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Beste ouders/verzorgers, 

 
Voor u ligt het informatieboekje voor schooljaar 2017-2018. Het informatieboekje vormt één geheel 
met onze algemene schoolgids. U vindt er vooral informatie over de praktische zaken. De schoolgids 
en dit informatieboekje staan ook op onze website. 
 
Wij wensen alle kinderen en ouders van onze school een inspirerend en mooi schooljaar met elkaar. 
De kinderen en hun ouders die voor het eerst naar de Koningin Beatrixschool komen heten wij 
bijzonder welkom!  
 

WELKE KERNWOORDEN PASSEN BIJ DE SCHOOL? 
 
De Koningin Beatrixschool staat voor: Kwalitatief hoogwaardig onderwijs met oog voor 
vernieuwingen. 

 
 

IDENTITEIT 
De Koningin  Beatrixschool is een christelijke school. De school staat echter open voor kinderen uit 
gezinnen met welke levensovertuiging dan ook. De christelijke identiteit van onze school blijkt op 
verschillende manieren:      
              

 De sfeer en mentaliteit op school is bepaald vanuit een christelijk waardepatroon: voor 
elkaar zorgen, vriendelijk met elkaar omgaan, voor het welzijn van kinderen zorgen, kinderen 
als volwaardige mensen behandelen.               

 Er wordt aandacht geschonken aan de (diverse) kerkelijke feesten in de loop van het jaar, 
zoals kerst en Pasen.                   

 De kinderen krijgen verhalen uit de Bijbel te horen.                   
 We beginnen de dag met een opening en eindigen deze met een sluiting 

 
Kinderen worden niet met een bepaalde levensovertuiging geboren. Ze worden geboren, groeien op 
en krijgen vrij snel vragen. De vragen borrelen bij hen op en komen voort uit wat ze zien en 
meemaken. Met een natuurlijke nieuwsgierigheid willen ze het naadje van de kous weten. Ieder van 
ons kent wel het eindeloos doorvragen van kinderen. Ze hebben vragen over vriendschap, pesten, 
liefde, God, ziekte en de dood. Dit is niet gek: het is een teken dat de identiteit van het kind in 
ontwikkeling is. Hier hebben wij, als volwassenen, een groot aandeel in. Wat bieden wij aan, hoe 
bieden wij het aan en wat willen we juist niet aanbieden? 



We krijgen steeds de mogelijkheid om onze kinderen vragen terug te stellen en dat vormt het 
uitgangspunt om verschillende ervaringen en verhalen uit verschillende levensbeschouwelijke 
achtergronden te onderzoeken. Bij ons op school doen we dat door de ervaringen te spiegelen aan 
verhalen uit het christendom: de kinderen maken kennis met verschillende verhalen van Jezus. Ons 
basismateriaal hiervoor is de methode “Kind op Maandag” (www.kindopmaandag.nl). De kinderen 
werken de verhalen uit door middel van werkbladen, gesprekken, discussies, collages, tekeningen en 
muziek. Bij keuze voor onze school neemt uw kind aan alle activiteiten deel. 
 
De leerlingen van onze school zitten in vaste groepen. Voor de meeste groepen staan twee vaste 
leerkrachten die beide op een andere dag werken. Daarnaast zijn in elke klas één of meerdere 
studenten aanwezig. 
 

De leerkracht indeling schooljaar 2017-2018 
 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 Manon Manon Manon Romy Romy 

2 Saskia Saskia Saskia Bojoura Bojoura 

3 Lianne1 Lianne1 Lianne1 Marcelle Marcelle 

4 Flory Flory Flory of Arendien Arendien Arendien 

5 Rianne2 Rianne2 Rianne2 Marleen Marleen 

6/7 Inge Inge3 Inge Inge Inge 

7/8 Anneke Anneke Lisanne4 Anneke Anneke 

 
 Jan-Willem is onze conciërge en zorgt elke dag voor koffie en thee. 
 Iris is onze administratieve kracht; ze werkt op de maandag- en donderdagochtend 
 Juf Ina, onderwijsassistent, werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Ze werkt tot 

13.00 uur op deze dagen. Haar voornaamste taken zijn woordenschatuitbreiding bij 
leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 en ondersteuningswerkzaamheden.  

 Juf Gerda, onderwijsassistent, werkt op de dinsdag- t/m vrijdagochtend. Ze is er ter 
ondersteuning van de leerkracht(en) van de combinatiegroepen.  

 Juf Corine is onze IB5-er en coördinator van de ondersteuning van kinderen. Ze is op de 
maandag, dinsdag en donderdag voor deze taken aanwezig.  

 Juf Patricia is aanwezig op de maandag t/m donderdag. Naast haar directietaken en het 
incidenteel lesgeven is ze aanwezig voor het begeleiden van stagiaires.  
 
Extra hulp in de groepen: 

 Stagemeester Vincent komt het hele jaar op de maandag en dinsdag lesgeven aan groep 5, 
op woensdag zal hij op school aanwezig zijn om onderzoek uit te voeren of met kleine 
groepjes kinderen te werken. 

 Juf Mariska komt in ieder geval het eerste half jaar stagelopen in groep 2 op de dinsdag. 
 De namen van de overige studenten weten we op dit moment nog niet.  

