5
1
0
2
–
4
1
0
2
a
id
e
l
A
in
v
a
r
G
s
id
g
l
o
o
h

Sc

e
d
u
t
s
e
e
L
?
d
e
o
g
s
d
i
schoolg
e
k
j
i
r
g
n
a
l
e
Er staan b
dingen in!

1

3

4 Resultaten

1 De Gravin Aleidaschool:
wie zijn wij? 3
Christelijke identiteit
Brede school
Aanmelding

2 Doelstellingen
De vier afspraken
Visie/missie
De methoden

3 Ouders

7

Informatieoverdracht
Ouderraad
Hulp van ouders
MR
Privacy

1 De Gravin Aleidaschool: wie zijn wij?

8

Rapporten/portfolio
Leerlingvolgsysteem
Entreetoets groep 7
Centrale Eindtoets Primair Onderwijs
Uitstroom naar vervolgonderwijs
Doubleren of springen
Onderwijsinspectie

5 De organisatie van
de Gravin Aleida 11
5

Het personeel
Vervanging

6 Schooltijden,
vakantietijden
en andere regelingen

12

Continurooster
Schoolfonds
Schooltijden
Vakanties schooljaar 2014-2015
Buitenschoolse opvang (BSO)
Peutergroep ‘Peuterland’
Vakantieverlof
Extra verlof aanvragen

Op de Gravin Aleidaschool willen we graag dat uw kind veel leert. Daarom besteden
we veel aandacht aan het vergroten van de kennis van kinderen op verschillende
vakgebieden. We vinden het ook erg belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten
en dat ze enthousiast en betrokken zijn, want dan gaat leren beter.
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Enkele sterke punten van de school:
• We hebben een duidelijke, christelijke visie
• We hebben een betrokken en enthousiast team
• We zijn een kleine school die veel persoonlijke aandacht geeft
• We gebruiken de nieuwste methoden
• We houden ons aan duidelijke school- en klassenregels
• We hebben aandacht voor zorgleerlingen en een goed leerlingvolgsysteem
• We werken met computers en digitale schoolborden
• We hechten waarde aan ouderbetrokkenheid
• We werken met KomKids samen voor de voor- en naschoolse opvang

De kenmerken van ons onderwijs
In ons onderwijs proberen we het maximale uit de kinderen te halen. Dat doen wij
met uitdagende lessen waarin we afwisselende werkvormen aanbieden, (digitale)
leermiddelen gebruiken en ingaan op de vragen van de kinderen. Voor de vakken
begrijpend en technisch lezen, rekenen en spelling werken we in drie niveaugroepen. Elke groep heeft voor elk van deze vier vakgebieden zijn eigen groepsplan.
Kinderen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben, krijgen die van de
leerkracht in de groep. De overige kinderen krijgen basisinstructie en begeleiding bij
het maken van de opdrachten.
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2 Doelstellingen
Een van onze doelstellingen is dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat.
Wij geven kinderen vertrouwen door waardering uit te spreken, door ze te belonen
en door ze positieve aandacht te geven. Het is voor ons belangrijk dat kinderen
zich veilig voelen op school en dat zij vertrouwen hebben in de leerkrachten. Dat
bereiken we door open, eerlijk, duidelijk en consequent te zijn, door te luisteren
naar kinderen en belangstelling te tonen. Wij houden ons aan duidelijke schoolen klassenregels.

De 4 afspraken
We vragen een zelfstandige houding van onze kinderen. We maken gebruik van
een ‘stoplicht’ om aan te geven of de leerkracht beschikbaar is. Bij voorkeur zitten
de kinderen in groepjes, zodat ze makkelijk kunnen samenwerken. Soms is het
beter om in tweetallen te zitten, of in uitzonderlijke gevallen alleen.

Christelijke identiteit
Basisschool Gravin Aleida is een christelijke ontmoetingsschool. Op onze school
zijn alle ouders en kinderen welkom, ongeacht geloof, cultuur of herkomst. Wij
gaan ervan uit dat de christelijke visie van de school wordt gerespecteerd. Wij
laten de kinderen tevens kennismaken met de overige wereldreligies en leren ze
hier respectvol mee om te gaan.

Brede school
De Gravin Aleidaschool biedt naschoolse activiteiten aan voor de kinderen in
groep 1 t/m 8. Ook beschikken we over een schoolbibliotheek en een ouderkamer.
Verder is er een peuterspeelzaal (Peuterland) en een Buitenschoolse Opvang
(Aleidakids). Beide zijn in handen van KomKids.

