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Augustus 2019 
Don 1  Zomervakantie 

Vrij 2 Zomervakantie 

Zat 3 Zomervakantie 

Zon 4 Zomervakantie 

Ma 5 Zomervakantie 

Di 6 Zomervakantie 

Woe 7 Zomervakantie 

Don 8 Zomervakantie 

Vrij 9 Zomervakantie 

Zat 10 Zomervakantie 

Zon 11 Zomervakantie 

Ma 12 Zomervakantie 

Di 13 Zomervakantie 

Woe 14 Zomervakantie 

Don 15 Zomervakantie 

Vrij 16 Zomervakantie 

Zat 17 Zomervakantie 

Zon 18 Zomervakantie 

Ma 19  Zomervakantie 

Di 20 Zomervakantie 

Woe 21 Zomervakantie 

Don 22 Zomervakantie 

Vrij 23 Zomervakantie 

Zat 24 Zomervakantie 

Zon 25 Zomervakantie 

Ma 26 Zomervakantie 

Di 27 Zomervakantie 

Woe 28 Zomervakantie 

Don 29 Zomervakantie 

Vrij 30 Zomervakantie 

Zat 31 Zomervakantie 

Woord vooraf 

Beste ouders,  

Welkom in het schooljaar 2019-2020. Ik hoop dat de 

samenwerking tussen u en ons als school mag verlopen 

in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect. 

Mochten wij iets voor elkaar kunnen betekenen dan 

hoop ik dat u de weg naar ons weet te vinden. 

Dit is het praktische deel van onze schoolgids.  

De schoolgids is bedoeld als verantwoording naar u als 

ouders voor het onderwijs dat wij op onze school geven 

en als naslagwerk. De schoolgids kunt u op onze 

website vinden. 

Alle praktische informatie over onze school is in deze 

jaarkalender te vinden. 

 

Met vriendelijke groet namens het team van de BMS, 

 

Mevr. D.M. van der Helm-Wilmer 

Directeur 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Waar de school voor staat 

Onze opdracht als Bernadette Mariaschool is een 

katholiek kindcentrum voor alle kinderen van 4 t/m 12 

jaar waarvan de ouders zich in de beginselen van 

het kindcentrum kunnen vinden. 

Een kindcentrum waar kinderen in een veilige en 

vertrouwde leeromgeving zichzelf kunnen 

ontwikkelen, leren, plezier kunnen maken en talenten 

kunnen ontdekken. Wij zien het als onze taak en 

verantwoordelijkheid om samen met hun ouders of 

verzorgers, onze leerlingen op te leiden 

tot wereldwijze, sociaal vaardige en zelfbewuste mensen, 

die op eigen wijze bouwen aan hun eigen toekomst en een 

sociale samenleving. 

 

Onze slogan is: 

Ruimte voor ieders talent! 

 

Dit vertaalt zich in de volgende visie:  

Op de Bernadette Mariaschool worden kinderen, 

leerkrachten en ouders gezien en mogen zij zichzelf zijn. 

Onze school is er om ieders groei en ontwikkeling te 

stimuleren. Dat begint met een veilige basis. Team en 

kinderen komen met plezier naar school. Van daaruit 

kunnen wij allemaal leren, ook van elkaar.   

  

Wij sluiten aan bij het niveau van ieder individueel kind. 

We bieden ontwikkeling op maat, met oog voor ieders 

talent. Zodat alle kinderen met gelijke kansen beginnen 

aan de rest van hun leven.  

Van proberen kan je leren, dus stralen wij uit: durf te 

proberen. We moedigen kinderen aan om nieuwsgierig en 

ontdekkend te zijn. Daarvoor bieden wij een fijn gebouw en 

een speelplein waar kinderen optimaal kunnen spelen en 

ontdekken en hun grenzen kunnen verkennen in de leeftijd 

van 4 tot 12 jaar. Voor de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar werken 

we nauw samen met peuterspeelzaal De Ronde Kring.   

  

Op die veilige basis bouwen wij verder aan goed onderwijs 

dat kinderen naast kennis, vaardigheden meegeeft die zij 

in de toekomst nodig zullen hebben. Zij krijgen ICT-

vaardigheden mee, maar leren ook om goed samen te 

werken, te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor 

de ander. Wij proberen elke dag om het beste uit de 

kinderen te halen. Dit doen we samen met ouders, opvang 

en partners in de wijk, vanuit onze katholieke identiteit, ze 

passie voor het vak en liefde voor de kinderen. We zaaien 

vanuit ons hart en vertrouwen op een goede oogst.   



September 2019 

Zon 1  

Ma 2 Opening schooljaar 8.30-

9.00u 

Di 3  

Woe 4 Luizencontrole 

Don 5   

Vrij 6   

Zat 7  

Zon 8  

Ma 9  

Di 10  

Woe 11  

Don 12  

Vrij 13  

Zat 14  

Zon 15  

Ma 16   

Di 17  

Woe 18  

Don 19  

Vrij 20  

Zat 21  

Zon 22  

Ma 23 Startgesprekken gr 4 - 7 

Di 24  

Woe 25 Kinderpostzegels gr 7+8 

Don 26  Startgesprekken gr 4 - 8 

Vrij 27  

Zat 28   

Zon 29   

Ma 30 Opening project 

Cultuurhelden 

 

Aansprakelijkheid 

Onze school heeft, via het bestuur, een 

aansprakelijkheidsverzekering voor ongevallen. Indien 

u vindt dat u de school aansprakelijk moet stellen, 

dient u dit schriftelijk te doen. Soms gebeuren er 

kleine ongelukjes tussen kinderen onderling. Hiervoor 

dient u de ouders van het betreffende kind 

aansprakelijk te stellen. Normaliter heeft iedereen een 

WA-verzekering en deze is daarvoor ook bedoeld. De 

school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 

vermiste voorwerpen. 

 

Adresgegevens  

Bij aanmelding op onze school wordt een 

aanmeldingsformulier uitgereikt. Hierop kunt u uw 

adresgegevens noteren. Jaarlijks vragen wij bij de 

eerste nieuwsbrief van het schooljaar of er eventuele 

wijzigingen hebben plaatsgevonden. Als er tussentijds 

wijzigingen in uw adres en/of telefoongegevens zijn, 

wilt u (in ieders belang) deze zo spoedig mogelijk aan 

ons doorgeven? 

 

Afwezigheid 

Wij  verwachten dat u bij afwezigheid van uw kind 

door ziekte of als het om andere redenen niet naar 

school of later op school komt, dit aan ons doorgeeft. 

Bij voorkeur tussen 8.00 en 8.30 uur en tussen 13.00 

en 13.15 uur. Wij denken dat het een goede zaak is, als 

bezoekjes aan dokter, orthodontist of tandarts zoveel 

mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Als dit niet 

mogelijk is, geeft u ook dit dan even door, zodat wij op 

de hoogte zijn van de afwezigheid van uw kind.  

Dit voorkomt onnodige ongerustheid van onze kant. 

Het is niet de bedoeling dat het kind hiervoor een 

geheel dagdeel verzuimd. Mocht uw kind op school 

ziek worden of betrokken zijn bij een ongelukje, dan 

proberen wij altijd contact op te nemen met één van de 

ouders.  

Bewegingsonderwijs 

Gym kleutergroepen: 

Het speellokaal van de kleuters is in de school. Iedere 

ochtend en iedere middag kunnen de kleutergroepen 

hiervan gebruik maken. Daarnaast gaan zij zoveel mogelijk 

buiten spelen. De kleuters gymmen in de speelzaal in 

ondergoed. De overige kinderen in T-shirt en korte broek of 

turnpakje. 

