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  Praktische info 2022-2023 

 
 
Voor u ligt de praktische informatiegids voor schooljaar 2022-2023. 
In deze gids vindt u namen en adressen, een kalender en een ABC van praktische zaken binnen de 
school. 
 
 
In de schoolgids van basisschool Matthias staat belangrijke informatie (wettelijk verplicht) over onze 
school. Daarin staan onder andere de doelen en resultaten van ons onderwijs en de wijze waarop we 
onderwijs vormgeven en zorg bieden. Ook vindt u hierin informatie over de ouderbijdrage, de 
rechten en plichten van de ouders, leerlingen en het bevoegd gezag, de klachtenregeling. 
 
Onze schoolgids vindt u op onze website www.basisschoolmatthias.nl   
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Namen en adressen 

 

Optimus Primair Onderwijs 

Bestuurskantoor 

Stoofweg 2, 5361 HZ Grave 

(0485) 31 89 10  

www.optimusonderwijs.nl 

 

 

 

Basisschool Matthias      Schoolleider  

Deken Schmerlingstraat 17     Sascha van Sinten 

5841AM Oploo       tel.    06-20174860  

www.basisschoolmatthias.nl 

s.vsinten@optimusonderwijs.nl 

 

 

Onderwijzend personeel 

Groep 1-2a: Silke Manders   s.manders@optimusonderwijs.nl 

Groep 1-2b: Christine Jacobs  c.jacobs@optimusonderwijs.nl 

  Lisa Bongers-Bouman  l.bongers@optimusonderwijs.nl 

Groep 3: Hetty Lamers   h.lamers@optimusonderwijs.nl 

  Chantal Verbiesen  c.verbiesen@optimusonderwijs.nl 

Groep 4: Hans Verdonschot  h.verdonschot@optimusonderwijs.nl 

  Bep Verbruggen    b.verbruggen@optimusonderwijs.nl 

Groep 5:  Lisa van der Linden  l.vdlinden@optimusonderwijs.nl 

Groep 6: Mirjam van de Meer  m.vdmeer@optimusonderwijs.nl 

  Anouk Coopmans  a.coopmans@optimusonderwijs.nl 

Groep 7-8: Renee Hendriks   renee.hendriks@optimusonderwijs.nl 

 

 

Intern begeleider:  Annemarie Albers annemarie.albers@optimusonderwijs.nl 

Onderwijsondersteuning  Eri Theuws  e.theuws@optimusonderwijs.nl 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Femke Meijer  femke.meijer@optimusonderwijs.nl   

Administratie:    Harold Jacobs  h.jacobs@optimusonderwijs.nl 

Conciërge:    Ruud van der Linde r.vdlinde@optimusonderwijs.nl 

Schoonmaak:    IBN 

  

http://www.basisschoolmatthias.nl/
mailto:s.manders@optimusonderwijs.nl
mailto:c.jacobs@optimusonderwijs.nl
mailto:h.lamers@optimusonderwijs.nl
mailto:h.verdonschot@optimusonderwijs.nl
mailto:m.vdmeer@optimusonderwijs.nl
mailto:a.coopmans@optimusonderwijs.nl
mailto:annemarie.albers@optimusonderwijs.nl
mailto:e.theuws@optimusonderwijs.nl
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Medezeggenschapsraad: 

Namens personeel: Eri Theuws en Silke Manders 

Namens ouders: Niels Hubers en Kirsten Thijssens 

 

 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: 

Naast de medezeggenschapsraad is op Optimusniveau een Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR) actief. De GMR adviseert en oordeelt over bovenschoolse 

aangelegenheden. De bevoegdheden van de GMR staan omschreven in een GMR-reglement.  

De GMR bestaat uit 12 tot 14 leden, gekozen door de verschillende MR'en, conform het reglement. 

 

Meer informatie over de GMR vindt u op www.optimusonderwijs.nl/gmr. 

 

 

Oudervereniging:  

Voorzitter: Corine Verberkt 

Secretaris: Sabrina Bloemen 

Penningmeester: Herman Thijssens 

  

Groep 8: Miranda Gooren en Veronique Roos-Rinner 

Groep 7: Sabrina Bloemen en Jeroen van de Weijer 

Groep 6: Stefan Roche en Corine Verberkt   

Groep 5: Yvonne Nolte en Herman Thijssens 

Groep 4: Lieke Wunderink-Peters en Robert-Jan Moleman 

Groep 3: Olga Vandewall en Marijke Schoof 

Groep 2: Sandra Gooren en Lieke Vedder 

Groep 1: nog niet bekend 
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Kalender 
 

Augustus 2022 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

1 
 

2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 
 

23 24 25 26 27 28 

29 
 

30 
 

31 
 

    

 
 

September 2022 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

   

 
 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 
 

Startgesprekken 

13 
 

Startgesprekken 

14 
 

Startgesprekken 
 

15 
 

Startgesprekken 
 

16 
 

Startgesprekken 
 

17 
 
 

18 
 
 

19 
 

Startgesprekken 
 

20 
 

Startgesprekken 
 

21 
 

Startgesprekken 
 

22  
 

Startgesprekken 
 

23 
 

Startgesprekken 
 

24 25 

26 27 28  
Studiedag  
Leerlingen 

vrij 

29 

 
30   
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oktober 2022 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

   
 

  1 

 
2 

3 
Streetwise 

4 5 
Dag van de leraar  

 
Start Kinder-
boekenweek 

6 7 8 9 

10 11 12 13 
 

14 15 16 
Einde kinder 
boekenweek 

17 18 19 20 
Informatieavond 

+ jaarvergadering 
OV 

21 22  
Herfst-

vakantie 

23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 
november 2022 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
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December 2022 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

   1 2 3 4 

5 
 

6 
Studiedag 
Leerlingen 

vrij 

7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 
Kerstviering 
17:00-19:00 

uur 

23 
School uit 
12.00 uur 

24  
Kerstvakantie 

 

Fijne  kerst!       

