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Voorwoord
 

Voor u ligt de informatiegids van RKBS de Schapendel. Deze gids is als bijlage bedoeld naast onze school-
gids. Waar u in de schoolgids de uitgangspunten van ons onderwijs en de beleidsvoering van onze school 
kunt terugvinden, beschrijven we in deze gids een tal van praktische zaken. Scholen verschillen van elkaar 
en dat zie je terug: in manieren van werken, in sfeer en in wat de kinderen er leren. Daarbij hebben scholen 
verschillende kwaliteiten. Dat maakt kiezen soms lastig. De schoolgids en de informatiegids kunnen u 
helpen bij het bewust kiezen van een basisschool.  
 
In deze informatiegids proberen wij te laten zien wat u van onze school kunt verwachten en wat de school 
voor u en uw kind kan betekenen. Waar in deze gids over ouders wordt gesproken worden ook de verzorgers 
van de kinderen bedoeld.

Behalve de schoolgids vormen de website van de school en Schoudercom (school-ouder-communicatie) 
informatiebronnen voor ouders en overige belangstellenden. Deze proberen we zo actueel mogelijk te 
houden met verslagen en blogs van activiteiten en evenementen, vaak voorzien van foto’s. In verband 
met de nieuwe privacywetgeving wordt op jaarbasis gevraagd of u instemt met eventuele plaatsing van 
divers beeldmateriaal. We hopen dat u onze informatie- en  schoolgids met plezier zult lezen.   
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u mij altijd bellen.

Namens het team van de Schapendel,

Evelijn Sanders 
Directeur
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De school
 
 
De Schapendel is opgericht in 1974,  in de toen nog jonge wijk Boerenburg. De meeste kinderen komen uit 
de wijk of de daaromheen grenzende wijken. De Schapendel is een katholieke school. Dat komt vooral tot 
uiting in de wijze waarop wij met elkaar en de kinderen omgaan en de manier waarop wij graag willen dat 
de kinderen met elkaar omgaan.  

Bij ons op school is een grote betrokkenheid van leerlingen en dit bereiken we door: gepersonaliseerd 
leren, leerlingen zicht te geven op leerresultaten, de leerkracht een begeleidende rol te geven en gebruik 
te maken van elkaars talenten. 

We zorgen voor een open en veilige leeromgeving op de Schapendel. Dit betekent dat de school een  
pedagogisch klimaat nastreeft waarin leerkrachten, leerlingen en ouders op een respectvolle wijze met  
elkaar omgaan.  Binnen een goede, respectvolle omgeving groeit zelfvertrouwen en kan er feedback 
plaatsvinden tussen leerkracht, kind en ouder. Het geven en ontvangen van feedback staat in dienst van 
groei. Elk kind is een individu met zijn eigen kenmerken en talenten. Wij houden hier rekening mee en 
spelen met onze werkwijze hier op in, voor zover mogelijk en binnen onze kaders. Wij hebben aandacht 
voor de cognitieve, sociaal- emotionele  en creatieve ontwikkeling van ieder kind. 

Op onze school wordt onderwijs gegeven door een professioneel en deskundig team. Enthousiaste leer-
krachten, die goed op elkaar zijn ingespeeld en open staan voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties.  
Wij werken samen met externe instanties om expertises op verschillende onderdelen in huis te halen, 
zodat wij ons ook blijven ontwikkelen en de kinderen goed kunnen begeleiden naar de eisen van de toe-
komst. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en de basisschool verlaat, 
met een goed gevulde rugzak, dat bij dat kind hoort! Een rugzak met voldoende bagage om zich op een 
positieve manier verder te ontwikkelen!
 
Adres: Stakman Bossestraat 73
 2203 GH Noordwijk
 071 – 361 34 77

directie.schapendel@sophiascholen.nl
team.schapendel@sophiascholen.nl 
www.schapendel.nl
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De organisatie van de school
 

Op onze school wordt het team, naast de directie,  gevormd door enthousiaste professionele leerkrachten. 
Allemaal werken zij met passie & liefde voor hun vak. Naast de groepsleerkrachten zijn er een vakleer-
kracht handvaardigheid en gymnastiek werkzaam op school. De intern begeleider is er om de zorg te 
coördineren, leerkrachten te ondersteunen en mogelijk kinderen en ouders die extra zorg nodig hebben 
te begeleiden. Twee dagdelen in de week is er een conciërge op school aanwezig. Naast de hand en spant 
diensten voor het team, help de conciërge ook bij bijvoorbeeld het plakken van een band van een kind.  

