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Een woord vooraf

Het informatieboekje ‘De Bernadetteschool van A tot Z’ hoort bij de schoolgids van de
Bernadetteschool in Naaldwijk. Het bevat, in alfabetische volgorde, vooral praktische informatie
over het komende schooljaar.

Zowel de schoolgids als het informatieboekje zijn ook digitaal te lezen op onze website:
www.bernadetteschool.wsko.nl

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u ons ook mailen:
bernadetteschool@wsko.eu

De gymtijden, het vakantierooster en de studiedagen zijn verzameld op de laatste pagina, zodat
u één overzicht heeft met belangrijke tijden en data.

We vinden contact en samenwerking met u van het grootste belang en doen ons best u zo
goed mogelijk op de hoogte te houden. Mocht er toch iets niet duidelijk zijn, dan kunt u altijd
met uw vragen op school terecht.

We wensen ieder die zich bij onze school betrokken voelt, een goed schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,
Het team van de RK Basisschool Bernadette
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Aanmelden van leerlingen
Als uw kind 4 jaar wordt, gaan de schooldeuren voor hem of haar open. Uw kind is leerplichtig als
het 5 jaar is. Wij verzoeken u aanmeldingen van nieuwe leerlingen voor groep 1 te doen rond hun
tweede verjaardag, zodat wij een zo goed mogelijke planning kunnen maken. U wordt dan
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door de school, waarbij uw kind
natuurlijk ook welkom is. U krijgt later bericht over aanname en eerste schooldatum. Ouders
waarvan al één of meerdere kinderen op de Bernadetteschool zitten, kunnen een
aanmeldingsformulier bij de directie afhalen of downloaden via de site van de bernadetteschool.

Activiteiten na schooltijd
Bij voldoende belangstelling start ook dit jaar het schoolschaken en het schooldammen in
combinatie met schaak- of damles onder leiding van een echte ‘grootmeester’.
Aan de kinderen van de midden- en bovenbouw wordt de gelegenheid geven om op school schaak-
of damlessen te volgen. De schaaklessen worden dit schooljaar gegeven op dinsdagmiddag na
schooltijd. De damlessen worden vrijdagmiddag gehouden, eveneens na schooltijd.

Allergie
Jaarlijks kunt u aan het begin van het schooljaar via het informatieformulier eventuele allergieën
van uw kind doorgeven. Wij vragen u de leerkracht een alternatieve traktatie voor uw kind te geven
om op school te bewaren. Mocht er dan eens iets getrakteerd worden waarvan uw kind ziek wordt,
dan heeft de leerkracht altijd een goed alternatief bij de hand. Wij gaan ervan uit dat u
veranderingen aan ons doorgeeft.

Bedrijfshulpverlening
Hieronder verstaan we levensreddende eerste hulp, brandbestrijding en ontruiming. Er is ons alles
aan gelegen om een zo veilig mogelijke omgeving voor uw kind te creëren. Daarom heeft de school
bedrijfshulpverleners (BHV-ers) die daarvoor een cursus hebben gevolgd en deze jaarlijks
vernieuwen. Op onze school zijn als bedrijfshulpverleners benoemd: Marianne van Bekkum (ook
EHBO), , Rosa Hess (ook EHBO), Linda Brocken (ook EHBO), Sjoerd Andringa (ook EHBO), Ted
van der Knaap, Jolanda Bouman en Herman Riekert.

Bereikbaarheid directeur en leerkrachten
Het is voor de kinderen belangrijk om bij aanvang van de schooldag een rustige start te maken. De
leerkrachten hebben dan geen tijd om uitgebreid met de ouders te praten. Veel informatie kunt u
daarom niet voor schooltijd bespreken. Na schooltijd hebben de leerkrachten meestal wel tijd voor
een gesprek. Wilt u een gesprek met de directeur of met de leerkracht buiten de gewone
ouderavonden, dan kunt u altijd een afspraak maken.

Bernadetterun
Op Witte Donderdag houden we als hulpactie in het kader van de vasten een sponsorloop. Uit de
opbrengst van deze actie steunen we bijv. Villa pardoes. Het gaat niet alleen om het geld, maar
vooral om het idee erachter: blijven denken aan anderen die het minder hebben dan wij. Bij de
vaststelling van het tweede goede doel speelt de kinderraad een grote rol.

Bestuur
Onze school is één van de scholen van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs  (WSKO) in
de gemeente Westland. Het College van Bestuur  bestaat uit mevr. Henriëtte Bouvé.
Het contactadres van de WSKO is De Ruijtbaan 83, 2685 RS Poeldijk.
telefoon: 0174-280446, email:info@wsko.nl, website: www.wsko.nl
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Buitenschoolse opvang
U kunt er voor kiezen om een of meerdere dagen van de voor- of naschoolse opvang gebruik te
maken. Binnen het gebouw van de Bernadetteschool wordt dit geregeld door 2Samen. Voor meer
informatie kunt u kijken op de site van 2 Pinguïns. Ook kindercentrum Stichting ‘Kwest’ verzorgt
buitenschoolse opvang Stichting Kwest

Calamiteiten
Het kan gebeuren dat wij u tijdens schooltijd moeten bellen in verband met ziekte van of een
calamiteit met uw kind. Het is in dat geval belangrijk dat wij u snel kunnen bereiken. Op het
informatieformulier kunt u aangeven waar wij u kunnen bereiken in geval van nood. Mochten er
gedurende het jaar wijzigingen plaats vinden, dan is het van belang ons daarvan te berichten.

Chromebooks
We gebruiken ongeveer 250 chromebooks als ondersteuning bij het dagelijks onderwijs. De
chromebooks zijn onderling verbonden in een netwerk. We beschikken over computerprogramma´s
voor o.a. taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie. Alle groepen beschikken over een digitaal
schoolbord.
De plannen op ICT-gebied staan beschreven in het ICT-koersplan. In verband met de veiligheid van
ons netwerk mogen de kinderen geen usb-sticks meer gebruiken. Dat is ook niet meer nodig, omdat
de leerlingen van de bovenbouw ‘in de cloud’ werken aan hun werkstukken en presentaties.

Continurooster
Op de Bernadetteschool hanteren we een continurooster. Dat wil zeggen dat alle kinderen op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school lunchen. Voor of na de lunch gaan de kinderen
buiten spelen onder begeleiding van medewerkers van 2Samen. De kosten voor het continurooster
bedragen €95 per kind per jaar.

De Vreedzame School
Nederland heeft mensen nodig die een zinvolle en effectieve bijdrage kunnen leveren aan de
kwaliteit van onze samenleving. Door kinderen actief te betrekken bij de samenleving waar ze deel
van uitmaken, zorgen we ervoor dat ze zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor het
functioneren van die samenleving. Voor een leerling is de school de meest directe vorm waarin de
samenleving zich uit; in de groep, op het schoolplein, tijdens de gymles wordt de leerling
geconfronteerd met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook ‘in het echt’ gebeuren. Wij
hanteren hierbij het programma ‘De Vreedzame School’ dat streeft naar een democratische
gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen en zich positief
sociaal gedragen.

