B Marjolein Extra 
Irina den Hartog 

1.02 

8 A Koen Romeijnders 1.03 

8 B Irene van Rijsewijk 

Inge van Vugt 

1.04 

8 C Inge Haverhals 
Willemien van Huffelen 

1.05 

Plusgroep Inge Haverhals 0.06 

Muziek Petra Schuren 0.07 

Gym Jeanne van Bergen  

 
Bijzondere taken 
 

Vertrouwenscontactpersonen Irene van Rijsewijk en Koen Romeijnders 

Coördinator ICT   Pauline van Asten 
Intern begeleider   Susanne Geerts en Karin Schilder 

Leerling-ondersteuner  Anne-Marie van Eerden 
Medezeggenschapsraad Pauline van Asten, Anne Talboom en Sabine van der 

Zanden 

Management assistent  Laura van Nispen 
Conciërge    Cas Heeren  
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Schooltijden en vakantierooster 

Schooltijden 
8.20  : inloop 

8.30  : aanvang lesdag 
10.00 – 10.15 : speelpauze voor groep 3 t/m 8 (deel 1) 

10.20 – 10.35 : speelpauze voor groep 3 t/m 8 (deel 2) 

11.50 – 12.20 : speelpauze voor groep 5 t/m 8 (deel 1) 
12.25 – 12.55 : speelpauze voor groep 1 t/m 4 (deel 2) 

14.30  : dageinde 

 
Als uw kind in groep 1 of 2 zit, mag u uw kind tot in de klas brengen. Bij het begin van 

de schooltijd verlaat u de school, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. De kinderen 
in de groepen 3 t/m 8 gaan zelf naar hun klas. Dit bevordert de zelfstandigheid van de 

kinderen en de rust in de school. 
 
Tegen het einde van de schooltijd kunt u op het schoolplein op uw kind wachten. De 

leerkrachten brengen de kinderen naar buiten. Dit is voor u een contactmoment, waarop 
u afspraken kunt maken met de leerkracht. 

 
Vakantierooster 

Herfstvakantie                         Maandag 16-10 t/m vrijdag 20-10-2017 
Kerstvakantie                          Maandag 25-12-2017 t/m vrijdag 05-01-2018 
Voorjaarsvakantie                    Maandag 12-02 t/m vrijdag 16-03-2018 
Goede Vrijdag en Pasen            Maandag 26-03 t/m maandag 02-04-2017 
Meivakantie                             Maandag 23-04 t/m vrijdag 04-05-2017 
Hemelvaart                             Donderdag 10-05 t/m vrijdag 11-05-2017 
Pinkstervakantie                      Maandag 21-05-2018 
Zomervakantie                        Maandag 09-07 t/m vrijdag 17-08-2018 

 
Studie(mid)dagen 

Dinsdag 12 september 2017 gehele dag 

Woensdag 5 oktober   gehele dag 
Donderdag 2 november 2017 vanaf 12.00 uur 

Woensdag 6 december 2017 gehele dag 
Vrijdag 22 december 2017  vanaf 12.00 uur 

Maandag 29 januari 2018  gehele dag 

Vrijdag 22 juni 2018   gehele dag 
Vrijdag  6 juli 2018   vanaf 12.00 uur 

 

De vakanties en de extra vrije dagen staan ook op de website. 
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Praktische zaken 

 
Ziekmelding 

Als uw kind ziek is, meldt u dit, tussen acht uur en kwart over acht, telefonisch op 013 
4582330. U moet dat zelf doen, het is niet mogelijk om een ander kind uit het gezin de 

boodschap over te laten brengen. Ziekmeldingen kunnen ook via de website: 

www.bsdeboemerang.nl – contact – ziekmelden. 
 

Verlof 

Vanaf 5 jaar zijn alle kinderen leerplichtig. Dat betekent dat het in het algemeen niet 
mogelijk is dat er extra vrij wordt verleend, behalve in bijzondere gevallen zoals een 

bruiloft en uiteraard bij ziekte (zie ook Schoolgids deel 1). 
Extra vrij (ook wanneer uw kind nog vier jaar is) moet u schriftelijk aanvragen bij de 

directeur. Daarvoor gebruikt u het verlofformulier, dat u bij onze management assistent 

kunt krijgen of van de website haalt. De groepsleerkracht is niet bevoegd om verlof te 
verlenen.  

