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Voorwoord 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u ons informatieboekje voor het schooljaar 2020-2021 met 
vooral veel praktische informatie.  
Wanneer kinderen in de loop van het schooljaar op De Wenteltrap komen, 
ontvangen hun ouders / verzorgers dit boekje ook. 
 
Naast dit informatieboekje hebben we een schoolgids. Daarin kunt u vooral 
zakelijke en beleidsmatige informatie lezen. Wij hebben alleen een digitale 
schoolgids, die u kunt vinden op onze website: www.sbodewenteltrap.nl. Deze 
versie wordt geactualiseerd als daar aanleiding voor is.  
 
Ons team wil zich voortdurend verder ontwikkelen door individuele professio-
nalisering en door teamscholing. In de schoolgids kunt u lezen waar wij ons 
verder in willen ontwikkelen. 
Meestal vindt de scholing op studiedagen plaats of na schooltijd (‘s middags of 
‘s avonds). Op een studiedag zijn de kinderen vrij. Zo’n dag gaat overigens 
niet af van de wettelijk verplichte uren. Het gaat dus niet ten koste van de 
onderwijstijd van uw kind. Wij hebben de data van de studiedagen in dit 
boekje opgenomen, zodat u daar rekening mee kunt houden. 
 
U treft in dit informatieboekje ook het vakantierooster aan. U wordt verzocht 
met het plannen van uw vakanties daar rekening mee te houden. Slechts in 
zeer bijzondere gevallen kan verlof buiten de schoolvakanties worden ver-
leend. Dit moet overigens altijd ruim op tijd schriftelijk aangevraagd worden. 
Wij hanteren daarvoor de wettelijke richtlijnen. In de schoolgids staan de re-
gels uitgebreid beschreven. 
 
Het vinden van geschikte invallers blijkt soms een onmogelijke opgave. Zeker 
als vervanging op korte termijn en voor meerdere collega’s tegelijk nodig is. 
Het kan dan ook voorkomen dat uw kind incidenteel een dag thuis moet blij-
ven, omdat wij niemand hebben om de groep over te nemen.  
Mocht uw kind om bovenstaande reden een dag niet opgevangen kunnen wor-
den, dan wordt u hierover altijd minimaal één dag van te voren op de hoogte 
gebracht. Wij proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen en vragen 
in deze gevallen hiervoor uw begrip. Voor alle duidelijkheid: dit ‘extra verlof’  
heeft geen invloed op het minimum aantal verplichte schooluren.  
Wij houden elk schooljaar een ruime marge aan om een eventueel tekort aan 
onderwijstijd te voorkomen.  
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Wij hopen dat dit informatieboekje u voldoende praktische informatie geeft. 
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neemt u dan gerust contact met ons op. 
 
Verder raden wij u aan om regelmatig onze website te bezoeken.  
 
 
 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en  
een goed schooljaar 2020-2021 toe. 

 
Namens het team van De Wenteltrap, 

 
Christiaan Bekker 

directeur. 
 

Zomer 2020 

Een goed  
schooljaar  
gewenst! 
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Schooltijden: 
 
Groep 1/2 (Vlinder): 
 

Ma. 8.45 - 14.45 uur  
Di. 8.45 - 14.45 uur 
Do. 8.45 - 14.45 uur 
Vr. 8.45 - 14.45 uur 
 

De kinderen in de groepen 3 t/m 8 krijgen op onze school ruim voldoende 
lesuren. Daarom kunnen de kleuters op de woensdag vrij zijn. Dit geeft de-
ze jonge kinderen een ‘rustpunt’ in de week. Veel ouders geven aan dit erg 
op prijs te stellen.   