Opmerkingen t.a.v. gymnastiek: 

Alle lessen bewegingsonderwijs in groep 3 t/m 8 worden 

verzorgd door een vakleerkracht. 

De genoemde tijden zijn de werkelijke gymtijden. Voor 

groepen die aan het eind van een ochtend of  een middag 

gym hebben, eindigt de schooltijd dus bij de gymzaal.  

U kunt desgewenst uw kind daar op komen halen. In 

bepaalde gevallen zullen de kinderen dus later dan 

normaal thuis komen. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van 

eigendommen. Laat waardevolle spullen thuis.   

 

 

 

 

Maandag   8.45u  –  9.30u Jaargroep 6A 

  9. 30u – 10.15u Jaargroep 6B 

  10.15u – 11.00u Jaargroep 7 

  11.00u – 11.45u  Jaargroep 8 

  13.30u – 14.15u  Jaargroep 5 

  14.15u – 15.00u  Jaargroep 3 

Dinsdag    8.45u –  9.30u Jaargroep 4 

9.30u – 10.15u Jaargroep 5 

  10.15u – 11.00u  Jaargroep 6A 

  11.00u – 11.45u  Jaargroep 6B 

  13.30u – 14.15u  Jaargroep 7 

  14.15u – 15.00u  Jaargroep 8 

Vrijdag  13.30u – 14.15u  Jaargroep 3 

  14.15u – 15.00u  Jaargroep 4 



Oktober 2019 
Di 1 Startgesprekken groep 8 

Woe 2 10.00u Peuterochtend 

Don 3  

Vrij 4  

Zat 5  

Zon 6   

Ma 7  

Di 8  

Woe 9  

Don 10  

Vrij 11 Afsluiting project 

Cultuurhelden 

Zat 12  

Zon 13  

Ma 14  

Di 15 Werkweek groep 8 

Woe 16 Werkweek groep 8 

Don 17 Werkweek groep 8 

Vrij 18 Werkweek groep 8 

Zat 19  

Zon 20  

Ma 21 Herfstvakantie 

Di 22 Herfstvakantie 

Woe 23 Herfstvakantie 

Don 24 Herfstvakantie 

Vrij 25 Herfstvakantie 

Zat 26  

Zon 27  

Ma 28 Studiedag, alle kinderen vrij 

Di 29  

Woe 30 Luizencontrole 

Don 31  

 

 

 

Communicatie gescheiden ouders 

In de regel ontvangt het oudste kind van het gezin dat 

bij ons op school zit, de informatie. Op school rust de 

wettelijke verplichting om, tenzij het belang van het 

kind hier zich tegen verzet, beide ouders op de hoogte 

te houden. Bij gescheiden ouders kan het gebeuren dat 

één van beide ouders niet op de hoogte wordt 

gehouden. Indien dit van toepassing is, kan de 

betrokken ouder aan de school vragen om rechtstreeks 

geïnformeerd te worden. Dit kan dan met een eigen 

account binnen Social Schools. De school zal deze 

informatie niet verstrekken, als dit in strijd is met het 

belang van het betrokken kind. Wanneer de ouder 

hiertegen bezwaar maakt, kan deze naar de 

klachtencommissie van de school of naar de rechter 

stappen. Als de rechter in een eerder stadium heeft 

bepaald dat één van de  ouders geen recht heeft op 

informatie, is het verstandig dit op school te melden. 

De school heeft recht op inzage in het gerechtelijke 

vonnis. 

 

Carnaval 

Niet alleen in het zuiden, maar ook op de Bernadette 

Mariaschool weten ze wat het vieren van carnaval 

betekent. Met elkaar wordt menig polonaise gelopen. 

Deze gezellige middag is dit schooljaar op vrijdag 21 

februari 2020. De kinderen mogen ’s middags verkleed 

op school komen. 

 

Cultuureducatie 

In het kader van cultuureducatie neemt onze school 

deel aan "Kunstklik". Kunstklik  is er op gericht om 

het kind in zijn basisschoolloopbaan in aanraking te 

laten komen met tal van kunstuitingen, zoals muziek, 

drama, dans, beeldende vorming, geluid en literatuur.  

Daarnaast hebben wij een abonnement bij het DOK, 

zodat er gedurende het schooljaar weer diverse 

schrijvers en/of illustrators op school verschijnen, klassen 

een bezoek aan de bibliotheek brengen en/of 

boeken/themakoffers etc. lenen. In het schooljaar 2014-

2015 zijn wij gestart met het traject Cultuurhelden. Met dit 

traject willen wij cultuureducatie verweven met ons 

alledaagse onderwijs. Komend schooljaar zullen er weer 2 

cultuurheldenprojecten plaatsvinden. Eén tegelijk met de 

Kinderboekenweek en één aan het einde van het 

schooljaar. 

 

Fietsen 

Voor kinderen die op de fiets naar school komen, geldt dat 

er op de speelplaats voor en na schooltijd niet gefietst mag 

worden en dat de fiets op een nette manier in de rekken 

geplaatst moet worden. Laat uw kind niet vergeten om de 

fiets op slot te zetten. Tijdens de lesuren is er geen toezicht. 

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 

beschadiging of diefstal. Kinderen die in een straal van 2 

km van de school wonen, verzoeken wij om niet met de fiets 

naar school te komen, tenzij gevraagd door de leerkracht. 

 

Fotograaf 

Jaarlijks komt de schoolfotograaf. Dit schooljaar komt de 

schoolfotograaf op vrijdag 15 mei 2020. Meer informatie 

volgt t.z.t. 

 

Gevonden voorwerpen  

Zeer regelmatig worden er voorwerpen gevonden. Deze 

worden maximaal drie weken bewaard. Raakt u of uw kind 

op school iets kwijt, doe er dan navraag naar.  

Ter voorkoming van verlies of verwisseling is het aan te 

raden de eigendommen van uw kind te voorzien van naam 

of een ander gemakkelijk herkenbaar merkteken.   

  



November 2019 

Vrij 1  

Zat 2  

Zon 3  

Ma 4  

Di 5  

Woe 6 Nationaal schoolontbijt 

Don 7  

Vrij 8  

Zat 9  

Zon 10  

Ma 11  

Di 12  

Woe 13 10.00u Peuterochtend 

Don 14  

Vrij 15  

Zat 16  

Zon 17  

Ma 18  

Di 19  

Woe 20 Knutselavond kleuterouders 

Sint 

Don 21  

Vrij 22  

Zat 23  

Zon 24  

Ma 25  

Di 26  

Woe 27 Advent viering 

Don 28  

Vrij 29  

Zat 30  

 

Sinterklaas 

Op donderdag 5 december 2019 vieren we dit 

schooljaar het Sinterklaasfeest. In de kleutergroepen 

en jaargroep 3 en 4 komt de Goedheiligman zelf op 

bezoek; in de groepen 5 t/m 8 worden er surprises 

gemaakt. De surprises worden een aantal dagen van 

tevoren tentoongesteld op school. Bij de kleuters wordt 

er door de ouders geknutseld op woensdag 20 

november. Op vrijdag 6 december starten wij om 

9.30u.  

 

Hoofdluis 

De Ouderraad en het team hebben zich veelvuldig met 

dit probleem beziggehouden. Er is contact met de 

GGD–Delfland. In de maandbrief wordt regelmatig 

aandacht aan het probleem besteed. 

