Aloysius kalendergids 2018-2019

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de kalendergids 2018-2019 met alle informatie betreffende dit nieuwe
schooljaar plus een handige jaarkalender.
Wilt u meer informatie betreffende specifieke onderwerpen, dan verwijzen wij u graag naar
onze website. Daar vindt u onder het kopje “Onze school” o.a. informatie over Passend Onderwijs, het laatste inspectierapport, jaarverslagen en onder downloads o.a. het schoolplan,
de schoolgids, het vakantierooster, ons aanmeldingsformulier en een aanvraagformulier
voor geoorloofd verzuim.

We wensen kinderen, ouders en leerkrachten een goed en leerzaam schooljaar toe en bij
onduidelijkheden, maar ook voor uw opmerkingen, suggesties of problemen, staat de deur
altijd open.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur, medezeggenschapsraad, ouderraad en team van de Aloysius.
augustus 2018

Bij vragen, zorgen of klachten is ons beleid dat u als ouder eerst contact opneemt met de betrokken
leerkracht. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u en/of de leerkracht de intern begeleider (omtrent
extra zorg) of de directie erbij betrekken om tot een oplossing te komen die hopelijk tot ieders tevredenheid leidt. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u in gesprek gaan met het schoolbestuur. Het schoolbestuur kan u eventueel verwijzen naar een onafhankelijke geschillencommissie. U kunt voor vertrouwelijke
zaken terecht bij onze vertrouwenspersoon Christine Kaandorp. De vertrouwenspersoon zal samen met u
kijken waar u met uw zorg terecht kunt.
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GROEPSINDELING
groep 1/2 NiB Nicole Hoenselaar
Barbara Caro (dinsdag)
groep 1/2 JoB Joyce Rebers (maandag t/m woensdag)
Barbara Caro (donderdag en vrijdag)
groep 1/2 NaT Nadine Boelens (maandag en dinsdag)
Trudy Bol (woensdag t/m vrijdag)
groep 3

Christine Kaandorp (maandag t/m woensdag)
Anja Bos (donderdag en vrijdag)

groep 4

Sonja Voorham (maandag en dinsdag)
Annemiek v.d. Bosch (woensdag t/m vrijdag)
Vanaf januari 2019 werken Sonja en Annemiek afwisselend op de woensdag

groep 5

Suzanne Nels

groep 6

Suzanne Lispet (maandag t/m woensdag)
Sonja Voorham (donderdag en vrijdag)
Inge Smits (zwangerschapsverlof tot januari 2019)

groep 7

Xander Vredebregt (maandag, woensdag en vrijdag)
Lisa van Uffelen (dinsdag en donderdag)
Linda Gardien (zwangerschapsverlof tot januari 2019)

groep 8

Ingrid Bouwmeesters
Zwangerschapsverlof:
Als begin 2019 Linda Gardien en Inge Smits hun werk weer oppakken, zal de
taakverdeling in de bovenbouw gedeeltelijk worden aangepast.
Ondersteuning:
Kleutergroepen: Ria Barendse (plus NT2)
Groep 4: Cora v.d. Meijs en Sonja Voorham (vanaf januari 2019)
Groep 5: Anja Bos, Moniek de Haas en Margreet Poot
Groep 6 en 7: Elly Schaeffer
Groep 8: Xander Vredebregt (vanaf januari 2019)
Vervanging
Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden vindt vervanging zoveel
mogelijk plaats door de duo-leerkracht, zodat voor de kinderen weinig
veranderingen plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, maken we gebruik van
het mobiliteiscentrum Rijnmond waar we ons vorig schooljaar bij hebben
aangesloten. Indien er geen externe vervanger is, zullen de ondersteuners
ingezet worden.
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TAAKVERDELING
Directie

Frans Kempke
Marijke van Nijnatten

directeur/bestuurder
adjunct directeur
(dagelijkse leiding)

Interne begeleiding

Trudy Bol
Annemiek v.d. Bosch
Marijke van Nijnatten

kleutergroepen
groep 1 t/m 4
groep 1 t/m 8

Remediale hulpverlening

Jacqueline Mulder

remedial teacher

Bouwcoördinatoren

Trudy Bol
Annemiek v.d. Bosch
Ingrid Bouwmeesters

groepen 1 en 2
groepen 3 t/m 5
groepen 6 t/m 8

ICT

Rob Heintjes

coördinator

Vakleerkrachten

Lia Binnendijk

bewegingsonderwijs

Onderwijsassistenten

Ria Barendse
Cora v.d. Meijs
Elly Schaeffer
Margreet Poot

kleuters
groep 4
groep 6 en 7
technieklessen groep 1 t/m 8
NT2

Specialisaties

Annemiek v.d. Bosch

Linda Gardien
Inge Smits

groepsplannen
technisch Lezen
begrijpend lezen
gedrag
leren

TSO

Elly Schaeffer

coördinator

Klussen

Maarten Geltink
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VAKONDERWIJS
Bewegingsonderwijs
Alle lessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in sporthal "de Hofstede" door onze
vakleerkracht Lia Binnendijk. De kinderen worden erheen gebracht door een leerkracht. Benodigd zijn: gymschoenen, gymkleding en een handdoek. U zult begrijpen, dat deze gymschoenen niet mogen dienen als dagelijks schoeisel. Douchen na afloop van de les is voor alle
kinderen verplicht. Indien uw kind om medische en/of andere redenen niet mag douchen,
kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.
dinsdagmorgen
dinsdagmiddag
donderdagmorgen
donderdagmiddag

groep 8, 7, 6 en 3
groep 5 en 4
groep 8, 6, 7 en 3
groep 4 en 5

Groep 8 begint zowel op dinsdag– als donderdagmorgen met gym. De leerlingen zorgen er
zelf voor om op tijd bij de sporthal te staan. Vanaf 8.30 uur is de deur open.
De leerlingen van groep 3 eindigen zowel op dinsdag als donderdag hun ochtend in de sporthal. U kunt uw zoon/dochter daar om 12.15 uur ophalen. Kinderen die niet worden opgehaald en de kinderen voor de TSO lopen met juf Lia mee terug naar school.
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SCHOOLTIJDEN | VAKANTIES | VERZUIM
Schooltijden
Groepen 1 t/m 8

