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Schoolgegevens De Morgenster 
 
adres: De Morgenster 

Oranjelaan 27 
3201 CN Spijkenisse 
0181-62 12 07 

 
mail: gbsdemorgenster@levwn.nl 
 
website: www.demorgenster-levwn.nl 
 
 
 
Schooltijden:  
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.45-14.45 
woensdag (groep 1-2 is vrij) 8.45-12.30 
 
pauzetijden:  
groep 3-8 10.15-10.30 
groep 1-4 12.00-12.30 (inclusief lunch) 
groep 5-8 12.00-12.30 (inclusief lunch) 
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Gegevens LEV-WN 
  

GPO-WN Bestuurskantoor 

LEV-WN 
’s-Molenaarsweg 1 
2401 LL  Alphen aan den Rijn 
T  (0172) 41 88 30, F  (0172) 41 88 39 
@ directiesecretariaat@levwn.nl  
W www.levwn.nl 
  
Ledenadministratie: 
@ ledenadministratie@levwn.nl  
  

LEV-WN bestuursnummer 41646 
Kamer van Koophandel nr. 28113126 
Rekeningnummer NL29 Rabo 037 49 43 818  
Bijdrage rekening NL16RABO 035 32 36 713 
  
  
 
 
 
 
  
  

Directeur-bestuurder Directeur GPO-WN Academie en projecten 

Dhr. R. Tromp (René) 
M  06 53 53 05 38, @ r.tromp@levwn.nl  
  

Dhr. H. Eilander (Henk) 
M 06  27 00 36 10, @ h.eilander@levwn.nl  
  

Schoolopleider/Coach Coach 

Dhr. P.J. van Oudheusden (Paul) 
M 06 43 01 60 71, @ pj.vanoudheusden@levwn.nl  
  

Mw. A.L. Vuijk-Sturm (Arian) 
Supervisor&Begeleidingskundige  
M 06 39 89 37 41, @ a.vuijk@levwn.nl  
  

Mw. G. Muis (Geerte) schoolopleider 
M 06 55 33 87 57, @ g.muis@levwn.nl  

  

 
 

De Raad van Toezicht is te bereiken via raadvantoezicht@levwn.nl  

Leden van de Raad van Toezicht zijn : 
Mw. H. Groenendijk-de Vries (voorzitter) 
Dhr. R.J. de Vries, Dhr. J.J. Van Ginkel, 2 vacatures 

 
 

GMR Personeelsgeleding 

Mw. R. Vink (Renske) secretaris 
@ r.vink@levwn.nl  

Mw. A.M.B. Koster-Poelman (Anne) 
@ a.koster@levwn.nl  

2 vacatures  

 

GMR Oudergeleding 

Mw. M. Bos-Steenbergen (Margreet) voorzitter 
@ margreet.gmr@levwn.nl  

 

Dhr. M. van Engeldorp Gastelaars (Matthijs) 
@ matthijs.gmr@levwn.nl  
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Mw. T. Oosterhof (Tiemenna) 
@ tiemenna.gmr@levwn.nl  

 Dhr. T. Eefting (Teunis) 
@ teunis.gmr@levwn.nl  

 
 

Adressen vertrouwenspersonen GPO-WN 

vacature  
Scholen Zuid: Goes, Axel, Middelburg, Oegstgeest, 
Vlaardingen, Almkerk, Spijkenisse, Velserbroek 

Mw. M.C. Kraaijeveld-Buitendijk (Gré) 
T (078) 62 59 090 @ g.kraaijeveldvp@levwn.nl  
Scholen Midden: Alkmaar, Zoetermeer, Capelle Triangel, 
Krimpen, Ridderkerk, Zwijndrecht, Rotterdam, 
Hardinxveld-Giessendam, Berkel en Rodenrijs + tijdelijk 
Goes, Axel, Middelburg, Oegstgeest, Vlaardingen, Almkerk, 
Spijkenisse 

Mw. R. Koelewijn-Holsappel (Renske) 
T 06 33 76 15 86 @ r.koelewijnvp@levwn.nl  
Scholen Noord: Den Helder, Amsterdam, Utrecht, Houten, 
Alphen, Waddinxveen, De Cirkel, Rijswijk + tijdelijk 
Velserbroek 

 

 
 

