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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Naast de informatie die u in de schoolgids aantreft over onze school zijn er ook praktische afspra-

ken die we met elkaar maken en onderwerpen waar u snel informatie over moet kunnen vinden. 

Daarvoor is dit schoolgids-ABC bedoeld.

Op alfabetische volgorde treft u hier afspraken aan zoals die voor onze school gelden. Door mid-

del van de schoolgids en het schoolgids-ABC krijgt u zowel onderwijsinhoudelijk als praktisch alle 

informatie die van belang is.

Het team van de Beatrixschool

	 	
	 anmelding	nieuwe	leerlingen
 Voor de aanmelding van uw kind kunt u contact opnemen met de directeur van de school

  voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er informatie 

gegeven over ons onderwijs, krijgt u een rondleiding en kunt u al uw vragen stellen. 

Aanspreekpunt
De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt voor ouders. Korte, praktische punten kunnen vaak 

tussendoor, maar wilt u wat uitgebreider in gesprek, dan is het goed een afspraak te maken. Op 

initiatief van de leerkracht kan de intern begeleider of directeur hierbij aansluiten. Voor aan-

vraagformulieren voor schoolvrijstelling of andere administratieve zaken kunt u ook terecht bij de 

leerkracht. Indien nodig schakelt deze onze administratief medewerkster in. 

	 innenkomst	groep	1/2
 De leerlingen van groep 1 en 2 verzamelen ’s ochtends op het plein. De leerkrachten

  vangen ze daar op en om 8.25 uur lopen ze met elkaar naar binnen. Op de eerste wendag 

mogen ouders even meelopen naar de klas om alles te zien en hun kind te helpen wennen. 

Eens per maand wordt een inloopmoment voor álle ouders van groep 1/2 georganiseerd. Dit 

moment duurt tot 9.00 uur. Op die manier kunt u alles in de klas bekijken en uw kind helpen bij 

hetgeen de leerkracht heeft gepland. 

Binnenkomst	groep	3	t/m	8	
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan vanaf het plein zelfstandig naar hun klas. De schooldeuren 

openen om 8.15 uur. Om 8.25 uur gaat de bel. Dit is het teken dat alle leerlingen binnen moeten 

zijn, zodat de les op tijd kan starten.

	 hromebooks
 Op school maken de leerlingen gebruik van Chromebooks. Hiermee wordt bepaalde lesstof 

 extra geoefend en vanaf groep 5 wordt rekenen volledig digitaal aangeboden en ver-

werkt. Ook gebruiken de leerlingen de Chromebooks om informatie op te zoeken voor hun onder-

zoek. 

Wanneer het noodzakelijk is dat een Chromebook mee naar huis wordt genomen, (bijv. voor on-

derwijs op afstand) wordt een contract opgesteld die ouders dienen te ondertekenen.  
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	 et-	en	drinkpauze
 Alle kinderen houden in de ochtend een eet- en drinkpauze. De kinderen van groep 3 t/m

  8 gaan aansluitend een kwartier naar buiten. Voor de pauze kunnen de kinderen hun mee-

gebrachte tussendoortje gebruiken. Wilt u de kinderen gezond eten en drinken meegeven? 

Einde	van	de	dag
Om 14.00 uur gaat de bel en zijn de leerlingen uit. De leerkracht loopt met de klas mee naar 

buiten. Bij de jonge kinderen checkt de leerkracht of de leerlingen allemaal worden opgehaald. 

Mocht het voorkomen dat u uw kind op laat halen door een voor school onbekend persoon, dan 

willen we u vragen dit van tevoren bij de leerkracht te melden. Wij geven kinderen enkel mee aan 

degenen die voor ons bekend zijn, tenzij door ouders anders is aangegeven.

	 ietsenstalling
 De school beschikt over een aantal fietsenrekken op het plein. Hierin kan een beperkt

  aantal fietsen staan. Groep 1 en 2 kan gebruik maken van de fietsenrekken rechts van

 het gebouw, groep 3 t/m 5 links van het gebouw en groep 6 t/m 8 achter het gebouw. 

We verzoeken u de kinderen, bij voorkeur, zoveel mogelijk lopend naar school te laten komen. 

Fotograaf
De schoolfotograaf brengt jaarlijks een bezoek aan de school om individuele foto’s, gezinsfoto’s en 

groepsfoto’s te maken. Hierover wordt u, te zijner tijd, geïnformeerd.

	 ezondheid
 We vinden het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien. Daarom vragen we u om

 gezonde voeding mee te geven en laten wij de kinderen voldoende bewegen op de dag.

