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Aansprakelijkheid  
De kinderen krijgen op school 
bijna alle materialen die zij nodig 
hebben. Deze worden gratis 
vervangen bij normale slijtage. In 
andere gevallen (vernieling, onachtzaamheid) 
zijn de kosten voor de ouders.

Afwezigheid  
Een ziekmelding geeft u door aan de conciërge. 
Dit kan telefonisch tussen 8.00 en 8.25 uur via 
telefoonnummer 010 - 482 84 22. De conciërge meldt 
het bij de groepsleerkracht. U kunt de ziekmelding ook 
doorgeven via de website onder het kopje Ouders 
> Ziekmeldingen. Als een kind afwezig is zonder 
afmelding, dan bellen we de betreffende ouders.

Batterijen 
U kunt uw oude batterijen op school 
inleveren. De school wordt door de 
gemeente gesubsidieerd na inlevering. 
Hoe hoger het gewicht aan batterijen 
dat we inleveren, hoe meer het oplevert. 

Uit de opbrengst kunnen we extra dingen 
aanschaffen zoals, extra speelleermaterialen voor 

de groepen 1, 2 en 3. De batterijbakken staan bij de 
ingang aan de Percevalweg en aan de Koninginneweg 
(de ‘voordeur’).

Van A tot Z

Bel (schoolbel) 
De eerste schoolbel gaat 10 minuten voor het begin 
van de lestijd. Alle kinderen mogen dan naar binnen. 
Als de tweede schoolbel gaat, beginnen de lessen. Zie 
‘Lestijden’ voor de exacte tijden.

Bel (deurbel) 
Na half negen zijn de deuren van de school gesloten. 
Komt u later, bel dan aan bij de voordeur.

Bewegingsonderwijs  
De kinderen in de kleutergroepen hebben 
bewegingsonderwijs in de gymzaal en in het 
speellokaal. Ook spelen ze elke dag buiten. De 
groepen 1 en 2 hebben twee keer in de week 
bewegingsonderwijs. De kinderen van de 
groepen 3, 4, 7 en 8 hebben tweemaal per week 
bewegingsonderwijs in onze gymzaal. De kinderen 
van de groepen 5 en 6 verruilen hun tweede 
les gedurende de helft van het schooljaar voor 
een schoolzwemles. Alle schoolzwemlessen en 
bewegingsonderwijslessen van de groepen 1 t/m 8 
worden door vakleerkrachten gegeven. 
 
Vanaf groep 3 is goede gymkleding verplicht. Dat kan 
een gympakje zijn of een sportbroekje en een T-shirt 
met mouwen. In ieder geval geen kleding die ook in 
de klas is gedragen. Sportschoenen, die niet buiten 
gedragen zijn, zijn zeer aan te bevelen. Heeft een kind 

geen schone sportschoenen bij zich, dan moet er op 
blote voeten gesport worden. Op sokken sporten is 
gevaarlijk, dus niet toegestaan. Kan een kind, door wat 
voor reden dan ook, niet meedoen, dan graag even 
een briefje meegeven voor de leerkracht.

Bibliotheek 
Wij lenen boeken van de grote bibliotheek. Deze 
boeken kunnen in de klas door de kinderen gelezen 
worden. De school heeft ook een eigen bibliotheek. 
We streven ernaar om elk jaar met alle groepen een 
keer op bezoek te gaan bij de openbare bibliotheek.

Binnen brengen  
Ouders zijn voor ons enorm belangrijk. Want een 
goede relatie met u, betekent een goede relatie met 
uw kind. Het vergroot het vertrouwen in elkaar en er 
kan een mooie samenwerking ontstaan die ten goede 
komt aan de leerprestaties van uw kind.

Wilt u een afspraak maken met de leerkracht van uw 
kind? Neem dan gerust contact met hem of haar op of 
loop na schooltijd even de klas binnen. Wij vinden het 
belangrijk dat u als ouder gehoord en gezien wordt. 

Van Brienenoordschool  
Onze school is vernoemd naar de brug en het eiland. 
Het wapen van de familie Van Brienen, waar de brug en 
het eiland hun naam aan danken, hangt in de gang van 
onze locatie aan de Koninginneweg.

Lees Lees 
verderverder
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Buitenschoolse opvang
Binnen ons schoolgebouw aan de Percevalweg bieden 
wij ook buitenschoolse opvang aan. Hier werken wij 
samen met Stichting GroeiBriljant.

Creatieve ochtend 
Naast de gewone handvaardigheids-
lessen, wordt er twee keer per jaar een 
creatieve ochtend georganiseerd. 
De kinderen kunnen dan uit een aantal 
opdrachten en onderdelen kiezen. Deze worden 
uitgevoerd in kleine groepjes, onder leiding van een 
ouder of leerkracht.

Computer 
Alle groepen gebruiken computers en/of mobiele 
devices. Het aantal computers/devices op school 
groeit steeds. Er verschijnt steeds meer goede 
software op de markt (o.a. Ambrasoft, waarmee we 
ook in de klassen werken) die geschikt is voor de 
basisschoolleeftijd. Ook bij veel onderwijsmethoden 
horen computerprogramma’s. Op school is er een 
netwerk dat o.a. is aangesloten op “Kennisnet”. De 
kinderen werken ook zelfstandig op de computer/
device.

Continurooster
De school heeft een continurooster. Dat betekent 
dat de kinderen samen met de leerkracht op school 
lunchen. Na de lunch krijgen de leerlingen een half uur 
een beweegactiviteit van de Feyenoord Foundation.