Klachtencommissie Vertrouwensinspecteur 

Klachtencommissie voor Gereformeerd Primair Onderwijs  
P/A GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag 
www.gcbo.nl  

Landelijk meldnummer vertrouwensinspecteur:  
T  (0900) 11 13 111 

  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Teamgegevens: 
Directeur Clazien Sonneveld 

c.sonneveld@levwn.nl  
Intern begeleider Sary Dekker 

s.dekker@levwn.nl  
Interne contactpersoon Hils Rus 

h.rus@levwn.nl 
vier ochtenden in de week aanwezig 

Onderwijsassistent Hils Rus 
h.rus@levwn.nl 
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Groep 1-2 

maandag, dinsdag Sary Dekker  
s.dekker@levwn.nl 

dinsdag, donderdag, vrijdag Wendy van Veelen 
w.zijlmans@levwn.nl  

 
Groep 3-4 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag Rianne de Gelder 
r.dgelder@levwn.nl  

vrijdag Rudy de Jager  
r.djager@levwn.nl 

 
Groep 5-6 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Sander Goodijk 
s.goodijk@levwn.nl  

woensdag Rudy de Jager 
r.djager@levwn.nl  

 
Groep 7-8 

maandag, dinsdag, woensdag Aja de Jonge  
a.djonge@levwn.nl 

donderdag, vrijdag Lida Haaksema 
l.haaksema@levwn.nl  
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Commissies  
 

Werkgroep Identiteit Op School (WIOS) 
Bianca Algra 
Elsbeth Fijan 
Henriëtte Rijsdijk 
@wiosdemorgenster@levwn.nl  

Medezeggenschapsraad (MR) oudergeleding 
Jan Bontenbal 
Willemijn Goedegebuur 
Medezeggenschapsraad (MR) personeelsgeleding 
Sary Dekker 
Lida Haaksema 
@mrdemorgenster@levwn.nl  

Activiteitencommissie 
Manda van der Geld 
Cindy Ost 
Susan Roosenburg 
Marieke Pronk 
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Continurooster 
 
We werken met een continurooster, dat houdt in dat de kinderen de hele dag naar school                
gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De pauzes zijn ook onder begeleiding             
van een leerkracht. We zorgen ervoor dat de leerkrachten minimaal een pauze kunnen             
houden tijdens de lesdag. Na schooltijd hebben de leerkrachten ook een pauze. We vragen              
u vriendelijk om te zorgen dat u uw kind(-eren) op tijd van school haalt en plannen geen                 
gesprekken in tussen 15.00 en 15.15, zodat de leerkrachten tijd hebben om pauze te              
houden.  
Omdat we een klein team hebben, vinden we het fijn als er ouders zijn, die samen met een                  
teamlid pleinwacht willen lopen tussen de middag. Als u mee wilt draaien in dit rooster, kunt                
u het doorgeven aan de directie. 
 
Ouderbijdrage en bestuursbijdrage 
 
Ouderbijdrage: voor activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die niet 
door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald, mag de school 
een ouderbijdrage vragen. De betaling van de ouderbijdrage is vrijwillig. Toelating van een 
leerling op school is niet afhankelijk van de betaling van de ouderbijdrage. Van de 
ouderbijdrage wordt het volgende betaald: educatieve uitstapjes, christelijke vieringen, 
sinterklaasfeest, sportactiviteiten, afscheidsavond van groep 8 en excursies en projecten. 
Wijzigingen in de hoogte van het bedrag van de ouderbijdrage worden vastgesteld met 
instemming van MR. 
De ouderbijdrage, bestaand uit de vrijwillige ouderbijdrage, bestuursbijdrage van € 35,00 en 
het  schoolreisje voor schooljaar 2019-2020 is per gezin als volgt: 
gezinnen waarvan 1 kind op school zit € 105 
gezinnen waarvan 2 kinderen op school zitten € 125 
gezinnen waar 3 kinderen op school zitten € 145 
 
Overzicht inkomsten en uitgaven ouderbijdrage, inclusief schoolreis 2018 
 

totaal inkomsten  €3996 

totaal uitgaven € 5091 

 
Specificatie van de uitgaven over 2018 
 

Schoolreisje  € 1896 

project  € 145 

Kamp groep 7-8 €975 

overige vieringen/ afscheid 
groep 8 

€ 812 

Koningsspelen €31 
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Sinterklaas € 330 

Kerst €33 

Moederdag/ vaderdag € 29 

Ouderavond Driestar € 495 

Sportdagen  €200 

Djembé muziek workshop                                         €145 

totaal:  € 5091 

 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
 
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien 
alle kinderen, op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 of als uw 
kind een prik krijgt. Daarnaast heeft het CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in het 
schoolzorgteam en is aan de school van uw kind een jeugdverpleegkundige verbonden. 
 