Overige groepen (3 t/m 8): 
 

Ma.  8.45 - 14.45 uur 
Di. 8.45 - 14.45 uur 
Wo.  8.45 - 12.30 uur  
Do.  8.45 - 14.45 uur 
Vr.  8.45 - 14.45 uur 
 

  

Vakantierooster 
 
Herfstvakantie  van ma 19-10-2020 tot / met vr 23-10-2020 

Kerstvakantie van ma 21-12-2020 tot / met vr 01-01-2021 

Krokusvakantie van ma 22-02-2021 tot / met vr 26-02-2021 

Paasweekend van vrij 02-04-2021 tot / met ma 05-04-2021 

Meivakantie  van ma 26-04-2021 tot / met vrij 07-05-2021 

Hemelvaart   van don 13-05-2021 en vrij 14-05-2021 

Pinksterweekend   ma 24-05-2021  

Zomervakantie  van vr 16-07-2021 tot / met vr 27-08-2021 

 

Eerste schooldag schooljaar 2020-2021 - maandag 30 augustus 2021 
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Bijzondere dagen: 
 

do.   10-09-2020: informatie-avond groep 1 t/m 7 

do. 17-09-2020: informatie-avond groep 8 

di.  06-10-2020: studiedag; alle kinderen zijn vrij 

vrij.  04-12-2020:  Sinterklaasfeest op school                                

wo.  16-12-2020: Kerstviering op school (’s avonds) 

vr.  18-12-2020:  vrij vanaf 12.00 uur: begin kerstvakantie 

ma. 25-01-2021:  studiedag; alle kinderen zijn vrij   

vrij.  12-02-2021: Carnaval 

do. 04-03-2021: studiedag; alle kinderen zijn vrij 

vrij. 23-04-2021: Koningsspelen   

do.   17-06-2021:  schoolreis groep 1 t/m 5 

vrij.  18-06 en ma 21 juni 2021:  studiedagen; alle kinderen zijn vrij 

wo. 14-07-2021:  “wenmoment” voor de nieuwe groepen; 

    alle schoolverlaters zijn deze dag vrij 

    De andere kinderen gaan deze dag even  

           wennen in de groep van het nieuwe schooljaar. 

    Ook de nieuwe kinderen worden voor deze dag 

    uitgenodigd. 

vr.  16-07-2021:  start zomervakantie 

 

ma. 30-08-2021: Start schooljaar 2021-2022. 
 
 

Andere belangrijke data 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Groepen, leerkrachten en hun werkdagen 

groep  leerkracht(en) ma di wo do vr 

Vlinder 

 

  Mieke van Rossum 

  Harriette van den IJssel 

X 

 

 X 

 

 

 

X 

X 

 

3/4   Jacob Spee X X X X X 

4/5   Karin Wesselink 

X 

 

X 

 

X X X 

 

5 

  Sietske Zijlstra 

  ??? 

X 
 
 

X  

X 

 

X 

 

X 

6A 

  Anne Wouda 

  Shanna Chaitram 

X 
 
 

X 

 

X 

 

 
X 

 
X 

6B 
  Simone Barten  
 
  Krista van Zelst 

X 
 
 

X X 

X 

 
 
X 

 
 
X 

7A 
  Martijn Grootscholten 
 
  Shanna Chaitram 

X X  

X 

X 
 
 

X 
 
 

7B 
  Anneke van der Kroef 
 
  Simone Barten 

X 

 

X X 
 
 

 
 
X 

X 
 
 

8A 
  
  Arjan van den Hoek 
  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

8B 
  Tijn Waling 
 
  Caroline Smits  

X 
 
 

X 
 
 

 
 
X 

 

X 

 
 
X 
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 Directeur: 
  

 Christiaan Bekker 
  

 Administratief medewerker: 
 Karin Tersteeg 
  

 Conciërge: 
 

 

  Tonnie Schouten 

  

 ICT-medewerker:  vacature 

 Intern begeleiders 
  

 Ellen Peekstok 
 Harriette van den IJssel 

 Logopedist: 

 
 Harriët Joore-Gerrits 
  

   

 Onderwijsassistent/leraarondersteuner: 

 

  
 Marinda Golverdingen 
 Sabrina van Ieperen   
 Natascha Sonnevelt 
   

 Schoolpsycholoog: 
 Priscilla van Stijn 

 
    

  
 Remedial Teacher: 
 
 Kindercoach: 

  
 Elsbeth Jansse 

  
 Astrid Bakker 

 Vakleerkrachten:   

 Gymnastiek: 