De samenstelling van het team kunt u terugvinden op onze website www.schapendel.nl
 
Het Leerkrachtteam
Het leerkrachtteam (LKT) wordt gevormd door de directeur, de schoolcoaches en de intern begeleider. 
Het LKT is een klankbord voor de directeur bij het formuleren van, uitvoering geven aan en implementeren 
van schoolbeleid of de voorstellen hiertoe. Onderwerpen die in het LKT besproken worden, zullen door 
de schoolcoaches teruggekoppeld en/of uitgewerkt worden in de bordteams.

Ieder jaar wordt er door de directie een jaarplan opgesteld, dat in het LKT wordt besproken. Dit plan wordt 
opgesteld vanuit het schoolplan. In het schoolplan staat het beleid voor vier jaar omschreven.  
Het LKT maakt een vertaalslag naar de school en het huidige schooljaar. Het jaarplan dient als leidraad 
voor de werkzaamheden en activiteiten binnen een schooljaar. Deze worden beschreven binnen de  
waarderingskaders van inspectie, om de kwaliteit goed te waarborgen. In het jaarplan staan vooral gerela-
teerde doelstellingen omschreven.  

Interne begeleiding
De intern begeleider (ib´er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg bij ons op school. Zij coördineert 
de activiteiten rond de zorg. U moet hierbij denken aan het houden van groepsbezoeken, leiden van 
groepsbesprekingen, het voeren van overleg met leerkrachten, ouders en hulpverleners. De ib ’er stelt 
het zorgplan op en implementeert dit binnen de school. Na een toetsperiode maakt de opbrengsten en 
verwerkt deze in een schoolzelfevaluatie., welke in het team besproken wordt.
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MR  
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. In de MR 
worden onderwerpen besproken die direct of indirect te maken hebben met (de kwaliteit van) het on-
derwijs. Zo praat de MR mee over zaken als de verbetering van de communicatie, veiligheid op school, de 
formatie en het schoolplan.  

De MR heeft een aantal rechten die wettelijk zijn vastgesteld: voor sommige zaken is dat instemmings-
recht en voor andere is dat adviesrecht. Zo verleent de MR bijvoorbeeld instemming met betrekking tot 
de inhoud van de schoolgids en het formatieplan. Alleen met instemming van de MR kan het bestuur en 
de schoolleiding op bepaalde punten beleid maken dat steun heeft van ouders en leraren.  

Bij de vergaderingen van de MR is de directeur aanwezig als formeel aanspreekpunt en gesprekspartner 
namens het bevoegd gezag van de school (het schoolbestuur). De notulen van de MR-vergaderingen 
treft u aan op de website van onze school.  Daarnaast wordt u via de Nieuwsbrief op de hoogte gehouden 
van de werkzaamheden van de MR. Als u contact wilt met de MR en/of een keer een vergadering wilt 
bijwonen, dan kan dit uiteraard door iemand persoonlijk te benaderen of via het algemene e-mail adres 
op Schoudercom.

De samenstelling van de MR kunt u terugvinden op de website www.schapendel.nl
 
GMR
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 14 leden. De GMR is bevoegd om alle aan- 
gelegenheden die Sophia Scholen betreffen te bespreken indien en voor zover van gemeenschappelijk  
belang. De GMR overlegt een aantal keer per jaar. De GMR-leden vertegenwoordigen alle scholen die 
aangesloten zijn bij Sophia Scholen. De GMR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en  
onderling overleg tussen de scholen. De raad doet ieder jaar in oktober schriftelijk verslag van zijn werk-
zaamheden en draagt er zorg voor dat alle bij de school betrokkenen van het verslag kennis kunnen  
nemen. Het reglement gemeenschappelijke medezeggenschapsraad regelt de goede werking van de GMR.  

Het reglement kunt u via de website www.sophiascholen.nl raadplegen.
 

OV
Zodra uw kind leerling van De Schapendel is, bent u als ouders automatisch lid van de Oudervereniging 
(OV). Het bestuur van de OV wordt gekozen en is niet weg te denken uit de school. 
Het bestuur van de OV stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen, in het 
bijzonder met het oog op de verantwoordelijkheid van de ouders voor dat deel van de opvoeding dat op 
school wordt gegeven. In samenwerking met het team organiseert de OV jaarlijks verschillende activiteiten 
zoals het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval, Pasen, schoolreisje, incidentele feesten en activiteiten 
zoals het jubileum (elke vijf jaar). Als u interesse heeft om (nog) meer betrokken te zijn bij alles wat er in 
de school gebeurt, is deelname aan de OV een prima manier. 