ochtend: 8.45 - 12.15 uur

middag: 13.15 - 15.15 uur

's Morgens vanaf 8.30 uur en ‘s middags vanaf 13.00 uur is de speelplaats/school open en
kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 direct naar binnen of nog even spelen op het plein. De
kinderen van de leerkracht die pleinwacht heeft, blijven wel allemaal buiten.
De kleuters gaan met hun vader en/of moeder via de zij-ingang op het kleuterplein naar binnen en worden meteen naar de betreffende kleutergroep gebracht. Bij het weggaan verzoeken wij de ouders vriendelijk doch dringend om hiervoor ook alleen de zij-ingang te gebruiken.

De groepen 1 en 2 hebben elke vrijdagmiddag vrij.

Vakanties en vrije (mid)dagen
herfstvakantie
studiemiddag
kerstvakantie
studiemiddag
voorjaarsvakantie
meivakantie
studiedag
Hemelvaart
tweede pinksterdag
studiemiddag
zomervakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018
6 november 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
5 februari 2019
25 februari t/m 1 maart 2019
19 april t/m 3 mei 2019 (incl. Pasen)
29 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
27 juni 2019
22 juli t/m 30 augustus 2019

Elke vrijdag vóór een vakantie hebben de kinderen géén school.
Ook op studiedagen en –middagen hebben de kinderen géén school.

Verzuim
U kunt alleen bij bijzondere omstandigheden extra vrij krijgen voor uw kind. Hiervoor vult u
het aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek in. Dit kunt u downloaden vanaf de site of
vragen bij de directie of de leerkracht. Ongeoorloofd verzuim rondom de vakanties heet ook
wel "luxeverzuim". Leerplichtambtenaren houden streng toezicht op luxeverzuim. De directeur beoordeelt elke aanvraag individueel en neemt een besluit om wel of geen toestemming
te verlenen. Voor de uitgebreide beschrijving van de regeling verwijzen wij u naar onze website. Daar kunt u bij “downloads” de richtlijnen downloaden die de Gemeente MiddenDelfland hanteert.
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FESTIVITEITEN
Schoolzaken
Schoolreisje
Kinderboekenweek
Kinderboekenmarkt
Sinterklaasfeest
Kerstviering
Laat Zien Wat Je Kunt Show
Rekendag
Paasviering
Schoolfotograaf
Bestuursavond
Trefpuntavond
Kleuterfeest
Kamp groep 8
Slotfeest

27 september 2018
3 oktober 2018
3 oktober 2018
5 december 2018
20 december 2018
21 februari 2019
3 april 2019
18 april 2019
5 juni 2019
3 juli 2019
9 juli 2019
11 juli 2019
12 t/m 14 juli 2019
18 juli 2019

Gezamenlijke activiteiten van de Maaslandse basisscholen
Monumentendag
Schoolsportdag groep 7 en 8
Open dag en inschrijving nieuwe leerlingen
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Koningsspelen groep 1 t/m 8
Schoolsportdag groep 5 en 6
Praktisch verkeersexamen groep 8

7 september 2018
26 september 2018
16 maart 2019
5 april 2019
12 april 2019
22 mei 2019
nog niet bekend
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RAPPORTEN
Op het eerste rapport beschrijft de leerkracht in het kort de ontwikkeling van uw kind; het
gedrag en de sociale vaardigheden van uw kind en aan welke punten extra aandacht gegeven kan worden.
Dit zijn ook de aandachtspunten voor het startgesprek (groep 2 t/m 8) dat de leerkrachten in
de periode september-oktober met u zullen houden. Bij de gesprekken in de groepen 6, 7 en
8 mogen de leerlingen aanwezig zijn. Het startgesprek bij de kleuters is voor de (oudste)
kleuters van groep 2. Welke kleuters het precies betreft hoort u t.z.t. van de leerkrachten.
Door de startgesprekken vervallen de 10-minuten gesprekken ná het eerste rapport. Mocht
een rapport hiertoe echter aanleiding geven, dan wordt zo'n gesprek in individuele gevallen
wél gepland. De kleutergroepen houden in november spreekuur voor de kleuters die géén
startgesprek hebben gehad én die langer dan een half jaar op school zijn.
Op het eerste rapport worden ook de leerprestaties van uw zoon/dochter beoordeeld. Vanaf
groep 6 wordt dit, waar mogelijk, gedaan in cijfers. Bij het tweede en derde rapport worden
vanaf groep 4 de ontwikkelingsgrafieken uit het Cito-leerlingvolgsysteem gevoegd. Voor een
uitgebreide toelichting op onze rapporten verwijzen wij u naar de online schoolgids.

1e rapport (groep 3 t/m 8)
Spreekuren
(alleen groepen 1 en 2,
andere groepen op afspraak)

23 november 2018
27 en 29 november 2018

2e rapport (groep 3 t/m 7)
Spreekuren
(alle groepen, behalve 8)

15 maart 2019
19 en 21 maart 2019

Eindrapport (groep 3 t/m 8)

17 juli 2019 (woensdag)

Voor groep 8 is er rond het tweede rapport een apart spreekuur i.v.m. de keuze voor het
voortgezet onderwijs. U krijgt hierover t.z.t. bericht.
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AMBITIES | BOUWSTENEN
Evaluatie ambities van het schooljaar 2017-2018
•
Het zoeken naar en ontwikkelen van leerstofcontent voor een digitale leeromgeving
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