Aanmelding
U kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding
door de school. Wanneer u besluit uw kind in te schrijven op onze school, vult
een directielid samen met u het inschrijfformulier in. Wij vragen dan om het BSN
(burgerservicenummer) van uw kind, wij maken een kopie van het identiteitsbewijs en vragen ook naar uw opleiding en behaalde diploma’s. Bij inschrijving
van een kleuter neemt de intern begeleider circa zes weken voordat uw kind vier
jaar wordt contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.
Daarna worden in overleg met u een aantal wenmomenten ingepland.

Op school werken we met 4 afspraken:
• Wij zijn aardig voor elkaar
• Wij lossen alles op door met elkaar te praten
• Wij zijn rustig in de school
• Wij houden de school netjes
We hebben een gedragsprotocol. Daarin staat hoe we pesten en ander ongewenst
gedrag tegengaan en hoe we ermee omgaan als het toch voorkomt.

Visie/missie
1. Ieder kind voelt zich veilig
• We begroeten elkaar met een hand en zeggen elkaar aan het einde van de dag
gedag. We hebben aandacht voor de leefwereld van het kind
• We maken tijd om met de kinderen over hun zorgen te praten
• We geven de kinderen vertrouwen
2. We werken en leren samen
• We zitten in alle klassen in groepjes om samen te werken en te leren, tenzij dit
niet wenselijk is voor het leren van de leerling(en)
• We bespreken na alle lessen hoe de samenwerking is gegaan en wat we van
elkaar hebben geleerd
• We wisselen regelmatig van plaats
• We zetten veel verschillende vormen van samenwerken in
3. We sluiten aan en dagen uit
• We sluiten aan bij wat het kind alleen kan en helpen bij wat het kind nog net
niet kan
• We zijn op de hoogte van de onderwijsbehoeften van ieder kind
• We volgen het kind op zijn/haar eigen niveau en stellen hoge doelen
• We observeren onze kinderen en passen onze begeleiding hierop aan

Wij willenind
dat uw k ier
met plezool
naar sch
gaat
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4. Ieder kind telt
• We luisteren naar elkaar en accepteren elkaar zoals we zijn
• We helpen elkaar
• We bespreken elkaars verschillen en kwaliteiten
• We geven ieder kind de zorg die hij/zij nodig heeft
5. We hebben u als ouder nodig
• We zien u als partners in de school
• We ondernemen activiteiten om u als ouder bij de school te betrekken
• We vragen u als ouder mee te denken met en mee te helpen bij de ontwikkeling van
uw kind
• We vragen altijd toestemming van u als we, voor de zorg van uw kind, hulp willen
inroepen van partners buiten de school

Kinderen
opvoeden
doen we
samen

3 Ouders
Een goede samenwerking tussen school en ouders vinden wij belangrijk.
Kinderen opvoeden doen we samen! Het is daarom belangrijk dat u ons op de
hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Daarnaast hopen we dat alle
ouders/verzorgers een actieve bijdrage leveren aan de school. Daarbij kunt u
denken aan bijvoorbeeld leeshulp, overblijfvrijwilliger of klusjesvader.

De methoden

Informatieoverdracht

Wij werken met verschillende methoden:
Vakgebied 			Methode
Godsdienst 			Trefwoord
Rekenen 			Pluspunt
Taal 				Taal op Maat
Spelling 				Spelling op Maat
Aanvankelijk lezen 		
Veilig Leren Lezen (groep 3)
Voortgezet technisch lezen
Estafette (groep 4 t/m 8)
Begrijpend lezen 			Nieuwsbegrip
Schrijven 			
Schrijven in de basisschool
Wereldoriëntatie 			
Brandaan, Naut en Meander
Engels 				Take it Easy
Verkeer 				VVN Verkeerseducatielijn
Studievaardigheden 		 Blits

Wij vinden het belangrijk dat er regelmatig contact is tussen ouders en school.
Op verschillende momenten hebben we contact met elkaar:

Werken met thema’s
In de kleutergroepen werken we met thema’s die zes weken centraal staan zodat
kinderen allerlei dingen leren over één bepaald onderwerp. Ze gaan het thema goed
onderzoeken en proberen het te begrijpen. Door te werken met verschillende werkvormen is de lesstof voor alle kinderen interessant en leren ze het meest. Ouders
ontvangen voorafgaand aan een nieuw thema een themabrief.
Het personeel
De manier van lesgeven van de leerkrachten is belangrijk voor het verbeteren van de resultaten van de leerlingen. De kwaliteit van de leerkrachten wordt gemeten met een vaardigheidsmeter. Een doorgaande lijn van peuters tot en met groep 8 is van groot belang.
Om die te kunnen garanderen vindt er op school regelmatig gezamenlijk overleg plaats.

