Schoolgids kalender CBS Onze Wereld 2017-2018

Welkom in Onze Wereld!
Als ouder of verzorger ontvangt u deze schoolgidskalender, zodat u in een notendop kennis kunt
nemen van onze onderwijsactiviteiten. U krijgt een korte uitleg over onze werkwijze en heeft snel
inzage in bijzondere activiteiten die onze school organiseert. Weet dat u als ouder actief deel kunt
nemen aan het onderwijsleerproces van uw kind?
Hebt u er al eens aan gedacht om ons te helpen bij activiteiten? U kunt meedenken in de regiegroep
ouders of hand en spandiensten verrichten in de ouderactiviteiten commissie. In de
Medezeggenschapsraad hebben we kritische ouders nodig. Als vrijwilliger kunnen ouders helpen.
We hebben een taalklas voor ouders. Maar het belangrijkste van alles is dat u meedenkt met uw
kind en ons, meepraat, actief betrokken bent en gesprekken voert over de voortgang van uw kind.
De eerste lijn om een gesprek te voeren is altijd met de leerkracht, maar in tweede instantie kunt u
met de Intern begeleider in gesprek gaan of in het laatste geval een gesprek met de directie
aanvragen. Als u een afspraak maakt, spreekt de juf of meester u graag na schooltijd. De driehoek
ouders-school-kind is enorm belangrijk. Motto is: ”samen sterk!”
Is er ook een gewone schoolgids?
Op de website van CBS Onze Wereld kunt u de volledige schoolgids vinden. Voor actuele informatie
kunt u hier ook terecht, of via Digiduif. In deze kalender vermelden wij de meest dringende en
praktische zaken.
Wij communiceren via Digiduif, waar de actuele informatie te vinden is over onze school. U kunt
digiduif via een app downloaden, waardoor u optimaal op de hoogte bent. U krijgt een persoonlijke
toegangscode, waardoor de privacy gewaarborgd is. Via digiduif krijgt u berichten, nieuwsbrieven, u
kunt de schoolkalender inzien en uw kind ziek melden.
Wat is de visie van CBS Onze Wereld op onderwijs?
Wij bieden een veilig schoolklimaat dat het kind stimuleert het beste uit zich zelf te halen. We
versterken het zelfvertrouwen dat hiervoor nodig is door de kinderen sociaal vaardig te maken.
Naast leren en goede resultaten behalen is goed omgaan met elkaar een speerpunt voor onze
school.
‘Naast mooie resultaten behalen, vinden wij goed omgaan met elkaar belangrijk’

Met vriendelijke groet,
Mw. T. Terheijden-Schuld (Tilly). Directeur CBS Onze Wereld

Cornelis Danckertsstraat 34, 3067 XG Rotterdam 010-4205293
Postadres: Postbus 8138,3009AC Rotterdam

mail adres: info@cbsonzewereld.nl

Algemene organisatie

Schooltijden
Maandag en dinsdag

8.30 – 14.30 uur

Woensdag

8.30 – 12.30 uur

Donderdag en vrijdag

8.30 – 14.30 uur

Gezonde hap in de pauze en als lunch
CBS Onze Wereld heeft een continue rooster, waardoor alle kinderen bij ons op school lunchen. U
zorgt als ouder voor een gezonde pauzehap en lunch met drinken, dat de kinderen kunnen nuttigen
onder toezicht van hun eigen juf of meester.
•
•

Gezonde voeding kan fruit, groente of een boterham zijn. Koolzuurhoudende drank en
energiedrankjes staan wij niet toe. Koek en snoep zien wij niet als gezonde voeding.
Wilt u de naam zetten op spullen van uw kind?

Gezonde traktatie
Een gezonde traktatie bij verjaardagen ziet er enorm feestelijk uit! Snoep, koek, taart of
versnaperingen met veel kleur en smaakstoffen doen onze kinderen geen goed. Onze leerkrachten
geven uw kind graag feestelijke aandacht en blijven ook zelf graag gezond.

Aanmelden voor schoolmelk
U kunt uw kind aanmelden voor het drinken van schoolmelk via de website van Campina. De
receptie heeft eventueel aanmeldformulieren. De betaling van het schoolmelk abonnement gaat
buiten school om. Campina stuurt u hiervoor een nota.

1. De dagelijkse gang van zaken

De wereld van lerend spelen en spelend leren. De wereld waarin het
ontdekkende kind een leergierig kind wordt.
Vanaf 8.20 uur kunt u uw kind binnen brengen. De kinderen van groep 1 en 2 en de schakelklas
mogen benden tot in de klas gebracht worden. De kinderen vanaf groep 3 tot en met 8 hebben
boven les. Groep 3 mag nog in de klas gebracht worden, maar vanaf groep 4 mogen tot de ingang
van het lokaal gebracht worden. De kinderen gaan zelfstandig aan het werk of ze doen een spel. De
ouders blijven in principe op de gang en gaan snel weer naar beneden om ruimte te maken. De
ouders van de jonge kinderen, beneden, kunnen hun kinderen naar hun plaats brengen en kijken
welke werkjes er zijn gedaan.
Om 8.30 beginnen de lessen. De kinderen worden verwacht op tijd in het lokaal te zijn. Wanneer er
bijzondere omstandigheden zijn waardoor dat niet lukt, vragen wij u dat door te geven aan de
directie.
De leerkracht verwelkomt de kinderen bij de ingang van het lokaal. De aandacht gaat daarbij naar
uw kind. Wanneer u de leerkracht wilt spreken, kunt u daarvoor een afspraak maken na schooltijd.
Wanneer uw kind te laat op school komt, haalt het een briefje bij de receptie. Wanneer de leerlingen
3 keer te laat zijn, worden ze om 8.00 uur op school verwacht. U krijgt hierover een brief. Als
verzuim vaak voorkomt, neemt de intern begeleider of bouwcoördinator en in laatste instantie de
directie contact met u op om een oplossing te vinden. School en ouders werken samen om het kind
de leertijd goed te kunnen benutten. Leerplicht speelt hierbij een rol.
In de ochtend werken we het meest aan Taal, rekenen, lezen, spelling, woordenschat, en het
vergroten van onze vaardigheden. Verder op de dag besteden we aandacht aan wereld oriëntatie,
natuur, cultuur, verkennen van de maatschappij en expressie. Sport is erg belangrijk. We hebben een
vakdocent. We willen elk kind een veilige en liefdevolle omgeving bieden, waarbij we het kind leren
dat een mens er ook moet zijn voor de ander. Normen en waarden hebben een belangrijke plek bij
ons op school. Ontmoeting van elkaar staat voorop. Ook wanneer wij het niet met elkaar eens zijn,
leren wij elkaar dat we elkaar in onze waarde laten. Daar horen afspraken bij. Elke maand staat een
omgangsregel centraal. Op onze website kunt u onze onderwijsprogramma’s per jaargroep vinden.
In de kleutertijd ontdekken we de wereld en Onze Wereld door spelend te leren en te leren spelen.
We besteden vanaf groep 3 steeds meer aandacht aan ontdekkend leren. In groep 4 en 5 ligt de
aandacht op het eigen maken van de leerprincipes en vanaf groep 6 leren we systematisch te leren.
We houden rekening met de leerbehoefte van de kinderen. Daarom is er naast klassikaal onderwijs
op drie niveaus veel aandacht voor Coöperatieve Werkvormen, maar ook voor zelfstandig werken.
Onze leerlingen vinden het fijn om hun leerdoelen te benoemen. Samen met de ouders en de
leerling bespreken we de doelen. We spreken van leerbehoefte en maken de leerwinst zichtbaar in
het leerlingvolgsysteem. Deze bespreken we met u en de kinderen samen in ouder-kind-gesprekken.
Voor en na schooltijd opvang nodig?