(circuit) is in de groepen 6, 7 en 8 gecontinueerd.
Methode Engels voor groep 1 t/m 8 is gekozen: Stepping Stones Junior.
Methode verkeer voor de groep 3 t/m 8 is gekozen: Let’s Go.
De proef met de methode BOUW! om in een vroeg stadium bij kleuters taal– en/of
leesproblemen vroegtijdig te onderkennen en preventief aan te pakken is geslaagd.
Uitwerking techniek binnen de nieuwe methode Natuurzaken is in de technieklessen
door een extra kracht (uitgeleend door de Jozefschool) succesvol gebleken en gaat
door.
Meerdere peuterdagen verspreid over het schooljaar is goed bevallen.
Een speciale kijkavond waarbij ook (digitale) werkjes, schriftjes en boeken kunnen
worden ingezien wordt algemeen gewaardeerd en krijgt in 2018-2019 een vervolg.
De opgestelde gedragsprotocollen met regels en afspraken voor zowel kinderen,
ouders als leerkrachten zijn ingevoerd en gepubliceerd op de website. Het is leidraad
voor ons handelen. Regels en afspraken zijn in alle groepen zichtbaar gemaakt.
“Grip op de groep” en "Kwink" blijven de belangrijkste handvatten voor het hanteren, leiden en sturen van groepsprocessen en de groepsvorming. Over de inhoud van
“Kwink” is via de nieuwsbrief gecommuniceerd. “Grip op de groep” wordt vooral in
de eerste weken van een nieuw schooljaar in alle groepen extra intensief toegepast.
Het materiaal van Schoolplein 14 is tijdens de pauzemomenten o.l.v. leerlingen uit
groep 7 beter en gestructureerd aangeboden.
Gebruik chromebooks is uitgebreid t/m groep 4.
iPads worden gerichter gebruikt in de kleutergroepen en groep 3. De koppeling tussen iPads en traditionele leermiddelen (augmented reality) is een succes. Er wordt
bekeken welke uitbreiding op dit gebied mogelijk is.
Pluswerkmappen worden vanaf groep 3 gebruikt.

Ambities voor het schooljaar 2018-2019
De drie werkgroepen partnerschap, sociale veiligheid en talentontwikkeling gaan verder op
de weg. Voor 2018-2019 hebben zij de volgende ambities geformuleerd.
Werkgroep partnerschap ouderparticipatie en driehoeksgesprekken
•
Na de start– en voortgangsgesprekken evalueren we de ervaringen en bepalen aan
de hand daarvan of er wijzigingen plaatsvinden. Dit betreft zowel de gesprekken zelf,
de formulieren voor de ouders en de rapportage achteraf.
•
De hele rapportage wordt dit schooljaar onder de loep gehouden. Daarbij kijken we
niet alleen inhoudelijk naar de rapporten, maar wordt ook naar een andere opzet
gekeken. Hierbij denken we o.a. aan het wijzigen van het aantal rapporten per
schooljaar van drie naar twee en de frequentie van de spreekuren.
•
Van het ouderportaal wordt bekeken welke onderdelen opengesteld kunnen worden
voor de ouders en welke consequenties dit heeft voor de totale rapportage.
•
Het rendement van de peuterdagen verhogen door er meer duidelijkheid en bekendheid aan te geven.
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AMBITIES | BOUWSTENEN
Werkgroep sociale veiligheid, pedagogisch klimaat
•
De training Rots en Water wordt preventief aangeboden aan groep 5. Eventueel is
•
•
•

een herhaling van twee lessen mogelijk in groep 6.
In samenwerking met de vakleerkracht bewegingsonderwijs worden spellen
(Schoolplein 14) geïntroduceerd die tijdens de pauze en tijdens de overblijf gespeeld
kunnen worden .
De communicatie richting ouders over Kwink intensiveren van 2 naar 4 keer per jaar.
Zorgdragen dat alle schoolregels worden nageleefd, zowel tijdens schooltijd als tijdens de overblijf.

Werkgroep talentontwikkeling, 21st century skills, uitbreiding Handelings Gericht Werken.
•
Inzetten op onderzoekend leren.
•
Ook ”andere” talenten bij kinderen meer benutten, zodat niet alleen cognitieve vaardigheden een kans krijgen. Het opstarten van een kinderkoor (onder schooltijd) is
hier een voorbeeld van.
•
Dit schooljaar wordt er gestart met een schoolpanel. Leerlingen vanaf groep 5 kunnen lid worden van het schoolpanel. Het panel bespreekt onderwerpen die ze zelf
inbrengen of ingebracht worden door anderen.
•
Ouders meer betrekken bij het onderwijs door ze uit te nodigen een pilot/workshop
te geven over hun beroep-hobby-talent.
•
In de dagelijkse praktijk de 21st century skills toepassen (uitleg op website).
•
Meer excursies organiseren.
•
Groepsoverstijgend werken waarbij co-teaching een duidelijke rol en invulling krijgt
en door gerichte collegiale oriëntatie streven naar een evenredige werkverdeling.
•
Het signaleren van hoogbegaafdheid bij 4-jarigen krijgt gericht aandacht, zodat er
vroeg op kan worden ingespeeld en naar gehandeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van de tools in DHH. Er wordt een coördinator hoogbegaafdheid aangesteld.
Nieuwe methodes en werkwijzen
•
Engels: Stepping Stones Junior (digitaal) voor alle groepen.
•
Verkeer: Let’s Go voor de groepen 3 t/m 7.
•
Lezen: Bouw! voor de preventieve aanpak van leesproblemen (dyslexie)
•
Rekenen: Gynzy Kids in groep 8 (zie onderstaande toelichting)
•
Vaste technieklessen door vakleerkracht
•
Oriëntatie op nieuwe aanvankelijk leesmethode voor groep 3.
Gynzy Kids
De leerstof van onze vaste reken– en taalmethode laten we sommige kinderen al twee jaar
verwerken via Gynzy Kids. De methodeleerstof wordt dan langs verschillende “wegen” aangeboden en verwerkt, zodat eigen leerlijnen ontstaan. Dit is zowel voor de leerlingen die een
niveau lager als hoger werken een voorwaarde om succeservaringen te blijven behalen. In
ons streven naar individuele leerlijnen gaan dit schooljaar nu álle leerlingen van groep 8 de
rekenstof met Gynzy Kids verwerken. Al naar gelang de resultaten van deze pilot wordt besloten wanneer in andere groepen ook leerlingen een eigen leerlijn met Gynzy Kids krijgen.
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UITSTROOMGEGEVENS | PASSEND ONDERWIJS
Uitstroomgegevens groep 8
De 26 leerlingen uit groep 8 (2017-2018) zijn naar de volgende scholen gegaan:
Welke scholen zijn het?
Reviuslyceum Maassluis
St.-Jozefmavo Vlaardingen
Stanislas Westplantsoen Delft
Stanislas Krakeelpolderweg Delft
Vrije School Delft
VMBO Maasland
Grafisch Lyceum Rotterdam
Stedelijk Gymnasium Schiedam
Geuzencollege Vlaardingen