 
 Martijn Grootscholten 

 

 
 Ondersteuning handenarbeid:                  

 
 Erica Kruis 

 Kinderoefentherapie: 
 Ilja Panis 
 Anneloes de Vries 

Overige medewerkers 
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Ouderavonden 
 

In de tweede week van het schooljaar organiseren de groepen 1 t/m 7 een  
ouderavond. Op deze, voor ouders verplichte, avond wordt er informatie gege-
ven over het komende schooljaar. Ook wordt uitgelegd hoe u extra bij de 
school betrokken kan zijn. 
Deze avond vindt plaats op donderdag 10 september vanaf 19.00 uur.  
 
Voor de groepen 8 is de informatie-avond op donderdag 17 september vanaf 
19.30 uur. Op die avond wordt het accent gelegd op de stap naar het Voortge-
zet Onderwijs. 
 
Van maandag 28 september t/m vrijdag 2 oktober worden de kennismakings-
gesprekken gehouden voor ouders/verzorgers van kinderen uit alle groepen.  
U maakt persoonlijk kennis met de leerkracht en spreekt inhoudelijk over de 
wederzijdse verwachting van uw kind.  
De leerlingen van groep 6 t/m 8 zijn ook uitgenodigd om bij dit gesprek aan-
wezig te zijn. Wij zijn bij deze gesprekken vooral geïnteresseerd in úw verhaal 
en dat van uw kind. 
 
 

 

Rapporten 
 

Alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 krijgen op donderdag 11 februari  en 
vrijdag 2 juli  een rapport mee. In de week erna zijn rapportgesprekken ge-
pland (15 febr t/m 19 febr en van 5 juli t/m 8 juli).  
Tijdens het laatste rapportgesprek wordt ook het OPP 
(ontwikkelingsperspectief) van uw kind besproken. Bij het rapport vindt u 
daarover nadere informatie vanaf groep 5. 
 

De kinderen uit de groepen 8 krijgen al vóór de kerstvakantie hun rapport op 
donderdag 17 december. Zij krijgen dan ook het advies voortgezet onderwijs 
mee. Meteen na de kerstvakantie vinden de rapport– en adviesgesprekken 
plaats op dinsdag 5 januari en donderdag 7 januari. De kinderen uit groep 8 
krijgen op vrijdag 9 juli hun eindrapport mee. 
 

Overblijven 
 

Op onze school eten alle kinderen ‘s middags op school in hun eigen lokaal bij 
hun eigen leerkracht. 
Tijdens de pauze kunnen de kinderen drinken wat zij van thuis meenemen. 
Schoolmelk komt te vervallen. 
 
Wel is het mogelijk dat uw kind melk van thuis meeneemt in een beker, die in 
de koelkast kan worden gezet.   
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Stiltemoment voor het eten 
Doordat De Wenteltrap een levensbeschouwelijk neutrale school is, wordt on-
ze school bezocht door leerlingen met verschillende levensbeschouwelijke 
achtergrond. Een grote groep ouders stelt het op prijs om in de groep voor 
het (middag)eten ruimte te maken voor een kort moment van stilte. Kinderen 
die dat willen of gewend zijn om voor het eten even stil te zijn, kunnen van 
deze mogelijkheid gebruik maken. Voor de hele groep is het een moment 
waarmee gemarkeerd wordt dat dit het begin is van de maaltijd. 
 
Ouderbijdrage 
 

Om diverse activiteiten te kunnen organiseren vraagt de oudervereniging van 
u een (vrijwillige) ouderbijdrage.   
De bijdrage in het schooljaar 2020-2021 bedraagt (net als in de afgelopen  

schooljaren) voor één kind € 27,50. 
Wanneer u twee kinderen op school heeft, is de bijdrage € 45,00. Voor elk 
volgend kind uit een gezin betaalt u € 15,00. 
Wanneer een kind pas na de kerstvakantie geplaatst wordt, is de 
ouderbijdrage € 15,00. 
 