De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim door te geven aan de leerplicht-
ambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar heeft inzage in onze registratie en 

kan passende maatregelen nemen. 

 
Ingangen 

Voor aanvang van de schooltijd komen de kinderen de school binnen via één van de 

entrees op het schoolplein. De deuren gaan om 8.20 uur open. 
Indien u tussen 8.30 en 16.30 uur de school wilt bezoeken, dan kunt u via de 

hoofdentree van het gebouw naar het schooldeel. Daar kunt u zich via een intercom 
melden. 

In verband met de veiligheid van onze kinderen en onze spullen is het niet mogelijk dat 

bezoekers zo maar het schoolgebouw in kunnen lopen. 
 

Verkeer  
Kom bij voorkeur lopend of met de fiets naar school. Fietsen kunnen geplaatst worden in 

de fietsenrekken achter de speelplaats. Komt u met de auto, zorg voor een veilige 

omgeving en parkeer uw auto in de daarvoor bestemde parkeervakken. Het parkeer-
terrein bij de hoofdingang is te gebruiken als ‘Kiss and Ride’ zone. 

Fruit eten 

Alle kinderen krijgen ’s ochtends (tijdens de lestijd) de gelegenheid om fruit te eten en 

iets te drinken. De kinderen nemen dat van huis mee. Het zou fijn zijn als het fruit 

(voorzien van de naam van uw kind) kant en klaar meegegeven wordt nl. geschild of in 
stukjes gesneden.  

Overblijven 

Alle kinderen eten in de groep onder toezicht van de groepsleerkracht. Ieder kind neemt 
zelf brood en drinken mee. Er zijn op school koelkasten aanwezig om het melkproduct 

koel te houden. Wij zijn voorstander van gezonde voeding. 
De kinderen spelen tussen de middag buiten (zie ook Schooltijden). Ouders houden 

toezicht tijdens de lunchpauze. Twee leerkrachten surveilleren ook. U kunt zich opgeven 

als overblijfhulp bij onze management assistent. De overblijfouders ontvangen een 
vergoeding voor het surveilleren tijdens de middagpauze. 

 

Verjaardagen 

Wij besteden natuurlijk in alle groepen aandacht aan de verjaardag van uw kind. Tot en 

met groep 5 bent u daarbij van harte welkom. Vooraf plant u met de leerkracht wanneer 
het feestje gevierd gaat worden. 

http://www.bsdeboemerang.nl/
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Trakteren hoort bij een verjaardag. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde, kleine 

traktatie. 
De leerkrachten op De Boemerang vieren hun verjaardag met de eigen groep. 

Boemerang Er op uit dag 

Elk jaar gaan wij er samen op uit. De kosten hiervan zijn jaarlijks opgenomen in de 

ouderbijdrage. 
 
Kleding 

Het dragen van petten of andere hoofdbedekking in de klas is niet toegestaan, tenzij dit 

vanuit religieuze overwegingen gebeurt. In Schoolgids deel 1 wordt dit uitvoerig 
beschreven. 

Wij gaan er van uit dat iedereen gepast gekleed naar school komt. 

Roken 

Roken is - volgens wettelijke regels - niet toegestaan in het gehele gebouw. Deze regel 

geldt voor ouders én medewerkers. 

Mobiele telefoons 

Deze zijn op school voor kinderen niet toegestaan. Bij dringende gevallen kan het kind, 
met toestemming van een teamlid, gebruik maken van de schooltelefoon. 

 

Schrijfgerei 
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen een pakket met materialen. Kinderen moeten 

zorgvuldig met het verstrekte materiaal omgaan. Bij onzorgvuldig gebruik of bij 

moedwillige vernieling, moet het materiaal door de ouders vergoed worden. 
 

Gevonden voorwerpen 
Vaak blijven er kledingstukken of tassen op school achter. Als u iets kwijt bent, kunt u bij 

de conciërge terecht. 

