Heel, juli 2021
Geachte ouders, verzorgers,
Met dit informatiebulletin informeren wij u over het schooljaar 2021-2022.
De volgende praktische zaken komen aan de orde:
● Bereikbaarheid
● Samenstelling directie en team
● Samenstelling medezeggenschapsraad en oudervereniging
● Schooltijden
● Vakanties en vrije dagen
● Schoolverzuim
● Begeleidingsmogelijkheden
● Bewegingsonderwijs
● Groepsindeling
● Middagonderwijs
● Muziekonderwijs
● Dit ben ik!
● Oudercontacten
● Gezonde school en traktaties
● Afspraken over gedrag
● Leerlingenvervoer/parkeren
● Naar school meenemen van apparatuur
● Controle hoofdluis
● Overblijfregeling
● Overblijfkosten en ouderbijdrage
● Verzekeringen
Met vriendelijke groeten,
Team SBO Op de tump,
Kirsten Belt en Mariëlle Stroeks
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Bereikbaarheid
School voor speciaal basisonderwijs Op de tump
Panheelderweg 29
6097 AH Heel
Tel: 0475-571215
Mailadres: secretariaat@sbo-opdetump.nl
Website: www.sbo-opdetump.nl
De school is bereikbaar:
Van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 16.30 uur
Het onderwijspersoneel is bereikbaar van: 08.15 – 08.25 uur en na schooltijd van 14:30 – 16:30
uur
Bij afwezigheid of niet bereikbaar zijn van een teamlid, zal de school er zorg voor dragen dat u
zo snel mogelijk wordt teruggebeld.
Op de website van de school vindt u o.a. de schoolgids, de groepen en de leerkrachten en de
kalender. Kijk op: www.sbo-opdetump.nl
Tussentijdse informatie wordt op het ouderportaal geplaatst.

Directie
Mw. Kirsten Belt directeur k.belt@spolt.nl
Mw. Mariëlle Stroeks-Riethorst teamleider m.stroeks@spolt.nl

Team
In het schooljaar 2021-2022 worden de groepen opnieuw met dierennamen aangeduid.
Er zijn 9 groepen.
Groep Welpen
Mw. Frencis Evers: dinsdag- woensdag - donderdag - vrijdag (maandag oneven weken)
Mw. Emke Houben: maandag (even weken)
Groep Giraffen
Mw. Sandra Selen: maandag - dinsdag
Mw. Emmy Raemakers: woensdag - donderdag - vrijdag
Groep Koala’s
Mw. Neiske Quicken: maandag - dinsdag - woensdag
Mw. Emke Houben: donderdag - vrijdag
Groep Panda’s
Mw. Imke van den Berg: maandag - woensdag - donderdag - vrijdag
Mw. Eveline Dings: dinsdag
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Groep Wasberen
Mw. Lianne Engelen: maandag - dinsdag - woensdag
Mw. Evelien aan den Boom: donderdag - vrijdag
Groep Zebra’s
Mw. Wendy Zwets: maandag - dinsdag
Mw. Sandra v.d. Pouw-Kraan: woensdag - donderdag - vrijdag
Groep Tijgers
Mw. Anke Kuijpers: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag
Mw. Lianne Engelen en Mw Leonie Janssen om de week: vrijdag
Groep Uilen
Mw. Saskia Verburg: dinsdag - woensdag - donderdag- vrijdag
Mw. Eveline Dings: maandag
Groep Vossen
Mw. Leonie Janssen: maandag - dinsdag - woensdag
Mw. Wendy Zwets: donderdag - vrijdag
Intern begeleiders
Mw. Arian Gijsen intern begeleider van de Welpen, Koala’s, Giraffen, Panda’s, Wasberen
Mw. Chantal van Zundert intern begeleider van de Zebra’s, Tijgers, Uilen en Vossen
Onderwijsondersteunend personeel
Mw. Reggie Geboers-Huijs logopediste en psychologisch medewerker
Mw. Dorèth Cortenbach leraarondersteuner
Mw. Marianne Smeets leraarondersteuner
Mw. Odette van den Bergh secretaresse
Mw. Caroline Schreurs secretaresse
Mw. Rachel van Melick-Peters vakdocent gym
vacature psycholoog
Overige medewerkers
Mw. Marieke Albert kinderfysiotherapeut
Mw. Fabienne ten Lohuis kinderfysiotherapeut
Mw. Elly van de Geijn medewerkster huishoudelijke dienst
Medezeggenschapsraad
Personeelsgeleding:
Mw. Reggie Geboers-Huijs
Mw. Lianne Engelen
Mw. Sandra van der Pouw Kraan
Mailadres:mr@sbo-opdetump.nl

