Jaarbijlage
2022 - 2023

Basisschool Develhoek steunt:

Een woord vooraf

Inhoudsopgave

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Algemene informatie

Basisschool Develhoek is één van de vijf openbare basisscholen van Zwijndrecht die onder het bestuur valt van
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO (OZHW). Deze onderwijsgroep voor openbaar onderwijs
vormt het bestuur van verschillende basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in onder meer de gemeenten Ridderkerk,
Barendrecht, en Zwijndrecht.

Groepsverdeling
pagina 5

Schooltijden

Basisschool Develhoek laat zich het best omschrijven als ‘The Best Of Both Worlds’. Enerzijds koesteren we bewezen
en vertrouwde onderwijsconcepten, anderzijds omarmen we moderne impulsen. Die samensmelting van ‘traditioneel’en
‘inventiviteit’ is onze grote kracht. We vinden goed onderwijs in de kernvakken rekenen, taal, lezen en schrijven erg
belangrijk.Tegelijkertijd geven we Engels vanaf groep 1 en leren we de kinderen echt te werken met computers,
programma’s en tablets. We waarborgen rust en veiligheid en besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen.
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Pauzetijden
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Roosters gymnastiek
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Onderwijsmethoden

In deze jaarbijlage geven we u praktische informatie over het lopende schooljaar.
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De uitgebreide schoolgids, waarin we onder meer vertellen hoe we met de

Rooster godsdienst (GVO)

kinderen werken, hebben wij voor u digitaal beschikbaar. Op onze website

pagina 7

vindt u altijd een geactualiseerde versie.
Hoofdlocatie (Grote Develhoek - GD)

Vanzelfsprekend bent u op onze school welkom voor een toelichting.

Vakanties en studie-/feestdagen
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Ontdek de wereld van Basisschool Develhoek!

Belangrijk
pagina 8

Team basisschool Develhoek
Nevenlocatie (Kleine Develhoek - KD)
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Overige informatie A t/m Z
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Algemene informatie
Hoofdlocatie (Grote Develhoek - GD)

Nevenlocatie (Kleine Develhoek - KD)

Schoolbestuur

Beethovenlaan 97, 3335 BE Zwijndrecht

Bazuinstraat 26, 3335 DD Zwijndrecht

Stichting OZHW voor PO & VO

Telefoon 078 610 24 64

Telefoon 088 329 04 39

Hakwei 2, 2992 ZB Barendrecht

E-mail info@develhoek.nl

E-mail info@develhoek.nl

Telefoon 0180 75 06 60

Website www.develhoek.nl

Website www.develhoek.nl

Voorzitter College van Bestuur R (Reinoud) de Vries

Gymnastiekzalen

Schoolingangen hoofdlocatie

Sporthal Develhal - Parklaan 5, 3335 LM Zwijndrecht

Ingang 1: groepen 1/2d-1/2e-7a-7c-8a-8b
5a-5b-5/6c-6a

Ingang 2: groepen 1/2a-4a-4b-6/7b

Gymzaal De Bazuin - Bazuinstraat 26, 3335 DD Zwijndrecht
Telefoon 078 610 33 21

Ingang 3: groepen 1/2b-1/2c
Ingang 4: groepen 3a-3b

Vertrouwenspersoon/ schoolcontactpersoon

U kunt gebruik maken van onze toegangshekken
aan de

Beethovenlaan en de

Elgarstraat.
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Ouderbijdrage

Klachtencommissie Land. Geschillen Commissie

Groep 1 en 2 € 16,50 + € 15,00 (zomerfeest) = € 31,50

Telefoon 078 632 18 32

Groep 3 t/m 8 € 16,50 + € 30,00 (schoolreis) = € 46,50

1/2b-1/2c
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Nienke Schättgen / Tamara Frenzen

Partners in het gebouw

1/2a
4a-4b-6/7b
1/2d-1/2e
7a-7c-8a-8b

Medezeggenschapsraad

YES! Kinderopvang Centraal Bureau:

Voorzitter Erika van Dijk

Telefoon 078 612 13 30

E-mail mr@develhoek.nl

Website www.yeskinderopvang.nl

Activiteitencommissie

Logopediepraktijk

Penningsmeester Sander Nobel

Albert Schweitzer Ziekenhuis

E-mail sander_nobel@hotmail.com

Telefoon 078 654 11 11

IBAN nr. NL66 RABO 0161 042 341

Website www.asz.nl/specialismen/logopedie
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3a-3b
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JGZ-Jeugdarts

Rijksinspectie - Inspectiekantoor Zoetermeer

Dhr. Ali Ghotbrazmjou

Europaweg 2, 2711 AH Zoetermeer

Telefoon 06 57 59 04 63

Telefoon 088 669 64 88

E-mail a.ghotbrazmjou@jongjgz.nl

Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Drechtsteden
Postbus 1204, 3360 BE Sliedrecht
Telefoon 078 639 17 00
E-mail info@swv-drechtsteden.nl
Website www.swv-drechtsteden.nl