 Ook stimuleren we het drinken van water. Een fles water meegeven (duurzaam en niet 

van plastic), zodat uw kind tussendoor kan drinken, moedigen we aan. Op school krijgen de leer-

lingen ook lessen over gezonde voeding en besteden we in verschillende projecten aandacht aan 

dit thema. 

Op feestdagen wordt er ook weleens op ongezonde snacks getrakteerd. Denk aan een ijsje/frietje 

o.i.d.. Uiteraard kunt u het bij de leerkracht aangeven wanneer u dit voor uw kind niet wenselijk 

vindt. 

Goede	doelen
We vinden het belangrijk om de leerlingen te leren hoe je voor anderen kunt zorgen. Dit kan 

georganiseerd worden vanuit projecten of een sponsorloop. Ieder jaar bekijken we hoe we kunnen 

bijdragen aan goede doelen en hoe we de leerlingen daarbij betrekken. Zo doen we geregeld mee 

aan de Schoenendozenactie en doen we ook jaarlijks mee aan de nationale Kinderpostzegelactie.  

Groepsindeling
(zie schoolkalender)
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Gymles
De gymlessen voor groep 1 en 2 worden gegeven in het speellokaal van school. De leerlingen van 

groep 3 t/m 8 krijgen gymles in de gymzaal aan de Bovenlangewijnseweg. De leerlingen dragen 

tijdens de gymles gymkleding.

Gymrooster: zie schoolkalender

	 oofdluiscontrole
 Na iedere vakantieperiode, en zo nodig tussentijds, controleert een groepje ouders alle

 kinderen op hoofdluis. Zij handelen op basis van een protocol. Als hoofdluis wordt gecon-

stateerd, dan wordt met u telefonisch contact opgenomen met het verzoek uw kind op te halen en 

thuis te behandelen. De ouders van de betreffende groep worden gevraagd hun kinderen extra te 

controleren. Desgewenst wil de GGD u informeren en adviseren over hoofdluisbestrijding. 

Hulpouders
De ouderraad stelt hulp van ouders erg op prijs. U kunt denken aan hulp bij activiteiten, versiering 

bij feesten, raamschilderingen, seizoenhoepels maken, maar ook bijvoorbeeld de hoofdluiscon-

trole.

Vindt u het leuk om mee te helpen? Neem dan contact op met de ouderraad

(orbea@ichthushuizen.nl).

	 nspectie
 De inspectie waaronder onze school valt, is gevestigd in Utrecht.

Voor vragen en informatie:

- info@owinsp.nl

- www.onderwijsinspectie.nl

- Informatie Rijksoverheid via 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00-20.00 uur)

 voor vragen over onderwijs

- Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900–1113111

	 eugdgezondheidszorg
 (zie bijlage 1)

	 lachtencommissie
 (zie schoolgids)
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	 unch	
 Iedere leerkracht eet met de eigen groep in het klaslokaal.

 De lunchtijd is een rustmoment. Er is ruimte voor gebed/stil moment.

Alle groepen spelen rondom de lunch buiten. Het is belangrijk dat ze even lekker bewegen.

Leerlingen ruimen hun eigen spullen op na de lunch en hangen hun tas weer op aan de kapstok.

Om verwarring te voorkomen, is het wenselijk bekers en trommels te voorzien van een naam.

	 edicijngebruik
 Het kan voorkomen dat een leerling pijnklachten heeft, die eenvoudig te verhelpen zijn 

 met een zalfje of een pleister. Daarnaast krijgt school regelmatig het verzoek medicij-

nen toe te dienen aan leerlingen onder schooltijd. De directeur aanvaardt met het verrichten van 

dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Leerkrachten en/of andere medewer-

kers van de school begeven zich op een terrein waarvoor ze niet bevoegd en/of bekwaam zijn. 

Met het oog op de gezondheid van de leerlingen, maar ook vanuit de verantwoordelijkheid van 

het bestuur/schoolleiding/leerkrachten/ouders is het van groot belang om met deze situatie zeer 

zorgvuldig om te gaan en daar vooraf afspraken over te maken die helder zijn voor alle betrokke-

nen.