Oudergeleding:
Mw. Jolanda Simons
Mw. Gwen Neelen
Dhr. Erik Hannen
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Oudervereniging
Mw. Silvia Geuns, voorzitter
Mw. Cindy van Crugten
Mw. Chantal Kloor

Schooltijden
Vanaf schooljaar 2021-2022 hebben wij een 5-gelijke-dagen rooster.
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

8.25-14.00

8.25-14.00

8.25-14.00

8.25-14.00

8.25-14.00

Wij wijzen u erop dat de kinderen die met eigen vervoer / fiets naar school komen pas om 8.15
uur op de speelplaats terecht kunnen. De poorten zijn tot dit tijdstip gesloten.
Er is toezicht op de speelplaats vanaf 08.15 uur. Wij verzoeken u dringend met de vertrektijden
vanaf huis hiermee rekening te houden.
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Vakanties en vrije dagen
Eerste schooldag:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Carnaval:
Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaart:
extra vrije week
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:

06-09-2021
25-10-2020 t/m 29-10-2020
27-12-2020 t/m 07-01-2022
28-02-2022 t/m 04-03-2022
18-04-2022
25-04-2022 t/m 06-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
27-05-2022 t/m 06-06-2022
06-06-2022
25-07-2022 t/m 02-09-2022

Extra vrije dagen
Studiedag 1:
Sinterklaas:
Studiedag 2:

22-10-2021
06-12-2021
30-03-2022

School om 12.00 uit:
Start kerstvakantie:
24-12-2021
Start carnaval:
25-02-2022
Laatste schooldag:
22-07-2021
Wij verzoeken u dringend bij het plannen van uitstapjes en vakanties met bovengenoemd
vakantierooster rekening te houden.

Schoolverzuim
Schoolverzuim wegens ziekte dient voor 08.25 uur gemeld te worden aan school.
Ziekmelding kan via het ouderportaal of telefonisch (0475-571215) worden doorgegeven.
Voor ander schoolverzuim dienen de ouders toestemming te vragen aan de schoolleiding.
Bij ongeoorloofd verzuim zal, na mondelinge en schriftelijke mededeling aan u, de
leerplichtambtenaar van de gemeente in kennis gesteld worden.
Bij schoolverzuim verwachten wij dat u aan Trafficon doorgeeft dat uw kind niet met het
schoolvervoer naar school komt en/of naar huis gaat. Tel. 0475-772100