Dagprogrammering
Om onze kinderen meer te bieden 
dan wat mogelijk is binnen het 
reguliere basisonderwijs is, werken 
wij volgens de zogenaamde ‘Dagprogrammering’. 
Binnen dit lesprogramma zijn elke week tien extra 
activiteitenuren opgenomen. Uren die we gebruiken 
voor een bredere ontwikkeling van de kinderen op het 
gebied van rekenen, taal en lezen. Daarnaast krijgen de 
leerlingen ook extra lessen in onder andere kunst en 
cultuur, bewegen en sport en techniek. 

Dependance  
Omdat niet alle kinderen in het hoofdgebouw passen, 
hebben we een dependance. Deze is gevestigd 
aan de Koninginneweg 5, circa 300 meter van het 
hoofdgebouw.

Dieet  
Als uw kind zich aan een bepaald dieet moet houden of 
een voedselallergie heeft , is het belangrijk om dit door 
te geven aan de leerkracht. In onderling overleg is er 
dan vaak een oplossing te bedenken voor traktaties.

Dieren in school  
Het meenemen van dieren naar school is niet 
toegestaan, omdat sommige kinderen allergisch zijn. 
Na overleg met de leerkracht kan er een uitzondering 
gemaakt worden, bijvoorbeeld voor een spreekbeurt. 

Duobaan 
Een duobaan ontstaat als twee leerkrachten elk, voor 
een deel van de week, zijn aangesteld voor één groep. 
Een groep heeft in principe nooit meer dan twee vaste 
leerkrachten, maar door het enorme lerarentekort 
moeten we soms van deze regel afwijken.

Engels  
In de groepen 1 t/m 8 geven we het vak 
Engels. We gebruiken hiervoor de methode 
Groove.me. Het startpunt van de lessen 
is popmuziek. Met Groove.me leren de 
kinderen Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en 
zingen.

Excursies 
Enkele malen per jaar gaan we met de kinderen op 
excursie, bijvoorbeeld naar een museum, expositie 
of pretpark. Op zo’n dag kunnen wij uw hulp goed 
gebruiken. Zo vragen wij wel eens ouders om te 
rijden. Rijdt u mee? Gordels om en zorg voor een 
inzittendenverzekering. De school kan zich hiervoor niet 
verzekeren. 

Feesten
In de loop van het schooljaar besteden 
we aandacht aan een aantal feesten 
en evenementen zoals Sinterklaas, 
Kerstmis, Pasen, moeder- en vaderdag. 

De OR is altijd bijzonder actief met de 
organisatie.

Fietsen 
Soms gaan we met de oudere kinderen op de fiets 
ergens heen, zoals dichtbij gelegen excursie-adressen. 
Ook neemt groep 8 de fietsen mee met de werkweek. 
Als de kinderen op de fiets naar school komen, 
willen we graag dat deze in de fietsenrekken worden 
geplaatst. Op het schoolplein mag niet gefietst worden. 
Wanneer uw kind geen fiets heeft, overleg dan met 
de leerkracht/directie. Wij zoeken dan samen naar een 
passende oplossing.

Lees Lees 
verderverder
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Fotograaf 
Elk jaar komt de schoolfotograaf op school. Wij werken 
dit jaar opnieuw met Foto Koch. Geheel vrijblijvend 
maken zij van alle kinderen een individuele foto en een 
groepsfoto. Na de foto’s bekeken te hebben, kunt u zelf 
besluiten of u ze tegen betaling wilt afnemen of niet. 
Alle foto’s en gegevens worden bij Foto Koch volgens 
de richtlijnen van de AVG beveiligd. Meer informatie 
vindt u op www.fotokoch.nl/privacyverklaring.

Gesprek 
Heeft u vragen of behoefte aan overleg? 
Spreek dan de leerkracht aan na schooltijd. 
Mocht het nodig zijn, dan kunt u op dat 
moment een afspraak maken voor later. Dan 

kan de leerkracht zich voorbereiden. Ook 
voor gesprekken met de intern begeleider en de 

directeur moet u vooraf een afspraak maken.

Gevonden voorwerpen  
Bij de conciërge kunt u informeren of er kwijtgeraakte 
spullen zijn teruggevonden. De conciërge bewaart de 
gevonden voorwerpen tot het begin van een nieuw 
schooljaar.

Hoofdluis 
Het kan voorkomen dat uw kind 
hoofdluis heeft. Zo af en toe steekt 
dit lastige beestje op school z’n kop 
op. Eén ding is zeker: het ligt niet aan 
de hygiëne bij u thuis of op school. Het kan iedereen 
overkomen. Het is wel belangrijk het op school te 
melden. Wij kunnen dan melding maken van het feit 
dat er op school hoofdluis is geconstateerd. Op die 
manier kunnen andere ouders hun kind goed in de 
gaten houden, zodat de ‘plaag’ weer snel onderdrukt 

is. Op school is een informatiefolder te krijgen over hoe 
je hoofdluis bestrijd. Regelmatig (na iedere vakantie) 
controleren wij de kinderen ook op school. Als er 
hoofdluis geconstateerd wordt, dan hoort u dit van ons. 
Uw kind kan weer naar school nadat hij of zij behandeld 
is. Heeft u bezwaren tegen controle op school, vraag 
dan een gesprek aan met de directie.

Informatieavond 
Aan het begin van een nieuw 
schooljaar gaat de leerkracht, tijdens 
een informatieavond, in op het 
jaarprogramma. Ook vertelt de leerkracht 
over een aantal huishoudelijke zaken, die voor die 
groep van belang zijn.