De GGD adviseert ouders een hoofdluiscontrole om de 

twee maanden uit te voeren. Voor ouders die niet 

weten hoe zo’n controle gedaan kan worden, zijn er op 

school folders van de GGD bij de directie op te halen. 

Wanneer ouders hoofdluis bij hun kind constateren, 

dienen ze zelf zo snel mogelijk met het bestrijden 

ervan te beginnen en dit te melden bij de leerkracht. 

Bij apotheek en drogist zijn goede 

bestrijdingsmiddelen verkrijgbaar. Mocht een 

besmetting verholpen zijn, dan is het raadzaam de 

eerste maanden eenmaal per week de haren te 

controleren. Na iedere schoolvakantie zal op school in 

alle groepen een controle plaatsvinden. Deze controle 

zal worden uitgevoerd door de Luizencommissie en een 

aantal vrijwillige ouders. Op school maken wij gebruik 

van luizenzakken. Deze kunt u bij de directie kopen 

voor  €3,50. Op school zijn ook luizenkammen te koop 

voor €2,50.Om een hoofdluisepidemie te voorkomen 

heeft bovengenoemde commissie aan de hand van 

informatie van de GGD een protocol hoofdluis 

opgesteld. Dit ligt ter inzage op school. 

Jeugdbladen  

Het is mogelijk om via school een abonnement te nemen op 

verschillende aan de leeftijd aangepaste jeugdbladen, al 

dan niet met bijbehorende vakantieboeken.  

Intekenformulieren liggen in september op het Rupsen-en 

Vlinderplein. De inhoud van deze bladen sluit vaak aan bij 

onderwerpen die binnen het onderwijs op onze school aan 

de orde komen. Tevens zult u in de gelegenheid gesteld 

worden om goedkoop leesboeken aan te schaffen. Dit 

materiaal wordt u vrijblijvend aangeboden. 

 

Gruitdagen 

Op maandag en dinsdag zijn de zogenaamde gruitdagen. 

Voor de ochtendpauze brengen alle kinderen dan een stukje 

groente of fruit mee in plaats van een koek of iets 

dergelijks. Als uw kind dit per ongeluk eens vergeet, krijgt 

hij/zij vanuit de school een stukje fruit aangeboden. 

Uiteraard gaat het hierbij dan om incidentele gevallen. 

 

Schoolmelk 

Op onze school is de mogelijkheid om gebruik te maken van 

schoolmelk.  Dit kan zijn ochtendmelk of lunchmelk. 

Aanmelden kan via www.campinaopschool.nl. De financiële 

afwikkeling gaat buiten school om. Voor alle duidelijkheid: 

wij drinken op school alleen maar halfvolle melk. U staat 

vrij om uw kind zelf iets mee te geven naar school om te 

drinken. Wij verzoeken u dringend alleen water of 

producten zonder prik mee te geven. 

 

Nieuwsbrief  

Elke eerste vrijdag van de maand versturen wij de 

nieuwsbrief via Social schools. Hierin staat nieuws vanuit 

de directie en de groepen. Mocht de nieuwsbrief u om wat 

voor reden dan ook niet bereiken dan kunt u de nieuwsbrief 

ook op de website lezen.  

  



December 2019 
Zon 1  

Ma 2  

Di 3  

Woe 4 Advent viering 

Don 5 Sinterklaas op school 

Vrij 6 Start school om 9.30u 

Zat 7  

Zon 8  

Ma 9  

Di 10  

Woe 11 Advent viering 

Don 12  

Vrij 13  

Zat 14  

Zon 15  

Ma 16  

Di 17  

Woe 18  

Don 19 Kerstdiner 17.30u 

Vrij 20 Kerstviering, 12.00u vrij 

Zat 21  

Zon 22  

Ma 23 Kerstvakantie 

Di 24 Kerstvakantie 

Woe 25 Kerstvakantie 

Don 26 Kerstvakantie 

Vrij 27 Kerstvakantie 

Zat 28 Kerstvakantie 

Zon 29 Kerstvakantie 

Ma 30 Kerstvakantie 

Di 31 Kerstvakantie 

 
 

Jeugdgezondheidszorg 

Een gezonde groei en ontwikkeling is belangrijk voor 

elk kind. Het team van de JGZ volgt samen met u de 

groei en ontwikkeling van uw kind. Zij begeleiden u bij 

de opvoeding. Samen zoeken we naar antwoord op al 

uw vragen.  En ze geven noodzakelijke vaccinaties. 

Soms heb je als ouder een steuntje in de rug nodig. 

Ook dan staan hun deskundige medewerkers voor u 

klaar. 

 

Gezondheidsonderzoek groep  2 

Net als bij de vorige bezoeken wordt uw kind eerst 

gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en een 

gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts 

een lichamelijk onderzoek uit, waarbij specifiek 

gekeken wordt naar de houding en de motoriek. De 

jeugdarts gaat met u in gesprek over de gezondheid en 

de opvoeding. Heeft u specifieke vragen of zorgen, 

aarzel dan niet om het te vertellen. Dan bekijken we 

samen met u wat nodig is om tot een oplossing te 

komen.  

 

Spraak-taalonderzoek 5-jarigen 

Een kleuter maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond 

vijf jaar maakt hij langere zinnen met ‘want’ of ‘maar’. 

Een goed moment om te kijken hoe het met de 

taalontwikkeling gaat. Onze logopedisten onderzoeken 

kinderen op het gebied van spraak- en 

taalontwikkeling onder schooltijd in groep 1 of 2. U 

wordt hierover vooraf geïnformeerd. 

 

Preventie via vaccinatie 

Als uw kind 4 én 9 jaar is, krijgt hij of zij een 

vaccinatie. Het is een herhaling van eerdere 

vaccinaties en belangrijk, omdat uw kind pas helemaal 

is beschermd tegen bepaalde infectieziekten, als het 

alle prikken heeft gehad.  U krijgt hiervoor een uitnodiging 

thuisgestuurd. 

 

Gezondheidsonderzoek groep 7 

In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een 

gezondheidsles in de klas. De les gaat onder meer over 

voeding, puberteit en pesten. De jeugdverpleegkundige 

voert daarna met uw kind een gesprek over dingen die uw 

kind bezighouden. Zit uw kind in groep 7, dan ontvangt u 

in de loop van het schooljaar een brief over dit onderzoek. 

 

Opvoedinformatie 

Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. 

Het is dus logisch dat ouders op zoek gaan naar bruikbare 

informatie of advies bij de problemen die ze tegenkomen. 

Kijk eens op onze website www.jgzzhw.nl  

 

Onderzoek op verzoek  

Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de 

ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met: 

 

JGZ Zuid-Holland West 

Contactbureau: 088 - 054 99 99   

E-mail:   info@jgzzhw.nl  

Website:  www.jgzzhw.nl 

 

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige die aan onze school 

zijn verbonden zijn: mevr. Diane Twerda/Petra Dillingh. 

Jolijn van Schaik is als logopediste aan onze school 

verbonden.  

Contact: GGD Zuid-Holland West. Telefoon : 079-343 5540, 

www.ggdzhw.nl.  