Vrijwillige ouderbijdrage
Scholen mogen ouders een bijdrage vragen in de kosten voor activiteiten buiten het verplichte onderwijs-
programma. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de MR ermee hebben ingestemd.
Deze bijdrage wordt betaald omdat veel ouders het extra aanbod waardevol vinden en het belangrijk 
vinden dat de extra activiteiten worden aangeboden. Mochten ouders niet voldoen aan de vrijwillige 
ouderbijdrage dat leidt dit niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.  
Dit betekent dat op onze school alle leerlingen mee kunnen doen aan alle programma’s en activiteiten 
die de school aanbiedt, ook activiteiten buiten het verplichte lesprogramma. Hierbij kan worden gedacht 
aan schoolreisje, excursies en activiteiten in het kader van vieringen en feesten op school.  

In de schoolgids staat het bedrag van de jaarlijkse ouderbijdrage vermeld.
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De werkwijze van de school
 

Onze school werkt doelgericht aan haar onderwijs. In het schoolplan, een beleidsdocument dat 4 jaarlijks 
wordt opgesteld,  hebben we onze plannen uitgewerkt. We maken daarbij gebruik van een kwaliteitsin-
strument om planmatig ons professioneel handelen te verbeteren. Steeds stellen we ons de vraag hoe we 
het onderwijs zo goed mogelijk kunnen aanpassen aan de behoeften van de individuele leerlingen. Door 
het vragen van ‘de stem van de leerling’, betrekken wij onze leerlingen bij het opstellen van de jaardoelen. 

Leren zichtbaar maken
Deze zelfstandige houding van de kinderen geeft de mogelijkheid om de leerling meer eigenaar te laten 
zijn van zijn/haar leerproces. Middels ‘leren zichtbaar maken’ leren de leerlingen keuzes te maken over 
het aangeboden werk. Door het stellen van succescriteria en de leerkracht als inspirator en coach krijgen 
de leerlingen bevestiging over hun gemaakte keuze. De leerlingen weten wat zij leren, waar zij staan en 
wat hun volgende stap is.

Ook leerlingen hebben bij ons zicht op hun eigen ontwikkeling. In het digitale portfolio wordt hun eigen 
groei zichtbaar. Schoolbreed voeren we kindgesprekken, waarbij de leerlingen vanaf groep 5 ook gebruik 
maken van de grafieken van Snappet en een reflectieblad, waarop de groei en ambitie (doelen) van de 
leerling is terug te zien. We merken dat de leerlingen door deze kijk op hun eigen ontwikkeling veel meer 
betrokken zijn en gericht zijn op leren.  

Schooljaar 2021-2022 hebben we een start gemaakt met verbeterborden in elke groep. Hierbij betrekken 
we de leerlingen bij het leerproces en worden ze eigenaar van zelf opgestelde doelen. We  zien dat de 
leerlingen heel bewust met een zelf opgesteld doel aan de slag gaan. Dit kan een doel zijn dat aansluit 
bij het verbeterbord van het team, maar dit kunnen ook doelen zijn die bijvoorbeeld ontstaan n.a.v. een 
instructie van een les.  
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Groep 1-2 
Het aanbod in groep 1-2 stemmen wij af op de onderwijsbehoefte en ontwikkeling van de leerlingen.  
In groep 1-2 wordt een rijke leeromgeving aangeboden rondom de thema’s van de Kleuteruniversiteit.  
De leerlingen werken in betekenisvolle hoeken en ontwikkelingsmaterialen aan doelen uit de Leerlijn 
van het Jonge Kind. Als de leerlingen uit groep 1-2 ’s ochtends de klas in komen checken ze in bij de leer-
kracht en begint de dag.

Wanneer de  leerlingen aan het werk gaan zien ze op het digibord wat er van hen verwacht wordt. Dit kan 
een werkje in één van de hoeken zijn, de bouw-, lees- of huishoek, of een werkje aan bijvoorbeeld de 
knutseltafel. We stimuleren de zelfstandigheid bij de leerlingen waardoor eigenaarschap wordt vergroot. 
Er wordt echt ‘geleerd’ bij ons in de kleutergroep, waarbij de leerkracht de kinderen stimuleert en een 
goede voorbereide omgeving creëert, die dit mogelijk maakt! 