Begeleidingsmogelijkheden
Logopedie:
De logopedist onderzoekt en behandelt leerlingen met taal – spraakproblemen. Ook biedt zij
ondersteuning in de groepen en begeleiding bij taalactiviteiten. Tevens adviseert zij de
leerkrachten bij lees – taalonderwijs.
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Psychologe
De psychologe is nauw betrokken bij de leerlingenzorg. Zij stelt samen met de intern
begeleiders het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen vast en kijkt mee welke leerroutes bij
elke leerling passen. De psychologe heeft een actieve betrokkenheid bij de
groepsbesprekingen. Wanneer er psychologisch onderzoek of het inschakelen van externe
begeleiding op school nodig is, zal de psychologe (mee) beoordelen wat de procedure en de uit
te voeren onderzoeken zullen zijn. Er kunnen intelligentieonderzoeken, neuropsychologische
onderzoeken, persoonlijkheidsonderzoeken en onderzoek naar de sociaal-emotionele
ontwikkeling worden ingezet. Hierbij wordt de psychologe ondersteund door twee psychologisch
medewerkers. Wanneer uw kind onderzocht wordt middels een test, zal hij/zij met één van deze
medewerkers of de psychologe te maken krijgen. Het oudergesprek zal altijd met de
psychologe/orthopedagoge plaatsvinden.
Binnen school begeleidt de psychologe individuele of groepjes leerlingen aan de hand van een
gerichte hulpvraag. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders.
Vakdocent Gym
We hebben een vakdocent gym. Door het invullen van de werkdruk gelden die we van de
minister hebben ontvangen kunnen we expertise in huis halen op het gebied van
bewegingsonderwijs.
Mw. Rachel van Melick-Peters verzorgt bij ons op school de gymlessen.
Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)
Onze school en het CJG werken nauw samen. Het CJG is een professionele organisatie voor
opvoedondersteuning en vrijwillige jeugdhulp in Midden-Limburg. U kunt er terecht met kleine
en grote vragen over de opvoeding en de ontwikkeling van uw kind. Climmy Lommen is vanuit
het CJG aan onze school verbonden.
Op school is er één keer in de maand een inloopspreekuur of u kunt telefonisch contact
opnemen. Het is kosteloos en u heeft geen verwijsbrief nodig.
In het begin van het schooljaar komen de data van het spreekuur op de schoolkalender te
staan.
Telefoonnummer: 06-47089604
e mailadres: Climmy.Lommen@CJGML.nl
Fysiotherapie:
Marieke Albert-Calon en Fabienne ten Lohuis zijn beide geregistreerd kinderfysiotherapeuten
en zijn zelfstandig werkzaam op onze school. Zij zijn aanwezig op dinsdag, woensdag en
donderdag. Zij begeleiden leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op motorisch gebied.
Dit gebeurt in de regel op verzoek van ouders en/of na verwijzing door de huisarts of medisch
specialist. Er wordt altijd eerst een onderzoek uitgevoerd met gestandaardiseerde testen,
afhankelijk van de leeftijd en de hulpvraag van het kind.
Na het onderzoek wordt bepaald of er een indicatie is voor kinderfysiotherapeutische
behandeling en worden in overleg met ouders doelen en een behandelplan opgesteld.
De kinderfysiotherapeut observeert en behandelt, en geeft ook voorlichting en advies aan
ouders, altijd rekening houdend met het kind, zijn ouders/verzorgers en hun hulpvraag.
Voor meer informatie en/of overleg zijn de fysiotherapeuten bereikbaar via telefoonnummer 06 –
55300710 of via mail m.albert@spolt.nl.
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Bewegingsonderwijs
In onderstaand overzicht kunt u zien op welke dagen er gymlessen zijn.
groep

Gymdagen

Welpen

dinsdag - donderdag

Giraffen

maandag - donderdag

Koala’s

dinsdag - donderdag

Panda’s

dinsdag - donderdag

Wasberen

woensdag - donderdag

Zebra’s

dinsdag - vrijdag

Tijgers

dinsdag - woensdag

Uilen

donderdag - vrijdag

Vossen

maandag - dinsdag

Dringend verzoeken wij u erop te letten dat de kinderen gymkleren meebrengen: T-shirt,
gymbroek en gymschoenen, die alleen gebruikt worden in de gymzaal en niet buiten.

Groepsindeling
De leerlingen op een SBO-school gaan niet “over” zoals dit gebeurt op een gewone
basisschool. Wanneer uw kind dit jaar of komend jaar naar een andere groep gaat, dan zullen
de betreffende leerkrachten verder gaan met de leerstof waar het kind gebleven is.
Vanzelfsprekend is dit ook het geval wanneer uw kind bij dezelfde leerkracht(en) blijft.
Bij de groepsindeling trachten wij, in het belang van uw kind, met de volgende punten rekening
te houden:
● De leeftijd van de leerling.
● Het karakter van de leerling, past het wel of niet in een bepaalde groep, rekening
houdend met de groepssamenstelling.
● Het lees- taal- rekenniveau, de werkhouding en de motivatie.
● Het mogelijke schoolverlaten van de leerling dit schooljaar of volgend schooljaar.
Rekening houdend met deze punten kan het voorkomen dat een leerling in dezelfde groep blijft,
naar een volgende groep gaat of een groep overslaat.
Gelet op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen werken wij met niveaugroepen voor
technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.
Uw kind kan dus in het schooljaar 2021-2022 te maken krijgen met een leesjuf, spellingjuf en
met een rekenjuf.
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Tijdens het schooljaar kan er ook geschoven worden in stamgroep en niveaugroep, dit vindt
plaats wanneer het een meerwaarde heeft voor de groei in zijn/haar ontwikkeling op
pedagogisch en didactisch gebied.