11 ll.
4 ll.
1 ll.
1 ll.
1 ll.
3 ll.
1 ll.
1 ll.
3 ll.

Passend Onderwijs en Zorgplicht
Passend Onderwijs én de zorgplicht zijn per 1 augustus 2014 ingevoerd. Deze zorgplicht geldt
formeel voor de schoolbesturen. Voorheen moesten ouder(s)/verzorger(s) zelf op zoek naar
een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school
zit, of zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. (Een samenwerkingsverband voert samen met de schoolbesturen de wettelijke taak van Passend Onderwijs uit.) In het Westland is dit het 'Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland' (SPOW).
www.spow.nl
Op onze website (kopje „Onze school“) vindt u een link naar meer informatie over Passend
Onderwijs. In de online schoolgids staat onze leerlingenzorg uitgebreid beschreven vanaf
blz. 13. U vindt de schoolgids op onze website onder het kopje “Voor ouders” en dan bij
“Downloads”.

Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School
Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de
onderwijsinspectie stelt. Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online
Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit Schoolondersteuningsprofiel
wordt jaarlijks herzien waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel
overzicht beschikt van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs.
Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt.
Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte
ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind
kunnen bieden op onze school. Uitgebreide informatie vindt u op onze website en in de grote
Schoolgids 2018-2019 (online bij downloads).
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OUDERRAAD
Wanneer er vragen en/of suggesties zijn over bepaalde zaken op school, die niet specifiek
met het onderwijs of beleid van de school te maken hebben, dan kunnen die ter sprake gebracht worden bij de ouderraad. Vanuit de ouderraad is er altijd iemand verbonden aan een
groep/klas. Via de Digiflierefluiter en website wordt u zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de diverse activiteiten.
De ouderraad heeft ook een eigen mailbox: ouderraad@aloysiusmaasland.nl. Heeft u een
vraag, opmerking of goed idee, stuur dan een berichtje.

Ouderbijdrage
U treft tevens een invulformulier aan betreffende de ouderbijdrage*. Deze bijdrage is weliswaar vrijwillig, doch wel noodzakelijk om allerlei extra uitgaven te kunnen doen. Wij rekenen
op uw medewerking. Deze overeenkomst geldt slechts, nadat toelating van de leerling(en)
heeft plaatsgevonden.
Voor extra kleuteractiviteiten, het schoolreisje en de afscheidsdagen van groep 8 worden
aparte bedragen in rekening gebracht.

WIS Collect
Momenteel oriënteren we ons op een digitaal incassosysteem. Met WIS Collect kunnen eenvoudig schoolkosten betaald worden. Met een duidelijk overzicht van eerdere, huidige en
eventuele toekomstige facturen. Hoe werkt het? U ontvangt een e-mail van de school vanuit
WIS Collect. Via deze e-mail kunt u rechtstreeks met onder andere iDEAL, de rekening betalen. U bepaalt zelf wanneer en hoe u betaalt. Zo kunt u in één keer betalen, maar als u liever
in termijnen betaalt kan dit vaak ook. Zodra we dit incassosysteem invoeren, wordt u nader
geïnformeerd.

* Schoolgeld

€ 50,€ 40,€ 0,-

Extra kleuteractiviteiten

€ 12,50

Schoolreisje groep 3 t/m 8

€ 35,-

Afscheidsdagen groep 8

€ 80,-

per jaar
vanaf januari
vanaf mei
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TSO
Tussen Schoolse Opvang
Onze school biedt Tussen Schoolse Opvang (TSO) aan. U heeft zelf de keuze om hier wel of
niet gebruik van te maken. Op woensdag is er geen TSO. De eindverantwoordelijkheid ligt bij
het bestuur maar de organisatie en uitvoering is geheel in handen van TSO-coördinator Elly
Schaeffer en haar team. In de grote schoolgids en op onze website vindt u alle noodzakelijke
informatie.

NIEUW
TSO Registratie | account aanmaken
Met ingang van schooljaar 2018-2019 gaat u het aanmelden en het betalen van het overblijven zelf regelen via de website van “TSO Registratie”. Alle ouders die nu of later gebruik willen maken van de TSO moeten zich op deze site vooraf aanmelden. Dit aanmelden is gratis.
Dus regelmatig of incidenteel overblijven, kan voortaan alleen nog maar met een account bij
TSO Registratie. Bent u niet van plan gebruik te maken van de TSO, dan kan een account tóch
handig zijn als uw zoon/dochter onverwacht eenmalig moet overblijven .

TSO Registratie | strippen kopen en betalen
Elke ouder met een account moet na het inloggen eerst strippen kopen. De minimale afname
is 5 strippen. Dit is vooral geschikt voor incidenteel overblijven. U betaalt dan € 1,50 per strip
per keer. Voor grotere aantallen hanteren we de oude prijs van € 1,00 per strip per kind per
dag. U rekent de strippen(kaarten) direct af via iDeal. Met de gekochte strippen kunt u uw
kind(eren) aanmelden.

