
 

De begeleiding voor de leerlingen 
Wij zien het als een opdracht om alle leerlingen die aan onze zorg worden 
toevertrouwd, zo goed mogelijk te begeleiden en te volgen in hun ontwikkeling. 
Zowel op sociaal-emotioneel als op didactisch gebied. Uitgangspunt voor ons is 
dat alle leerlingen die de school bezoeken geplaatst worden op basis van een 
hulpvraag waar wij een antwoord op proberen te vinden. Dit betekent in de 
praktijk dat er veel aandacht wordt besteed aan de leerlingbegeleiding. 
Belangrijk is dat deze begeleiding op een systematische en gestructureerde 
wijze plaatsvindt. In het ontwikkelingsperspectief (OPP) van het kind worden de 
onderwijs– en ondersteuningsbehoeften beschreven. Het OPP wordt diverse 
keren per jaar met u besproken.  
 
Speerpunten in de schoolontwikkeling voor schooljaar 2022-23 
 Doorontwikkeling van de Blinker gericht op de volgende domeinen: 

 Het bouwen van een pedagogisch huis (visie-traject) 
 Professionalisering Autisme Spectrum 
 Passend zorgsysteem 
 Didactische ontwikkeling 

 De plannen m.b.t. bovenstaande domeinen worden samen met het team 
opgesteld, vormgegeven en uitgevoerd. Er vindt constant evaluatie plaats 
tijdens de studiedagen. 

 Verkenning en implementatie methodieken, waarbij de doorontwikkeling 
van WOB (Wereld Oriëntatie Breed) nadrukkelijker en op een passende 
wijze, vorm krijgt,  

 Verdere integratie van leerlingen en medewerkers van SO/SBO.  In dit 
kader zullen ook de zorgsystemen nog nadrukkelijker op elkaar worden 
afgestemd, met als doel te komen tot één zorgsysteem voor alle kinderen 
die onderwijs krijgen op de Blinker. 

 
Naast bovengenoemde voornemens zit de Blinker midden in een 
doorontwikkeltraject met de andere (V)SO/SBO scholen van Kindante, cluster 
MaatKRACHT.  Dit traject loopt ook in schooljaar 2022-202 door. 
 

 

 

Een uitgebreide versie van de schoolgids vindt u  

op onze website 

www.sbodeblinker-geleen.nl  

onder het kopje schooldocumenten. 

Wilt u liever een papieren versie dan kunt u zich wenden 

tot de administratie.  

Schoolinformatie 

2022-2023 
Adres:  Eloystraat 1a   

   6166 XM Geleen 

Tel.nr.:   046 - 410 57 36 

E-mailadres:  info.blinker@kindante.nl 

 

De e-mailadressen van de medewerkers vindt u in de schoolgids op onze 

website.  

 

Schoolleiding 

Patricia Linssen  | directeur 

Andrea Peters  | locatieleider 

 

Intern Begeleiders 

Hettie Strijdonk 

Lysanne Wintjens 

Desiree Offermans  

Karin Geisen 

 

De naam van de school 

De Blinker is een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO). Tevens 

huisvesten wij een aantal SO groepen van de Xaveriusschool. De naam 

verwijst ernaar dat iedereen ergens in uitblinkt. Een gedachte die we als 

school willen uitstralen en die u overal in de school ook tegenkomt. Ca. 260 

leerlingen uit de Westelijke Mijnstreek e.o. bezoeken de school. Het 

bevoegd gezag van de Blinker is Stichting Kindante.  

 

Vakanties en feestdagen 

Herfstvakantie  22 oktober t/m 30 oktober 2022 

Kerstvakantie  24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie  18 februari t/m 26 februari 2023 

Paasmaandag  10 april 2023 

Meivakantie   24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart   18 mei en 19 mei 2023 

Pinkstermaandag  29 mei 2023 

Zomervakantie  15 juli t/m 27 augustus 2023  

http://www.sbodeblinker-geleen.nl


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schooltijden 
Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: 8.30 uur - 14.30 uur 
Woensdag:        8.30 uur - 12.15 uur 
 
In het kader van de vergroting van de effectieve leertijd maken wij gebruik 
van een inlooptijd. Dit betekent dat om 8.25 uur het belsignaal gaat dat de 
leerlingen naar binnen kunnen. Om 8.30 uur gaat dan het tweede belsignaal 
als teken dat de lessen beginnen. Dit geeft de mogelijkheid dat eenieder 
rustig naar binnen kan komen en dat de lessen precies op tijd kunnen 
beginnen. 
 
Vanaf 8.20  uur is er toezicht aanwezig op de speelplaats. Wij verzoeken u 
dan ook dringend uw kind niet eerder naar school te laten komen. 
 
Wat willen wij bereiken? 
Op basis van een aantal kernwaarden willen we een veilig klimaat binnen 
de school realiseren waarbinnen iedereen op een open, eerlijke, 
consequente en respectvolle manier met elkaar omgaat. Genoemde 
waarden staan centraal voor zowel leerkracht als leerling en ouders. De 
waarden worden binnen de school gesymboliseerd door picto’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Onze missie is: 
 
Op de Blinker is ieder kind uniek met al zijn kwaliteiten en talenten!  
 
Ieder kind met specifieke onderwijsbehoeften kan zich optimaal ontwikkelen op 
basis van een ambitieus ontwikkelingsperspectief om volwaardig deel te 
kunnen nemen aan de maatschappij.  
 
We denken dit te kunnen bereiken door een leeromgeving te scheppen waarin 
kinderen uitgedaagd worden om te onderzoeken, ontdekken en ervaren waar 
hun mogelijkheden en kansen liggen om op die manier hun kennis en 
vaardigheden te vergroten en te ontwikkelen. 
 
Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun leerproces en zijn eigenaar van 
hun ontwikkeling. 
 
 

Studiedagen   Studiemiddagen 

leerlingen hele dag vrij   Vrij vanaf 12.15 uur  

Maandag 3 oktober 2022    Vrijdag 14 juli 2023 

Woensdag 16 november 2022    

Dinsdag 6 december 2022    

Vrijdag 10 februari 2023    

Woensdag 1 maart 2023    

Donderdag 15 juni 2023    

Vrijdag 30 juni 2023    

    