25 

26 27 28 29 30 31  

 
Januari 2023 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

   
 

  
 

 

  

 
 1  

Gelukkig 
nieuwjaar! 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 
Infoavond 

Nieuwe 
kleuters 

25 26 
Open schooldag 

Nieuwe 
kleuters 

27 28 29 

30 31      
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Februari 2023 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 
Studiedag 
Leerlingen 

vrij 

9 10 11 12 

13 14 15 16 17 
Rapport 1 

18  
Voorjaars-
vakantie 

19 

20 21 22 23 24 25  

 
26 

27 
Oudergesprekken 

 

28 
Oudergesprekken 

 
 

     

 
 
Maart 2023 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 
 

 

 1 
Oudergesprekken 

 

2 
Oudergesprekken 

 

3 
Oudergesprekken 

 

4 5 

6 
Oudergesprekken 

 

7 
Oudergesprekken 

 

8 
Oudergesprekken 

 

9 
Oudergesprekken 

 

10 
Oudergesprekken 

 

11 12 

13 14 15 16 
Studiedag 
Leerlingen 

vrij 

17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 
 

31   
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April 2023 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 
 

   
 

 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
1ste paasdag 

 

10 
2de paasdag 

 

11 
Studiedag 
Leerlingen 

vrij 

12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21  
Koningsspelen 

22 
Meivakantie 

23 

24 25 26 
 

27 
Koningsdag 

28 29 30 

 
Mei 2023 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

1 

 
2 

 
3 
 

4 
Doden-

herdenking 

5 
Bevrijdings-

dag 

6 7 
 
 

8 9 10 11 12 13 14 
moederdag 

15 16 17 18 
Hemelvaart 

 

19  
Vrije dag 

20 21 

22 23 24 25 26 27 28 
1ste 

Pinksterdag 
 

29 
2de 

Pinksterdag 
 

30 
Studiedag 
Leerlingen 

vrij 

31 
Kamp groep 8 
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Juni 2023 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 
 

  1 
Kamp groep 8 

2 
Kamp groep 8 

3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
Vaderdag 

19 
Studiedag 
Leerlingen 

vrij 

 

20 21 22 23 
Rapport 2 

24 25 

26 
Oudergesprekken 

 

27 
Oudergesprekken 

 

28 
Oudergesprekken 

 

29 
Oudergesprekken 

 

30 
Oudergesprekken 

 

  

 
Juli 2023 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 
 

 

  
 

 
 

 

 1 2 

3 
Oudergesprekken 

 

4 
Oudergesprekken 

 

5 
Oudergesprekken 

 

6 
Oudergesprekken 

 

7 
Oudergesprekken 

 

8 9 

10 
Poetsavond 

11 12 
Afscheids-
avond gr. 8 

13 
Doorschuif-

ochtend 

14 
Laatste 

schooldag 
tot 12.00 uur 

15  
Start zomer-

vakantie 

16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30  
Zomer-

vakantie  t/m 
27 augustus 
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Praktische informatie  

Activiteiten  

Bibliotheek   

Bouw! 

Buitenschoolse Opvang  

Centrum Jeugd en Gezin  

Communicatie   

Contact met ouders   

Eerste Communie en Heilig Vormsel  

Eindtoets basisonderwijs  

Excursies / Activiteiten 

Fruit en lunch 

Gedrag- en Pestprotocol  

Gymmen  

Hoofdluis 

Huiswerk  

Jeugdgezondheidszorg 

Jeugdtandverzorging   

Klachtenregeling  

Krentenbaard 

Leergeld  

Leerplicht en verlofregeling 

Materiaalzorg 

Mobieltjes 

MR en GMR 

Overblijven (zie fruit en lunch) 

Ouderbijdrage  

Oudervereniging 

Peergroep Dolfijn  

Privacy 

Schoolfotograaf  

Schooltijden en vakantie  

Schorsing en verwijdering  

Stagiaires  

Toezicht op de speelplaats 

Veiligheid  

Verjaardagen  

Verkeer  

Verzekering 

Ziekmelding 
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Activiteiten 

Elk jaar worden er een aantal activiteiten georganiseerd. De kinderen maken, buiten het normale 

lesprogramma om, kennis met verschillende zaken en leren elkaar en ook de leerkrachten op een 

andere manier kennen: 

 

Vieringen 

Wij vinden het belangrijk om vanuit onze identiteit ieder jaar een aantal vieringen gezamenlijk te 

houden. Zo vieren we het Kerstfeest met elkaar en is er met carnaval een feest. We nemen elk jaar 

deel aan een goede doelenproject. We willen de kinderen graag iets leren over onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

 

Koningsspelen 

Meestal vieren we Koningsdag vóór de meivakantie met de traditionele Koningsspelen.  De kinderen 

krijgen dan op sportieve wijze allerlei sport- en spelactiviteiten aangeboden. 

 

Schoolreis 

Ieder jaar wordt er samen met de oudervereniging een uitstapje voor de kinderen van groep 1 t/m 7 

georganiseerd. De datum van de schoolreis wordt te zijner tijd gecommuniceerd. 

 

Afscheidsavond groep 8 

Groep 8 neemt afscheid van de school door middel van een afscheidsavond. Deze vindt plaats in de 

laatste week van het schooljaar.  

 

Kamp groep 8 

Als afsluiting van acht jaren basisonderwijs wordt er voor groep 8 een schoolkamp georganiseerd. 

Groep 8 van Matthias gaat samen met groep 8 van Basisschool de Zonnewijzer uit Westerbeek op 

kamp. De leerkrachten van groep 8 leggen een locatie vast en stellen een programma op voor de 

kinderen. De kosten van deze dagen worden ieder schooljaar opnieuw vastgesteld. Deze kosten 

komen ten laste van de ouders van de deelnemende kinderen.  

 

Bibliotheek op School (BOS) 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen de kans krijgen om veel te lezen. Samen met BibloPlus is 

een boekenuitleen opgezet voor de basisschoolleerlingen. Deze uitleen wordt verzorgd door 

ouders/vrijwilligers. Wij hebben een eigen Bieb op School (BoS): de Leesfabriek.  