TSO Registratie | aanmelden
Heeft u een account aangemaakt én strippen ingekocht, dan kunt u in het systeem zelf uw
kind(eren) aanmelden voor één of meerdere dagen. U kunt zover vooruit plannen als u wilt,
mits u voldoende strippen heeft betaald.
De TSO coördinator Elly Schaeffer kijkt elke dag in het systeem om de kinderen en de overblijfkrachten in te delen. Hierna worden er dagelijks presentielijsten gemaakt om de aanwezigheid van alle aangemelde kinderen te kunnen controleren.

Samengevat
•
om gebruik te maken van de TSO is voortaan een account nodig bij TSO Registratie
•
dit geldt ook voor incidentele overblijvers
•
u koopt strippen en rekent direct af via iDeal
•
de minimale afname is 5 strippen (€ 1,50 per strip) voor incidenteel overblijven
•
bij grotere strippenkaarten betaalt u €1,00 per strip per dag per kind
•
u meldt uw kind(eren) zelf in het systeem aan
•
om gebruik te kunnen blijven maken van de TSO moet u steeds voldoende strippen
op voorraad hebben

Contact
Voor contact met de coördinator van de TSO kunt u bellen met Elly Schaeffer (06-45208750)
of mailen naar tso@aloysiusmaasland.nl via de website (envelopje).
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COOL!
Google Suite for Education
Sinds 2018 gebruiken we alle (methode)software via de cloud. Hiervoor heeft elke leerkracht
en elke leerling op de Aloysius een Google schoolaccount. Dit is een speciaal account met de
domeinnaam van de school. Het wordt verstrekt en beheerd vanuit G Suite for Education.
Deze onderwijstak van Google waarborgt de privacy van alle personen met een officieel
schoolaccount en daarmee voldoet G Suite for Education ook aan de nieuwe AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming). Bij het verlaten van de Aloysius basisschool wordt het
schoolaccount automatisch opgeheven.
Het beheer van de accounts is in handen van Cloudwise in samenwerking met onze eigen
ICT’er. Zij zorgen er met het schoolportaal COOL! voor, dat iedereen op de Aloysius met het
account kan inloggen op onze chromebooks, chromeboxen en desktops (leerkrachten). De
leerlingen van de onderbouw (t/m groep 4) loggen in met plaatjes. Vanaf groep 5 leren de
kinderen in te loggen met een gebruikersnaam en persoonlijk wachtwoord. Na het inloggen
staan in het toegangsportaal COOL! voor elke leerling en leerkracht alleen die programma’s
klaar die voor hem/haar nodig en geschikt zijn. Zo beschikt iedereen altijd op elke plek en op
elk apparaat over de juiste software. De enige vereiste is een internetverbinding, aangezien
we alles uit de cloud moeten halen.
Het Google schoolaccount is altijd en overal te gebruiken op bijna elk device (apparaat), ook
thuis. Dit betekent niet dat ook álle software thuis te gebruiken is. Bepaalde methodesoftware is afgeschermd en alleen beschikbaar onder het IP-adres van onze school. Dit heeft alles
met licentievoorwaarden te maken. De (oudere) leerlingen kunnen wel in hun drive. Dit is
hun opslag in de cloud. Daar bewaren ze hun werkjes en opdrachten. Op elk gewenst moment kunnen ze daar in werken. Oók samen, want Google bestanden kunnen met andere
gebruikers binnen de school gedeeld worden, waardoor samenwerken een heel nieuwe dimensie krijgt.
De meeste apps van Google zijn voor de leerlingen beschikbaar: documenten, spreadsheets,
presentaties en tekenen. Chatten en Gmail zijn voor de leerlingen uitgeschakeld.
In de grote schoolgids (website, downloads) staat bij “ons onderwijs” beschreven welke methodesoftware we gebruiken (blz. 9 t/m 13).
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Jeugd Gezondheid en Zorg
Opgroeien en opvoeden gaat gelukkig meestal goed en zonder
problemen. Toch gaat het niet altijd vanzelf. Alle ouders hebben
wel eens vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. JGZ ondersteunt ouders bij hun alledaagse zorg. En we
geven op de juiste momenten vaccinaties die beschermen tegen
ziekten. De diensten van JGZ zijn gratis, met uitzondering van
sommige cursussen en themabijeenkomsten.

Voor kleine en grote kinderen
JGZ gaat voor blije en gezonde kinderen. Ons werk is erop gericht om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen. Tot de leeftijd van vier jaar bent u regelmatig met uw
kind bij ons op het consultatiebureau geweest. Nu uw kind op de basisschool zit neemt het
aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling van uw kind volgen.

Gezondheidsonderzoek groep 2
In groep 2 wordt uw kind uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Net als bij de vorige
bezoeken wordt uw kind eerst gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en een gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts een lichamelijk onderzoek uit, waarbij onder
meer gekeken wordt naar de houding en de motoriek. De jeugdarts gaat met u in gesprek
over de gezondheid en de opvoeding. Heeft u vragen of zorgen, aarzel dan niet om die te
bespreken.

Spraak-taalonderzoek
Een kleuter maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond vijf jaar maakt hij langere zinnen met
‘want’ of ‘maar’. Een goed moment om te kijken hoe het met de taalontwikkeling gaat. Onze
logopedisten doen onderzoek om te achterhalen of een kind problemen heeft met spreken,
luisteren, taal, stem of mondgedrag. Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Het gebeurt alleen als u of de leerkracht aangeeft dat er vragen of zorgen zijn over de taal- en
spraakontwikkeling. U krijgt hier vooraf informatie over.

Gezondheidsonderzoek groep 7
In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een gezondheidles in de klas. De les gaat
onder meer over voeding, puberteit en pesten. De jeugdverpleegkundige voert daarna met
uw kind een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. Zit uw kind in groep 7, dan ontvangt u in de loop van het schooljaar een brief over dit onderzoek.