Vanaf 1 augustus 2007 zijn basisscholen wettelijk verplicht de voor- en naschoolse opvang
te regelen voor hun leerlingen. Het ministerie wil de arbeidstijden van ouders, de
schooltijden van kinderen en de kinderopvang goed op elkaar laten aansluiten. Het
schoolbestuur van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam is verantwoordelijk voor het
organiseren van de voor- en naschoolse opvang tussen 7:30 en 18:30 uur.

• Onze school is een samenwerkingsverband aangaan met kinderopvang BijDeHand, een
organisatie die professionele voor- en naschoolse opvang aanbiedt. Uiteraard staat het u als
ouder vrij om gebruik te maken van een andere opvangaanbieder.
• De meeste leerlingen maken gebruik van de naschoolse opvang van BijDeHand in ons
eigen gebouw.
• De voor- en naschoolse opvang is gebonden aan wettelijke regels en financiering. Op
school kunt u een informatiebrochure aanvragen. Voor verdere informatie kunt u contact
opnemen met kinderopvang BijDeHand: Plaatsingsbureau Kinderopvang Eliotplaats 2
Postbus 85014 3009 MA Rotterdam Telefoon: 010-2518076 E-mail: pbk@kov-bijdehand.nl
Website: www.kov-bijdehand.nl

Samenwerking met voor- en naschool
Peuterleidster van Priegeltje:

‘We kunnen gymmen in de school en er is een grote buitenspeelruimte. Dat
stimuleert de peuters enorm. Er is zelfs een glijbaan’
BijdeHand heeft in ons gebouw peuterspeelzaal Priegeltje, School, voorschool en naschool gaan
hand in hand, om de kinderen voor te bereiden op een plek in de wereld.
De thema’s van onze school, de peuterspeelzaal en de bso zijn op elkaar afgestemd. Kinderen krijgen
vanaf 3 jaar voor- en vroegschoolse educatie (vve).
* Aanmelden BijdeHand kan via het plaatsingsbureau, bereikbaar in Priegeltje, telefoon 0102202027.
* De voor- en naschoolse opvang in ons gebouw is bereikbaar via telefoon 010–2518076.

Verlof aanvragen
Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. U bent dan verplicht uw kind naar een basisschool te sturen op
de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin uw kind vijf is geworden. De meeste
kinderen komen op school vanaf hun vierde verjaardag.
De directie van de school mag in bijzondere omstandigheden en bij uitzondering verlof geven. De
directeur kan u hierover informeren. U dient dit verlof ruim van te voren aan te vragen. Bij zeer
bijzondere aanvragen dient hiervoor een periode van 6 weken in acht te worden genomen. U kunt
als ouder bezwaar aantekenen tegen de uitspraak van de directie. Om de procedure juist af te
kunnen handelen, kunt u de verlofregeling nalezen op de website van JOS Rotterdam,
www.rotterdam.nl/extraverlofvoorleerplichtigen:leerplicht
De school is verplicht om alle niet geldige verlofopnames te melden aan Leerplicht. Alle scholen in
Rotterdam moeten dit beleid volgen.
Het is niet toegestaan om verlof aan te vragen buiten schoolvakanties, behalve bij gewichtige
redenen zoals huwelijk of overlijden binnen de familie.

Uw werkgever is u verplicht verlof te geven binnen de schoolvakanties. Een werkgeversverklaring,
waarin staat dat u buiten de vakanties verlof moet opnemen, is geen geldige reden om vrij te vragen
voor uw kind. Ook redenen als “de reis is al geboekt”, “oma is 60 jaar”,’ of een aangeboden trip zijn
geen redenen. Wij mogen geen verlof verlenen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Wilt u
hiermee bij uw vakantieplanning rekening houden?
Zijn uw gegevens nog actueel?

Wilt u wijzigingen van adres, telefoonnummer of burgerlijke staat s.v.p. snel doorgeven aan
de receptie? Uw contactgegevens zijn belangrijk bij ziekte of zorgen over uw kind. Maar al te
vaak kunnen wij ouders niet bereiken. Met de juiste gegevens kunnen we snel reageren,
waardoor uw kind eerder geholpen kan worden. Bij de receptie wordt het digitale leerling
dossier aangepast, waardoor ook de leerkracht altijd beschikt over de juiste gegevens.