Indien uw kind op school medicijnen gebruikt -hetzij incidenteel, hetzij permanent, (denk aan 

astma, adhd, allergie etc.)- verzoeken wij u de benodigde toestemmingsformulieren volledig 

ingevuld in te leveren op school. De toestemmingsformulieren ontvangt u aan het begin van het 

schooljaar.

Mobieltjes
Op het schoolplein en in de school is het leerlingen niet toegestaan gebruik te maken van hun mo-

biele telefoon. Veel leerkrachten hanteren een inleverprocedure aan het begin van de dag zodat 

de les ongestoord kan worden gegeven. Om de kinderen te beschermen voor de verleiding van 

ongewenst gebruik, kan de mobiele telefoon het beste thuis worden gelaten. 

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal.

	 ngeval	op	school	
 De leerkrachten van onze school doen er natuurlijk alles aan om uw kind veilig te houden.

  Toch kan er tijdens het spelen of gymmen een ongeluk gebeuren, waarbij uw kind 

gewond raakt. Bij kleine ongevallen plakken we een pleister en troosten uw kind. Bij grotere on-

gevallen nemen we contact op met ouders. Wanneer zij niet bereikbaar zijn, nemen we contact op 

met de contactpersoon of de huisarts die u op het aanmeldingsformulier heeft vermeld. 

Wilt u in verband hiermee wijzigingen van noodnummers en contactpersonen doorgeven. 

Ontruimingsplan
In het geval van calamiteiten beschikt de school over een ontruimingsplan. Tweemaal per jaar 

wordt met leerlingen en leerkrachten een ontruiming geoefend. Iedere school beschikt over meer-

dere bedrijfshulpverleners (BHV-ers).
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Ouderbijdrage
Scholen krijgen vanuit de overheid geen gelden voor activiteiten. Dat houdt in dat we voor het 

organiseren van ‘leuke’, ‘gezellige’ activiteiten afhankelijk zijn van de bijdrage van ouders. Ieder 

jaar vragen wij dan ook van de ouders een vrijwillige bijdrage. Vandaaruit bekostigen we het 

Kerstfeest, Sinterklaasviering, sportdag, Kinderboekenweek, Paasviering, Koningsspelen, etc.  

Het niet betalen van deze bijdrage zal nooit leiden tot het uitsluiten van deelname aan een activi-

teit. Wel kan het zo zijn dat bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden als te veel ouders 

niet betalen, omdat de financiële gevolgen voor de school dan te groot zijn.

De ouderbijdrage wordt geïnd door de penningmeester van de ouderraad. 

Komt uw kind in de loop van het schooljaar op school, dan betaalt u naar rato.

Contact ouderraad: orbea@ichthushuizen.nl

Het schoolreisje of schoolkamp van groep 8 is een extra bijdrage. Deze twee activiteiten zijn niet 

opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage. Ook hierbij geldt dat leerlingen niet uitgesloten wor-

den van deelname en dat wanneer te weinig ouders betalen, en daarmee de financiële gevolgen 

voor school te groot zijn, we andere keuzes moeten maken. 

	 arro
 Parro is de communicatie-app waarmee we vlot en veilig schoolgerichte informatie met u

  kunnen delen. Via Parro kunt u zich ook inschrijven voor de oudergesprekken en uw priva-

cyvoorkeuren doorgeven.

Wat sturen we met Parro: 

- Schoolbrede informatie

 (de nieuwsbrief, informatie over activiteiten of ander relevant nieuws/mededelingen)

- Groepsinformatie (praktische zaken, foto’s van activiteiten e.d.)

Via Parro kunnen ook gesprekken gestart worden. Niet iedereen vindt het prettig om op deze wijze 

altijd bereikbaar te zijn. Sommige leerkrachten hebben deze functie aanstaan en anderen niet.

 

Pleinwacht	voor	de	groep	3	t/m	8
Er is een pleinwachtrooster, wat inhoudt dat er altijd toezicht is op het plein wanneer de kinderen 

buiten spelen. De pleinwacht staat ook ’s ochtends tussen 8.15 uur en 8.30 uur op het plein. U kunt 

’s ochtends met praktische vragen ook bij hen terecht. 
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	 apporten

	
Groep 1 :  één keer per jaar (na minimaal drie maanden onderwijs).

  Vooruitlopend op het rapport worden de ouders van de instroomleerlingen op

   de hoogte gebracht van de vorderingen van hun kind door middel van een

   tussentijds rapport, de Voorloper genoemd.