Directie
De directie bestaat uit:
Herman Riekert (directeur)
Marlies Stubbe (coördinator, plaatsvervangend directeur)
Martine Nederpelt (coördinator)
Wanneer u iets wilt bespreken, verzoeken we u tevoren een afspraak te maken (0174-625562).

Doktersbezoek
Het kan voorkomen dat uw kind in onderwijstijd naar de dokter, tandarts of een andere specialist
moet. Wij vragen u dringend om deze bezoeken zoveel mogelijk buiten de onderwijsuren te
plannen. Hierdoor laat u uw kind weten dat u leren en school belangrijk vindt. Als het echt niet
anders kan, laat u dan van tevoren weten wanneer uw kind afwezig zal zijn.
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Engelse les
Op onze school wordt vanaf groep 1 t/m groep 8 Engelse les gegeven.Tweetaligheid past geheel
binnen de huidige tijdgeest en vroegtijdige vreemde taalontwikkeling biedt leerlingen extra
ontwikkelingskansen. Tevens blijkt uit onderzoek dat dit de ontwikkeling van de moedertaal extra
stimuleert. De Engelse taalles vormt een uitbreiding op ons reguliere lesaanbod en gaat niet ten
koste van andere ontwikkelingsgebieden binnen het onderwijsaanbod.

Excursies
In de loop van het jaar maken we verschillende excursies die samenhangen met het lesprogramma.
Deze liggen aan het begin van het schooljaar nog niet vast en kunnen per jaar verschillen. Enkele
voorbeelden: de kinderboerderij, de bakker, het bos en allerlei musea. Aangezien het een
‘leer-uitstapje’ betreft, is het de bedoeling dat de kinderen niet snoepen. Afhankelijk van de activiteit
vraagt de leerkracht hulpouders mee. Het aantal hulpouders wordt bepaald door de activiteit en de
intensiteit / leeftijd van een groep.
Een speciale excursie is het bezoek dat groep 6 om het jaar brengt aan de partnerklas van ‘De
Verrekijker’ in Weelde (België). Het andere jaar verwelkomen wij de Belgische kinderen.

Gevonden voorwerpen
In de gang beneden naast de deur staat een bank met drie rolbakken. Daarin kunt u kijken of de
zoekgeraakte spullen van uw kind gevonden zijn. Kleine voorwerpen, zoals fietssleutels, worden
verzameld in een rieten mandje in de teamkamer. De kinderen of hun ouders kunnen aan de
klassenleerkracht vragen of het verloren voorwerp daar ligt. Op de woensdag vlak voor elke
vakantie worden alle gevonden voorwerpen na 14.00 uur opgeruimd. Dan beginnen we weer met
lege bakken. U voorkomt het dat u spullen kwijt raakt door de voor- en achternaam van uw zoon of
dochter duidelijk in de kleding, gymschoenen, bekers, broodtrommels, tassen etc. te zetten.

Goede doelen
Elke basisschool wordt overspoeld met verzoeken om actie te voeren voor goede doelen. Hoewel
we hier sympathiek tegenover staan, beperken we toch het aantal per schooljaar.
Elk jaar kiezen we in nauw overleg met onze kinderraad doelen voor de Bernadetterun, onze
sponsorloop aan het begin van de vastentijd.
We stellen daarbij wel als voorwaarde dat er vooraf een voorlichting op kinderniveau door de
instelling gegeven wordt en achteraf een ‘verantwoording’ (ook op kinderniveau) over de besteding
van de gelden. Het is niet nodig dat de kinderen langs de deuren gaan, hoewel dit wel mag. Een
actie in familie- en kennissenkring is ook prima.
Onze school is ook betrokken bij de kinderpostzegelactie. Op deze manier zamelen de leerlingen
van groep 7 en 8  geld in voor andere kinderen die het minder goed hebben dan zij.
Verder zijn we terughoudend. We kunnen een uitzondering maken als er een actueel thema in de
wereld of in de groep speelt.

Gruitdagen
Om het belang van fruit en groente te onderstrepen houden we op maandag, woensdag en vrijdag
een gruitochtend (groenten + fruit = gruit). Op deze dag zijn alle andere vormen van tussendoortjes
niet toegestaan. Hiermee willen we een gezond eetgedrag bij kinderen bevorderen. Gezond
eetgedrag helpt kinderen namelijk om:

● lekker in hun vel te zitten;
● minder snel ziek te worden;
● genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel.

Groente en fruit spelen daarin een belangrijke rol. Zien eten doet eten: door gezamenlijk met de
klas te ‘gruiten’, durven kinderen sneller groenten en fruit te proberen die ze nog niet kennen. Veel
kinderen op onze school nemen ook fruit mee op de andere schooldagen. Dat stimuleren we. Een
‘10-uurtje gezond’ is beter voor de tanden dan een (zoete) snack.
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Gymnastiek
De kleuters (groep 1 en 2) gymmen als het slecht weer is in het speellokaal van de onderbouw. U
hoeft daarvoor niets mee te geven, want de kinderen gymmen in hun ondergoed of trekken warme
kleding uit. Als uw kind voetwratten heeft, geef het dan gymschoentjes (met rubber zolen) mee.
Voor de veiligheid mogen er tijdens de gymles geen horloges, sieraden en dergelijke worden
gedragen. In het geval dat de leerlingen wel sieraden e.d. dragen, kunnen zij deze zelf opbergen in
de klas. Als de leerlingen nog sieraden om hebben tijdens de gymles leggen zij deze in een daartoe
bestemd bakje. De (gym)leerkracht houdt geen toezicht op de eigendommen en neemt deze niet in
bewaring. De school of (gym)leerkracht is niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal, of
beschadiging van de persoonlijke eigendommen van leerlingen. Sieraden kunnen dus het best thuis
gelaten worden op de dagen waarop gegymd wordt.
Vanaf groep 3 worden de lessen gegeven in de grote gymzaal. De kinderen krijgen twee keer per
week gym. De kinderen gymmen in korte broek en T-shirt of gympakje. Het is voor de veiligheid en
de ontwikkeling van de voeten van uw kind belangrijk dat deze goede gymschoenen heeft, zgn.
‘balletschoentjes’ zijn minder geschikt. We vinden het belangrijk dat kinderen vanaf groep 3 na het
gymmen douchen. Slechts om medische redenen wordt hiervan afgeweken (brief verplicht!).
Leerlingen met klachten als voetwratten kunnen met plastic badslippers douchen. Als u de
gymkleding, handdoek en tas voorziet van de naam van het kind, vinden wij de eigenaar
gemakkelijker terug.