Rondom de school
‘We willen het schoolplein graag rookvrij houden. Wij vragen hierbij om uw
voorbeeldgedrag’
• Fietsen Wanneer u en/of uw kind op de fiets naar school komt, vragen we u af te
stappen voordat u het schoolplein betreedt. Dit verhoogt zowel uw veiligheid als die de
leerlingen. Het stallen van fietsen is voor eigen risico van de ouders.
• Roken Onze school is een rookvrij gebouw, maar ook het plein willen wij graag rookvrij
houden. Wij vragen hierbij uw medewerking en voorbeeldgedrag. Daarom vragen wij u niet
te roken op de stoep direct bij de ingang van het schoolplein aan de kant van het bruine
hek, maar aan de overkant van de straat. De schoolkant van de straat is dan een rookvrije
zone.
• Honden Wanneer u een hond meeneemt naar school, verzoeken we u rekening te
houden met mensen die hierop angstig kunnen reageren. In verband met allergieën zijn
dieren in het gebouw niet toegestaan. Honden mogen aangelijnd worden vastgezet aan het
hek, rechts op het plein.
Kleding en kostbaarheden
De leerlingen dragen in de lokalen:
• geen buitenkleding. Petjes, mutsen en dergelijke vinden wij buitenkleding.
• geen aanstootgevende zomerkleding, zoals te korte rokjes en strapless strandtopjes.
Schoenen moeten stevig en veilig zijn, zodat uw kind goed kan spelen en bewegen.
• geen dure sieraden. Ook kostbare apparaten zien we liever niet op school en als ze
worden meegebracht, is dat op eigen risico. Schade hieraan kunnen wij niet vergoeden.
Beeldmateriaal, telefoongebruik en sociale media
‘Ouders die het mediagebruik van hun kinderen volgen, kunnen cyberpesten helpen
voorkomen’

Mobiele telefoons mogen op eigen risico mee naar school, mits ze zijn uitgeschakeld
tijdens de schooltijden. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan mobiele
telefoons. Digitaal verkeer is niet toegestaan tijdens schooltijden. Telefoons die toch
gebruikt worden, worden bewaard bij de directie, waar de ouders deze aan het einde van de
dag kunnen ophalen.
• Wanneer er contact met thuis gezocht moet worden, zullen leerkrachten of de conciërge
dit doen.
• Er mogen geen beeld- of geluidsopnames gemaakt worden zonder overleg. Het plaatsen
van filmpjes op internet is zonder overleg met de directie niet toegestaan. Ook het gebruik
van internet is gebonden aan regels.
• Ouders dienen goed op de hoogte zijn van het internetgebruik, belgedrag en de
activiteiten op sociale media van hun kinderen. Zo kunnen ouders cyberpesten helpen
voorkomen. Bij het gebruik van internet en communicatiemiddelen staat respect voor de
ander voorop. Als sociale media invloed blijken te hebben op het schoolklimaat, dan zoekt
de school samen met de ouders naar oplossingen. Hierbij kan de school maatregelen nemen
om een veilig sociaal pedagogisch klimaat te kunnen waarborgen.
2.De personeelsbezetting in cursusjaar 2017-2018
Managementteam
Directeur
Directie ondersteuning
MT-lid bovenbouw
MT-lid onderbouw
Interne begeleiding groep 1 t/m 4
Interne begeleiding groep 5 t/m 8
Onderwijsondersteuning
Conciërge
Administratie
Taken in de organisatie
Ict-coördinatie
Aandacht functionaris
Preventie functionaris
Vertrouwenspersoon
Opleiden in de school
Onderwijsondersteuning
Bewegingsonderwijs
Antipest coördinator
Ouderconsulent
Ondersteuning kleutertaal
Begaafden
Techniek
Cultuur coördinaat

Mw. T. Terheijden- Schuld
Dhr. J. van Cappellen
Dhr. J. van Cappellen
Mw. S. Kruijs
Dhr. J. Mulder
Dhr. L. van den Berg

Dhr. J. Donker
Mw. C. van Dalen
Mw. S. Erkelens
Mw. L. de Man
Interne begeleiding
Mw. T.Terheijden
Mw. S.Kruijs
Dhr. J. van Cappellen
Mw. W. van Aart
Vakdocent via Halo jobbing
Interne begeleiding
Mw. S. Kruijs
Mw. C. Kurver
Mw. M. Bolink
Dhr. B.Flinterman
Mw. L. Zellmann

Taakspel coördinaat
Vaardigheden coach
De groepsbezetting
Groep 1/2 a
Groep 1/2 b
Groep 1/2 c
Groep 1/ 2d
Groep 3A
Groep 4
Groep 4/ 5
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Mw. C. Visscher
Mw. M. Bolink
Mw. S. Kruijs ma, di en woe om en om
Mw. H. Harteveld woe om en om, do en vrijdag.
Mw. S. Blok ma en di
Mw. M. van Veen woe, do en woe
Mw. V. Mangalie
Mw. E. de Kok
Mw. S. Erkelens
Mw. L. de Man
Mw L. Zellmann en Dhr. J. Mulder
Dhr. J. Breedijk
Mw. R. Witteveen
Dhr. B. Flinterman, uitgezonderd wo
Dhr. J. van Cappellen op wo
Mw. C. Visscher ma, di, woe
Mw. M. Bolink do, vr

Vervanging van afwezig personeel
Bij ziekte of verlof van de leerkrachten wordt ernaar gestreefd de groep op te vangen.
Helaas is het niet altijd mogelijk vervangers te vinden. Als het echt niet anders op te lossen
is, worden de leerlingen tijdelijk verdeeld over andere groepen. In het uiterste geval wordt u
als ouder gevraagd uw kind een dag thuis te houden. Hierover wordt u als dat mogelijk is op
de hoogte gesteld.
De opvang kan worden geregeld door:
• eigen personeel, als dat mogelijk is
• verdeling over de groepen
• inhuur van tijdelijk personeel, bijvoorbeeld via de invalpool
de jongste kinderen in overleg met de ouders een dagje thuis te laten blijven

Medezeggenschapsraad
Oudergeleding: Dhr. D. Krieger, F. Lampe, vacature
Personeelsgeleding: Mw S. Kruijs, Mw. V. Mangalie, Dhr. B. Flinterman
Leerlingenraad
Leerlingen van groep 3 t/m 8 denken mee.
Ouderactiviteitencommissie/ klassenouders
Het doel is te ondersteunen bij de activiteiten van school en daarbij de andere ouders van
de groep te betrekken.
Wilt u hieraan meedoen, bent u van harte welkom op de eerste OAC vergadering.
Regiegroep ouders school
Het doel is mee te denken om de driehoek ouder- school- kind te versterken
Wilt u meedoen in deze denktank, bent u van harte welkom op de eerste regiegroep
vergadering.