Studiedagen 2019-2020 

Maandag 28 oktober (aansluitend op herfstvak) 

Vrijdag 7 februari  Woensdag 17 juni   

Vrijdag 17 juli (aansluitend op zomervak) 

mailto:info@jgzzhw.nl
http://www.jgzzhw.nl/
http://www.ggdzhw.nl/


Januari 2020 
Woe 1 Kerstvakantie 

Don 2 Kerstvakantie 

Vrij 3 Kerstvakantie 

Zat 4 Kerstvakantie 

Zon 5  

Ma 6  

Di 7  

Woe 8 Luizencontrole 

Don 9  

Vrij 10  

Zat 11  

Zon 12  

Ma 13  

Di 14  

Woe 15  

Don 16  

Vrij 17  

Zat 18  

Zon 19  

Ma 20 Citotoetsen Midden gr. 3-8 

Di 21  

Woe 22 10.00u Peuterochtend 

Don 23  

Vrij 24  

Zat 25  

Zon 26  

Ma 27 Citotoetsen Midden gr. 3-8 

Di 28  

Woe 29  

Don 30  

Vrij 31  

 

 

 

Klachtenregeling 

Volgens de Wet op het Primair Onderwijs moeten 

ouders en leerlingen klachten kunnen indienen over 

gedragingen en  beslissingen of het nalaten daarvan 

van het bevoegd gezag en het personeel. Naast ouders 

en leerlingen kan iedereen die deel uitmaakt van de 

schoolgemeenschap klachten indienen. Het klachtrecht 

heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot 

de kwaliteit van het onderwijs. Door de 

klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de 

school op eenvoudige wijze signalen, die hen kunnen 

ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en 

de goede gang van zaken op school. 

De klachtenregeling is alleen van toepassing als men 

met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit 

de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken 

in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, 

leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste 

wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op 

de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de 

afhandeling niet naar tevredenheid heeft 

plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de 

klachtenregeling.  

De contactpersoon van de school is het eerste 

aanspreekpunt bij klachten en verwijst de klager naar 

de juiste persoon of instantie of naar de 

vertrouwenspersoon. U kunt ook zelf contact opnemen 

met de Landelijke klachtencommissie (zie laatste 

pagina van de jaar kalender voor het adres). De 

vertrouwenspersoon gaat na of een oplossing kan 

worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis aanleiding 

geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur of 

de Landelijke Klachtencommissie en begeleidt de 

klager zo nodig in deze procedure. Ook kan de 

vertrouwenspersoon indien nodig verwijzen naar 

andere instanties. 

Contact- en vertrouwenspersoon hebben 

geheimhoudingsplicht. 

Is een klacht ingediend bij het bestuur dan wordt deze 

afgehandeld door het College van Bestuur. 

Na het indienen van een klacht bij de Landelijke 

Klachtencommissie kan de commissie besluiten tot het  

terugsturen van de klacht naar het bestuur. Ook kan de 

commissie besluiten tot een mediation-traject tussen klager 

en aangeklaagde. Als de klacht door de commissie wordt 

afgehandeld volgt een hoorzitting waarbij beide partijen in 

aanwezigheid van elkaar worden gehoord en volgt een 

advies m.b.t. de gegrondheid van de klacht en volgen 

eventuele  aanbevelingen over te treffen maatregelen. 

 

De contactpersoon van de school is: mevr. D.M. van der 

Helm-Wilmer.  

De vertrouwenspersoon van de school is: dhr. W. 

Donselaar, Insulindeweg 23, 2612 EL Delft en is bereikbaar 

op 015-2146744, wvandonselaar@sgz.nl.   

 

De vertrouwenspersonen van de Laurentius Stichting zijn 

Dhr. J.M. van Ochten, Ranonkelweg 1, 2651 MX  Berkel en 

Rodenrijs tel. 010 – 511 32 02 

Dhr. R. van der Ouderaa, Koningsvaren 62, 2661 PB  

Bergschenhoek, tel: 070 – 785 39 91 

Email:rhj.vanderouderaa@telfort.nl 

 

Een exemplaar van de klachtenregeling ligt ter inzage op 

school en is te vinden op de website van de stichting 

(www.laurentiusstichting.nl) 

 

Werkweek 

De kinderen in jaargroep 8 gaan van 15 t/m 18 oktober op 

werkweek. Voor de werkweek wordt een eigen bijdrage aan 

de ouders gevraagd. 

  

http://www.laurentiusstichting.nl/


Februari 2020 
Zat 1  

Zon 2  

Ma 3  

Di 4  

Woe 5  

Don 6  

Vrij 7 Studiedag, alle kinderen 

vrij 

Zat 8  

Zon 9  

Ma 10  

Di 11  

Woe 12  

Don 13  

Vrij 14 Rapporten mee 

Zat 15  

Zon 16  

Ma 17 Voortgangsgesprekken 

Di 18  

Woe 19  

Don 20 Voortgangsgesprekken 

Vrij 21 Middag Carnaval 

Zat 22  

Zon 23  

Ma 24  Voorjaarsvakantie 

Di 25 Voorjaarsvakantie 

Woe 26 Voorjaarsvakantie 

Don 27 Voorjaarsvakantie 

Vrij 28 Voorjaarsvakantie 

Zat 29  

 

 

 

Delft Support  

De gemeentes zijn verantwoordelijk voor het 

jeugdmaatschappelijk werk. Dit is er op gericht om in 

een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren 

en zo nodig op te pakken, om zo escalatie van 

problemen of schooluitval te voorkomen. De 

maatschappelijk werker kan, indien nodig, hulp op 

gang brengen. Deze is onder te verdelen in; 

schoolondersteuning, hulpverlening aan ouders en 

leerlingen, leiden naar gespecialiseerde ondersteuning. 

Het belangrijkste doel hiervan is dat kinderen in staat 

zijn zich gezond te ontwikkelen en met zo min mogelijk 

belemmeringen onderwijs te kunnen volgen.  Elke 

school in het basisonderwijs heeft een contactpersoon 

bij het team Jeugd van Delft Support. Deze 

contactpersoon denkt mee met vragen van ouders of 

jongeren en neemt deel aan het ondersteuningsoverleg 

op school. U kunt hen bereiken via de intern 

begeleider. 

 

Leerplicht 

Een kind mag, als het 4 jaar wordt, toegelaten worden 

op de basisschool. Op onze school zijn de 4-jarigen de 

hele week op school welkom. In het belang van het 

kind kan hier in overleg tussen ouders en leerkracht 

wel eens van afgeweken worden. Om de overgang van 

thuis naar volledige schoolweek niet te groot te laten 

zijn, is er de mogelijkheid om het kind in de laatste 

twee maanden van het derde levensjaar gedurende ten 

hoogste 5 dagdelen aan de schoolsituatie te laten 

wennen. Na de aanmelding op school  wordt in overleg 

met ouders en leerkrachten vastgesteld op welke 

dagen dit zal plaatsvinden.  

Een kind wordt leerplichtig met ingang van de eerste 

schooldag van de maand volgend op de dag dat het 

kind 5 jaar is geworden. Op schriftelijk verzoek van de 

ouders kan hiervan afgeweken worden. Leest u hierover 

ook de informatie die staat gegeven bij het kopje 

vakantierooster. 

 

Onderwijsbegeleiding 

Onze school werkt nauw samen met externe organisaties 

op het gebied van onderwijsbegeleiding. Deze organisaties 

ondersteunen scholen in hun ontwikkeling en bij het 

werken aan verbeteringen van het onderwijs. Tevens 

verzorgen zij op ons verzoek onderzoeken van leerlingen op 

het gebied van 

schoolprestaties en 

intelligentie. Dit doen zij 

alleen maar met 

toestemming van de ouders.  

 

Schoolkrant 

Vier keer per jaar verschijnt er een uitgave van de 

schoolkrant. Naast informatie vanuit het team, verzorgd 

elke groep 2 bladzijden van de schoolkrant met nieuwtjes 

en wetenswaardigheden uit de groep. Er is ook gelegenheid 

tot adverteren met uw bedrijf in de schoolkrant. Met deze 

bijdrage kunnen we de schoolkrant bekostigen. 