 

                                                                        

1 Bij zwangerschaps- en vervangingsverlof zal dit overgenomen worden door Sam 

2 Met op de achtergrond Vincent 

3 Indien Inge verlof heeft zal dit opgevuld worden door Marleen 

4 Bij zwangerschaps- en bevallingsverlof zal dit overgenomen worden door Marleen 

5 IB = Intern begeleider 

http://www.kindopmaandag.nl/


Naast teamleden hebben we een vrijwilliger in de school. 
 Appie: vader van een leerling van ons, die ons helpt bij allerlei klusjes in en rond de school.  

 

SPECIALISATIES OP SCHOOL 
Binnen onze school staat kwaliteitscultuur voorop. Van de inspectie (bezoek maart 2015) kregen we 
hierop ook de hoogste score: Goed.  
Om deze kwaliteit hoog te houden volgen al onze personeelsleden scholingen. Deze volgen we bij de 
CPOB Academie (aanbod aan opleidingen en trainingen die het CPOB haar medewerkers in het kader 
van de geïnventariseerde professionaliseringsbehoefte aanbiedt).  
Hiernaast hebben een aantal leerkrachten zich verder bijgeschoold via het volgen van een Master 
Opleiding. 
Op dit moment hebben we de volgende specialismen in huis: 
 

 Alle leerkrachten zijn bevoegd voor het geven van lessen bewegingsonderwijs 
 Gedragsspecialisten: we hebben een leerkracht met de afgeronde master 'Special 

Educational Needs (SEN)' (richting: gedrag). 
 We hebben een leerkracht die de master SEN richting leerkracht speciaal basisonderwijs en 

richting begeleiden heeft afgerond. 
 Twee mensen in ons team hebben de master 'Intern begeleider' afgerond. Interne 

begeleiders coördineren, begeleiden en bewaken de voortgang en het proces van (extra) 
ondersteuning, zowel intern (leerkracht - ouders) als extern (leerkracht – ouders -ambulante 
begeleiders – organisaties).                

 Rekenspecialist: We hebben een leerkracht die de Master SEN op het gebied van rekenen 
heeft afgerond.                   

 De schoolleider heeft naast de schoolleidersopleiding ook een afgeronde WO opleiding 
Onderwijskunde (Universiteit Twente).  

 
Al deze specialismen worden zodanig ingezet zodat alle leerlingen en leerkrachten hiervan 
profiteren. Zo is er regelmatig overleg met het team over bijzondere zaken en wisselen we veel 
ervaringen uit. Ook kan het zijn dat een leerkracht met een specialisatie ingezet wordt in een groep 
van een collega. 
 
 

Schooltijden en opvang 
De school ligt in de binnenstad en heeft een ruim plein rond de hele school. We gaan elke dag van 
8.30 – 14.15 uur naar school. Overblijven doen we in eigen klas, met de eigen leerkracht en hier zijn 
geen kosten aan verbonden.  Voor de  voor- en naschoolse opvang kunt u o.a. gebruik maken van de 
SKPC, deze zit bij ons in het gebouw (locatie: ‘De Vlindertuin’).  
 

Onderwijstijd 
Wij hechten als school veel waarde aan het goed aanleren van de basisvaardigheden van lezen en 
rekenen. We besteden hier dan ook elke dag tijd en aandacht aan. Naar aanleiding van analyses van 
de groep kijken we per half jaar waar meer aandacht aan besteed moet worden. Zo kan het zijn dat 
wanneer een groep nog moeite heeft met bepaalde taalvaardigheden,  we hier meer tijd in steken en 
minder tijd aan wereldoriëntatie of een ander vakgebied besteden. 
 
Bijzonderheden: 
 

 In alle groepen krijgen de kinderen Engels. 



 Elke groep gaat van 8.25 - 14.15 naar school. Dit zorgt naast voor gelijkheid onder de 
kinderen ook voor rust, regelmaat en een eenduidig pedagogisch klimaat.                   

 Elke groep speelt elke dag minimaal 30 minuten buiten                    
 Leerkrachten spelen zo veel mogelijk mee op het plein en bieden spelletjes aan (o.a. spel van 

de week)                   
 We gaan regelmatig op pad naar bijv.: de Plantage, de stad, sportactiviteiten, musea, de 

bibliotheek, het theater.                   
 We voldoen ruim aan de verplichte onderwijstijd  
 We werken op de middagen groepsdoorbrekend op de zogeheten talentenmiddagen 
 We hebben een plusklas voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben 

 
We proberen een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de 
persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden.  
 

DE VOLGENDE VAKKEN EN VAKGEBIEDEN KOMEN BIJ ONS AAN BOD: 
 

Spelen Taal: spreken, luisteren, stellen Technisch lezen 

Schrijven Spelling Begrijpend lezen 

Rekenen Engels (5 t/m 8) 
Groep 1 t/m 4, passend bij 
onderwerp 

Wereldoriëntatie 

Aardrijkskunde Geschiedenis Godsdienstige vorming 

Cultuureducatie en 
Burgerschap  

Natuuronderwijs (milieu en 
techniek) 

Sociale redzaamheid, 
waaronder verkeer (zowel 
theoretisch als praktijk) 

Gezondheidszorg Lichamelijke opvoeding Expressie 

Tekenen Handvaardigheid Textiele werkvormen 

Muzikale vorming Burgerschapsvorming ICT6 

 
Uitgangspunt voor het onderwijsaanbod zijn de kerndoelen van het onderwijs. Op onze school geven 
we les met behulp van goede en moderne methoden. 
 
