WOORD VOORAF
Voor u ligt het jaarboekje voor het schooljaar 2022-2023. In het jaarboekje vindt u
o.a. informatie over de groepsbezetting, het vakantierooster en de klassenlijsten. Een
boekje om te bewaren dus. Let op: het kan zijn dat data in de loop van het
schooljaar aangepast worden. U wordt hierover vooraf geïnformeerd. De kalender
op het Ouderportaal is altijd het meest actueel.

ADRESGEGEVENS
Basisschool
De Brink
Brink 20
6595AN

0485-540932
www.debrink.nl
info@debrink.nl

SCHOOLTIJDEN
Maandag t/m vrijdag

08.30 uur – 14.00 uur

VAKANTIEROOSTER
* Deze vakanties zijn door de overheid vastgesteld
** Deze vakantie wijkt af van data die door de overheid zijn opgegeven
Herfstvakantie
24 oktober – 28 oktober
Kerstvakantie*
26 december – 6 januari
Carnaval-/Voorjaarsvakantie**
20 februari – 24 februari
2e Paasdag
10 april
Meivakantie
24 april – 5 mei
Hemelvaart
18 mei + 19 mei
2e Pinksterdag
29 mei
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus

STUDIEDAGEN
Studiedag 1

Vrijdag 30 september

Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4

Dinsdag 22 november
Vrijdag 23 december
Maandag 3 april

Studiedag 5
Studiedag 6

Vrijdag 19 mei
Dinsdag 13 juni

STUDIEMIDDAGEN
Studiemiddag 1 (vanaf 12.00u)
Studiemiddag 2 (vanaf 12.00u)

17 februari
14 juli

DIRECTIE (Marjan van Eijk)
De directeur werkt incidenteel in een groep. Marjan werkt 4 dagen per week.
Zij werkt in principe 3 dagen voor De Brink en 1 dag voor de Oekraïense klassen. Als
zij geen andere afspraken heeft, is ze onder (en meestal ook na) schooltijd
beschikbaar voor ouders of verzorgers.

INTERN BEGELEIDER (Miranda Goudzwaard)
De intern begeleider is op twee dagen in de week aanwezig voor haar taak als
intern begeleider. Haar werkkamer bevindt zich bij de hoofdingang, in de
linkervleugel van het gebouw, in het linker lokaal.

CONTACTPERSONEN
Directeur

Marjan van Eijk

m.vaneijk@lijn83po.nl

Management lid
(groep 1 t/m 8)
Intern begeleider

Karlijn Janssen

k.janssen@lijn83po.nl

Miranda
Goudzwaard
Ilse Nagels

m.goudzwaard@lijn83po.nl

Lean Fransen

l.fransen@lijn83po.nl

Intern
vertrouwenspersoon
(personeel)
Intern
vertrouwenspersoon
(personeel)

i.nagels@lijn83po.nl

maandag,
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donderdag,
vrijdag
dinsdag
dinsdag en
donderdag
maandag,
dinsdag,
donderdag vrijdag
maandag
dinsdag,
donderdag,
vrijdag

Administratief
medewerkster

Conciërge
Vakdocent muziek
Voorzitter
Medezeggenschapsraad
Voorzitter Ouderraad
Stichting Lijn 83
primair onderwijs
College van Bestuur

Marielle Husson

info.brink@lijn83po.nl

dinsdagmiddag
woensdagochtend

Katia Oome
Loes Baens

k.oome@lijn83po.nl

donderdag

Eefke Lamers
Michiel Leijser
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ongeldig.
Fout! De
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Groepsbezetting
Groep
Groep 1-2 A

Maandag
Lolita Mols

Dinsdag
Lolita Mols

Woensdag
Linda van
Diest

Donderdag
Jilke Verweij

Vrijdag
Jilke Verweij

Groep 1-2 B

Jamy
Swijghuizen

Jamy
Swijghuizen

Karlijn
Janssen

Karlijn
Janssen

Jamy
Swijghuizen

Groep 3*

Lean
Fransen

Lean Fransen
Manon
Ebbers (LIO)