Invalleerkrachten 
Alle kinderen krijgen af en toe te maken met 
invalleerkrachten of vervangers. Bijvoorbeeld als hun 
vaste leerkracht ziek is. Of een dag verlof heeft voor na- 
en bijscholing, studie of een huwelijk. Ook dan worden 
zij vervangen in hun lestaak.

Jeugdtijdschriften 
U kunt bij het begin van het 
schooljaar, via de school, een 
abonnement nemen op een van de 
jeugdtijdschriften van de uitgeverij 
Malmberg. Bobo is er voor de 
kleuters; Okki voor groep 3, Jippo voor groep 4, 
Taptoe voor groep 5 en 6 en Floo voor groep 7 en 8. 
In groep 7 en 8 kunnen de kinderen zich bovendien 
abonneren op het tijdschrift ‘Hello You’. Dit is een 
tijdschrift voor Nederlandse kinderen in de Engelse 
taal. Voor de kinderen in de bovenbouw is er ook 
nog ‘National Geographic Junior’. Aan het begin van 

het schooljaar krijgt u hierover een folder. U kunt zich 
abonneren voor een jaar, dit abonnement loopt na 
een jaar automatisch af. De kinderen ontvangen de 
tijdschriften op school.

Kennismakingsgesprekken
In het begin van het schooljaar kunt 
u in een persoonlijk gesprek met de 
leerkracht van gedachten wisselen over 
het gedrag, de mogelijkheden en de 
verwachtingen van uw kind. U ontvangt hier 
vanzelf een uitnodiging voor.

Klachtenregeling 
Elke school moet een klachtenregeling hebben. 
Natuurlijk heeft het de voorkeur dat problemen 
tussen de direct betrokkenen worden opgelost. Maar 
als de problemen onopgelost blijven, kan men zich 
wenden tot de interne vertrouwenspersoon. Op iedere 
school is minstens één interne vertrouwenspersoon 
aanwezig. Deze kan doorverwijzen naar de externe 
vertrouwenspersoon. Dit is iemand die niet 
schoolgebonden is. Deze persoon kan bemiddelen 
en ondersteunen en, indien noodzakelijk, de 
klachtencommissie inschakelen. De volledige 
klachtenregeling ligt op school ter inzage. Zie ook 
deel 1, hoofdstuk 9.5 van de schoolgids.

Lestijden  
De lestijden vanaf schooljaar 2021/2022 zijn als volgt:

Ma, di, do & vr
Moment Koninginneweg  Percevalweg
Eerste bel:  08.15 uur 08.25 uur 
Start les: 08.25 uur 08.35 uur
Einde middag: 14.25 uur 14.35 uur

Lees Lees 
verderverder
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Woensdag
Moment Koninginneweg Percevalweg
Eerste bel:  08.15 uur 08.25 uur 
Start les: 08.25 uur 08.35 uur
School uit: 12.25 uur 12.35 uur

Medezeggenschapsraad 
In hoofdstuk 2 van de schoolgids vindt u meer 
informatie.

Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

Medio 2012 trad de Wet verplichte meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze 
wet verplicht scholen en een aantal andere organisaties 
om een meldcode te gebruiken voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling, waaronder ook seksueel geweld, 
vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis) 
en eergerelateerd geweld. Het doel hiervan is om 
medewerkers te ondersteunen in de omgang met 
signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De 
meldcode bevat een stappenplan dat de medewerker 
door het proces leidt, vanaf het moment dat hij signaleert 
tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing 
neemt over het doen van een melding. De overheid 
verwacht dat dit een bijdrage levert aan een effectieve 
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De 5 stappen zijn: 
stap 1: In kaart brengen van signalen;
stap 2: Collegiale consultatie. Bij twijfel: Veilig Thuis 

(anoniem), letseldeskundige;
stap 3: Gesprek met betrokkene(n) en (indien van 

toepassing) het kind;
stap 4: Wegen van geweld en/of kindermishandeling. 

Gebruik het afwegingskader. Bij twijfel: altijd 
Veilig;

stap 5: Beslissen met Veilig Thuis. 

Naast de meldcode is er op school een aandachts-
functionaris met wie leerkrachten, ouders en anderen 
hun zorgen kunnen bespreken.

U kunt ook bij Ellen Nieuwenhuizen terecht, zij is onze 
schoolmaatschappelijk werkster. Ellen Velthuizen is 
telefonisch bereikbaar via 06 - 811 738 76 en houdt 
elke donderdag spreekuur van 8.00 - 9.00 uur (locatie 
Percevalweg, kamer tegenover directiekamer).

Melk 
Bij de inschrijving van uw kind vragen wij u of uw kind 
gebruik gaat maken van de schoolmelkvoorziening. U 
kunt kiezen uit halfvolle of volle melk, chocolademelk of 
drinkyoghurt. Als u hiervoor kiest, moet u een formulier 
invullen, waarin u Campina machtigt dit bedrag van uw 
bankrekening af te schrijven. Abonnementen worden 
automatisch verlengd, behalve als uw kind naar het 
voortgezet onderwijs gaat.

Mobiele telefoons
Leerlingen leveren hun telefoons op school in bij de 
leerkracht of bewaren de telefoon in hun schooltas. Bij 
inlevering bewaart de leerkracht de telefoon in een 
kluisje of in een telefoonzak. De leerkracht beslist of de 
leerlingen de telefoon tijdens de les mogen gebruiken, 
bijvoorbeeld bij rekenen. De leerling is geheel zelf 
verantwoordelijk voor zijn telefoon. De school kan 
niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of 
beschadiging.