De kinderen gaan om de week, onder schooltijd, met hun groep op dinsdag naar de BoS. 

 

Bouw! 

Lezen is een belangrijke vaardigheid die maakt dat kinderen goed kunnen starten aan het 

vervolgonderwijs en zich later als volwassenen goed kunnen bewegen in onze maatschappij. Het 

leren lezen start op de basisschool, de voorbereiding zodra een leerling binnen stapt. Omdat het niet 

alle kinderen lukt om binnen de reguliere periode te leren lezen, zoeken we naar hulpmiddelen en 

mogelijkheden om hen te ondersteunen. Een van die hulpmiddelen is het computerprogramma 

Bouw! Het programma vormt een aanvulling op de materialen en methoden die op dit moment 

worden ingezet. Het doel is om door gerichte inzet van Bouw! de leesproblemen te verminderen en 
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de opbrengsten op (technisch) lezen sterk te verbeteren voor de zwakke lezers. Mocht uw kind 

hiervoor in aanmerking komen, dan wordt u uitgenodigd om kennis te maken met het programma 

zodat u er ook thuis samen met uw kind aan kan werken. 
 

Buitenschoolse Opvang (BSO) 

Er zijn mogelijkheden voor buitenschoolse opvang.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

• Kinderopvang de Bezige Bijtjes; www.kdvbezigebijtjes.nl  

• Spring Kinderopvang;  www.spring-kinderopvang.nl  

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de basisschool 

Het kan gebeuren dat uw kind/de leerling niet lekker in zijn vel zit, b.v.: onzeker is, er niet bij hoort 

op school of iets vervelends heeft meegemaakt.  Of uw kind / leerling zit in de knoop met 

leeftijdgenoten of leerkrachten.  

 

Het kan ook zijn dat u niet goed meer weet, hoe u met het gedrag van uw kind moet omgaan en het 

contact met uw kind wil verbeteren. Of de leerkracht krijgt signalen en denkt dat de inzet van het 

Centrum voor Jeugd en Gezin zinvol kan zijn.  

 

Natuurlijk kunt u in gesprek met uw kind/de leerling zelf veel doen, maar soms kan het prettig zijn 

dat iemand met u meedenkt en samen met u zoekt naar een passende oplossing. 

 

Dit zijn allemaal redenen waarom een leerling baat zou kunnen hebben bij een gesprek met of hulp 

vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Deze kan samen met de ouders, de leerling en leerkracht de 

situatie inzichtelijk en bespreekbaar maken.  

 

Via de intern begeleider van de school kan de leerling worden aangemeld. Hulp is gratis, het kan 

onder schooltijd en de hulpverlener heeft beroepsgeheim. Meer informatie kunt u contact opnemen 

met CJG of de intern begeleider van de school.  

 

Communicatie  

We streven naar een goed en open contact met ouders. We informeren u over actuele zaken op de 

volgende wijze:   

 

Website 

De website van de school is: www.basisschoolmatthias.nl  

Daarop is allerlei informatie over de school te vinden.  

 

 Nieuwsberichten 

Via de Parro-app ontvangt u school- en groepsberichten. Beide ouders kunnen gekoppeld worden 

aan de groep(en) van uw kind(eren) en aan de groep oudste leerlingen om op de hoogte te blijven 

van de activiteiten en ontwikkelingen in de klas en op school.  

Via Parro worden soms ook foto’s getoond van vieringen en uitstapjes. Indien u als ouder bezwaar 

heeft tegen het vertonen van foto’s van uw kind(eren), kunt u dit kenbaar maken middels het 

http://www.kdvbezigebijtjes.nl/
http://www.spring-kinderopvang.nl/
http://www.basisschoolmatthias.nl/
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formulier Privacy-overeenkomst.  

 

 

Contact met ouders 

 

Oudervertelgesprekken 

De bedoeling is in het begin van het schooljaar ouders over hun kind te laten vertellen, heldere 

afspraken met ouders te maken en uit te spreken wat de school en ouders van elkaar verwachten.  

‘Staan onze neuzen dezelfde kant op?’, ‘Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen?’ of ‘Wat willen we dit 

jaar bereiken?’  

Ook kan, indien nodig, het oudervertelgesprek worden gebruikt voor het maken van afspraken met u 

als ouder over welk volgend contactmoment wenselijk is.  

 

Rapporten en oudergesprekken 

Er zijn in het schooljaar twee momenten gekozen (februari en juni) waarop een schriftelijke 

rapportage plaatsvindt. In de weken daarna vinden er oudergesprekken plaats voor alle groepen.  

Tijdens deze gesprekken kan ook het algemene functioneren van uw kind besproken worden. De 

kinderen van groep 1 en 2 ontvangen een overzicht van hun ontwikkeling.  

 

De leerkracht van uw kind is natuurlijk bereid om ook buiten de rapportgesprekken met u te praten 

over uw kind. Als u behoefte aan heeft, kunt u altijd een afspraak maken. Ook de leerkracht zal 

tussentijds contact opnemen indien nodig. 

 

Ouderavonden 

We organiseren een algemene ouderavond om u op de hoogte te brengen van actuele 

onderwijsthema’s.  

 

Informatieavond en open schooldag nieuwe kleuters 

In januari is er een informatieavond en een inloopochtend voor ouders van nieuwe kleuters.   

 

Gescheiden ouders 

Indien u en uw partner gaan scheiden of een gezamenlijke relatie wordt verbroken, is dat een 

ingrijpende gebeurtenis.  

Een scheiding heeft ook consequenties voor de communicatie met de school door u beiden. 

Voor de school zijn er wettelijke afspraken gemaakt op welke wijze de communicatie vanuit school 

en informatie over de vorderingen van uw kind aan u gegeven moet worden. Wij hebben een 

protocol opgesteld zodat voor iedereen duidelijk is op welke wijze wij als school dit doen.  

Als school stellen wij ons neutraal op en we richten ons daarbij op het belang en veiligheid van onze 

leerlingen en medewerkers. 