Middagonderwijs
In de middaguren wordt er vooral praktisch gewerkt binnen een thema dat centraal staat. Hierbij
werken we met de methode Jeelo. Jeelo betekent: je eigen educatieve leeromgeving. Hierbij
worden in een thema wereldoriëntatie breed activiteiten van aardrijkskunde, geschiedenis,
natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, EHBO, koken en verkeer aangeboden. In de middag
wordt er in de stamgroep gewerkt en soms ook groepsdoorbrekend met andere klassen.
Jeelo gaat uit van 3 pijlers: samen leven, samen werken en zelfstandig leren. We hebben voor
Jeelo gekozen omdat we willen bereiken:
● Adaptief onderwijs: kinderen werken op het niveau dat bij hen past
● Talenten ontdekken en talenten inzetten van kinderen en teamleden
● Betekenisvol leren: kinderen krijgen de leerstof vanuit een centraal thema dat aansluit bij
hun belevingswereld. De wereld wordt de school ingehaald of we trekken erop uit om de
omgeving en de wereld om ons heen te verkennen.
● Samen werken en zelfstandig leren: kinderen oefenen (21eeeuws) vaardigheden, zodat
ze een sterke basis leggen voor deelname in de maatschappij.
We werken dit jaar aan de volgende vier projecten:
Schooljaar 2021-2022
1. Zorgen voor jezelf en anderen
2. Leren voor later
3. Zorgen voor de natuur
4. Veilig in het verkeer
Meer info kunt u vinden op de site: www.jeelo.nl

Muziekonderwijs
Binnen het SBO hebben we afgelopen jaren een muziekimpuls gehad. Juffrouw Aimée Baars
en juffrouw Angelique van Dijk zijn bij ons op school gekomen en hebben de leerkrachten
ondersteund bij de muzieklessen. Deze lessen zijn af en toe gekoppeld aan Jeelo, maar we
hebben ook besloten te gaan werken met de methode 123 zing. Met deze methode hebben
onze leerkrachten gewerkt en hebben feedback ontvangen van Aimée. Schooljaar 2019-2020
stond er een afsluitende muziekavond op het programma, helaas heeft wegens de corona crisis
niet plaatsgevonden. Wederom heeft afgelopen schooljaar de muziekavond door niet door
kunnen gaan. We hopen komend schooljaar wel een muziekavond tot uitvoering te brengen.
Wanneer deze plaatsvindt zal tijdig via ouderportaal kenbaar gemaakt worden.
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Dit-ben-ik-klapper
In het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een andere manier van rapporteren, de map
‘Dit ben ik’. Dit document is ontstaan vanuit onze visie op het rapporteren en communiceren
over de ontwikkeling van leerlingen, met de kinderen zelf, met ouders en met elkaar.
Deze map nemen de kinderen voor de oudergesprekken mee naar huis om dit samen met
ouders te bespreken. Tijdens het oudergesprek nemen de ouders de map weer mee naar
school. Hierin is de voortgang van de kinderen te zien en ook de werkjes die kinderen zelf graag
willen laten zien.
De map “Dit ben ik” gaat gedurende het jaar, tijdens de kindgesprekken, interne besprekingen
en de ouder(kind)gesprekken de rol vervullen van groeidocument en als communicatiemiddel.
Doordat ouders een rol krijgen bij het invullen, maar ook actief betrokken worden bij het
bespreken van en met hun zoon/dochter, is ouderbetrokkenheid hier onlosmakelijk mee
verbonden.