Musical 
Langzamerhand is er op school een traditie ontstaan 
in het uitvoeren van musicals. Groep 8 sluit de 
basisschooltijd af met een grote afscheidsmusical, die 
ook wordt opgevoerd voor alle andere kinderen. U 
bent van harte welkom op de afscheidsavond.

Nieuwsbrief 
Een keer per maand komt er een 
nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief 
brengt zowel belangrijke praktische 
informatie als inkijkjes in wat er de afgelopen 
maand op school en in de klassen gebeurd is. U 
ontvangt deze nieuwsbrief door u hierop te abonneren 
via de website. U ontvangt dan maandelijks de 
nieuwsbrief per e-mail. Ze zijn ook te lezen op onze 
website:  www.vanbrienenoordschool.nl.

Abonneer u alstublieft op de nieuwsbrief zodat u geen 
belangrijke mededelingen en informatie mist.

Ouderraad 
Hierover leest u meer in hoofdstuk 2 van de 
schoolgids.

Ophalen van uw kind 
Vooral de jongere kinderen worden door de 

ouders of anderen na schooltijd opgehaald. U 
kunt wachten bij de ingang waar uw kind normaal ook 
naar binnen gaat. De kinderen van de groepen 1 en 
2 kunt u bij de buitendeur op het kleuterplein van de 
Percevalweg ophalen. Haalt een andere persoon dan 
normaal uw kind op, meldt dit van te voren even aan de 
leerkracht. U zult begrijpen dat wij uw kind niet aan een 
voor ons onbekende meegeven. Bent u verlaat, bel dan 
even naar school.                             
                                         
Ouderavonden
Er bestaan verschillende soorten ouderavonden:
• Een informatieavond aan het begin van het 

schooljaar, waarin de leerkracht het jaarprogramma 
doorneemt met de ouders.

Lees Lees 
verderverder
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• Tentoonstellingsavonden en uitvoeringsavonden van 
b.v. musicals, waarbij de kinderen ook welkom zijn.

• Spreekavonden n.a.v. het rapport.
• De kennismakingsavond waarin u persoonlijk de 

verwachtingen van uw zoon/dochter bespreekt met 
de leerkracht.

(Vrijwillige) Ouderbijdrage 
De activiteiten van de ouderraad worden gefinancierd 
door de ouderbijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage, 
maar wel een belangrijke. Zonder deze bijdrage 
kunnen de activiteiten namelijk niet worden bekostigd. 
De ouderraad betaalt er onder andere de 
Sinterklaasviering, kerstviering, paasviering, sportdag 
en het zomerfeest van. Denk ook aan het huren van 
materiaal en/of locaties voor diverse festiviteiten, 
een aanvulling op de schoolreizen, versieringen en 
extraatjes voor in de klas. De ouderbijdrage wordt elk 
jaar opnieuw vastgesteld. Wanneer uw kind deelneemt 
aan de werkweek en het schoolreisje en u foto’s 
afneemt van de schoolfotograaf, dan betaalt u voor 
deze foto’s apart.

Pauzesport
Tussen de middag krijgen de 
kinderen, na het eten en drinken bij 
de leerkracht, een beweegactiviteit 
aangeboden. Dit gebeurt onder 
begeleiding van de Feyenoord Foundation.  Het 
belangrijkste doel is om kinderen te laten bewegen. 
Ook wordt er een vrije zone ingevoerd waar kinderen 
vrij kunnen spelen. De activiteiten zijn gericht op:
• Sportlessen waarbij kinderen diverse sporten kunnen 

ervaren maar ook de basistechnieken kunnen 
aanleren. 

• Spellessen gericht op sociale vaardigheden waarbij 
kinderen spelenderwijs in aanraking komen met 
diverse aspecten zoals omgaan met winst/verlies, 
samenwerken, tegen grenzen aanlopen. 

Peuteropvang 
Te jong voor school, maar nieuwsgierig genoeg 
om de wereld te ontdekken? In ons gebouw aan 
de Percevalweg bieden we ook peuteropvang aan. 
Hiervoor werken we samen met  Stichting GroeiBriljant  
die ook tot de SWKGroep behoort.

Plusklas 
Een aantal kinderen heeft meer uitdaging in het 
aanbod nodig. Daarvoor is er de onderbouw-plusklas 
en de bovenbouw-plusklas. De kinderen krijgen 
hier extra uitdagingen, werken aan de 21ste-eeuwse 
vaardigheden en eigen leerdoelen. U kunt hier meer 
over lezen in hoofdstuk 5.

Poëziedag 
Elk jaar (meestal in maart) is er op school een 
poëziedag. De hele dag zijn dan alle kinderen bezig 
met gedichten maken en beluisteren. De resultaten 
worden op een originele manier naar buiten gebracht. 
Natuurlijk doen we ook op andere momenten het 
nodige aan poëzie, zo doen we regelmatig mee met 
activiteiten rondom Poetry International.

Privacy 
De school zal nooit zomaar gegevens doorgeven aan 
derden. Alleen instanties of personen die functioneel 
iets met de school te maken hebben, hebben beperkt 
toegang tot bepaalde gegevens. U moet hierbij 
denken aan de schoolarts, de verpleegkundige en de 
schoolinspectie. Iedere ouder wordt bij inschrijving van 
hun kind(eren) gevraagd een toestemmingsformulier te 
tekenen.