 

Schoolbreed project en afscheid oudste kleuters 

Aan het einde van het schooljaar is er weer een schoolbreed 

project waar kinderen nader kennismaken met meerdere 

kunstdisciplines. Dit schooljaar is er gekozen voor het 

thema “Kunst”. Aan het einde van het schoolbrede project 

zullen alle ouders uitgenodigd worden om de kunsten van 

de kinderen te komen bekijken. De kleutergroepen hebben 

ook een afscheidsavond van de oudste kleuters. Deze avond 

valt op woensdagavond 8 juli 2020. De overige data worden 

via de nieuwsbrief bekendgemaakt. 

  



Maart 2020 
Zon 1  

Ma 2  

Di 3  

Woe 4 Luizencontrole 

Don 5  

Vrij 6  

Zat 7  

Zon 8  

Ma 9  

Di 10  

Woe 11  

Don 12  

Vrij 13  

Zat 14  

Zon 15  

Ma 16  

Di 17  

Woe 18  

Don 19  

 Vrij 20  

Zat 21  

Zon 22  

Ma 23  

Di 24  

Woe 25  

Don 26  

Vrij 27  

Zat 28  

Zon 29  

Ma 30  

Di 31  

 

 

Ouderbijdrage 

Wij vragen aan 

alle ouders een 

kleine bijdrage 

voor het 

realiseren van 

extra uitgaven voor activiteiten voor uw kinderen die 

niet door de gemeente of de overheid worden 

gesubsidieerd. Denkt u eens aan het Sinterklaasfeest, 

kerst, carnaval, de sportdag en wat lekkers op het 

schoolreisje. Naast feesten wordt de ouderbijdrage ook 

aan zaken die het onderwijs aan uw kinderen 

daadwerkelijk ondersteunen besteedt: zoals uitgaven 

voor projecten, educatieve uitstapjes, de bibliotheek en 

zo meer. Ieder jaar legt de ouderraad op de 

jaarvergadering verantwoording af over de besteding 

van de ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage 

wordt ook op deze vergadering vastgesteld. Op dit 

moment bedraagt de vrijwillige bijdrage: 

- € 38,- voor het eerste kind; 

- € 76,- als twee kinderen onze school bezoeken; 

- € 98,- als drie kinderen onze school bezoeken.  

- Voor ieder volgend kind dat onze school bezoekt zal 

€22,- extra worden berekend. 

Een eventuele extra storting mag altijd! 

 

Na de jaarvergadering zal u van de penningmeester 

een rekening ontvangen met een vriendelijk verzoek 

om uw bijdrage te willen voldoen. Zonder uw 

medewerking kunnen sommige activiteiten helaas 

geen doorgang vinden. Bankgegevens: 

banknummer ouderraad:  

NL96 INGB 0003 7129 07 

Voor ouders met een minimum inkomen zijn speciale 

regelingen. Zie hiervoor “Tegemoetkoming 

schoolkosten” 

 

Tegemoetkoming schoolkosten 2019-2020 

Is uw inkomen niet zo hoog en heeft u schoolgaande 

kinderen tussen de 4 en 17 jaar? Dan kunt u een 

tegemoetkoming krijgen om schoolkosten en spullen mee te 

betalen. De tegemoetkoming loopt via de Delftpas. 

Kinderen van 4 t/m 17 jaar die een gratis Delftpas hebben, 

krijgen de tegemoetkoming op hun pas bijgeschreven. 

Hiermee kunt u de ouderbijdrage en het schoolreisje  

betalen. Het is belangrijk dat u de school in september 

2019 voorziet van een kopie van de Delftpas. U kunt deze 

kopie inleveren bij de directie.  Voor meer informatie zie 

www.delftpas.nl 

 

Natuur-en Milieu educatie 

In dit kader neemt onze school deel aan activiteiten van 

Natuur- en Milieucentrum "De Papaver". De activiteiten 

bestaan uit lessen, excursies en leskisten. Via de 

nieuwsbrieven zult u op de hoogte gehouden worden van de 

tijdstippen waarop er in de groepen aandacht wordt 

geschonken aan deze projecten. Deze excursies worden 

mogelijk gemaakt door een deel van de ouderbijdrage. 

Het programma voor komend schooljaar ziet er wat betreft 

excursies als volgt uit: 

 

Groep 1-

2 

Herfstexcursie Kikkerpad, slakken 

pakken 

Groep 3 Meneer de Pauw  Slootjessafari 

Groep 4 Dierenbescherming 

spel 

 

Groep 5 Grondstoffencoach 

en plastic soup 

Herfstexcursie 

Slootjessafari 

Groep 6 Lente excursie Slootjessafari 

Groep 7 Bijen excursie  

Groep 8 Botanische tuin 

Overleven in de 

natuur 

Stilte naast de stad  

De wereld van Sara 

en Sergio 

http://www.delftpas.nl/


April 2020 
Woe 1 10.00u Peuterochtend 

Don 2  

Vrij 3  

Zat 4   

Zon 5  

Ma 6  

Di 7  

Woe 8  

Don 9 Paasviering 

Vrij 10 Goede Vrijdag 

Zat 11  

Zon 12  

Ma 13 Tweede Paasdag 

Di 14  

Woe 15 Cito eindtoets groep 8 

Don 16 Cito eindtoets groep 8 

Vrij 17 Schoolreisje 

Zat 18  

Zon 19  

Ma 20  

Di 21  

Woe 22  

Don 23  

Vrij 24  

Zat 25  

Zon 26  

Ma 27 Meivakantie 

Di 28 Meivakantie 

Woe 29  Meivakantie 

Don 30 Meivakantie 

 
 

 

 

School en parochie 

Er is een goede samenwerking tussen onze school en 

de  Ursulaparochie. Tot deze parochie horen de 

Sacramentskerk, Maria van Jesse kerk, Franciscus en 

Clarakerk en de Adelbertkerk. Op ad hoc basis is er 

een overleg tussen vertegenwoordigers van het 

pastorale team en leden van de werkgroepen op het 

gebied van catechese en vertegenwoordigers van de 

scholen.  Vanuit de parochie bereidt een werkgroep de 

gezinsvieringen en de sacramenten, zoals de Eerste 

Heilige Communie en de toediening van het Heilig 

Vormsel, voor. Neemt uw kind hieraan deel, wilt u dit 

dan doorgeven op school? 

 

Passend onderwijs 

Vanaf 1 augustus 2014 maakt onze school deel uit van 

het samenwerkingsverband passend primair onderwijs 

Delflanden. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de 

basisscholen, die gehuisvest zijn in Delft, Den Hoorn, 

Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Schipluiden. 

Tevens de scholen voor speciaal basisonderwijs en 

speciaal onderwijs, die gehuisvest zijn in deze vier 

gemeenten.  ( www.ppodelflanden.nl ) 

Doel van deze samenwerking is om kinderen in de 

leeftijd van 4 – 12 jaar een passende onderwijsplek 

aan te bieden. Voor ouders en andere belangstellenden 

hebben scholen met elkaar afspraken gemaakt over de 

basisondersteuning in de basisscholen. 

Basisondersteuning betekent hier dat basisscholen 

afgesproken hebben om een bepaald onderwijsniveau 

te kunnen leveren. Dit staat beschreven in het 

schoolondersteuningsprofiel. 