Groep 2 :  twee keer per jaar

Groep 3 t/m 8 : twee keer per jaar

Wij zijn van mening dat een ‘kindrapport’ vooral moet gaan over het inzichtelijk maken van de 

ontwikkeling en niet vanuit een norm het kind positief of negatief zou moeten beoordelen. Wij 

labelen de rapportpunten daarom niet aan termen als onvoldoende, matig, voldoende, ruim vol-

doende of goed.

In het oudergesprek krijgen ouders de leerlijnen of uitslagen van methodetoetsen en Cito te zien, 

waarin zichtbaar is gemaakt wat het kind op school, ten aanzien van de doelen, laat zien. De 

leerkracht legt daarmee uit wat belangrijke ontwikkelkansen zijn voor de komende periode. Deze 

gegevens zijn hiermee leidend voor het oudergesprek. Het kindrapport kan dienen als leidraad 

voor bepaalde gesprekspunten. Het heeft onze voorkeur de oudergesprekken zoveel mogelijk op 

de middag in te plannen. 

Ouders kunnen de vorderingen van hun kind volgen via het Ouderportaal van ParnasSys. 

	 choolmaterialen
 Alle materialen die de leerlingen in de klas gebruiken, worden door de school verstrekt.

  Sommige daarvan gaan de gehele schooltijd mee. Het motto is: wij zorgen goed voor onze 

eigen spullen en de spullen van de ander, dus ook voor die van school. Bij verlies en vernielingen 

zijn wij genoodzaakt de kosten op de ouders te verhalen. 

Schoolreis	en	schoolkamp
Jaarlijks gaan alle leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. Groep 1 en 2 gaan naar een 

bestemming in de buurt. Groep 3 t/m 7 gaan apart op schoolreis. Groep 8 gaat drie dagen op 

schoolkamp. 

Voor schoolreis en schoolkamp vragen we een extra bijdrage van de ouders.

Schoolshirt
Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een schoolshirt mee naar 

huis. Aan het einde van het schooljaar nemen we deze shirts weer in. Zo houden we overzicht 

over de shirts en is iedereen ook altijd voorzien van de juiste maat. De kinderen van groep 1 en 

2 krijgen bij eventuele uitstapjes een hesje aan over de kleding. Zij hebben dus geen schoolshirt 

nodig. Wanneer ze meedoen aan een voetbaltoernooi worden de shirts voor deze activiteit uitge-

deeld.
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Schorsing/time	out	
Bij time out en/of schorsing van leerlingen volgen wij de wettelijke regelingen (Wet Primair On-

derwijs art. 40, lid 5). Indien een dergelijke procedure wordt gestart, zijn alle andere mogelijkhe-

den om tot een oplossing te komen al geprobeerd. U zult begrijpen dat slechts in laatste instantie 

tot schorsing of verwijdering wordt overgegaan. Schorsing of verwijdering vindt enkel plaats in 

overleg met het bestuur van VPCBO Ichthus.  

Schoolverzekering
(zie bijlage)

Social	media
Het is gebruikelijk dat kinderen worden gefotografeerd of gefilmd tijdens activiteiten van school. 

Foto’s en opnames kunnen worden gebruikt voor publicatie op o.a. de website, facebook, twitter, 

app, schoolgids en nieuwsbrief. We volgen hierbij de regelgeving van AVG en vragen u daarom via 

Parro uw toestemming en privacy-voorkeuren te registreren.

Sponsorbeleid
Ichthus voert een actief sponsorbeleid. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een beleidsplan spon-

soring. Dit is gebaseerd op het convenant dat de overheid opstelde in overleg met onderwijsveld 

en bedrijfsleven. 

Sponsoring kan zowel gericht zijn op een specifieke school als op de gezamenlijke scholen. Ouders 

die (namens hun bedrijf) belangstelling hebben voor de mogelijkheden van sponsoring kunnen 

contact opnemen met de directeur van de school of de directeur/bestuurder van Ichthus.  

Sportactiviteiten
Avondvierdaagse

Elk jaar doen we in mei of juni mee met de avondvierdaagse in Huizen. De kinderen van groep 3, 

4 en 5 lopen 5 km per avond en de kinderen van de groepen 6 t/m 8 lopen 10 km. Ouders dragen 

zorg voor de organisatie.

Sporttoernooien

Wij doen mee met verschillende sporttoernooien zoals voetbal, korfbal, skiën en waterpolo.

Informatie en inschrijving gaan via de sportcommissie per e-mail (beatrixsport@ichthushuizen.nl).