Projectweken 
Zes keer per jaar organiseren we een groot project. 
Hierbij worden leeractiviteiten georganiseerd rondom 
een bepaald thema. Denk daarbij aan kunst, vervoer, 
voeding of communicatie. Er worden uitstapjes 
gemaakt, werkstukken in elkaar gezet en het thema 
wordt afgesloten met een grote tentoonstelling.

Rapportage 
De kinderen krijgen twee keer per 
jaar een rapport. Het gaat bij de 
groepen 1 en 2 om een zogenaamd 
‘vorderingenrapport’. Vanaf groep 3 
krijgen de kinderen een rapport waarin 
ze kunnen zien hoe ze ervoor staan op sociaal-
emotioneel vlak, de Cito-toetsen en de resultaten van 
de cognitieve vakken.
De rapportmap gaat de hele basisschoolperiode mee 
en wordt elk half jaar aangevuld door de leerkracht. 
Achterin de rapportmap is een verklaring van alle 
gebruikte woorden te vinden en een overzicht uit het 
leerlingenvolgsysteem. Bij de rapporten is ook een 
uitnodiging gevoegd voor de spreekavond. Van deze 
spreekavond kunnen ook de ouders van de 4-jarigen 
die nog geen rapport krijgen, gebruikmaken. Natuurlijk 
kunt u ook op andere momenten in het schooljaar met 
de leerkracht spreken over de vorderingen en het 
functioneren van uw kind. 

Roken 
Roken is zowel in de school, als op of rond het 
schoolterrein verboden. De overheid stelt rond alle 
schoolgebouwen een rookvrije zone in. 

Lees Lees 
verderverder
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Schoolarts/verpleegkundige
De schoolverpleegkundige is mevrouw 
H. Boukhari van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin Rijnmond. Kinderen van vijf jaar 

worden opgeroepen voor een onderzoek 
naar gezondheid, groei en ontwikkeling. In het jaar 

dat uw kind negen wordt, krijgt hij of zij een prik 
tegen bof, mazelen en rode hond (BMR) en tegen 
difterie, tetanus en polio (DTP). Verder is het mogelijk 
dat u wordt opgeroepen voor een extra individueel 
onderzoek of kan een adviesgesprek met de schoolarts 
of verpleegkundige plaatsvinden. Ook is het mogelijk 
zelf een onderzoek aan te vragen. Mevrouw Boukhari is 
bereikbaar via 06 - 35 12 47 13.

Schooldocumenten
Middels een aantal documenten (te vinden op 
onze website) informeren wij u nog een stukje 
gedetailleerder over onze school.
• Schoolplan: dit plan beschrijft onder andere de 

schoolorganisatie, de doelstellingen en inhoud van 
het onderwijs en de planning voor de komende 
jaren. In de loop van de jaren verandert er natuurlijk 
het een en ander in de samenleving, dus ook op 
school. Zo schaft de school regelmatig nieuwe 
methoden aan. Ons streven is immers gericht op 
het verbeteren van het onderwijs. Het schoolplan 
wordt dan ook regelmatig aangepast aan de 
veranderde omstandigheden en nieuwe inzichten. 
De laatste versie van dit plan is te vinden onder 
“school/schooldocumenten” op de website. Een 
nieuwe versie van het schoolplan zal dit schooljaar 
verschijnen.

• Schooljaarplan: dit plan wordt jaarlijks vastgesteld en 
regelt alle zaken rond formatie, personele bezetting 
en planning van vakanties, evenementen en 
uitstapjes. 

• Zorgplan: hierin staan alle zaken rond extra aandacht 
voor leerlingen met problemen.

• Het ICT-plan: hierin vindt u al onze voornemens rond 
het computergebruik en het computeronderwijs.

• Het veiligheidsplan: hierin staat beschreven hoe te 
handelen bij calamiteiten. Het ontruimingsplan is 
hiervan een onderdeel.

Ook kent de school een aantal protocollen. Hierin is 
vastgelegd hoe wij handelen in uiteen-
lopende situaties. Er zijn onder andere protocollen 
opgesteld voor de volgende onderwerpen:
• dyslexie
• toetsen 
• rouw en verlies 
• grensoverschrijdend gedrag
• kindermishandeling 
• pesten
• medicijnverstrekking en medische handelingen
• overgang van groep 2 naar groep 3 
• school en scheiding 
• ernstige ziekte of overlijden van een kind of 

leerkracht. 

Wanneer de verschillende plannen, beleidsstukken en 
protocollen zijn herzien en vastgesteld, plaatsen we 
deze op onze website. Ook zijn ze bij de directie op te 
vragen.

Schoolmaatschappelijk werk 
Gelukkig gaat het met de meeste gezinnen en kinderen 
goed en is er geen hulp nodig. Maar soms heb je als 
ouders wel vragen. Waar kunt u dan terecht?

Ondanks de veranderingen in de jeugdzorg 
blijft het schoolmaatschappelijk werk verbonden 
aan de basisscholen in Rotterdam. Op de 
Van Brienenoordschool is op donderdag een 

schoolmaatschappelijk werker op school aanwezig: 
Ellen Velthuizen. U kunt bij haar terecht als u zich 
zorgen maakt over uw kind en u wilt dit bespreken. 
Bijvoorbeeld: 
• als uw kind niet lekker in z’n vel zit 
• als uw kind niet goed mee komt op school 
• als uw kind het moeilijk heeft omdat u gaat scheiden 
• als uw kind gepest wordt 
• als uw kind niet luistert 
• als uw kind niet goed met andere kinderen omgaat 
• als uw kind het moeilijk heeft met ziekte of overlijden 

van een dierbare 
• als u een andere vraag heeft, die met uw kind te 

maken heeft en u weet niet waar u met die vraag 
terecht kunt.