Persoonlijk contact
Wilt u een leerkracht spreken, maak dan even een afspraak. U begrijpt dat een
leerkracht niet in gesprek kan gaan wanneer er een klas wacht.
Kennismakingsgesprekken
Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht. Tijdens dit gesprek wordt informatie uitgewisseld
en worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken.
Tienminutengesprek
Twee keer per jaar krijgt u de gelegenheid om tijdens een tienminutengesprek
met de groepsleerkracht te praten over de ontwikkeling en leerresultaten van
uw kind. We verwachten alle ouders voor dit gesprek op school.
Ouders bij de les
Twee keer per jaar krijgt u de mogelijkheid om een les van uw kind bij te wonen.
Overige informatie kunt u vinden op de jaarkalender, de maandelijkse nieuwsbrief, de app ‘Schoolpraat’, of de website: www.gravinaleidaschool.nl

Ouderraad
De ouderraad bestaat uit ouders/verzorgers die de school helpen bij het
organiseren van een groot aantal activiteiten. De ouderraad denkt mee en kan
nieuwe ideeën inbrengen.
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Hulp van ouders
We maken regelmatig uitstapjes en dan willen we graag dat er ouders als
begeleiding meegaan. U kunt ons ook helpen als begeleider van een sporttoernooi of als hoofdluisouder, of misschien bent u wel heel handig en kunt u
meehelpen onze school leuk te versieren tijdens een feestweek.

MR
De MR (medezeggenschapsraad) overlegt en denkt mee over belangrijke schoolzaken zoals schooltijden, vakanties, vrije dagen en verbetering van het onderwijs.

Privacy
Het spreekt voor zich dat iedere ouder die een bijdrage levert aan de gang
van zaken op school zich ook aan de regels van de school houdt en het privacyreglement in acht neemt.

4 Resultaten
Rapporten/portfolio
Groep 1 en 2:
In groep 1 en 2 wordt het werk van de kinderen verzameld in een portfolio. Een
portfolio is een persoonlijke map van uw kind met een selectie van zijn/haar werk
op alle ontwikkelingsgebieden.
Groep 3 t/m 8:
Drie keer per jaar ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport.
Het rapport is een schriftelijk verslag van de vorderingen, de prestaties en het
gedrag van uw kind.

Het leerlingvolgsysteem
We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs met een leerlingvolgsysteem. Dat
doen we door observatie en het toetsen van de ontwikkeling van onze leerlingen.
Om de ontwikkeling van de peuters en kleuters te volgen gebruiken wij Kijk!
De cognitieve ontwikkeling van de kleuters wordt ook nog gevolgd met de toetsen
van Cito en CPS.
Voor groep 3 t/m 8 gebruiken wij het observatie-instrument de Sociale Competentie Observatie Lijst of kortweg de SCOL, om de sociaal emotionele ontwikkeling
te volgen. Voor het volgen van de cognitieve ontwikkeling gebruiken wij methodetoetsen en Cito-toetsen.

Entreetoets groep 7
Naast de andere toetsen nemen we in groep 7 de Cito-entreetoets af. Met deze
toets wordt gekeken in hoeverre uw kind de basisvaardigheden taal, rekenen/
wiskunde en studievaardigheden beheerst. De intern begeleider en/of de groepsleerkracht bespreekt de toetsuitslagen met u.

Centrale Eindtoets Primair Onderwijs groep 8
In tegenstelling tot afgelopen jaren wordt in april de Centrale Eindtoets Primair
Onderwijs afgenomen, voorheen de Cito Eindtoets. Het definitief advies wordt, in
verband met inschrijving op het Voortgezet Onderwijs, voorafgaand aan deze toets
gegeven. Dit advies wordt gebaseerd op de resultaten van de afgelopen jaren,
de Cito Entreetoets en het drempelonderzoek dat wij in november in 2014 bij de
leerlingen afnemen.
Leerlingen van wie verwacht wordt dat ze 520 of lager scoren bij de Centrale
Eindtoets Primair Onderwijs maken, in het najaar, bij het Steunpunt Onderwijs in
Schiedam toetsen die beter aansluiten bij hun niveau.