Wij maken daarvoor duidelijke afspraken met elkaar. Wij vragen u dan ook om. indien er sprake is 

van een scheiding of verbreking van een relatie, het beschikbare informatieformulier gescheiden 

ouders in te vullen. Op basis daarvan maken wij met u beiden schriftelijke afspraken. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de schoolleider. 

 

 



  Praktische info 2022-2023 

 

 

Eerste Communie en Heilig Vormsel 

De parochie verzorgt de voorbereiding van de Eerste Communie en Heilig Vormsel.  

 

Eindtoets 

De leerlingen van groep 8 nemen deel aan een eindtoets. De toets bestaat uit verschillende 

onderdelen. Daarna is een schriftelijke uitslag beschikbaar. Door middel van een eindtoets wordt de 

kennis, het inzicht en de toepassingsvaardigheid van de leerling onderzocht. Onafhankelijk van het 

schooladvies geeft de eindtoets een indicatie over de schoolkeuze. Op het moment dat de uitslag van 

de eindtoets bekend is, is het schooladvies al gegeven en is leidend.  

 

Excursies en onderwijsactiviteiten 

Vanuit school worden er verschillende excursies en activiteiten georganiseerd, zoals excursies naar 

bedrijven/instellingen en bezoeken aan culturele voorstellingen.  

Deze excursies en activiteiten worden in principe betaald vanuit het schoolbudget.  

Ten behoeve van effectieve onderwijstijd zullen we bij het maken van keuzes t.a.v. excursies en 

uitstapjes iedere keer opnieuw als school de afweging maken in hoeverre dit het onderwijs 

ondersteunt en een educatieve aanvulling is op het lesprogramma.   

We proberen deze activiteiten zoveel mogelijk gespreid in het schooljaar te plannen.  

Om deze activiteiten goed en verantwoord te kunnen laten verlopen, is hulp onmisbaar.  

Via nieuwsberichten en/of klassenouders wordt tijdig uw hulp gevraagd. 

 

Fruit en lunch 

We stimuleren het eten van groente en fruit op school.  

 

In de ochtend is er een moment om fruit te eten. 

Groep 1-2 eet dit fruit in de klas. De oudere kinderen nemen het mee naar buiten tijdens de 

ochtendpauze. Tip: Geef niet teveel/te groot fruit mee, een halve appel is vaak meer dan voldoende.  

 

De kinderen brengen brood en iets te drinken mee voor de middagpauze.  

Graag de lunchspullen voorzien van de naam en het drinken graag in een goed afsluitbare beker met 

schroefdeksel (dit voorkomt allerlei ongelukjes).  

 

Gedrags-/ pestprotocol 

Ieder kind moet zich thuis voelen op school. Onze school moet een veilig haven zijn. Wij willen als 

school een open oor, oog en hart hebben voor onze leerlingen.  

Tegen discriminatie en pesten treden we alert op. Door aandacht te geven aan de sociaal en 

emotionele ontwikkeling in alle groepen, proberen we preventief te zijn en negatief gedrag in de 

kiem te smoren. We maken daarbij gebruik van de methodiek van Fides.  

 

We hebben in samenspraak een pestprotocol opgesteld met als doel een goede sfeer te scheppen en 

te waarborgen. De goede sfeer is voorwaarde voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen, voor 

personeel om te kunnen functioneren en voor ouders om zich prettig te voelen.  



  Praktische info 2022-2023 

Basis voor het pestprotocol vormt het uitgangspunt: respect voor de ander en de omgeving.  

 

Dit komt tot uiting in:  

− respect voor de mening van een ander 

− respect voor het werk van de ander 

− respect voor spullen van een ander 

− respect voor een andere religie 

− respect voor het anders zijn van een ander 

− respect voor de regels van school en van 

de groep 

  

 

 

Pesten wordt niet getolereerd. De aanpak van pesten kan zowel curatief als preventief zijn. Om het 

pestgedrag zo effectief mogelijk aan te pakken, is het van essentieel belang dat ouders en 

leerkrachten elkaar in een vroeg stadium informeren over (mogelijk)pestgedrag naar of van het kind.  

Het Schoolveiligheidsplan met daarin opgenomen het Pestprotocol ligt op school ter inzage.  

 

Gymonderwijs 

Vakleerkracht Femke Meijer verzorgt het gymonderwijs.  

Zij is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn en de beoordeling van het vak bewegingsonderwijs. In 

schooljaar 2022-2023 zijn de lessen bewegingsonderwijs op dinsdag en donderdag.

Dinsdag: 

08.35-9.20 uur  groep 7/8 

09.20-10.05 uur groep 6 

10.20-11.05 uur groep 5 

11.05-11.50 uur groep 4 

12.15-13.00 uur groep 3 

13.00-13.45 uur groep 1/2b 

Donderdag: 

08.35-9.20 uur  groep 4 

09.20-10.05 uur groep 5 

10.20-11.05 uur groep 6 

11.05-11.50 uur groep 7/8 

12.15-13.00 uur groep 3 

13.00-13.45 uur groep 1/2a 

 

De gymlessen voor groep 1 t/m 8 worden gegeven in de gymzaal naast de school.  

Groep 1/2: gymschoenen voorzien van naam(het liefst met elastiek of  klittenband), eventueel een t-

shirt en korte broek. De gymschoenen blijven op school.  

Groep 3/8: Korte broek en t-shirt, stevige gymschoenen (geen turnschoenen) + sokken. Handdoek 

voor douchen/wassen. 

 

Voor kinderen met lange haren een haarelastiekje. Geen sieraden/lange oorbellen i.v.m. de 

veiligheid.  

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen de mogelijkheid om zich na de gymles te wassen.  

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 is er een mogelijkheid om zich te douchen.  

Ouders maken hierover zelf een afspraak met hun kind(eren). 

  

Kan een kind om een of andere reden niet meedoen met de gym dan graag even een berichtje aan 

de leerkracht. Kinderen die hun gymspullen niet bij zich hebben, gymmen niet mee i.v.m. de 

veiligheid. 
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Hoofdluis 

Hoofdluis kan op scholen een hardnekkig probleem zijn. Om dit op onze school zoveel mogelijk te 

voorkomen, vinden er na iedere schoolvakantie controles plaats. Deze worden gecoördineerd door 

de ouderwerkgroep (geschoold door de GGD) o.l.v. een teamlid.  