In een of meerdere gesprekken kijkt de school-
maatschappelijk werker samen met u wat er nodig 
is en hoe u met de situatie om kunt gaan. Zij geef 
informatie, adviezen en tips. Is de hulp van het 
schoolmaatschappelijk werk niet voldoende, dan 
zoekt zij met u naar geschikte vervolghulp. Dat 
kan bijvoorbeeld hulp van een pedagoog, de 
schoolverpleegkundige of van het wijkteam zijn. Neem 
gerust contact op of loop even binnen. Ellen Velthuizen 
is telefonisch bereikbaar via 06 - 811 738 76 en houdt 
elke donderdag spreekuur van 8.00 - 9.00 uur (locatie 
Percevalweg, kamer tegenover directiekamer).

Schoolreis 
Elk jaar gaan alle kinderen op schoolreis. Dit uitstapje 
vindt meestal plaats in één van de laatste maanden van 
het schooljaar. De kosten van het schoolreisje zijn niet 
inbegrepen in de vrijwillige ouderbijdrage. Natuurlijk 
wordt u vooraf uitgebreid geïnformeerd over de tijden, 
bestemming en andere bijzonderheden.

Lees Lees 
verderverder
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Schoolshirts 
De school is in het bezit van een aantal schoolshirts. 
Deze worden gebruikt bij sporttoernooien. Als uw kind 
zo’n shirtje heeft gebruikt, is het de bedoeling dat het 
ongewassen wordt ingeleverd. Het wassen doen we 
centraal.         
                                                    
Schooltuintjes 
De kinderen van de groepen 6 en 7 werken een seizoen 
in de schooltuintjes. U zult de resultaten thuiskrijgen 
in de vorm van bloemen en groenten. Ook bij het 
onderhoud van de tuinen rond de school, spelen de 
oudere kinderen een rol.

Schorsing en verwijdering
Als een leerling zich herhaaldelijk misdraagt, kan 
het schoolbestuur op advies van de schooldirectie 
besluiten de leerling voor een bepaalde tijd (ten 
hoogste een week) te schorsen. Dit kan alleen 
na overleg met de ouders en leerkracht van de 
betrokken leerling. De school blijft gedurende de 
schorsingsperiode verantwoordelijk voor het onderwijs 
aan de leerling. Tijdens de schorsingsperiode maken 
school, ouders en leerling duidelijke afspraken over de 
toekomst.

Verwijdering van een leerling is een uiterste maatregel 
en is gebonden aan wettelijke voorschriften: ouders 
moeten zijn gehoord, de school moet aantoonbaar 
gezocht hebben naar een andere school en ouders 
kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit van het 
schoolbestuur. De schooldirectie kan het schoolbestuur 
adviseren tot verwijdering van een leerling wanneer er 
bijvoorbeeld een vertrouwensbreuk tussen ouders en 
school is, of als een leerling zoveel zorg en aandacht 
vraagt dat het ten koste gaat van andere kinderen. 
Bijvoorbeeld indien er sprake is van onveilige situaties 
rondom het betreffende kind en/of de veiligheid van 

andere kinderen in het geding is. Hetzelfde geldt voor 
de veiligheid van het personeel, ouders en overige 
betrokkenen bij de school.

SKVR 
Alle kinderen krijgen twee keer per jaar een activiteit 
op kunstzinnig gebied aangeboden. Dit wordt 
georganiseerd door de SKVR, een stichting van de 
gemeente Rotterdam. Denk aan theaterstukken, 
poppenkast, dans, muziekuitvoeringen of bezoeken 
van schrijvers van kinderboeken aan de school.  De 
activiteiten van de SKVR maken deel uit van een 
breed cultuurtraject dat wij samen met het KCR 
(Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam) aan het 
vormgeven zijn. Meer informatie over het KCR vindt u 
op www.kc-r.nl. 

Sponsorbeleid 
De school voert een terughoudend beleid wat betreft 
sponsors. Dit houdt in dat reclame in schoolkrant 
of programmaboekje geen probleem is, maar dat 
sponsornamen in principe niet in het lesprogramma 
mogen voorkomen en mogelijke sponsoren geen 
invloed uitoefenen op het lesprogramma.

Sportdag 
Elk jaar organiseren we een schoolsportdag. Er 
zijn afzonderlijke dagen voor onder-, midden en 
bovenbouw. Alle kinderen doen hieraan mee, maar er 
wordt natuurlijk wel rekening gehouden met de groep 
waarin de kinderen zitten, wat betreft de onderdelen. 
In de eerste jaren zijn het nog vooral spelletjes, later 
komen er steeds meer ‘echte’ sporten bij.

Sporttoernooien 
De kinderen uit de bovenbouw doen regelmatig 
mee met sporttoernooien. Deze toernooien gaan in 
competitieverband met andere scholen. U moet hierbij 

denken aan sporten als: voetbal, basketbal, handbal, 
slagbal en volleybal. We hebben inmiddels al een 
indrukwekkende verzameling prijzen verzameld.