Lean Fransen

Lean Fransen

Groep 4**

Katia Oome
Lynn Smal
(LIO)

Marjo
Driessen

Katia Oome

Groep 5

Jeroen Smits

Marjo
Driessen
Lynn Smal
(LIO)
Jeroen Smits

Evelien
Graat
Manon
Ebbers (LIO)
Marjo
Driessen

Jeroen Smits

Jeroen Smits

Jeroen Smits

Groep 6***

Steffie
Moors
Fabienne
Flintrop
(LIO)
Perry
Martens

Steffie Moors
Fabienne
Flintrop
(LIO)

Steffie Moors

Muriel
Francois

Muriel
Francois

Perry
Martens

Perry
Martens

Perry
Martens

Ilse Nagels

Rian van
Bergen

Rian van
Bergen

Rian van
Bergen

Rian van
Bergen

Rian van
Bergen

Groep 7****

Groep 8

* Evelien staat op ma-di-do en vrijdagochtend (8.30u tot 12.00u) samen met Lean
voor de groep. Manon Ebbers zit in haar laatste jaar van de PABO, zij zal bij ons
afstuderen. Manon heeft al eerder bij ons stage gelopen en is dus bekend met de
school.
** Marielle Husson staat 3 ochtenden van 8.30u tot 12.00u samen met Katia of Marjo
voor de groep. Lynn Smal zit in haar laatste jaar van de PABO, zij zal ook bij ons
afstuderen. Lynn heeft al eerder stage gelopen op onze school en is dus bekend met
de school.
*** Steffie zal rond de herfstvakantie terugkomen van haar zwangerschapsverlof, tot
die tijd neemt Janneke Haage haar groepstaken over. Fabienne Flintrop zit in haar
laatste jaar van de PABO, ook zij zal bij ons afstuderen. Fabienne heeft al eerder bij
ons stage gelopen en is dus bekend met de school.
**** Wellicht heeft u het al vernomen, Ilse is zwanger en zal daarom een deel van het
schooljaar niet aanwezig zijn op school. Ilse start het schooljaar samen met Perry op,
Ilse zal in de weken voorafgaand aan haar verlof ook zaken buiten de klas doen. Op
de vrijdag staat Ilse wel voor de groep en is Perry vrij. Op het moment dat Ilse met
verlof gaat zal Janneke Haage op de vrijdag voor de groep staan. Ilse zal omstreeks
de carnavalsvakantie weer terugkomen van haar zwangerschapsverlof, zij gaat dan
4 dagen werken. Het is nu nog niet bekend wie de 5e dag voor de groep staat.

ZIEKMELDINGEN
Ziekmeldingen ontvangen wij bij voorkeur via het Ouderportaal. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn om via het Ouderportaal uw kind af te melden kunt u het
telefonisch doorgeven. Afwezigheid kan ook door broertjes en/of zusjes
doorgegeven worden.

VERLOF AANVRAGEN
Het aanvragen van verlof vindt plaats middels een aanvraagformulier. Het
aanvraagformulier kunt u bij de directeur en/of de leerkracht van uw kind(eren)
opvragen. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim, brengt de school de
leerplichtambtenaar van de gemeente Gennep (mevr. Hildegard Thijssen) op de
hoogte van het verzuim en de achterliggende problematiek. De
leerplichtambtenaar kan de ouders/verzorgers en de leerling preventief oproepen
om ze te wijzen op de mogelijke consequenties. Uiteraard streven we ernaar dit soort
zaken eerst met elkaar te bespreken.
NATUUROUDERS
Alle groepen maken ieder jaar een natuurwandeling. De kinderen van de oneven
groepen (3, 5 en 7) krijgen een wandeling onder leiding van natuurouders. Deze
ouders zetten een route uit en begeleiden groepjes kinderen tijdens de wandeling.
De natuurouders kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Mocht u het leuk vinden om de
natuurouders te helpen, kunt u zich melden via info@debrink.nl.
BELLEN & PAUZETIJDEN