U kunt de ouderbijdrage(n) overmaken op bankrekeningnummer              
NL45 RABO 0159 2508 38 t.n.v. Oudervereniging De Wenteltrap te IJsselstein 
o.v.v. naam kind en groep. U kunt hierbij ook gebruikmaken van de U-pas. 
 
Van het geld worden bijzondere activiteiten voor de kinderen betaald.  
Voorbeelden zijn: het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, de 
paasviering, de sportdagen en andere leuke activiteiten voor de kinderen.  
De ouderbijdrage is op vrijwillige basis. Toch willen wij erop wijzen dat het 
slechts mogelijk is om alle activiteiten te organiseren als de bijdrage ook 
daadwerkelijk wordt ontvangen. 
De oudervereniging legt schriftelijk verantwoording af van hun uitgaven en de 
hoogte van de ouderbijdrage voor het volgend schooljaar. 
 
Mocht het betalen van bovenstaande bijdrage om financiële redenen moeilijk 
zijn, dan vragen wij u contact op te nemen met onze administratie of met de 
directie om een regeling af te spreken 
In IJsselstein kan men een beroep doen op Stichting Leergeld.  
In speciale gevallen kan de bijdrage door deze stichting voor uw kind worden 
betaald. Ook voor het betalen van de kosten voor introductiedagen of school-
kampen kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld. 
 
Meer informatie daarover vindt u op: www.leergeld.nl.  
Door bij het tabblad regio’s op Utrecht te klikken vindt u IJsselstein. Daar 
vindt u de contactgegevens. . 
 
Ook wijzen wij op de U-pasregeling.  
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Meer weten? Kijk op www.u-pas.nl of bel tel. 030 - 286 50 50  
(9-11 uur).  U kunt uw vraag ook stellen aan onze van de administratie.  
 

Gymnastiek 
 
Groep 1 t/m 8 heeft gym op dinsdag en donderdag.  
De kleuters hebben elke dag gymnastiek.  
De andere groepen krijgen twee keer per week les in onze eigen gymzalen. 
De lessen worden zoveel mogelijk verzorgd door een vakleerkracht.  
Bij mooi weer wordt er ook wel buiten gymnastiek gegeven.  
 
Het dragen van gym– of sportkleding en sportschoenen is verplicht. De schoe-
nen mogen niet op straat gedragen zijn. Het dragen van sport- of gymschoe-
nen is ter voorkoming van verwondingen en voetschimmel. 
 
Na de gymles mogen de kinderen desgewenst droog ondergoed aantrekken en 
zich even ‘opfrissen’. Kinderen mogen daarvoor een handdoek bij zich hebben 
en een deo roller (geen spray).  
 
 

Introductie- en kampdagen 
 

Gedurende het schooljaar worden er introductie- en/of kampdagen voor de 
groepen (behalve voor groep 8) georganiseerd.  
 

 Voor de kinderen in de groepen 1 t/m 5 houden wij in de week van 
dinsdag 15 september een gezamenlijke introductiedag. Het doel van 
deze dag is het elkaar goed en ‘speels’ leren kennen. Dit geldt zowel 
voor de kinderen onderling als voor de leerkrachten en ondersteuners 
die met de groepen te maken hebben. 

   Wij zullen u voor de zomervakantie al informeren over deze dag . 
   Later in het schooljaar wordt er voor de groepen 1 t/m 5 een schoolreis    
    georganiseerd. Wij  houden deze dag op  donderdag 17 juni 2021. 

 In de groepen 6A en 6B gaan de kinderen  op een minikamp van twee 
dagen (één nachtje slapen). Dit wordt gehouden op woensdag 7 april en 
donderdag 8 april 2021. Deze kinderen zijn op vrijdag 9 april 2021 vrij. 

 De kinderen uit groep 7A en groep 7B gaan op donderdag 8 april en 
vrijdag 9 april 2021 op minikamp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor deze introductie- en kampdagen brengen wij de volgende bedragen in 
rekening:  
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 Voor kinderen in de groepen 1 t/m 5: € 30,--. (incl. het uitstapje). 

 Voor de kinderen in de groepen 6 en  7 is het € 50,00.  
 