Spreekbeurten 
In de groepen 6, 7 en 8 houden de kinderen 
spreekbeurten. De kinderen bepalen samen met de 
leerkracht het onderwerp. Het voorbereiden gebeurt 
in principe thuis. Het is leuk als de kinderen, indien 
mogelijk, materialen mee naar school nemen om hun 
verhaal te verduidelijken.

Stagiaires 
Bij ons op school zijn er stagiaires/LIO (leraar in 
opleiding) van de PABO (pedagogische academie 
basisonderwijs) actief. Ook zijn er regelmatig stagiaires 
van de sportacademie of van mbo-opleidingen 
voor klassen- of onderwijsassistente. Deze studenten 
moeten praktijkervaring opdoen en zullen ook lessen 
verzorgen. De verantwoordelijkheid voor deze lessen 
blijft altijd in handen van de eigen groepsleerkracht.  

Stepjes 
In verband met veiligheid en plaatsgebrek, mogen 
er geen meegebrachte stepjes (dit geldt tevens 
voor de zogenaamde Heelys) in het schoolgebouw 
“geparkeerd” worden. We hebben voor de jongere 
kinderen veel buitenspeelmateriaal, het is dus beter de 
eigen stepjes thuis te laten.

SWKGroep 
De van Brienenoordschool behoort tot de SWKGroep. 
De organisaties die onderdeel zijn van de SWKGroep 
zorgen er dagelijks voor dat kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen de juiste handvatten en 
ervaringen aangereikt krijgen om zich te ontwikkelen 
tot zelfbewuste en veerkrachtige mensen. Mensen 
die respect hebben voor zichzelf, de ander en de 

Lees Lees 
verderverder
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omgeving. Met vaardigheden en talenten die die 
zij samen inzetten bij het kleuren van de wereld. 
Vanuit die pedagogische visie werkt de Van 
Brienenoordschool daarom samen met Stichting 
GroeiBriljant, Kinderopvang BijDeHand, Buurtwerk 
en jeugdhulpaanbieder De Buitenwereld, allemaal 
onderdeel van de SWKGroep.

Te laat komen 
Na de tweede bel gaan de deuren 
van de klassen dicht. Kinderen die 
te laat zijn moeten dan even op de 
gang wachten (maximaal 5 minuten). 
Komt uw kind drie keer in een maand te 
laat? Dan voert de leerkracht van uw kind een 
gesprek met u. Als uw kind zes keer in de maand te laat 
is gekomen, dan voert de leerkracht dit gesprek samen 
met de adjunct-directeur. Komt uw kind negen keer 
te laat in een maand? Dan meldt de directie dit bij de 
leerplichtambtenaar. U wordt hierover geïnformeerd 
per brief. Blijft uw kind ook hierna nog steeds te laat 
komen? Dan zal de leerplichtambtenaar met u als 
ouders/verzorgers in gesprek gaan. Dit gesprek vindt 
plaats bij ons op school.

Themajaar 
Vanuit onze pedagogische en didactische visie 
leggen wij jaarlijks de focus op een thema. Dit wordt 
door de verschillende divisies van de SWKGroep in 
gezamenlijkheid gekozen. Dit jaar is het thema Jaar 
van de Toekomst. U kunt hier meer over lezen op de 
website.
 
Toetsen 
We gebruiken de methodegebondentoetsen om 
inzicht te krijgen in hoeverre de leerling de stof na 
ieder onderdeel (hoofdstuk, blok, thema) begrijpt en 

kan toepassen. De leerkracht kan hiermee bepalen 
welke uitdaging of ondersteuning nodig is. De leerling 
weet dankzij de toets waarin hij zich kan of moet 
verbeteren.  

Daarnaast gebruiken we verschillende toetsen van 
het Centraal Instituut voor toetsontwikkeling (Cito). De 
uitkomsten van deze toetsen geven een beeld van 
het niveau van leerlingen. Doordat de toetsen zijn 
genormeerd kan een school zowel het niveau van een 
individuele leerling als dat van de groep vergelijken 
met het gemiddelde niveau van de normgroep, veelal 
leerlingen die in hetzelfde jaar zitten. 

De Cito-toetsen zijn in eerste instantie bedoeld als 
signaleringsinstrument: welke leergebieden en welke 
leerlingen vragen om extra aandacht? We toetsen in 
januari en juni. De eindtoets voor groep 8 in april is 
sinds schooljaar 2019/2020 de IEP-toets.

Vakantierooster  
Start schooljaar: 30 augustus 2021
Herfstvakantie:  16 oktober 2021 t/m  
  24 oktober 2021
Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 
  9 januari 2022  
Voorjaarsvakantie: 26 februari 2022 t/m 6 maart 2022
Goede vrijdag:  15 april 2022
Pasen:  18 april 2022
Meivakantie: 23 april 2022 t/m 8 mei 2022
Hemelvaart: 26 & 27 mei 2022
Pinksteren: 6 juni 2022
Zomervakantie: 9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022

Zie voor overige vrije dagen en studiedagen 
onze jaarkalender op de website 
www.vanbrienenoordschool.nl.

Vakleerkracht 
Aan onze school zijn vakleerkrachten voor 
bewegingsonderwijs verbonden. Zij geven praktisch 
alle lessen van groep 1 t/m 8. De les die zij niet kunnen 
geven, wordt door een andere bevoegde leerkracht 
waargenomen. De zwemlessen worden ook door 
speciale zwemonderwijzers gegeven.

Verkeersexamen 
In groep 7 doen de kinderen mee aan het schriftelijk 
verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland. 
In groep 7 of 8 doen ze mee aan de fiets- en 
openbaarvervoersproef in de wijk.