Groep 3-8 
Het aanbod in groep 3-8 stemmen we af op de onderwijsbehoefte en ontwikkeling van de leerlingen. In 
groep 3 wordt een rijke leeromgeving aangeboden rondom het beginnend lees- en rekenonderwijs. Vanaf 
groep 4 komen naast deze basisvakken, ook andere vakken aan bod, die nodig zijn om de cruciale doelen 
te behalen. 

Lezen
In groep 3 gebruiken wij de nieuwe methode Veilig Leren Lezen (KIM versie). Hierin worden thema’s aan-
gereikt, waarbinnen de woordjes en letters worden aangeleerd. 
Vanaf groep 4 werken we met Blink Lezen, dat aansluit bij Blink Wereld. In alle groepen wordt elke dag 
minimaal 30 minuten stil gelezen. Dit doen de kinderen uit boeken die ze uitkiezen in de uitgebreide 
schoolbibliotheek. Door regelmatig te toetsen wordt de leesontwikkeling nauwlettend gevolgd. 

Begrijpend lezen 
Begrijpend lezen wordt geïntegreerd aangeboden in Blink Lezen. Door de ‘Wereldleeslessen’ worden de 
begrijpend lezen skills geoefend.

Werken met eigen doelen op de Chromebook
Leerlingen werken in schriften, maar ook met een Chromebook. Met Snappet kunnen kinderen op hun  
eigen niveau aan hun individuele doelen van rekenen, taal en spelling werken. Het belang van goed 
schrijfonderwijs blijven wij ondersteunen, ondanks de digitale hulpmiddelen. De leerlingen werken regel-
matig in (werk) schriften, waarbij we goed blijven kijken naar de schrijfontwikkeling van ieder kind. 
 
In groep 3 werken de kinderen met een methode voor het rekenonderwijs, waarbij verschillende thema’s 
en activiteiten aan bod komen zoals: meten, schatten, tellen, getalbegrip en het (na)bouwen van bouw-
werken, die bijdragen aan de ontwikkeling op rekengebied.

Schrijven 
 
We hebben gekozen voor een methode die de leerlingen het blokschrift aanleert. Er wordt geen onder-
scheid gemaakt tussen links en rechtshandigen. Aan het eind van de basisschoolperiode verwachten we 
dat de leerlingen een vlot en leesbaar handschrift hebben ontwikkeld, waar ze in de rest van hun ontwik-
keling profijt van zullen hebben. In groep 5 krijgen alle kinderen, wanneer zij hier aan toe zijn, eenmalig 
een pen van de school. 

Blink Wereld 
 
Voor de zaakvakken werken wij met de methode Blink Wereld. Bij Blink Wereld worden de zaakvakken 
geschiedenis, biologie, aardrijkskunde en techniek geïntegreerd aangeboden. In Blink Wereld gaan de 
kinderen zelf onderzoeken en ontdekken. Door nieuwsgierigheid, onderzoeksgeest en creativiteit komen 
ze al zoekend tot vaardigheden, inzichten en kennis. 
 
Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.blinkwereld.nl 



15

Algemene informatie
 

Engels
Bij ons op school bieden we Engels aan vanaf groep 1. Alle vaardigheden komen aan bod: luisteren, lezen, 
spreken en schrijven. Elke klas heeft een ander niveau.  

Verkeer
Twee keer per jaar hebben we schoolbreed een verkeersweek, waarbij verschillende onderdelen  
van verkeerseducatie aan bod komen. Dit kunnen theoretische en/of praktische verkeerslessen zijn.  
De leerlingen van groep 7 doen mee aan het landelijke verkeersexamen. 

Beeldende vorming
De groepen 1 t/m 8 krijgen beeldende vorming van een vakleerkracht. De lessen zijn zo ontworpen, 
dat de kinderen met zoveel mogelijk verschillende technieken en materialen in aanraking komen.  

Cultuureducatie
Cultuureducatiegroep zet zich in om cultuureducatie op scholen naar een hoger plan te brengen.  
Zo heeft zij samen met scholen en diverse culturele instellingen leerlijnen cultuureducatie (cultuurlijnen) 
ontwikkeld die aansluiten op de wensen vanuit het onderwijs. Binnen onderstaande cultuurlijnen bezoe-
ken we ieder jaar met iedere groep een andere culturele instelling.  
 