Regelmatig, bijvoorbeeld bij ouderavonden, stellen we de gevonden voorwerpen ten 
toon. Van tijd tot tijd houden we opruiming en gaan de nog bruikbare artikelen naar een 

goed doel, de rest gaat in de container. 
 

Bewegingsonderwijs en zwemmen 

Bewegingsonderwijs 

Kinderen uit groep 1-2 krijgen dagelijks bewegingsonderwijs in de speelzaal van de 

school. Ze spelen in hun ondergoed en dragen gymschoenen met klittenband of elastiek. 
Graag gymschoenen geschikt om in een zaal te dragen. Deze schoenen blijven op school. 

De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week drie kwartier les in de sportzaal van ons 

prachtige gebouw. Kinderen dragen tijdens de gymles sportkleding en zaalschoenen 
(geen zwarte zolen). 

 

Dit schooljaar verzorgt de combinatiefunctionaris van de Gemeente Tilburg, Jeanne van 
Bergen, diverse gymlessen. Zij verzorgt ook bewegingslessen na schooltijd en traint 

enkele leerlingen uit de bovenbouw om tijdens de pauzes als Citytrainer met de kinderen 
bewegingsspelletjes te doen. Als een kind vanwege gezondheidsredenen niet mee mag 

doen, dan geeft u een briefje mee voor de leerkracht. 

Na de les douchen alle kinderen van groep 3 t/m 8. Ze nemen hiervoor ook een 
handdoek mee. 

Voor meer informatie, zie Vakwerkplan Bewegingsonderwijs. 
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Schoolzwemmen 

De gemeente subsidieert vanaf het schooljaar 2010-2011 het schoolzwemmen niet meer. 
Aan kinderen die in groep 8 geen zwemdiploma hebben biedt de gemeente een 

spoedcursus aan. 

Beeldbegeleiding 

Beeldbegeleiding is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het 

onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het 
middel voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. 

 

De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij 
onderwijsvernieuwing. Aan de school zijn gespecialiseerde beeldbegeleiders verbonden, 

die korte beeldopnames maken in de klas en enkele fragmenten vervolgens met de 
leerkracht nabespreken. Net zo als dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval 

is, hanteert de beeldbegeleider een beroepscode, waarin onder andere staat dat de 

gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de beelden 
die in de klas gemaakt worden onder het beheer van de beeldbegeleider en worden niet 

zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leerkracht aan 
anderen vertoond. 

Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer 

leerlingen, dan worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om 
toestemming gevraagd. 

 

 Boemeratel 

Om de week, op vrijdag, komt Boemeratel uit. De exacte dagen staan in het 

kalendergedeelte van Boemeratel en in de jaarkalender vermeld. 
Boemeratel is een nieuwsbrief voor ouders en kinderen, waarin schoolnieuws wordt 

opgenomen. Deze nieuwsbrief wordt per mail aan de ouders verzonden. Daarnaast wordt 

de nieuwsbrief op de website geplaatst. 
In overleg met de directie kunnen ook berichtjes van ouders opgenomen worden. De 

kopij voor Boemeratel moet uiterlijk op donderdag om 13.00 uur bij de management 
assistent zijn. U kunt uw kopij via e-mail aanleveren: bs.de.boemerang@xpectprimair.nl 

 

Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden: drie ouders en drie teamleden. De MR 

beoordeelt de beleidsplannen van het schoolbestuur en directie, brengt er advies over uit 
of verleent instemming. In principe worden plannen die op schoolniveau uitgevoerd gaan 

worden uitgebreid in de MR besproken. 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van alle 
scholen aangaande de bovenschoolse beleidsvoornemens van het bestuur. In de GMR 

zitten altijd twee afgevaardigden van onze "eigen" MR, een ouder en een teamlid. 

De zittingsduur is maximaal twee jaar. Bij roulatie treden per jaar steeds twee personen 
af, die zich wel of niet herkiesbaar stellen. Alle ouders worden jaarlijks ingelicht wanneer 

er verkiezingen zijn en hoe men zich kandidaat kan stellen. De vergaderingen van de MR 
zijn openbaar. Een verslag wordt in Boemeratel afgedrukt. 