Indien kinderen meer dan deze basisondersteuning 

nodig hebben,  zijn er aanvullende arrangementen die 

onze school kan aanvragen. Mocht onze school met het 

aanvullende arrangement nog niet het passende 

onderwijs kunnen bieden, dan gaan wij samen met u op 

zoek naar een juiste lesplaats voor dit kind. 

 

Rapporten 

Ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van de kinderen 

vinden wij heel belangrijk. Wij maken daarom gebruik van 

startgesprekken. Wederzijdse verwachtingen kunnen hier 

uitgesproken worden en doelstellingen voor korte en/of 

lange termijn geformuleerd worden. Ook de frequentie van 

onderling contact wordt besproken.  

In februari en juni ontvangt uw kind een rapport. Hierin 

vindt u de inzet van uw kind en de  resultaten van 

methode-en niet methode gebonden toetsen. In februari 

worden alle ouders uitgenodigd. In juni kunt u optioneel 

over het rapport spreken met de leerkrachten.  

Groep 8 doorloopt hetzelfde traject. Tijdens de 

startgesprekken wordt een voorlopig advies gegeven en in 

februari volgt het definitieve schooladvies. 

 

Sportdag 

Elk schooljaar organiseren we voor jaargroep 3 t/m 8 een 

sportdag in sporthal Brasserskade. In verband met de 

grootte van de organisatie zijn wij afhankelijk van de 

Mondriaan studenten. Vandaar dat wij de datum van 

sportdag niet een jaar van tevoren kunnen vastleggen. 

Zodra wij een datum hebben zal deze zo spoedig mogelijk 

gecommuniceerd 

worden. De kleuters 

hebben op dezelfde dag 

sportdag op school. 

  



Schooltijden groep 1-4 Schooltijden groep 5-8 

Ochtend 8.30u – 11.30u  Ochtend 8.30u – 12.00u 

Middag 13.15u – 15.15u Middag 13.15u – 15.15u 

Woensdagochtend alle groepen 8.30u – 12.15u 

 

Mei 2020 
Vrij 1 Meivakantie 

Zat 2 Meivakantie 

Zon 3 Meivakantie 

Ma 4 Meivakantie 

Di 5 Meivakantie 

Woe 6 Meivakantie 

Don 7 Meivakantie 

Vrij 8 Meivakantie 

Zat 9  

Zon 10  

Ma 11  

Di 12  

Woe 13 Luizencontrole 

Don 14  

Vrij 15 Schoolfotograaf 

Zat 16  

Zon 17  

Ma 18  

Di 19  

Woe 20  

Don 21 Hemelvaart 

Vrij 22 Vrij 

Zat 23  

Zon 24   

 Ma 25  Start avondvierdaagse 

Di 26  

Woe 27  

Don 28   

Vrij 29  

Zat 30  

Zon 31 Pinksteren 

 

 

 

Schoolsport 

In samenwerking met diverse Delftse 

sportverenigingen en de gemeente Delft worden er 

ieder schooljaar diverse sporttoernooien georganiseerd. 

Deelname aan deze toernooien is voor de kinderen 

meestal gratis. Van tevoren wordt via Social schools 

het toernooi aangekondigd.  De aanmelding verloopt 

ook via Social schools. Als uw kind zich heeft 

aangemeld gaan wij ervan uit dat uw kind meedoet en 

niet op een later moment weer afzegt. Bij deelname 

sport toernooien is begeleiding door ouders 

noodzakelijk. Zijn er geen ouders beschikbaar, dan kan 

het team niet deelnemen. Leerkrachten doen hun 

uiterste best om tijdens een sporttoernooi hun gezicht 

te laten zien. Het is echter niet mogelijk om alle 

naschoolse activiteiten na te lopen. Leerkrachten 

maken hierin zelf een selectie. 

 

Schooltijden 

In de wet op het primair onderwijs worden eisen 

geformuleerd aan de schooltijden. Het belangrijkste 

uitgangspunt hierbij is, dat een kind tijdens de 

basisschoolperiode verdeeld over 8 schooljaren 

minimaal 7520 uur onderwijs moet krijgen. Leerlingen 

moeten in de eerste 4 leerjaren (onderbouw) ten 

minste 3520 uur les krijgen. In de laatste 4 leerjaren 

(bovenbouw) is dit 3760 uur. De 240 uur die 

overblijven kunnen scholen naar eigen inzicht 

verdelen over onderbouw en bovenbouw. Dit is dus 

exclusief vrije en vakantiedagen en studiedagen. 

Gemiddeld zijn er per schooljaar 40 schoolweken.  

Deze uren moeten dus over deze weken verdeeld 

worden. Hoe de school dit doet, mag zij zelf weten.  

De medezeggenschapsraad heeft daar een stem in. 

Voor meer informatie zie deel A van de schoolgids. 

 

 

Te laat komen 

De school begint om 8.30 uur en om 13.15 uur. Het is dan 

ook de bedoeling dat uw kind op die tijd op school aanwezig 

is. Er gaan in de ochtend 2 bellen, om 8.25 uur en om 8.30 

uur.  

Te laat komen zorgt ervoor dat het onderwijsproces van de 

andere leerlingen gestoord  wordt. Ook voor de ouders van 

de kleuters geldt dat zij op tijd de school moeten verlaten, 

zodat er op tijd begonnen kan worden. Elk schooljaar zullen 

telaatkomers geregistreerd worden. In extreme gevallen zal 

met de ouders gezocht worden naar oplossingen om het te 

laat komen terug te dringen. Mocht dit niet tot de gewenste 

oplossing leiden, dan zal er contact opgenomen worden met 

de leerplichtambtenaar. Wij rekenen op uw medewerking. 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardag 

Als uw kind jarig is, mag het zijn of haar klasgenootjes en 

de leerkrachten trakteren. Als uw kind in de vakantie jarig 

is, wordt er eerst met de leerkracht overlegd, wanneer uw 

kind kan trakteren. Dit om te voorkomen dat er op één dag  

een te grote groep kinderen zijn of haar verjaardag gaat 

vieren. Natuurlijk is een verjaardag een feest en uiteraard 

mag er dan best iets extra's. Wij vragen u zoveel mogelijk 

te zorgen voor een gezonde traktatie waarin geen of zo min 

mogelijk snoepgoed (zoetwaren en kleurstoffen) verwerkt 

zijn. Indien de leerkracht van mening is dat een traktatie 

een bovenmatige hoeveelheid snoepgoed bevat, wordt de 

kinderen gevraagd de traktatie mee naar huis te nemen.  