Vertrouwenspersonen 
Op onze school is een interne vertrouwenspersoon 
aanwezig, waarbij u met gevoelige problemen terecht 
kunt. Hierbij moet u denken aan: mishandeling, 
pesten, seksuele intimidatie, vermoeden van 
kindermishandeling enz. Deze persoon kan u helpen, 
maar hij of zij kan u ook in contact brengen met de 
externe vertrouwenspersoon die onze school heeft. 
Deze vertrouwenspersonen zijn niet aan de school 
verbonden. Onze interne vertrouwenspersoon is 
Priscilla Hupsel. Zie ook schoolgids pagina 24.

Verzekeringen 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, 
bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle 
betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, 
personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering 
geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een 
ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Geneeskundige 
en tandheelkundige kosten zijn gedeeltelijk 
meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van 

Lees Lees 
verderverder

BIJLAGE Schoolgids 2021-2022  •  9

https://www.vanbrienenoordschool.nl/Onze-school/Ons-onderwijs/Themajaar
www.vanbrienenoordschool.nl
Monique.Havenaar
Markeren

Monique.Havenaar
Notitie
Is Priscilla de interne vertrouwenspersoon?

Je vroeg ook de mensen bij de SWKGroep hier te benoemen, ik heb daarom verwezen naar de schoolgids omdat het veel informatie is die in de schoolgids duidelijk staat. Is dit akkoord?
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betrokkene geen dekking geeft (b.v. door eigen risico). 
Materiële schade (kapotte bril, fiets, kleding etc.) valt 
niet onder de dekking. Ook het zoekraken van bijv. een 
mobiele telefoon of andere apparatuur valt niet onder 
de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt 
zowel de school zelf, als diegene die voor de school 
actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) 
dekking tegen schadeclaims ten gevolge van 
onrechtmatig handelen.

Let wel: De school heeft pas een schadevergoedings-
plicht wanneer er sprake is van een verwijtbare 
fout. Dus als de school tekortschiet bij bijvoorbeeld 
veiligheidsmaatregelen. Wanneer iemand bijvoorbeeld 
tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril 
krijgt of een mobiele telefoon onbeheerd achterlaat, 
wordt deze door de schoolverzekering niet vergoed 
omdat er geen sprake is van een verwijtbare fout van 
de school. De school is, ook tijdens de schooluren, 
niet aansprakelijk voor onrechtmatig gedrag van de 
leerlingen. Voor een leerling die schade veroorzaakt, 
zijn de ouders verantwoordelijk. Het is dus van belang 
dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering 
afsluit.

Voortgezet onderwijs 
Zie hoofdstuk 10 van de schoolgids.

Website 
Onze school heeft een eigen website. 
Behalve allerlei praktische informatie, zoals de 
inhoud van deze schoolgids, vindt u op deze 

leuke site ook foto’s, verslagen, interviews en 
wetenswaardigheden over wat zich op onze school 

afspeelt. Ook de nieuwsbrief is steeds op onze site te 
vinden. U kunt de site vinden onder: 
www.vanbrienenoordschool.nl.

Werkweek 
In groep 8 gaan de kinderen vier dagen op werkweek. 
U betaalt deze kosten zelf. Het programma bestaat 
uit sporten, natuuronderzoek, bezoek aan musea en 
andere interessante plaatsen en natuurlijk veel plezier 
maken. De bestemming wisselt regelmatig. Alle 
informatie ontvangt u ruim van te voren.

Wisselen van school 
Het komt gelukkig bijna nooit voor, maar heel soms 
gebeurt het dat ouders besluiten hun kind tussentijds 
van school te laten wisselen. Met de scholen in de 
buurt is afgesproken dat in dergelijke gevallen 
eerst de directies met elkaar contact opnemen. Ook 
hebben de scholen met elkaar afgesproken dat een 
eventuele wisseling in principe alleen met de kerst- of 
zomervakantie kan plaatsvinden.

Ziekmelding 
Zie Afwezigheid.

Ziekte 
Bepaalde ziektes kunnen soms 
weken in een groep heersen omdat ze 
besmettelijk zijn. Ter voorkoming van besmetting is 
het van belang dat u uw zieke kind thuis houdt tot het 
besmettingsgevaar is geweken.

Zomerfeest 
Ter afsluiting van het schooljaar organiseren de 
school, de ouderraad en de ouders gezamenlijk het 
zomerfeest. De kinderen kunnen deze dag meedoen 
aan allerlei feestelijke activiteiten. Het is een prachtig 
einde van het schooljaar.

Zwemmen 
In groep 5 en 6 hebben de kinderen schoolzwemmen. 
Deze zwemlessen worden gegeven in het zwembad 
aan de Dwarsdijk. De kinderen worden met de bus 
gehaald en weer teruggebracht. Het is mogelijk bij de 
schoolzwemlessen de officiële zwemdiploma’s 
te halen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt 
u een briefje, waarin u toestemming geeft voor de 
deelname aan het schoolzwemmen. Er is op school een 
schoolzwemprotocol aanwezig, waarin alle rechten, 
plichten en verantwoordelijkheden omschreven staan. 
Uiteraard is dit protocol in te zien.

Contactgegevens Van Brienenoordschool
Directeur: Flossie van den Huysen in samenwerking met 
Paul Audenaert
Percevalweg 4
3077 NK Rotterdam
Tel. 010 - 482 84 22  
directie@vanbrienenoordschool.nl 
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