Muziekonderwijs
Als aanvulling op ons onderwijs hebben wij een vakleerkracht muziek. Hij leert de kinderen tijdens de  
muzieklessen veel liedjes aan, maar laat ze ook kennismaken met muziekinstrumenten en het notenschrift 

Levensbeschouwing
Er wordt levensbeschouwing gegeven aan de hand van de methode Hemel & Aarde. Van vakantie tot 
vakantie staat er een bepaald thema centraal waarbij verschillende onderwerpen aan bod komen. 
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Mediawijsheid
Op school maken wij gebruik van computers, chromebooks, Ipads .Via deze devices kunnen de kinderen 
op internet. Wij hebben er als school voor gekozen om het internet niet af te schermen met filters.  
Wij vinden dat we onze leerlingen moeten leren hoe hier mee om te gaan door het geven van lessen over 
mediawijsheid. Op deze manier leren zij om op een gepaste wijze om te gaan met internet en sociale me-
dia. Naast de lessen over mediawijsheid, worden vanaf groep 1 de digitale skills aangeleerd.
 
Burgerschap
Als school richten we ons op de samenleving als geheel en op de directe leefomgeving. We vinden het 
belangrijk dat kinderen met diverse culturen en achtergronden met elkaar kennismaken en leren samen-
werken. Kinderen groeien op in een pluriforme samenleving. We willen bijdragen aan het ontwikkelen  
van sociale en maatschappelijke competenties die de kinderen in staat stellen een deel uit te maken van 
deze samenleving.  

Als school besteden we onder anderen aandacht aan:
 • democratie: kinderen leren denken en handelen volgens democratische principes;
 • participatie: kinderen worden gestimuleerd actief deel te nemen aan zowel binnen- als buiten 
  schoolse activiteiten; 
 • identiteit: er is aandacht voor ‘wie ben ik’ en ‘wie is die ander’. 
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Praktische informatie
Aanmelden
Uw kind aanmelden voor onze school kan via de website: www.schapendel.nl 

Adreswijziging
Bij een adreswijziging, of wijziging van telefoonnummer, e-mailadres e.d. willen wij dit graag weten in  
verband met onze administratie. U kunt een wijziging doorgeven aan de leerkracht of via Schoudercom.
 
Afspraken en regels
Op school gelden een aantal regels en afspraken die voor alle kinderen gelden. Aan het begin van het 
schooljaar worden deze met de kinderen besproken. Tijdens de informatieavond worden deze regels en 
afspraken aan de ouders verteld, zodat zij op de hoogte zijn.  

Allergie
Wilt u, wanneer uw kind allergisch is voor bepaalde stoffen of voedingsmiddelen, dit doorgeven aan de 
leerkrachten. 

Bibliotheek
In de school beschikken wij over een bibliotheek. Deze wordt beheerd en up to date gehouden door een 
aantal ouders. Nieuwe boeken zijn altijd welkom voor onze schoolbibliotheek. Mocht u vragen hebben, of 
willen helpen in de bibliotheek, dan kunt u contact opnemen met de leescoördinator. 

Buitenschoolse opvang (BSO)
Op de Schapendel is het mogelijk gebruik te maken van naschoolse opvang. Op de website kunt u contact 
opnemen met de samenwerkingspartner die dit voor onze school verzorgd.  
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Feesten en vieringen
De Schapendel is een katholieke school. Dit betekent onder andere dat er aandacht wordt geschonken 
aan de kerkelijke feesten zoals Kerstmis, Carnaval en Pasen. De invulling hiervan is ieder jaar verschillend, 
maar kennen altijd een gezamenlijk aspect, bijvoorbeeld een viering in de aula of een maaltijd in de klas-
sen. Natuurlijk is het bezoek van Sinterklaas één van de hoogtepunten ieder schooljaar.  
Om de komst van de Sint heen wordt meestal een verhaal gemaakt, waarbinnen de activiteiten zich 
afspelen. Vanaf groep 6 maken de kinderen voor elkaar grappige surprises en gedichten of wordt er een 
andere leuke activiteit georganiseerd.  

Fietsen
Kinderen die in de wijk Boerenburg wonen worden verzocht zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar 
school te komen. De kinderen uit de onderbouw die op de fiets komen worden verzocht hun fiets bij de 
kleuteringang neer te zetten. Voor de kinderen uit de bovenbouw staan er fietsenrekken op het plein voor 
de Schaapskooi. Op het schoolplein is het niet toegestaan te fietsen, dus net als op de stoep, netjes naast 
de fiets lopen.