U kunt als ouders dan zelf beslissen of u de uitgedeelde 

traktatie geschikt vindt voor uw kind. Kijkt u voor tips op 

www.gezondtrakteren.nl   

http://www.gezondtrakteren.nl/


Juni 2020 
Ma 1 Pinksteren 

Di 2 Cito eindtoetsen gr. 3 - 7 

Woe 3  

Don 4  

Vrij 5  

Zat 6  

Zon 7  

Ma 8 Cito eindtoetsen gr. 3 - 7 

Di 9  

Woe 10 10.00u Peuterochtend 

Don 11  

Vrij 12  

Zat 13  

Zon 14  

Ma 15  

Di 16  

Woe 17 Studiedag, alle kinderen vrij 

Don 18  

Vrij 19  

Zat 20  

Zon 21  

Ma 22  

Di 23  

Woe 24  

Don 25  

Vrij 26  

Zat 27  

Zon 28  

Ma 29 Eindgesprekken gr. 3 – 7 

Start project cultuurhelden 

Di 30  

 

 

 

Schorsing en verwijdering van leerlingen 

Zit de leerling op onze school dan gelden de school- en 

huisregels, waar de leerling zich aan moet houden. Bij 

herhaald wangedrag kan het voorkomen dat de school 

na overleg met het College van  Bestuur(CvB) het 

voornemen heeft over te gaan  tot schorsing en/of 

verwijdering. Dit kan alleen na overleg met de ouders 

en de leerkracht van betrokken leerling. Het CvB 

neemt op voordracht van de directie een besluit de 

leerling voor een bepaalde tijd (ten hoogste een week) 

te schorsen. De school blijft gedurende de 

schorsingsperiode verantwoordelijk voor het onderwijs 

aan de leerling. Na de periode van schorsing wordt de 

leerling weer toegelaten op school en worden 

duidelijke afspraken ter verbetering tussen school, 

ouders en leerling gemaakt. Soms doet er zich een 

situatie voor waarbij een leerling onevenredig veel aan 

begeleiding en aandacht vraagt, dat mogelijk ten koste 

gaat van de overige leerlingen. Verwijdering kan dan 

overwogen worden. Situaties als een 

vertrouwensbreuk tussen ouders en school of de twijfel 

of de leerling wel geschikt is voor het basisonderwijs 

kunnen eveneens aanleiding zijn voor de directie van 

de school het bestuur te adviseren tot verwijdering van 

de leerling.  

 

Verwijdering is gebonden aan wettelijke voorschriften. 

Ouders moeten zijn gehoord, door de school moet 

aantoonbaar gezocht worden naar een andere school 

en ouders kunnen bezwaar aantekenen tegen het 

besluit van het College van Bestuur. Een exemplaar 

van de notitie Toelating, schorsing en verwijdering van 

leerlingen ligt ter inzage op school en is te vinden op 

de website van de stichting 

(www.laurentiusstichting.nl )  

 

 

Veilig naar school komen 

In verband met de veiligheid van uw kinderen vinden wij 

het verstandig, dat ze direct de speelplaats opkomen, als ze 

op school komen. Een kwartier voor aanvang van de 

ochtend- en middagschooltijden zijn er leerkrachten op de 

speelplaats aanwezig. Er wordt alleen toezicht gehouden op 

de kinderen die op de speelplaats spelen. Het is niet 

verstandig om uw kinderen te vroeg naar school te sturen. 

's Middags mogen de kinderen niet voor 13.00uur het 

schoolplein betreden. Dit in verband met de overblijvers. 

Het komt nogal eens voor dat kinderen al voor 13.00 uur 

voor het hek hangen. In verband met de verkeerssituatie 

lijkt ons dit geen goede zaak. Honden zijn op het gehele 

schoolterrein niet toegestaan. Als u uw kinderen met de 

auto naar school komt brengen, wilt u de auto 

parkeren in de vakken bij school of in de wijk 

rondom school en NIET uw kind voor het hek van 

school laten uitstappen! Dit veroorzaakt een gevaarlijke 

verkeerssituatie voor lopende en fietsende kinderen en 

ouders, een hoop ergernis en u riskeert een boete! 

 

Overblijven (TSO) 

Het overblijven wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid 

van de school door de Stichting Boost BMS. Meer 

informatie vindt u in de schoolgids deel A en op onze 

website. 

 

Vakantierooster 2019-2020 

Herfstvakantie maandag 21 okt t/m vrijdag 25 okt  2019 

Kerstvakantie maandag 23 dec 2019  t/m vrijdag 3  jan 2020 

Voorjaarsvakantie maandag 24 feb t/m vrijdag 28 feb 2020 

Paasweekeinde vrijdag 10 apr t/m maandag 13 apr 2020 

Meivakantie  maandag 27 apr t/m vrijdag 8 mei 2020 

Hemelvaart donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020 

Pinksteren maandag 1 juni 2020 

Zomervakantie maandag 20  juli t/m vrijdag 28 aug 2020 



Juli 2020 
Woe 1  

Don 2 Eindgesprekken gr. 3 - 7 

Vrij 3  

Zat 4  

Zon 5  

Ma 6  

Di 7  

Woe 8  

Don 9  

Vrij 10 Eind project Cultuurhelden 

Zat 11  

Zon 12  

Ma 13  

Di 14 Musical familie gr. 8 

Woe 15 Afscheidsavond groep 8 

Don 16  

Vrij 17 Studiedag, alle kinderen vrij 

Zat 18  

Zon 19  

Ma 20  

Di 21  

Woe 22 Zomervakantie 

Don 23 Zomervakantie 

Vrij 24 Zomervakantie 

Zat 25 Zomervakantie 

Zon 26 Zomervakantie 

Ma 27 Zomervakantie 

Di 28 Zomervakantie 

Woe 29 Zomervakantie 

Don 30 Zomervakantie 

Vrij 31 Zomervakantie 

 

 

 

Vertrouwenspersonen 

Het kan voorkomen dat u of uw kind iemand in 

vertrouwen wil nemen om een probleem of een gevoel 

te bespreken. Ook kan op initiatief van de leerkracht 

een kind daar naar verwezen worden. Op school zijn 

deze vertrouwenspersonen juffrouw Suzanne van 

Loenen-Borsboom en juffrouw Sipkje Boersma. Zij zijn 

voor alle geledingen beschikbaar en zullen alleen met 

goedkeuring van betrokkenen zaken naar buiten 

brengen. 

Binnen de inspectie van het onderwijs is daarnaast 

een aantal inspecteurs aangewezen als 

vertrouwensinspecteurs. Deze vertrouwensinspecteurs 

hebben een adviserende en ondersteunende taak bij 

klachten rond seksueel misbruik en seksuele 

intimidatie. Ieder bevoegd gezag van een school of 

onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij een 

vermoeden van seksueel misbruik contact op te nemen 

met de vertrouwensinspecteur. Deze verplichting geldt 

voor klachten over leraren, directies en anderen die 

aan de school contractueel verbonden zijn. Ook als niet 

meteen duidelijk  is of sprake is van strafbare feiten, 

dient de vertrouwensinspecteur ingeschakeld te 

worden voor overleg.  

Scholen en ook leerlingen kunnen eveneens contact 

opnemen met de vertrouwensinspecteur als zich 

situaties van ernstig fysiek en geestelijk geweld 

hebben voorgedaan. Anders dan bij seksueel misbruik 

zijn scholen in dit geval niet verplicht zich tot de 

vertrouwensinspecteur te wenden.  

De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht 

bij klachten over seksueel misbruik. Hij of zij zal in 

alle gevallen in overleg met de klager komen tot 

afspraken over de verdere afhandeling van de klacht 

en de stappen die worden genomen. 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs ministerie Onderwijs & 

Wetenschappen: 0900 -111 3 111 (Op werkdagen van 8.00 

tot 17.00 uur). 

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling 

mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven 

staat in de Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Meer informatie over deze meldcode is 

te vinden op 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-

geweld/hulp-bieden/meldcode  

 

Schoolreisje 

Eenmaal per jaar maken we met de groepen 1 t/m 8 een 

schoolreisje. Binnen dit uitstapje proberen we het leerzame 

met het aangename te verenigen. Het schoolreisje is dit 

jaar op vrijdag 17 april 2020. Informatie omtrent tijden 

ontvangt u via de Digiduif. Kleuters die net 4 jaar zijn 

geworden mogen niet mee. Voor het schoolreisje en het 

dagje uit wordt een eigen bijdrage gevraagd. 