De gymtijden zijn als volgt:
Maandag:3a, 3b, 6a, 7a, 7b, 8a, 8b
Dinsdag: 4a, 4b, 5a, 5b, 6b, 7a, 7b
Woensdag: 3a, 3b, 4b
Donderdag: 4a, 5a, 5b, 6a, 6b, 8a, 8b

Hoofdluis
Voorkomen en tegengaan van hoofdluis is de verantwoordelijkheid van alle ouders. Wij houden
binnen onze school in de week na elke vakantie een extra controle ter ondersteuning van u als
ouders. De hoofdluiscontrole is per groep georganiseerd.

Hoofdtelefoons
De leerlingen krijgen vanaf groep 3 een hoofdtelefoon van de school voor gebruik bij de computers.
Deze wordt persoonlijk eigendom van de leerling. Wanneer uw kind liever ‘oortjes’ of een eigen
hoofdtelefoon van huis wil meenemen mag dat ook, mits deze niet te groot is, zodat er
opbergproblemen ontstaan. Wanneer de hoofdtelefoon zoekraakt of stuk gaat, heeft het kind een
nieuwe nodig. In dat geval kunt u via school een hoofdtelefoon kopen à € 2,50.

Huiswerk
De leerlingen van onze school krijgen vanaf groep 5 regelmatig huiswerk mee. De hoeveelheid
huiswerk neemt toe naarmate ze in een hogere groep komen. Huiswerk is erop gericht leerlingen
voor te bereiden op het huiswerk in het voortgezet onderwijs en om een soepele overgang te
bevorderen. Ook bij huiswerk is gewoontevorming belangrijk. Op deze manier wennen kinderen aan
huiswerk maken.
Om leerlingen geconcentreerd te laten werken, vragen we ouders er op toe te zien dat dit op een
rustige plek gebeurt en bijvoorbeeld niet voor de televisie. We vinden het belangrijk dat kinderen
leren plannen; dat gaat namelijk vooraf aan het huiswerk maken. Daarom leren we de kinderen
vanaf groep 6 met een agenda werken.
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Hulpverlenende instanties
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West.
Als een kind op de basisschool zit, blijft men de groei en ontwikkeling van uw kind volgen om tijdig
eventuele gezondheidsproblemen op te sporen.
Bij het gezondheidsonderzoek in groep 2 onderzoekt de jeugdarts de algemene ontwikkeling en
gezondheid van uw kind. Als uw kind 5 jaar is, wordt uw kind door de logopediste onderzocht op het
gebied van spraak- en taalontwikkeling. In groep 7 geeft een verpleegkundige van de JGZ een
gezondheidsles in de klas over voeding, puberteit en pesten. De jeugdverpleegkundige voert daarna
met uw kind een gesprek over dingen die uw kind bezighouden. U ontvangt in de loop van het
schooljaar dat uw kind in groep 7 zit een brief over dit onderzoek.
Meer informatie vindt u op de website www.jgzzhw.nl. Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid
of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met:
JGZ Zuid-Holland West
Contact bureau:088 - 054 99 99  E-mail: info@jgzzhw.nl Website: www.jgzzhw.nl
Veilig thuis
Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of
kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor
bezorgde omstanders en professionals. Veilig Thuis Haaglanden is te bereiken via het
telefoonnummer 0800-2000 en gevestigd aan het Westeinde 128 in Den Haag.

Op onderwijskundig gebied werken we met name samen met:
● Het Samenwerkingsverband Westland
● OnderwijsAdvies

Verdere informatie over deze instanties treft u aan in de schoolgids.
Sociaal Kernteam Westland
Iedereen wil een blij en gelukkig leven. Maar soms gebeurt er iets waardoor het even allemaal niet
zo soepel loopt. Denk aan een baan verliezen, een vervelende echtscheiding of een
opvoedprobleem met uw kind. Meestal kunnen mensen dit soort zaken zelf oplossen, of met hulp
van anderen om hen heen. Maar wat als u er zelf niet uitkomt? Simpelweg omdat het probleem te
groot is of er teveel tegelijkertijd speelt. Dan kan het Sociaal Kernteam Westland wellicht
ondersteuning bieden. https://www.sktwestland.nl/

Internetprotocol
Kinderen hebben op school de mogelijkheid om intensief om te gaan met mail, internet, website
maken, enz. Om dit veilig te kunnen doen hebben we een internet- en een mailprotocol opgesteld. In
het protocol worden de gedragsregels vermeld die met kinderen en leerkrachten worden gemaakt
om een veilig gebruik van het internet op school mogelijk te maken. Hierin staan dus aanbevelingen
en sancties bij misbruik. Digipesten komt in Nederland helaas steeds meer voor. Wij zijn daar zelf
alert op en vragen ook aan ouders om thuis op te letten en regelmatig mee te kijken bij het
computergebruik van de kinderen.

Jaarkalender
Al onze activiteiten staan in de jaarkalender vermeld. Veel vaste zaken zoals vakanties, Sinterklaas
en de Kinderboekenweek kunnen we alvast vermelden. Echter, we weten nog niet de gehele
planning. Houdt u daarom ook de nieuwsbrief en Social Schools goed in de gaten. De digitale
kalender op Social Schools is namelijk altijd het meest recent.

Jaarvergadering
Het bestuur van de oudervereniging houdt éénmaal per jaar een jaarvergadering. Zij doet dan
verslag van de activiteiten in het vorige schooljaar en licht toe wat de plannen zijn voor het nieuwe
jaar. Daarnaast komen de realisatie en begroting van de oudervereniging aan de orde en krijgt u dus
inzicht in de besteding van de betaalde ouderbijdrage. In het geval van vacatures staan er ook
verkiezingen op het programma.
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Jeugdtijdschriften
De kinderen kunnen zich via school aanmelden voor een abonnement op een aantal jeugdbladen. In
het begin van het schooljaar ontvangt u daarover informatiemateriaal. U voldoet het
abonnementsgeld rechtstreeks aan de uitgever.

Kamp
Aan het eind van het schooljaar gaan de leerlingen van groep 8 drie dagen naar een
kampeerboerderij in Nederland om de basisschoolperiode met elkaar af te sluiten. De kosten hieraan
verbonden zijn ongeveer € 100,00.

Katholiek
Wij hebben een rooms-katholieke identiteit. Ons werken met de kinderen gaat uit van de waarden en
normen van het katholieke geloof. We bespreken ze in de catecheselessen en gaan daarbij uit van
de leefwereld van de kinderen. Aan de hand van methode ‘Trefwoord’ staan we even stil bij het
moment van de dag. Ook aan feesten zoals Kerstmis en Pasen wordt als vanzelfsprekend aandacht
besteed. We werken samen met de Adrianusparochie aan de gezinsvieringen, het Eerste
Communieproject in groep 4 en het vormselproject in groep 8.