Starten van de dag
groep 1/2

Starten van de dag
groep 3 t/m 8

Afsluiten van de dag
groep 1/2

Afsluiten van de dag
groep 3 t/m 8

De kinderen nemen op het schoolplein afscheid van
ouders/verzorgers. De kinderen kunnen zodra de deur
open is zelfstandig naar binnen lopen of zij lopen mee
met de leerkracht die bij de deur staat.
Ouders/verzorgers van kinderen die net gestart zijn
mogen mee naar binnen (totdat de kinderen 6 weken op
school zijn).
De bel gaat dagelijks om 8.25u, de deuren bij de
verschillende ingangen zijn dan open. De kinderen die
gebruik maken van de voorschoolse opvang worden
door de leidsters afgezet bij het lokaal, of op het plein.
Om 8.30 uur worden de buitendeuren gesloten, zodat de
lessen ook echt om 8.30 uur kunnen starten. Kinderen
(zeker vanaf groep 5) die structureel te laat komen,
worden hierop aangesproken (dat geldt ook voor de
ouders/verzorgers) en de gemiste tijd wordt ingehaald.
Natuurlijk gaan we niet meteen over tot deze maatregel,
maar de praktijk laat zien dat het meestal dezelfde
kinderen zijn die te laat binnenkomen
De leerkracht loopt iedere dag samen met de kinderen
naar buiten. Ouders/verzorgers, opa’s en oma’s wachten
hier hun (klein)kinderen op. De kinderen die gebruik
maken van de buitenschoolse opvang, verzamelen bij
het ronde bankje rond de boom (midden op het plein),
hier staan de leidsters van de BSO te wachten. Op het
plein is vrijwel altijd tijd voor een korte vraag. Heeft u een
uitgebreidere vraag? Maak dan even een afspraak.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan via de drie
buitendeuren naar buiten. De kinderen die gebruik
maken van de buitenschoolse opvang, verzamelen bij
het ronde bankje rond de boom (midden op het plein),
hier staan de leidsters van de BSO te wachten.

SPEELKWARTIER GROEP 3 - 8
Maandag t/m vrijdag
10.15 uur – 10.30 uur
De kinderen uit de midden –en bovenbouw spelen op het plein en in de sport- en
speelstraat. Er surveilleren minimaal twee leerkrachten.

LUNCHPAUZE GROEP 3 - 8
Eten in de klas
12.00 – 12.15 uur
Buitenspelen
12.15 – 12.30 uur
De kinderen uit de midden– en bovenbouw spelen op het plein en in de sport- en
speelstraat. Er surveilleren minimaal drie leerkrachten.

FRUIT ETEN/ LUNCHEN
Kinderen van groep 1 en 2 hebben ‘s morgens een kwartier fruitpauze. Geeft u de
kinderen niet te veel mee en voorzie het fruit van een naam. De kinderen van de
andere groepen kunnen desgewenst ook fruit, een boterham of iets te drinken, liefst
in een beker, meenemen voor in de ochtendpauze. Geeft u de kinderen geen
snoep of speelgoed mee naar school. Dat geldt ook voor de lunch tussen de
middag. In groep 1 en 2 brengen de kinderen het eten dat over is mee terug naar
huis.

TRAKTATIES
Jarig zijn is een feest! We vragen aan ouders/verzorgers om de traktaties klein te
houden. In de groepen 1-2 en 3 wordt de traktatie, mits de traktatie dit toelaat, aan
het einde van de dag met de kinderen mee naar huis gegeven. In de groepen 4 tot
en met 8 wordt er voor de fruitpauze getrakteerd, de traktatie wordt in principe in de
pauze op gegeten. Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van
traktaties die lekker en niet te groot zijn.

