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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 afspraken 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 middel van de schoolgids en het schoolgids-ABC krijgt u zowel onderwijsinhoudelijk als praktisch alle
informatie die van belang is.
Michiel van den Brink,
locatieleider

anmelding nieuwe leerlingen
Voor de aanmelding van uw kind kunt u contact opnemen met de locatieleider van de
school voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

innenkomst groep 1, 2, (3)
De leerlingen van groep 1 en 2 mogen in het lokaal gebracht worden. Dit kan vanaf
10 minuten voor aanvang van de lessen. In groep 3 mag dat op maandag en vrijdag tot de
herfstvakantie. Daarna worden de kinderen al wat zelfstandiger en blijven de ouders buiten.

Binnenkomst groep (3) 4-8
De kinderen blijven op het schoolplein tot de bel gaat. Bij het belsignaal gaan de kinderen van
groep 3-5 buiten rechts van het gebouw en groep 6-8 links van het gebouw, in een rij staan. De
kinderen worden dan door de leerkracht mee naar binnen genomen.

et- en drinkpauze
Alle kinderen houden in de ochtend een eet- en drinkpauze. De kinderen van groep 3-8
gaan dan ook een kwartier naar buiten. Voor de pauze kunnen de kinderen hun meegebrachte eten en drinken gebruiken. Wilt u de kinderen gezond eten en drinken meegeven? Op
woensdag hebben we fruitdag. De kinderen nemen dan als tussendoortje een stukje fruit en wat
te drinken mee naar school.

ietsenstalling
De school beschikt over een aantal fietsenrekken op het plein. Hierin kan een beperkt
aantal fietsen staan. Groep 1-5 kan gebruik maken van de fietsenrekken rechts van het
gebouw en groep 6-8 links van het gebouw. We verzoeken u de kinderen 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.
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roepsindeling
(zie schoolkalender)

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.

oofdluiscontrole
Na iedere vakantieperiode, en zo nodig tussendoor, onderzoekt een groepje ouders alle kinderen
op hoofdluis. Zij handelen op basis van een protocol. Als hoofdluis wordt geconstateerd wordt met u
telefonisch contact opgenomen met het verzoek uw kind te behandelen. De ouders van de betreffende groep worden per mail gevraagd hun kinderen extra te controleren. Desgewenst wil de GGD
u thuis informeren en adviseren over hoofdluisbestrijding. Elke leerling heeft een luizentas. Hierin
worden jassen, mutsen en sjaals opgeborgen.

Huiswerk
Het kan voorkomen dat leerlingen huiswerk meekrijgen. Van de groepen 3, 4 en 5 wordt zo nodig
gevraagd om thuis te lezen, de tafels van vermenigvuldiging of spellingwoorden nog eens te oefenen.
Voor groep 6 wordt dit vanaf januari aangevuld met een aardrijkskunde-, geschiedenis- of een biologie/natuurkunde-opdracht. Meestal is dat leerwerk voor een overhoring. Daarnaast wordt van de kinderen verwacht dat ze thuis een boekbespreking of spreekbeurt voorbereiden.
In groep 7 en 8 wordt er regelmatig huiswerk meegegeven. Het doel daarvan is:
• leren omgaan met huiswerkopdrachten
• leren indelen van tijd
• vertrouwd maken met bepaalde studietechnieken
• voorbereiden van een goede overgang naar het voortgezet onderwijs

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
Elke eerste woensdag van de maand, om 8.30 uur, heeft de schoolverpleegkundige een
inloopspreekuur in onze school. U kunt dan terecht met vragen rond gezondheid en
opvoeding van uw kind.
Voor verdere informatie zie bijlage 1.
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lachtencommissie
(zie schoolkalender)

unch
Organisatie lunch met de leerlingen:
• Iedere leerkracht eet met de eigen groep in het groepslokaal.
• De lunchtijd zal een rustmoment zijn.
• De kinderen hangen bij binnenkomst hun tassen met de lunch erin aan de kapstok.
		 In de klas staat een krat waar de kinderen hun eten en drinken voor de ochtendpauze
		 in doen. Graag bekers en trommels voorzien van naam.
• De leerkracht begint de maaltijd met gebed.
• De eerste 10 minuten wordt er in stilte gegeten.
• Leerlingen ruimen hun eigen spullen op na de lunch en hangen hun tas weer op aan
		 de kapstok.
• Kleuters hebben een langere lunchtijd nodig. Rondom de lunch is er in het rooster
		 buitenspeeltijd gepland.
• Vóór of na de lunch spelen de kinderen buiten. Dit gaat via een vastgesteld rooster.

edicijngebruik
Leerkrachten op scholen krijgen regelmatig te maken met leerlingen met pijnklachten die
veelal met eenvoudige middelen te verhelpen zijn. Ook krijgt de directie steeds vaker
het verzoek medicijnen toe te dienen aan kinderen onder schooltijd. De directie aanvaardt met
het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Leerkrachten en/of
andere medewerkers 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 betrokkenen.
Indien uw kind op school medicijnen gebruikt -hetzij incidenteel na een doktersbezoek, hetzij
permanent, (denk aan astma, adhd, allergie etc.)- verzoeken wij u de benodigde toestemmingsformulieren volledig ingevuld in te leveren bij de directie. De toestemmingsformulieren ontvangt u
aan het begin van het schooljaar.