Centrum Educatieve Dienst
(CED-groep)
Postbus 8639, 3009 AP rotterdam

Schoolmaatschappelijk werk Vivenz
Langeweg 340, Zwijndrecht
Telefoon 088 123 70 00

Kindcentrum Nova is ontstaan uit een intensieve samenwerking

Waarom Kindcentrum Nova?

van sterke, onafhankelijke partijen met ieder hun eigen

• Van peuter tot aan de middelbare school.

expertise. Op verschillende locaties hebben zij hun krachten

• Doorlopend Engels vanaf 2 jaar tot en met groep 8.

gebundeld tot één pedagogische visie die bestaat uit de beste

• Moderne methodes en leermiddelen.

inzichten van alle partijen. Daaruit is een nieuw concept

• Leuke sport- en cultuuractiviteiten na schooltijd.

ontstaan waar de naam Nova naar verwijst. Nova betekent

• Tijdens de buitenschoolse opvang leren zwemmen.

Onderwijsgeschillen

namelijk ‘nieuw’ in het Latijn. Een andere betekenis van Nova

• Speciale groep voor kinderen die extra uitdaging

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht

is te vinden in de sterrenkunde. Een ster vormt het midden

Landelijke Geschillen Commissie
Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht
Telefoon 030 280 95 90
E-mail info@onderwijsgeschillen.nl

nodig hebben.

van het logo en staat voor de kinderen. Zij zijn het stralende
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middelpunt van Nova.

www.kindcentrumnova.nl

Groepsverdeling
Groep:
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 1/2d
Groep 1/2e
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a

Groep 4b

Groep 5a
Groep 5b
Groep 5/6c
Groep 6a

Groep 6/7b
Groep 7a
Groep 7c
Groep 8a
Groep 8b
Plusgroep

Leerkracht(en):
Michelle de Wilde
Djamilla Oppier
Maxime Essenstam
Petra den Ouden
Karlien Huijbrechts
Angela den Hartog
Caroline Amesz
Ilona Moret
Bianca Smolders
Ingrid van Golen
Meike Oskam
Renske Eijk
Dagmar van der Knoop
(Nienke Schättgen)1
Gwendolyn Nauta
Chantal Rorijs

Werkdagen:
di-wo-do-vr
ma
ma-di-wo-do-vr
ma-di-wo
do-vr
ma-di-wo-do-vr
ma-di-wo-do-vr
ma-di-do-vr
wo
ma-di-wo
do-vr
di-wo-do-vr
ma

Locatie/Lokaal
Grote Develhoek - lokaal 2

ma-di-wo-do
vr

Grote Develhoek - lokaal 5

Esther Soares
Fleur de Vreede
Cora Bras
Anouk Zeelte (zij-instromer)
Clarisse Wijmans
Chantal Rorijs

ma-di-wo-do-vr
ma-di-wo-do-vr
ma-di-do-vr
ma-di-wo
ma-di-wo-vr
do

Kleine Develhoek - lokaal 3
Kleine Develhoek - lokaal 1
Kleine Develhoek - lokaal 4

Nienke Schättgen
Nienke de Bus (Lio-er)
Sanneke Bakker
Yannick van der Sman
Devin Bazen
Wesley Bezemer
Wouter van der Laan
Ria Mik

ma-di-wo-do-vr
ma-di
ma-di-vr
wo-do
ma-di-wo-do-vr
ma-di-wo-do-vr
ma-di-wo-do-vr
wo-vr

Grote Develhoek - lokaal 3

Grote Develhoek - unit 1
Grote Develhoek - unit 2
Grote Develhoek - lokaal 8
Grote Develhoek - lokaal 9
Grote Develhoek - lokaal 7
Grote Develhoek - lokaal 6
Grote Develhoek - lokaal 4

Kleine Develhoek - lokaal 2

n Grote Develhoek (GD - hoofdlocatie)
n Kleine Develhoek (KD - nevenlocatie)
1

Wanneer Dagmar van der Knoop met verlof gaat,
zal Nienke Schättgen de maandag overnemen

Grote Develhoek - lokaal 12
Grote Develhoek - lokaal 10
Grote Develhoek - lokaal 11
Grote Develhoek - lokaal 13
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Schooltijden
Viktor de Verkenner
woensdag

Roosters gymnastiek
Tijd
12.45 - 14.45 uur

Hoofdlocatie (Grote Develhoek)
Dag
Tijd
Maandag t/m vrijdag
08.30 - 14.00 uur
Totaal 		
Nevenlocatie (Kleine Develhoek)
Dag
Tijd
Maandag t/m vrijdag
08.20 - 13.50 uur
Totaal 		

Aantal uren
5x5
25 uur

Aantal uren
5x5
25 uur

Om het voor ouders mogelijk te maken ook meerdere kinderen naar school te kunnen brengen,
zijn de lestijden op de Kleine Develhoek met 10 minuten vervroegd.