Bijzondere activiteiten in en rondom school
Gitaarschool “The True Jester” op donderdagmiddag na schooltijd.
Aanmelden via 010 451 2700
Schoolkoor vanaf groep 2 ,3, 4, 5 bij de “Maasstedelijke koren” Aanmelden via
annekevanes@chello.nl
Ravottuh, Natuurspeeltuin aan de Lieven de Keystraat
Bezoek: Excercitiestraat 4a, 3034 RA Rotterdam, Mail naar info@buurtlab.nl

Buurtwerk Alexander, Het aanbod volgt nog.
Speeltuin vereniging Het Lage Land,

Hanrathstraat 46, 3067 TD Rotterdam 010 4207729
Schakelklas met versneld taalprogramma
Meisje uit groep 8:

‘Vier jaar geleden ben ik uit Iran gekomen. Ik heb in de schakelklas gezeten en kan nu
waarschijnlijk naar het vwo. Ik wil graag dokter worden, of actrice’
Kinderen die korter dan een jaar in Nederland wonen kunnen in de schakelklas een versneld
taalprogramma doorlopen. Ervaren leerkrachten van onze school worden daarbij ondersteund door
de Talmaschool. Als de leerlingen de taal beheersen, kunnen zij de reguliere lessen volgen.
Leerlingen van de schakelklas doen net als andere leerlingen mee aan de schoolse zaken van Onze
Wereld. De schakelklas begint klein en groeit tot maximaal 15 leerlingen.
* Aanmelden kan via de Talmaschool, telefoon 010-4136676.

Zelfstandige school binnen een stichting

CBS Onze Wereld is een van de scholen van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam. De voorzitter
van het college van bestuur, dhr. R. van den Berg, is eindverantwoordelijk voor deze scholen. CBS
Onze Wereld is een zelfstandige school binnen de stichting, onder leiding van mw. T. Terheijden,
directeur,
3. ONZE MISSIE EN VISIE
Wij motiveren de leerlingen het beste uit zichzelf te halen!

‘De leerlingen hebben respect voor anderen en zorgen voor elkaar.
Als leerkrachten leven wij dit voor’
‘Wat mij opvalt is dat de populatie van de school een
weerspiegeling van de samenleving is. Kinderen uit allerlei culturen leven hier
vreedzaam in de school. ’
Moeder van zij instromers

4. HIERVOOR STAAT ONZE SCHOOL
Onze Wereld is een christelijke school. De Bijbel is onderdeel van het leren en onderwijzen.
We kijken naar ons eigen handelen vanuit Bijbelverhalen en zoeken verbinding met anderen
en met andere religies. We willen ieder in zijn waarde laten en stemmen daar onze sociale
vaardigheden op af. Waarden en normen hebben een belangrijke plek op school.
Ontmoeting staat voorop. Wij hopen dat ouders deze benadering respecteren.

‘Waarden en normen hebben een belangrijke plek. Ontmoeting
staat voorop’
Wij willen:
• elk kind een veilige en liefdevolle omgeving bieden
• de mogelijkheden die elk kind heeft als basis nemen voor ons handelen
• het kind leren dat een mens er ook moet zijn voor de ander
• het kind helpen open de maatschappij te verkennen.

Een aangenaam leerklimaat
We willen dat onze school een veilige school is, waar ieder kind zich prettig kan voelen.
Samen met de ouders proberen we de aan onze zorgen toevertrouwde leerlingen zo goed
mogelijk te begeleiden naar een bij hen passende school voor voortgezet onderwijs.
Onderwijs en opvoeding gaan daarbij hand in hand. Ze zijn niet los te koppelen.

[kader] Goed met elkaar omgaan!
Wij vinden het belangrijk dat mensen respectvol met elkaar omgaan. Daarom hanteren wij
het anti-agressieprotocol dat binnen de Rotterdamse scholen is ontwikkeld. We houden ons
aan de volgende gedragscode:
• ouders en medewerkers tonen respect voor de leerlingen en anderen binnen de school
• ouders en medewerkers gebruiken onze taal fatsoenlijk
• ouders en medewerkers treden niet agressief op
• wanneer er een conflict is, zoeken ouders en medewerkers gezamenlijk naar een
oplossing.
Een folder over het protocol is bij de directie aan te vragen.

Pesten en discriminatie tegengaan
Als leerlingen lekker in hun vel zitten, kunnen ze zich voor honderd procent richten op leren.
Wij leren ze op een goede manier voor zichzelf op te komen en hun grenzen aan te geven.
De methode Leefstijl geeft hierbij ondersteuning. Pesten en discriminatie beperken de
vrijheid van handelen. Wij willen een veilige leef- en werkomgeving scheppen voor de
kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Daarom willen we samen met u pesten en
discriminatie terugdringen. Als alle bij de school betrokkenen zich tot tegenstander van
pesten en discriminatie verklaren, is de veiligheid op school optimaal.
Deze afspraken hebben we gemaakt:
1.Bij conflicten binnen de groep is de groepsleerkracht verantwoordelijk voor de oplossing.
2.Bij conflicten op het plein is het personeel verantwoordelijk voor de oplossing. Deze dient
vervolgens zo nodig de betrokken leerkracht(en) in te seinen. In overleg worden er

maatregelen afgesproken.
3. Als de genomen maatregelen volgens een leerling onvoldoende zijn, kan deze de
vertrouwenspersoon (zie hst 2) inschakelen. Zij heeft de bevoegdheid de stappen te zetten
die nodig zijn om het probleem op te lossen.

[kader]
10 schoolregels voor sociale redzaamheid
We werken aan sociale vaardigheden met de methode Leefstijl. Onze 10 schoolregels zijn
een uitgangspunt en houvast voor leerlingen. Daarom belichten we iedere maand één van
de onderstaande regels extra:
1.Wees eerlijk
2.Iedereen hoort erbij
3.Pas op je woorden
4.Handen thuis
5.Wees zuinig en netjes
6.Veiligheid voor alles
7.Laat weten waar je bent
8.Haal het beste uit jezelf
9.Zorg voor elkaar
10.Eerst denken, dan doen!

