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Adresgegevens school
OBS Roderik van Voorst,
Skagerrak1
8303 VA EMMELOORD
0527- 612321
r.post@aves.nl
www.obsroderikvanvoorst.nl
Directeur:
Plaatsverv. directeur en coördinator onderbouw:
Coördinator bovenbouw:

Roelof Post
Linda van Woerkom
Hilde Triou

De school is telefonisch bereikbaar van 08.00 – 17.00 uur.
Afval
Onze school doet mee aan een afvalproject van HVC. Dat betekent dat ons afval gratis gescheiden opgehaald wordt. De tegenprestatie is dat we
een gebied rondom de school ‘adopteren’. Wij zorgen samen met de kinderen voor het opruimen van het zwerfvuil in dat gebied.
We willen onze kinderen bewust maken van de hoeveelheid afval dat geproduceerd wordt. Ouders kunnen helpen door kinderen hun eten en
drinken in plastic bekers en bakjes mee te geven.
Betrokkenheid van ouders
Wij zijn een school met een lage drempel We zijn als school en ouders gezamenlijk verantwoordelijk voor het opgroeien van “onze” kinderen’.
We vinden het belangrijk dat er regelmatig contact is tussen de ouders en de leerkrachten, dat de lijnen kort zijn.
De ouders mogen van de school verwachten dat zij goed op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van hun kind(eren). Daarnaast
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verwacht de school van de ouders dat informatie, die de ontwikkeling van het kind kan beïnvloeden, altijd in vertrouwen gemeld wordt. Ook
verwacht de school medewerking van ouders om derden te kunnen inschakelen als dat voor de ontwikkeling van de leerling noodzakelijk is.
Buitenschoolse opvang
We zijn een Kindcentrum; dat houdt in dat we naast onderwijs ook vóór- en naschoolse opvang bieden. De opvang wordt georganiseerd door
Startpunt. Voor informatie, aanmelden of prijzen: plaatsing@start-punt.com
U kunt ook kijken op de website van Startpunt: https://www.start-punt.com/
Contactpersoon zorg
Onze Intern Begeleidster, Juf Wendy Roowaan, is contactpersoon van onze school als het gaat om zaken rondom zorg. Meldingen over
seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen in goed vertrouwen met haar worden besproken. Zij zal u
kunnen vertellen wat de procedure is die eventueel gevolgd moet worden.
Juf Wendy werkt twee dagen per week op onze school en is bereikbaar via haar mailadres: w.roowaan@aves.nl
U kunt ook altijd via het telefoonnummer van de school contact zoeken met juf Wendy.
Continurooster
Wij werken met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen iedere dag van 8.30 – 14.00 uur les hebben, ook op woensdag. Er is één
uitzondering: de kinderen van groep 1 zijn op woensdag om 12.00 uur vrij.
Computeractiviteiten
Onze school beschikt over een netwerk van computers waaraan de leerlingen regelmatig individueel of in groepjes werken. Rekenen, taal en
wereldoriëntatie zijn bijvoorbeeld vakgebieden waarbij de computer wordt ingezet. Dit gebeurt in alle groepen.
De ontwikkelingen m.b.t. het computergebruik worden door de school nauwlettend gevolgd. Momenteel hebben we touchscreens,
computers en laptops ter beschikking.
Meester Gerrit Oosterom en juf Laura Kuiper zijn onze ICT-coördinatoren.
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Cultuur
We werken nauw samen met het Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Komend schooljaar doen we mee aan het traject Cultuur Plus. Iedere groep
krijgt om de week muziekles van een docent van het Cultuurbedrijf. Daarnaast hebben we regelmatig workshops dans, drama en beeldende
vorming. De lessen vinden plaats op school of in het Cultuurbedrijf. Juf Laura Kuiper is onze Cultuurcoördinator
Drinken en/of fruit
In de kleine pauze (10:00 uur) mogen de kinderen eten en drinken. Wij willen graag dat u uw kind fruit of groente en (gezond) drinken mee
geeft. We hebben liever niet dat de kinderen koeken meenemen. Let u erop dat drinkbekers, voorzien van naam, goed gesloten zijn.
Tijdens de maanden oktober – april doen we mee aan het programma EU-Schoolfruit. De kinderen krijgen dan drie keer per week fruit op
school.
Excursies
Elk jaar organiseren we een aantal excursies voor de kinderen op het gebied van natuur- en milieueducatie en/of cultuuronderwijs. Maar ook
wanneer de situatie zich voordoet gaan wij er graag met de kinderen op uit. Wij vinden dat kinderen leren door te ervaren.