Kijken (in de klas, werk)
In de hogere groepen krijgen de leerlingen hun schriften en werkboeken om de zes weken mee naar
huis, zodat u rustig in de gelegenheid bent het (vele) werk dat deze kinderen maken te bekijken.
In de groepen 1 en 2 worden verschillende werkjes in mappen gedaan. Deze mappen worden door
de school verstrekt. U kunt ze inzien op de ouderavonden of samen met uw kind na schooltijd.

Kinderraad
De Bernadetteschool was één van de eerste scholen met een kinderraad. Daarmee willen we de
betrokkenheid en medezeggenschap van de leerlingen bij de school vergroten. Het is een praktische
invulling van het thema actief burgerschap. Uit iedere groep (groep 6 t/m 8) wordt één leerling
afgevaardigd in de kinderraad. Deze leerlingen worden op Prinsjesdag in de klas gekozen. De
kinderraad komt een aantal keer per jaar tussen de middag bij elkaar. Aan de orde kunnen komen:
dingen die de eigen en de partnerklas aangaan en ook zaken die de school aangaan. Een
vergadering van de kinderraad wordt voorafgegaan door een bespreking in de eigen en de
partnerklas.

Klachtenregeling
In geval van problemen of vragen verzoeken we de ouders direct met de leerkracht of de directie in
contact te treden. Veelal zijn problemen te voorkomen of samen op te lossen in goed overleg en
door direct optreden. Als u een zwaarwegende klacht heeft, wordt er gewerkt volgens de
klachtenregeling WSKO (zie onze schoolgids). Wij hopen echter dat onze school zó ‘open’ voor de
ouders staat, dat dergelijke klachten zo min mogelijk voorkomen.

Kleding
Wij hanteren de kledingvoorschriften van de WSKO. Deze komen er op neer dat medewerkers,
leerlingen en hulpouders zich correct dienen te kleden en kleding de communicatie niet mag
beperken. De leerlingen dragen geen hoofddeksels of capuchons in de klas, behalve op medische
gronden.
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Leerkrachten
De groepsindeling voor dit schooljaar is als volgt:

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Groep 1-2a juf Lilette juf Lilette juf Lilette juf Lilette juf Monique

Groep 1-2b juf Marianne juf Marianne juf Marianne juf Marianne juf Marianne

Groep 1-2c juf Marit juf Marit juf Marit juf Marit juf Marit

Groep 1-2d juf Marlies juf Marlies juf Marlies juf Monique juf Marlies

Groep 1-2e juf Elly juf Tineke juf Tineke juf Tineke juf Tineke

Groep 3a juf Annelies juf Annelies juf José juf José juf José

Groep 3b juf Sanne juf Sanne juf Judith juf Judith juf Judith

Groep 4a juf Linda juf Linda meester Ted meester Ted meester Ted

Groep 4b juf Joke juf Joke juf Els juf Els juf Els

Groep 5a juf Esther juf Esther juf Esther juf Esther juf Esther

Groep 5b juf Inge/juf
Mariska juf Inge juf Inge juf Mariska juf Mariska

Groep 6a juf Jolanda juf Jolanda juf Patty juf Jolanda juf Jolanda

Groep 6b juf Kim juf Kim juf Kim juf Kim juf Kim

Groep 7a juf Debbie juf Debbie juf Marlies B juf Debbie juf Debbie

Groep 7b juf Ingrid juf Ingrid juf Ingrid juf Ingrid juf Ingrid

Groep 8a meester Kees meester Kees meester Kees meester Kees meester Kees

Groep 8b juf Thérèse juf Martine juf Martine juf Thérèse juf Thérèse

Gymnastiek Meester Ibrahim, meester Hans en meester Sander
Plusleerkrachten Meester Ted (ma) juf Marlies B.(do) en juf Linda (wo vanaf

januari 2022)
Interne begeleiding                                  Juf Patty en juf Lotte
RT                                                            Juf Ilse, juf Mariska en juf Elles
Leraarondersteuners Juf Nathalie en juf Marieke
ICT Juf Inge en juf Sanne
Administratie Juf Tineke
Conciërge Meester Wahid
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Leerplicht
Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag. Kinderen van 4
jaar mogen naar school, maar zijn nog niet leerplichtig. Als een kind vanaf zijn vierde verjaardag
naar school gaat, gaan we er vanuit dat het kind ook regelmatig de school zal bezoeken. Alleen dan
zal het kind ook wennen aan een bepaalde regelmaat. Wel kan, als het kind nog maar pas op school
is, met de betreffende leerkracht worden afgesproken dat het kind kortere schooldagen maakt,
bijvoorbeeld dat het de eerste tijd alleen ‘s morgens naar school gaat. Een kind van 5 jaar is
leerplichtig en zal tijdens de schooluren op school zijn.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar voor de ouders
van de school; overlegt u van te voren even met de voorzitter. De MR bestaat uit 4 ouders en 4
leerkrachten. Na 3 jaar kan een lid zich herkiesbaar stellen. De MR heeft advies- of beslissingsrecht
aangaande het beleid van de school.

De leden van de MR zijn:
namens de ouders:
Ilse Kouwenhoven(voorzitter)
Pieter van Dalen
Jeroen Ringeling
vacature

namens het personeel:
Jolanda Bouman
Marlies Stubbe (secretaris)
Kim Rombaut
Debbie Akerboom

Medicijnen
Als een kind onder schooltijd ziek wordt, nemen we contact met de ouders op om te overleggen. Als
de ouders niet bereikbaar zijn, zoeken we contact met de andere personen die de ouders op het
informatieformulier hebben opgegeven. In principe geven wij geen medicijnen aan kinderen. Ouders
kunnen ons verzoeken om bepaalde geneesmiddelen toe te dienen. Dit is aan regels gebonden. Zie
hiervoor het protocol dat voor alle WSKO-scholen geldt en verkort in onze schoolgids is opgenomen.

Nieuwsbrief
Verdeeld over het jaar verschijnt er een aantal nieuwsbrieven. Ze zijn speciaal bedoeld voor de
ouders en geven informatie over allerlei lopende schoolzaken.

Ontruimingsoefening
We houden twee keer per schooljaar een ontruimingsoefening met alle kinderen. De eerste is
gepland, de leerkrachten en kinderen weten ervan. Van te voren worden de kinderen voorbereid op
de stappen die genomen worden. De tweede is onverwachts en gebeurt samen met 2Pinguïns.