5. DE ZORG VOOR KINDEREN
Kleuters kunnen worden ingeschreven vanaf drie jaar
Kinderen kunnen vanaf hun derde verjaardag op onze school worden ingeschreven.
Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken met een lid van het managementteam.
Tijdens het intakegesprek wordt een en ander over de school verteld en wordt u rondgeleid.
Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen.
Als u kiest voor onze school, kunt u een inschrijfformulier invullen of een korte afspraak
maken om de gegevens van uw kind in het leerlingsysteem te zetten. Na het plaatsen van
een handtekening is de inschrijving voltooid. Scholen zijn verplicht het BSN-nummer van
hun leerlingen op te nemen in de schooladministratie. Naast het inschrijfformulier dient u ook
een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind in te leveren.

‘Vanaf de eerste schooldag na de 4e verjaardag mag uw kind hele
dagen meedraaien’
Enkele weken voordat uw kind vier wordt, neemt de leerkracht van de groep waarin het is
ingedeeld contact met u op. Als u dit wenst, kan uw kind een aantal keren komen wennen. In
overleg met de groepsleerkracht van de betreffende kleutergroep wordt hiervoor een aantal
dagen gepland. Doorgaans gaat het om drie dagdelen voorafgaand aan de verjaardag. De
leerkracht stuurt een verjaardagskaart aan uw zoon/dochter en vanaf de eerste schooldag
na de 4e verjaardag mag uw kind hele dagen meedraaien. Omdat dit vermoeiend kan zijn en
ieder kind anders reageert, kan met de groepsleerkracht worden afgesproken om het
schoolgaan rustig op te bouwen. Als het wenselijk is, kunt u uw kind in het begin dan al om
12.00 uur ophalen.
Vanwege de spanning die de decembermaand met zich meebrengt, laten wij doorgaans
vanaf eind november geen leerlingen meer instromen. We overleggen met de ouders om het

kind pas in januari te laten starten. Ook vanaf een maand voor de zomervakantie laten we
doorgaans geen nieuwe leerlingen meer toe. Omdat de oudste kleuters doorstromen naar
groep 3 verandert de groepssamenstelling zo dat nieuwe leerlingen geen houvast hebben.
We zoeken contact met de oude school
Meisje uit groep 7:

‘Ik ben naar Rotterdam verhuisd toen ik in de vierde zat. Deze school is leuker
dan mijn vorige. Ik had ook meteen vriendinnen’
Kinderen vanaf groep 3 die door een verhuizing of om andere redenen willen worden
ingeschreven, worden eerst besproken met de intern begeleider. Er wordt altijd contact
gezocht met de huidige school, die op de hoogte moet zijn van het feit dat u een andere
school zoekt voor uw kind. Ook als er moeilijkheden zijn, is de huidige school hiervan op de
hoogte. Wij hechten aan transparante communicatie en informatie die het kind ten goede
komt. Als wij dat nodig vinden, wordt de leerling getest door de intern begeleider. Wij willen
graag weten wat het kind beheerst en waar eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn.
Daarnaast informeren wij bij de vorige school naar de schoolloopbaan van het kind en naar
verdere bijzonderheden. Op grond van de uitkomsten van testen en de verkregen informatie
beslissen wij of en in welke groep een leerling op onze school wordt ingeschreven. Hierover
zal de directie contact met u opnemen.
De betrokken scholen hebben met elkaar contact over de juiste in- en uitschrijvingsdatum.

Uitschrijven kan bij de directeur
Wanneer u uw kind wilt laten uitschrijven, meldt u dit zo spoedig mogelijk bij de directeur.
Daarbij geeft u de naam en het adres van de nieuwe school van uw kind door. Vervolgens
zorgen wij ervoor dat het verplichte uitschrijvingsbewijs en een onderwijskundig rapport
(OKR) naar de nieuwe school worden gestuurd.
Zélf inschrijven voor het voortgezet onderwijs
Aan het eind van groep 8 wordt een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat automatisch
uitgeschreven. U moet het kind zelf inschrijven op het voortgezet onderwijs. Ouders van
leerlingen van groep 8 ontvangen hierover medio januari een uitvoerig schrijven van de
gemeente. De door de gemeente Rotterdam verstrekte ‘onderwijskaart’, die u ontvangt u via
school, dient te worden afgegeven bij de administratie van de school voor voortgezet
onderwijs. Voor het overleggen van de overige gegevens, zoals de uitslag van de Citoeindtoets en het onderwijskundig rapport, zorgt de school.

6. Ondersteunende instanties
Schoolgericht maatschappelijk werk
Het is mogelijk een beroep te doen op Schoolgericht maatschappelijk werk (SMW). U kunt
hier ondersteuning krijgen bij de begeleiding en opvoeding van uw kind. Ook kan de
schoolgericht maatschappelijk werker u helpen een weg te vinden in de hulpverlening. Als u
hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit aanvragen via de Intern Begeleider.
Waarvoor kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk?
U kunt bij schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen of voor informatie, advies, hulp en
ondersteuning wanneer:

•

Het met uw kind niet goed lijkt te gaan of uw kind dreigt vast te lopen op
psychosociaal gebied.
• U moeite ervaart bij de opvoeding en hierbij ondersteuning, advies en tips wilt.
• U hulp nodig heeft bij uw financiën.
• U een aanvraag wilt doen bij het jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds of Meedoen in
Rotterdam.
• U hulp nodig heeft op allerlei ander praktisch gebied.
Onze schoolmaatschappelijk werkster is mw. V. Westland, telefoon 010-2868100.