Uw hulp bij vervoer en begeleiding is zeer welkom. We gaan er wel vanuit dat er een inzittendenverzekering is afgesloten. U bent
verantwoordelijk voor de kinderen in uw auto tijdens het vervoer. Over de data van excursies wordt u via de Roderikflits geïnformeerd. We
proberen dat tijdig te doen.
Facebook
Onze school heeft een Facebook-pagina waarop heel regelmatig nieuws wordt gepost. De Facebookpagina is ook te volgens via onze website.
Aan het begin van het schooljaar vragen we u om toestemming om foto’s van uw kind op Facebook te plaatsen. We willen u vragen geen foto’s
op uw eigen pagina te posten waar kinderen van anderen opstaan.
U vindt onze facebookpagina hier: https://www.facebook.com/obsroderikvanvoorst
Fietsen
We hebben een aantal afspraken voor de kinderen die op de fiets naar school komen:
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*Groep 1 t/m 4 zet de fietsen op het onderbouwplein, groep 5 t/m 8 aan de achterkant van de school.
*Om ongelukken te voorkomen lopen we op het schoolplein met de fiets aan de hand.
*De school kan geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele schade aan fietsen.
Fotograaf
Jaarlijks komt de fotograaf op school. De datum is nog niet bekend.
Naast de groepsfoto zullen er ook portretfoto’s en foto’s met broertjes en zusjes gemaakt worden. Ook is er de mogelijkheid met broertjes en
zusjes die (nog) niet op onze school zitten op de foto te gaan. Informatie hierover zal t.z.t. in de Roderikflits staan.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het orgaan binnen de stichting Aves waarin ouders en personeelsleden zijn
vertegenwoordigd. De GMR heeft instemmingsrecht op veel beleidsterreinen, wanneer het alle of een meerderheid van de scholen binnen de
stichting betreft. De GMR is samengesteld uit vier ouders en vier personeelsleden en kent een evenwichtige verdeling tussen de openbare en
katholieke/oecumenische identiteit.
Meer informatie vindt u op de website van de stichting Aves. www.aves.nl
Gevonden voorwerpen
Voorwerpen die in de gymzaal of op school gevonden zijn, worden verzameld in een bak die in de Ridderzaal staat. Wilt u regelmatig kijken of
daar misschien spullen van uw kind in liggen? Voor iedere vakantie zullen we u hier via de nieuwsbrief en het informatiebord buiten nogmaals
aan herinneren. Niet opgehaalde spullen worden in de vakanties aan een goed doel gegeven.
Groep 8
Tijdens de informatieavond van 7 september zullen de leerkrachten van groep 8 informatie geven aan de ouders van de groep 8 kinderen.
Tijdens de avond zal er verteld worden over de schoolkeuze, de Open Dagen VO, de Centrale Eindtoets en meer zaken die specifiek te maken
hebben met het laatste schooljaar. Wellicht wordt de datum veranderd door de Corona-maatregelen. U krijgt hierover informatie.
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Gymrooster 2021-2022
Dinsdag
8.30 – 9.15
9.15 – 10.00
10.15 – 11.00
11.00 – 11.45
11.45 – 12.30
12.30 – 13.15
13.14 – 14.00

Zeevaarder
Groep 6
Groep 5
Groep 7/8A
Groep 7/8B
pauze
Groep 3
Groep 4

Donderdag
8.30 – 9.15
9.15 – 10.00
10.15 – 11.00
11.00 – 11.45
11.45 – 12.30
12.30 – 13.15
13.15 - 14.00

Zeevaarder
Groep 4
Groep 3
Groep 5
Groep 6
Groep 7/8A
pauze
Groep 7/8B

De gymlessen van alle groepen worden gegeven door onze vakleerkracht, juf Marry Dikken.
Tijdens de gymlessen hebben leerlingen gymkleding en gymschoenen nodig. Wilt u er op toezien dat de gymspullen regelmatig mee naar huis
komen en gewassen worden?
Alle gymlessen van groep 3 t/m 8 zijn in de Zeevaarder, de sporthal naast de school.
Hoofdluiscontrole
Na elke vakantie worden de kinderen op maandagmiddag door een aantal ouders op hoofdluis gecontroleerd. Deze ouders hebben instructie
gehad van de Hoofdluiskliniek om op een goede manier de luizen/neten op te sporen en ouders te adviseren hoe deze te bestrijden.