Pauzetijden
Alle groepen hebben twee pauzemomenten, een keer in de ochtend en een keer
in de middag. Tijdens de ochtendpauze eten alle kinderen fruit; bij de lunch een
boterham.
Wij streven ernaar dat de kinderen opeten wat ze meekrijgen. Snoep, chocola,
chips en frisdrank zijn niet toegestaan.
Voor of na de pauzemomenten spelen de kinderen buiten.Voor de groepen 3 t/m 8
is dat een kwartier per pauze. De groepen 1 en 2 spelen vaker en langer buiten.

Door onvoorziene omstandigheden zouden genoemde tijden kunnen
afwijken. Hierover wordt u per e-mail en/of Parro geïnformeerd.
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Netty van den Berg - Locatie: De Bazuin
Maandag Tijd
Opmerking
Woensdag Tijd
3a
08.30 - 09.20 u. 8.20 u. omkleden
5b
08.20 - 09.10 u.
3b
09.20 - 10.10 u.
5a
09.10 - 10.00 u.
5a
10.10 - 11.00 u.
4b
10.00 - 10.50 u.
5b
11.00 - 11.50 u.
4a
10.50 - 11.40 u.
Pauze
11.50 - 12.20 u.
Pauze
11.40 - 12.10 u.
4a
12.20 - 13.10 u.
3b
12.10 - 13.00 u.
4b
13.10 - 14.00 u. ophalen
3a
13.00 - 13.50 u.
			
bij De Bazuin
			
Yannick van der Sman
Locatie: Develhal - Op de fiets!

Yannick van der Sman
Locatie: De Bazuin

Maandag Tijd
8a
08.30 - 09.15 u.
7a
09.15 - 10.00 u.
7a
10.00 - 10.45 u.
7c
10.45 - 11.30 u.
7c
11.30 - 12.15 u.
Pauze
12.15 - 12.45 u.
8b
12.45 - 13.30 u.
8b
13.30 - 14.15 u.
			

Dinsdag
Tijd
8a
08.30 - 09.15 u.
5/6c
09.15 - 10.00 u.
5/6c
10.00 - 10.45 u.
6a
10.45 - 11.30 u.
6a
11.30 - 12.15 u.
Pauze
12.15 - 12.45 u.
6/7b
12.45 - 13.30 u.
6/7b
13.30 - 14.15 u.
			

Opmerking
8.20 u. omkleden

dinsdag
13.45 u uit school

Yannick van der Sman - Locatie: GD
Vrijdag
1/2a
1/2b
1/2c
1/2d
Pauze
1/2e

Tijd
08.30 - 09.30 u.
09.30 - 10.30 u.
10.30 - 11.30 u.
11.30 - 12.30 u.
12.30 - 13.00 u.
13.00 - 14.00 u.

Lokaal
speellokaal
speellokaal
speellokaal
speellokaal
speellokaal
speellokaal

Opmerking
8.10 u. omkleden

ophalen
bij GD

Opmerking
8.20 u. omkleden

maandag
13.45 u uit school

Onderwijsmethoden
Voorbereidend taalonderwijs
Voorbereidend rekenonderwijs
Taal/leesonderwijs

Begrijpend lezen
Rekenen
Engels
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuuronderwijs/techniek
Verkeer

Schrijven
Tekenen en handvaardigheid
Drama-dans-muziek
Bewegingsonderwijs
Sociaal emotionele ontwikkeling

Kleuteruniversiteit
Kleuteruniversiteit
Met Sprongen Vooruit
Veilig leren lezen
Taal Actief
Estafette
Nieuwsbegrip
Wereld in getallen
Met sprongen vooruit
Join In (groep 1 t/m 8)
De Zaken wereldoriëntatie (groep 3 en 4)
Tijdzaken
De Zaken wereldoriëntatie (groep 3 en 4)
Blink Wereld aardrijkskunde
De Zaken wereldoriëntatie (groep 3 en 4)
Blink Wereld natuur en techniek
Rondje verkeer
Stap Vooruit
Op voeten en fietsen
Jeugdverkeerskrant
Pennenstreken
Laat maar zien!
123Zing!
Basislessen Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs in het Speellokaal
Kanjertraining

Rooster
godsdienst (GVO)
Dag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

Locatie
KD
KD
GD
GD
GD
GD

Vakanties
studie-/feestdagen
Tijd
08.30 uur - 9.20 uur 	
09.20 uur - 10.10 uur 	
10.30 uur - 11.15 uur
11.15 uur - 12.00 uur
12.30 uur - 13.15 uur
13.15 uur - 14.00 uur

Groep
5a, 5b en 5c
6a en 6c
7a
7c
6/7b
8a en 8b

Vakanties 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

22 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
25 februari 2023 t/m 5 maart 2023
22 april 2023 t/m 7 mei 2023
8 juli 2023 t/m 20 augustus 2023

De vakanties zijn conform het advies van Fokor, die leidend is voor ons bestuur.