Ouderavonden
Er zijn verschillende ouderavonden. In het begin van het schooljaar is er voor elke groep een aparte
informatieavond, waar met behulp van de kinderen uitgelegd wordt hoe het onderwijs in die groep
verloopt. De informatieavond staat gepland in de maand september. Voor groep 8 is er - meestal in
december - nog een speciale avond met informatie over het voortgezet onderwijs.
Daarnaast zijn er twee keer per jaar rapportavonden. Deze staan vermeld op de kalender. De
leerkracht en u bespreken samen op de afgesproken tijd de vorderingen en het wel en wee
betreffende uw kind. Op deze manier proberen we een gezamenlijke opvoedkundige en didactische
samenwerking te realiseren. De afspraak duurt tien minuten per kind.
Soms organiseren de school en de oudervereniging een algemene ouderavond met een bepaald
thema.
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Oudervereniging
De oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. Afhankelijk van de agendapunten zijn
er teamleden aanwezig. De oudervereniging ondersteunt het team bij de activiteiten van de school.
De bestuursleden van de oudervereniging worden op de jaarvergadering gekozen.
De bestuursleden van onze oudervereniging zijn:
Michiel van der Valk (voorzitter)
Daniel van der Staaij(penningmeester)
Rianne Beeloo
Marjon Boers
Wendy Moor
Sabrina Heskes

Cheryl van Antwerpen
Lenny van Daalen
Esther van der Ende
Kim Kerklaan
Krista Vink

Ouderbijdrage
De leerkrachten en oudervereniging zijn nogal eens in de gelegenheid leuke en interessante
activiteiten te ontplooien die niet van de normale schoolfinanciën betaald kunnen worden. De
vrijwillige ouderbijdrage stelt hen daartoe in staat. In het najaar ontvangt u een verzoek om deze
bijdrage te voldoen. Tevens wordt dan verantwoording gegeven van de bestede gelden en is er een
begroting voor het komende jaar bijgevoegd. De afhandeling berust bij MR en de OV.

Ouderhulp
Ieder schooljaar helpen er veel ouders met allerlei schoolzaken. U kunt op deze manier meer
betrokken raken bij het gebeuren op school en wij stellen uw hulp zeer op prijs. De ouderhulp stelt
ons in staat een intensievere begeleiding van de kinderen te verzorgen en extra activiteiten te
organiseren. De taak van ouders zal niet bestaan uit het geven van lessen. Voor elke vorm van
ouderhulp krijgt u vooraf een duidelijke instructie.Door uw hulp op school heeft u een
vertrouwenspositie. Wij verwachten dan ook van u dat u geen mededelingen over kinderen en
schoolzaken naar buiten doet.

Ouderportaal
Via het leerlingadministratiesysteem Parnassys kunnen ouders op internet het ouderportaal
bezoeken met daarbij de gegevens over de school en hun kind. Ook de scores van de toetsen
worden hier vermeld. Elke ouder ziet alleen de gegevens van het eigen kind.

Parkeren
We hopen dat u zo begaan bent met de veiligheid rond de school dat u uw kind zo min mogelijk met
de auto naar school brengt. Indien het een keer echt niet anders kan, vragen wij u om uw auto zo te
parkeren dat er geen hinder ontstaat voor de omwonenden en het overige verkeer en niet vlak voor
de uitgang van de hekken van school te parkeren, omdat dat gevaar oplevert voor overstekende
kinderen.

Pauze
Op onze school hanteren we gescheiden pauzetijden. De groepen 3, 5 en 7 hebben pauze van
10.00 uur tot 10.15 uur. De groepen 4, 6 en 8 hebben pauze van 10.20 uur tot 10.35 uur. Door het
aanhouden van verschillende pauzetijden hebben de kinderen meer ruimte op het schoolplein,
waardoor ze beter kunnen spelen.

Pesten
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen voelt op onze school. Daarom hebben
we afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Wij accepteren niet dat kinderen elkaar
pesten. We hebben een pestprotocol met gedragsregels dat aan het begin van het schooljaar met de
leerlingen besproken wordt. Wij sporen de kinderen aan bij ons te komen als ze gepest worden. Wij
hopen dat de ouders hun kind hetzelfde adviseren.
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Ook is er een meldpunt 'Pesten' bij juffrouw Marianne (groep 1-2b) en juffrouw Ingrid (groep 7b),
vertrouwenspersonen op onze school. Leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen op drie manieren
melden:

● per e-mail bernadetteschool@wsko.eu
● mondeling;
● schriftelijk.

U kunt ervan op aan dat een vertrouwenspersoon zorgvuldig met de meldingen om zal gaan. Zij
schakelt, indien gewenst, de directie of een groepsleerkracht in. Zie ook het hoofdstuk ‘Veiligheid’.

Plusleerkracht
Aan onze school zijn twee leerkrachten verbonden die invallen bij ziekte of afwezigheid van een
leerkracht. De overige dagen ondersteunen zij het onderwijsproces in diverse groepen volgens een
van te voren opgesteld rooster. Wij zetten de plusleerkrachten met name preventief in: ter
voorkoming van leerproblemen.

Rapportage
Er zijn veel momenten waarop u contact met de leerkrachten kunt hebben over het onderwijs en de
vorderingen van uw kinderen.
Zo krijgen de leerlingen (vanaf groep 3) 3 keer per jaar een rapport. Dit schooljaar is dat op de
volgende data: 24 november, 23 maart en 8 juli. Daaraan voorafgaand worden er voor het eerste en
tweede rapport ook rapportagegesprekken gehouden. U kunt de rapporten ook digitaal inzien via het
ouderportaal. Het laatste rapport staat al open vanaf woensdag 6 juli.
Voor de kinderen in groep 1/2  is er tweemaal een rapportagegesprek.
In de loop van het schooljaar worden leerlingen van groep 8 getest i.v.m. de keuze voor het
voortgezet onderwijs. Bij dit rapportagegesprek wordt ook uw kind uitgenodigd.

Regels
We hanteren de volgende schoolregels:

- We vinden iedereen even belangrijk.
- We zijn aardig voor elkaar.
- We helpen elkaar.
- We zijn respectvol en beleefd.
- We spelen en werken volgens de afgesproken regels.

In het begin van het schooljaar bespreken we deze regels in de klas. Daarna komen ze regelmatig
terug. Deze regels gelden op school en daarbuiten. Daarnaast hanteren we groepsregels. Dit zijn
regels die leerkrachten en kinderen in hun eigen groep in overleg met elkaar opstellen als aanvulling
op de schoolregels. Zowel schoolregels als groepsregels zijn zichtbaar in de klas opgehangen.

Recycling
De kinderen kunnen op school lege batterijen inleveren. De box staat bij de ingang vlak bij het
kantoor. Ook scheiden we papier van het overige afval. Daarvoor staat er in elk klaslokaal een
papierbox.

Roken
We zijn een rookvrije school. Het is voor medewerkers en (hulp)ouders niet toegestaan te roken in
het gebouw en op het schoolplein. Ook bij excursies, kamp en schoolreisjes is roken niet
toegestaan..
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S Schoolfotograaf
Dit schooljaar wordt er op donderdag 14 oktober en vrijdag 15 oktober van elke groep een
groepsfoto en van uw kind(eren) tevens een serie individuele foto’s gemaakt. Het maken van de
foto’s gebeurt vrijblijvend: u bepaalt zelf of u de foto’s wel of niet koopt. Er worden alleen foto’s
gemaakt van kinderen die op de Bernadetteschool zitten.