In het geval dat er bij uw kind luizen/neten worden geconstateerd, wordt u door de groepsleerkracht geïnformeerd met het verzoek nog
dezelfde dag actie te ondernemen. Wanneer uw kind levende luizen heeft vragen wij u uw kind direct op te halen van school en te
behandelen.
Indien er hoofdluis wordt geconstateerd, hangen er bij de ingangen van de school posters op de prikborden. Wij vragen ouders dan alert te zijn
en hun kind(eren) extra te controleren. Een week later vindt er een nacontrole plaats.
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Huiswerk
Vanaf groep 1/2 beginnen we met kringen die door leerlingen worden gegeven en waar thuis voor geoefend kan worden.
In groep 3 krijgen de kinderen een leesboekje mee naar huis om te oefenen. In groep 5 beginnen we verder met wat kleine
huiswerkopdrachten en wordt dit uitgebreid tot leren van dicteewoorden en toetsen van andere vakken.
Om de leerlingen in de bovenbouw op een goede manier voor te bereiden op het voortgezet onderwijs wordt er regelmatiger huiswerk
gegeven. In groep 8 wordt gewerkt met een agenda om zo het plannen aan te leren.
Wij vinden het fijn en belangrijk dat u interesse toont in het (huis)werk van uw kind. U laat uw kind daarmee merken dat u school belangrijk
vindt en u helpt het kind wennen aan het maken van (huis)werk.
Identiteit
Op onze school worden ‘Lessen Leren Leven’ gegeven. De kinderen van groep 3 t/m 8 volgen samen de lessen HVO/GVO/IGVO. De lessen
worden gegeven door vakleerkrachten en de groepsleerkrachten zijn bij deze lessen aanwezig.
Het doel van de lessen Leren Leven is dat de kinderen met elkaar leren over de diverse levensbeschouwelijke richtingen en daardoor respect
en begrip voor elkaar hebben. Dit jaar worden vier thema’s aangeboden. Elk thema wordt een aantal weken achter elkaar gegeven door iedere
vakleerkracht. De groepsleerkracht geeft de startles en de eindles en legt de verbinding tussen de lessen van de drie vakleerkrachten. U kunt
op de kalender zien welk thema en welke vakleerkrachten gepland zijn.
De vakleerkrachten zijn:
Hennie Vis (HVO)
Assia Bachiri (IGO)
Anne Remmelink-Schouten (GVO)
De lessen worden op dinsdag volgens het volgende schema gegeven:
Lessen Leren Leven
groep 3 8.30 – 9.15
Groep 4 9.15 – 10.00
Groep 7/8B 13.15-14.00
Groep 6 10.15-11.00
Groep 7/8A 12.30-13.15
Groep 5 11.00-11.45
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Informatieavond
Tijdens de jaarlijkse informatieavond (7 september) zult u op de hoogte gebracht worden van het reilen en zeilen in de groep van uw kind. U
krijgt in het nieuwe schooljaar een uitnodiging!
Kerst
Rond Kerst is onze school twee weken in de kerstsfeer. We maken ieder jaar een mooi programma voor de kinderen. De kerstcommissie
organiseert meestal op de donderdag voor de kerstvakantie voor alle groepen een kerstviering.
Onderdeel van ons jaarprogramma is ‘de Kerstmusical’. Een groep kinderen bereidt onder leiding van een aantal ouders een voorstelling voor
waar alle kinderen naar komen kijken.
Kijken in de nieuwe klas
In de laatste schoolweek hebben we op een nog af te spreken dag een doorschuifmoment naar de nieuwe groep. Alle leerlingen van groep 2
t/m 7 zullen tijdens die middag in hun ‘nieuwe’ lokaal met hun ‘nieuwe’ leerkracht gaan kennismaken. Op deze manier is iedereen al een
beetje voorbereid op het nieuwe schooljaar.
Kinderboekenweek
De school vindt het belangrijk dat kinderen plezier beleven aan boeken. Vandaar dat wij jaarlijks werken rondom het thema van de
Kinderboekenweek. Voor dit schooljaar is het thema “Worden wat je wil”. Boeken waarin dit thema centraal staat worden (voor)gelezen en er
worden activiteiten gedaan die aansluiten op deze boeken.
Klassenouders
In elke groep zijn er één of twee klassenouders. Deze ouders zijn het aanspreekpunt voor zowel de leerkracht als voor de ouders van de groep.