GYM
Alle kinderen van De Brink gymmen in de gymzaal. Elke leerling dient de volgende
gymspullen bij zich te hebben: sportbroek en T-shirt of turnpakje, schone sokken en
geschikte schoenen (geen schoenen met zolen die strepen achterlaten op de
vloer). De kinderen mogen de gymkleding na de les niet aanhouden; de gymspullen
gaan mee naar huis, zodat ze niet zoekraken en gewassen kunnen worden. Bij het
ontbreken van de gymkleding, wordt er niet mee gegymd. Kan uw kind niet
meedoen met de gymles? Laat het ons even weten via een briefje of via het
ouderportaal. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 2x per week gymles. De
kinderen van groep 1-2 krijgen 1x in de week gymles in de grote gymzaal. In
schooljaar 22-23 maken we gebruik van een vakleerkracht gym. Vakleerkracht Kas
van den Bosch geeft les aan de groepen 1 t/m 8. Er wordt een schema gemaakt
zodat alle kinderen evenveel les krijgen van de vakleerkracht.
Dinsdag:

1ste uur: 8.30 – 9.15

Blok 1
6 sept. t/m 6 dec.

Blok 2
13 dec. t/m 4 april

Blok 3
11 april t/m eind
schooljaar

8

8

8

7

7

7

3de uur: 10.30 –
11.15

3

1/2A

1/2A

4de uur: 11.15 –
12.00

4

1/2B

1/2B

5de uur: 12.30 –
13.15

5

5

3

6de uur: 13.15 –
14.00

6

6

4

Blok 1

Blok 2

Blok 3

12.30 – 13.15 uur

7

7

7

13.15 – 14.00 uur

6

6

6

11.15 – 12.00 uur

1/2A

4

12.30 – 13.15 uur

1/2B

13.15 – 14.00 uur

4

5

5

11.15 – 12.00 uur

3

3

3

12.30 – 13.15 uur

5

4

4

2de uur: 9.15 –
10.00
pauze

pauze

Maandag:

Woensdag:

Donderdag

13.15 – 14.00 uur

6

Vrijdag:
12.30 – 13.15 uur
13.15 – 14.00 uur

3
8

8

8

BIBLIOTHEEK
Sinds een aantal jaren hebben we op De Brink onze eigen Bibliebrink. Dit is een ‘Bieb
op School’, een BoS. Deze bibliotheek is opgezet in samenwerking met Biblioplus.
Onze Bibliebrink wordt gerund door een aantal enthousiaste vrijwilligers.
Alle kinderen gaan volgens rooster eenmaal per week hun boeken ruilen. Dit zijn
boeken die zij op school lezen, maar ook boeken die mee naar huis mogen.
Tussentijds kan er in overleg met de leerkracht altijd naar een nieuw boek gezocht
worden.
Ongeveer één keer in de zes weken op vrijdag komen ook de kinderen van Spring
(kinderopvang) met een pedagogisch medewerker boeken lenen.
Twee dagen in de week, op maandag en woensdag, is de Bibliebrink na schooltijd
een half uurtje geopend, zodat u ook voor thuis kinderboeken kunt lenen.

MUZIEKROOSTER
De leerlingen uit groep 1 t/m 8 krijgen eens in de twee weken op donderdag,
volgens een vast rooster, muziekles van onze vakdocent Katia Oome.

COMMUNICATIE
Op school gebruiken we het platform Basisonline Ouderportaal. Vrijwel alle
oudercommunicatie (op groepsniveau) vindt u hier. Denk aan: het uitnodigen en
plannen van de oudergesprekken, de schoolkalender en het vragen van ouderhulp.
Alle nieuwe ouders of verzorgers ontvangen bij de inschrijving van hun kind(eren) de
inloggegevens. Complexere zaken (kind gerelateerd) bespreken we liever
persoonlijk. U kunt altijd een gesprek aanvragen met de leerkracht(en) van uw
kind(eren). Als u de leerkrachten van uw kind(eren) een berichtje stuurt, denkt u er
dan aan om beide leerkrachten aan te vinken?