Schoolgids
Jaarlijks wordt aan de hand van het schoolplan de schoolgids bijgesteld en in de maand juni aan de
medezeggenschapsraad voorgelegd ter instemming. Na vaststelling door de raad wordt de gids
verspreid onder de ouders. De uitreiking aan de ouders / verzorgers gebeurt online.

Schoolplan
In het schoolplan, dat voor een periode van vier jaar opgesteld wordt, staat beschreven wat er
onderwezen wordt en hoe het onderwijs op school is georganiseerd. Voor ouders die het schoolplan
willen lezen, ligt er bij de directie een exemplaar ter inzage.

Schoolplein
Spelen na school mag best, maar ... alleen op de grote speelplaats. En ook onder de voorwaarde
dat de verantwoordelijkheid na schooltijd bij de ouders ligt.Trouwens: het spelen met gevaarlijke
attributen bijv. skateboards en harde ballen blijft wel verboden (ruitbreuk, overlast voor elkaar).

Schoolreisje
Eén keer per jaar gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 7 op schoolreisje. De kosten zijn ongeveer
€ 25,00. De leerlingen van groep 8 hebben geen schoolreisje, maar gaan op kamp.

Schoolspullen
We verzoeken de leerlingen van groep 4 t/m 8 om zelf voor een aantal schoolartikelen te zorgen. We
denken dan aan een lijmstift, schaartje (met naam), een notitieblok met lijntjes (A5-formaat), potlood
en viltstiften (niet meer dan 12), een plastic liniaal van 30 cm en een gum (geen kneedgum). En
natuurlijk een handige etui om alles netjes in op te bergen. De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben
bovendien een schoolagenda nodig. Wilt u uw kind van groep 3 een schaartje, een lijmstift en
viltstiften meegeven?  De andere benodigdheden krijgen ze op school.

Schooltas
Zoals u weet zijn boeken heel duur. We zijn er dan ook zuinig op. Het is een goede zaak als
kinderen dit ook leren. Omdat er vanaf groep 6 geregeld huiswerk wordt gegeven en er dus mappen
en boeken meegenomen kunnen worden is een schooltas noodzakelijk.

Schooltijden
Voor de groepen in het hoofdgebouw zijn de schooltijden als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30 - 14.30
Woensdag: 8.30 - 12.30 uur
Voor de groepen in de dependance zijn de schooltijden als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.15 - 14.15
Woensdag: 8.15 tot 12.15 uur
Een dringend verzoek: houdt u aan de schooltijden. Laat uw kind niet te laat, maar ook niet te vroeg
op school komen. Om 8.15 uur gaat de schooldeur open en kunnen de leerlingen in alle rust naar
binnen komen. We verzoeken de ouders vriendelijk zoveel mogelijk buiten te blijven.
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Schrijven
Een goede schrijfhouding en pengreep zijn van groot belang. Zeker op jonge leeftijd moet dit goed
worden aangeleerd. Probeert u daar thuis ook aandacht aan te schenken. U kunt hiernaar
informeren bij de klassenleerkracht.
De leerlingen krijgen, vanaf groep 4 als ze hebben leren schrijven, van school een rollerpen. Met
deze pen bevorderen we de pengreep en voorkomen we onnodige inktproblemen. Deze wordt
persoonlijk eigendom van de leerling. Wanneer de pen zoekraakt of stuk gaat, heeft het kind een
nieuwe nodig. Wij verzoeken u in dat geval via school een speciale rollerpen te kopen à € 3,00.

Social Schools
Zoveel mogelijk informatie verloopt via de app van Social Schools. Zo kunt u via de app uw kind ziek
melden, verlof aanvragen en de leerkracht(en) van uw kind(eren) een bericht sturen. Als uw kind 4
jaar wordt krijgt u een uitnodiging via Social Schools.

Spaanse les
Het is voor zeer goed presterende kinderen uit de groepen 7 en 8 mogelijk om Spaanse les te
krijgen. De les wordt één ochtend per week gegeven. Eén van de voorwaarden is dat het kind zelf
de leerstof verwerkt die op dat moment in de klas wordt behandeld.

Speelgoed
Wilt u de kinderen geen speelgoed mee naar school laten nemen?

Sportdag en sporttoernooien
Dit jaar is de sportdag op woensdag 1 juni. De Koningsspelen zijn op vrijdag 22 april. Natuurlijk doet
onze school ook weer mee aan diverse sporttoernooien zoals: het voetbaltoernooi in de
meivakantie, het handbaltoernooi in juni en de dam- en schaaktoernooien. U of uw kind krijgen
hierover bericht als de organisatie van zo’n toernooi wordt opgestart.

Studiedagen
Een aantal keren per jaar hebben wij studiedagen of -middagen met het team. Dan hebben de
leerlingen geen les. Tijdens deze dagen scholen wij ons bij en gaan wij dieper in op onderwerpen
zoals schoolvisie, onderwijskundige ontwikkelingen, nieuwe theorieën en inzichten, etc. Dit
schooljaar zijn ze gepland op donderdag 16 september, maandag 6 december en vrijdag 10 juni.
Met ons team werken we aan het concretiseren van onze onderwijsvisie, rekenen en leesonderwijs.

Telefonische bereikbaarheid
Wilt u één van onze leerkrachten telefonisch spreken dan kunt u het best voor of na schooltijd
bellen. Als u telefonisch iets met de leerkracht wilt bespreken, adviseren wij u dit na schooltijd te
doen, of een afspraak te maken. Vanaf 8.00 uur zijn wij (telefonisch) bereikbaar op school. Het is
niet mogelijk om een leerkracht onder de lestijd te bereiken, tenzij er sprake is van een noodgeval.

Toetsen
Kinderen van groep 3 t/m 8 maken regelmatig methode- en niet methodegebonden toetsen, zodat
ze weten hoe ver ze in hun ontwikkeling zijn. We nemen twee keer per jaar de toetsen af die bij het
leerlingvolgsysteem horen. Dit gebeurt in de maanden januari/februari (de Middentoetsen) en juni
(de Eindtoetsen). Het is mogelijk dat een leerling hogere resultaten voor de methodegebonden
toetsen haalt dan de andere toetsen of andersom. Methodegebonden toetsen vragen leerstof terug
van een korte periode van twee à drie weken. De stof zit nog betrekkelijk vers in het geheugen van
de leerling. De toetsen van het leerlingvolgsysteem vragen naar de te beheersen stof over een
langere periode (half jaar of langer) en zijn niet methodegericht. Er wordt meer een beroep gedaan
op het inzicht.
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Tussendoortjes
U kunt uw kind iets meegeven om te eten tijdens de ochtendpauze. Wij zouden dit tussendoortje
graag willen laten vallen onder de categorie ‘gezonde voeding’. Bij koekjes denken wij aan een Liga
of een kaakje, maar zeker niet aan stroopwafels of gevulde koeken. Als uw kind behoefte heeft aan
wat meer, dan is een boterham een goed alternatief. In alle groepen is snoep en frisdrank verboden
als tussendoortje. Maandag, woensdag en vrijdag zijn onze ‘gruitdagen’ waarop we groenten en fruit
eten in de ochtendpauze. We stimuleren dit ook op andere dagen. Op die manier werken we met
elkaar aan een gezonde leefstijl.
Wat drinken betreft zijn melkproducten, sappen en water lekker. In verband met de duurzaamheid
vragen wij u uw kind dit in een goed gesloten beker (voorzien van naam) mee te geven. Zo leert u
uw kind dat het belangrijk is verpakkingsmateriaal te beperken.