Uitnodiging groep 2: meten, wegen en meer 
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen langs te komen voor 
een afspraak op het CJG of op school. Tijdens de afspraak onderzoeken we de ogen, oren 
en motoriek van uw kind. Ook wordt uw kind, in ondergoed, gemeten en gewogen. 
Aansluitend is er ruimte om met de jeugdarts in gesprek te gaan. Heeft u vragen over de 
opvoeding, thuis- of schoolsituatie of gezondheid van uw kind, dan kunt u ze stellen. 
Uitnodiging 9 jaar: vaccinaties 
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee vaccinaties: de 
DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rodehond. U 
krijgt hierover een brief via het RIVM.  
 
Uitnodiging groep 7: meten, wegen en meer 
Wanneer uw kind in groep 7 zit, krijgt u een brief waarin we u de mogelijkheid geven een 
afspraak met ons te maken. U kunt zelf kiezen of u dit wilt. Redenen kunnen zijn: 

● U maakt zich zorgen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet goed slaapt. 
● U heeft vragen, bijvoorbeeld over voorbereiden op het voortgezet onderwijs. 
● U heeft het idee dat uw kind niet lekker in het vel zit. 
● Uw kind is te zwaar, of juist te licht, en daarover wilt u advies. 

  
Soms sturen wij gelijk een uitnodiging voor een afspraak met de jeugdverpleegkundige. 
Bijvoorbeeld omdat wij ons zorgen maken, graag iets met u en uw kind willen bespreken of 
omdat u eerder zelf heeft aangegeven een afspraak te willen. 
  
Schoolziekteverzuim 
Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door 
ziekte niet naar school kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de 
schoolprestaties en daardoor ook voor het welzijn en de gezondheid van uw kind. Uw kind 

 Informatiegids  2019-2020 8 



wordt dan, met medeweten van u, door de school aangemeld bij de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige van het CJG.  
  
Zorgteam op school  
Het zorgteam bestaat uit verschillende deskundigen die met elkaar overleggen en 
verbonden zijn aan de school. Afhankelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige 
van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam. Hiervan wordt u altijd op de 
hoogte gebracht. 
 
De jeugdverpleegkundige op school 
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De 
jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! De jeugdverpleegkundige 
die verbonden is aan de school van uw kind, is: 
  

● Marianne Romeijn 
● Telefoonnummer: 06 – 127 497 91 
● E-mail: m.romeijn@cjgrijnmond.nl 

  
Alles over gezond en veilig opgroeien 
Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht 
kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Er werken 
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere 
deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. 
Als u dat wilt, bieden zij u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en 
ondersteuning. 
Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar de website 
www.centrumvoorjeugdengezin.nl. 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
 
 
 
Schoolmaatschappelijk werker 
Er is een schoolmaatschappelijk werker aan de school verbonden. Zij is in de regel eens in 
de twee weken op school aanwezig. Bij vragen of zorgen over de opvoeding en ontwikkeling 
van een kind kunnen de ouders en leerkrachten haar advies vragen. Denk bijvoorbeeld aan: 
Uw kind heeft iets vervelends of moeilijks meegemaakt, dingen lopen niet prettig op school 
en u wilt daar graag over praten, het gaat thuis niet zo goed, uw kind voelt zich onzeker of 
alleen, het contact tussen u en uw kind loopt niet lekker.U kunt via de IB’er een afspraak 
maken voor een gesprek.   
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Klachtenregeling 
 