 

DAGINDELING 
Globaal ziet de dagindeling er in elke groep het volgende uit: 

Tijd Activiteit 

8.30 – 10.00 Werkmoment: met afwisselende werkvormen op diverse vakgebieden. 
Tussendoor wordt een liedje, denk-, dans- of beweegspelletje gedaan. 

10.00 – 10.15 Pauze waarin de kinderen buitenspelen. 

10.15 – 12.15 Werkmoment: met afwisselende werkvormen op diverse vakgebieden. 
Tussendoor wordt een liedje, denk-, dans- of beweegspelletje gedaan. De 
lunch vindt plaats in de eigen klas met de eigen leerkracht. 

12.15 – 12.45 Pauze waarin de kinderen buitenspelen. 

12.45 – 14.15 Werkmoment: met afwisselende werkvormen op diverse vakgebieden. 
Tussendoor wordt een liedje, denk-, dans- of beweegspelletje gedaan. 

 

                                                                        

6 informatie- en communicatietechnologie 



 

GYMROOSTER IN SPORTHAL AAN DE LANGE HAVENDIJK (GROEP 4, 5, 

6/7 EN 7/8) 
Voor de gymnastieklessen is het belangrijk dat de kinderen het volgende bij zich hebben: gympak of 
sportbroek, T-shirt, sportschoenen en sokken. Met schoenen die in de gymles gebruikt worden mag 
niet over straat gelopen zijn. Het gebruik van sportschoenen is gewenst om hygiënische redenen. De 
wat oudere leerlingen die naar gymnastiek gaan, gebruiken na afloop vaak deodorant. Dat is prima, 
maar spuitbussen met deodorant zijn niet toegestaan. Wilt u daar als ouder rekening mee houden? 

 

Dag  Groep 

Woensdag Groep 4 t/m 8 

Vrijdag Groep 4 t/m 8 

LesVrije dagen in schooljaar 2017-2018 
Hieronder vindt u alle vrije dagen voor de kinderen. Dit zijn zowel vakanties als studiedagen voor 
personeel waarop de kinderen vrij zijn. 

VAKANTIES VAN 2017-2018 
 
herfstvakantie  ma 16-10-2017 t/m vrij 20-10-2017  
kerstvakantie  ma 25-12-2017 t/m vrij 05-01-2018  
voorjaarsvakantie  ma 26-02-2018 t/m vrij 02-03-2018  
Pasen  vrij 30-03-2018 t/m ma 02-04-2018  
meivakantie  ma 23-04-2018 t/m vrij 04-05-2018  
hemelvaart  do 10-05-2018 t/m vrij 11-05-2018  
Pinksteren  ma 21-05-2018  
zomervakantie  ma 16-07-2018 t/m vrij 24-08-2018 
 

DE STUDIEDAGEN EN LESVRIJE DAGEN 
Studiedagen zijn dagen waarop de kinderen vrij zijn. De leerkrachten houden zich op deze dagen 
bezig met de gezamenlijke voorbereiden van themadagen en projecten en  teamscholing. Naast de 
studiedagen zijn er ook lesvrije dagen en middagen. Op deze dagen maken de leerkrachten gebruik 
van de dag door het maken van groepsplannen, rapporten en het volgen van cursussen of trainingen, 
groepsbesprekingen of leerling besprekingen te plannen, werkgroepenoverleg etc. om zo werkdruk 
tegen te gaan. De lesvrije momenten zijn ook bijtankmomenten voor de leerkrachten.  
 
Dit jaar zijn een aantal lesvrije dagen en middagen gepland. Bij een lesvrije middag gaan de kinderen 
tot 12 uur naar school.   
 

Datum Vrij voor de kinderen 
vanaf? 

Bijzonderheden 

Woensdag 27 september 
2017 

vanaf 12.00 uur vrij Voorbereidingsmiddag personeel 

Dinsdag 3 oktober 2017 hele dag vrij Studiedag personeel van heel CPOB 

Dinsdag 7 november 
2017 

vanaf 12.00 uur vrij Voorbereidingsmiddag personeel 

Woensdag 22 november 
2017 

Hele dag vrij Voorbereiding dag personeel  



Datum Vrij voor de kinderen 
vanaf? 

Bijzonderheden 

Dinsdag 5 december 
2017 

vanaf 12.00 uur vrij Sinterklaasmiddag 

Vrijdag 22 december 
2017 

vanaf 12.00 uur vrij Middag voor kerstvakantie 

Woensdag 24 januari 
2018 

vanaf 12.00 uur vrij Voorbereidingsmiddag personeel 

Woensdag 14 februari 
2018 

hele dag vrij Voorbereiding dag personeel 

Vrijdag 23 februari 2018 hele dag vrij Dag voor voorjaarsvakantie 

Maandag 5 maart 2018 hele dag vrij Studiedag personeel 

Maandag 19 maart 2018 vanaf 12.00 uur vrij Voorbereidingsmiddag personeel 

Donderdag 29 maart 
2018 

vanaf 12.00 uur vrij Na paasviering 

Vrijdag 20 april 2018 vanaf 12.00 uur vrij Middag na koningsspelen 

Vrijdag 1 juni 2018 Hele dag vrij Dag na schoolreisje 

Vrijdag 8 juni 2018 hele dag vrij Studiedag personeel – dag na 
avond4daagse 

Maandag 11 juni 2018 hele dag vrij Voorbereiding dag personeel 

Woensdag 27 juni 2018 Vanaf 12.00 uur vrij Voorbereidingsmiddag personeel 

Vrijdag 13 juli 2018 vanaf 12.00 uur vrij Laatste schooldag 
 
Al deze data en andere belangrijke zaken kunt u ook terug vinden in onze jaarkalender, welke alle oudsten 
van een gezin mee naar huis krijgen. Ook zetten we de data in de digitale agenda van social schools. 