Uitstroom naar vervolgonderwijs
Schooljaar

PrO

VMBO
BB

VMBO
KB

VMBO
G+T

VMBO/
HAVO

HAVO

HAVO/
VWO

VWO

ISK

2013-2014

1

9

1

2

1

2

2

1

1

Verklaring van gebruikte afkortingen:
PrO		
Praktijkonderwijs
BB+LOO		
Basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteunend onderwijs
KB		
Kaderberoepsgerichte leerweg
G+T		
Gemengde en theoretische leerweg
ISK		
Internationale schakelklas
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Samen een
leren is ker
stuk leu

Doubleren of springen
Ieder leerjaar wordt bekeken of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld
om over te kunnen gaan naar een volgende groep.
In een enkel geval kan er ook gekozen worden om te versnellen. De leerling slaat
dan een groep over. Het gaat om leerlingen die op de gebieden van rekenen,
spelling en begrijpend lezen een voorsprong hebben van een jaar of meer én van
wie de interesse zo groot is dat de huidige groep niet veel meer te bieden heeft.
Tevens bieden wij binnen onze stichting meer- of hoogbegaafde leerlingen, vanaf
groep 6, de mogelijkheid om één dag per week deel te nemen aan de Topklas.
Voor kinderen met een taalachterstand bieden wij de mogelijkheid om één keer
per week deel te nemen aan de Taalklas. De beslissing om te doubleren of te
versnellen wordt zorgvuldig afgewogen en met de ouders besproken.

Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op school.
Dat doet de inspectie door op bezoek te gaan bij scholen. Wilt u dit schoolrapport
bekijken? Kijk dan op de website: www.onderwijsinspectie.nl. De afgelopen jaren
heeft de school jaarlijks een basisarrangement toegekend gekregen. Dat betekent dat de resultaten over meerdere jaren voldoende zijn en er voor de inspectie
geen reden tot een nader onderzoek is.

5 De organisatie van de Gravin Aleida
Het personeel
Directeur 			Saskia Mak
Adjunct-directeur 		
Ingeborg Pleijsier-Hubert
Intern begeleider 		
Martine Dortland - van der Kooij
Onderwijsassistent 		
Wendy Bevers
Vakleerkracht gymnastiek 		
Marc van Biert
Conciërge 			
Lia Wijzenbroek
Administratief medewerkster
Cisca van der Geld
Groepsleerkracht groep 1/2
Sabine Eckhardt
Groepsleerkracht groep 2/3
Henny de Waal
Groepsleerkracht groep 4 		
Pauline van Rooijen en Marylie Mertens
Groepsleerkracht groep 5 		
Mariska Goedknegt
Groepsleerkracht groep 6/7
Marcella Hordijk
Groepsleerkracht groep 7/8
Anneloes Jansen

Vervanging
Wij doen er alles aan om als een leerkracht ziek of afwezig is lesuitval te voorkomen. Alleen in uiterste nood sturen we uw kind naar huis. Hebt u thuis geen
opvangmogelijkheid? Dan zorgt de school voor opvang.
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6 Schooltijden, vakantietijden en
andere regelingen
Continurooster
Wij vinden het belangrijk dat er rust en regelmaat zit in het dagritme van onze
kinderen. Met de inzet van het continurooster zorgen we hiervoor. Het gezamenlijke lunchmoment geeft ons de mogelijkheid om te werken aan sociaal en gezond
gedrag van kinderen. Het overblijven is gratis.

Schoolfonds
Niet alles wat een school nodig heeft kan uit het normale budget worden betaald.
Het schoolfonds biedt dan uitkomst. Zo worden de uitgaven voor schoolreisjes,
uitstapjes en onkosten voor Sinterklaas, Kerst en andere feesten uit het schoolfonds betaald. De vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds is € 50 per kind.
U kunt het schoolgeld als volgt betalen:
Overmaken op rekeningnummer: 67.88.47.231 ten name van CBS Gravin Aleida te
Schiedam. Let erop dat u de naam van uw kind en de groep vermeldt. U kunt ook
contant betalen bij de schooldirectie. U ontvangt dan een kwitantie als betalingsbewijs. Mocht u in termijnen willen betalen, dan kan dat. Dan betaalt u € 25 voor
15 oktober 2014 en € 25 voor 15 april 2015.