Het rekeningnummer voor alle introductie– en kampdagen  is:  
NL86 RABO 0347 6429 18 t.n.v. Ouderver. De Wenteltrap  te IJsselstein.   
S.v.p. altijd vermelden: ‘introductie + naam + groep van het kind’. 
 

De kinderen van de groepen 8 gaan van 23 t/m 25 juni 2021 op kamp. De 
kosten bedragen € 80,00.  Het is ook mogelijk het kampgeld in 3 termijnen te 
betalen. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de directie/
administratie. 
U wordt over dit eindkamp tijdig tijdens het schooljaar geïnformeerd. 
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Contacten ouders/verzorgers en school 
 

Als uw kind……. 
· ziek is, belt u dan voor 8.30 uur naar school. U kunt gewoon uw 

boodschap inspreken op het antwoordapparaat; 
· eerder naar huis moet, onder schooltijd weg moet voor een af-

spraak met een arts, orthopedagoog, of om een andere reden er 
niet kan zijn, geeft u dit dan uitsluitend door aan de administratie  
(030-6884656 of via info@sbodewenteltrap.nl) de admi-
nistratie zal dit  doorgeven aan de leerkracht; 

· ziek of afwezig is en met het busje of taxi komt, meldt u dit dan 
ook nog even  bij de chauffeur of de busonderneming; 

· de school moet verzuimen, kan in uitzonderlijke gevallen toestem-
ming worden verleend. Hiervoor moet een formulier worden inge-
vuld (dit formulier kunt u halen bij de administratie); 

· spullen mee naar school neemt, is het handig deze van naam te 
voorzien; 

· niet mag gymmen, geeft u dan even een briefje mee voor de leer-
kracht; 

· onderzocht wordt door de jeugdarts of de schoolpsychologe dan 
ontvangt u daar van tevoren bericht over. 

 
 
Wilt u eventuele wijzigingen in uw adres, telefoonnummers (ook 06-nrs) en 
emailadres zo snel mogelijk aan de administratie doorgeven.  
 
Om optimaal bereikbaar te zijn, staat vanaf 17.00 uur tot 8.30 uur het ant-
woordapparaat aan. U kunt altijd uw boodschap inspreken. 
 
Voor praktische en administratieve zaken kunt u het beste contact opnemen 
met de medewerkers van de administratie; 030-6884656 
 
U kunt de school ook per e-mail bereiken: info@sbodewenteltrap.nl. 
 
Wanneer u een leerkracht wilt spreken, belt u dan bij voorkeur voor of na 
schooltijd. Houdt u er rekening mee dat de leerkracht voor schooltijd moeilijk 
bereikbaar is. 
  
Wanneer er onderwijskundige zaken zijn die u wilt bespreken met iemand an-
ders dan de groepsleerkracht, neemt u dan contact op met de intern begelei-
der (IB’er). Voor de groepen 1 t/m 5 is dat Harriette van den IJssel en voor de 
groepen 6 t/m 8 is dat Ellen Peekstok.  
 
Voor overige zaken kunt u een afspraak maken met Christiaan Bekker 
(directie). 
 
SchouderCom 
Vanaf schooljaar 2020-2021 is SchouderCom het communicatiemiddel tussen 
De Wenteltrap en ouders. SchouderCom is een online en besloten communica-
tieplatform dat voor alle betrokkenen overzicht brengt in de communicatie. 
Voor al het berichtenverkeer tussen school en ouders, maar ook voor het 
plannen van gesprekken en verschillende vormen van informatievoorziening 
(jaarplanning, nieuwsbrieven, formulieren etc.) wordt SchouderCom ingezet.  
Alle school-ouder communicatie staat op deze manier  overzichtelijke bij el-
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kaar. SchouderCom is ook als app te downloaden via App Store of Google Play 
Store. 
Alle ouders hebben een uitnodiging ontvangen om 
zich aan te melden. Ouders van nieuwe leerlingen 
krijgen deze uitnodiging vlak voordat het kind naar 
school gaat.  
Wanneer u vragen hierover heeft kunt u mailen 
naar info@sbodewenteltrap.nl 
 
 
 
Klassenouder 
Wij werken op school met klassenouders. Deze ouder speelt een belangrijke 
rol in de communicatie tussen ouder en leerkracht en hanteert daarvoor een 
groepsapp. 
Elk jaar weer wordt per groep een ouder gevraagd om als klassenouder op te 
treden voor dat schooljaar. 
Zodra een klassenouder gevonden is, wordt dit bekend gemaakt. Heeft u inte-
resse, meldt u zich dan aan bij de leerkracht. 
 