 

OUDERS 
Onderwijs wordt gegeven aan uw kind. Het is van enorm belang dat u zich als ouder betrokken voelt 
bij het onderwijs en de school. Wij als team hebben u nodig om de juiste zorg aan uw kind te kunnen 
geven. Daarom proberen wij de ouders zoveel mogelijk bij de school te betrekken. Veel activiteiten 
kunnen plaatsvinden dankzij hulp van ouders.  
 

Social Schools 
Social Schools is een digitale omgeving, waarmee ouders op de hoogte worden gehouden van wat er 
gaande is op de Koningin Beatrixschool. Elke ouder dient zich te registreren via https://beatrixschool-
culemborg.socialschools.nl/. Vervolgens kunt u zich als lid aanmelden voor de groep(en) van uw kind. 
Er is een mobiele app voor Android en iOS beschikbaar die geïnstalleerd kan worden op uw 
smartphone of tablet. Social Schools is alleen zichtbaar voor onze school en ouders die zich als lid 
hebben aangemeld. Ook kunnen alleen leden berichten plaatsen en lezen, mits zij hiervoor de 
rechten hebben gekregen van de leerkracht. Sommige berichten zijn ook voor mensen buiten de 
school leuk om te lezen. Social Schools kent de mogelijkheid om berichten openbaar te publiceren.  
Op onze school brengen leerkrachten ouders via Social Schools onder andere op de hoogte van de 
volgende zaken: 

 Lesstof die komende periode aan bod komt.  

 Informatie over komende activiteiten.  

 Foto’s/filmpjes van activiteiten. Deze kunnen overigens ook door ouders zelf geplaatst 

worden.  

 Oproepjes voor ouderhulp. 

 Tips om uw kind thuis te ondersteunen bij het leren.  

https://beatrixschool-culemborg.socialschools.nl/
https://beatrixschool-culemborg.socialschools.nl/


Als ouder kunt u reageren op de berichten die leerkrachten of andere ouders plaatsen.  
Het is mogelijk dat de leerkracht een spoedbericht verstuurt naar alle ouders in de groep, 
bijvoorbeeld wanneer zij op korte termijn een belangrijke mededeling heeft. Om ervoor te zorgen 
dat alle ouders dit bericht tijdig lezen, krijgt u via de mail een melding over het spoedbericht. Het is 
belangrijk om dit bericht zo snel mogelijk te lezen.  
U ontvangt wekelijks via de mail een automatische nieuwsbrief met een update van alle berichten, 
die afgelopen week in de groep(en) waar u lid van bent zijn geplaatst. Zo bent u altijd op de hoogte 
van de laatste berichten.  
Naast het plaatsen van berichten worden de kennismakingsgesprekken en rapportgesprekken via 
Social Schools ingepland. U ontvangt enkele weken voor het gesprek via Social Schools een 
uitnodiging om u aan te melden voor een gesprek. De leerkracht heeft in Social Schools een aantal 
momenten aangegeven waarop dit mogelijk is. Door op de link in het bericht te klikken kunt u zelf 
bepalen op welke dag en tijd u een gesprek met de leerkracht wilt voeren. Deze tijd wordt vastgelegd 
en geblokkeerd, zodat andere ouders zich niet meer kunnen aanmelden voor deze tijd.  
 

Adres gegevens  
We mogen geen lijsten met namen en adressen van kinderen meer meegeven aan de kinderen. Wel 
mag u, wanneer andere ouders uw gegevens mogen zien, deze op social schools zetten. Op deze 
manier kunnen andere ouders van de kinderen die bij uw kind in de klas zitten uw gegevens toch 
vinden en kunt u gemakkelijker speelafspraakjes maken. 
 
Wanneer u problemen hebt met Social Schools kunt u de leerkracht om hulp vragen of kijken op 
http://www.socialschools.nl/nl/support/.  
 
 
Vormen van ouderbetrokkenheid en –participatie bij ons op school: 

 Het ondersteunen en voorbereiden van schoolse activiteiten. Bijvoorbeeld: belangstelling 
tonen voor wat uw kind op school doet en meemaakt en hier met uw kind over praten, 
(nieuws)brieven van school lezen, tekenen, spelletjes, lezen, tafels oefenen, materiaal helpen 
opzoeken over onderwerpen voor projecten, spreekbeurten, een sfeer scheppen waarin uw 
kind thuis rustig kan leren en huiswerk maken. 

 Het bijwonen van ouderavonden en -ochtenden (inloopochtenden, kijkochtenden, 
kerstvering, tien-minuten-gesprekken, e.d.). 

 Het verlenen van hand- en spandiensten aan de school, die niet direct met het 
onderwijsproces te maken hebben, zoals (begeleiden bij schoolreisjes en excursies, 
luizencontrole, hulp bij festiviteiten, sport en speldagen, verrichten van klusjes, 
schoonmaken van materiaal). 

 Het deelnemen aan het onderwijsleerproces in de groepen (assisteren in de kleutergroepen 
bij bepaalde activiteiten, assisteren bij de handvaardigheidslessen). 

 Meebeslissen over opzet en organisatie van het onderwijs door zitting te nemen in de 
medezeggenschapsraad of in de ouderraad. 