Het kan voorkomen dat er iets gebeurt op school of dat er iets aan de hand is waarover 
iemand een klacht wil indienen. Iemand: dat kan een ouder zijn, een leerling, een leerkracht, 
een bestuurslid of een vrijwilliger. Iedereen die bij de school betrokken is heeft de (wettelijke) 
mogelijkheid een klacht in te dienen over iets waar zij of hij het niet mee eens is.  
Natuurlijk kunnen heel wat probleempjes en problemen door de school zelf worden opgelost. 
De directie heeft hierin een taak en zo nodig kan er een vertrouwenspersoon worden 
ingeschakeld.  
Om een goede klachtenprocedure te waarborgen maken we onderscheid in het soort 
klachten: gewone klachten en ernstige klachten. Om de verhoudingen christelijk en juridisch 
zuiver te houden is het noodzakelijk de verschillende stappen, zoals hieronder beschreven, 
te volgen. Overigens gaan we ervan uit dat vrijwel alle problemen in een vroeg stadium in 
een gesprek opgelost worden. De school is gericht op samenwerking en wil openstaan voor 
opbouwende kritiek. 
 
“Gewone klachten” 
We maken onderscheid tussen ‘gewone’ en ‘ernstige’ klachten. Onder ‘gewone klachten’ 
vallen bijvoorbeeld klachten over de gang van zaken in een groep, het lesgeven, de 
algemene gang van zaken op school, contact tussen ouders en leerkrachten en alle niet al 
te ernstige klachten die niet te maken hebben met het strafrecht. Hoe te handelen wanneer 
u zo’n klacht kwijt wilt? 

- Wanneer het de gang van zaken of een gebeurtenis in de groep betreft vragen wij u 
dit te bespreken met de groepsleerkracht; 

- Wanneer dit gesprek geen bevredigende oplossing biedt, of als het gaat om 
algemene schoolzaken, kan de zaak besproken worden met de directie; we vragen 
de ouder die de klacht heeft ingediend wel een eventueel betrokken leerkracht 
hiervan op de hoogte te stellen; 

- Wanneer een gesprek met de directie van de school onvoldoende oplevert, is het 
mogelijk te spreken met de algemeen directeur; 

- Indien dit geen bevredigend resultaat oplevert kunnen ouders met de externe 
vertrouwenspersoon spreken; 

- Blijft de klacht onopgelost, dan is er in uiterste instantie nog een 
beroepsmogelijkheid: de Klachtencommissie voor het Gereformeerd Onderwijs. 

 
“Ernstige klachten” 

Het kan helaas ook gebeuren dat er ‘ernstige klachten’ zijn. Hierbij valt te denken aan 
problemen in de sfeer van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, ontucht, geweld, 
extreme vormen van pesten en dergelijke. Vaak zal het gaan om problemen in de sfeer van 
het strafrecht. Voor klachten over dit soort zaken kunt u de vertrouwenspersoon 
inschakelen. 
De vertrouwenspersoon zal de zwaarte van de klacht beoordelen en vervolgens bemiddelen 
of de klager helpen de klacht verder te brengen, bijvoorbeeld naar de Klachtencommissie. 
De Klachtencommissie zal dan het centrale bestuur aanwijzingen geven hoe verder te 
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handelen. De vertrouwenspersoon kan ook helpen bij het doen van aangifte bij politie of 
justitie. 
 

Wanneer het gaat om strafbare feiten geldt voor het personeel van de school en het 
bevoegde gezag, als men weet van dergelijke feiten, een meldingsplicht naar de 
vertrouwensinspecteur (een door de overheid aangestelde inspecteur om in het onderwijs op 
deze zaken toe te zien en te helpen bij een goede afwikkeling) en justitie. 
 
Ook kinderen kunnen gebruikmaken van de klachtenregeling, bijvoorbeeld wanneer ze zich 
over een probleem thuis of op school onvoldoende kunnen uiten. Het is voor een kind 
natuurlijk erg moeilijk om de juiste weg te vinden. Daarom is er op school een interne 
contactpersoon aangesteld om kinderen of ouders daarbij te helpen. Een interne 
contactpersoon bemiddelt zelf niet, maar functioneert alleen als wegwijzer. 
 

Hoe dus te handelen bij een klacht over een ernstig feit? 