Oudercontacten
In het komend schooljaar zijn voorlopig de volgende contactmomenten gepland:
Start schooljaar:
Op dinsdag 6 september zal schooljaar gezamenlijk met alle leerlingen gestart worden. Wij
zullen een toepasselijke opening organiseren voor de kinderen, waarbij rekening gehouden zal
worden met eventuele corona maatregelen.
Huisbezoeken nieuwe leerlingen:
Een goede samenwerking met ouders vinden we heel waardevol. Samen zijn we
verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling van uw kind en een goed contact tussen school
en thuis is dan ook erg belangrijk. Wanneer een kind nieuw naar onze school komt, dan komt de
leerkracht (eventueel samen met de interne begeleider) na enkele weken op huisbezoek om
kennis te maken met elkaar en te bespreken hoe de start op school is verlopen.
Planning oudergesprekken voor alle groepen:
Er zijn 3 momenten in het jaar waarop er oudergesprekken zijn ingepland. Alle ouders worden
hiervoor uitgenodigd. De gesprekken zullen plaatsvinden op:
● donderdag 14-10-2021 en dinsdag 19-10-2021
● donderdag 24-03-2022 en dinsdag 29-03-2022
● donderdag 08-07-2022 en dinsdag 13-07-2022
Uiteraard kunnen ouders op ieder moment in het schooljaar contact opnemen met de school om
een afspraak voor een gesprek te maken met de leerkracht en/of een ander teamlid.
Ouderportaal:
Basisonline ouderportaal is ons communicatiesysteem met ouders. Het BasisOnline
Ouderportaal is hét veilige platform waar het kind centraal staat. Waar ouders en school elkaar
eenvoudig en altijd en overal snel op de hoogte kunnen houden. In de afgeschermde beveiligde
omgeving heeft de ouder waar en wanneer dan ook toegang tot informatie van school.
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In ouderportaal kunnen ouders: onze nieuwsbrieven lezen, reageren op vragen en berichten
van leerkrachten, vragen stellen aan de leerkracht, inschrijven voor oudergesprekken, de
kalender inzien voor vakanties en vrije dagen, toestemmingsverklaringen invullen die nodig zijn
voor school en het fotoalbum bekijken.
Het is de bedoeling dat alle communicatie persoonlijk of via ouderportaal verloopt.
Voordat een kind start op onze school ontvangen ouders een “token”, dit is de brief met
informatie over het inloggen en aanmelden op ouderportaal. Nieuwe ouders worden hierover
geïnformeerd.
Ouders kunnen inloggen via: https://ouders.basisonline.nl

Gezonde school en traktaties
Wij hebben het vignet “de gezonde school”. We willen gezond eten op onze school om zo bij
te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. De kinderen krijgen op school dan ook
regelmatig schoolfruit, om kinderen de smaak van fruit te laten proeven en het eten van
gezonde voeding te stimuleren.
Samen met ouders willen we zorgen voor gezond eten tijdens de ochtendpauze en de lunch.
We juichen het dan ook toe dat kinderen in de ochtendpauze fruit of groenten eten. Andere
tussendoortjes dan fruit en groenten (koek, chocolade e.d.) zijn niet toegestaan. In de
middagpauze eten kinderen boterhammen. We stimuleren een gezonde lunch!
Tips voor de ochtendpauze:
● Fruit zoals appel, peer, banaan, mandarijn, kiwi, druiven, aardbeien, meloen, ananas,
pruim.
● Groente, zoals komkommer, tomaatjes, paprika, worteltjes
Tips voor een gezonde lunch:
● Volkoren brood of bruin brood, roggebrood, mueslibol, volkoren crackers, rijstwafel Rauwkost
● Gezond mager beleg: kaas, vleeswaren, een eitje, notenpasta of jam zonder suiker
Traktatiebeleid bij verjaardagen:
De verjaardag wordt in de klas gevierd en het kind staat hierbij in het middelpunt. Op de
verjaardag wordt er op school niet getrakteerd.
Het traktatiebeleid maakt onderdeel uit van het voedingsbeleid.
Uiteraard wordt er op de verjaardag van een kind stilgestaan bij dit feestelijk moment. Dat kan
ook zonder een traktatie. Per bouw zijn er afspraken gemaakt over het vieren van de
verjaardag. Dit gebeurt bijvoorbeeld door verjaardagsliedjes te zingen of door het versieren van
een "taart" op het digitale bord.