 
 

ContactMomenten met ouders  
Op een aantal momenten in het jaar verwachten wij van u dat u, of iemand van uw gezin/directe 
omgeving, een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van uw kind in de school door het 
deelnemen aan een contactmoment. Hierin kan het onderscheid gemaakt worden tussen verplichte 
momenten en momenten waarop uw aanwezigheid zeer op prijs wordt gesteld.   
 

VERPLICHTE MOMENTEN 

http://www.socialschools.nl/nl/support/


Om de voortgang van uw kind op school te bespreken zijn er gesprekken met de leerkracht(en) van 
uw kind(eren). In deze gesprekken stemmen we de aanpak op elkaar af. We hebben verschillende 
soorten gesprekken. 
 

Kennismakingsgesprekken 
In de eerste weken wordt u , na schooltijd, uitgenodigd voor een gesprek over uw kind. U leert de 
leerkracht kennen en hoort wat er specifiek gevraagd zal worden van uw kind in de groep waar hij/zij 
nu zit. Tevens is het goed voor de leerkracht om u te leren kennen, zodat er duidelijke afspraken 
gemaakt kunnen worden over hoe we de begeleiding van uw kind het beste kunnen aanpakken. 
Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 zullen zelf ook aanwezig zijn bij dat gesprek. Voor de kinderen uit de 
groepen 1 t/m 5 vragen we de ouders zonder hun kind te komen. U kunt zich zelf voor deze 
gesprekken inschrijven via de link die u ontvangt via Social Schools.  
 

Rapportgesprekken 
Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport. Dit rapport krijgt uw kind mee naar huis. Tijdens een 
gesprek bespreken we het rapport en hoe we uw kind de komende tijd zullen ondersteunen. Bij deze 
rapportgesprekken zijn de kinderen niet aanwezig. Uitzondering hierop zijn de adviesgesprekken die 
we hebben met de kinderen die naar de middelbare school gaan. U kunt zich zelf voor deze 
gesprekken inschrijven via de link die u ontvangt via Social Schools. 
 
 
  

Oudergesprekken rondom zorg om uw kind 
Het kan voorkomen dat u, of wij zorgen hebben rondom uw kind. Het is belangrijk om hier tijd voor 
te maken. Soms nodigen wij u hiervoor uit en soms zal dit op uw eigen verzoek zijn. Deze gesprekken 
zijn altijd met de leerkracht(en) van uw kind. Soms sluit de intern begeleider (juf Corine) hierbij aan. 
Ook kan het voorkomen dat er een externe partij bij het gesprek aanwezig is,  denk bijvoorbeeld aan 
een specialist. Dit bespreken we altijd van te voren met u. 
 

WE STELLEN HET OP PRIJS ALS U AANWEZIG KUNT ZIJN OP BEPAALDE MOMENTEN 
Naast de momenten waarop we alleen over uw kind spreken zijn er ook contactmomenten, waarop 
meerdere ouders in de school aanwezig zijn. Het gaat dan om momenten, waarop u kunt kijken naar 
wat uw kind allemaal heeft gedaan of naar een optreden. Het is voor de kinderen altijd een groot 
feest wanneer er iemand van het gezin of naaste omgeving even komt kijken. We nodigen u dan ook 
van harte uit voor de volgende momenten. 
 

Kijkmomenten 
Drie keer per jaar vinden we het erg leuk wanneer u samen met uw kind(eren) de klas in komt. We 
hanteren hier ook wat ruimere brengtijden voor. We verwachten u en uw kind(eren) tussen 8.15 en 
8.45 op school. De kinderen gaan gewoon naar hun eigen groep.  U kunt dan meelopen met uw kind 
en zo kijken wat hij/zij afgelopen periode geleerd en gedaan heeft. 
Vanaf 9.00 uur sluiten de deuren van de klas voor u als ouder. U kunt dan nog samen met andere 
ouders koffie drinken in de hal van de school. 
De volgende momenten hebben we voor het komende schooljaar geprikt als kijkmomenten: 

 Donderdag 12 oktober 

 Woensdag 14 maart 

 Dinsdag 22 mei 

 



Maandviering: 
Een maandviering is een moment, waarop een aantal groepen zich presenteren aan ouders en 
andere geïnteresseerde personen rondom de kinderen. De groepen 1 t/m 4 treden samen op, 
evenals de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Op de dag van de maandviering treden de kinderen uit 
die groepen 2 keer op.  
 

Optreden door de 
groepen 

Datum Kijkmoment voor u als ouders/ verzorgers of 
afvaardiging hiervan:  

1 t/m 4 Vrijdag 13 oktober Ouders met kinderen in de groepen 1 en 2: 08.30 – 
9.00 
Ouders met kinderen in de groepen 3 en 4: 13.45 – 
14.15 

5 t/m 8 Vrijdag 17 
november 

Ouders met kinderen in de groepen 5 en 6: 08.30 – 
9.00 
Ouders met kinderen in de groepen 7 en 8: 13.45 – 
14.15 

1 t/m 4 Vrijdag 9 maart Ouders met kinderen in de groepen 3 en 4: 08.30 – 
9.00 
Ouders met kinderen in de groepen 1 en 2: 13.45 – 
14.15 

5 t/m 8 Vrijdag 16 februari Ouders met kinderen in de groepen 7 en 8: 08.30 – 
9.00 
Ouders met kinderen in de groepen 5 en 6: 13.45 – 
14.15 

 
Daarnaast kunnen de kinderen op nog 4 momenten schitteren op het podium.  