Preventie via vaccinatie
Uw kind krijgt vaccinaties bij 4 en 9 jaar. Het is een herhaling van eerdere vaccinaties en belangrijk omdat uw kind pas helemaal is beschermd tegen bepaalde infectieziekten als het alle
prikken heeft gehad. U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd. Meisjes van 12 jaar
krijgen een oproep voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.
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Jeugd Gezondheid en Zorg
Opvoedinformatie
Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Het is dus logisch dat u af en toe
op zoek bent naar bruikbare informatie of advies bij problemen. Kijk dan eens op onze website www.jgzzhw.nl.
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan
contact met ons op via telefoonnummer 088 - 054 99 99 of via info@jgzzhw.nl.

Facebook
Volg ons ook op Facebook! Hier deelt Jet, onze virtuele medewerkster, haar ervaringen, tips
en leuke nieuwtjes over gezondheid, verzorging en opvoeding. U vindt haar via facebook.com/JetvandeJGZ.

Contact
Contactbureau:
088 - 054 99 99
E-mail: info@jgzzhw.nl
Website: www.jgzzhw.nl

Maatschappelijk Team Midden-Delfland
Carolien Kortekaas ondersteunt de school. Zij werkt zowel bij JGZ als bij het Maatschappelijk
Team Midden-Delfland. Als u als ouder aanklopt bij het Maatschappelijk Team wordt tijdens
een kennismakingsgesprek met Carolien Kortekaas eerst uw vraag en persoonlijke situatie in
kaart gebracht. Zowel voor kleine als grote hulpvragen op het gebied van opvoeding en opgroeien, maar ook voor (financiële) ondersteuning en zorgvragen over jongeren en volwassenen kunt u bij haar terecht. Er wordt met u meegedacht, hulp of advies geboden, doorverwezen naar een collega of naar hulp, een workshop of cursus.

Contact
Algemeen telefoonnummer:
E-mail algemeen:

015-3804111
maatschappelijkteam@middendelfland.nl

Carolien Kortekaas:

06-46956289
ckortekaas@middendelfland.nl
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DIVERSEN
Binnenkomen
Alle kleuters komen binnen via de zijdeur op het kleuterplein. We openen de deur 15 minuten voor aanvang van de lessen. In het kader van de verzelfstandiging vragen wij u de 5- en 6jarige kleuters zoveel mogelijk vanaf de brug alleen naar school te laten lopen. Brengt u uw
kleuter wél tot aan de klas, wilt u dan bij het weggaan ook weer de zijdeur gebruiken?
Bedankt voor uw medewerking.
De groepen 3 t/m 8 komen binnen via de grote speelplaats. De speelplaatsen zijn open vanaf
8.30 uur 's morgens en vanaf 13.00 uur 's middags. De kinderen gaan óf direct naar hun
groep óf blijven op de speelplaats tot het tijd is. Heeft de eigen leerkracht pleinwacht, dan
moeten al zijn/haar leerlingen ook buiten blijven. Zorg ervoor dat uw kind(eren) op tijd aanwezig zijn.

Ophalen
Aan het einde van de ochtend en de middag brengen de leerkrachten van groep 1 en 2 de
kinderen naar de brug. Om chaotische toestanden te voorkomen, vragen wij u om naast de
brug te wachten. Vanaf groep 3 kunt u wachten op een deel van de grote speelplaats bij het
hek. Zo blijft de Mr. Postlaan vrij voor vertrekkende kinderen van beide scholen. Wij willen er
met nadruk op wijzen, dat het gevaarlijk is om uw kind op te wachten aan de overzijde van
de Kluisweer. Tevens vragen we u om uw auto niet te dicht bij de brug te parkeren. Langs het
trottoir aan de kant van de sloot is volop ruimte. Kleuters die alleen naar huis gaan, worden
door de leerkracht overgezet. Groep 3 eindigt de dinsdag– en de donderdagmorgen bij de
sporthal.

Fietsen
I.v.m. ruimtegebrek en aansprakelijkheid willen we u zéér vriendelijk verzoeken om uw kinderen zo min mogelijk per fiets naar school te laten komen. Kinderen die op een redelijke
loopafstand van school wonen, komen dan ook bij voorkeur lopend naar school. Kinderen die
wel op de fiets mogen en buiten de dorpskern wonen, plaatsen hun fiets op het grote schoolplein. De andere kinderen die per fiets mogen, parkeren hun fiets in de stalling onder de
ramen van de groepen 3 en 4. Deze fietsenstalling heeft een in– en uitgang om de doorstroom (éénrichtingsverkeer) te bevorderen. De kleuters stallen hun fietsen op de daarvoor
bestemde plek langs het pad richting kleuterplein. Ook voor ouders van kleuters geldt het
verzoek om hen zo min mogelijk met de fiets te laten komen.

Pauze
De leerlingen kunnen een beker of pakje drinken meebrengen voor de ochtendpauze. Bij de
jongste kinderen graag voorzien van een naam. Het drinken gebeurt rond het speelkwartier.

Snoep
Wij zien liever geen snoep op school. Dit geldt ook voor het trakteren ter gelegenheid van
een verjaardag. Een snoeptraktatie wordt daarom na schooltijd meegegeven naar huis.

Schoolspot.nl
Deze webwinkel biedt hard- en software met aanzienlijke kortingen voor ouders met leerlingen in het basisonderwijs. Na het aanmaken van een account kunt u bestellingen plaatsen.
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DIVERSEN
Startgesprekken
De driehoek leerling-ouder-leerkracht vinden wij erg belangrijk. Het is een speerpunt in ons
Schoolplan 2016-2020. Hierbij hoort met elkaar in gesprek gaan en blijven en zodoende informatie delen en op elkaar afstemmen. Daarom nodigen wij de ouders van groep 2 t/m 8 in
de maanden september-oktober uit voor een startgesprek c.q. kennismaking. De voortgang
van het leerproces, het welbevinden van uw zoon/dochter en ieders verwachtingen staan
hierbij centraal. De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 mogen bij dit eerste gesprek aanwezig zijn. Zie ook "rapporten" op blz. 7.