Studiedagen en feestdagen 2022-2023
2022
Woensdag 7 september - Studiedag
Vrijdag 14 oktober - Studiedag
Maandag 12 december - Studiedag
Vrijdag 23 december vanaf 12.00 uur
- Start Kerstvakantie
2023
Woensdag 25 januari - Studiedag

Donderdag 23 maart - Studiedag
Vrijdag 7 april - Goede vrijdag
Maandag 10 april - Tweede Paasdag
Donderdag 18 mei - Hemelvaartsdag
Vrijdag 19 mei - Extra vrije dag
Maandag 29 mei - Tweede Pinksterdag
Dinsdag 30 mei - Studiedag
Vrijdag 7 juli - Studiedag
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Belangrijk
Informatieverstrekking

Wijzigingen

Korte mededelingen die van belang zijn kunt u ’s morgens voor 08.20 uur aan de leerkracht melden.

Heeft u wijzigingen betreffende adresgegevens, telefoonnummers, of dergelijke, kunt u deze

Ook kunt er ook voor kiezen uw kind een briefje mee te geven met daar op een notitie voorzien

doorgeven aan Hennie Adriaans (administratie) of via het Ouderportaal van ParnasSys.

van handtekening. Heeft u een vraag die meer tijd kost, maken we graag met u een afspraak. Wijzelf
verzorgen de informatieverstrekking middels Parro, per mail, via onze social media pagina’s (Facebook
en Twitter) en/of onze website.

Privacyreglement
Op basisschool Develhoek wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen.
In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging
daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd.
Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.
In het privacyreglement OZHW voor PO en VO is beschreven hoe de school
omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
Dit reglement kunt u vinden via www.ozhw.nl/privacyreglement of door gebruik te
maken van de hiernaast afgebeelde QR-code.

Ziekmelding
Als uw kind ziek is, verzoeken wij u voor schooltijd, tussen 08.00 en 08.20 uur, contact met ons op
te nemen via:
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Grote Develhoek

078 610 24 64

Kleine Develhoek

088 329 04 39

Overige informatie A t/m Z
Aansprakelijkheid

in de gemeente Zwijndrecht worden georganiseerd: schaken, zwemmen, voetbal, korfbal en de

Zie “Ongevallenverzekering en aansprakelijkheid”.

Verkerkloop.

Bedrijfshulpverlening (BHV) en calamiteiten

Continurooster

De school beschikt over een aantal bedrijfshulpverleners. Er is een ontruimingsplan voor

Op onze hoofdlocatie starten de kinderen iedere dag om 8:30 uur en zijn ze om 14:00 uur uit.

het gebouw in geval van calamiteiten. Een aantal keer per jaar wordt er met kinderen en

Op de nevenlocatie zijn de start- en eindtijden aangepast. Rond 12:00 uur lunchen de kinderen

leerkrachten een ontruimingsoefening gehouden. Er wordt een logboek bijgehouden van

in de klas onder begeleiding van de groepsleerkracht of onderwijsassistent(e).

calamiteiten.
Ook van het verstrekken van medicijnen (kinderaspirine) wordt een notitie gemaakt (zie ook

Excursies

‘Medicijngebruik’ verder in dit hoofdstuk).

Jaarlijks maken alle kinderen een excursie ter ondersteuning van het onderwijs. Het betreft
doorgaans een bezoek aan de kinderboerderij, bibliotheek, school voor voortgezet onderwijs,

Bibliotheek

een museum, theatervoorstellingen, een bedrijf of instellingen zoals een kerk, een moskee,

De school beschikt over een uitgebreide bibliotheek met veel moderne boeken. De boeken

politiebureau, brandweer e.d.

zijn ondergebracht in de hal of in de lokalen. Er zijn speciale boeken voor oudere kinderen die
moeite hebben met lezen (serie Zoeklicht).

Facebook + Instagram

Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 14.30 uur is onze schoolbibliotheek open.

De school heeft een eigen Facebook pagina waarop nieuwsberichten geplaatst worden. Deze
pagina kunt u ‘liken’. De school heeft ook Instagram.

Boeksparen Op School (BOS)

Verschillende leerkrachten hebben ook een privé Facebook en/of Instagram account. Binnen de

Bij de BOS kunnen kinderen sparen voor de aankoop van boeken (maximaal € 2,50 per week).

school hebben we de afspraak gemaakt dat leerkrachten geen kinderen van school toevoegen

Het Boekensparen, dat door ouders geleid wordt, is elke vrijdagochtend.Van de opbrengst gaat

aan hun social media pagina’s.

10% naar de school, die daar nieuwe boeken van koopt voor de bibliotheek.
Voor de jongste kinderen graag het geld meegeven in een portemonnee voorzien van hun naam.

Feesten en vieringen
Samen leren, maar ook samen vieren hoort bij school.

Buitenschoolse activiteiten

Daarom zijn er jaarlijks evenementen, zoals o.a. het sinterklaasfeest; de kerstviering; de

Basisschool Develhoek doet, bij voldoende belangstelling, aan de volgende evenementen mee die

verjaardag van een kind; de verjaardag van de leerkracht; de schoolreis; de Koningsspelen;
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de sportdag (gr. 5 t/m 8); de ‘Show your skills’; de afsluiting van een project; het zomerfeest aan

Gevonden voorwerpen

het eind van het jaar (gr. 1 en 2); de afscheidsavond van groep 8.