1. In de Sinterklaastijd hebben we een talentenmiddag. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 

mogen hier aan deel nemen en kunnen zichzelf bij de leerkrachten inschrijven. Bij het 

optreden zelf zijn alleen leerkrachten en kinderen aanwezig en worden foto’s op Social 

Schools geplaatst. 

2. Bij de Kerstviering in de Grote of Barbarakerk mogen per groep één of meerdere kinderen 

iets op het podium doen. Hierbij zijn ouders en andere familieleden of belangstellenden van 

harte welkom.  

3. Bij de Paasviering op school mogen per groep één of meerdere kinderen iets op het podium 

doen.  Hierbij zijn alleen leerkrachten en kinderen aanwezig en worden foto’s op Social 

Schools geplaatst. 

4. Met de verkoopdag is een open podium en mogen alle kinderen, die dat willen, optreden. Ze 

kunnen zich hiervoor inschrijven. Bij deze dag zijn ouders, andere familieleden of 

belangstellenden van harte welkom.  

INFORMATIE UITWISSELING MET INTERN BEGELEIDER EN/OF DIRECTIE  
We hebben in de loop van het schooljaar een aantal momenten waarop u, onder het genot van een 
kopje koffie, van gedachte kunt wisselen met ons. We hebben hiervoor de volgende data in de 
agenda gezet. 
 

 

Datum Tijd 

dinsdag 5 september 2017 19:00 - 20:00 

donderdag 26 oktober 2017 8:30 - 9:30 



maandag 27 november 2017 19:00 - 20:00 

Maandag 8 januari 2018 na de new Years koffie 

donderdag 22 februari 2018 19:00 - 20:00 

maandag 12 maart 8:30 - 9:30 

donderdag 12 april 8:30 - 9:30 

maandag 14 mei 8:30 - 9:30 

dinsdag 3 juli 19:00 - 20:00 

 

OVERIGE BIJZONDERE MOMENTEN 
Bij bijzondere momenten stellen we uw aanwezigheid zeer op prijs. Het gaat om de volgende zaken:  
 

Datum Activiteit 

Ma 22 augustus 
2016 

Eerste schooldag: Het is fijn wanneer u samen met uw kind op 
school komt om zo even de nieuwe klas te zien. Inloop tussen 8.15 
– 8.30, aansluitend kunt u koffie/ thee in de hal drinken. 

Ma 28 november 
2016 

Inpakavond voor Sinterklaas. Graag alle ouders van de kinderen uit 
de groepen 1 t/m 4 aanwezig (19.00 – 21.00 uur). 

Do 22 december 
2016 

Kerstviering in de Grote of Barbarakerk 

Ma 9 januari 2017 Happy new year koffie: op het plein met alle leerlingen en alle 
ouders. Van 8.30 – 9.00 uur 

Vr 12 mei 2016 Verkoopdag 

 
(Deze momenten zijn ook terug te vinden in de jaarkalender.) 
 

BELEID INFORMATIEVERSTREKKING GESCHEIDEN OUDERS: 
Als de ouders van een kind gescheiden zijn, zien we de verzorgende ouder als contactpersoon en is 
het adres van de verzorgende ouder het postadres voor ons. We gaan er hierbij vanuit dat beide 
ouders, ongeacht wie de voogdij heeft, in het belang van het kind met elkaar overleggen. Indien dit 
overleg niet mogelijk is en de niet-verzorgende ouder de school verzoekt om informatieverstrekking, 
zijn wij wettelijk verplicht aan dat verzoek te voldoen, tenzij zwaarwegende belangen van het kind 
zich daartegen verzetten.  

OUDERBIJDRAGE 2017 - 2018 
Elk jaar vragen wij vanuit de OR ouderbijdrage. Deze vrijwillige bijdrage bedraagt 25 euro per jaar per 
kind. Hieruit worden allerlei activiteiten betaald, zoals Sinterklaasfeest, Kerstviering, sportdagen, 
tekort schoolreizen en schoolkamp, afscheid groep 8, slotfeest, koffie voor ouder- en 
rapportavonden enz. Om al deze activiteiten te kunnen blijven organiseren, en het zo tot een feest 
voor de kinderen te maken, hebben wij uw ouderbijdrage hard nodig! Om uit de kosten te blijven 
hebben we ongeveer per kind 25 euro nodig. Wij vragen u dit dan ook over te maken op 
bankrekeningnummer: NL 98 RABO 0312 5584 81 t.n.v. Ouderraad KBS te Culemborg. Met 
vermelding van ‘ouderbijdrage’ en de naam en groep van uw kind(eren). De penningmeester van de 
ouderraad beheert dit fonds.  
 

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel orgaan met 3 ouders en 3 personeelsleden. De 
MR heeft als taak het beleid van de school mede vast te stellen en toezicht te houden op de 



uitvoering van dit beleid. De MR heeft zowel advies- als instemmingsrecht op een aantal door de 
wetgever vastgelegde gebieden. Denk hierbij aan arbeidsomstandigheden, financiën, 
formatiesamenstelling, voor/tussen- en naschoolse opvang, vakantierooster en dergelijke. De 
MR vergadert gemiddeld 1x per 6 weken. De directie is hier op afroep bij aanwezig. 
U kunt de MR bereiken via het mail-adres: MR.KBS@cpob.nl 

OUDERRAAD: 
De ouderraad (OR) helpt bij diverse activiteiten. Zij onderhoudt voor wat betreft de activiteiten 
de contacten met de vaste OR leerkracht, dit schooljaar juf Manon. De leden denken mee over de 
invulling van deze activiteiten en ondersteunen de leerkrachten onder het motto “vele handen 
maken licht werk”. Onder ditzelfde motto worden elke keer weer veel hulpouders ingeschakeld 
om de uitvoering van een activiteit te realiseren. Ouders kunnen opgeven waar ze mee willen 
helpen. Uw hulp is hard nodig! 