INFO
Iedere laatste vrijdag van de maand verschijnt er een nieuwsbrief van school, de
zgn. info, met actuele berichten vanuit school. Ook andere geledingen kunnen
hierin informatie voor ouders of verzorgers en leerlingen kwijt (bijv. informatie vanuit
de Medezeggenschapsraad, de Schoolraad en de Kinderraad). De info wordt via
het ouderportaal verstuurd.

SCHOOLKALENDER
De schoolkalender is te vinden op het Ouderportaal.

PROTOCOL: INFORMATIEVOORZIENING GESCHEIDEN OUDERS OF VERZORGERS
Een scheiding van ouders of verzorgers van kinderen op Basisschool De Brink komt
regelmatig voor. Naast het feit dat dit voor kinderen emotioneel een zware belasting
kan zijn, kunnen zich op organisatorisch vlak in relatie tot school onduidelijke en
ongewenste situaties voordoen. We hebben daarom een protocol opgesteld
‘Informatie-voorziening gescheiden ouders of verzorgers’. Wat mag en wat moet?
Wat mag je verwachten van school, maar wat kan soms ook niet.
Het protocol heeft tot doel om:
•
•

Beleid en positie van de school in scheidingssituaties te beschrijven.
De afspraken in relatie tot de school van de kinderen tussen
scheidende/gescheiden ouders of verzorgers helder te stellen.

Een belangrijk onderdeel van dit protocol is het formulier ‘Informatievoorziening
gescheiden ouders of verzorgers’. Hierin geven beide ouders of verzorgers
bijvoorbeeld aan:
•
•
•

of er een ouderschapsplan opgesteld is;
wie het ouderlijk gezag heeft;
of een nieuwe partner bij het gesprek aanwezig mag zijn.

Bij scheidingssituaties wordt dit formulier aan ouders/verzorgers voorgelegd.

WETGEVING AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Dat betekende dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving
geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
gold dan niet meer. De AVG versterkte de positie van de betrokkenen (de mensen
van wie gegevens werden verwerkt). Zij kregen nieuwe privacy rechten en hun
bestaande rechten werden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken,
kregen meer verplichtingen. De nadruk lag –meer dan toen –op de
verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de
wet hielden. Dit vroeg ook van school om een andere manier van denken. Een
belangrijk onderdeel van de wet was dat degene van wie je de persoonlijke
gegevens verzamelde expliciet toestemming gaf voor het gebruik van deze
gegevens voor specifieke doeleinden. Er is nu dus een actieve handeling nodig van
leerlingen en ouders om ergens hun goedkeuring voor te krijgen, bijvoorbeeld het
geven van een handtekening. Je mag alleen de gegevens gebruiken voor de
doelen waar vooraf die expliciete toestemming voor gegeven is.
Wat betekent dit voor De Brink?
Met ingang van het schooljaar ’18-’19 nemen we in het jaarboekje geen
adresgegevens van kinderen meer op. Dit betekent dat u alleen de namen van de