Schooltijden
Groep 1 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 uur tot 14.45 uur.
Woensdag 08.30 uur tot 12.30 uur.
De deur gaat voor alle kinderen 10 minuten voor schooltijd open. Om 08.25 uur
gaat de eerste bel. Om 08.30 uur gaat de tweede bel, starten de lessen en
verlaten de ouders de school.

Vakanties schooljaar 2014-2015
Herfstvakantie 			
20 oktober 2014 t/m 24 oktober 2014
Kerstvakantie 			
22 december 2014 t/m 2 januari 2015
Voorjaarsvakantie 		
23 februari 2015 t/m 27 februari 2015
Pasen 				
3 april 2015 t/m 6 april 2015
Meivakantie 			
27 april 2015 t/m 8 mei 2015
Hemelvaart 			
14 en 15 mei 2015
Pinksteren 			
25 mei 2015
Zomervakantie 			
13 juli 2015 t/m 21 augustus 2015
De vakanties kunt u ook vinden op de jaarkalender. Daarop staan ook de overige vrije
(studie)dagen.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Aleidakids biedt de mogelijkheid om uw kind voor en na schooltijd op te vangen. U
kunt tijd inkopen tussen 07.00 en 19.00 uur. Aleidakids vindt het belangrijk dat uw
kind zich veilig en op zijn gemak voelt en een gezellige tijd heeft in de uren voor
en na school. In de vakanties worden er activiteiten en uitstapjes georganiseerd.
Zie www.komkids.nl voor meer informatie. Via ‘buitenschoolse opvang’ en ‘centra’
komt u op de site van Aleidakids. U kunt ook contact opnemen met Centraal Buro
KomKids, Gerrit Verboonstraat 15, 3111 AA Schiedam, 010-4493200 of e-mail
info@komkids.nl

Peutergroep Peuterland
In onze school is peuterspeelzaal Peuterland gevestigd. De groep bestaat uit
maximaal vijftien kinderen. Kinderen zijn welkom vanaf tweeënhalf jaar. Voor
iedere groep staan twee vaste, gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Een
voorwaarde om te kunnen starten op de peuterspeelzaal is dat uw kind ook bij
basisschool Gravin Aleida staat ingeschreven.
Openingstijden:
Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 08.30 tot 11.15 uur
Dinsdag- en donderdagmiddag van 12.45 tot 15.00 uur
E-mail: peuterland@komkids.nl
Mocht uw kind een indicatie- (VVE) verklaring hebben gekregen via het consultatiebureau, dan mag hij/zij vijf dagdelen komen. Peuterland werkt samen met onze
school. Hierdoor is er sprake van een goede aansluiting. Bij bijzondere activiteiten
zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest worden ook de peuters betrokken.
De werkwijze van de peutergroepen binnen KomKids is conform de vier opvoedingsdoelen uit de Wet Kinderopvang. Zie www.komkids.nl voor meer informatie.
Via ‘peuterwerk’ en ‘centra’ komt u op de site van ‘peuterspeelzaal Peuterland’.
U kunt ook contact opnemen met Centraal Buro KomKids (zie verder BSO).
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7 Overige zaken van A tot Z
Aansprakelijkheid
De school is verzekerd als aantoonbaar gemaakt kan worden dat door schuld van
het personeel lichamelijk letsel is veroorzaakt. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van kleding die stukgaat of waarin verf/lijmvlekken zijn ontstaan. Rugzakken, gymkleding, speelgoed, mobiele telefoons, maar ook sieraden
die zoekraken, worden niet vergoed. Sieraden, geld en mobiele telefoons worden
ook tijdens de gymles niet in bewaring genomen door de leerkracht. Wij adviseren
u daarom om waardevolle spullen thuis te laten. Ouders zijn aansprakelijk voor de
schade die hun kind veroorzaakt. Zorg dus voor een goede aansprakelijkheidsverzekering.

Gevonden voorwerpen
Veel kinderen laten weleens wat achter op school: een jas aan de kapstok, een
tas in de hal, enzovoorts. Vaak weten we niet van wie deze spullen zijn. Bent u iets
kwijt, kijk dan even in de krat met gevonden voorwerpen die bij de zij-ingang van
de school staat.