 

Ziekmeldingen 

Als uw kind ziek is, willen we dit graag op tijd van u 

vernemen. Tussen 8.00-8.30 uur zit de conciërge bij de 

telefoon om de meldingen in ontvangst te nemen. Als wij 

geen melding ontvangen zullen wij tussen 9.00- 9.30 uur 

met u contact opnemen. 

 

Vakanties en verlof 

Het vakantierooster staat op de eerste pagina van de 

jaarkalender. Wij hopen dat iedereen de vakantie binnen 

dit rooster zal kunnen vaststellen. Ieder  jaar opnieuw 

bereiken ons echter verzoeken van ouders voor vrije dagen 

buiten de vakanties om. Alleen bij hoge uitzondering zijn 

wij gerechtigd om voor deze vrije dagen toestemming te 

verlenen.  

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode


 

 

 

 

 
 

 

 

Hierbij valt te denken aan jubilea, huwelijksfeesten en 

bij overlijden van een familielid. 

In geval van extra vakantiedagen kunnen wij dus geen 

toestemming verlenen. Mocht u toch, buiten de 

vastgestelde vakanties om, op vakantie gaan, dan ligt 

de verantwoording bij uzelf. Bij de directie zijn 

formulieren verkrijgbaar, waarmee u bij de 

leerplichtambtenaar extra verlof aan kunt vragen. Van 

de ouders verwachten wij dat zij deze dagen 

schriftelijk bij de directie melden, zodat deze die 

aanvraag kan voegen bij de absentenadministratie.  

Voor kinderen die nog niet leerplichtig zijn, gelden 

andere regels. Ouders van deze kinderen moeten 

eventuele vrije dagen ook schriftelijk melden bij de 

directie. Omtrent afwezige leerlingen heeft de school 

verantwoording af te leggen tegenover de 

schoolinspectie. Bij het niet goed voeren van een juiste 

administratie, waarvan de absentenadministratie een 

onderdeel is, loopt de school het risico een deel van de 

subsidie mis te lopen. 

 

Specialisten  (L11 functies) 

Binnen onze school hebben een aantal leerkrachten 

een specialisme ontwikkeld. Deze specialismen zetten 

wij binnen de school in waar nodig.  

 

Suzanne van Loenen-

Borsboom 

(Intern Begeleider) 

Sipkje Boersma 

(gedragsspecialist) 

Magda Barends 

(onderbouwcoördinator) 

Anja Ris 

(taal/leesspecialist) 

Marieke Hovenga 

(bovenbouwcoördinator) 

Femke Akkermans  

(rekencoördinator) 

 

 

 

 

BOOST BMS 

Op onze school is buitenschoolse opvang. Deze opvang valt 

onder de stichting BOOST BMS, wat staat voor 

Buitenschoolse Opvang onder Onderwijs Stichting 

Laurentius. Ouders kunnen hun kind aanmelden via het 

aanmeldingsformulier op onze website. Dit formulier kunt 

u vinden op de pagina BOOST BMS. Voor aanmeldingen 

van nieuwe kinderen  voor de BSO geldt vanaf 1-1-2012 een 

inschrijfgeld van € 15,00. Zie verder de schoolgids deel A of 

onze website. 

 

Klachtenregeling 

Alle betrokkenen doen hun best om het overblijven zo goed 

mogelijk te laten verlopen. 

Toch kan het echter voorkomen dat de ouders vragen 

hebben over de gang van zaken. In dat geval kunnen zij 

zich wenden tot de directeur. Wij  behouden ons het recht 

voor om kinderen, op basis van hun gedrag of bij het niet 

tijdig voldoen van de overblijfbijdrage, te weren van de 

overblijfgelegenheid. Dit zal altijd in overleg met de ouders 

gebeuren. Bovenstaande impliceert niet dat tot restitutie 

van reeds betaalde overblijfgelden zal worden overgegaan. 

Zie eerder in de jaarkalender de algemene 

klachtenregeling.  

 

Medewerkers BOOST BMS 

De medewerkers van BOOST BMS werken bij ons tijdens 

onderwijsuren en tijdens de BSO. Bij de BSO zijn 

onderstaande mensen de vaste medewerkers.  

 

Sandra Antonacci Marianne Zuydgeest 

Priscilla Jalhay Anouk Deurloo 

John Cijntje Oselia Belinska 

Prya Nabi Wendy Vermeulen 

Ennie Biharie  

 

Daarnaast zetten wij tijdens de TSO vrijwilligers in. 



Namen intern 

Directie (Managementteam): 

Directeur: Dionne van der Helm-Wilmer (ma-di-woe-don) 

Onderbouwcoördinator: Magda Barends (ma-di-woe om de week) 

Bovenbouwcoördinator: Marieke Hovenga (ma-di-woe om de week) 

Intern begeleider: Suzanne van Loenen-Borsboom (ma-woe-don-vrij) 

Leesspecialist en 

leerkrachtcoach 

Anja Ris (woe-don-vrij) 

Kleutergroep A 

 

Tjarda Wensing (ma-di) 

Isabelle van der Helm (woe-don-vrij) 

Kleutergroep B 

 

Bianca van Zijl (ma-di-vrij) 

Jasmin Tholenaars (woe-don, vrijdagochtend) 

Kleutergroep C 

 

Femke Akkermans (ma-di, vrijdagmiddag) 

Maaike Halve (woe-don-vrijdagochtend) 

Ondersteuning 

kleuters 

 

Priya Nabi 

Anouk Deurloo 

Rabia Barsatie 

Groep 3 

 

Sipkje Boersma (ma t/m vrij) 

Suzan den Os (ma-di-woe) 

Groep 4 

 

Jeanne van Unen (ma-woe-don-vrij) 

Laura de Zeeuw (ma-di-don-vrij) 

Groep 5 Lois Meevers-Scholte (ma t/m vrij) 

Groep 6A Marise de Groot (ma t/m vrij) 

Groep 6B 

 

Petra van den Bosch (ma-di-woe om de week) 

Lara Verstraaten (woe-don-vrij) 

Groep 7 

 

Ronald Smit (ma-di-woe) 

Patricia de Kok (ma-don-vrij) 

Groep 8 

 

Laura Goris (ma-di) 

Linda Rijpstra (di-woe-don-vrij) 

Ondersteuning Sandra Antonacci (ma-di-vrij) 

 Ingrid Mansens (ma-don-vrij) 

 Rabia Barsatie (woe-don-vrij) 

Vakleerkrachten 

beweging 

Anouska Suijker (ma-di) 

Laura de Zeeuw (vrijdagmiddag)  

Interieurverzorgster Astrid van der Loos 

 

Namen en instanties extern 

 

Laurentius Stichting 

p/a Burgermeestersrand 59 

2626 NV Delft 

Tel. 015-2511440 

email: 

secretariaat@laurentiusstichting.nl 

site: www.laurentiusstichting.nl 

 

 

correspondentieadres: 

Postbus 649 

2600 AP Delft 

 

 

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

www.gcbo.nl 

 

Onderwijsinspectie 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs: 0800-8051(gratis) 

 

Informatie- advieslijn voor ouders over onderwijs: 0800-5010(Gratis) 

 

Identiteitsbegeleider van de Laurentius Stichting, Karin Melis. 

Telefoonnummer 015-2511444 

 

SWV PPO Delflanden - Passend primair onderwijs 

Buitenhofdreef 8 

2625 XR, Delft 

www.ppodelflanden.nl  

helpdesk@ppodelflanden.nl 

Postbus 698, 2600 AR Delft 

015 – 2568710 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@laurentiusstichting.nl
http://www.laurentiusstichting.nl/
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