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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt de “Ouderkalender” voor het schooljaar 2018-2019. Hier kunt u alle activiteiten overzien, die in het
komende schooljaar zijn gepland. In het Ouderportaal is een agenda opgenomen waarin bijzondere data zijn vermeld.
Veranderingen maken wij ook bekend via het Ouderportaal.
Het is dus belangrijk dat u de berichten in het Ouderportaal leest. Verandert uw emailadres? Geef het ons door!
Hetzelfde geldt voor uw telefoonnummer. Als uw kind onverwacht ziek wordt willen we u graag kunnen bellen maar
dat lukt alleen als we het juiste telefoonnummer hebben.
Wij adviseren u deze kalender een centraal plekje te geven in uw huis, omdat er veel informatie in staat die u in de
loop van het schooljaar nodig hebt.
De overige inhoudelijke informatie van onze school is opgenomen in onze “Schoolgids”. Deze is te vinden op onze
website www.bs-mariagoretti.nl.
Indien u suggesties heeft voor verbetering van deze Ouderkalender of de Schoolgids, kunt u contact opnemen met de
directie. Wij staan altijd open voor tips en suggesties.
We gaan er samen weer een fijn schooljaar van maken!
Namens het team van basisschool Maria Goretti
Tejo Eyndhoven, directeur
(2 juli 2018)
Basisschool Maria Goretti
Picardie 64, 6591 JG Gennep
0485 51 17 83
info@bs-mariagoretti.nl
www.bs-mariagoretti.nl
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Inzet personeel BS Maria Goretti
Dit schooljaar werken we opnieuw met 5 groepen;
Groep 1/2

Juf Fenke Wenting
Juf Ellen Michels

(ma-di)
(wo-do-vrn)

Groep 3

Juf Mandy van Riswick
Juf Stans Jetten

(ma-di-do-vr)
(wo)

Groep 4/5

Juf Brenda Verbiesen

(ma-di-wo-do-vr)

Groep 6/7

Juf Mariël de Groot
Juf Stans Jetten

(ma-di-wo)
(do-vr)

Groep 8

Juf Elzemiek Paijens

(ma-di-wo-do-vr)

IB
Directeur

Juf Isabel Jansen
(di-wo-vr)
MeesterTejo Eyndhoven (ma-do-wo-do)

Secretaresse
Administratie
Conciërge
Schoonmaak

Mw. Joan Arts
Mw. Riekje Bernards
Mhr. Toon Hermens
Mw. Astrid Peters
Mw. Wilma Peters

(di-do)
(ma-vr)
(ma-wo)

Adressen
Het schoolbestuur:
Basisschool Maria Goretti is een school van Stichting Lijn 83po.
Stichting Lijn 83po:
Postadres:
Bezoekadres:

Postbus184 6590 AD Gennep
Picardie 32a
6591 JE Gennep
T.
0485-540939
E.
info@lijn83po.nl
W.
www.lijn83po.nl

College van bestuur:

Dhr.Michiel Leijser (plv CvB)

Onderwijsinspectie:

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vertrouwensinspecteur intimidatie, misbruik, geweld en discriminatie: 0900-1113111

Begeleidingscentrum voor Onderwijs en Opvoeding (BCO):
BCO
Postbus 829, 5900 AV Venlo
T.
077 – 3519284
Gemeente Gennep:
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ESG “Pica Mare”:

Picardie 34, 6591 JG Gennep
T.
0485 – 514848

Bureau Jeugdzorg:

Noorderhof 14, 5804 BV Venray
T.
088 0072970
E.
venraij@bjzlimburg.nl
W.
www.bjzlimburg.nl

Jeugdgezondheidszorg:

GGD Limburg-Noord
Postbus 1150
5900 BD Venlo
T.
088- 119 12 00
E.
info.ggd@vrln.nl
W.
www.ggdlimburgnoord.nl

Schooltijden
Onze school hanteert het vijf-gelijke-dagen-model.
Het vijf-gelijke dagen model houdt in dat alle schooldagen om 08:30u beginnen en om 14:00u eindigen.
‘s Morgens hebben de kinderen pauze van 10:15u tot 10:30u. En ‘s middags is er lunchpauze van 12:00u tot 12:15u
waarna de leerlingen en de leerkrachten pauze hebben tot 12:30u. De leerlingen mogen 10 minuten voor aanvang de
klaslokalen in (om 08:20u).
Ouders zijn van harte welkom om voor schooltijd even binnen te lopen, werkjes te bekijken of een praatje met de
leerkracht te maken. Ook na schooltijd bent u welkom om even binnen te lopen.
Vakantierooster 2018-2019
Eerste schooldag