Aandacht voor spraakontwikkeling

‘Een logopedist screent leerlingen die geselecteerd zijn door de
leerkracht’
Het is belangrijk dat uw kind zich optimaal ontwikkelt. De basisschool schept hiervoor een zo
gunstig mogelijke leeromgeving. De ontwikkeling van alle kinderen verloopt echter
verschillend. Op alle ontwikkelingsgebieden kunnen voorsprongen, achterstanden en hiaten
ontstaan. Wanneer u of de leerkracht twijfelt aan de (spraak)taalontwikkeling van uw kind,
kan logopedisch onderzoek wenselijk zijn.
Centrum voor Jeugd en Gezin en de schooltandarts
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij u in de buurt is dé plek waar ouders/verzorgers,
kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden
en opgroeien. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen
en andere deskundigen.
In groep 2 krijgen alle kinderen een oproep voor gezondheidsonderzoek op school of op de
CJG-locatie. De groei, ogen en oren worden gecontroleerd. Met de jeugdverpleegkundige
of -arts bespreekt u de ontwikkeling en de gezondheid van uw kind. In groep 7 krijgen
kinderen een groepsvoorlichting in de klas, over een actueel onderwerp dat te maken heeft
met gezondheid en opgroeien. Daarnaast neemt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts deel
aan de overleggen van het Zorg- en Adviesteam (ZAT) op school, waar zij de ontwikkeling
bespreekt van de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In het jaar dat kinderen 9
jaar worden, krijgen zij een herhaling van de vaccinaties DTP en BMR. Bovendien krijgen
meisjes in het jaar dat ze 13 jaar worden een oproep van het CJG om zich te laten
vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze HPV-vaccinatie wordt drie keer gegeven. De
inentingen zijn gratis en niet verplicht.
Contact met de jeugdverpleegkundige
De jeugdverpleegkundige is regelmatig aanwezig op school. Bij vragen over de ontwikkeling
of opvoeding van uw kind, kunt u bij haar terecht. De jeugdverpleegkundige van CBS Onze
Wereld is Mw. M. Vellinga. Zij is te bereiken via CJG Alexander, Weegschaalhof 24, telefoon
010-4444602. Kijk voor meer informatie op www.cjgrijnmond.nl of bel met de Opvoedlijn
010-2010110.
De schooltandarts brengt twee keer per jaar een bezoek aan onze school. Deelname is op
vrijwillige basis, u kunt zich hiervoor opgeven. Schooltandarts Maasstraat 14a, telefoon: 0104116960
Bibliotheek Alexanderpolder
We hebben de cursus Open Boek gevolgd, waardoor we op de nieuwe locatie een centrale
bibliotheek hebben kunnen inrichten. De Gemeentebibliotheek aan het Marinus Bolkplein

biedt de mogelijkheid om boeken te lenen die thuis kunnen worden gelezen. Wij bevelen dit
van harte aan! Wist u dat lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar gratis is?

7. PASSEND ONDERWIJS
Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen
gaan. Zo kunnen ze meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het
vervolgonderwijs.
Met ingang van 1 augustus 2014 krijgen schoolbesturen een zorgplicht. Scholen moeten
voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind
extra ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al zit of aangemeld wordt
(bij een nieuwe leerling) maar ook op een andere school voor regulier basisonderwijs.
De mogelijkheid dat een kind voor de beste ondersteuning een passende plek vindt op een
school voor speciaal basisonderwijs of speciaal (cluster)onderwijs blijft bestaan. De
indicatieprocedures die hiervoor nodig zijn worden wel aanzienlijk eenvoudiger gemaakt. De
mogelijkheid voor extra financiering binnen het reguliere basisonderwijs (rugzakje) verdwijnt.
Leerlingen die nu een ‘rugzakje’ hebben kunnen hier nog tot uiterlijk 1 augustus 2016
gebruik van maken.
Om het bovenstaande mogelijk te maken gaan de basisscholen beter samen werken. In het
samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO) zullen scholen uit heel
Rotterdam en de gemeente Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk
organiseren. Ouders of verzorgers worden hier nauw bij betrokken.
Het ondersteuningsprofiel op scholen van Kind en Onderwijs
Als een kind wordt aangemeld, moet de school een passende onderwijsplek kunnen bieden.
Alle scholen moeten kunnen voorzien in een bepaalde vorm van basisondersteuning. Die
norm is voor alle basisscholen gelijk. Daarnaast kunnen scholen extra vormen van
ondersteuning bieden. Het totale ondersteuningsaanbod leggen scholen vast in een schoolondersteuningsprofiel. Het school-ondersteuningsprofiel is in te zien op de (school)website
en ligt ter inzage bij de directie van de school.
Wanneer een kind op een school wordt aangemeld en duidelijk is dat het extra
ondersteuning nodig heeft, zijn de ouders/verzorgers verplicht dit bij de directie te melden.
Dit geldt overigens ook wanneer sprake is van aanmelding op meerdere scholen.
De school heeft vervolgens 6 werkweken de tijd om te bekijken of het kind kan worden
toegelaten. Tijdig aanmelden (bij voorkeur 10 weken voor de start van het schooljaar) is
daarom belangrijk.
Bij het bepalen of de onderwijsplek passend is, wordt rekening gehouden met de behoefte
van het kind, de mogelijkheden van de school en regio en de voorkeuren van de ouders.
Als de school een kind niet kan toelaten, dan moet het schoolbestuur op een andere school
een passende onderwijsplek aanbieden. Dat is de feitelijke zorgplicht. Uiteraard zoekt het
schoolbestuur in overleg met de ouders naar een alternatieve, passende onderwijsplek.

‘Samen zijn we verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling van
uw kind’