Een leerling gaat met het probleem naar de interne contactpersoon. Dit kan ook door een 
briefje in de afgesloten gele brievenbus, die op school onder de personeelskapstok hangt, te 
doen. De interne contactpersoon helpt het kind verder. 
Vervolgens beoordeelt de vertrouwenspersoon de klacht, bemiddelt zo nodig, of helpt om de 
klacht neer te leggen bij de klachtencommissie en/of bij het doen van aangifte. 
De klachtencommissie beoordeelt de klacht, stelt het bestuur van de klacht in kennis en 
geeft aanwijzingen aan het bestuur hoe verder te handelen. 
 
Adressen en informatie 
De volledige klachtenregeling, met toelichting, is op school in te zien.  
De namen en adressen van de contactpersoon en de vertrouwenspersoon, evenals het 
adres van de klachtencommissie, vindt u terugvinden in deze informatiegids. 
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Vakantierooster en overige vrije dagen 
 
 

Vakantie Datum 

Herfstvakantie  21 oktober tot en met 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 tot en met 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 tot en met 28 februari 2020 

Meivakantie 27 april 2020 tot en met 8 mei 2020 

Hemelvaart 21 mei 2020 tot en met 22 mei 2020  

Pinksteren 1 juni 2020 

Zomervakantie 20 juli 2020 tot en met 28 augustus 2020 

 
Overige vrije dagen 
 
 

Vrije dagen Datum  Opmerking 

Goede vrijdag vrijdag 10 april 2020 alle kinderen vrij 

Tweede Paasdag maandag 13 april 2020 alle kinderen vrij 

Studiedag  maandag 28 oktober 2019 alle kinderen vrij 

Studiedag woensdag 12 februari 2019 alle kinderen vrij 

Studiedag  donderdag 9 april 2020 alle kinderen vrij 

Studiedag  woensdag 1 juli 2020 alle kinderen vrij 

ivm laatste schooldag vrijdag 17 juli 2020 alle kinderen middag vrij 
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Huiswerkbeleid 
 
De Morgenster heeft de volgende visie op huiswerk: 

Huiswerk … 

- bereidt de kinderen voor op de middelbare school; 
- leert kinderen leren (plannen, zelf oplossen, doelen stellen); 
- laat kinderen leerstof herhalen; 
- leert kinderen zelfstandig werken; 
- leert kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. 

Huiswerk werkt als: Huiswerk werkt niet als: 

Het regelmatig gegeven wordt Het te veel is 

Kinderen betrokken zijn Ouders niet stimuleren 

Het zelfsturend is  Het niet op het niveau van het kind is 

Ouders ervan op de hoogte zijn Het niet wordt nagekeken/ overhoord 

Er een opbouw in zit  

Het doel duidelijk geformuleerd is  

 

Op De Morgenster gelden de volgende afspraken rondom huiswerk:  

- We geven huiswerk vanaf groep 3; 
- We geven het huiswerk op een vaste dag mee naar huis; 
- We geven regelmatig huiswerk;  
- We bouwen de hoeveelheid huiswerk op per leerjaar; 
- Huiswerk moet zelfstandig gemaakt kunnen worden; 

Leerkrachten …  

- zorgen dat het huiswerk tijdig meegegeven wordt; 
- zorgen dat het huiswerk tijdig bekend is bij de kinderen en bij de ouders (via de 

Sterretjes); 
- geven feedback op het gemaakte huiswerk; 
- zorgen ervoor dat het huiswerk overhoord wordt. 

Ouders … 

- zijn op de hoogte van het huiswerkbeleid van de school; 
- zijn ervan op de hoogte wanneer het huiswerk af moet zijn/ingeleverd moet worden;  
- helpen hun kinderen bij het op tijd inleveren/ leren van het werk; 
- stellen leerkrachten op de hoogte als het huiswerk niet gemaakt of geleerd is; 
- zorgen voor de juiste werkomstandigheden om het huiswerk te doen. 
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Leerlingen … 

- zorgen ervoor dat ze elke dag hun huiswerkmap mee nemen naar school; 
- wordt op school geleerd hoe ze om moeten gaan met huiswerk. 

In de klas wordt(regelmatig) aandacht gegeven aan het goed omgaan met huiswerk. Er 
wordt gesproken over de beste omstandigheden en het beste tijdstip om het huiswerk te 
maken of leren. Kinderen kunnen daarin ook leren van elkaar. 
Per vak is duidelijk gemaakt aan de kinderen wat er van hen verwacht wordt en hoe ze stof 
moeten leren.  Ook worden er afspraken gemaakt over wanneer het huiswerk ingeleverd 
moet worden of wanneer het overhoord wordt. 