Er wordt aan de kinderen geen melding gedaan over het wel of niet voorkomen van luizen en neten 

bij zichzelf of bij klasgenootjes. De ouders van deze kinderen worden door de schoolcoördinator 

telefonisch benaderd. Na de hoofdluiscontrole vindt er indien nodig een hercontrole plaats. 

Ook de kinderen, die bij de controle afwezig waren, worden dan gezien. Wanneer er hoofdluis heerst 

binnen een bepaalde groep dan wordt er aan de ouders van de kinderen uit die groep melding 

gedaan. Met opmerkingen of vragen kunt u terecht bij de schoolcoördinator.  

 

Wij verzoeken u om het op school aan de groepsleerkracht door te geven wanneer u zelf hoofdluis bij 

uw kind hebt geconstateerd. 

 

Meer informatie over het behandelen van hoofdluis vindt u op: 

https://www.ggdhvb.nl/professionals/kinderziekten-op-school-of-opvang/hoofdluis  

 

Huiswerk 

In groep 7 en 8 hebben de kinderen wekelijks huiswerk. Ze leren plannen en zijn gewend aan 

huiswerk als ze naar het vervolgonderwijs gaan. In de lagere groepen beperkt het huiswerk zich tot 

het thuis af en toe laten maken van opdrachten en het leren van proefwerken. Incidenteel krijgen 

sommige kinderen extra werk voor thuis mee. De leerkracht neemt dan contact op met de ouders. 

 

Jeugdgezondheidszorg 

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste 

kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. De Jeugdgezondheidszorg ziet alle kinderen om zo 

tijdig te kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen als er zich problemen voordoen in 

de ontwikkeling van uw kind. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de groei en 

ontwikkeling van uw kind. 

 

 

Wat doet de Jeugdgezondheidszorg? 

Voor een bezoek op het consultatiebureau bij u in de gemeente ontvangt u een uitnodiging en een 

vragenlijst. 

➢ Als uw kind 5/6 jaar is, meet de teamassistente de lengte en het gewicht en worden de oren en 

ogen getest. Bij de jeugdarts kunt u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind bespreken. 

➢ Als uw kind 9/10 jaar is, meet de jeugdverpleegkundige de lengte en het gewicht. Verder kunt u 

met de jeugdverpleegkundige de groei en ontwikkeling van uw kind bespreken. Bij dit bezoek 

worden ook DTP en BMR-vaccinaties gegeven. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind kunt u meer 

informatie hierover vinden. 

 

 

https://www.ggdhvb.nl/professionals/kinderziekten-op-school-of-opvang/hoofdluis
http://www.ggdhvb.nl/mijnkind
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Hebt u buiten deze bezoeken vragen, maak dan gebruik van een inloopspreekuur of telefonisch 

spreekuur. Daar kunt u met allerlei vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind terecht. 

  

Samenwerking met school 

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Zo hebben zij onder 

andere contact met de leerkracht en intern begeleider en nemen zij deel aan de Zorg Advies Teams 

op school voor kinderen die meer aandacht nodig hebben.  

 

Wat kunt u nog meer van de GGD verwachten? 

➢ De GGD ondersteunt en adviseert scholen bij gezondheidsthema’s. Uitgangspunt is de 

Gezonde School aanpak. De gezondheid van leerlingen en leerkrachten staat centraal. De 

school heeft rondom gezondheidsthema’s aandacht voor signaleren, educatie, omgeving en 

beleid. Kijk voor meer informatie op www.gezondeschool.nl. 

➢ Wij bieden leerkrachten en interne begeleiders ondersteuning en advies bij vraagstukken 

rondom veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen. 

➢ Voor een gesprek met een externe vertrouwenspersoon (EVP) kunt u tijdens kantooruren 

contact opnemen via telefoonnummer 088-3686193 . Meer informatie vindt u op onze 

website. 

  

Contactpersonen GGD Jeugdgezondheidszorg Basisschool Matthias 

 

 

   
Lidwine de Koning Bregje Hopman Jeanne van den Hoek Marleen Daanen 

Jeugdarts jeugdverpleegkundige teamassistente jeugdverpleegkundige 

cbstanthonis@ggd

hvb.nl 

b.sharif@ggdhvb.nl  je.vd.hoek@ggdhvb.nl 

  

m.daanen@ggdhvb.nl  

 

Hebt u vragen, wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Twijfel niet, maak een 

afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via tel. 088-3687100, bereikbaar elke werkdag van 

08.00 - 17.00 uur. 

Kijk ook eens op onze website: www.ggdhvb.nl/mijnkind 

 

  

http://www.gezondeschool.nl/
mailto:cbstanthonis@ggdhvb.nl
mailto:cbstanthonis@ggdhvb.nl
mailto:b.sharif@ggdhvb.nl
mailto:je.vd.hoek@ggdhvb.nl
mailto:m.daanen@ggdhvb.nl
http://www.ggdhvb.nl/mijnkind
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Jeugdtandverzorging 

https://mondzorgvoorkids.nl/ 

 

Klachtenregeling 

Klachten kunnen worden gericht aan gericht worden aan het College van Bestuur van Optimus 

Primair Onderwijs die de klacht gaat onderzoeken.  

Mocht het voorgaande niet leiden tot een bevredigende oplossing dan is Optimus aangesloten bij de 

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs (postbus 82324, 2508 EH Den Haag, 070-

3861697, info@gcbo.nl). 

 

Klachten op het gebied van machtsmisbruik 

Bij vragen of klachten ten aanzien van seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik 

raden wij u aan in eerste instantie contact op te nemen met onze interne contactpersoon van school 

Dit is Annemarie Albers. De interne contactpersoon is aangesteld voor klachten van kinderen en/of 

ouders met betrekking tot machtsmisbruik. Denkend hierbij aan: ernstige vorm van pesten, seksuele 

intimidatie, discriminatie, geweld, agressie. Het gaat dan om klachten van kinderen aan het adres van 

een volwassen medewerker (leerkracht, onderwijs ondersteunend personeel) of vrijwilliger van de 

school of om klachten van een kind ten aanzien van een ander kind.  