 

Hulp van ouders 

De hulp van ouders is bijzonder gewenst op De Boemerang. Wanneer er hulp nodig is, 

ontvangt u via Boemeratel of direct via de leerkracht een uitnodiging hiertoe. 
Vanaf schooljaar 2017-2018 gaan we werken met klassenouders per groep. Zij slaan een 

brug tussen de leerkracht(en) en de ouders van een groep en ondersteunen de 

leerkracht(en). 
 

mailto:peter.debaar@xpectprimair.nl
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Ouderbijdrage 

De ouders worden medio oktober per brief uitgenodigd vóór 1 maart de vrijwillige 
ouderbijdrage over te maken. Op verzoek van ouders is het ook mogelijk in termijnen te 

betalen. Wij besteden deze bijdrage aan extra activiteiten, waarvoor wij geen inkomsten 
ontvangen van de overheid, maar waar we kinderen en ouders wel een zeer groot plezier 

mee doen: Jaarfeesten, Lezen en Mediatheek, Excursies, de Er-op-uit dag, Verjaardagen 

leerkrachten, Sport en bewegen, Museum, Aanvullende verzekeringen, Overblijven en 
Actief burgerschap. 

Jaarlijks wordt de hoogte van de ouderbijdrage door de MR vastgesteld op basis van een 

voorstel door de directeur. Al vele jaren is de ouderbijdrage onveranderd vastgesteld op 
€ 65,00 per kind/schooljaar. Voor het derde kind uit het gezin dat schoolgaand is op De 

Boemerang geldt € 50,00 per schooljaar. Het bedrag wordt aangepast voor de kinderen 
die tijdens het schooljaar instromen. Het betalen van de ouderbijdrage is een keuze die 

bij de ouders ligt. Wij stellen wel als school, dat als ouders ervoor kiezen hun 

ouderbijdrage niet te betalen, hun kind(eren) niet deelnemen aan de Er-op-uitdag. Deze 
kinderen hebben dan een leuk programma die dag op school, samen met de andere 

kinderen die ‘thuis’ blijven. 
Als betalen een probleem is, dan kan een beroep gedaan worden op stichting Leergeld. 

Meer info daarover is te verkrijgen bij de administratie van de school. 

 

Verzekering 

Ongevallenverzekering 

Ieder kind is verzekerd bij ongevallen, die tijdens schooltijd hebben plaatsgevonden of op 
weg van huis naar school en omgekeerd, tot een uur voor en na schooltijd. Ook zal een 

uitkering plaatsvinden, als het ongeluk gebeurt tijdens een in schoolverband ondernomen 
activiteit, ook al is die buiten schooltijd. 

Mocht u, na een ongeval met uw kind, kosten hebben, die niet op een andere verzekering 

te verhalen zijn (zoals eigen risico) dan kunt u dat bij de verzekeringsmaatschappij 
claimen. Formulieren kunt u bij de directeur verkrijgen. 

Het is ook mogelijk om de uitkeringen te verhogen of de verzekering uit te breiden tot 
een 24-uurs verzekering. Envelopjes daarvoor zijn bij de directeur te verkrijgen. 

Wettelijke aansprakelijkheid van de school 

De school is niet aansprakelijk voor schade, die kinderen of volwassenen aan anderen 
toebrengen. Dat betekent dat diefstal van jassen, ook al hangen die in het gebouw, niet 

vergoed wordt. 
Indien er sprake is van aansprakelijkheid aan de kant van het personeel en helpende 

ouders, moet de "tegenpartij" bewijzen, dat de toezichthoudende leerkracht of ouder 

schuld heeft aan de gedragingen, die de schade tot gevolg heeft gehad. Dat is 
bijvoorbeeld het geval als de leerkracht/ouder zelf de schade heeft veroorzaakt. 

Het schoolbestuur heeft een schoolaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze 

verzekering dekt de aansprakelijkheid van het personeel en anderen die op verzoek van 
de school ondersteunende taken verrichten (bijvoorbeeld hulpouders). 