Naast dit informatieboekje maken wij maandelijks een nieuwsbrief. U ont-
vangt de nieuwsbrief via SchouderCom van ons. 
 
De communicatie met ouders verloopt op school op een digitale manier.    
Zorgt u ervoor dat uw mailadres bekend is bij de school. En dat u uw mail 
dagelijks bekijkt. 
 
Wij zien de ouders als partner. Dat betekent dat wij samen met u proberen 
uw kind optimaal te begeleiden. Kinderen vinden het vaak erg fijn als hun ou-
ders goed samenwerken met de school. 
Behalve schriftelijk contact hebben wij dan ook graag persoonlijk contact. 
Heeft u zelf vragen of opmerkingen, kom gerust langs om een afspraak te 
maken. In deze tijd willen wij u nadrukkelijk vragen eerst telefonisch contact 
op te nemen met school, voordat wij een persoonlijke afspraak met u maken. 
 

MR/OV 
De medezeggenschapsraad (MR) denkt, praat en beslist namens de ouders en 
personeelsleden mee over allerlei belangrijke schoolzaken en is betrokken bij 
het maken van het beleid van de school. Daarom nodigen wij u van harte uit, 
om voor vragen, advies of zaken die u met ons wilt bespreken, contact op te 
nemen. Dat kan per e-mail: mr@sbodewenteltrap.nl of per telefoon     
06-23892677 (Marco Bouman). 
 
De oudervereniging (OV) van De Wenteltrap bestaat uit een groep enthousi-
aste ouders. Deze groep zet zich het hele schooljaar in voor diverse activitei-
ten, die in overleg met het team worden afgesproken. De oudervereniging kan 
altijd enthousiaste ouders gebruiken. Kijk op www.sbodewenteltrap.nl en 
neem gerust contact op. (ov@sbodewenteltrap.nl) 
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Bijzondere afspraken 
 

Mobiele telefoons en andere beeld– en geluidsdragers. 
In verband met het misbruik van mobiele telefoontjes en andere beeld– en 
geluidsdragers hebben wij besloten dat kinderen deze toestellen niet naar 
school mogen meenemen. Als ouders i.v.m. bijzondere omstandigheden erop 
staan dat een kind toch een telefoon mee neemt, dan kan dat uiteraard in 
goed overleg met de groepsleerkracht. Wel willen wij dat de telefoon tussen 
8.40 uur en 14.50 uur uit staat, tenzij daarover een afspraak is gemaakt.    
Een telefoon die toch aan staat onder schooltijd, wordt ingenomen. Ouders 
kunnen die dan in overleg met de leerkracht komen ophalen. 
De school draagt geen verantwoordelijkheid voor vermissing of beschadiging 
van de telefoons en andere beeld– en geluidsdragers.  
Ouders die om bijzondere redenen contact met hun kind willen hebben, kun-
nen ons altijd via ons schooltelefoonnummer bereiken. 
In bijzondere gevallen kan een aparte afspraak gemaakt worden als de nood-
zaak aanwezig is dat een kind met de ouder(s) contact moet hebben. 
 

Het gebruik maken van e-mail en internet. 
Wij hebben op school een internet– en e-mailprotocol. Met name in de hogere 
groepen geven wij richtlijnen aan de kinderen. Daarin stellen wij voorwaarden 
die in het belang zijn van de veiligheid van kinderen en collega’s.  
Wanneer wordt vastgesteld dat iemand misbruik maakt van internet en  
e-mail of whatsapp en ander social media (pesten, beledigen, roddelen) dan 
wordt het kind daarop aangesproken. Bij herhaling zal het kind worden uitge-
sloten van het gebruik van de computer en zullen de ouders hiervan op de 
hoogte worden gebracht. 
 