We geven huiswerk van de volgende vakken: 

●        Bijbelse Geschiedenis (Levend water) 
●        Rekenen (tafels + inoefenen leerstof) 
●        Spelling (werkblad) 
●        Taal (netjes overschrijven van verhaal) 
●        Lezen 
●        Engels 
●        Aardrijkskunde Topografie 

Groep: Inhoud van het huiswerk 

Groep 3 (Woordrijen) Lezen 
Boekbespreking (1x per jaar) 

Groep 4 Tafels 
Boekbespreking ( 1X per jaar) 

Groep 5 Tafels 
Boekbespreking 
Engels (woorden) 
Levend Water maken 

Groep 6 Werkblad 
Rekenen 
Levend Water maken en leren 
Topo 
Engels (woorden) 

Groep 7 Spelling/ rekenen werkblad 
Levend Water leren 
Topo 
Engels 
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Groep 8 Spelling/ Rekenen werkblad 
Werkwoordspelling 
Levend Water leren 
Topo 
Engels 

 
  
 
Jaarplanning 2019-2020 

week van Ma Di Wo Do Vr week Van Ma Di Wo Do  Vr 

36 2-09     receptie 09 24-2 Voorjaarsvakantie 

37 9-09  Startge-sp
rekken  Startge-sp

rekken  10 2-03 spreek 
avond  

spreek 
avond 

   

38 16-9      11 9-03      

39 23-9      12 16-3      

40 30-9 ouder-a
vond 

    13 
 

23-3      

41 7-10      14 30-3      

42 14-10      15 6-04    studie-d
ag  

Goede 
vrijdag 

43 21-10 Herfstvakantie 16 13-4 Pasen     

44 28-10 Studie 
dag 

    17 20-4      

45 4-11      18 27-4 Meivakantie 

46 11-11      19 4-05 

47 18-11      20 11-5      

48 25-11      21 18-5    Hemel- 
vaart 

vrij 

49 2-12    Sinter- 
klaas 

 22 25-5     Pinkster 
viering 

50 9-12      23 1-06 Pink-ster
en 

    

51 16-12      24 8-06     school-r
eis 

52 23-12 Kerstvakantie 25 15-6      

01 30-12 26 22-6       

02 6-01      27 29-6 schoon
maak 
avond 

 studie- 
dag 

  

03 13-1 schoon
maak 
avond 

    28 6-07    rapport 
mee 

 

04 20-1      29 13-7      
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05 27-1      30 20-7 Zomervakantie tot en met 28 augustus 