Deze worden in een doos verzameld. Als u iets mist, kunt u met de administratie contact
opnemen. Regelmatig wordt de doos geleegd om ruimte te maken voor nieuwe gevonden
spullen.

Fietsen
De fietsenstalling heeft een beperkte capaciteit en is alleen bedoeld voor kinderen die ver van
school wonen. Fietsen dienen geplaatst te worden in de fietsenstalling en mogen niet los op het

Chromebooks

plein staan. Leerlingen van groep 7 en 8 fietsen eventueel onder begeleiding van een leerkracht

In de groepen 6 t/m 8 beschikt iedere leerling over een Chromebook. In de groepen 1 t/m 5 zijn

naar de gymzaal. Ook wordt gebruik gemaakt van de fiets bij bezoeken aan scholen voor het

diverse devices beschikbaar voor ieders gebruik.

voortgezet onderwijs, een kerk of moskee (godsdienstles) en dergelijke. Het betreft altijd
bestemmingen binnen Zwijndrecht.

De devices die wij ter beschikking stellen zijn redelijk ‘vandalisme-proof’ en kunnen wel tegen
een stootje. Toch gaat het wel eens fout en loopt de device schade op of werkt deze niet meer

Foto’s

naar behoren. Wanneer het een fabrieksfout betreft, is de leverancier uiteraard verantwoordelijk

Jaarlijks wordt er door een schoolfotograaf een groepsfoto en een portret gemaakt. De

voor reparatie en vervanging en zijn er voor ons geen kosten in het spel. Wanneer de schade

organisatie hiervan is in handen van de AR. Contactpersoon namens de school is Hennie

echter is ontstaan door gebruik - denk aan vallen, bekrassen, etc., dan moet de school deze

Adriaans (administratie). Foto’s van kinderen kunnen ook worden geplaatst op de website, onze

kosten vanzelfsprekend wel betalen.

social-media pagina’s en de groepspagina’s van de groepen. Als u hiertegen bezwaar heeft dan
kunt u dit aangeven bij de privacy voorkeuren in Parro.

Wanneer overduidelijk is dat de schade is ontstaan door onvoorzichtig gebruik van de leerling
(door de klas gooien, er expres op gaan staan, met een schaar in het scherm prikken, etc.) dan
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Gedragscode personeel

verhalen wij de kosten voor reparatie en/ of vervanging bij de ouder(s) of verzorger(s).

De school hanteert een gedragscode ten aanzien van het (onderwijzend)

De directie neemt in dit soort gevallen contact op om de zaak op een goede manier af te

personeel. Deze gedragscode is ter inzage bij de directeur.

handelen.

Gedragsregels leerlingen

Uiteraard vertellen we de kinderen ook dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor zorgvuldig

Voor leerlingen gelden de gedragsregels van de Kanjertraining. De gedragsregels hangen in alle

gebruik van hun device en die van een ander. Deze werkwijze is overlegd met de MR van de

lokalen op een duidelijk zichtbare plaats. De regels worden regelmatig met de kinderen besproken.

school; zij hebben hierop positief advies gegeven.

Goede doelen

In de gymles wordt verzocht dat kinderen met lang haar een staart dragen. Dit vanwege de

Basisschool Develhoek steunt jaarlijks War Child en het Wereld Natuur Fonds. Daarnaast kan

hygiëne en de veiligheid.

de school er voor kiezen om gedurende het schooljaar een ander doel te steunen, bijvoorbeeld

Te gladde ‘gymschoentjes’ zijn niet toegestaan. Kinderen kunnen hierop niet optimaal bewegen

in de vorm van een speciale actie.

en het is niet veilig. De voorkeur gaat uit naar zaalsportschoenen met rubberen zolen.
Klittenband schoenen volstaan eveneens. De kinderen hebben dan voldoende grip. Sieraden

Godsdienstonderwijs

mogen tijdens de les niet gedragen worden.Wij adviseren sieraden thuis te laten om kwijtraken

Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan godsdienstonderwijs.

of achterblijven te voorkomen.

De lessen worden verzorgd door leerkrachten van het dienstencentrum GVO en HVO. Het

De kinderen van groep 1 en 2 krijgen les in het speellokaal. De kinderen gymmen in ondergoed.

godsdienstonderwijs sluit aan bij het karakter van de openbare school, waar ruimte is voor alle

De gymschoenen blijven op school.

overtuigingen. De kinderen maken kennis met de belangrijkste aspecten van het christendom en

Als de gymnastiekles start of eindigt aan het begin of eind van dag, dan gaan de kinderen op

andere in ons land voorkomende godsdiensten. In de lessen wordt ook ruim aandacht besteed

eigen gelegenheid van huis naar de zaal of van de zaal weer naar huis. Als het om jonge kinderen

aan wat bij de kinderen leeft en ervaren zoals: angst, hoop, ruzie en vriendschap. De bekende

gaat, dan zullen zij gebracht of gehaald worden door de ouders. Als dit problemen geeft bij het

godsdienstige feestdagen zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren, maar ook bijvoorbeeld het

halen of brengen van andere kinderen uit het gezin dan kan er in onderling overleg worden

Suikerfeest en Pesach worden uitgelegd.

afgesproken dat deze kinderen vroeger naar school worden gebracht of later worden opgehaald.