Kijk- en participatiemomenten | Peuterdagen
De activiteiten waarop u kunt kijken en/of meedoen in de school of in de groepen staan vermeld op de kalender achterin deze gids. Bekende activiteiten, maar ook kijkmomenten op
een gewone lesdag. Dit geldt ook voor de drie peuterdagen, die verspreid over het schooljaar, aan ouders met aanstaande kleuters de mogelijkheid biedt om de school in praktijk te
zien. Van woensdag 6 t/m woensdag 13 maart 2019 zijn de Kijkdagen voor álle groepen. U
kunt zich dan inschrijven om één lesmoment in de groep van uw zoon/dochter bij te wonen.

Parro
Met de app Parro op uw telefoon ontvangt u berichtjes van school. Het gaat om korte mededelingen, een foto, een vraagje, een nieuwtje of een gebeurtenis in de groep. De app bevat
ook een agenda. Daarmee plannen we (rapport)gesprekken en inschrijvingen voor hulp bij
activiteiten en excursies. Parro bevordert zo de communicatie tussen school en ouders op
een leuke, snelle en bijdetijdse manier in een afgeschermde omgeving. Parro is gekoppeld
aan ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Zonder app ontvangt u het bericht op het mailadres
dat in onze administratie bekend is. U ontvangt een uitnodiging met code om de app te kunnen gebruiken, nadat u zich eenmalig heeft aangemeld op de site van Parro. Bij een wijziging
van uw e-mailadres dient u opnieuw een koppelcode aan te vragen bij de leerkracht.

Nieuwsbrief
In de loop van het schooljaar brengen wij regelmatig de Digiflierefluiter uit, een nieuwsbrief
die via Parro wordt verspreid en ook terug te vinden is op onze website.

Schoolgids en kalendergids
De schoolgids ontvangt elke (toekomstige) ouder van de Aloysius bij het eerste huisbezoek.
Elk schooljaar wordt de nieuwste versie van de schoolgids ook op onze website geplaatst
(ouders/downloads). De kalendergids (kleine schoolgids) ontvangt u wel elk jaar. Deze gids
bevat alleen de belangrijkste informatie over het lopende schooljaar.

Website | Facebook
Op onze website (www.aloysius-maasland.nl) vindt u veel wetenswaardigheden over onze
school. Formulieren en diverse informatie kunt u downloaden via het tabblad "ouders". Op
de website vindt u ook foto's en verslagen van activiteiten in de groepen. Voor de groepspagina’s en de fotogalerij heeft u een inlog nodig. Die wordt bij aanvang van elk nieuw schooljaar verstrekt en is alleen bedoeld voor de ouders van onze school. U kunt ons ook volgen en
“liken” op: www.facebook.com/AloysiusschoolMaasland
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DIVERSEN
Schooltas
We zijn zuinig op onze materialen. Het is een goede zaak als kinderen dit ook leren. Omdat er
vanaf groep 6 regelmatig huiswerk wordt gegeven en er dus boeken en mappen meegenomen worden, is een schooltas noodzakelijk. Een schooltas moet stevig en vooral niet te klein
zijn. Uiteraard is het bij regenachtig weer ook de bedoeling de boeken droog te houden.
Soms worden spullen toch nat, omdat bijv. een drinkbeker onderweg is gaan lekken. Een
extra plastic zakje om de beker kan veel ellende voorkomen.

Afwezigheid melden (ziekte, tandarts, dokter e.d.)
Als uw zoon of dochter ziek is, wilt u ons dit dan vóór schooltijd laten weten. U kunt ons het
beste mailen via de mailboxen op onze website. Een briefje of telefoontje volstaat natuurlijk
ook. Wij willen in ieder geval altijd graag weten waar onze kinderen zijn. Ook voor korte mededelingen aan de leerkrachten adviseren wij u om de mailboxen te gebruiken.

Verjaardagen
Als uw kind jarig is, mag het in zijn of haar eigen groep trakteren. We zien liever niet dat kinderen op snoep trakteren. De kleuters en de kinderen van groep 3 en 4 mogen zich ook door
alle leerkrachten laten feliciteren. Zij gaan rond met een verjaardagskaart die elke leerkracht
“tekent”. Willen de kinderen hun eigen leerkracht trakteren, dan kunt u i.p.v. een traktatie
ook een bijdrage leveren voor een goed doel. In schooljaar 2018-2019 gaan we op zoek naar
een nieuwe bestemming. In één van de eerste nieuwsbrieven brengen we u op de hoogte.

Schoolfotograaf
Elk schooljaar komt de schoolfotograaf om groepsfoto's te maken. Individuele en/of foto's
met broertjes/zusjes samen worden niet elk schooljaar gemaakt. In mei 2019 krijgt u informatie over welke foto's dit jaar gemaakt zullen worden op woensdag 5 juni 2019.

Gevonden voorwerpen
Regelmatig blijven op school bekers, tassen, sjaals, jassen etc. achter. Ook na de gymnastieklessen blijft er van alles over. Als uw kind iets mist, laat dan door het kind navraag doen op
school. Achtergebleven spullen worden niet „eindeloos“ door ons bewaard.

Formulier adresgegevens (e-mail en 06-nummers)
Het is erg belangrijk dat wij beschikken over de juiste gegevens. Dit geldt zowel voor telefoonnummers (06-nummers) als voor e-mailadressen. E-mailverkeer wordt in de communicatie tussen ouders en school steeds belangrijker. Het komt regelmatig voor dat wij e-mails niet
kunnen verzenden, omdat de adressen niet (meer) bestaan. Elk nieuw schooljaar krijgt u een
formulier om (alleen) wijzigingen door te geven. Ook bij veranderingen in de loop van het
schooljaar vragen wij u dringend die direct aan ons door te geven.

AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming)
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Ook scholen hebben te maken met de
uitwerking van deze verordening. U zult een formulier ontvangen waarop u kunt aangeven in
hoeverre foto’s en andere gegevens gepubliceerd mogen worden. Meer informatie over de
AVG vindt u in de schoolgids (online) en op de website (privacyregeling).
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TELEFOONNUMMERS
Directie
directeur/bestuurder
adjunct directeur

Frans Kempke
Marijke van Nijnatten

010-5917116
010-5917116

(allebei bereikbaar op school)

Bestuur
voorzitter en onderhoud
secretaris
PR en personele zaken
financiële zaken
ict
directeur

Liesbeth Bijtenhoorn
Marion Suijker
Mark Jansen
Rudi Benard
Stefan Nelwan
Frans Kempke
vacature voor schooljaar 2019-2020

Medezeggenschapsraad
voorzitter
secretaris

Barbara Scholtes
Claudia Vermoen
Christine Kaandorp
Sonja Voorham
Jacqueline Mulder

010-5917116
010-5917116
010-5917116

Ouderraad
voorzitter

Marleen Mosterd
Angela van Buuren
Annique vd Zande
Chantal vd Berg
Karin Peeters
Lennard Kerver
Linda Meijer
Miranda Stolk
Ronald Keijzer

06-22552455

coördinator

Elly Schaeffer

06-45208750

Vertrouwenspersoon

Christine Kaandorp

010-5917116

TSO-commissie
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AUGUSTUS 2018
maandag

dinsdag

woensdag

1

donderdag

2

vrijdag

3

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

6

7

8

9

10

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

13

14

15

16

17

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

20

21

22

23

24

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

27

28

29

30

1e schooldag

20

31
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SEPTEMBER 2018
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

3

4

5

6

7

Info-avond

Monumentendag

groepen 1-4

10

11

12

Begin start-

Info-avond

gesprekken

groepen 5-8

13

14

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

Sportdag

Schoolreisje

Techniekbus

groepen 7-8

21
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OKTOBER 2018
maandag

dinsdag

woensdag

1

2

3

donderdag

vrijdag

4

5

Start Kinderboekenweek
Boekenmarkt

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

Inloopavond

Lesvrij

Kijkmoment

22

23

24

25

26

Herfstvakantie Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

29

31

30

22
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NOVEMBER 2018
maandag

5

dinsdag

woensdag

6

7

Studiemiddag

Verkeer op

donderdag

vrijdag

1

2

8

9

Peuterdag

Seef 1

12

19

13

20

14

15

16

Verkeer op

Verkeer op

Seef 1

Seef 1

21

22

23
Rapport 1

26

27

28

29

(Spreekuur)

(Spreekuur)

23

30
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DECEMBER 2018
maandag

dinsdag

woensdag

3

4

5

donderdag

vrijdag

6

7

Sinterklaas

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

Kerstviering

Lesvrij

24

25

26

27

28

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

31
Kerstvakantie
Oudjaar

24
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JANUARI 2019
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1

2

3

4

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Nieuwsjaarsdag

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

28

29

30

31

Cito-week

25
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FEBRUARI 2019
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1

4

5

6

7

8

Cito-week

Studiemiddag

11

12

13

14

15

19

20

21

22

LZWJKSHOW

Lesvrij

Cito-week

18

25

26

27

28

Voorjaars-

Voorjaars-

Voorjaars-

Voorjaars-

vakantie

vakantie

vakantie

vakantie

26
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MAART 2019
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1
Voorjaarsvakantie

4

5

6

7

8

Kijkdag

Kijkdag

Kijkdag

Verkeer op

Verkeer op

Seef 2

Seef 2

11

12

13

14

Kijkdag

Kijkdag

Kijkdag

15
Rapport 2

Verkeer op
Seef 2

16
Open dag

18

19

20

21

Spreekuur

25

26

22

Spreekuur

27

28

Peuterdag

27

29
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APRIL 2019
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

1

2

3

4

Grote

Verkeers-

Rekendag

examen

vrijdag

5

groep 7

8

9

10

11

12

Koningsspelen

15

16

17

18

19

Paasviering

Lesvrij
Goede Vrijdag

22

23

24

25

26

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Pasen

27
Koningsdag

29

30

Meivakantie

Meivakantie

28
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MEI 2019
maandag

6

dinsdag

7

woensdag

donderdag

vrijdag

1

2

3

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

8

9

10

Peuterdag

13

14

15

16

17

23

24

Verkeer op
Seef 3

20

21

22
Sportdag 5-6

Verkeer op

Verkeer op

Seef 3

Seef 3

27

28

29

30

31

Studiedag

Hemelvaart

Vrij

29
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JUNI 2019
maandag

dinsdag

woensdag

3

4

5

Cito-week

donderdag

vrijdag

6

7

12

13

14

School
fotograaf

10

11

Pinksteren

Cito-week

17

18

19

20

21

25

26

27

28

Cito-week

24

Studiemiddag

30
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JULI 2019
maandag

dinsdag

woensdag

1

2

3

donderdag

vrijdag

4

5

11

12

Trefpunt

Kleuterfeest

Kamp

Musical

Stedentrip

Groep 8

Groep 8

Groep 8

t./m zondag

17

18

19

Eindrapport

Slotfeest

Lesvrij

24

25

26

Bestuursavond

8

15

22

9

16

23

10

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

29

30

31

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Eerste schooldag op maant/m vrijdag
dag 2 septem30 augustus
ber

31
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INHOUD
Voorwoord

1

Groepsindeling

2

Taakverdeling

3

Vakonderwijs

4

Schooltijden | vakanties | verzuim

5

Festiviteiten

6

Rapporten

7

Ambities

8

Ambities

9

Uitstroomgegevens | zorgplicht

10

Ouderraad | ouderbijdrage

11

TSO

12

JGZ

14

Diversen

16

Telefoonnummers

19

Augustus 2018

20

September 2018

21

Oktober 2018

22

November 2018

23

December 2018

24

Januari 2019

25

Februari 2019

26

Maart 2019

27

April 2019

28

Mei 2019

29

Juni 2019

30

Juli 2019

31
32