Mobieltjes
Alleen in bijzondere gevallen mag uw kind een mobiele telefoon mee naar school nemen. Graag
de betreffende leerkracht hierover inlichten. Heeft uw kind een mobiele telefoon mee naar school
dan moet deze bij binnenkomst worden ingeleverd. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal.

uderbijdrage
De overheid vergoedt scholen niet volledig. Ieder jaar vragen wij dan ook van de ouders
een vrijwillige bijdrage. Daarvan betalen we de kosten voor Kerstfeest, Sinterklaasviering,
sportdag, projectweek, excursies, enz. De ouderbijdrage wordt geïnd door de penningmeester van
de ouderraad. De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 30 per leerling.
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Ongeval op school
Het kan voorkomen dat uw kind op school bij een ongeluk betrokken raakt. Wij nemen in dat geval
altijd eerst contact op met de 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 meerdere bedrijfshulpverleners (BHV-ers).

arro
Parro is een communicatie-app om vlot en veilig schoolgerichte informatie met u te delen.
Wat sturen wij in eerste instantie met Parro:
• groepsmededelingen: huiswerk, meenemen spullen, ouderhulp, gym/zwemberichten
• weeknieuws
• foto’s van diverse groepsactiviteiten
De voordelen voor leerkrachten om met Parro te werken:
• Het is voor leerkrachten eenvoudig om u op de hoogte te houden.
Hun berichten komen direct aan en kunnen (bijna) niet meer zoekraken.
• Leerkrachten kunnen op een makkelijke manier met u alleen, in kleine groepjes of met
de hele groep communiceren.

Pleinwacht voor de groep 3 t/m 8
Vanaf een kwartier voor aanvang van de lessen worden de schoolhekken geopend en is er toezicht
op het schoolplein.

apporten
Groep 1
:
			
			
			
			
Groep 2
:
Groep 3 t/m 8 :

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.
twee keer per jaar
drie keer per jaar

Daarnaast voeren wij 10-minuten-gesprekken en kunt u de vorderingen van uw kind volgen via
het Ouderportaal. Het heeft onze voorkeur om de gesprekken zoveel mogelijk op de middag in te
plannen.
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choolreis 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 3 dagen
op schoolkamp.
Voor schoolreis en schoolkamp vragen we een extra bijdrage van de ouders.

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. De organisatie ligt in handen van de ouders.
Sporttoernooien - Wij doen mee met verschillende sporttoernooien zoals voetbal, korfbal, skiën
en waterpolo.
Informatie en inschrijving gaan via de sportcommissie per e-mail (beatrixsport@gmail.com).

Social media
Het is inmiddels 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.

Schoolmaterialen
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 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. We denken hierbij o.a. aan boeken, pennen, potloden maar
ook aan chromebooks.

Stagiaires
Ieder jaar lopen verschillende studenten stage op onze scholen. Een aantal studeert aan de PABO
voor leraar basisonderwijs, een aantal van hen volgt de opleiding tot onderwijsassistent. Veelal
zijn deze studenten afkomstig van de CHE.

Sponsorbeleid
Ichthus voert een actief sponsorbeleid. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een beleidsplan sponsoring. 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 locatieleider van de school of de directeur van Ichthus.

Schorsing/time out
Bij time out en verwijdering van leerlingen volgen wij de wettelijke regelingen (Wet Primair Onderwijs art. 40, lid 5). Indien een dergelijke procedure wordt gestart, zijn alle andere mogelijkheden om tot een oplossing te komen al geprobeerd. U zult begrijpen dat slechts in laatste instantie
tot schorsing of verwijdering wordt overgegaan.
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Schoolshirt
Elke leerling krijgt aan het begin van de schoolloopbaan een schoolshirt voor speciale gelegenheden zoals de avondvierdaagse en het schoolreisje. Het wasvoorschrift: maximaal op 40 graden
wassen en niet in de droger. Het schoolshirt blijft eigendom van de school.

ertrouwenspersonen
(zie schoolkalender)

Verjaardagen
Het vieren van een verjaardag is een feestelijke gebeurtenis. Wanneer een leerling jarig is, mag er
alleen getrakteerd worden in de eigen groep. We vragen uw medewerking om verstandig te trakteren. De leerlingen mogen de leerkrachten van de andere groepen trakteren. De leerlingen in de
groepen op de bovenverdiepingen doen dat boven en de leerlingen op de begane grond trakteren
alleen de leerkrachten beneden.