Het godsdienstonderwijs wil vooral bevorderen dat kinderen de manier van leven, denken en
geloven van andere mensen respecteren. Juist dat sluit aan bij de doelstelling van het openbaar

Honden op school

onderwijs:“Niet apart, maar samen.’ Het is niet de bedoeling dat deelname aan deze lessen

Het schoolplein houden wij graag hondenvrij. Wij vragen iedereen de hond vóór de

tijdens het schooljaar beëindigd wordt.

schoolhekken aangelijnd te houden, eventueel aan een hek. Onze school hanteert in principe
de richtlijnen dat er geen honden in de school komen. Een uitzondering voor een spreekbeurt

Gymnastiek

o.i.d. kan worden gemaakt. in een dergelijk geval gaat de leerkracht na of er geen sprake is van

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen les van hun eigen leerkracht of van een vakleerkracht

allergieën. De hond (of ander dier) kan bij spreekbeurten o.i.d. ook buiten op het schoolplein

in een van de gymnastiekzalen in de omgeving van de school. Mocht een kind niet aan de

worden “geshowd”.

gymnastiekles kunnen deelnemen dan willen wij hiervan graag schriftelijk bericht. Een kort
briefje voor de (vak)leerkracht is voldoende. De kinderen uit groep 3 t/m 8 behoren gepaste
sportkleding te dragen, te weten: een turnpakje of een sportbroek met shirt.
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Hoofdluis

De leden van de leerlingenraad leiden in de eigen groep ook klassenvergaderingen waarin

Hoofdluis is, helaas, een terugkerend fenomeen geworden op scholen. Vooral na de vakanties is

ze de leerlingenraad bijeenkomsten voorbereiden of de groep op de hoogte stellen van wat

dit te constateren.

besproken is in de leerlingenraad.

Hoewel we op onze school slechts sporadisch hiermee geconfronteerd worden is het

Om ook de ideeën en bespreekpunten van de leerlingen uit groep 1 t/m 5 te behandelen, staan

voorkomen van hoofdluis een goede zaak. Het kan degenen die het betreft een hoop narigheid

er drie brievenbussen in de school.

besparen. Het is ook een groot misverstand dat “schone mensen” geen hoofdluis kunnen krijgen.
Daarom is er op school een ouderwerkgroep preventie hoofdluis. Deze ouders controleren

Medicijngebruik

na iedere vakantie alle kinderen op school. Mocht er iets worden geconstateerd, dan wordt

Indien uw kind medicijnen gebruikt dient u dit te melden bij de groepsleerkracht en in overleg

dit nooit via de kinderen, maar via de coördinator ouderwerkgroep of de administratie aan u

kan uw kind deze medicijnen ook onder schooltijd gebruiken. In andere gevallen geven wij de

doorgegeven. Zij hebben voorlichting van de GGD gekregen. Als u echter, om heel legitieme

kinderen op school geen medicijnen.

redenen, niet wilt dat uw kind op school op hoofdluis wordt gecontroleerd, wilt u dit dan

Bij hoofdpijn kan er (bij voorkeur in (telefonisch) overleg met u) een kinderaspirine gegeven

kenbaar maken bij de administratie.Wij zullen dit dan in de controlelijsten opnemen en uw

worden. Dit wordt altijd genoteerd in het BHV-logboek (zie ook ‘Bedrijfshulpverlening’ eerder

kind wordt dan niet gecontroleerd.Wij gaan er in dat geval vanuit dat u deze taak zelf frequent

in dit hoofdstuk).

vervult. Als u nog vragen heeft kunt u zich wenden tot de administratie. Bij ernstige, structurele
hoofdluis (zgn.“lopende luis”) kan de directie op grond van risico’s voor andere leerlingen een

Mobiele telefoons

kind tijdelijk de toegang tot de school ontzeggen totdat adequate resultaten zijn bereikt. Als u

De school hanteert vooralsnog t.a.v mobiele telefoons de onderstaande richtlijnen:

nog vragen heeft, dan kunt u zich wenden tot de directeur of de administratie.

• Het meenemen van mobiele telefoons naar school is voor eigen risico van de leerling.
De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij vermissing of diefstal

Leerlingenraad en klassenvergaderingen
Onze school werkt met een leerlingenraad. Deze bestaat uit gemiddeld 8 leerlingen uit de

• Als de telefoon meegenomen wordt dan wordt deze op een aangegeven plek ingeleverd en
opgeborgen

groepen 6 t/m 8. Zes maal per jaar komt de leerlingenraad bij elkaar en onder leiding van twee
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teamleden worden allerlei schoolspecifieke zaken besproken. De mening van de kinderen is

Ongevallenverzekering en aansprakelijkheid

hierbij het uitgangspunt.Verbeterpunten worden serieus genomen en tijdens vergaderingen

Aansprakelijkheid

van het team besproken. Ook wordt de leerlingenraad betrokken bij de organisatie van dingen

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden t.a.v. beschadigingen en/of vermissing

binnen de school zoals bijvoorbeeld ‘Show your skills’.

van eigendommen van kinderen. Het verdient aanbeveling de kinderen zo weinig mogelijk

waardevolle voorwerpen mee naar school te geven. De school is aansprakelijk voor die zaken

Rookvrije zone

die zij zelf organiseert. Het bestuur heeft hiervoor een bestuursaansprakelijkheids-verzekering.