06 3-02      31 27-7 

07 10-2   studie-d
ag 

  32 3-08 

08 17-2    rapport 
mee 

 33 10-8 

 
Informatie van A tot Z: 
Acties 
Eenmaal per jaar organiseren we een actie om geld in te zamelen voor een project. Meestal 
sluiten deze acties aan bij speciale themaweken. Naast het geven van ondersteuning aan 
een goed doel willen we de kinderen leren om met een kleine bijdrage hun naasten te 
helpen. 
BSO (buitenschoolse opvang) 
De school heeft een convenant afgesloten met het bestuur van de Stichting Kinderopvang 
Spijkenisse (SKS). Zij voldoen aan de wettelijke bepalingen voor de kinderopvang. De 
opvang is in locatie Sam Sam aan de Industriestraat 4 in het Delta Sportcentrum. U kunt uw 
kind aanmelden via de website www.smallsteps.nl  
Christelijke feestdagen 
Wij vinden het als school belangrijk om de christelijke feestdagen met de kinderen te vieren. 
Naast de bijbelvertellingen in de periode voorafgaand aan de feestdag, wordt er ook tijdens 
de weekopeningen aandacht geschonken aan deze feesten. Elk schooljaar hebben we ook 
een activiteit bij een van de feestdagen, dat kan variëren van een ontbijt of een lunch met 
alle kinderen in de kuil, georganiseerd door de activiteitencommissie, van een viering in en 
om de school met ouders of het opvoeren van een musical in een kerk in Spijkenisse. 
Met dankdag en biddag wordt er een gezamenlijk thema gekozen in overleg met de 
Christelijk Gereformeerde kerk van Spijkenisse, de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) uit 
Hoogvliet en PKN-wijkgemeente de Brug uit Spijkenisse. 
Eigendommen 
Voor het maken en leren van huiswerk krijgen de kinderen regelmatig materiaal van school 
mee. Wilt u erop toezien dat de leerlingen zuinig met dit materiaal omgaan? De regel is dat 
beschadigde of zoekgeraakte boeken door uzelf vergoed dienen te worden. Goed afsluitbare 
bekers met plastic zak eromheen voorkomen veel narigheid bij schooleigendommen. 
Schoolmateriaal dat opzettelijk door de kinderen vernield wordt, moet ook door u vergoed 
worden. 
Kinderen mogen geen kostbare eigendommen mee naar school nemen in verband met het 
risico op kapot gaan of kwijtraken. De school is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of 
kapot gaan van meegenomen eigendommen. 
Gymrooster 
De groepen 3-4, 5-6 en 7-8 hebben op vrijdagmorgen gym. De gymlessen worden gegeven 
door een vakleerkracht. De gymlessen vinden plaats in Sporthal den Oert. Hier gaan de 
kinderen lopend naartoe. Zij moeten dan gymkleding en stevige gymschoenen bij zich 
hebben in een gymtas. 
Hoofdluis 
Het probleem van hoofdluis doet zich regelmatig voor. Na iedere vakantie worden alle 
kinderen gecontroleerd door een ‘luizenteam’, gevormd door ouders. De leden van dit team 
gaan zorgvuldig om met hun bevindingen en melden gevonden hoofdluis bij de leerkracht 
die de controles coördineert. Deze leerkracht licht de desbetreffende ouders in, geeft advies 
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en maakt afspraken over de aanpak. ‘Explosies’ kunnen voorkomen worden als ieder zich 
houdt aan deze afspraken en aan de volgende spelregels: 