Typeles op school
Typen is in deze tijd een basisvaardigheid geworden. Steeds meer gebruiken kinderen het
toetsenbord om werkstukken of stelwerk te maken en de leerstof te verwerken. Dat kost onnodig
veel tijd als je niet met tien vingers blind kunt typen. Vlot kunnen typen is zo belangrijk geworden dat
we de kinderen van groep 7 onder schooltijd les geven in typevaardigheid. Elke week krijgen de
kinderen een half uurtje typeles met de nieuwe methode ‘Type World’. Na de laatste typeles zal een
examen worden afgenomen, waarna de leerling een certificaat ontvangt met daarop de behaalde
resultaten (aanslagen per minuut / accuratesse). Zonder te oefenen kun je niet leren typen. Naast de
typeles op school vragen we uw kind 4 keer per week extra te oefenen gedurende 20 minuten. Dat
kan via een licentie die een jaar geldig is (kosten € 30,-).

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021 / 2022
Wij brengen u tijdig op de hoogte van de vakanties zodat u er rekening mee kunt houden bij uw
vakantieplanning. Voor het komend jaar geldt het volgende vakantierooster:

Vakanties
Herfstvakantie maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
Pasen vrijdag 15 april 2022 t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei 2022 t/m vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren maandag 6 juni 2022
Zomervakantie maandag 11 juli 2022 t/m vrijdag 19 augustus 2022

Op vrijdagmiddag 24 december en op vrijdagmiddag 8 juli (voor de zomervakantie) is er geen school
en is de eindtijd 12 uur..
Vrijdag 25 februari is een roostervrije dag voor alle groepen.
De vakanties worden in overleg met andere basisscholen en het voortgezet onderwijs binnen onze
regio vastgesteld en kunnen dus afwijken van eventuele landelijke richtlijnen.

Veiligheid
In onze visie leren kinderen het best in een omgeving waarin ze zich veilig en vertrouwd voelen. Het
gevoel van veiligheid, geborgenheid, je thuis voelen, komt niet zomaar. Wederzijds respect is
daarvoor de basis. We leren de kinderen wat respect is. Veel samenwerken en elkaar helpen horen
daar ook bij. Het programma ‘De Vreedzame School’ is daarbij onze leidraad.
Om in de (fysieke) praktijk de veiligheid te waarborgen, is uiteraard het meenemen van gevaarlijke
dingen zoals (za)kmessen, vuurwerk, lucifers e.d. verboden op onze school. Maar dit gaat verder:
ook tijdens het vieren van het carnaval geldt een verbod op speelgoedmessen, -zwaarden, -pistolen,
-geweren, -revolvers, etc.
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Met ‘de veilige school’ bedoelen we niet alleen een school waar geen ongelukken gebeuren, maar
ook een school waar iedereen zich veilig voelt en niemand gepest wordt. Pestgedrag tolereren wij
niet en willen wij zoveel mogelijk voorkomen. Mede daarom is er veel toezicht op het plein en
worden signalen van onveiligheid/pestgedrag altijd heel serieus genomen (groepsgewijs en
individueel). De leerlingen wordt van jongs af aan geleerd hoe te reageren op plaag- en pestgedrag
(eerst proberen het samen op te lossen) en dit (als het doorgaat) bij de mediatoren/leerkrachten te
melden (dit is geen ‘klikken’). De school heeft een pestprotocol dat op school ter inzage ligt.
Wanneer u, als ouder, gevoelens van onveiligheid signaleert, horen wij dit graag. Pestgedrag kan
ook voortkomen uit een gevoel van onveiligheid. Op de site www.pestweb.nl kunt u, anoniem, tips
en advies krijgen om pestgedrag te stoppen of meer te weten komen over pesten.

Verjaardagen
Trakteren hoort bij een verjaardag. Wij zijn voorstander van gezond trakteren. Snoep wordt
uitgedeeld rond de eindtijd, zodat het mee naar huis genomen kan worden. Het is niet de bedoeling
dat broertjes of zusjes die elders zitten ook tijdens de les getrakteerd worden. Soms komt het voor,
dat er in de groep een kind zit dat een bepaald dieet volgt. Het is voor deze kinderen fijn als u daar
rekening mee houdt. U kunt bij de klassenleerkracht informeren of er kinderen zijn met een apart
dieet.

Vertrouwenspersoon
De school heeft twee schoolcontactpersonen aangewezen bij wie leerlingen, ouders/verzorgers en
medewerkers terecht kunnen als het gaat om persoonlijke dingen en/of situaties, waarin iemand zich
- op school - niet veilig voelt. Niet-veilige situaties ontstaan bij pesten, agressie, discriminatie en
ongewenste intimiteiten. Met ongewenste intimiteiten bedoelen we: ongewenste seksueel getinte
opmerkingen en/of aanrakingen, tijdens de les, in de school of op het schoolplein van volwassenen
of leerlingen. Leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers kunnen met dit soort problemen
terecht bij juffrouw Marianne (groep 1/2b) of juffrouw Ingrid (groep 7b). Zij zorgen er voor dat de
klacht zorgvuldig en in vertrouwen behandeld wordt.

Verkeersveiligheid
We vinden het belangrijk dat de kinderen de school veilig kunnen bereiken. We verzoeken daarom
de kinderen en de ouders zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Sommige
kinderen komen op de fiets naar school. De kinderen krijgen per groep voor hun fiets een plaats in
de fietsenstalling toegewezen. De leerlingen van groep 8 wordt een aparte plaats gewezen. De
fietsen moeten op slot gezet worden. De school is niet aansprakelijk voor vernieling of diefstal van
de fiets. Om ongelukken op de speelplaats te voorkomen, is het verplicht om op de speelplaats
naast de fiets te lopen. Ook vragen we de leerlingen om niet te fietsen op de stoep naast de school.
Wij verwachten i.v.m. de beperkte ruimte in de fietsenstalling dat de leerlingen die niet ver weg
wonen, lopend naar school komen.
Samen moeten we ervoor zorgen dat de lopende en fietsende kinderen de school veilig kunnen
bereiken en verlaten. Wij doen een beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel als u met de auto
komt.
Onze school heeft twee verkeersouders. Zij coördineren de verkeersactiviteiten mede namens Veilig
Verkeer Nederland. Zij doen dit belangeloos, ook voor uw kind. Wij verwachten dan ook dat u hen
met respect behandelt.