Roken in de school en op het plein is niet toegestaan.

Overigens geldt altijd dat er in redelijkheid sprake moet zijn van verwijtbaar handelen van

Wij vragen de betreffende ouders om ook niet te roken voor het hek. Leerlingen kunnen hier

de school. De verzekering zal bovendien altijd nagaan of uw eigen verzekering kan worden

last van hebben.

aangesproken.
Schoolarts
Ongevallenverzekering

De schoolarts en de jeugdverpleegkundige bezoeken regelmatig de school. Om te bereiken dat

De openbare scholen hebben voor de leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze

alle kinderen in Nederland dezelfde zorg krijgen, is er een zogenaamd basispakket ontwikkeld.

verzekering dekt schade door ongevallen. De schade moet dan aantoonbaar in relatie staan met

Dit houdt in dat:

activiteiten die door de school zijn georganiseerd. De verzekering dekt schade vanaf een half

• alle kinderen in groep 2 en hun ouders een uitnodiging krijgen voor een onderzoek door de

uur voor schooltijd tot een half uur na schooltijd.

jeugdarts en de assistente;

Wanneer de school deelneemt aan activiteiten die door derden worden georganiseerd, geldt de

• de kinderen in groep 4 worden gemeten en gewogen;

aansprakelijkheidsverzekering en de ongevallenverzekering van de school niet. De organisatoren

• alle kinderen in groep 7 en hun ouders uitgenodigd worden voor een verpleegkundig

van dergelijke activiteiten dienen zelf een ongevallenverzekering af te sluiten.

onderzoek;
• alle 9-jarigen worden gevaccineerd.

Ontvangst en ophalen kinderen
Tien minuten voor aanvang van de school gaan de schooldeuren open.

In groep 2 en groep 7 krijgen de kinderen een Groeiboek: een boekje waarin allerlei

De groepen 1 t/m 8 gaan, nadat de schoolbel is gegaan in rijen naar binnen onder begeleiding

wetenswaardigheden staan over de groei en ontwikkeling van kinderen van een bepaalde

van de groepsleerkracht.

leeftijd. De GGD kan ook extra taken uitvoeren, bijvoorbeeld via een multidisciplinair team.

Op school wordt regelmatig aandacht besteed aan een rustig en ordelijk verloop van het

Hieronder vallen bijvoorbeeld voorlichting en opvoedcursussen. In de jaarbijlage kunt u contact/

binnenkomen.

adresgegevens van de GGD/ schoolarts vinden.

Om misverstanden te voorkomen vinden wij het prettig om vooraf te weten door wie een kind,
anders dan door de eigen ouder, wordt opgehaald.

Schoolreis
Eens per jaar gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 op schoolreis. Hiervoor wordt een cyclus
gehanteerd.

13

Schrijfgerei

Toegang tot de school na schooltijd

Als de kinderen in groep 3 en 4 gaan leren schrijven beginnen zij met een (speciaal) potlood.

Na schooltijd maakt de buitenschoolse opvang YES! gebruik van ons gebouw. In verband met

De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen allemaal dezelfde schoolpen.Vanaf half groep 7 mogen ze

veiligheid en verantwoordelijkheid mogen leerlingen na schooltijd niet meer terug in het

ook met eigen pennen gaan schrijven.

gebouw om bijvoorbeeld vergeten spullen op te halen.

Kapotte of zoekgeraakte pennen of potloden moeten door de leerling zelf vervangen worden.
Veiligheid in de school
Speelgoed en spelletjes

Om de veiligheid in en rond de school voor de kinderen zo optimaal mogelijk te houden

De kinderen van groep 1 en 2 mogen éénmaal per maand gezelschapsspelen of spelletjes mee

worden er een aantal dingen gedaan. Zo wordt er driemaal per jaar een ontruimingsoefening

naar school nemen (zie jaarkalender). Kinderen die jarig zijn mogen op de dag dat de verjaardag

gehouden (met brandalarm) onder leiding van leerkrachten die een bevoegdheid als

op school gevierd wordt speelgoed meebrengen dat zij voor hun verjaardag gekregen hebben.

bedrijfshulpverlener hebben. Jaarlijks worden er controles uitgevoerd en inspectierapporten

Op de dag na het Sinterklaasfeest mogen alle kinderen speelgoed meebrengen. Op alle andere

gemaakt met betrekking tot brandveiligheid en veiligheid speeltoestellen in het speellokaal en op

dagen is dit niet toegestaan, tenzij nadrukkelijk gevraagd door de leerkracht.Voor verlies of

het plein. Elke drie jaar wordt er door een externe organisatie een algemene schoolverkenning

schade aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. Derhalve kan de school niet aansprakelijk

gemaakt, waarin veiligheid en gezondheid centrale thema’s zijn. In alle rapporten worden

worden gesteld.

aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Daarbij worden ook de wettelijke verplichtingen
vermeld.