Gezonde school
Met trots dragen wij als school het vignet ‘Gezonde School’ uitgegeven door de GGD. Gezonde School 
is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan 
werken wij aan verschillende thema’s. Zo dragen wij er zorg voor dat een gezonde leefstijl dagelijkse 
praktijk wordt voor onze leerlingen.

Gymnastiek/ bewegingsonderwijs
De kleutergroep beschikt over een speellokaal en een eigen speelplein waar allerlei spel- en bewegings-
lessen worden gegeven. De bewegingslessen in de kleutergroep wordt door de eigen leerkracht gegeven.

Groep 3 t/m 8 heeft twee keer in de week gymles op Sportpark Duinwetering. De lessen duren 50 minuten 
en worden gegeven door onze vakleerkracht. Tijdens de gymlessen staat bewegen en plezier in bewegen 
centraal. Natuurlijk doen we ook dingen die de kinderen minder leuk vinden: het doel is om ze met een 
breed scala aan sporten en bewegingsvormen kennis te laten maken. Zo kan ieder kind uitvinden wat hij 
of zij leuk vindt, en wordt hopelijk de basis voor een leven lang bewegen gelegd. Daarbij leren de kinderen 
(regel)vaardigheden die ervoor zorgen dat ze van veel sporten de basisvaardigheden en regels beheersen 
op instapniveau, zodat ze aansluiting vinden bij de clubs en verenigingen in onze maatschappij. 

Gym wordt beschouwd als leervak: leer beter bewegen, omgaan met je eigen lijf, je grenzen en alle emoties 
die bij sport en spel horen.

Regels en afspraken in en om de gymles:
 • We gymmen in korte broek, t- shirt en op gymschoenen
 • Gymschoenen zijn speciale binnen schoenen waarvan de zolen niet afgeven
 • Tijdens het gymmen zitten de haren in een staart/vlecht/vast
 • Tijdens de gymles zijn alle sieraden af of uit, ook oorbellen. Oorknopjes of ringetjes zo klein dat  
   er geen pink in kan mogen inblijven. Kan een arm/enkelbandje echt niet af, dan kan er een zweet 
   bandje overheen.
 • Na de les kan er gedoucht worden. Hiervoor is een handdoek nodig.
 • Bij niet mee gymmen of blessure, graag een briefje of een mail via Schoudercom.
 • Bij gymlessen die om 8.15 uur beginnen, wordt verwacht dat de kinderen zelf naar de sporthal  
   komen. De kleedkamers zijn vanaf 8.05 uur open. Om 8.15 start de les!

Op de website www.schapendel.nl treft u het gymrooster.

Hoofdluis
Soms komt het voor dat kinderen last hebben van hoofdluis. Om besmetting te voorkomen moeten we 
alert zijn en daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw kind(eren) regelmatig te controleren.  
Als school willen wij een extra vangnet zijn en controleren wij alle kinderen in de eerste week na een va-
kantie. Deze controle wordt uitgevoerd door ouders en zij trachten daarbij zo discreet mogelijk te handelen. 
 
Afspraken die voor u van belang zijn:
 • De luizencontrole is voor alle kinderen verplicht.
 • Indien u thuis hoofdluis constateert bij uw kind(eren), meldt dat dan z.s.m. aan school en behandel  
   uw kind(eren) met de daarvoor te verkrijgen middelen.
 • Indien op school hoofdluis wordt geconstateerd wordt u daarvan op de hoogte gebracht door  
   de leerkracht van uw kind. In geval van levende luizen wordt er gevraagd om uw kind op te halen  
   en te behandelen. Na deze behandeling mag uw kind weer gewoon naar school komen.  
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Inloopochtend
Elk schooljaar houden we een aantal inloopochtenden  voor de hele school. Deze zijn in de jaarkalender 
en op de website terug te vinden. Ouders, opa’s en oma’s zijn die ochtend welkom om de lessen van hun 
(klein) kind bij te wonen. Ook staan de deuren open voor nieuwe ouders en andere geïnteresseerden.  
 
Jaarkalender
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar staat de kalender op Schoudercom. We proberen zoveel mogelijke 
data van activiteiten op de kalender te vermelden. De vakanties, vrije dagen en studiedagen kunt u ook op 
de kalender terugvinden.  