ma. 20-08-2018

Herfstvakantie

ma. 15-10-2018 t/m

vr. 19-10-2018

Kerstvakantie

ma. 24-12-2018 t/m

vr. 04-01-2019

Voorjaarsvakantie

ma. 04-03-2019 t/m

vr. 08-03-2019

Goede Vrijdag

Vr. 19-04-2019

Meivakantie

ma. 22-04-2019 t/m

Vr. 03-05-2019

Hemelvaartsvakantie

do. 30-05-2019 t/m

vr. 31-05-2019

2e Pinksterdag

ma. 10-06-2019

Zomervakantie

ma. 08-07-2019 t/m

vr. 16-08-2019

Studiedagen (extra vrije dagen):
24 okt 2018
Hele dag (Differentiatie)
6 dec 2018
Hele dag (Organisatie)
21 dec 2018
Halve dag (vanaf 12:00u)
13 feb 2019
Hele dag (Vreedzame School)
01 mrt 2019
Halve dag (vanaf 12:00u)
05 juni 2019
Hele dag (organisatie)
05 juli 2019
Halve dag (vanaf 12:00u)
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Let op! Niet alle studiedagen zijn hier weergegeven. De school beschikt nog over in te zetten uren voor later te
plannen studiemomenten. We streven er naar deze niet in héle maar in halve dagen weg te schrijven. Aankondiging
enkele weken voorafgaand via het Ouderportaal.
Verlof aanvragen
Wanneer u buiten de bovengenoemde vakanties en vrije dagen een extra verlofdag wilt aanvragen voor uw kind, kunt
u hiervoor een aanvraagformulier vragen aan onze administratie. Óf de aanvraag downloaden vanaf onze website.
Dit formulier moet uiterlijk 10 dagen van tevoren ingevuld worden ingeleverd bij de directeur van de school. Extra
verlof wordt slechts bij uitzondering verleend. Kaders hiervoor zijn opgesteld door de leerplichtambtenaar van de
gemeente. In de week voorafgaand aan een vakantie en in de week ná een vakantie mag geen verlof worden
toegekend.
De medezeggenschapsraad (MR)
In het kort treft u hier een samenvatting van de taken van de medezeggenschapsraad (MR).
Belangen behartigen
De MR bestaat uit leden van het team (teamgeleding) en ouders van kinderen die op Maria Goretti onderwijs krijgen
(oudergeleding). De oudergeleding komt op voor de belangen van de ouders en de teamgeleding voor die van de
leerkrachten, het schoolteam.
In goede samenwerking behartigen zij samen de belangen van de school in het algemeen.
Afgevaardigden scholen
Op bestuursniveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten afgevaardigden van
een aantal MR-en van de Lijn 83-scholen. De overige scholen hebben de GMR in hun bevoegdheden gemandateerd.
De GMR behartigt zaken die alle scholen, die onder de stichting vallen, aangaan. De MR heeft het recht om van elke
geleding een afgevaardigde te sturen; een teamlid en een ouderlid.
Recht op inspraak
Voor iedere MR-vergadering hebben de voorzitter van de MR en de directeur van
de school een zogenaamd ‘vooroverleg’. Zaken die dan aan de orde komen, komen
terug in de MR-vergaderingen. Indien nodig woont de directeur de vergadering bij,
om bijvoorbeeld zaken nader toe te lichten.
De MR heeft recht op inspraak over o.a. de volgende beleidsonderwerpen: het
formatieplan, de schoolbegroting, de zorgstructuur, de groepsindeling, de
kwaliteitszorg, het ICT-beleidsplan, de besteding van het schoolbudget en het
vakantierooster.
Dit houdt in dat als de MR het niet eens is met een bepaald voorstel er gezocht
moet worden naar een alternatief. De MR kan daarbij zelf ook een tegenvoorstel
doen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda en de notulen
worden op de website van school gepubliceerd.
Samenstelling:
De samenstelling voor het komende schooljaar is als volgt:
Namens de ouders:
Namens het team:

Blz. 5 BS Maria Goretti

Ron van den Goor
Bart Kroon
Femke Wenting
Isabel Jansen
Ouderkalender en schoolgids B

2018-2019

Vragen?
Als ouder kunt u terecht bij de MR met vragen die betrekking hebben op de organisatie van de school. Deze vragen
worden in de MR vergadering besproken en indien nodig teruggekoppeld naar de directie.
Voor de MR is het belangrijk om te weten wat er leeft onder de ouders. Op die manier kunnen wij ons gezamenlijk
inzetten voor de belangen van onze kinderen, die voor ouders en school centraal staan op de Maria Goretti school.
De ouderraad (OR)
Op 1 januari 2006 is de oudervereniging van onze school opgericht. Dit is een vereniging van alle ouders of verzorgers
van de leerlingen op onze school. Alle ouders/verzorgers van een leerling
worden bij aanmelding automatisch lid van deze vereniging. Het ‘bestuur'
van deze vereniging is de ouderraad (OR).
De OR wordt gekozen door de leden van de oudervereniging en bestaat uit
ongeveer 10 personen. De ouderraad heeft als doel de school te
ondersteunen en de ouders zoveel mogelijk bij alles wat op school gebeurt
te betrekken. Zij behartigt de belangen van alle ouders.
U kunt de ouderraad dan ook altijd aanspreken over zaken die u graag
naar voren wilt brengen.
De ouderraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar.
De ouderraad helpt de school bij de organisatie van een groot aantal
schoolactiviteiten zoals: Sinterklaas, schoolreis, Kerstmis, carnaval,
schoolkamp, etc.
Samenstelling ouderraad
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

Martine Vos
Riekje Bernards
Maaike vd Sterren

leden:

Renate Janssen
Nicole Peters
Roos van Otterdijk
Hasna Hassairi
Darija Petrovic
Pascalle Wittebrood
Danielle Hendriks
Daisy Brouwers
Irene Franken

De ouderraad bestaat uit ongeveer 12 ouders die zich inzetten voor de ondersteuning van schoolactiviteiten.
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de voorzitter.
De ouderbijdrage schooljaar 2018-2019
De afspraken over de ouderbijdrage zijn vastgelegd in een protocol. Nieuwe ouders krijgen dit protocol bij aanmelding
overhandigd. De ouderraad en de medezeggenschapsraad van Maria Goretti voeren gezamenlijk de regie over o.a. de
hoogte van de (vrijwillige) ouderbijdrage. De ouderbijdrage is € 30,00 per kind. Voor de kleuters die tussentijds
instromen (vanaf januari), is de ouderbijdrage € 2,50 per maand.
Als u een machtiging hebt ingevuld wordt de ouderbijdrage automatisch in 1 of 2 termijnen per jaar van uw rekening
afgeschreven.
Indien u geen machtiging hebt ingevuld verzoeken wij u vriendelijk om de ouderbijdrage over te maken op:
Banknummer: NL51 RBRB 0918175798 O.v.v. ouderbijdrage Maria Goretti.
Met het geld van de ouderbijdrage worden diverse activiteiten op school bekostigd. Deze activiteiten zijn
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bijvoorbeeld: Sinterklaas, Kerst, oliebollen bakken, carnaval, Schlagerbal, Pasen, voetbaltoernooi, schoolreis,
schoolverlaterskamp,, activiteiten in de laatste schoolweek, de musical, opa- en omadag, themabijeenkomsten voor
ouders en lief & leed. Voor het schoolverlaterskamp wordt verder een aparte bijdrage van 35 euro aan de ouders
gevraagd. Hiervan wordt de huur van het gebouw betaald.
Iedere twee jaar wordt er een schoolreis georganiseerd. Om de busreis te bekostigen wordt per kind een extra
bijdrage van 8 euro gevraagd. Aan het begin van ieder schooljaar houdt de ouderraad een jaarvergadering voor alle
leden. De statuten en de begroting kunnen dan door ouders worden ingezien.
Verkeersveiligheid
Lopend of fietsend naar school?
Gelet op de situatie rond de school, vragen wij u de kinderen zoveel mogelijk te voet naar school te laten gaan.
Kinderen die verder van school wonen, gebruiken natuurlijk de fiets. Wijs uw kind er op dat ze op de stoep met hun
fiets aan de hand moeten lopen. Dat geldt ook voor de schuine helling naar de fietsenstalling op het schoolterrein. De
hekken bovenaan de helling zijn bedoeld om te voorkomen dat de kinderen op de fiets de helling af rijden of fietsen
op de stoep! Dit voorkomt gevaarlijke situaties. Afstappen dus.
Met alle ouders van de school worden afspraken gemaakt over verkeersgedrag. Hiervoor is met ingang van 2014 een
ouder-convenant opgesteld.
Wij rekenen er op dat alle ouders van de school de veiligheid in het verkeer ondersteunen in het belang van onze
kinderen.
Fietsenstalling
De indeling van de fietsenstalling is als volgt:




De fietsenrekken aan de voorkant van de school zijn alleen bedoeld voor bezoekers, ouders, personeel en
kinderen van groep 1-2.
Op het schoolplein in de fietsenstalling is de ruimte voor de groepen 3-7.
Op de aangegeven plaats in de ‘tunnel’ is de plaats voor de fietsen van groep 8.