Als school hanteren wij zelf ook regels voor veilig computergebruik. 
Wij zullen geen foto’s van kinderen op de website plaatsen, als u daar be-
zwaar tegen maakt. Ook zijn wij zorgvuldig in het plaatsen van teksten. Deze 
mogen nooit beledigend of discriminerend zijn. 
 

Heeft u vragen of adviezen ten aanzien van bovenstaande onderwerpen, 
neemt u dan gerust contact op met de directie of de MR. 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Wij werken op school volgens de afspraken van de  
AVG-regeling. Hiermee garanderen wij zorgvuldig om te gaan met de privacy 
van ouders, leerkrachten en kinderen. 
 

Op tijd beginnen 
Om op tijd om 8.45 uur met de lessen te kunnen beginnen, hebben wij enkele 
afspraken gemaakt. 
De kinderen van de kleutergroepen mogen vanaf 8.30 uur naar de klas ge-
bracht worden. De kinderen van de andere groepen worden tussen 8.35  en 
8.40 uur naar binnen gelaten. Zij worden in de klas opgevangen door de 
groepsleerkracht. Wie later is, kan altijd via de hoofdingang naar binnen. 
Bij erg slecht weer laten wij de kinderen meteen vanaf 8.30 uur naar binnen 
gaan. Wij hopen op deze manier zonder vertraging om 8.45 uur te kunnen 
beginnen met de lessen. 

Het is niet de bedoeling dat de kinderen vóór 8.30 uur op het schoolplein zijn. 
Wij houden toezicht vanaf 8.30 uur. Ouders en vervoerders zijn voor die tijd 
verantwoordelijk voor de kinderen! 
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Huiswerkbeleid SBO De Wenteltrap 
Op SBO De Wenteltrap vinden we leren omgaan met huiswerk belangrijk. We 
willen kinderen leren omgaan met opdrachten van school die thuis gemaakt of 
geleerd moeten worden. Zo kunnen ze met het oog op de voorbereiding op 
het voortgezet onderwijs wennen aan huiswerk en leren plannen. 
Hierbij hebben we een aantal uitgangspunten:   

 Alle leerstof wordt onder schooltijd aangeboden. 

 De huiswerkopdrachten zijn zinvol en kunnen zonder veel extra hulp 
gemaakt worden. 

 Er is een opbouw in huiswerk van groep 5 t/m 8 in zowel de hoeveel-
heid werk als de tijdsbesteding (groep 5 incidenteel, groep 6 één keer 
per week, groep 7 twee keer per week en groep 8 drie keer per week). 

 Leerkrachten van parallelgroepen stemmen de op te geven huiswerkta-
ken op elkaar af. 

 De hoeveelheid en inhoud van het huiswerk kan per kind variëren. 

 Juiste verhouding tussen leren en doen. 
 
De rol van u als ouder/verzorger: 
Huiswerk levert een bijdrage aan de vergroting van de verantwoordelijkheid 
en zelfstandigheid van de leerlingen. Bij de realisering van dit doel spelen ook 
de ouders een belangrijke rol. Als ouder kunt u het leerproces stimuleren, on-
dersteunen en helpen waar nodig. 
Bij vragen neemt u dan contact op met de leerkracht. 

 
 
Schoolregels gedrag:  
 

Op onze school hebben we het volgende afge-
sproken:  

 We lossen problemen op volgens de regels van de 
Vreedzame School. 

 Op onze school pesten wij niet. 

 We luisteren naar iedere juf of meester. 

 Op onze school vloeken en schelden we niet. 

 We lopen rustig door de school. 

 We blijven van de spullen van een ander af. 

 Als we iets van een ander willen, vragen we dat eerst. 

 We gaan zorgvuldig om met de spullen van de school. 
 