Verkeersexamen
De kinderen van groep 7 doen mee aan het verkeersexamen. Dit bestaat uit een schriftelijk 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 tot en met groep 3 haalt u óp het schoolplein, dus binnen het hek, op zodat de leerkracht kan zien dat leerlingen veilig vertrekken.

endag nieuwe leerlingen
Voordat de kinderen 4 jaar zijn, mogen ze drie keer op de zogenaamde wendagen een
kijkje nemen in de klas. Zo draaien de kinderen drie dagdelen mee. Uw kind ontvangt hiervoor een
uitnodiging. Voor het plannen van de wenmomenten neemt de leerkracht contact met u op. Uw
kind start de dag na de 4e verjaardag in groep 1. Kinderen die binnen 4 weken vóór de zomervakantie 4 jaar worden, komen met ingang van het nieuwe schooljaar op school.
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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 begeleiden
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 kunnen 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 zwemvaardigheidsbrevet. 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.

Zendingsgeld
Iedere maandagmorgen wordt op school zendingsgeld opgehaald. Dit geld wordt als volgt besteed:
• 2 adoptiekinderen via de Stichting Woord en Daad
• projecten van verschillende goede doelen
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Bijlage I - Jeugdgezondheidszorg
Leerlingen uit groep 2 en 7 worden door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD
Gooi & Vechtstreek worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek.

Groep 2
De leerlingen uit groep 2 worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts. Er wordt uitgebreid gekeken naar de groei, ontwikkeling en gezondheid. Gelet wordt o.a. op de ogen, de oren,
lengte en gewicht, de spraak/taalontwikkeling, de voeding, het bewegen (grove en fijne motoriek) en het gedrag van het kind. In de uitnodiging wordt vermeld waar het onderzoek plaatsvindt:
op school of op een GGD-locatie.

Groep 7
De leerlingen van groep 7 worden op school gezien door de doktersassistente. Zij meet en weegt
het kind. Ook worden de ogen en oren onderzocht als er twijfels zijn over het zien of horen. Naar
aanleiding van dit onderzoek wordt gekeken of het kind extra aandacht van de JGZ nodig heeft.
Een afspraak bij de arts of verpleegkundige is mogelijk het gevolg.

Vragen over ontwikkeling
Bij vragen over de lichamelijke, geestelijke of sociale ontwikkeling van een kind kan contact
worden opgenomen met de JGZ. Bijvoorbeeld bij vragen over voeding, leefgewoonten, moeilijk
gedrag, pesten, veiligheid, sport en beweging, seksualiteit, zindelijkheid, etc. In de meeste gevallen kan de verpleegkundige of de arts hierbij voorlichting of advies geven. In sommige gevallen
verwijzen zij door. De verpleegkundige is volgens rooster aanwezig op school.

Opvoedondersteuning
Voor vragen over de opvoeding kunnen ouders/verzorgers terecht bij de JGZ. De artsen en verpleegkundigen kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Zij doen dat
volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). Daarnaast biedt de GGD de oudercursus ‘Opvoeden & Zo’ (3 – 11 jaar) en ‘Beter omgaan met pubers’ (12 – 18 jaar) aan.

Extra onderzoek
Naar aanleiding van vragen en/of problemen kan er extra onderzoek worden afgesproken. Dit kan
op verzoek van het kind zelf, de ouder/verzorger of bijvoorbeeld een leerkracht. Kinderen die niet
in groep 2 of 7 zitten, kunnen dus ook in aanmerking komen voor een onderzoek bij de arts of de
verpleegkundige.

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). Wanneer een kind onvolledig is ingeënt, kunnen ouders voor de ontbrekende inentingen bij de GGD
terecht.

Bereikbaarheid
De afdeling JGZ van GGD Gooi & Vechtstreek is op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur bereikbaar
via een centraal nummer: 035 – 6926350.
e-mail: info@jggv.nl (voor algemene vragen).
De namen van de arts, verpleegkundige, doktersassistente en logopedist die verbonden zijn aan
de school worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.
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Centrum voor Jeugd en Gezin
Iedere gemeente heeft sinds 2011 een centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het is een herkenbaar
inlooppunt in de buurt, waar ouders en jongeren terecht kunnen met hun vragen over gezondheid,
opgroeien en opvoeden. Het CJG biedt advies, ondersteuning en hulp op maat.
Contactgegevens CJG Huizen:
Holleblok 2a
1273 EG Huizen
035 – 6926387
cjghuizen@jggv.nl
cjggooienvechtstreek.nl
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