De fietsenstalling is op slot tussen 8.30u en 14.00u. Als u vóór 8.30u al weet dat uw kind de fiets onder schooltijd
nodig heeft om bijvoorbeeld naar de tandarts te gaan, mag de fiets voor de school worden gezet.
Afspraken rondom de verkeersveiligheid
1.
2.
3.
4.

De kinderen moeten bij het oversteken als voetganger gebruik maken van het zebrapad.
De ouders maken afspraken met de kinderen, wáár de kinderen moeten wachten. Het kind kan dan rustig
oversteken.
Ouders geven daarin het goede voorbeeld, de kinderen zullen dit zeker volgen.
Met nadruk wijzen wij ouders op de parkeermogelijkheden op het parkeerterrein bij de sporthal of in de
Wagenstraat.
Zeker niet parkeren buiten de parkeervakken voor de school! Dit is onoverzichtelijk en zeer gevaarlijk voor
de kinderen en eventueel ouders die op de fiets zijn! Wij verzoeken u dringend wanneer u uw kind met de
auto naar school brengt of van school haalt om het stopverbod tussen de hekken bij het zebrapad te
respecteren! De politie ziet streng toe op overtredingen. Bij het zebrapad moet de situatie voor iedereen
overzichtelijk (= veilig) zijn en blijven!
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Gymnastiek
Groepen 1-2:
De kleuters spelen in de eigen speelzaal van onze school en brengen aan het begin van het schooljaar gymschoenen
(geen zwarte zolen) mee. Deze gymschoenen blijven gedurende het hele jaar op school. Als het kind nog niet kan
strikken, graag schoenen met elastiek of klittenband meegeven, voorzien van naam.
Groepen 3 t/m 8:
Het komend schooljaar wordt er opnieuw alleen op woensdag gegymd. De kinderen gaan gymmen in sporthal Pica
Mare. Omdat de kinderen van groep 3 nog veel omkleedtijd nodig hebben, hoeven zij alleen gymschoenen mee te
nemen. De sportkleding van de overige groepen bestaat uit een sportbroekje, T-shirt en sportschoenen. Schoenen
met zwarte zolen of schoenen die buiten gedragen worden mogen NIET in de gymzaal gebruikt worden. Ook graag de
naam van de leerling in de sportschoenen en de (sport)kleding aanbrengen! Met het oog op hygiëne worden tijdens
gymles onderhemden of maillots uitgedaan.
We hebben afgesproken dat de kinderen (vanaf groep 4) na de gymnastiekles mógen douchen. Kinderen hebben dan
naast hun gymnastiekspullen ook een handdoek, borstel, etc. nodig. In de wintermaanden is een warme muts aan te
bevelen i.v.m. natte haren.
Wat betreft de persoonlijke hygiëne zijn alleen ‘rollers’ toegestaan. Géén spuitbussen deodorant, want het is een
aanslag op de neus, de ogen en de adem als een grote groep kinderen spuitbussen hanteert.
Wanneer uw kind om één of andere reden niet kan of mag gymmen, vernemen wij graag de reden. Geeft u in dat
geval een briefje mee naar school voor de leerkracht.
Gymnastiekrooster Pica Mare

basisschool Maria Goretti groep 3 t/m 8

Woensdag (kleine zaal) groep 3
10:30 uur -12:00 uur

Woensdag (grote zaal) groep 4/5
10:30 uur -12:00 uur

Woensdag (kleine zaal) groep 6/7
12:30 uur – 14:00 uur

Woensdag (grote zaal) groep 8
12:30 uur – 14:00 uur

Zwemlessen
Sinds schooljaar 2012-2013 is er géén schoolzwemmen meer. Dit vinden wij erg jammer want we vinden dat kinderen
in het waterrijke Nederland moeten kunnen zwemmen. In het voorjaar van 2016 hebben wij met de gemeente
overlegd over het opnieuw invoeren van zwemles. Helaas bleek dat financieel niet haalbaar. Ouders die zelf geen
zwemles kunnen betalen kunnen wèl bij de gemeente vragen om financiële ondersteuning. Neem daarover contact op
met de directeur van de school.
Schoolgids en Ouderkalender
De Schoolgids van bs. Maria Goretti kunt u downloaden van onze website. Deze schoolgids bevat uitgebreide
informatie over het onderwijs op onze school. Leest u de informatie eens goed door, deze is belangrijk om goed zicht
te krijgen op onze school en het programma. Aan het eind van ieder schooljaar ontvangt u een papieren versie van de
Ouderkalender. Daarin zijn alle praktische gegevens over het nieuwe schooljaar te vinden.
Wanneer u verdere vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met school. Naast de schoolgids en de ouderkalender
vindt u veel informatie op de website van onze school: www.bs-mariagoretti.nl of op Facebook:
https://www.facebook.com/mariagoretti.gennep
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Informatieblad bs Maria Goretti
Op school willen wij zo weinig mogelijk losse ‘post’ op papier meegeven. In dat geval wordt dit zoveel mogelijk
meegegeven op donderdagen en dan alleen aan het oudste kind van ieder gezin.
Om de twe á drie weken wordt daarom (met veel hulp van een ouder) een digitaal informatieblad uitgebracht met
daarin informatie voor de ouders en de vrienden van onze school. Ook dit blad komt zo veel mogelijk op een
donderdag. Het wordt verstuurd via het Ouderportaal.
Het is daarom belangrijk dat u wijzigingen in uw e-mailadres per direct doorgeeft aan de administratie van de school.
Wijzigingen in belangrijke data en mededelingen worden in het informatieblad vermeld.
Als u meer informatie wilt kunt u ook de website van onze school raadplegen, het adres hiervan is:
www.bs-mariagoretti.nl.