leerlingen uit een klas kunt zien, deze lijst krijgt u éénmalig aan het eind van het
schooljaar, voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. Op het ouderportaal kunt u uw
adresgegevens invullen en toestemming geven, zodat andere ouders/verzorgers
deze gegevens toch kunnen zien. Er is dus een actieve handeling van ouders/
verzorgers voor nodig. Daarnaast zullen we als school nog bewuster om moeten
gaan met het delen van foto- en filmmateriaal. Toestemming van ouders/ verzorgers
voor het plaatsen van beeldmateriaal is noodzakelijk. Foto- en filmmateriaal wordt
uitsluitend verspreid via ons beveiligde ouderportaal van Basisonline. We respecteren
het besluit van ouders/verzorgers die geen toestemming geven voor het publiceren
van foto- en filmmateriaal en we houden hier rekening mee. Als ouders zélf echter
foto’s en filmpjes gaan maken en deze dan verspreiden via Social Media, kunnen wij
de privacy van onze leerlingen niet meer garanderen.
Wilt u foto’s en/of filmpjes, die gemaakt zijn op basisschool De Brink, op Social Media
plaatsen? Vraag dan vooraf toestemming aan de ouders of verzorgers van de
betrokken kinderen.
GESPREKKENCYCLUS DE BRINK
Algemene informatieavond
In de derde week na de zomervakantie wordt er een algemene informatieavond
georganiseerd voor de groepen 1 t/m 8. De leerlingen en ouders/verzorgers komen
gezamenlijk op school. De avond is op basis van inloop.
Voor de ouders/verzorgers van leerlingen van groep 3 en groep 8 worden er extra
presentaties gegeven door de leerkrachten, omdat in deze groepen vaak wat extra
behoefte aan informatie is.
Informatieavonden voor de ouders/verzorgers van groep 7 en 8
In november wordt er een algemene informatieavond over het VO georganiseerd
voor ouders/verzorgers van leerlingen van groep 7-8. Dit wordt gedaan door de
coördinator van het Elzendaalcollege.
Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 7 en 8 worden er
gedurende het schooljaar informatieavonden georganiseerd door de middelbare
scholen in onze regio. Wij adviseren u deze avonden te bezoeken met/zonder uw
zoon/dochter.
De leerlingen van groep 8 zullen een aantal scholen bezoeken gedurende het
schooljaar. Mochten er nog vragen zijn, neem gerust contact op met de leerkracht.
Startgesprekken
Met ingang van schooljaar 2020-2021 zijn we begonnen op De Brink met
startgesprekken. Dit betekent dat alle leerkrachten gesprekken voeren waarbij zowel
ouders/verzorgers als de leerling aanwezig zijn. Het doel van deze gesprekken is om
kennis te maken met elkaar en om eventueel afspraken te maken voor het
aankomende schooljaar. Op deze manier hopen wij op een goede afstemming
tussen leerkracht, ouders/verzorgers en de leerling.

Welbevindingsgesprekken
In november vinden er welbevindingsgesprekken plaats. We bespreken tijdens deze
gesprekken de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw zoon/dochter en hoe zij de
start van het schooljaar hebben ervaren. Dit gesprek is facultatief voor
ouders/verzorgers. Zij mogen zich aanmelden voor een gesprek, maar leerkrachten
kunnen ouders/verzorgers ook uitnodigen.
Kindgesprekken
Gedurende het schooljaar voeren alle leerkrachten van groep 2 t/m 8
kindgesprekken (onder schooltijd) met de leerlingen. Leerlingen gaan met de
leerkracht in gesprek over hun leerdoelen, hoe ze dit willen doen en wie ze daarbij
kan helpen (en op welke manier). De uitwerking van dit gesprek is te vinden in het
portfolio van de leerling.

Kindgeleide oudergesprekken
In februari/maart wordt het eerste rapport voor de leerlingen opgesteld. De
leerlingen bespreken hun portfolio met de ouders/verzorgers. Op deze wijze worden
bijvoorbeeld de resultaten van de afgenomen toetsen besproken, de doelen die de
leerling voor zichzelf heeft opgesteld worden geëvalueerd en nieuwe doelen
worden gedeeld met ouders/verzorgers. De leerkracht geeft aanvullende informatie
in samenwerking met de leerling.
In juni kan er eventueel ook een oudergesprek plaats vinden, maar dit is facultatief
voor ouders/verzorgers. Dit kan ook op uitnodiging van de leerkracht indien hij/zij dit
prettig vindt.
Adviesgesprekken groep 8 Voortgezet Onderwijs
De adviesgesprekken voor de kinderen uit groep 8 worden in januari gevoerd.
Bovenstaande is hieronder in een schema weergegeven.
Start schooljaar:
Startgesprekken
met ouders of verzorgers en
week 2 t/m 4
leerling
November
Welbevindingsgesprekken
(facultatief voor ouders of
verzorgers)
Januari
Adviesgesprekken groep 8 met ouders of verzorgers en
leerling
Februari/maart
Voortgangsgesprek
met ouders of verzorgers en
leerling (vanaf groep 2 met
leerling)
Maart
Afsluitend gesprek
met ouders of verzorgers en de
leerling van groep 8
Juni
Voortgangsgesprek
(facultatief) met ouders of
verzorgers en leerling (vanaf
groep 2 met leerling)