* Gebruik van de luizenzak, deze krijgt iedere leerling eenmaal van school. 
* Controleer regelmatig 
* Behandel nauwkeurig; blijf vooral kammen 
* Meld het bij de leerkracht als u hoofdluis constateert 
Klasbord  
Alle leerkrachten maken gebruik van Klasbord, een app waarmee foto’s en teksten gedeeld 
kunnen worden. Vrijwel dagelijks worden er door de leerkrachten foto’s geplaatst van dingen 
waar de kinderen mee bezig zijn. Via de leerkracht van uw kind ontvangt u aan het begin 
van het jaar een toegangscode, waarmee u via Klasbord kunt meeleven met de klas van uw 
kind. Alleen ouders ontvangen deze toegangscode. 
Parkeren 
Wilt u in verband met de verkeersveiligheid rondom de school de uitgang van het plein 
vrijhouden? We vinden het fijn als ouders op het schoolplein op hun kind wachten. Ook 
vragen we u om zich te houden aan de verkeersregels, zodat het goede contact met onze 
buren zo blijft. De school staat in een gebied, waar betaald parkeren geldt. 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt om de twee jaar. Er worden dan portret- en klassenfoto’s gemaakt. 
Ook worden er foto’s gemaakt van broertjes en/of zusjes gezamenlijk, waarbij ook broertjes 
of zusjes die (nog) niet op school zitten, op de foto mogen.  
Schoolkamp 
Eens in de twee jaar gaan groep 7 en 8 aan het begin van het schooljaar gezamenlijk drie 
dagen op schoolkamp. De kosten worden per keer berekend. De betreffende ouders krijgen 
daarvoor een rekening toegestuurd. 
Schoolreis 
Ieder jaar wordt er voor de groepen 1 t/m 8 een schoolreis georganiseerd. De kosten hiervan 
worden tegelijk geïnd met de vrijwillige ouderbijdrage en de contributie/bestuursbijdrage van 
LEV-WN. Meestal gaan we met de hele school naar één locatie. Behalve leerkrachten gaan 
er ook verschillende ouders mee.  
Schoonmaakavonden 
De uren die de school kan besteden aan het onderhoud door een schoonmaakbedrijf zijn 
onvoldoende om het gebouw zo schoon te houden als nodig is voor een goede 
werkomgeving voor de kinderen. Daarom is de hulp van ouders onontbeerlijk. In januari en 
een paar weken voor de zomervakantie wordt aan alle ouders gevraagd een avond te 
helpen bij de schoolschoonmaak. Een ouder of leerkracht coördineert het schoonmaken. U 
kunt daar terecht voor ruilingen of vervangende klusjes.  
Sinterklaas 
Op 5 december ontvangen we Sinterklaas en de Pieten ‘s morgens op school. De groepen 1 
t/m 4 krijgen een cadeautje, de groepen 5 t/m 8 trekken lootjes en maken een surprise met 
een gedicht en een presentje voor elkaar.  
Sport 
Elk jaar doen de hoogste klassen mee aan een aantal sporttoernooien. In maart gaan ze 
naar het door LEVWN georganiseerde zaalvoetbaltoernooi voor de groepen 8 van de 
LEV-WN-scholen. In de maand mei doet groep 8 mee met het door de Sportcommissie 
Basisscholen Spijkenisse georganiseerde  slagbaltoernooi voor groep 8. In de maand juni 
wordt door bovenstaande commissie voor groep 7 een atletiekmorgen of -middag 
georganiseerd voor groep 7. Wij doen aan deze activiteiten mee op voorwaarde dat we het 
qua organisatie rond krijgen.  
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Naast deze jaarlijkse vaststaande evenementen doen wij ook mee aan, voor zover mogelijk 
en nuttig, andere incidentele sportactiviteiten, die van buitenaf georganiseerd worden en 
waar wij ons voor kunnen inschrijven. 
Telefoneren en foto’s maken 
De school is telefonisch bereikbaar onder nummer 0181-621207. Wilt u als het even kan niet 
tijdens de lesuren bellen?  
Mobiele telefoons mogen niet worden gebruikt op school. Ook mogen er geen foto’s mee 
gemaakt worden. In uitzonderlijke gevallen kan incidenteel een andere afspraak met de 
leerkracht gemaakt worden. 
We vragen u om geen foto’s van (buiten-) schoolse activiteiten waar ook andere dan uw 
eigen kinderen op staan op sociale media te gebruiken.  
Tropenrooster 
Bij tropische buitentemperaturen van dertig graden of hoger bekijken wij of het noodzakelijk 
is om op school een tropenrooster te hanteren. Ook als de temperatuur in de klaslokalen zo 
hoog wordt, dat er geen goede omstandigheden zijn om te leren, kan er besloten worden om 
over te gaan op een tropenrooster. Dit houdt in dat de lessen starten om 8.15 uur en de 
school om 14.00 uur uit is. Er wordt geen TSO-tijd gebruikt.Op deze manier krijgen de 
kinderen het normale aantal lesuren per dag.  
Ouders worden de dag voorafgaand aan het tropenrooster uiterlijk om 17.00 uur op de 
hoogte gesteld. Wanneer ouders vanwege werk geen opvang hebben voor hun kinderen kan 
er in overleg op school opvang geboden worden. Wanneer we besluiten geen tropenrooster 
in te stellen op warme dagen nemen we op school maatregelen om de werkomstandigheden 
voor kinderen en personeel aan te passen. 
Het besluit dat er van een tropenrooster gebruikt gemaakt gaat worden, wordt genomen 
door de directie in overleg met het team.  
Verjaardagen  
De meeste kinderen trakteren op school op of rond hun verjaardag. Ze mogen dan ook de 
klassen rond om alle leerkrachten te trakteren. U kunt overleggen met de leerkracht over de 
dag van trakteren zodat er geen meerdere traktaties op één dag zijn. Bij de leerkracht kunt u 
informeren naar eventuele voedselallergieën in de klas.  
Ziekte 
Ouders dienen de school in kennis te stellen van ziekte van hun kind of afwezigheid voor 
artsenbezoek. Wanneer uw kind door omstandigheden niet op school kan komen, wilt u dit 
dan aan de leerkracht – als het onvoorzien is bij voorkeur telefonisch – ‘s morgens aan ons 
doorgeven. Ook als het kind eerder van school gehaald moet worden of later komt, vragen 
wij u dit te melden. Als een kind niet aanwezig is zonder afmelding, worden de ouders 
gebeld. 
Absenties en te laat komen worden dagelijks bijgehouden. Als er sprake is van ongeoorloofd 
schoolverzuim wordt er contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. 
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