Verlof
Krachtens de Leerplichtwet mogen wij ouders slechts op grond van ‘gewichtige omstandigheden’
toestaan een leerplichtige leerling tijdelijk niet naar school te laten gaan. Deze zijn in de wet
omschreven en dienen onderbouwd te zijn door aantoonbare verklaringen. Extra schoolverlof kan in
geval van huwelijk, overlijden van naaste familieleden en jubilea e.d. worden opgenomen.
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In de leerplichtwet wordt slechts één uitzondering gemaakt: als één van de ouders/verzorgers door
zijn/ haar beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan. Redenen als verkeersdrukte,
uitnodiging van familie of vrienden, geen boekingsmogelijkheden, goedkopere tarieven gelden niet
als argument.
Voor alle verlofaanvragen, ook voor leerlingen die 4 jaar oud zijn, dient u aan te vragen via Social
Schools. De werkgeversverklaring mag bij de directeur van de school ingeleverd worden.
Een verlofaanvraag moet tijdig (minstens een maand tevoren) ingediend worden. Voor het verlenen
van verlof voor meer dan 10 schooldagen per jaar is goedkeuring nodig van de leerplichtambtenaar.
Indien ouders of verzorgers besluiten hun kind(eren) zonder toestemming van de directie thuis te
houden is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Dan is de school verplicht hiervan aangifte te
doen bij de ambtenaar van leerplicht. Deze maakt proces-verbaal op. Het gevolg kan zijn dat de
rechter een boete oplegt.

Verzekering
De leerlingen zijn door de WSKO collectief verzekerd. Deze verzekering geldt voor de reis van huis
naar school en terug (binnen één uur), het verblijf op school, excursies, schoolreisjes  e.d. mits in
schoolverband en zolang de kinderen onder toezicht staan. Ongevallen met daarbij schade aan het
eigen lichaam worden door  de verzekering gedekt. Dus geen brillen, fietsen, kleding, enz. Nadere
informatie kunt u lezen in de schoolgids.

Voor het eerst naar school
Voordat een kleuter op school komt, maakt de leerkracht van uw kind een afspraak om kennis te
maken. De leerkracht laat u en uw kind de klas zien.Tevens kunnen de ouders en de juf informatie
uitwisselen.

Webprotocol
Onze school heeft een eigen website. (www.bernadetteschool.nl ) en hanteert hiervoor een
webprotocol. In dit protocol staat vermeld:

● de doelstelling van de website;
● de verantwoording van de inhoud van de website;
● de werkwijze waarop informatie op de website geplaatst wordt;
● de regeling van het waarborgen van de privacy.

Voor de volledige inhoud van het webprotocol verwijzen we naar onze website.
Op de website zullen regelmatig foto’s en werkjes van kinderen gepubliceerd worden. Wij vragen
alle ouders jaarlijks om hun toestemming. Die toestemming kan uiteraard elk moment - schriftelijk -
worden ingetrokken. Foto’s en werkjes van kinderen waarvan de ouders bezwaar hebben gemaakt,
zullen niet gepubliceerd worden.

Website
Onze website (www.bernadetteschool.nl) wordt regelmatig bijgehouden. Kalenderwijzigingen
worden op de online kalender aan u doorgegeven.

Wensjes in groep 1 en 2
In deze groepen mogen de kinderen een wensje maken voor verjaardagen van vader en moeder.
Wij verzoeken u een week van tevoren een briefje mee te geven waarin vermeld staat voor wie het
wensje bedoeld is en de datum van het feest.
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Z Ziekmelding en afwezigheid
Wanneer uw kind ziek is, wilt u dit dan voor de aanvang van de lessen aan de school doorgeven via
Social Schools. Ook meldingen van andere vormen van afwezigheid, bijv. tandartsbezoek kunt u via
Social Schools doorgeven. Probeert u bezoeken aan de tandarts, dokter of ziekenhuis zoveel
mogelijk buiten schooltijden te plannen, zodat uw kind zo weinig mogelijk van de lessen mist.
Absenten worden door de leerkracht verwerkt in het leerlingadministratiesysteem Parnassys.

Zorg
In elke groep zitten wel kinderen die gedurende kortere of langere tijd extra aandacht of hulp nodig
hebben. Die zorg geven we op verschillende manieren. Dat staat in de schoolgids beschreven.
De onderwijsdiensten Samenwerkingsverband Westland en Onderwijs Advies geven hulp aan de
leerkrachten bij vragen rond individuele kinderen. De school kan in samenwerking met de ouders
het probleem aan deze diensten voorleggen. Hulpverlening gericht op een kind wordt alleen
gegeven als de ouders of verzorgers daarvoor toestemming geven.
De zorg strekt zich ook uit tot meerbegaafde leerlingen. Zij komen in aanmerking voor uitdagende
leerstof met behulp van opdrachten uit de methode, Levelwerk of Spaans.
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Alle belangrijke tijden en data op één bladzijde

Schooltijden
Voor de groepen in het hoofdgebouw zijn de schooltijden als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30 - 14.30
Woensdag: 8.30 - 12.30 uur

Voor de groepen in de dependance zijn de schooltijden als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.15 - 14.15
Woensdag: 8.15 tot 12.15 uur

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021 / 2022:
Vakanties
Herfstvakantie maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
Pasen vrijdag 15 april 2022 t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei 2022 t/m vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren maandag 6 juni 2022
Zomervakantie maandag 11 juli 2022 t/m vrijdag 29 augustus 2022

Op vrijdagmiddag 24 december en op vrijdagmiddag 8 juli (voor de zomervakantie) is er geen
school en is de eindtijd 12 uur..
Vrijdag 25 februari is een roostervrije dag voor alle groepen.
De vakanties worden in overleg met andere basisscholen en het voortgezet onderwijs binnen onze
regio vastgesteld en kunnen dus afwijken van eventuele landelijke richtlijnen.

Studiedagen:
Donderdag 16 september, maandag 6 december en vrijdag 10 juni

Gymtijden:
Maandag:3a, 3b, 6a, 7a, 7b, 8a, 8b
Dinsdag: 4a, 4b,5a,5b,6b, 7a, 7b
Woensdag: 3a, 3b, 4b
Donderdag: 4a, 5a, 5b, 6a, 6b, 8a, 8b

Sportdag: woensdag 1 juni

De overige data vindt u overzichtelijk terug op de jaarkalender 2021-2022, deze vindt u op Social
Schools en op de website.
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