MET DE FIETS NAAR SCHOOL
We stimuleren leerlingen en ouders of verzorgers om lopend of op de fiets naar te
school te komen. Vanaf groep 6 gaan de leerlingen op de fiets naar uitstapjes in de
omgeving van Ottersum. De leerlingen dragen veiligheidshesjes.

AFSCHEID NEMEN
Leerlingen uit groep 3 t/m 8 die naar school worden gebracht door hun ouders of
verzorgers, nemen op het schoolplein afscheid. De leerlingen kunnen vanaf 08.25 uur
zelfstandig naar binnen. Wilt u kort iets aangeven of vragen aan de leerkracht? Loop
dan even mee naar binnen. Helaas is er ’s ochtends geen tijd om uitgebreid dingen
te bespreken. Maak in dat geval dan een afspraak met de leerkracht(en). De
kleuters worden om 08.25 uur opgehaald door de leerkracht en lopen samen met de
leerkracht naar binnen. Om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen, kunt
u thuis met uw kind oefenen zelf de jas aan en uit te doen, veters te strikken enz. Laat
de jassen ook niet te snel thuis. Als het weer verandert, hebben de kinderen geen
jas.

MOBIELE TELEFOONS
In de klas zijn mobiele telefoons niet toegestaan. Mobiele telefoons kunnen worden
afgegeven bij de leerkracht. Aan het eind van de dag kan de telefoon mee naar
huis genomen worden. De school is niet verantwoordelijk voor deze mobiele
telefoons.

E.H.B.O
Wanneer een leerling bij een klein ongelukje betrokken raakt, kan er op school
eerste hulp verleend worden. Er is altijd een BHV'er op school aanwezig. Als het
ernstiger is, nemen we contact met de ouders/verzorgers op. Indien
ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn en er een arts moet worden geraadpleegd,
gaat een van de leerkrachten met de leerling mee. Heeft uw kind in geval van een
klein ongelukje of een insectenbeet bv. een speciale behandeling nodig, meld dit
dan op school, zodat wij hier op kunnen anticiperen.

KLASSENFOTO
Elk jaar worden er door een fotograaf foto’s gemaakt, individueel en per gezin. Van
alle groepen wordt ook een klassenfoto gemaakt. U kunt dan, op eigen kosten, al of
niet een keuze uit het aanbod maken.

GEVONDEN VOORWERPEN
Het gebeurt vaak dat leerlingen kledingstukken, tassen e.d. laten liggen. Alle
gevonden voorwerpen worden in een doos in het kantoor van de conciërge
bewaard. Mist u een kledingstuk van uw kind, kom dan even kijken. Op enkele
momenten, bv. op ouderavonden, stallen we de gevonden voorwerpen in de hal
uit, zodat u nog eens aan deze spullen wordt herinnerd. Wilt u jassen, laarzen,

gymkleding en -schoenen zoveel mogelijk van een naam voorzien? Vergeet u ook
het lusje aan de jas niet, zodat hij goed kan worden opgehangen.

CULTURELE VORMING
Iedere groep bezoekt door de jaren heen, in het kader van de culturele vorming,
enkele voorstellingen. Dit kan ballet, muziek, toneel, cabaret, film enz. zijn. Soms
gaan we naar een schouwburg of theater. Een enkele keer wordt de voorstelling op
school gegeven. Er worden ook projecten op school rondom kunst/cultuur gegeven.