 

De interne contactpersoon of directie verzorgt de eerste opvang en brengt u desgewenst in contact 

met de externe vertrouwenspersoon. Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met 

de externe vertrouwenspersoon van de GGD Hart van Brabant onder telefoonnummer: tel: 088-

3686759. Deze zijn buiten de schoolvakanties bereikbaar tijdens kantooruren (8.30-17.00  uur; 

vrijdag tot 16.00 uur). Ten tijde van schoolvakanties of buiten kantooruren kunt u een contact 

opnemen via het volgende telefoonnummer: tel:088-3686813.  

 

Bij andere klachten zoals begeleiding van leerlingen of toepassing van strafmaatregelen gaan wij 

ervan uit dat de klager in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. 

Komen zij er samen niet uit, dan zoekt de klager contact met de interne contactpersoon.  

 

 

Krentenbaard 

Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door bacteriën. In begin is het 

een blaasje wat later openbarst en waarop een honinggele korst ontstaat. Vervolgens breiden de 

plekjes uit, zodat het lijkt als het kind een ‘baard’ van krenten heeft. De infectie zit meestal in het 

gezicht rond de neus of mond, maar kan zich ook op andere plaatsen voordoen. 

Vroegtijdige onderkenning van de verschijnselen kan verdere uitbreiding van deze besmettelijke 

huidaandoening voorkomen. 

 

 

Op Matthias hebben wij ten aanzien van de kleutergroepen de volgende afspraak: 

Wanneer de blaasjes open zijn, mogen kinderen uit de groepen 1 en 2 niet naar school, dit i.v.m. het 

grote besmettingsgevaar. 

 

https://mondzorgvoorkids.nl/
mailto:info@gcbo.nl
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Leergeld 

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die 

voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze 

kinderen mee laten doen! 

Via stichting Leergeld krijgen deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, 

kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 

We kunnen een (tweedehands) fiets of (gebruikte) laptop regelen als een kind die niet heeft. 

Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en 

meetellen 

Voor meer informatie: www.leergeldlandvancuijk.nl  

 

Leerplicht en verlofregeling 

Vanaf de dag dat een kind 5 jaar wordt, is het volgens de wet leerplichtig. Schoolverzuim dient altijd 

te worden medegedeeld en moet geoorloofd zijn. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur 

verplicht om binnen 3 dagen aangifte te doen bij de gemeentelijk ambtenaar die de 

leerplichtportefeuille onder zijn beheer heeft.  

De leerplichtambtenaar zal dit melden aan de Officier van Justitie (proces-verbaal). 

 

Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd 

schoolverzuim.  

Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake 

is van geoorloofd verzuim:  

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim  

• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;  

• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren 

informeren;  

• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven. 

inschakelen.  

 

 

In gevallen waarin de specifieke aard van  de werkzaamheden van een van de ouders het onmogelijk 

maakt om een gezamenlijke gezinsvakantie van drie weken te plannen in de schoolvakanties, kan 

eenmalig voor maximaal tien schooldagen extra verlof worden verleend (niet in de eerste twee 

weken van het schooljaar). Zo'n verzoek moet voorzien zijn van een werkgeversverklaring.  

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-

schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen  

 

NB. Voor 4-jarige kinderen gelden dezelfde regels als voor de andere (leerplichtige) kinderen. Dat 

betekent niet dat zomaar zonder geldige reden een dagje vrij opgenomen kan worden of buiten de 

schoolvakanties op vakantie gegaan kan worden. In de Leerplichtwet (artikel 4, lid 1) staat namelijk 

beschreven dat er ‘de verplichting is om te zorgen dat een jongere de school waar hij als leerling is 

ingeschreven geregeld bezoekt. Dit begint op de dag waarop een kind is ingeschreven’. In lid 2 staat 

‘het schoolbezoek vindt geregeld plaats zolang geen les- of praktijktijd wordt verzuimd’. 

http://www.leergeldlandvancuijk.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
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Ouders kunnen verlof vragen via de website www.basisschoolmatthias.nl  

 

Materiaalzorg 

We willen kinderen leren verantwoord om te gaan met materialen.  

Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen aan het begin van het schooljaar van school een potlood, gum, 

rode nakijkbalpen en kleurpotloden en voor meerdere jaren een klapper, liniaal, vulpen en etui.  

Ook zorgen we voor voldoende stiften en kleurpotloden in de klas.  

 

Er hoeven geen materialen van thuis worden meegenomen.   

Materiaal van thuis wordt alleen op speciaal verzoek of bij medische aanbeveling toegestaan.  

 

Als een kind iets kwijt is krijgt hij of zij een nieuw exemplaar. Gebeurt dit echter door slordig omgaan 

met het materiaal of maken kinderen de spullen stuk of wordt er op spullen geklad dan brengen we 

kosten in rekening.  

 

Mobieltjes 

Steeds meer kinderen, met name, in de bovenbouw, hebben een mobiele telefoon. Erg handig en 

leuk om te gebruiken. Echter zien we op school niet de noodzaak om deze mee naar school te 

brengen. Met het oog op de privacy kan het maken van foto's en filmpjes soms juist zorgen voor 

problemen. Bij deze willen we jullie dan ook verzoeken om er op toe te zien dat de mobieltjes 

thuisblijven. Er kan weleens sprake zijn van een uitzondering. Dit zal altijd met toestemming en in 

overleg met de leerkracht zijn. 

 

 

MR / GMR 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een bij de wet gereglementeerd inspraakorgaan, waarin ouders, 

leerkrachten en niet-onderwijzend personeel inbreng hebben. De MR heeft als doel het behartigen 

van de belangen van de leerlingen, de ouders en het personeel bij diverse (beleids-) onderwerpen. 

 

De MR van de Basisschool Matthias bestaat uit twee ouderleden en twee personeelsleden. 