Aansprakelijkheid van ouders 

Ouders van kinderen tot 14 jaar zijn aansprakelijk voor de schade, die hun kinderen aan 

andere personen, schooleigendommen en het gebouw toebrengen. Wij gaan er van uit 

dat alle ouders een verzekering hiervoor hebben afgesloten. 

 
Auto-inzittendenverzekering 

Wanneer u kinderen van een ander meeneemt in uw auto, zorgt u er dan voor dat u een 
auto-inzittendenverzekering heeft! 
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Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

 

 

 

Wat doet de GGD op uw school? 

 
 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Hart voor Brabant zet zich in voor 

de bescherming en bevordering van de gezondheid van de jeugd van 4 tot 19 jaar. 
Jeugdartsen, sociaal verpleegkundigen, teamassistenten, logopedisten en de 

jeugdpsycholoog sporen gezondheidsproblemen bij jeugdigen op. Zij geven ook adviezen 
over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Ook voert de GGD het 

rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen een aantal 

infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. 
De GGD voert op verschillende leeftijden een gezondheidsonderzoek uit: 

➢ 5/6 jaar: de jeugdarts en teamassistente onderzoeken de 5/6-jarigen. Aan bod 
komen: ogen, oren, lichamelijke ontwikkeling, houding, motoriek, lengte/gewicht, 

spraak en de psychosociale ontwikkeling. 
 

➢ 9/10 jaar: de jeugdverpleegkundige onderzoekt alle 9/10 jarigen. Het onderzoek 

bestaat uit een ogentest, het bepalen van lengte/gewicht en een onderzoekje naar 

kleurenblindheid. 
Verder ondersteunt de GGD de school bij het gebruik van lesmaterialen en voert het 

projecten uit rond gezond gedrag, bijvoorbeeld over ontbijten, bewegen en het 
voorkómen van hoofdluis. 

En we doen meer! 
Eet mijn kind wel gezond of genoeg? Mijn kind klaagt veel over hoofdpijn. Waarom wil 
mijn kind niet slapen? Mijn kind plast nog steeds in bed. Groeit mijn kind wel goed? Mijn 

kind wordt gepest!  
Heeft u vragen over de opvoeding en wilt u tips of adviezen? Of heeft u twijfels over de 

gezondheid van uw kind? Dan kunt u een extra onderzoek of gesprek aanvragen. Het is 

belangrijk dat u tijdig met uw vragen of moeilijkheden komt. De kans is dan groter dat 
we iets voor u en uw kind kunnen doen. 

 
Welke JGZ-medewerkers werken op uw school? 

Wim Jenniskens, 

jeugdarts 

w.jenniskens@ 

ggdhvb.nl 

Ton Appels, sociaal 

verpleegkundige 

(tot 1-10-2017) 

t.appels@ggdhvb.nl 

(per 1-10-2017) 

Valérie Broeders, 

Verpleegkundige 

v.broeders@ggdhvb.nl 

 

Wilt u meer weten? 
Voor meer informatie over het werk van de GGD of voor het maken van een afspraak 

kunt u bellen naar 0900 - 4636 443 (lokaal tarief). Kijk ook eens op onze website: 

www.ggdhvb.nl. 

 

Jeugdtandverzorging 

Kinderen kunnen deelnemen aan de jeugdtandverzorging. Ze worden dan regelmatig 
gecontroleerd en eenvoudige behandelingen worden uitgevoerd. 
Via een aanmeldingsformulier kunt u uw kind aanmelden. 

 

http://www.ggdhvb.nl/
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Buitenschoolse opvang 

“Als kinderen bij ons komen - na een lange schooldag - mogen ze zelf kiezen 

wat ze graag willen doen.” 

 

Sinds 1 augustus 2007 is de school verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden. 

Wij hebben hiertoe een convenant gesloten met Kinderstad. Kinderstad zorgt, in ons 

gezamenlijk gebouw, voor de opvang van de kinderen die gebruik maken van BSO. 

Bent u op zoek naar een goede plek voor uw kind, zodat u met een gerust hart kunt 

werken of studeren? Ga dan eens kijken bij BSO Boemerang. 
  