Afspraken over gedrag
Het naleven van de schoolregels en – afspraken door leerlingen lukt niet altijd. Dit heeft ertoe
geleid dat er afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop we met ongewenst gedrag omgaan.
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Natuurlijk proberen we allereerst ongewenst gedrag te voorkomen, door een duidelijke structuur
aan te bieden en door een consequente benadering toe te passen.
Ook hebben we benoemd wat we verstaan onder ongewenst gedrag:
● Grof taalgebruik
● Brutaal zijn tegen teamleden
● Niet doen / weigeren van hetgeen verzocht wordt te doen of na te laten
● Lichamelijk geweld t.o.v. medeleerlingen en/of leerkracht(en)
● Vernieling of beschadiging van materialen
● Pesten
● Wangedrag, op school en in de bus
Wanneer ongewenst gedrag zich voordoet zijn onze stappen achtereenvolgens:
1. Er wordt een waarschuwing gegeven. De leerling geeft hier gehoor aan – probleem
opgelost.
2. Indien de waarschuwing niet het gewenste resultaat heeft en/of het gedrag zich weer
voordoet, volgt een strafmaatregel.
3. Indien waarschuwing en strafmaatregel niet het beoogde effect hebben, dient de leerling
zich te melden bij de directie, die vervolgens contact opneemt met de ouders/verzorgers.
Als strafmaatregel wordt nablijven (op woensdagmiddag) afgesproken.
4. Indien ongewenst gedrag aanhoudt, kan zo nodig worden overgegaan tot schorsing.
Bij een overtreding van een schoolregel op zeer grove wijze worden er direct strafmaatregelen
genomen, zonder waarschuwing vooraf. Ouders worden hiervan meteen op de hoogte
gebracht. We proberen in elke voorkomende situatie rekening te houden met de aanleiding, de
omstandigheden en de opzettelijkheid.
Wij hopen door bovengenoemde afspraken problemen te voorkomen en vragen begrip en steun
van de ouders voor deze benadering.

Leerlingenvervoer/parkeren
Hoewel we weten dat het leerlingenvervoer een verantwoordelijkheid is van de ouders en van
de gemeenten, voelen wij ons als school medeverantwoordelijk voor een goede gang van zaken
bij bus- en taxivervoer.
Met vragen en klachten kunnen ouders in eerste instantie terecht bij hun gemeente en bij
Trafficon.
Als vragen of klachten naar het idee van ouders (mede) door de school kunnen worden
beantwoord c.q. opgepakt, is er altijd de mogelijkheid om dit op school kenbaar te maken.
Mariëlle Stroeks is bij vragen of problemen met betrekking tot het leerlingenvervoer het
aanspreekpunt.
Zo spreken wij kinderen aan op onaangepast gedrag in de bus en nemen wij, wanneer wij dit
noodzakelijk achten, contact op met de ouders.
Wanneer er herhaaldelijk klachten komen over een bepaalde leerling kan het in het uiterste
geval voorkomen, dat we de betreffende leerling op school houden en de ouders verzoeken om
hun zoon/dochter te komen ophalen.
We rekenen op een goede samenwerking, ook in deze, met de ouders, de vervoerders en de
gemeenten, zodat onze leerlingen op een prettige en vooral veilige wijze naar school en terug
naar huis kunnen worden vervoerd.
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De ouders die de kinderen zelf met de auto naar school brengen vragen we om de auto aan de
overkant van de weg te parkeren en de kinderen zelf over te zetten, bij het zebrapad. Parkeren
tussen de busjes van het leerlingenvervoer is te gevaarlijk. Voor en na schooltijd staan er
medewerkers van school om mee te helpen met oversteken.