HOOFDLUISCONTROLE
Hoofdluis is op veel (basis)scholen een regelmatig terugkerend probleem en het is
moeilijk om ervan af te komen. Dat komt omdat hoofdluis erg besmettelijk is.
Hoofdluis verspreidt zich razendsnel. Hoe eerder u erbij bent, hoe kleiner de kans dat
de hoofdluis zich uitbreidt. Vaak controleren is dus belangrijk, zowel thuis als op
school. Hoofdluis komt vooral voor bij jonge kinderen tussen de drie en twaalf jaar.
Het bestrijden van hoofdluis is primair de verantwoordelijkheid van de ouders of
verzorgers. Als school dragen wij een steentje bij aan de bestrijding van hoofdluis
door kinderen regelmatig te screenen. Het doel van deze screening is het signaleren
van neten of luizen. Deze worden niet verwijderd d.m.v. bijvoorbeeld kammen. De
behandeling ligt in handen van de ouders /verzorgers.
Leerlingen, bij wie luizen en/of neten gevonden worden, krijgen dat in principe niet
te horen, zij horen dat thuis via hun ouders/verzorgers. Indien de leerling een
vermoeden heeft (wat meestal het geval is) wordt hij/zij discreet ingelicht zodat de
rest van de klas het niet meekrijgt. De screeners zoeken hierbij naar de balans tussen
openheid en privacy. De controleur geeft de naam/namen van het betreffende
kind/kinderen door aan de aanwezige luizencoördinator.
De luizencoördinator neemt zo spoedig mogelijk na de controle contact op met de
betreffende ouders/verzorgers (als alle leerlingen gecontroleerd zijn i.v.m.
broertjes/zusjes), geeft advies en verwijst naar de website van de GGD en de school.
Als school hebben we een duidelijke voorkeur voor behandelen, hier zal ook eerst
om gevraagd worden. Na behandeling verwachten we de leerling(en) gewoon
terug op school. Lukt het niet om meteen te behandelen? Het kind blijft de hele dag
op school en wordt na schooltijd door u thuis behandeld.
De hele groep wordt daarna vrij snel opnieuw gecontroleerd. Ouders/verzorgers uit
de betreffende groep(en) ontvangen hierover een bericht via het Ouderportaal. Als
u zelf tussentijds ontdekt dat uw kind hoofdluis heeft, meld dit dan even op school.
Dan kan er eventueel actie worden ondernomen.
Op school is een vast team van ouders/verzorgers die regelmatig alle kinderen op
hoofdluis controleert. De data (steeds in de week volgend na een vakantie) staan
op de kalender. Het is fijn als u er thuis rekening mee houdt; dus geen ingewikkelde
kapsels, geen gel e.d. die dag in de haren. Het protocol Preventie Hoofdluis is te
vinden op de website van de school.

SCHOOLVERLATERSKAMP
Als afsluiting van de basisschoolperiode wordt er voor de schoolverlaters in één van
de laatste schoolweken een kamp georganiseerd. Het is een bestemming niet zo ver
uit de buurt die voor de kinderen met de fiets te bereiken is. Enkele leerkrachten
gaan mee als begeleiding. We vragen aan de ouders/verzorgers een eigen bijdrage
voor dit kamp. U ontvangt hierover t.z.t. informatie.

VERGOEDING REISKOSTEN BIJ EEN EXCURSIE
Rijdt u tijdens een excursie voor school en wilt u gebruik maken van een vergoeding?
Op de website van de school kunt u onder het kopje ‘ouders’ > ‘formulieren’>
‘reiskostenformulier’ hiervoor een reiskostenformulier vinden.

KLACHTENREGELING
Wanneer u ergens niet tevreden over bent, hopen wij dat wij hier middels
gesprekken samen uit kunnen komen. Mocht u niet tevreden zijn over het oplossen
van uw klacht dan kunt u middels ons protocol klachtenregeling Stichting Lijn 83
kijken welke stappen u kunt ondernemen. Dit protocol is terug te vinden op de
website van Stichting Lijn 83.
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