Het Ouderportaal
Het BasisOnline Ouderportaal is het veilige platform waar ouder en school elkaar in een afgeschermde omgeving op
de hoogte houden en met elkaar samenwerken om een optimale ontwikkeling van het kind mogelijk te maken. Om in
te kunnen loggen, surft u naar https://ouders.basisonline.nl. Gebruik geen www. Middels de door school verstrekte
“token” logt u de eerste keer in, door op “Inloggen met token” te klikken. Vervolgens dient u alle benodigde gegevens
in te vullen (herkenbaar aan: *), en een wachtwoord te kiezen. Zorg dat u een werkend mailadres invult. Vervolgens
accepteert de school uw profiel waarna u kunt inloggen op het Ouderportaal. Telkens als er een bericht voor u is,
krijgt u daarvan een melding in uw e-mailbox. Via een link in de mail, logt u vervolgens gemakkelijk in op het
Ouderportaal.
Rapporten
Het rapport wordt in januari+ en juni aan de kinderen van groep 1 t/m 8 uitgereikt. De eerste ouder-kindgesprekken
(15-minutengesprekken) zijn in november. Deze gesprekken zijn met ouders én met uw kind. In november bespreken
we samen het welbevinden op school en de vooruitgang en prestaties van uw kind.
Na ieder rapport in januari en juni volgt opnieuw een rapportgesprek van 15 minuten. Ook daar verwachten wij u
samen met uw zoon of dochter.
Mocht u verder behoefte hebben aan een gesprek over uw kind dan kunt u dat aanvragen bij de leerkracht.
Vergaderingen
De teamleden vergaderen ongeveer één keer per maand. De ene keer betreft het een nieuw plan, werkwijze of
aanpak, de andere keer een evaluatie.
Er zijn verschillende overlegvormen; het duo-/paralleloverleg, het overleg van een commissie of werkgroep en
plenaire besprekingen met het gehele team. Thema’s zijn onderwijsinhoudelijk of organisatorisch. Eens in de zoveel
tijd wordt er een studiedag georganiseerd.
Onze school maakt voor de ontwikkeling van onze school onder andere gebruik van de diensten van BCO (Begeleidings
Centrum voor Onderwijs en Opvoeding) te Venlo.
Gedurende het schooljaar worden daarvoor studiebijeenkomsten belegd voor de ontwikkeling van onze school.
Momenteel richten wij ons op het borgen van recente verbeteringen, ICT vaardigheden en de invoering van ‘de
Vreedzame school’.
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De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:
 op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;

op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
 constructief conflicten op te lossen;
 verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
 open te staan voor verschillen tussen mensen.
Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief
sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.
Hierdoor wordt pestgedrag zoveel mogelijk voorkomen en samen bestreden. In de loop van dit schooljaar wordt een
ouderavond gehouden waarin we u er meer over kunnen vertellen.
Buitenschoolse opvang
Als uw kind naar de voor- of naschoolse opvang gaat, dan wilt u er als ouder zeker van zijn dat uw kind in goede
handen is. Een goede aansluiting van onderwijs en opvang maakt het voor u immers gemakkelijker om werk en zorg
voor het gezin te combineren. Maar dit betekent niet dat de school de opvang ook zelf verzorgt. Basisschool Maria
Goretti laat de extra activiteiten voor en ná schooltijd (07:00u - 08:30u 14:00u tot 18:30u) op de school verzorgen
door kinderopvang SPRING. De kwaliteit van de buitenschoolse opvang is gegarandeerd omdat de leidsters van de
opvang voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden volgens de Wet kinderopvang. De ruimtes van SPRING zijn in het
schoolgebouw gelegen en zijn specifiek ingericht voor deze leeftijdsgroep. De kleinschaligheid biedt kinderen en
ouders een huiselijke en geborgen sfeer. Het prachtige buitenterrein van Maria Goretti (in april 2014 opgeknapt door
actieve ouders) biedt ruimschoots speelgelegenheid aan de kinderen van school en die van de buitenschoolse opvang.
Naast het vrij spelen - zowel binnen als buiten - wordt er veel belang gehecht aan de ontwikkeling van de eigen
creativiteit.
Wilt u een rondleiding aanvragen, uw kind(eren) aanmelden of een algemene vraag stellen? Neem dan contact op met
de klantenservice van SPRING.
Tel. 088-2088208
Email: klanten service@spring-kinderopvang.nl
BSO Achterom Picardie 64, 6591 JG Gennep Tel. 06-15020379
Jeugdgezondheidszorg op school
Om de groei en ontwikkeling van een kind goed te volgen, is de JGZ regelmatig op school om het kind te onderzoeken
en of te screenen.
Contactmomenten
Tijdens de wettelijk vastgestelde contactmomenten, die voor ieder kind gelijk zijn, volgt de GGD samen met de
ouder/verzorger het gezond en veilig opgroeien.
Vaste contactmomenten zijn:
 een onderzoek als het kind vijf of zes jaar is, door de doktersassistente en eventueel de arts of
verpleegkundige op basis van een door u vooraf ingevulde vragenlijst;
 vaccinatie van 9-jarigen tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en bof, mazelen, rode hond (BMR);
 een onderzoek als het kind tien of elf jaar is op basis van een door u vooraf ingevulde vragenlijst; door de
doktersassistente en eventueel de arts of verpleegkundige;
 ouders van 12-jarige meisjes ontvangen een uitnodiging voor de HPV vaccinatie.
Als u meer informatie wil over bovenstaande contactmomenten, kijk dan op www.ggdlimburgnoord.nl.
Ook buiten de vaste contactmomenten kunnen er vragen of problemen zijn op het gebied van gezond en veilig
opgroeien. Ouders of jongeren kunnen zelf een gesprek of onderzoek vragen op het spreekuur bij het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ).
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Ook kunnen ouders gebruik maken van het inloopspreekuur op het consultatiebureau. Opvoeden roept soms vragen,
zorgen en twijfels op. Hiervoor is een pedagogisch spreekuur, met als doel kortdurende opvoedingsondersteuning.
Naast signalen die JGZ krijgt van kind en ouders, wil JGZ gebruik maken van signalen van leerkrachten. Een leerkracht
ziet de leerlingen dagelijks en is op school vaak de eerste die merkt dat er iets aan de hand is.
Tijdens de screening in het basis- en voortgezet onderwijs wordt er gebruik gemaakt van signaleringslijsten.
Daarnaast kan de leerkracht via het digitale aanmeldformulier zijn/haar zorgen aangeven als hij/zij denkt dat er naast
de screening door de doktersassistente een consult op het spreekuur van de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of
logopedist wenselijk is.
Denk hierbij aan: zorgen die voortkomen uit echtscheidingen relationele problemen, opvoedingsproblematiek, twijfels
over de emotionele ontwikkeling, problemen in de spraak/taalontwikkeling, problemen in de motorische ontwikkeling, pesten, sociaal geïsoleerde leerlingen of schoolverzuim.
JGZ gaat er van uit, dat wat de leerkracht meldt, besproken is met de ouders/verzorgers.
Logopedie
In het basisonderwijs draait alles om communicatie, om taal. Een goede spraak – en taalontwikkeling is daarom van
groot belang. Logopedisten kunnen daarbij deskundige hulp bieden, screening van logopedische problemen op jonge
leeftijd is belangrijk. De logopedist onderzoekt kinderen op hun uitspraak, de taalontwikkeling, het stemgebruik en het
mondgedrag.
Op verzoek van ouders/verzorgers en leerkrachten kunnen leerlingen worden aangemeld voor een nader logopedisch
onderzoek.
Ook het komende schooljaar zal Liesbeth Tonen als logopediste voor onze school werkzaam zijn. Hebt u vragen aan de
logopediste, neem dan contact op en maak een afspraak. Ook is ze elke woensdag telefonisch bereikbaar van 11:30
uur tot 12:30 uur op het GGD kantoor in Venray.
Bezoekadres:
Postadres:
T
E
W:

Drie Decembersingel 50 5921 AC Blerick
Postbus 1150 5900 BD Venlo
+31 (0)88 1191515
l.leunissen@vrln.nl
www.ggdlimburgnoord.nl

Hoofdluiscontrole
Zoals wellicht bij u bekend is, komt het met enige regelmaat voor dat er hoofdluis bij één of meerdere kinderen wordt
geconstateerd. Dit is op zich vervelend, maar hoeft geen drama te zijn. Het krijgen van hoofdluis heeft namelijk niets
met hygiëne te maken. Sterker nog; hoofdluis zoekt juist naar schone haren!
Luizen zijn geen ‘overspringers’, maar ‘overlopers’. Besmetting vindt plaats door direct contact met andere mensen,
maar ook via jassen, sjaals, mutsen etc. U kunt hier niets aan doen. Voorkomen is moeilijk, zo niet onmogelijk.
Hoe merkt u dat uw kind hoofdluis heeft?
In het begin merkt u niets, er kan zelfs sprake zijn van hoofdluis voordat de jeuk begint. Kijk daarom goed tussen de
hoofdharen, vooral dicht bij de hoofdhuid.
Warme plaatsjes zijn favoriet, zoals schuin achter de oren.
Luizen zijn moeilijk te zien, ze zijn ongeveer zo groot als een speldenkop. Bovendien past de hoofdluis haar kleur aan,
aan die van het haar. Neten, de eitjes van de hoofdluis, zien eruit als kleine grijze schilfertjes die vastzitten aan het
haar.
Bij de drogist zijn speciale middelen te kopen om de luizen en neten te bestrijden.
Algemene tips voor de behandeling.
Zorg ervoor dat alle leden van het gezin zo snel mogelijk goed worden gecontroleerd en eventueel behandeld met
luizenshampoo. Maar dat is nog niet genoeg!
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Gebruik een luizenkam, de luizen blijven achter de tanden van de luizenkam steken. Kam het haar van uw kind elke
dag. Hou dit twee weken lang vol. U kamt zo ook de luizen weg die de behandeling hebben overleefd.
Kleding kunt u het beste in een (vuilnis)zak stoppen en de zak dichtknopen. Luizen kunnen maar 24 uur zonder
voedsel.
Het is wel belangrijk dat alle ouders hun kind(eren) controleren. Dit voorkomt verdere verspreiding.

BS Maria Goretti werkt met een team van “luizenmoeders”. Dit zijn ouders van onze
school, die na elke vakantie op maandag alle kinderen van onze school controleren
op hoofdluis. Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, krijgen de
betreffende ouders en de hele groep een brief. Na 2 weken zal er in deze groep(en)
een nacontrole plaatsvinden. Het verzoek van de luizenmoeders is om de kinderen
op die dag geen gel in de haren te doen, dit maakt het zoeken naar evt. luizen extra
moeilijk en pijnlijk. Ook ingewikkelde kapsels met vlechten en dergelijke
bemoeilijken het zoeken naar hoofdluis.
Als u hoofdluis ontdekt bij uw kind, behandel het dan en breng de leerkracht van uw
kind op de hoogte! De leerkracht schakelt het luizenteam in, waarna zij voor de
zekerheid alle kinderen in de groep van uw kind gaan controleren. Samen kunnen
we zo verdere verspreiding tegengaan.
Klachtenregeling/vertrouwenspersonen
Heeft u een klacht, een vraag of een opmerking, kom er dan meteen mee en blijf er niet mee rondlopen. De klacht kan
gaan over (seksuele) intimidatie, agressie, pesten, kwaliteit of beleid van het onderwijs, of andere omstandigheden
die bij u onvrede oproepen. In veel voorkomende gevallen kan een gesprek uitkomst bieden. Mocht dat niet het
gewenste resultaat opleveren, dan zijn er een aantal stappen die genomen kunnen worden, waarbij de meeste
problemen kunnen worden opgelost.
Stichting Lijn 83 primair onderwijs heeft de klachtenregeling opgesteld zoals geadviseerd door de Stichting
Onderwijsgeschillen. U kunt de klachtenregeling vinden in de schoolgids van onze school en op de website van
Stichting Lijn 83 primair onderwijs (www.lijn83po.nl)
Tevens is Lijn 83 en daardoor ook onze school, aangesloten bij de klachtencommissie van deze stichting.
Contactgegevens:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs LKC
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon:
030-2809590
Website:
https://onderwijsgeschillen.nl
Email:
info@onderwijsgeschillen.nl

De volledige tekst van de Klachtenregeling vindt u zowel op de site van onze school als op de site van Stichting Lijn 83
primair onderwijs: http://www.lijn83po.nl
Interne vertrouwenspersoon/-personen
Elke school van onze stichting beschikt over minimaal één interne vertrouwenspersoon.
Aan onze school zijn twee vertrouwenspersonen verbonden:
Isabel Jansen (Intern Begeleider)
Roos van Otterdijk(ouder)

tel. 0485 541743
tel. 06 53583055

De interne vertrouwenspersonen hebben de taak om ouder(s) / verzorger(s), leerlingen en
leerkrachten wegwijs te maken wanneer zij een klacht hebben, maar bemiddelen zelf niet.
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Jaarlijks maken de interne vertrouwenspersonen een verslag voor het bevoegd gezag, waarin anoniem het aantal en
de afhandeling van de klachten is beschreven.
Externe vertrouwenspersoon
Bovendien heeft het bestuur van Stichting Lijn 83 primair onderwijs voor alle scholen die onder deze stichting vallen,
een overeenkomst afgesloten met de GGD Limburg Noord voor de functie van externe vertrouwenspersoon. De
externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders en leerlingen bij de behandeling van klachten en zijn
onafhankelijk van Lijn 83 en de scholen.
Contactgegevens:
Secretariaat Gezondheid GGD Noord Limburg
Drie decembersingel 50
5921 AC Venlo
Telefoon:
088-1191291
Website:
www.ggdlimburgnoord.nl
Email:
secretariaatgezondheid@vrln.nl