Huiswerk

Vakantieverlof
De leerplichtwet stelt duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is.
De wet kent geen vrije dagen. Kinderen hebben in een schooljaar voldoende
vakantie. Alleen als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, kan een schooldirecteur in overleg met bureau leerplicht extra vakantie toestaan. Advies van
Regionaal Bureau Leerplicht is hierin leidend. Vakantieverlof in de eerste twee
weken van het nieuwe schooljaar is nooit toegestaan.

In de groepen 5 t/m 8 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee. U kunt de
planning van het huiswerk vinden op de website van de school. In groep 7 en 8
verwachten wij dat de leerlingen een agenda aanschaffen. In de lagere groepen
kan het voorkomen dat uw kind wat reken- of taalwerk mee naar huis krijgt om te
maken of te oefenen. Voor het meenemen van huiswerk en ander schoolwerk is
een goede, waterdichte tas nodig.

Jeugdfonds
Het Jeugdfonds Schiedam biedt ouders met een minimuminkomen twee vouchers
aan. De ene voucher is op school in te leveren voor het betalen van het schoolgeld, de andere kan worden besteed aan andere (sport)activiteiten.

Extra verlof aanvragen

Kleine ongelukjes

Kinderen moeten elke dag naar school. Toch kunnen er bepaalde omstandigheden zijn waardoor u uw kind een dag van school wilt houden. Voor het aanvragen van verlof zijn regels opgesteld. Verlof vraagt u aan bij de directie. Een
verzoek om vrij te krijgen in verband met vakantie moet uiterlijk acht weken voor
het begin van de vakantie schriftelijk worden ingediend. Bij de aanvraag moet een
werkgeversverklaring worden gevoegd waarin de specifieke aard van het beroep
en de verlofperiode van de ouder zijn beschreven.

De meeste ongelukjes op school zijn gelukkig zo klein dat een pleister, een
glas water en getroost worden voldoende zijn. In sommige gevallen nemen we
echter liever geen risico en is een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis
nodig. Wanneer dit het geval is, bellen wij u meteen. Het is belangrijk dat we dan
uw gegevens hebben. Wilt u er daarom voor zorgen dat wij uw juiste adres en
telefoonnummer hebben? Op school zijn leerkrachten aanwezig met een geldig
EHBO-diploma of een diploma bedrijfshulpverlening.
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Materiaal
Aan het begin van het jaar krijgen kinderen alle materialen die zij nodig hebben
om goed te kunnen werken. Mocht een kind het materiaal (per ongeluk) kapotmaken of kwijtraken, dan krijgt u daar een rekening voor.

Medicijngebruik
In principe geven wij de kinderen geen medicijnen (alleen kinderparacetamol),
tenzij anders is afgesproken met ouders en er een verklaring voor getekend is.
Ouders geven hun kinderen geen medicijnen mee, alleen als dit is overlegd met
de leerkracht en er een verklaring is ondertekend. Een protocol ligt op school ter
inzage.

Ontruimingsplan
Gedurende dit schooljaar oefenen we één keer aangekondigd en één keer
onaangekondigd de uitvoering van het calamiteitenplan.

Schoolmelk
Voor de kinderen kunt u een abonnement op schoolmelk nemen. Bij de conciërge
kunt u een aan- en afmeldingsformulier halen.

Te laat op school
Het is zeer belangrijk dat u uw kind op tijd naar school brengt. Wij wijzen u erop
dat wij bij veelvuldig te laat komen verplicht zijn dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Ziekte en afwezigheid
Kan uw kind niet naar school komen? Geef dit dan aan ons door. Wij vragen u
tussen 08.00 uur en 08.25 uur te bellen naar telefoonnummer 010-4730575.
Wij vragen u dokters- en tandartsafspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd
te plannen.

Vanaf hier algemene deel
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Adressen
CBS Het Talent
De Wildestraat 38-40
3119 PM Schiedam
T: 010-4738570
E: info@hettalentschiedam.nl
CBS De Wieken
Westfrankelandsestraat 152
3117 AZ Schiedam
T: 010-4261885
E: info@bs-de-wieken.nl
Centraal Buro KomKids
Gerrit Verboonstraat 15
3111 AA Schiedam
T: 010-4493200
E: info@komkids.nl
Stichting 5maalO
Westfrankelandsestraat 152
3117 AZ Schiedam
T: 010-4735052
W: www.5maalO.nl
E: info@5maalO.nl

aschool
Gravin Aleid
Oostsingel 9
am
3112 GC Schied
5
T: 010-473057
eidaschool.nl
l
a
in
v
a
r
g
@
o
E: inf