Sponsoring
Onze school kan bij bepaalde activiteiten gebruik maken van sponsorgelden. Hier zijn

Verjaardagen en trakteren

bepaalde voorwaarden aan verbonden die zijn vastgesteld door het Ministerie in overleg

Als een leerling jarig is maken we er een gezellige viering van. Natuurlijk mag er getrakteerd

met diverse organisaties, waaronder de consumentenbond. Een en ander is vastgelegd in

worden in de eigen groep. Een gezonde traktatie heeft onze voorkeur.

een sponsorbeleidsplan van ons bestuur. Dit plan is op school ter inzage beschikbaar. Als wij

Houdt u ook rekening met kinderen die een bepaald dieet moeten volgen bijvoorbeeld in

sponsoractiviteiten opzetten, dan wordt u hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief.

verband met voedselallergie (bij de leerkracht vooraf te bevragen.) De jarige mag met twee
kinderen langs de leerkrachten van de andere groepen. De leerkrachten van de afzonderlijke
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School-verzekering

hallen vieren gezamenlijk op dezelfde dag hun verjaardag.

Voor alle leerlingen is een ongevallen-verzekering afgesloten welke wordt bekostigd door

De data van de vieringen van deze verjaardagen staan in de jaarkalender vermeld. Als het gaat

school. Een aanvullende verzekering is niet mogelijk.

om gebruikelijke religieuze verplichtingen gebonden aan een kerkgenootschap, kunnen met

de directeur afspraken worden gemaakt over de invulling van deze dag voor het betreffende

onderwijsprogramma. (bijv. verjaardagen van leerkrachten en bepaalde feesten). De betreffende

kind.

kinderen krijgen een vervangend lesprogramma aangeboden dat zij uiteraard verplicht zijn op
school te volgen.

Vrijstelling leerplicht kinderen van 5 jaar
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. U bent

Verzuim en te laat komen

zelfs strafbaar als uw kind niet naar school gaat.

Te laat komen wordt aangemerkt als verzuim en valt als zodanig onder de leerplichtwet. Als uw

Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan

kind zesmaal of vaker te laat komt dan krijgt u van school een brief met de vermelde data en

is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week

het verzoek hier aandacht aan te schenken. Een afschrift van deze brief dient naar het bureau

mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de

leerplicht te worden gestuurd. Als uw kind negenmaal of vaker te laat komt dient te school

schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Deze kan dan een formele waarschuwing geven of

Als uw kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstelling uitbreiden met maximaal 5 extra uren. U

een proces-verbaal opmaken. De verzuimadministratie van de school wordt jaarlijks door de

kunt uw kind dus maximaal 10 uren per week thuishouden tot de 6e verjaardag. Hiervoor heeft

leerplichtambtenaar gecontroleerd.

u wel speciale toestemming van de schooldirecteur nodig. Deze vrijstelling is alleen bedoeld
om overbelasting van uw kind te voorkomen. Het is in het belang van uw kind dat het zo snel

Video-opnamen in de groepen

mogelijk went aan een volledige schoolweek. Want veel van wat uw kleuter nu leert, is nodig om

In het kader van professionalisering van leerkrachten en opleidingseisen van onze stagiaires

door te kunnen stromen naar groep 3.

kunnen er in de groep video-opnamen worden gemaakt van de leerkracht of de stagiaire.
Uiteraard komen daarbij ook leerlingen in beeld. Deze opnamen worden alleen intern gebruikt.

De directeur kan buitengewoon verlof verlenen ter gelegenheid van een bepaald feest, jubileum

Zij vallen onder het privacyreglement en worden na gebruik vernietigd. Mocht u hier bezwaar

of een begrafenis of bij ernstige ziekte van naaste verwanten.

tegen hebben, kunt u dit in de privacyvoorkeuren in Parro aangeven.

In de wet staat dit allemaal precies omschreven. Bij een verlofaanvraag dient soms een
bewijsstuk te worden geleverd.Verder kan de directeur buitengewoon verlof verlenen voor

Naar huis gaan onder schooltijd:

“andere gewichtige omstandigheden”.

Wij verzoeken u vriendelijk om zelf even uw kind op school op te halen voor bezoek aan

De vraag is alleen: wat is gewichtig en wie bepaalt dit? Meer informatie treft u op onze website.

huisarts e.d. Vanwege de verantwoordelijkheid van de leerkracht en incidentele nare ervaringen
laten wij kinderen niet zonder begeleiding naar huis gaan. Kinderen die zich tijdens de

Op basis van godsdienstige overtuiging kan vrijstelling worden verleend voor het volgen van het

schooluren ziek melden laten wij in principe niet zonder begeleiding naar huis gaan.
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