Procedure
Wanneer er vragen, klachten of problemen zijn, dan is de procedure als volgt:
U neemt eerst contact op met de betreffende leraar of leraren (of andere medewerker) van de school.
Vindt u geen gehoor of kunt u samen het probleem niet oplossen, dan gaat u met de klacht of het probleem naar de
directie.
Blijft uw klacht of probleem bestaan, dan kunt u die voorleggen aan één van de 2 interne vertrouwenspersonen van
onze school. Er zal op korte termijn een gesprek plaatsvinden. Indien u de externe vertrouwenspersoon wenst in te
schakelen, kan dat door contact op te nemen met het secretariaat van de GGD Noord Limburg. Deze zullen dan de
externe vertrouwenspersoon inlichten om zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen. U heeft de mogelijkheid
om een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag (het bestuur van Lijn 83) of bij de genoemde klachtencommissie
Onderwijsgeschillen.
Een klacht wordt door de klager schriftelijk ingediend en ondertekend. De klacht bevat tenminste:
de naam en adres van de klager dagtekening een omschrijving van de klacht.
Het bestuur van Lijn 83 kan de klacht zelf afhandelen, indien zij van mening is dat de klacht op eenvoudige wijze kan
worden afgehandeld. In andere gevallen verwijst het bestuur van Lijn 83 de klager naar de vertrouwenspersoon of
klachtencommissie. De klachtencommissie doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht en adviseert het
bestuur van Lijn 83 over eventuele maatregelen.
Besluitvorming over de klacht
Het bestuur van Lijn 83 deelt uiterlijk 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie aan de klager,
de aangeklaagde, de directeur van de school en de klachtencommissie mede of hij het oordeel over de gegrondheid
van de klacht deelt en of hij passende maatregelen treft.
Huisregels
Binnenkomen
De voordeur van onze school staat altijd open. Wij willen laagdrempelig en toegankelijk zijn. Ouders kunnen te allen
tijde de school binnen lopen. Kinderen gebruiken de voor- of de achterdeur, van de school, maar niet eerder dan 10
minuten voor schooltijd.
Om 10 minuten voor aanvang klinkt er een zoemer en dan gaan de deuren open. Ook ouders zijn welkom. Er is dan
even tijd om een werkje van uw kind te bekijken of een kort praatje te houden met de leerkracht. Als u iets wilt
bespreken dan kunt u het beste een afspraak maken na schooltijd.
Als de tweede zoemer gaat, is dat het teken dat alle leerlingen naar binnen moeten en de ouders afscheid nemen. Zo
kunnen we op tijd met onze lessen beginnen.
Voor nieuwe kleuters in groep 1 geldt; houd het afscheid van uw kleuter zo kort mogelijk. Dit maakt het voor de
kinderen het makkelijkst.
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Te laat….
Te laat op school komen is erg storend voor de lessen en voor het kind dat te laat komt niet fijn. Zorg daarom dat u uw
kind(eren) op tijd naar school brengt of stuurt. Als uw kind regelmatig te laat komt zullen wij u daarover aanspreken.
Als de school uit is
Bij het uitgaan van de school om 14:00 uur maken de meeste kinderen gebruik van de achteruitgang van de school
naar het schoolplein. Ouders die hun kind(eren) komen ophalen wachten voor de school op het trottoir (of bij slecht
weer in de hal van school).
Gebruik van de speelplaats
Tijdens de pauzes en vóór aanvang van de school wordt het prachtige schoolplein van onze school gebruikt. Het plein
is in het voorjaar van 2014 volledig opgeknapt door een groep actieve ouders van school. Om 08:20 uur gaat de poort
van het plein open en kunnen kinderen op de speelplaats. Vanaf dit moment is er toezicht door een leerkracht.
Tijdens de pauzes surveilleren er een leerkracht en twee pleinwachten uit groep 8 op het plein.
Stuurt u uw kind 's morgens niet té vroeg naar school, uw kind staat dan zonder toezicht voor een gesloten poort.
Ziek of afwezig zijn
Elk kind is wel eens ziek. Wij vragen u met klem dit zo snel mogelijk (maar uiterlijk vóór 08:30 uur) telefonisch te laten
weten (of in te spreken op het antwoordapparaat). Ziekmeldingen dus niet via het ouderportaal! Mondelinge
mededelingen via broertjes/zusjes komen niet altijd goed over. Wij zijn heel zuinig op onze kinderen en maken ons
zorgen wanneer wij geen afmelding krijgen. Als uw kind niet op school verschijnt zonder afmelding gaan wij u bellen.
Zoekgeraakte spullen
Kinderen zijn, net als grote mensen, soms vergeetachtig. Het is verstandig en aan te raden om in sommige
kledingstukken en schoeisel een naam aan te brengen. Daarnaast is het aan te raden om kostbaarheden thuis te laten.
Mocht een kind iets kwijt raken dan kan men op school terecht in de hal. Daar staat een doos met ‘gevonden
voorwerpen’.
In bijzondere gevallen kunt u contact opnemen met school. In het InfoBlad plaatsen we met enige regelmaat de vraag
om naar de gevonden voorwerpen te komen kijken. Na ieder trimester worden de gevonden spullen weg gedaan. Het
is in ieder geval verstandig om uw kind kleding te laten dragen die vuil mag worden. Uw kind speelt elke dag
(minstens) 2 keer een kwartier buiten!
Speelgoed
Wilt u ervoor zorgen, dat uw kind geen speelgoed mee naar school neemt? Dat kan stuk gaan of verloren raken. Op de
verjaardag en de dag na Sinterklaas is het natuurlijk gezellig én wel toegestaan om één stuks speelgoed mee te
brengen.
Zelfstandigheid
Op school doen we een groot beroep op de zelfstandigheid van kinderen. Dat begint al in de kleutergroepen. Hopelijk
laat u uw kind veel zelf oefenen met het aantrekken van jassen, handschoenen, mutsen, laarzen, schoenen, enz. Dat
scheelt de leerkracht een heleboel (les)tijd.
Zindelijkheid
Wij gaan ervan uit dat elk kind dat bij ons op school komt zindelijk is. ‘Natte ongelukjes’ kunnen natuurlijk altijd
gebeuren. Voor de jongere kinderen hebben wij reservekleding op school. Deze verwachten wij na gebruik uiteraard
weer schoon van u terug.
Bij ongelukjes anders dan natte broeken worden de ouders gebeld om hun kind te komen verschonen.
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Een ongeval
Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen kunnen we niet voorkomen dat er wel eens een ongeval(letje) kan gebeuren.
Bij een ongeval wordt direct één van de bedrijfshulpverleners (een leerkracht) van de school ingeschakeld. Deze kan
kleine wondjes zelf ontsmetten en verbinden. Soms kan de bedrijfshulpverlener het wenselijk vinden dat een gewond
kind voor onderzoek of behandeling naar een arts (of het ziekenhuis) wordt gebracht. De school neemt altijd en direct
contact op met de ouders/verzorgers van het kind. Het is dus belangrijk dat uw telefoonnummer altijd bij ons bekend
is, zodat uw kind met een vertrouwd familielid naar de dokter kan gaan.
Als de ouders niet thuis zijn (en haast geboden is) zal één van de leerkrachten of de directeur het kind begeleiden.
Eten en drinken op school
Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor gezonde voeding van hun kind. Onze school kan daar ook een bijdrage
aan leveren. Wij voeren een actief voedingsbeleid en hebben het volgende afgesproken:







Wij vragen ouders een gezond pauzehapje mee te geven aan hun kind.
Een gezonde pauzehap bestaat uit een boterham en/of groente en fruit en een beker water, thee of halfvolle
melk.
Wij stimuleren ouders een gezond lunchpakketje mee te geven aan hun kind. Een gezonde lunch bestaat uit
volkoren brood, halvarine, niet te veel of te vet beleg. Voor dranken hopen wij op halfvolle melkdranken of
dranken zonder suiker. Op iedere verdieping van de school is een koelkast aanwezig voor de koeling van bv. melk.
Daarnaast vers fruit en groente.
Om de hoeveelheid verpakkingsafval te beperken gebruiken wij op school lunchtrommels en drinkbekers. Wij
stimuleren ouders een gezonde traktatie mee te geven bij verjaardagen en dergelijke.
Geschikte traktaties zijn kleine lekkernijen uit de schijf van vijf zoals vers fruit of groente. Of bijvoorbeeld doosjes
rozijntjes of popcorn.

Wij stellen het op prijs dat u erop toeziet, dat uw kind niet met snoep naar school gaat. Snoepen op school is niet
toegestaan. Kauwgom beschouwen wij als snoep. Dus dat is op school niet toegestaan.
Samen beperken van afval
Om te voorkomen dat de school grote hoeveelheden afval af moet voeren, hebben wij de regel dat drinken dat van
thuis wordt meegenomen, in een afsluitbare drinkbeker moet zitten. Wilt u het pauzehapje of tussendoortje a.u.b.
thuis uit de verpakking halen en meegeven in een trommeltje. Dat scheelt ons een berg afval(kosten). Fruitafval kan
gewoon op school in de afvalbak worden gegooid. Als uw kind toch verpakkingen bij zich heeft moeten die weer mee
naar huis worden genomen.
Voor de kinderen is het prettig, dat u de naam of een herkenbaar tekentje op het eten en de drinkbeker aanbrengt.
Verjaardagen
Als er een kind jarig is, mag het op school trakteren. We willen u dringend verzoeken om de traktatie beperkt te
houden. Wij verzoeken u daarnaast om onze afspraken in het kopje ‘eten en drinken op school’ te respecteren.
Behalve snoep zijn er ook verschillende dingen te bedenken, die niet duur zijn en (zeker) gezonder, bijv. kaas, rozijnen,
fruit enz.
Tot en met groep 3 mogen de ouders de verjaardag van hun kind mee komen vieren op school.
Wanneer een leerkracht jarig is, wordt dit natuurlijk ook op passende wijze gevierd aan het einde van het schooljaar
met een meester- of juffendag.
Lijm of verf in de kleding
Op school wordt regelmatig met verf en lijm gewerkt. Helaas komt het wel eens voor dat er verf of lijm in de kleding
zit. De schoollijm is te verwijderen met aceton of oplosmiddel (op school aanwezig). Lijm moet uit de kleding gehaald
worden voordat het kledingstuk gewassen wordt.
De groepen 3 en 4 gebruiken de laatste jaren de zgn. Ukkie lijm. Deze lijm is gewoon uitwasbaar.
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Als er verf in de kleding van uw kinderen zit moet u dit kledingstuk eerst in koud water zetten totdat de verf eruit is.
Hierna kunt u het gewoon wassen. Wast u het meteen in warm water dan ‘brandt’ de verf in de kleding en krijgt u
deze er niet meer uit.
Beschadigingen en vernielingen
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun kleding, horloge, tas, bril, gymspullen, enz. We vinden dat kinderen
moeten leren om zuinig en netjes met de eigen spullen of andermans spullen om te gaan. Bij opzettelijke beschadiging
of vernieling van andermans spullen moet diegene, die schade veroorzaakt ook opdraaien voor de kosten. Dit geldt
ook voor de schooleigendommen zoals liniaal, vulpen, boeken e.d. In die gevallen nemen wij even contact met de
ouders op. Soms kan het voorkomen dat er tijdens het spel of door een ongelukje persoonlijke eigendommen van
andere kinderen beschadigd worden. Hiervoor is de school niet verzekerd. Zo nodig kunt u een beroep doen op uw
eigen A.V.P. verzekering of u kunt de ouder
van het kind dat iets beschadigde, aansprakelijk stellen.
Elektronische apparatuur (mobiele telefoons, mp3-spelers, smartphones, I-Pods, pda’s, tablets, e-readers, netbooks)
De afspraken over mobiele telefoons, mp3-spelers en andere elektronica splitsen we op in twee elementen:
Bezit
Het bezitten van mobiele telefoons, pda’s, mp3-spelers (I-Pod’s, i-Audio,…) en tablets op school is toegestaan. De
school is echter niet aansprakelijk voor apparatuur die geen eigendom is van de school.
Gebruik
In de les: in de les worden mobiele telefoons, pda’s, mp3-spelers (I-Pod’s, i-Audio,…) en tablets alleen gebruikt voor
educatieve toepassingen en dit op aangeven van het personeel. Bijvoorbeeld bij interactieve bordlessen.
Buiten de les: buiten de les wordt op het gehele schoolterrein het gebruik van mobiele telefoons, pda’s, mp3-spelers
(I-Pod, i-Audio,…) en tablets niet toegestaan.
De school is echter niet aansprakelijk voor apparatuur die geen eigendom is van de school.
Wat als het apparaat onjuist gebruik wordt?
Bij onrechtmatig gebruik wordt het apparaat ingenomen door de leerkracht. Deze neemt contact op met de ouder en
het apparaat kan na school opgehaald worden door de ouder. Bij herhaling kan het voorkomen dat het kind geen
mobiel mee naar school mag nemen.
Grondwet van onze School
Om samen een fijn leefklimaat te creëren vinden we het belangrijk dat we een grondwet hebben waar we ons
allemaal naar gedragen.
Het team heeft de volgende grondwet opgesteld:
Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
Ik zorg ervoor dat ik een ander niet stoor.
Breng jezelf en anderen niet in gevaar en ben voorzichtig met elkaar.
Door goed voor onze spullen te zorgen, zijn ze weer bruikbaar voor morgen.
Schorsing en verwijdering
Wanneer kinderen zich regelmatig niet houden aan de regels van de school, wordt contact met de ouders
opgenomen. Wanneer dit niet tot oplossingen leidt en het gedrag van het betreffende kind ontoelaatbaar is, dan kan
de directie deze leerling voor een bepaalde tijd schorsen. Treedt na deze tijdelijke maatregel geen verbetering op kan
door de directie, in samenspraak met het schoolbestuur, een procedure tot verwijdering worden opgestart. Deze
procedure ligt ter inzage op school.
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Anti-agressieprotocol
Veiligheid op scholen vinden we allemaal belangrijk. U vindt het ook belangrijk dat uw kind zich veilig voelt op school.
Onze school vindt dat van het grootste belang en spant zich daarom in voor een veilig speel, leer en leefomgeving.
Om dit te bereiken is er een protocol ontwikkeld dat daar duidelijkheid over geeft. Het protocol is opgenomen in de
schoolgids. Een onderdeel van het protocol is de gedragscode voor ouders en medewerkers.
Gedragscode voor medewerkers en ouders
Ouders en medewerkers die de school betreden, onderschrijven de volgende gedragscode van het Anti-Agressie
Protocol en houden zich daaraan.
Ouders en medewerkers tonen elkaar respect.
Ouders en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik.
Ouders en medewerkers treden niet agressief op.
Wanneer er een conflict is, werken ouders en medewerkers mee aan het zoeken naar en het vinden van een
oplossing.
Verzekering
Wij willen ouders er op wijzen dat scholen niet verplicht zijn zich “speciaal” te verzekeren. Onze school heeft dan ook
geen aansprakelijkheid-, of ongevallenverzekering. Kosten komen altijd voor rekening van de ouders.
Nablijven
In bepaalde gevallen, zoals bij een ‘weekbeurt’, blijven kinderen maximaal een kwartiertje langer op school om te
helpen hun lokaal netjes te houden. U hoort hierover van de leerkracht. Mochten er andere redenen zijn om kinderen
langer te laten nablijven, dan wordt u hierover ingelicht!
Feestwerkjes
Voor de verjaardagen van moeders, vaders, broers, zussen en voor speciale feesten mag in groep 1 en 2 iets gemaakt
worden op school. Geeft u de datum een week van tevoren aan ons door?
Cultuur
Elk jaar wordt er voor de groepen 1 t/m 8 culturele activiteiten georganiseerd. De activiteiten verschillen van jaar tot
jaar, zodat de leerlingen zoveel mogelijk met verschillende vormen van kunstzinnige vorming en culturen in aanraking
komen.
Stagiaires
Zoals u misschien weet krijgt onze school ieder jaar stagiaires van verschillende opleidingen. Dit zijn studenten van
o.a. de PABO (leerkracht) en ROC (o.a. klassen-, onderwijsassistent en ICT). Met enige regelmaat komt het voor dat
ook VO-leerlingen een ‘snuffelstage’ op onze school komen doen.
Jeugdbladen
Er zijn een heleboel educatieve jeugdbladen (bobo, okki, taptoe, e.d.) en boeken voor kinderen op de markt. Ook zijn
er bedrijven die typecursussen organiseren. Onze school wil ouders niet op kosten jagen en zich ook niet inspannen
voor commerciële belangen van derden.
In het begin van het jaar verzamelen wij alle aanmeldformulieren en leggen die in de hal op de kast zodat u op de
eerste ouderinformatieavond zelf een keuze kunt maken waaraan u wel of niet mee wil doen.
De school werkt wèl mee aan het verspreiden van folders van en informatie over sportieve- en sympathiek
maatschappelijke evenementen zonder winstbejag. Deze kunt u verwachten in ons InfoBlad.
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Klassenouders
Een klassenouder is een ouder die de leerkracht in de groep helpt met het regelen van allerlei praktische zaken zoals:
excursies, vervoer, het versieren van de klas enz.
In het begin van het schooljaar wordt er in iedere groep een oproep gedaan voor een klassenouder en kunnen ouders
zich opgeven als ze hiervoor in aanmerking willen komen.
Per groep zijn er twee klassenouders. Deze ouders communiceren bij verzoeken om hulp of ondersteuning met de
overige ouders in de groep.
Eindresultaten van onze school
Na acht jaar hopen wij dat wij voor onze kinderen en u (als ouder) een fijne school
zijn geweest en dat wij een bijdrage hebben kunnen leveren aan de ontwikkeling
van uw uitstromende kind.
Wij wensen dat het hen goed zal gaan in hun verdere leven en dat zij als fijne en
verantwoordelijke burgers hun weg zullen vinden in hun wereld.
Op het einde van de basisschoolperiode wordt door ons (met veel zorg) een advies
meegegeven waarvan wij denken dat het het kind recht doet, zodat het kind
succesvol kan zijn op de middelbare school en met voldoening verder kan leren.
In het schooljaar 2017-2018 namen leerlingen deel aan de IEP Eindtoets.

De adviezen voor het vervolgonderwijs waren als volgt:
VMBO PRO
VMBO Basis-kader
VMBO kader
VMBO kader / MAVO
MAVO
HAVO

1
2
3
3
3
3

Ouders kozen vervolgens met hun kinderen voor de volgende scholen:
Elzendaal Gennep
PRO College Boxmeer
Metameer Boxmeer
Merlet College Cuijk
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