Naar school meenemen van apparatuur
Afgelopen jaar kwam het nogal eens voor dat leerlingen uit eigen beweging MP3 spelers, IPod,
mobiele telefoons en andere apparatuur mee naar school namen. Wij wijzen u erop dat de
school bij bijvoorbeeld beschadiging of verlies etc. nooit aansprakelijk gesteld kan worden.
Het meenemen van dergelijke apparatuur is niet toegestaan wanneer hierover tussen ouders en
school geen afspraken zijn gemaakt.

Controle hoofdluis
Naar aanleiding van hoofdluis meldingen in het verleden is, na overleg met de oudervereniging,
besloten dat de leerlingen regelmatig door ouders op hoofdluis gecontroleerd zullen worden.
Het is vanzelfsprekend dat de ouders die de hoofdluiscontrole verrichten de nodige discretie in
acht zullen nemen.
Na elke schoolvakantie en bij meldingen tussendoor zullen de leerlingen gecontroleerd worden.
Indien er bij uw kind luizen en/of neten geconstateerd worden, krijgt u hierover bericht. Ook
worden de ouders van de leerlingen van de betreffende groep hierover geïnformeerd.

Overblijfregeling
Ook in het schooljaar 2021-2022 blijven alle leerlingen op alle dagen in de middagpauze op
school.
Tussen 11.45-12.25 uur eten de leerlingen in hun eigen lokaal onder toezicht van
onderwijspersoneel.
Wij verzoeken de ouders een afsluitbare (kunststof) beker mee te geven, zodat daaruit
gedronken kan worden. De kinderen brengen hun eigen beker elke dag mee naar school en
nemen ook hun beker dagelijks weer mee naar huis.
Wat betreft drinken gelden de volgende regels op school:
● De kinderen kunnen in de middagpauze thee en/of melk krijgen.
● Cacaopoeder is toegestaan voor alle leerlingen.
● Er is warm water voor soep.
● Het gebruik van sport- en frisdrankjes is niet toegestaan.
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Overblijfkosten en oudervereniging
Alle ouders zijn in principe lid van de oudervereniging. Deze vereniging helpt bij en betaalt
verschillende activiteiten zoals Sinterklaas, paasbrunch, thema activiteiten en de schoolreis.
Daarnaast vergoedt de oudervereniging de kosten van het overblijven.
De oudervereniging brengt de gemaakte kosten in rekening bij de ouders.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt ieder schooljaar vastgesteld tijdens de algemene
ledenvergadering van de oudervereniging.
De bijdrage voor het schoolverlaterskamp en de schoolverlatersavond zit niet in de
ouderbijdrage, hier ontvangt u (indien uw zoon/dochter schoolverlater wordt) t.z.t. een
betalingsverzoek van. De kosten worden geschat op 35 euro per leerling.
In het schooljaar 2021-2022 is de bijdrage als volgt samengesteld:
€ 13,00 overblijven
€ 23,50 schoolreis
€ 11,00 activiteiten (Kennismakingsavond, Schoolontbijt, Sinterklaas, Carnaval, Kerst,
Pasen e.d.)
€ 14,50 projecten Jeelo en fruit
€ 3,00 secretariële kosten
____________________________________________________________________
€ 65,00 per kind per schooljaar

Verzekeringen
Leerlingen van onze school zijn collectief verzekerd voor WA voor de duur dat ze op school zijn
en bij schoolactiviteiten zoals excursies.
Deze WA-verzekering gaat ervan uit dat iedere leerling individueel voor WA verzekerd is via de
eigen gezins-WA-verzekering. De leerlingen-WA-verzekering van school is alleen bedoeld als
een aanvullende WA-verzekering op de gezins-WA-verzekering.
Voor hulpouders is een bedrijfs-WA-verzekering afgesloten.
De school heeft voor haar leerlingen tijdens de schooluren een collectieve
schoolongevallenverzekering afgesloten.
Brillen zijn in deze verzekering niet verzekerd.
Het privé afsluiten van een individuele ongevallenverzekering met een 24-uurs dekking is zeker
aan te bevelen.
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