Stagiaires
Ieder jaar lopen verschillende studenten stage op onze school. Een aantal studeert aan de PABO 

voor leraar basisonderwijs, een aantal van hen volgt de opleiding tot onderwijsassistent. We 

vinden het belangrijk dat we als opleidingsschool nieuwe mensen opleiden in het onderwijsvak en 

zien studenten als een waardevolle toevoeging aan het team. Wij hebben een samenwerkingsver-

band met CHE, de Marnix Academie en Windesheim Flevoland.
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	 erjaardagen	
 Het vieren van een verjaardag is een feestelijke gebeurtenis. Wanneer een leerling jarig

 is, mag er getrakteerd worden in de eigen groep en wordt er natuurlijk een klein feestje 

gevierd. We vinden het belangrijk dat er gezond getrakteerd wordt. Ongezonde traktaties worden 

niet op school genuttigd, maar worden in de tas gedaan om mee naar huis te nemen. Ouders 

kunnen hierdoor zelf beslissen wat ze hun kind geven. Ideeën voor gezonde traktaties vindt u o.a. 

op: http://www.gezondtrakteren.nl

Onder ongezonde traktaties vallen: snoep, koek, chips en bladerdeeghapjes. De leerlingen op de 

benedenverdieping mogen beneden de klassen rond en de leerlingen boven maken daar een 

ronde.  

Een traktatie voor de teamleden vinden we niet nodig. Dit hoeft u dus niet mee te geven. 

Wanneer het kind trakteert, stemmen de ouders dit altijd even af met de leerkracht.

Verkeersexamen
De kinderen van groep 7 doen mee aan het verkeersexamen. Dit bestaat uit een theoretisch en 

een praktisch gedeelte.  

Verkeersveiligheid
We vragen u, indien mogelijk, lopend of met de fiets naar school te komen.

In het belang van de veiligheid van alle leerlingen vragen wij u uw auto in de daarvoor bestemde 

parkeervakken te parkeren, zodat de verkeerssituatie overzichtelijk blijft voor de leerlingen.

De leerlingen van groep 1 t/m 3 haalt u óp het schoolplein, dus binnen het hek, op zodat de leer-

kracht kan zien dat leerlingen veilig vertrekken.

Verlof
(zie schoolgids)

https://www.rblgv.nl/leerplicht/verlof-school-aanvragen/

Vertrouwenspersonen
(zie schoolgids en -kalender)

	 endag	nieuwe	leerlingen
 Voordat de kinderen 4 jaar zijn, mogen ze drie keer, op de zogenoemde wendagen,

 een kijkje nemen in de klas. Zo draaien de kinderen drie dagdelen mee. De leerkracht 

neemt contact op met de ouders om deze momenten af te stemmen. Uw kind start de dag na de 

vierde verjaardag in groep 1. Valt de verjaardag in een weekend of in een vakantie dan start het 

kind op de eerstvolgende reguliere lesdag. Kinderen die binnen vier weken vóór de zomervakantie 

4 jaar worden, komen met ingang van het nieuwe schooljaar op school. Voor deze leerling is er 

voor de zomervakantie één wenmoment. Kinderen die in de twee weken voor de kerstvakantie 

vier jaar worden, starten de eerste reguliere lesdag in januari.
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	 wemles
 Eén keer per twee weken krijgen de kinderen van groep 3 en 4 schoolzwemmen in

 zwembad De Meent. Het vervoer naar en van het zwembad is per bus en wordt door de 

gemeente geregeld. We vragen ouders om de beurt de leerkracht te ondersteunen bij het bege-

leiden van de kinderen. Het is raadzaam om op die dag de kinderen makkelijke kleding te laten 

dragen en waardevolle spullen thuis te laten. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 

schade, verlies of diefstal.