Er is regelmatig informeel overleg met de groepsleerkracht. Dit overleg gebeurt o.a. via e-mail en app. Wij zien de klassenouder als spil rondom
de organisatie binnen de groep. Aan het begin van het schooljaar, zodra de klassenouders bekend zijn, vindt er een bijeenkomst voor de
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klassenouders plaats. De bijeenkomst gaat in overleg met de klassenouders gepland worden. Hier wordt besproken wat er verwacht wordt en
hoe we tot een goede samenwerking kunnen komen.
Kleuterfeest
Voor de groepen 1 en 2 organiseren we ieder jaar een kleuterfeest. Het feest wordt afwisselend op school of op een andere locatie gevierd.
De kosten voor dit feest worden aan het begin van het schooljaar samen met de vrijwillige ouderbijdrage geïnd door de Ouderraad. Uw kind
krijgt hiervoor een factuur mee naar huis.
Lezen/ bibliotheek
Op onze school vinden we leesplezier belangrijk. Als kinderen plezier beleven aan het lezen, zijn ze gemotiveerd om zelf te lezen. Elke week
promoten de leerkrachten één of meerdere boeken in de klas. Ook is er wekelijks een boekenkring. Hierbij gaan de leerkrachten met leerlingen
in gesprek over diverse boeken. Alle leerlingen lezen elke dag een kwartier tot half uur. Tijdens het vrij lezen mogen leerlingen lezen in een
zelfgekozen boek. We hebben een schoolbibliotheek op onze school. Eén keer per week lenen de leerlingen hier boeken. Ze kunnen kiezen uit
leesboeken, informatieboeken, stripboeken, zoekboeken en prentenboeken. Kinderen lenen boeken voor gebruik in de klas en voor thuis.
De school is een samenwerking met de bibliotheek aangegaan: ‘Bibliotheek op school’. Voor de inhoud van deze samenwerking kijk op
http://www.debibliotheekopschool.nl/wat.html
Het coördineren van het leesonderwijs wordt gedaan door de leescoördinatoren: juf Hilde, juf Lizzy en juf Mayke.
Medezeggenschapsraad (MR)
De Medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht inspraakorgaan bij het basisonderwijs. Via de MR kunnen ouders en personeel invloed
uitoefenen op het beleid van de school. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten. De ontwikkeling van de school, de
kwaliteitsbewaking en de dagelijkse gang van zaken wordt door de MR nauwlettend in de gaten gehouden. In de wet is precies vastgelegd bij
welke onderwerpen de MR inspraakrecht heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen adviesrecht en instemmingsrecht. De grootte van
een MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school.
De MR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. Er wordt na ieder schooljaar een jaarverslag gemaakt.
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M.R.- leden (ouders/team):
Renske Netten
ouder
Samira Saddouki
ouder
Lisanne Langedijk
ouder
Marianne Slimmen personeelslid
Mayke Goos
personeelslid
Leonie Jonker
personeelslid

moeder van Nohna
moeder van Ilyas
moeder van Tijn en Jessi
leerkracht groep 8
leerkracht groep 4
leerkracht groep 3

Meerpresteerders
Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, werken naast hun reguliere werk met Levelwerk. Levelwerk is een leerlijn voor meer presterende
en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. De coördinatie van het werken met kinderen die meer uitdaging nodig hebben is in
handen van de coördinator hoogbegaafdheid, juf Marianne. Alle leerkrachten hebben scholing (gevolgd) op het gebied van hoogbegaafdheid.
Musical/ afscheid groep 8
Ieder jaar studeren de leerlingen van groep 8 een musical in of verzorgen ze op een andere manier een afscheid. De donderdag voor de
zomervakantie is de dag waarop ze dat presenteren/ opvoeren. Afhankelijk van de activiteit gebeurt dit op een locatie ergens in Emmeloord
(toneelzaal), of op school.
Overdag wordt er opgetreden voor alle kinderen van de school. ’s Avonds is de voorstelling voor de ouders en familie van de kinderen uit
groep 8.
Nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen die nog geen vier jaar zijn mogen twee keer een dagdeel komen wennen in de nieuwe groep. Hiervoor krijgen de ouders
telefonisch een uitnodiging van de groepsleerkracht. Ouders mogen dan uiteraard ook even in de groep blijven kijken. Voor de eerste echte
schooldag krijgen de nieuwe leerlingen een uitnodiging toegestuurd.
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Nieuwsbrief De Roderikflits
Iedere vrijdag komt er een ‘Roderikflits’ uit. In de Roderikflits staat veel informatie over activiteiten, maar ook korte verslagen, mededelingen
en oproepen. Alle ouders van wie de school een mailadres heeft, ontvangen de nieuwsbrief via de mail.