 
De OR komt in zijn geheel ongeveer één keer per zes weken bij elkaar waarbij de voortgang en 
het verloop van de diverse activiteiten wordt besproken. Tijdens de vergaderingen is vanuit het 
team altijd de vaste contactpersoon aanwezig: juf Manon en is Patricia in de buurt wanneer er 
vragen voor de directie zijn. 
U kunt de OR bereiken via het mail-adres: OR.KBS@cpob.nl.  
  

VIJF-GELIJKE-DAGENMODEL 
Wij werken met het vijf-gelijke-dagenmodel. Dit houdt in dat alle groepen op maandag t/m vrijdag 
van 8.30-14.15 uur naar school gaan. Alle kinderen blijven, onder begeleiding van de leerkracht, in 
hun eigen groep over om te lunchen. Hiervoor zijn de volgende zaken voor u als ouder van belang: 
 
Voor de lunchpauze moeten de kinderen de volgende spullen in een (rug)tas meenemen: 
 

 Bakje (voorzien van naam) met brood en gezond beleg. Wilt u dezelfde hoeveelheid eten 
meegeven, die ze thuis gewend zijn om te eten? 

 Drinkbeker met melk, water of drinkyoghurt. Bij voorkeur geen limonade of sapjes i.v.m. 
hoeveelheid suiker.  

 Theedoek die als tafelkleed gebruikt kan worden.  
 
Voor het eten wassen de kinderen hun handen en wordt begonnen met gebed. De kinderen uit groep 
1 en 2 eten in de kring en leggen de theedoek op hun schoot. De kinderen uit groep 3 t/m 8 eten aan 
hun tafel en leggen de theedoek als tafelkleed op hun tafel. Het lunchen is een ontspannend moment 
voor de kinderen. Er wordt voorgelezen of een educatief filmpje gekeken. De leerkracht stimuleert 
de kinderen hun lunch op te eten. Brood of fruit wat niet wordt opgegeten gaat samen met de 
theedoek mee naar huis. Na het eten spelen de kinderen onder begeleiding van een leerkracht en 
mogelijk stagiaires buiten. 
 

ETEN EN DRINKEN OP EEN DAG 
Wij zijn een gezonde school. Voor de kleine pauze in de ochtend mogen de kinderen groente/fruit of 
rijst wafel meebrengen. Voor de lunch wat een kind thuis ook bij de lunch zou eten. Er wordt geen 
snoep op school gegeten, dit gaat weer mee naar huis. 
 

JARIG 
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Wanneer uw kind jarig is, mag het natuurlijk trakteren. Er zijn vele mogelijkheden voor een traktatie, 
waarbij we het motto “snoep verstandig” graag aan u doorgeven. Bijv. een appel, stukjes worst of 
kaas, rozijnen, druiven. De jarige trakteert alleen in de eigen groep. De jarige mag met een 
vriendje/vriendinnetje langs de koffiekamer om zich te laten feliciteren door alle leerkrachten. Het 
uitdelen van uitnodigingen voor feestjes graag niet in de klas i.v.m. kinderen die niet zo vaak 
uitgenodigd worden. 
 
 

LEERPLICHT EN VERZUIM VAN SCHOOL  
Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool, verplicht is het dan nog niet. Wilt u voor uw kind 
een vrije dag, dan kunt u die altijd krijgen. Het is begrijpelijk dat u dat van te voren wel even met de 
groepsleerkracht bespreekt. Wij adviseren u uw kind niet te veel thuis te houden. De leerplicht gaat 
in op de leeftijd van 5 jaar. Toch mogen deze kinderen nog 1 dag per week thuisblijven. Indien u 
hiervan gebruik maakt, dan graag in overleg met de betreffende leerkracht.  
 
Voor kinderen van 6 jaar en ouder geldt volledige leerplicht. Dit betekent dat voor alle extra vrije 
dagen toestemming gevraagd moet worden aan de directie van de school. Het schoolverzuim door 
kinderen vormt een aandachtspunt binnen onze school. Het beleid dat de school daarin voert is 
zowel gericht op voorkoming (preventie) ervan, als bestrijding (repressie). In preventief opzicht is de 
school terughoudend in het verlenen van toestemming voor wegblijven van school in verband met 
bijzondere gebeurtenissen, óók als er schriftelijk verzoek is van de ouders. De school voert een strikte 
administratie van de afwezigheid van de kinderen, dagelijks wordt aan het begin van de dag 
genoteerd welke kinderen afwezig zijn. Zo ontstaan duidelijke groepsoverzichten.  
 
Op grond van de bepalingen in de Leerplichtwet 1994 dient een op school ingeschreven leerling het 
onderwijs geregeld te volgen. De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het schoolbezoek. 
 
Alle regels rondom het verlof en de verlofaanvraag kunt u vinden op onze website of op Social 
Schools.  
 