8. SAMENWERKING OUDERS, KIND EN SCHOOL
Moeder van leerling uit groep 7:

‘Ik ben klassenouder vanaf het moment dat mijn zoon in groep 1 zat. Het is
leuk om contact te hebben met de klasgenootjes van mijn kinderen en hun
leerkrachten te helpen’
Ouders zijn belangrijk in de school. Zij kunnen op allerlei manieren een steentje bijdragen in
de organisatie, zodat ouders en school samen de ontwikkeling van het kind stimuleren.
U kunt als ouder onder meer deelnemen:
• aan de medezeggenschapsraad (MR) oudergeleding
• bij de controle op hoofdluis
• als klassenouder en hulpouder (OAC)
• aan de regiegroep ouders
• door het stappenplan 1-2-3 communicatie te gebruiken.
Meedenken in de medezeggenschapsraad
CBS Onze Wereld heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR praat en beslist mee
over zaken die de school betreffen. De MR bestaat uit oudervertegenwoordigers en
personeelsleden. De oudervertegenwoordigers worden gekozen door en uit de ouders. De
personeelsleden worden gekozen door en uit het team van de school.
• Wat is de MR?
Elk schoolbestuur is verplicht een MR in te stellen. Als scholen geen deugdelijke MRregeling hebben, kan het ministerie besluiten de betaling aan de school stop te zetten. De
MR bestaat bij het basisonderwijs uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en
ouders, oftewel een personeels- en een oudergeleding.
• Wat doet de MR?
De MR geeft structuur aan de inspraak op schoolniveau en is medeverantwoordelijk voor het
welzijn van leerlingen en team. De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op de
school ligt bij het schoolbestuur.
• Wat is ons doel?
Het doel van de oudergeleding is ouders meer te betrekken bij onze school, en dan vooral
bij de leerlingen. Dat kan bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden bij activiteiten op
school. Als u ideeën, vragen of problemen heeft dan kunt u ons op het schoolplein
aanspreken of e-mailen naar mr@cbsonzewereld.nl

Ook onze leerlingen hebben inspraak
Ook onze leerlingen hebben inspraak bij de gang van zaken binnen de school. Zij worden
vertegenwoordigd door de leerlingenmedezeggenschapsraad (LMR). In de groep worden
wensen en ideeën van de leerlingen besproken, die door de leden van de LMR worden
ingebracht op de vergadering. De LMR wordt betrokken bij de organisatie van feesten, heeft
inspraak bij de aankoop van spelmaterialen en assisteert bij de organisatie van activiteiten.
Daarnaast kan zij inbreng hebben bij de dagelijkse gang van zaken op school en in
leerlingenzaken.
De leden zijn leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Deze vertegenwoordigers worden jaarlijks
door de groepen aangewezen.

Schoolfonds en ouderbijdrage

‘Dankzij de ouderbijdrage kunnen we activiteiten zoals de
schoolreis blijven organiseren’
Onderwijs is gratis. Allerlei extra activiteiten die wij voor uw kind organiseren, worden echter
niet vergoed door de overheid. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om u te vragen een
ouderbijdrage te betalen, zodat wij deze activiteiten kunnen blijven organiseren. De
ouderbijdrage is vastgesteld op €45,- per kind. Dit is inclusief de schoolreis.
Een verantwoording voor de besteding van dit geld is te vinden op de website van onze
school, bij de medezeggenschapsraad-informatie. Er worden extraatjes geregeld voor de
kinderen bij Sinterklaas, Kerst, Pasen, de schoolreis, sportdagen, et cetera.
Elk jaar wordt een goed doel gekozen
Als christelijke school vinden we het belangrijk om met elkaar een steentje bij te dragen aan
goede doelen. De MR kiest elk jaar een project uit van een goed doel. De positie van
kinderen staat daarbij centraal. Over het gekozen project wordt eerst uitvoerig in de klassen
verteld. Het wordt zo mogelijk toegelicht met dia’s, video en/of door een gastspreker. Na
deze informatieve fase wordt een inzamelingsactie georganiseerd. De vorm hiervan kan per
jaar verschillen.

Speciale activiteiten en ouderparticipatie

‘Alleen met de hulp van ouders zijn educatieve uitstapjes naar
musea en de kinderboerderij mogelijk’
Kinderen kijken er altijd naar uit als er een excursie op het programma staat. Een leuke
activiteit is een uitstapje naar het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) ‘De Blijde
Wei’ of naar een van de vele musea. Verbonden aan een leerzame les, is dat een hele
belevenis. De klassenouder kan u vragen om bij deze activiteiten te helpen bij de
begeleiding of het vervoer. Alleen met de hulp van u als ouders zijn deze educatieve
uitstapjes mogelijk.
Naast bezoek aan de kinderboerderij en musea, worden ook andere extra activiteiten
jaarlijks in het programma opgenomen. Een beknopt overzicht:
• Uiteraard vieren wij de christelijke feesten
• Met de bovenbouwgroepen doen we mee aan de jaarlijkse sport- en speldag die wij
dit jaar zelf organiseren. U krijgt via Digiduif hierover bericht
• Wij nemen deel aan de landelijke Kinderboekenweek
• Het Sinterklaasfeest wordt jaarlijks in alle groepen gevierd op of voor 5 december
• Schoolreis
• Het jaarfeest waarop we verschillende feestelijkheden combineren met een goed
doel
• Het afscheidsfeest van groep 8
• Talentenfestival
• Meester- en juffendag op de laatste schooldag van het jaar
Deze en andere festiviteiten worden genoemd in Digiduif en op de website.
Jaarlijks terugkerende thema’s
Er zijn meerdere activiteiten rondom bepaalde thema’s. In de bovenbouwgroepen is jaarlijks
een gastles van mensen met een beperking vanuit de Stichting Mee. In het voorjaar, vóór 5
mei, verzorgt het Verenigd Verzet een gastles over de Tweede Wereldoorlog. Informatie

hierover vindt u in de informatiebrief, in de kalender op DigiDuif of via aparte mededelingen
op de website www.cbsonzewereld.nl
Klassenouders zijn onmisbaar

‘Als u wilt meewerken, kunt u contact opnemen met de
groepsleerkracht’
Hulpouders bieden de school ondersteuning bij groep-overstijgende activiteiten. Wij hopen
dat ouders zich hiervoor aanmelden. De hulp wordt georganiseerd via de klassenouders, die
worden aangestuurd door de verantwoordelijke leerkrachtcoördinator van de werkgroep.
Van klassen- en hulpouders verwachten wij dat ze:
• het leuk vinden om activiteiten te regelen of mee te helpen
• plezier hebben in het samenwerken met anderen
• het niet vervelend vinden om initiatief te nemen
• het belangrijk vinden om een positieve bijdrage te leveren aan de schoolactiviteiten voor
alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8.
Wanneer u wilt meehelpen kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. Deze brengt u
in contact met de klassenouder.