Ontruimingsplan
Het ontruimingsplan is er voor calamiteiten, bijvoorbeeld bij brand. De school houdt ten minste eenmaal per jaar een ontruimingsoefening.
Dit kan zowel in het begin van het schooljaar als op het eind van het schooljaar gebeuren. Met behulp van onze bedrijfshulpverleners zorgen
wij ervoor dat onze kinderen zo snel mogelijk veilig uit school zijn. Ons ontruimingsplan is goedgekeurd door de Arbodienst Ook bij het
overblijven zullen we deze oefening gaan uitvoeren.
Er zijn in totaal 5 BHV-ers bij ons op school. Dat zijn juf Linda, juf Jessica, juf Janneke en juf Marianne en juf Anne.
Opa en omadag
Wij houden ieder jaar een opa en oma dag. Dit jaar is dat op 16 maart. Opa’s en oma’s mogen dan in de klas van hun kleinkind(eren) komen
kijken. Vaak worden er activiteiten georganiseerd waar zij aan mee kunnen doen.
Deze dag wordt meestal ook gecombineerd met de Nationale Pannenkoek dag, dus opa’s en oma’s kunnen dan nog met hun kleinkind(eren)
heerlijk pannenkoeken eten.
Open dag
Op 16 maart hebben alle scholen van de stichting Aves een Open Dag. De deuren staan dan open voor iedereen die wil komen kijken. Vaak
maken gezinnen die zich oriënteren op een basisschool gebruik van deze mogelijkheid.
Wij combineren de Open Dag met de afsluiting van het grote project, de opa en oma dag en de Pannenkoekdag.
Open deuren
Ouders zijn welkom in de school. Wij willen alle ouders ook de gelegenheid geven om eens in de groep te kijken. Dit gebeurt dan wel altijd op
afspraak, zodat we de rust in de groep(en) kunnen behouden.

Pagina 13

Open inloop
Wij hebben bij ons op school open inloop. Dat betekent dat de deuren vanaf 08.20 uur open zijn. De leerlingen mogen dan de klas in.
We willen de lessen wel om 8.30 uur starten. De kinderen van groep 1 en 2 worden op het schoolplein opgewacht door de leerkracht.
De ouders van de kinderen in de andere groepen willen we vragen hun kinderen zoveel mogelijk alleen de klas in te laten gaan om de lessen op
tijd te kunnen beginnen. We hebben tijdens de ‘Corona-periode’ gemerkt dat de dag rustiger start als de kinderen zelf de groepen in gaan.
Het is afhankelijk van het Corona-protocol wanneer de ouders de kinderen weer naar binnen mogen brengen. Vooralsnog worden de
leerlingen op het plein door de leerkrachten ‘opgevangen’.
Ouderbijdrage
Om de activiteiten te kunnen bekostigen, vraagt de school via de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Hier zijn dan de kosten van het
kleuterfeest, de schoolreis en het schoolkamp inbegrepen. We gaan ervan uit dat alle kinderen 8 jaar op onze school doorbrengen. Gemiddeld
betaald dan ieder kind evenveel gedurende deze 8 jaar.
Het bedrag voor het schooljaar 2021-2022 is 50 euro per kind. Voor dit bedrag zult u via uw kind een factuur ontvangen.
Het rekeningnummer voor de ouderbijdrage is NL11RABO0157598764 t.n.v. Activiteitenvereniging Roderik van Voorst o.v.v. naam leerling(en)
en groep(en).
Oudergesprekken
We houden dit schooljaar twee keer ‘10- minutengesprekken’ voor de ouders n.a.v. de vorderingen en het welbevinden van uw kind:
-bij de gesprekken na het eerste rapport (in februari) verwachten we alle ouders.
-de gesprekken na het tweede rapport zijn op verzoek van leerkrachten of ouders.
-in september/ oktober vinden de kennismakingsgesprekken plaats met de ‘nieuwe’ leerkracht; hier verwachten we alle ouders.
-de ouders van de groep 8 kinderen hebben in februari een gesprek over de schoolkeuze.
We zullen voor bovenstaande gesprekken via de Parro-app een uitnodiging sturen.
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Indien noodzakelijk zijn daarnaast extra verplichte gesprekken onder schooltijd met meerdere disciplines ( intern begeleider, ambulant
begeleider of anderen) als dit organisatorisch niet anders kan.
U kunt ook altijd zelf een extra afspraak maken met de groepsleerkracht, de intern begeleider of de directeur. De oudergesprekken staan in de
jaarkalender gepland.