Kanjertraining
In alle groepen wordt de Kanjertraining gegeven. Deze lessen helpen kinderen een keuze te maken in  
hun gedrag en gaan uit van een positieve levensvisie, zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel 
kinderen, leerkrachten als ouders. Met de Kanjertraining streven wij de volgende doelen na:
 • De leerkracht wordt gerespecteerd.
 • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op. 
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn.
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar veilig.
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

Kleutermaatjes
Alle kinderen in groep 1-2 krijgen een vast maatje uit groep 8. Zij doen meerdere malen per jaar activiteiten 
met elkaar, zodat verantwoordelijkheid, voorbeeldgedrag en samenwerken gestimuleerd wordt.
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Overblijven (TSO)
Bij ons op school blijven alle kinderen over. De leerlingen eten met de eigen leerkracht in de klas en heb-
ben daarna een half uur pauze. Tijdens de pauze staan zij onder toezicht van pedagogisch medewerkers 
en vrijwillige ouders. Twee keer per jaar ontvangt u via Schoudercom een factuur voor de overblijfkosten 
van uw kind.    

Pauzehapje
Wij vragen om het pauzehapje gezond te houden. Om dit te stimuleren zijn de dinsdag en donderdag 
fruitdagen. Die dag wordt er een stuk fruit en/of groente als pauzehapje meegegeven naar school.  
Wij zouden het overigens erg op prijs stellen als ook de overige dagen een verantwoorde pauzehap wordt 
meegegeven. Laten we proberen hier met elkaar een goed gewoonte van te maken. 

Pennen
Vanaf groep 5 zijn de kinderen, afhankelijk van hun motoriek, er aan toe om met een pen te gaan schrijven. 
Alle kinderen krijgen eenmalig een pen van school. Mocht uw kind de pen kwijt raken, of stuk gaan, dan 
kunt u zelf een nieuwe pen aanschaffen. Op school verkopen wij de pennen voor € 3,50.  

Rapporten en gespreksavonden
Gedurende het jaar zijn er 3 gespreksavonden waar wij samen met de ouders de ontwikkeling van het kind 
bespreken. 
Startgesprek: (Begin van het schooljaar) Alle ouders worden uitgenodigd om zich in te schrijven.  
De leerkracht nodigt ouders uit van leerlingen die zij willen spreken. 
Gespreksavond 1:  (Na eerste toets periode) Alle ouders worden uitgenodigd om zich in te schrijven.  
Leerkrachten bespreken het rapport. De leerkracht nodigt ouders uit van leerlingen die zij willen spreken.
Gespreksavond 2:  De leerkracht nodigt ouders van leerlingen uit die zij willen spreken, eventueel om het 
rapport door te bespreken. Ouders hoeven zich alleen in te schrijven als zij vragen hebben. 

Rookvrij schoolplein
Op en in de school is roken ten allen tijden verboden. Dit beleid geldt 24/7. Ook het nuttigen van alcohol 
op het schoolplein is verboden, mits toegestaan bij speciale evenementen. De directie kan aangeven om 
welke evenementen dit gaat.

(te) Laat komen
Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat uw kind door onvoorziene omstandigheden te laat op school 
komt. De deuren van de school sluiten om 8.30 uur. De lessen beginnen op dit tijdstip. Wij registeren het 
te laat komen in ons administratiesysteem. Wanneer u kind structureel te laat komt en hiermee de onder-
wijstijd in het gevaar komt, zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Medicijngebruik
Wanneer uw zoon/dochter (tijdelijk) medicijnen moet gebruiken die (ook) onder schooltijd moeten worden 
toegediend, vragen wij u daarvoor een speciaal toestemmingsformulier in te vullen.  

Mobiele telefoons
De volgende regels gelden op school:
 • Kinderen mogen wel een mobiele telefoon bij zich hebben op school.
 • De telefoon wordt door het kind zelf beheerd.
 • Als de kinderen op school zijn, is de telefoon uit. Dus ook tijdens de overblijf en gym.
 • Kinderen mogen de telefoon alleen gebruiken met toestemming van de leerkracht.
 • Kinderen mogen geen foto’s of filmpjes tijdens school maken.
 • Mocht een kind zich niet aan de afspraken houden, wordt de mobiele telefoon die dag door de  
   leerkracht bewaard, maar altijd aan het einde van de schooldag teruggegeven.
 • School stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of eventuele beschadiging van mobiele  
   telefoons.

Nieuwsbrief
Maandelijks verschijnt de ‘Nieuwsbrief’, waarin allerlei informatie betreffende schoolse zaken en informatie 
uit de groepen verzameld is. De Nieuwsbrief wordt via Schoudercom.nl verspreid. Ook kunt u de Nieuws-
brief op onze website vinden. 