Bestrijding hoofdluis 
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan 
deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is ongewild zo’n 
plaats. Wij zijn van mening dat zowel de school als de ouders verantwoordelijkheid voor de bestrijding van 
hoofdluis dragen. Wij nemen dan ook enkele voorzorgsmaatregelen, waardoor de verspreiding van 
hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Wij vinden het van belang dat de ouders/verzorgers hun 
kind(eren) controleren op hoofdluis en zo nodig direct behandelen. Graag bij luizen even een seintje naar 
de leerkracht. Er is ook een luizenprotocol. Na elke vakantie is er actieve controle op hoofdluis bij alle 
kinderen.  

 

Medicijnverstrekking 
We mogen als school niet zomaar medicijnen toedienen aan uw kind. Mocht het noodzakelijk zijn dat dit 
wel moet gebeuren zullen we hiervoor schriftelijke toestemming van u moeten hebben. Een aantal dingen 
omtrent dit onderwerp staan verder toegelicht in het protocol medicijnverstrekking. Deze is te vinden op 
onze website.  

 

Ziekmelding 
Als uw kind door ziekte of om een andere reden niet naar school kan komen, kunt u dit voor 
schooltijd telefonisch doorgeven. Wanneer u de school belt krijgt u een keuzemenu te horen. Indien 
u uw kind wilt ziekmelden toetst u 1. Het bericht kunt u dan inspreken en de collega's krijgen via e-



mail de ziekmelding binnen. Wilt u een collega spreken, toets dan de 2 en we zullen u te woord 
staan. Telefoonnummer: 0345-512542 
 

Gevonden voorwerpen 
Het komt bijna dagelijks voor dat de kinderen gymspullen, jassen, tassen en andere spullen op school 
laten liggen. Soms raken daardoor dure kledingstukken zoek. Let u er daarom op dat uw kind steeds 
zijn/haar spullen mee naar huis brengt! Daarnaast is het verstandig gym-kleding, laarzen en andere 
spullen te merken. Gevonden voorwerpen worden verzameld in de hal, bij de voordeur. Heeft uw 
kind iets verloren dan kunt u daar een kijkje nemen. 
 

Schoolfotograaf 
Op donderdag 24 augustus komt de schoolfotograaf. U bent vrij om de gemaakte foto’s van uw 
kind(eren) te kopen of terug te geven. Naast groeps -en individuele foto's worden er ook altijd foto's 
gemaakt van broertjes/ zusjes die op onze school zitten. Wanneer er jongere broertjes en zusjes 
thuis zijn die u ook graag op de foto wilt laten gaan dan kan dit direct om 14.15 uur op deze 
woensdag. 
 

Veiligheid 
Diverse keren per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Via Social Schools, 
nieuwsbrieven op Social Schools en Twitter wordt u op de hoogte gehouden. 
Het schoolplein en de speeltoestellen worden minimaal 1x per jaar  gecontroleerd. Met de kinderen 
wordt elk schooljaar weer de afspraak gemaakt dat er alleen op de klimrekken gespeeld mag worden 
tijdens schooltijden onder toezicht van de leerkracht(en)! Dit geldt zowel voor het boven- als 
benedenplein. De meeste kinderen houden zich keurig aan deze afspraak. Maar vaak wordt hen dat 
moeilijk gemaakt, omdat ouders of de oppas de kleintjes tijdens het wachten op broertjes of zusjes 
op de klimrekken laten spelen. Ons verzoek aan u is of u mee wilt werken aan onze afspraak dat er 
voor en na schooltijd niemand op de klimtoestellen speelt. Zo kunnen we voorkomen dat er 
gevaarlijke situaties ontstaan. Voor schooltijd en in de pauze is er toezicht op het plein. Kinderen 
mogen niet fietsen, voetballen of skateboarden op het plein. Ze mogen niet op straat komen, maar 
moeten op het plein blijven. Veel kinderen komen met de fiets naar school. Wilt u erop toezien dat 
ze de fietsen op de daarvoor bestemde plek neerzetten en niet verder dan de fietsenrekken op het 
plein. Dat voorkomt ongelukken tijdens het spelen. 
 

Mobiele telefoon 
De school is telefonisch ten alle tijde bereikbaar en de kinderen mogen, zo nodig, vanuit school 
bellen. Er is daarom in principe geen noodzaak een mobiele telefoon mee naar school te nemen. 
Bovendien is hier sprake van een duur kwetsbaar apparaat, dat gemakkelijk stuk of verloren kan 
raken. Om deze redenen zijn mobiele telefoons op school niet gewenst. Mocht het echter toch 
noodzakelijk zijn dat een leerling dit apparaat bij zich heeft, dan onder strikte voorwaarden dat hij 
niet aanstaat. Indien hier misbruik van gemaakt wordt, zullen wij optreden en de telefoon tijdelijk in 
beslag nemen. 
 
 

De functie vertrouwenspersoon 
Ongewenst gedrag op en rond school kan het schoolklimaat en het welzijn van leerlingen ernstig 
verstoren en langdurig geestelijke schade veroorzaken. Ongewenst gedrag is bijvoorbeeld seksuele 
intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, roddelen, geweld en (cyber)pesten. Dit ongewenste 
gedrag vraagt een snelle, grondige en zorgvuldige aanpak. 
Op onze school is juf Flory de interne contactpersoon. Zij is het eerste aanspreekpunt voor klachten 
over ongewenst gedrag op en rond de schoolsituatie.  