Ouderraad (OR)
De ouderraad is een groep actieve ouders. Deze groep ouders organiseert (samen met het team) activiteiten zoals kerstfeest, sinterklaas,
schoolreis, avondvierdaagse en nog veel meer.
Voor deze activiteiten kan de ouderraad een beroep op u doen. Vele handen maken immers licht werk. De ouders van de ouderraad zijn:
Christine Pressler (voorzitter) moeder van Charlotte en Rebecca
Lorna Heijndermans
moeder van Scott, Emma en Jake
Milou Kok
moeder van Rutger en Steffie
Steven Riep
vader van Sienna en Liam
Jochem stengs
vader van Tijn en Jessie
Stefan Gebbink
vader van Daan en Luuk
Christiaan Hop
vader van Dylan, Jason en Evy
Aty Penning
moeder van Sem
Arianne Sepenti
moeder van Isa en Lucas
David Serpenti
vader van Isa en Lucas
Marga Valentijn
moeder van Marijn
Marianna de Graaf
moeder van Lemar en Badr
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Parro-app
We gebruiken op onze school de app Parro. We vragen u deze app te downloaden en u vervolgens aan te melden. Uitnodigingen voor
gesprekken, korte mededelingen en vragen en foto’s kunnen op deze app uitgewisseld worden.
Ziekmelding worden niet via deze app gedaan.
In de Parro-app moet u ook uw privacy-voorkeuren instellen. Informatie
Peutergroep
Wij hebben iedere ochtend en een aantal middagen peutergroepen in onze school. De organisatie rondom deze groepen is in handen van
Startpunt. Voor informatie en aanmelden van kinderen kijkt u op www.start-punt.com.
Podium
Onze podiumvoorstellingen nemen een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Iedere groep verzorgt een voorstelling voor de kinderen
van de eigen bouw. Ouders zijn dan welkom om te komen kijken, wanneer dit past binnen de geldige maatregelen.
De voorstellingen vinden op vrijdagmorgen (of incidenteel op een andere dag) rond 11.15 uur plaats. Daarnaast zijn er ook een aantal
speciale voorstellingen n.a.v. een onderwijsthema die voor de gehele school vertoond worden. De data van de voorstellingen staan zoveel
mogelijk in de kalender en worden verder in de Roderikflits vermeld.
Privacy
We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid. In
verband met deze nieuwe wetgeving zijn we druk doende om het Privacy protocol aan te passen, een nieuw Privacyreglement op te stellen en
daaruit voortvloeiende maatregelen te treffen.
Meer informatie over ons privacy beleid vindt u op de website van Aves.
http://www.aves.nl/ouders/privacy.html
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Projectweken
In het voorjaar zullen we school breed aan een thema gaan werken. Dit jaar zullen we werken over ‘Verschillende Culturen”. Veel lessen zullen
gegeven worden in het kader van het project. Excursies, gastlessen en veel creativiteit zullen deze weken heel speciaal maken voor de
kinderen. Het einde van de periode sluiten we op een leuke manier af.
Rapport
In februari en in juni krijgen de kinderen een rapport mee. Dit wordt met de leerling besproken en daarna mag het mee naar huis. De
bedoeling van het rapport is, dat het een schriftelijk beeld geeft van het werk en de vorderingen van uw kind. Tijdens de oudergesprekken
willen de leerkrachten het rapport met u bespreken.
Rapportage/ leerlingvolgsysteem
Voor de hele basisschoolperiode staan kerndoelen vast. Na elke toets wordt gecontroleerd welke kinderen deze doelen hebben bereikt. Voor
kinderen die deze doelen nog niet hebben gehaald, wordt in bouwvergaderingen, leerling- of groepsbesprekingen bepaald wat er gedaan
wordt om deze kinderen te begeleiden. Naar de kinderen toe rapporteren we dagelijks aan de hand van werkbeoordelingen en door het uiten
van positieve waarderingen.
De resultaten van de kinderen worden genoteerd in Parnassys, het administratiesysteem van de school. Hier worden ook de verslagen van
gesprekken en onderzoeken bewaard.
Roken
Wij willen niet dat er op het plein of in de buurt van de school gerookt wordt. Het is geen goed voorbeeld voor onze kinderen. We vragen
ouders/ verzorgers en anderen die de kinderen ophalen dit niet te doen.
Schoolgids / jaarkalender
Deze schoolgids staat ook op onze website, net als deze jaarkalender. In de schoolgids vindt u het algemene beleid van de school, in de
jaarkalender meer de huishoudelijke afspraken. In de eerste week na de zomervakantie krijgen alle gezinnen een jaarkalender uitgereikt.