Eri Theuws en Silke Manders namens het team, Niels Hubers en Kirsten Thijssens namens de ouders. 

 

Naast de medezeggenschapsraad is op Optimusniveau een Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR) actief. De GMR adviseert en oordeelt over bovenschoolse 

aangelegenheden. De bevoegdheden van de GMR staan omschreven in een GMR-reglement.  

De GMR bestaat uit 12 tot 14 leden, gekozen door de verschillende MR'en, conform het reglement. 

 

Meer informatie over de GMR vindt u op www.optimusonderwijs.nl/gmr. 

 

Ouderbijdrage 

Gedurende het schooljaar ontvangt elk gezin bericht van de oudervereniging over de gevraagde 

contributie. De bijdrage is geheel vrijwillig en komt helemaal ten goede aan activiteiten voor de 

kinderen. Niet betalen betekent zeker niet dat kinderen buitengesloten gaan worden, maar om wat 

http://www.basisschoolmatthias.nl/
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extra’s te kunnen doen, is uw bijdrage natuurlijk van harte welkom. Het geld wordt bijvoorbeeld 

besteed aan sinterklaasfeest, kerst- en carnavalsviering en Koningsspelen.  

Voor het schoolreisje en het jaarlijkse schoolkamp voor groep 8 worden aparte bijdragen gevraagd. 

Tijdens de algemene ledenvergadering van de oudervereniging wordt financiële verantwoording 

afgelegd, zodat u een indruk krijgt welke kosten gemaakt zijn. 

 

De penningmeester van de oudervereniging zorgt voor het innen van de contributie, onder 

verantwoording van Stichting Optimus. De contributie wordt gestort op een rekening op naam van 

school, inzake de oudervereniging.  

 

De hoogte van de ouderbijdrage bedraagt in het schooljaar 2022-2023:  

Ouderbijdrage (gr. 1 t/m 7) per kind € 35,00 

Schoolverlaterskamp  per kind € 80,00 

 

Oudervereniging 

De oudervereniging is een schakel tussen ouders en school en verricht diverse ondersteunende 

activiteiten voor en met leerkrachten ten behoeve van de leerlingen.  

Hulp van ouders en de oudervereniging is zeer gewenst en soms zelfs noodzakelijk. Bepaalde 

activiteiten zouden niet uitgevoerd kunnen worden als er geen hulp zou zijn. Bij verschillende 

activiteiten zal er dan ook zeker een beroep op u worden gedaan om mee te komen helpen.  

 

De leden van de oudervereniging worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn één keer 

herkiesbaar. De oudervereniging vergadert maximaal 5 keer per jaar. Gespreksonderwerpen voor de 

oudervereniging hebben vaak betrekking op de samenwerking ouders-school en het verrichten van 

hand- en spandiensten. Daarnaast kent de oudervereniging diverse werkgroepen/ commissies ten 

behoeve van het organiseren van activiteiten. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, kerst, schoolreis, 

carnaval etc. 

 

Peergroep Dolfijn 

De peerklas bestaat uit leerlingen uit groep 5 t/m 8 die meer dan gemiddeld presteren.   

De peerklas komt eenmaal per week op woensdagochtend onder schooltijd bij elkaar komen op 

Basisschool De Bakelgeert te Boxmeer. De leerlingen krijgen uitdagende leerstof aangeboden. Ze 

werken met projecten en opdrachten waarbinnen het leren leren en het leren denken nadrukkelijk 

aan bod komt. Een belangrijk onderdeel van de peerklas is ook het bevorderen van de sociaal 

emotionele ontwikkeling (leren voelen) van deze kinderen door de omgang met andere 

hoogbegaafde leerlingen. 

De leerkracht coacht en begeleidt de kinderen in het leerproces rond een (zelf)gekozen inhoud. 

 

Nieuwe leerlingen worden door de IB-ers van de betrokken scholen aangemeld. Er is een protocol 

opgesteld om te bepalen of deze kinderen dan in aanmerking komen voor plaatsing in de peerklas. 

In het schooljaar 2022-2023 wordt de peerklas gecontinueerd met de kinderen die vorig schooljaar 

deelnamen, aangevuld met een aantal nieuwe kinderen.  

 

Begeleidster Trudi Janssen:   trudi.janssen@optimusonderwijs.nl 

website:   https://sites.google.com/view/dolfijnpeergroep/home 

mailto:trudi.janssen@optimusonderwijs.nl
https://sites.google.com/view/dolfijnpeergroep/home
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Privacy 

Met betrekking tot de privacy van leerlingen moeten scholen zich houden aan een aantal wettelijke 

regelingen. Zo mogen een aantal persoonlijke gegevens zonder toestemming van ouders niet aan 

iedereen worden doorgegeven. Foto’s van een leerling maken, publiceren of verspreiden mag alleen 

met toestemming van ouders. Bij inschrijving wordt ouders gevraagd om al dan niet toestemming te 

geven voor de diverse doeleinden. Bij start schooljaar wordt gevraagd de 

 

 

Schoolfotograaf 

Jaarlijks wordt van alle groepen en alle kinderen afzonderlijk een foto gemaakt. Ook broertjes en 

zusjes komen gezamenlijk op de foto. U bent vrij om deze foto’s te nemen. Verder worden er bij 

speciale gelegenheden ook foto's gemaakt op school. Van enkele activiteiten op school worden 

foto’s gedeeld via Parro.  

 

 

Schooltijden, vakantierooster en studiedagen 

Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 14.00 uur  

De kinderen lopen vanaf 8.15 uur tot uiterlijk 8:25 uur binnen, zodat de lessen om 8.30 kunnen 

starten. 

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 maken jaarlijks 940 lesuren. In acht jaar tijd heeft elke leerling dan 

het wettelijk vereiste aantal van 7520 lesuren gehad.  
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Vakantierooster 2022-2023 

Herfstvakantie   22 t/m 30 oktober 

Kerstvakantie   24 dec t/m 8 januari 

Carnavalsvakantie  18 febr. t/m 26 febr. 