 
Kriebelcontrole 
Bij ons op school vindt na elke schoolvakantie een zogeheten ‘kriebelcontrole’ 
plaats. Dit doen we om het hoofdluisprobleem goed aan te pakken en de baas 
te blijven. Deze controle wordt gedaan door een ‘kriebelteam’. 
U kunt natuurlijk ook zelf regelmatig controleren of uw kind hoofdluis heeft. In 
het geval dat u hoofdluis signaleert, geeft u het dan s.v.p. door aan de juf of 
meester.  
Voor het kriebelteam kunnen wij nog ouders gebruiken. Heeft u interesse? 
Neem dan contact op met de administratie. 
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Fietsen 
Veel kinderen komen op de fiets naar school. De 
fietsen kunnen gestald worden in de fietsenstalling. Wij 
wijzen u erop dat de school niet aansprakelijk is voor 
eventuele beschadigingen of diefstal. Natuurlijk zullen 
we er alles aan doen om één en ander te voorkomen. 
Zorgt u echter zelf voor een goed slot op de fiets. De 
fietsers kunnen de school bereiken via de Paardenlaan.  
Wij adviseren om bij voorkeur niet via de Baden Po-
wellweg met de fiets te komen, omdat het daar erg 
druk is met auto’s en busjes.  
Uiteraard mag er op het schoolplein niet gefietst 
worden. 
 

 
 

Gezonde voeding en jongeren op gezond gewicht (JOGG) 
We willen de kinderen een gezonde schoolomgeving bieden. Een gezonde leef-
stijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de weerstand op peil te houden 
en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel.  
Wij besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, 
maar ook in de praktijk. Dat betekent dat wij ernaar streven dat leerlingen op 
school alleen fruit, groente en brood eten. Snoep en frisdrank zien 
wij liever niet op school.  
Wij stimuleren de kinderen voldoende water te drinken en liever niet 
(te) veel suikerhoudende frisdranken. 
 
Wij hebben daarom de volgende afspraken gemaakt: 
 
Ochtend/lunchpauze 
Wij streven ernaar dat alle kinderen gedurende de hele week fruit en groente 
eten in de ochtendpauze en de lunchpauze. Het is dus de bedoeling dat de 
kinderen fruit en/of groente meenemen (een appel, peer, banaan, wortel 
e.d.). Wij zien liever geen koeken, snoep of repen. 
Meer fruit en groente eten draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. Het blijkt 
dat schoolfruit eten er ook voor zorgt dat kinderen thuis vaker gezond kiezen 
en de kans ook groter is dat er thuis ook fruit op de fruitschaal ligt. 
 
Meer informatie kunt u vinden op: www.euschoolfruit.nl. 
 
 
Traktaties 
Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feeste-
lijk moment bij met een traktatie. Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei 
voorbeelden van traktaties die niet te groot zijn.  
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Buitenschoolse opvang 
 
 
 
Kids Lodge BSO+  
 
De school is uit en dan? Juist, tijd voor ontspanning en leuke dingen! Op onze 
BSO+ kan het allemaal. Sporten, koken, creatief of op ontdekkingstocht in de 
natuur, tijdens onze workshops komt dit allemaal aan bod. Je kan doen waar 
jij zin in hebt en de pedagogisch medewerkers helpen je hier graag bij! 
 
Sommige kinderen hebben meer nodig dan de reguliere naschoolse opvang 
kan bieden.  
Bijvoorbeeld omdat meer structuur en persoonlijke aandacht de kinderen 
helpt om beter in een reguliere NSO groep te functioneren. Onze BSO+ biedt 
reguliere naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 13 jaar met extra zorg-
behoefte.  
 
Samen met ouders/verzorgers, school en eventueel andere instanties brengen 
wij in kaart wat het kind nodig heeft. Binnen een veilige overzichtelijke ruimte 
bieden wij een vaste dag structuur met vaste begeleiders. We werken met een 
kleine groep kinderen en hebben nauw contact met ouders.  
 
We zijn gevestigd in SBO De Wenteltrap. In ons BSO+ lokaal zijn wij op de 
dinsdag en donderdag middag te vinden van 14.00-18.00 uur.  
 
Meer informatie? Ga dan naar www.kidslodge.nl, bel naar 06-57566506 of 
loop gezellig even binnen! 
 
 
 
 
 

http://www.kidslodge.nl