Allerlei activiteiten 

Op de BSO kunnen kinderen op een leuke manier hun vrije tijd doorbrengen. Het gaat 

vooral om ontspanning, want de kinderen hebben al de hele dag op school gezeten: 

samen spelen of ravotten, even nakletsen over school, een boekje lezen of spelletje 

doen, knutselen of buiten spelen. 

  

Openingstijden 

De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend - van maandag tot en met 

vrijdag - en alleen gesloten tijdens de nationale feestdagen en op de jaarlijkse studiedag 

van Kinderstad. Opvang is dus ook mogelijk tijdens de schoolvakanties en op de vrije 

dagen van de school. 

De opvang sluit aan op de schooltijden en de kinderen van onze school worden 

opgehaald door de BSO. De opvang is open tot 18.30 uur.  

Ouders kunnen ook een contract afsluiten waarbij zij uitsluitend gebruik maken van de 

opvang tijdens de schoolvakanties (12 weken per jaar). 
 

Voorschoolse opvang 

Ook voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 7.30 uur. Op die manier kunt u de dag 

minder gehaast beginnen en is uw kind altijd op tijd op school. 
  

Aanmelding en kosten  

Bent u geïnteresseerd in de opvang van uw kind bij de BSO? Neemt u dan contact op 

met de afdeling Planning en Bemiddeling van Kinderstad, telefoon 013 583 80 40. 

Gemiddeld betalen ouders netto ca. 10 euro per dagdeel. Dat hangt af van het 

(gezamenlijk) inkomen en de mogelijke tegemoetkoming van de werkgever(s).  

 

Kijk ook op:  www.kinderstadtilburg.nl/boemerang  
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Contactgegevens 

 

Bestuur Xpect Primair, 
Voorzitter college van 

bestuur: mr Carin 
Zandbergen 

 

J. Asselbergsweg 38,  
5026 RR  Tilburg 

T: 013 4648230  
E: bestuur@xpectprimair.nl 

Basisschool De Boemerang  Rijperkerkstraat 2, 5035 
BR Tilburg 

 

T: 013 4582330 
E: bs.de.boemerang@xpectprimair.nl 

Directeur De Boemerang 
Corné van Oers 

Vanaf 20-10-2017: 
Jolien Kock 

 E: corne.vanoers@xpectprimair.nl 
 

 
E : jolien.kock@xpectprimair.nl  

 

Leerplichtambtenaar 
Mevr. S. Brouwer 

 

 T: 013-5429576 

Inspectie Basisonderwijs 

 

 

 

T: 0800-8051 (gratis) 

E: info@owinsp.nl 

I: www.onderwijsinspectie.nl 
 

Meldpunt 

Vertrouwensinspecteurs 
 

 T: 0900-1113111 (lokaal tarief) 

Jeugdgezondheidszorg 
Schoolarts: Wim Jenniskens 

Verpleegkundige: Ton Appels 

 

Postbus 3166 
5203 DD  ’s-

Hertogenbosch 

Bezoekadres: 
Ringbaan West 227, 

Tilburg 
 

T: 013-4643207 

Jeugdtandverzorging Monteverdistraat 69  

5049 EV Tilburg 
 

T: 013-5430533 

GGZ (Riagg) Frans Siemerpad 10 
Postbus 1061 

5004 BB  Tilburg 

 

T: 013-5808080 

Openbare bibliotheek 

Heyhoef 

 

Kerkenbosplaats 3 

5043 RX  Tilburg 

T: 013-5728010 

Vertrouwenscontactpersoon 

Bestuur de heer H. Werger 
 

Antoon Coolenstraat 48 

5044 ML  Tilburg 

T: 013-4686499 (privé) 

 

Vertrouwenscontactpersoon 

Bestuur mevr. J. Klerkx 
 

 T: 06-22348129 

Stg. KOMM Midden Brabant Postbus 307 
5140 AH Waalwijk 

T: 0416- 339531 

Directeur Kinderstad 

Boemerang 
Barbara de Beer 

 

Rijperkerkstraat 4  

5035 BR Tilburg 

T: 013 5774585 

 

mailto:bs.de.boemerang@xpectprimair.nl
mailto:corne.vanoers@xpectprimair.nl
mailto:jolien.kock@xpectprimair.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/