Open podium
Een aantal keer per jaar vindt er in de aula een gezamenlijke bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomsten 
met de gehele school presenteren de kinderen zich aan elkaar. De kinderen zingen liedjes, dansen, voeren 
een toneelstuk op etc. Voor de jongste kinderen gebeurt dat natuurlijk onder begeleiding van de leerkracht, 
maar oudere kinderen  bedenken zelf iets. 
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Schoolfotograaf
Op de kalender vindt u de datum van het jaarlijkse bezoek van de fotograaf. Er wordt een klassenfoto 
gemaakt en de kinderen gaan individueel en/of met broertjes en zusjes op de foto. 

Schooltijden Groep 1 t/m 4 5 t/m 8

Maandag 8.30 – 14.45 8.30 – 14.45

Dinsdag 8.30 – 14.45 8.30 – 14.45

Woensdag 8.30 – 12.15 8.30 – 12.15

Donderdag 8.30 – 14.45 8.30 – 14.45

Vrijdag  8.30 – 12.00 8.30 – 14.45

Schoolreisje
Een keer per jaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. De schoolreis wordt uit de ouderbijdrage vergoed. 
Groep 8 gaat aan het einde van het schooljaar op kamp. De ouders van groep 8 ontvangen de 2e helft van 
het schooljaar informatie over het kamp. Voor het kamp wordt een bijdrage van ouders gevraagd.  

Schoudercom
Schoudercom is het programma dat gebruikt wordt voor de digitale communicatie van school naar ou-
ders. Wanneer uw kind bij ons op school ingeschreven staat, ontvangt u op het moment dat uw kind vier 
jaar oud wordt, vanzelf een uitnodiging via de mail om u aan te melden voor dit programma. 

Snappet 
Vanaf groep 4 werken alle kinderen met een eigen Chromebook. Hierop bevindt zich het lesprogramma 
dat ontwikkeld is door Snappet. Wij vinden wij dat het werken met Snappet op de Chromebook de kinde-
ren en de leerkrachten voordelen biedt die passen bij onze visie op goed, adaptief lerend, onderwijs. 
Deze zijn o.a.: • Directe feedback (goed/fout)
    • Hoog werktempo 
    • Leeropbrengst goed zichtbaar
    • Leerlingen kunnen aan eigen doelen werken
    • Instructie door leerkracht m.b.v. diverse methodes
    • Kind rapport zichtbaar voor ouders en leerkrachten
    • Coöperatief werken mogelijk  
    • Plezier en enthousiasme voor het leren van de kinderen

Uitgangspunt hierbij is dat wij de moderne ontwikkelingen willen volgen en de leerlingen ook willen laten 
werken in werkboeken en werkschriften om hiermee de schrijfontwikkeling op peil te houden.
 
Stagiaires en leraren in opleiding (LIO)
Wij krijgen regelmatig verzoeken van de Pabo’s in de regio tot plaatsing van stagiaires. Wij vinden het 
belangrijk om een rol te kunnen spelen in de vorming van ‘toekomstige’ collega’s. Ook zien wij goede 
contacten met Pabo’s als een kans om op de hoogte van hedendaagse ontwikkelingen binnen ons vak-
gebied te blijven. Sinds een aantal jaren werken we ook met stagiaires van de MBO-opleiding tot klassen 
assistent.
 
Toestemming beeldmateriaal (AVG)
Op school worden regelmatig foto’s en soms ook filmopnames van de leerlingen gemaakt. Jaarlijks vra-
gen wij uw toestemming ( via Schoudercom) om de foto’s van uw kind te gebruiken en/of te delen. 
 
Traktaties
Als een kind jarig is, mag hij of zij trakteren op school! De keuze wat betreft de traktatie is vrij, maar houd 
de hoeveelheid beperkt. Naast het trakteren in de klas, mag de jarige job ook de klassen rond om de 
andere leerkrachten te trakteren. 
 
Ziekte
Als uw kind ziek is kunt u hem/haar afmelden bij de leerkracht via Schoudercom of u kunt voor school-
tijd even bellen. Ook voor een bezoek aan de tandarts of huisarts tijdens schooltijd ontvangen wij graag 
bericht van u.
 
(besmettelijke) Ziektes
Als er in de klas een kind is met een besmettelijke ziekte, zoals krentenbaard of waterpokken, worden de 
ouders van de andere kinderen uit de klas hierover geïnformeerd.

Voor verder informatie verwijzen wij u naar onze website www.schapendel.nl
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