2e paasdag   10 april 

Meivakantie   22 april t/m 7 mei 

Hemelvaart  18 mei 

Vrije dag  19 mei 

2e Pinksterdag   29 mei  

Zomervakantie   15 juli t/m 27 aug. 

Studiedagen 2022-2023 

Woensdag 28 september 2022 

Dinsdag 6 december 2022 

Woensdag 8 februari 2023 

Donderdag 16 maart 2023 

Dinsdag 11 april 2023 

Dinsdag 30 mei 2023 

Maandag 19 juni 2023 

 

Schorsing en verwijdering 

Het bevoegd gezag kan een leerling schorsen indien het gedrag of de gezondheid van de betreffende 

leerling gevaar oplevert voor mede leerlingen en/of personeel. Bij ernstige gevallen kan er worden 

overgegaan tot verwijdering van de betreffende leerling. Zowel bij een schorsing als bij een 

verwijdering zullen de ouders/verzorgers zowel mondeling als schriftelijk van de betreffende 

maatregel op de hoogte gesteld worden.  

Een leerling kan ook geschorst of verwijderd worden indien de ouders/verzorgers zich (verbaal of 

fysiek) agressief gedragen t.o.v. medewerkers van onze school.  

 

Stagiaires  

Het behoort tot een van de taken van leerkrachten basisonderwijs, beschikbaar te zijn voor het 

vormen en begeleiden van aanstaande leraren (PABO) en onderwijsassistenten (ROC). Het kan dus 

voorkomen dat een of meerdere studenten van deze opleidingen voor een korte of langere periode 

stage loopt in de groep van uw kind. Het rooster en het normale lesprogramma kunnen dan soms 

wijzigingen ondergaan. De eindverantwoordelijkheid binnen de groep blijft altijd in handen van 

de  groepsleerkracht. 

 

Toezicht op de speelplaats 

Wilt u er voor zorgen dat de kinderen uiterlijk 8.25 uur maar niet eerder dan 8.15 uur op het school 

zijn. Voor die tijd is er namelijk geen toezicht. Vanaf 8.15 uur en tijdens de pauzes is er wel toezicht. 

Na schooltijd lopen de leerkrachten van groep 1/2 mee naar buiten. 

 

Veiligheid 

Elk openbaar gebouw moet aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Onze school heeft een 

ontruimingsplan en in elke ruimte is een vluchtroute aanwezig. Enkele leerkrachten zijn opgeleid tot 

bedrijfshulpverlener. Zij zijn in beginsel geschoold in brandweer technische aspecten en EHBO. 

Regelmatig wordt er een ontruimingsoefening gehouden.  

   

Verjaardagen 

De leerlingen op Matthias trakteren niet als ze jarig zijn. Hun verjaardag wordt onverminderd gevierd 

met muziek en de nodige aandacht voor de jarige. In de klas worden de andere leerlingen (door de 

leerkracht, in overleg met de jarige) op andere wijze ‘getrakteerd’, door een korte activiteit. 

Wij hopen hiermee als school bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van uw kind.  
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Voor groep 1-2 geldt het volgende: De ouders mogen de verjaardag even meevieren in de klas. 

Spreekt u met de leerkracht hiervoor een tijdstip af? 

De verjaardagen van de leerkrachten worden in de klas gevierd op een speciale dag. Op deze dag en 

op andere speciale dagen is er een kleine traktatie voor de kinderen.  

 

Verkeer 

Wij willen de ouders / verzorgers, oppassen, opa’s en oma’s en alle anderen die de kinderen komen 

brengen en ophalen vragen, om met onderstaande regels rekening te houden. 

 

1. Wachtplek bij brengen en ophalen 

Om veiligheid voor alle kinderen te waarborgen is er een vaste wachtplek voor iedereen die kinderen 

op komt halen/brengen. De wachtplek voor ouders van groep 1 en 2 is bij de zitjes op de speelplaats. 

 

2. Met de fiets aan de hand naar de fietsenstalling 

Als kinderen met de fiets komen, behoren ze af te stappen voordat ze de weg oversteken. Ook in en 

naar de fietsenstalling lopen ze met de fiets aan de hand. 

 

3. Wijs uw kind(eren) er op, dat het(ze) niet op de weg moet(en) lopen, maar op de stoep. 

 

4. Leer de kinderen veilig oversteken.  

 

Heeft u nog vragen of suggesties, bijvoorbeeld over onveilige verkeerssituaties op weg naar school, 

dan kunt u daarvoor terecht bij de school.  

 

Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) 

In het schooljaar 2015-2016 is aan onze school het kwaliteitskeurmerk ‘Brabants 

VerkeersveiligheidsLabel’ toegekend. Een waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het 

gebied van verkeersveiligheid op onze school. Dit keurmerk verwacht beheer en onderhoud.  

Door het jaar heen neemt de school deel aan verkeersveiligheid verhogende activiteiten. Denk aan 

Streetwise, theoretisch en praktisch verkeersexamen in de bovenbouw, dode hoekproject, ed. 

Voor meer informatie zie onze website. 

 

Verzekering 

Door de school is ten behoeve van o.a. de leerlingen een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering 

(W.A.) afgesloten. Deze verzekering is van belang op het moment dat het kind schade toebrengt aan 

een ander of aan de eigendommen van een ander. Voor het veroorzaken van die schade moet het 

kind natuurlijk wel aansprakelijk zijn. In de polis is verder bepaald, dat bij een eventuele schade eerst 

de eigen W.A.-verzekering moet worden ingeschakeld. Wanneer blijkt, dat die polis geen of niet 

voldoende dekking biedt om welke reden dan ook, dan komt automatisch de W.A.-verzekering van 

school in zicht. Meer informatie is te vinden in de bijlage Verzekering.  

 

 

 



  Praktische info 2022-2023 

Ziekmelding 

Als uw kind ziek is, dan vragen wij u ons dat tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch aan ons door te 

geven (381839). Indien het een artsenbezoek betreft kunt u het ook eerder schriftelijk doorgeven. U 

kunt uw kind ook afwezig melden via Parro. 