Regelmatig contact met de ouders
Wij stellen prijs op een regelmatig contact tussen ouders en school.
• Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een algemeen
kennismakingsgesprek. Dat is bedoeld voor alle ouders die samen met hun kind in
gesprek gaan met de nieuwe groepsleerkracht.
• In dit gesprek spreken zowel de ouders, het kind, als de leerkracht hun
verwachtingen van elkaar uit.
• De frequentie van de te voeren gesprekken wordt ook vastgelegd. In ieder geval
worden er afspraken gemaakt voor voortgangsgesprekken.
• De manier van met elkaar communiceren wordt afgesproken.
• De mogelijkheden om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het kind worden
besproken.
Wij verzoeken u vóór schooltijd alleen korte mededelingen te doen, liefst door een briefje te
schrijven of een afspraak te maken na schooltijd. Dan spreken wij u graag!

Klachtenregeling
U kunt erop vertrouwen dat de school zorgvuldig met uw belangen omgaat. Toch kan het
voorkomen dat u tijdens contacten met de school niet helemaal tevreden bent over de gang
van zaken. In dat geval is het belangrijk dit direct aan de juiste persoon binnen de school
bekend te maken. Wanneer de problemen ernstiger zijn en een oplossing via overleg niet
goed denkbaar is, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
• Als u klachten heeft over een leerkracht van de school, probeert u eerst de klacht op
te lossen met de betreffende leerkracht. Lukt dit niet, dan neemt u contact op met de
directeur van de school.
• Hebt u andere klachten over de school, dan neemt u eerst contact op met de
directeur van de school.

•
•
•

•

Als u in vertrouwen wilt spreken over een klacht kunt u contact opnemen met de
vertrouwenspersoon van school ( zie hst 2). U kunt haar bereiken via het
schooltelefoonnummer 010-4205293.
Als u daarna vindt dat de school uw klacht niet serieus neemt of niet goed oplost,
kunt u contact opnemen met het bestuur van de Stichting. Deze vertrouwenspersoon
is te bereiken via 010-4125101.
Als u vindt dat de klacht niet goed opgelost wordt nadat u deze op stichtingsniveau
heeft neergelegd, kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de
stichting. Het telefoonnummer en adres kunt u verkrijgen via het secretariaat van de
stichting via bovenstaand telefoonnummer.
Als dan uw klacht nog niet naar tevredenheid is behandeld kunt u schriftelijk een
klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie. Adres: Landelijke
Klachtencommissie PO/VO/BVE, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.

9. GELDZAKEN EN VERZEKERINGEN
Schade aan boeken voorkomen

‘Helpt u mee toezicht te houden op het gebruik van boeken? Een
stevige tas is onmisbaar!’
De school moet werken met een beperkt budget. Boeken en andere hulpmiddelen zijn duur.
Onnodig of opzettelijk vernielde boeken en andere hulpmiddelen moeten wij bij de
betreffende leerling in rekening brengen. De kosten voor vervanging zijn: leerboek €12,00,
pen €2,00, werkboekje of schrift €1,50. Helpt u mee bij het toezicht en gebruik? Een stevige
tas is onmisbaar. De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 moeten bovendien een agenda
aanschaffen waarin het huiswerk kan worden genoteerd.
Vervoer bij excursies en wettelijke aansprakelijkheid
Regelmatig gaan leerlingen van onze school op excursie of ze maken een uitstapje waarbij
een beroep wordt gedaan op de ouders/verzorgers om mee te helpen bij het vervoer.
• Iedere auto is verplicht verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Het bestuur van
de Stichting Kind en Onderwijs heeft een autocascoverzekering afgesloten. Deze
dekt tot maximaal de dagwaarde van het beschadigde voertuig met een maximum
van €11.250,- de schade aan de eigen auto’s van ouders ontstaan tijdens ritten op
verzoek van de schoolleiding in verband met excursies, schoolreizen of kampen. De
eigen auto’s dienen te zijn ingericht op personenvervoer. Het hebben van een
inzittendenverzekering is noodzakelijk. Uw eigen kind tot 1,35 meter moet op een
stoelverhoger zitten, de andere kinderen hoeven alleen een gordel om.
• Gebeurt er onverhoopt een ongeluk, dan is de lichamelijke schade aan ouders en
leerlingen van onze scholen gedekt via de schoolongevallenverzekering. De schade
aan uw auto is daarnaast gedekt via de bovengenoemde autocascoverzekering.
• De school is in principe niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die
tijdens de schooltijden is ontstaan.
• Alleen als er sprake is van een onrechtmatige daad of nalatigheid, door een
personeelslid gepleegd, kan de school aansprakelijk gesteld worden.
• In de overige gevallen blijven de ouders/verzorgers, dus ook onder schooltijd,
aansprakelijk voor de daden van hun kinderen.

10. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

‘Onze leerlingen scoorden in schooljaar 2016-2017 liefst 1,2 punt
boven het landelijk gemiddelde!’
In onderstaand schema ziet u naar welk onderwijs de leerlingen zijn uitgestroomd. We zijn er
trots op dat de leerlingen passende plaatsen in het voortgezet onderwijs hebben gekregen.
We hebben hen zo goed mogelijk voorbereid en gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen.
Mooi om in evaluaties met het voortgezet onderwijs te horen dat onze leerlingen het goed
doen!
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11. DIVERSE SCHOOLSE ZAKEN

‘Hebben we uw juiste telefoonnummer? Het is uiterst belangrijk dat
de school u kan bereiken!’
Eerste hulp bij ongelukjes
Regelmatig bieden wij eerste hulp, maar het komt ook weleens voor dat een leerling naar de
dokter of een ziekenhuis gebracht moet worden. Omdat leerkrachten moeilijk hun klas in de
steek kunnen laten, moeten anderen het vervoer voor hun rekening nemen. Uiteraard bellen
wij eerst de ouders/verzorgers van het slachtoffer om te vragen of deze misschien zelf
vervoer heeft of als dat niet zo is mee kan rijden. Het is uiterst belangrijk dat de school u
altijd kan bereiken!

Medicijngebruik op school
De school verstrekt geen medicijnen, tenzij er een getekende verklaring van ouders en/of
behandelend arts ligt. Ouders geven geen medicijnen mee, tenzij er overlegd is met de
leerkracht en er een verklaring is opgesteld. Zie verder het actuele medicijnprotocol op onze
website.

.
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