De kinderen zonder diploma zwemmen in het ondiepe bad. Kinderen die voor het A-diploma kun-

nen afzwemmen, komen samen met de kinderen die voor het B-diploma oefenen in het diepe 

bad. De kinderen met diploma A en B krijgen aan het eind van het schooljaar een zwemvaardig-

heidsbrevet. Drie keer per jaar is er gelegenheid om te proefzwemmen en, als mogelijk, af te 

zwemmen. Dit afzwemmen gebeurt op uw eigen kosten en onder schooltijd.
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Bijlage	I
Jeugd	en	Gezin,	Gooi	en	Vechtstreek	
Ieder kind in Nederland heeft recht op jeugdgezondheidszorg; op advies en ondersteuning bij 

het gezond opgroeien en opvoeden. In de regio Gooi en Vechtstreek kunnen ouders en kinderen 

hiervoor terecht bij Jeugd en Gezin. Dat kan op elk gewenst moment. Daarnaast krijgen kinderen 

volgens een vast schema afspraken aangeboden. Voor welke onderzoeken worden kinderen in 

de basisschoolleeftijd uitgenodigd? En met welke vragen kun je bij Jeugd en Gezin terecht? Meer 

informatie hierover kun je lezen in onderstaande tekst.

Afspraken	op	het	consultatiebureau
Op 5 en 10-jarige leeftijd worden alle kinderen uitgenodigd voor een onderzoek op het consulta-

tiebureau. Dit is een nieuwe werkwijze waarmee in het schooljaar 2019-2020 is gestart. In principe 

word je samen met je kind uitgenodigd in je eigen woonplaats, op het consultatiebureau dat je 

daarvoor ook bezocht. Als je buiten de regio Gooi en Vechtstreek woont, dan nodigen wij jullie uit 

op het consultatiebureau dichtbij de school. Tijdens de afspraak heb je een gesprek met de jeugd-

verpleegkundige en wordt je kind gewogen en gemeten. Bij 5-jarigen vindt ook een ogen- en 

orentest plaats. Bij 10-jarigen gebeurt dit alleen als hier vragen of zorgen over zijn.

Oproep	voor	vaccinaties
In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor twee vaccinaties; 

één tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en één tegen bof, mazelen en rodehond (BMR). Daar-

naast ontvangen meisjes, in het kalenderjaar dat zij 13 jaar worden, een oproep voor de inenting 

tegen baarmoederhalskanker (HPV). Deze inenting bestaat uit een serie van twee prikken. Wan-

neer je kind nog niet alle prikken heeft gekregen, kun je voor de ontbrekende vaccinaties terecht 

bij Jeugd en Gezin.

Vragen	over	de	ontwikkeling
Bij vragen over de groei en ontwikkeling van je kind kun je altijd met Jeugd en Gezin contact 

opnemen. Bijvoorbeeld bij vragen over taal/spraak, voeding, leefstijl, moeilijk gedrag, pesten, 

veiligheid, seksualiteit, zindelijkheid etc. In de meeste gevallen kan de jeugdverpleegkundige of 

jeugdarts met je meedenken en voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij 

door.

Opvoedadvies
Ook voor vragen over de opvoeding kun je bij Jeugd en Gezin terecht. De jeugdartsen, jeugdver-

pleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden mak-

kelijker te maken. Daarnaast bieden zij in een aantal gemeenten workshops en opvoedcursussen 

aan.

Extra	onderzoek
Naar aanleiding van vragen of zorgen kunnen extra onderzoeken worden afgesproken. Dit kan 

op verzoek van jezelf, je kind of de leerkracht en intern begeleider. Naast de vaste onderzoeks-

momenten rond 5 en 10 jaar kunnen kinderen dus op elke leeftijd een afspraak krijgen bij de 

jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

MijnJeugdenGezin	
Via het klantportaal www.MijnJeugdenGezin.nl kun je zelf online een afspraak maken, verzetten of 

afzeggen. Je kunt hier ook de groeicurven van je kind bekijken en een overzicht van de vaccinaties 

inzien. Het inloggen gaat via DigiD, zodat de privacy is gewaarborgd.

Bereikbaarheid
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek is op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur bereikbaar via een 

centraal nummer: (035) 692 63 50. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@jggv.nl of voor meer 

informatie kijken op www.jggv.nl.
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Bijlage	II	
Schoolverzekering	
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, vrijwilligers) verzekerd. 

De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit 

leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover 

de eigen verzekering van betrokkenen geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). 

Materiële schade (kapotte bril, fiets, enz.) valt niet onder de dekking. 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 

(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig 

handelen. 

Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

Ten eerste is de school c.q. het bestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 

schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle 

schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting 

leeft bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadever-

goedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school 

optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade 

wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid (bijvoorbeeld tijdens de gym-

nastieklessen een bal tegen een bril). Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering 

en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. 

Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor 

hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georga-

niseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats 

zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. (Denk hierbij ook aan de chromebooks) 

Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering 

hebben afgesloten. 