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Jaarlijks stemt de medezeggenschapsraad in met de inhoud van de schoolgids. Daarnaast wordt de schoolgids/ jaarkalender gestuurd naar de
inspectie en naar het bovenschools management.
Schoolkamp groep 7/8
De kinderen van groep 7 en 8 gaan jaarlijks op schoolkamp. Dit jaar vindt het kamp (vooralsnog) plaats in april. Samen met hun leerkrachten
hebben ze een programma van activiteiten en ontspanning. De data staan vermeld in de kalender. De kosten voor het schoolkamp zijn
verwerkt in de ouderbijdrage die via de OR betaald wordt.
Schoolreis
Aan het eind van het schooljaar gaan groep 3 t/m 6 met de bus naar een leuke bestemming. De kosten voor dit schoolreisje zijn ook verwerkt
in de ouderbijdrage die via de OR betaald wordt.
Schooltijden
Om 8.20 uur worden de deuren voor de groepen 1 t/m 8 geopend. De kinderen mogen dan naar hun klas gaan. We vragen alle ouders op tijd
aanwezig te zijn en niet te lang in de klas te blijven, zodat de lessen tijdig kunnen beginnen.
Wilt u de kinderen vooral niet te vroeg naar school te laten gaan? Er is pas toezicht vanaf bovengenoemde tijden.
Om 8.30 uur beginnen onze lessen. Mocht u informatie willen of vragen hebben over uw zoon/dochter, dan vragen wij u na schooltijd vanaf
14.30 uur contact op te nemen met de leerkracht. Dan is er tijd en gelegenheid om u te woord te staan.
Aangezien we met een continurooster werken hebben de leerkrachten pas pauze om 14.00 uur. Zij zullen u dan ook pas na 14.30 uur te woord
kunnen staan.
Groep 1 t/m 8:
Maandag, dinsdag, woensdag , donderdag en vrijdag
08.30 – 14.00 uur
groep 1: woensdag 8.30 – 12.00 uur
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Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest wordt in alle groepen gevierd. Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken ieder jaar onze school. De groepen 1 t/m 4 krijgen een
cadeautje van de Sint en de groepen 5 t/m 8 maken surprises met gedichten.
Speelgoed
Indien leerlingen iets willen laten zien in de klas, mag dat op ‘spulletjesdag’ of op hun verjaardag of andere speciale momenten. Op andere
dagen liever niet. De ‘spulletjes’ worden meegenomen of meegegeven op eigen verantwoordelijkheid. Graag in overleg met de
groepsleerkracht.
Sportactiviteiten
Verschillende sportclubs binnen de gemeente Nordoostpolder verzorgen sportevenementen voor de basisscholen.
Alle sportactiviteiten worden door de sportcommissie van de Ouderraad gecoördineerd, waarbij ook steeds de vakleerkracht
bewegingsonderwijs betrokken is.
Dit jaar doen we in ieder geval mee aan de onderstaande sportevenementen (als de Coronacrisis dit toelaat):
Scholencross 600 meter/1000 m. hardlopen voor kinderen vanaf zes jaar ( 2 zaterdagen in oktober en november)
Korfbal voor de leerlingen van groep 3 t/m 8.
Voetbaltoernooi voor elftallen en zeventallen vanaf groep 3 (in de herfstvakantie en in april).
Scholierenatletiek dag leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen zich individueel of per groep aanmelden voor deze atletiek dag (in april).
Avondvierdaagse de school neemt met verschillende leeftijdsgroepen deel aan de avondvierdaagse (midden juni). De groepen worden
begeleid door ouders. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze alle avonden meelopen. De medaille wordt dan ook alleen verkregen als alle
avonden zijn meegelopen.
Sportdag: op 2 juni er weer een sportdag voor de kinderen vanaf groep 3 georganiseerd.
Informatie over de activiteiten zult u regelmatig in de Roderikflits vinden. Mochten er meer sportactiviteiten komen hoort u dat uiteraard ook.
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Stagiaires
Onze school biedt ruimte aan stagiaires. Dit schooljaar hebben we studenten van de PABO, MBO-onderwijsassistent en MBO-secretarieel. In
de Roderikflits zal hier meer over vermeld worden.
Suikerfeest en Offerfeest
Wanneer het Suikerfeest of het Offerfeest op schooldagen vallen mogen kinderen uit Moslim-gezinnen daarvoor vrij hebben. Er hoeft
daarvoor geen verlofbrief ingevuld worden. Voor iedere feestdag geldt dat er één dag thuis gebleven mag worden.
Toezicht op het plein
Als de groepen 1/2 buiten spelen is daarbij altijd de leerkracht aanwezig.
Tijdens de ochtendpauze spelen de leerlingen van groep 3 en 4 op het onderbouwplein. De leerkrachten van die groepen houden daar ook
toezicht. De kleuters blijven op dat moment het lokaal.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 spelen op het bovenbouwplein, op het grasveld of naast de Zeevaarder waar gevoetbald kan worden. De
leerkrachten houden toezicht.
Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie:
Pinksteren
Zomervakantie

16 oktober t/m 24 oktober 2021
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
19 februari t/m 27 februari 2022
15 april t/m 18 april 2022
22 april t/m 8 mei 2022
6 juni 2022
16 juli t/m 28 augustus 2022
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Studiedagen (kinderen zijn op deze dagen vrij): 24 december, 1 februari, 14 april, 16 mei, 25 mei (Aves-dag)
Extra vrije dagen voor de kleuters (groep 1/2): 6 december, 4 februari, 17 juni

Vergaderingen
Wij kennen binnen onze organisatie verschillende soorten vergaderingen:
Teamvergadering
Onder deze vergaderingen vallen algemene teamvergaderingen, zorgvergaderingen en studie-vergaderingen.
Bouwvergadering
Er wordt in twee groepen vergaderd door de leerkrachten die op die dag werkzaam zijn, een onderbouwgroep (1 t/m 4)
en een bovenbouwgroep (5 t/m 8). De vergaderingen worden geleid door de bouwcoördinator.
De bouwcoördinatoren zijn juf Linda (onderbouw) en juf Hilde (bovenbouw)
MT-vergaderingen Er wordt vergaderd door het MT (managementteam). Hierin zitten de directeur, de IB-er en de bouwcoördinatoren
Studie(mid-)dag
Deze dagen worden ingevuld door Aves of door onze eigen organisatie.
Directieberaad Aves Deze vergaderingen zijn voor de directeuren van AVES en gepland op de maandag. De directeur is dan niet op school.
Op het moment dat er teamvergaderingen zijn, zijn de leerkrachten in principe niet bereikbaar.

Verjaardagen en trakteren
Snoepen is wel lekker maar niet gezond. Wij stellen het op prijs wanneer u uw kind “gezond” laat trakteren.
Als uw kind jarig is mag er in de groep getrakteerd worden De jarige kinderen krijgen een verjaardagskaart. Wij verzoeken u vriendelijk om de
uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes niet in de klas af te geven. Dit voorkomt teleurstelling bij de kinderen die niet worden uitgenodigd.
Ouders mogen bij de groepen 1, 2 en 3 in principe aanwezig zijn bij het vieren van het verjaardagsfeest. Wij vragen alleen de traktatie uit te
delen tijdens de ochtendpauze.
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De leerkrachten vieren hun verjaardagen in hun eigen groep. Een deel van de dag zal er feest gevierd worden. De leerkrachten geven dit tijdig
aan.
Verkeer
Als u met de auto naar school komt, parkeert u dan alleen in de parkeervakken, of iets verderop in de straat (uiteraard ook in de vakken). Wij
willen de verkeerssituatie rondom de school graag zo veilig mogelijk houden en we willen onnodige overlast bij buurtbewoners voorkomen.
Woont u in de buurt? Kom dan zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school!
Verlof
Wanneer u buiten de schoolvakanties verlof wilt aanvragen voor uw kind, kunt u daarvoor een verlofbrief krijgen van de directeur. Op de site
van de school staan de regels voor het aanvragen van buitengewoon verlof.
http://www.obsroderikvanvoorst.nl/ouders/verlof-aanvraag.html
Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon van onze school is onze IB-er, juf Wendy. Voor meer informatie zie onze schoolgids op de website.
www.obsroderikvanvoorst.nl
Verzuim
We kennen binnen het basisonderwijs twee vormen van verzuim: geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Geoorloofd verzuim kan men
aanvragen middels een formulier verlof conform de regelgeving leerplichtwetgeving. Deze formulieren zijn op school bij de directeur te
verkrijgen. Meer informatie over geoorloofd verzuim vindt u op onze website.
Onder geoorloofd verlof valt ook ziekteverzuim indien men dit op tijd doorgeeft. Wij vragen u dit vóór schooltijd telefonisch tussen 08.0008.20 uur door te geven.
Ongeoorloofd verzuim, verzuim zonder enige reden, wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. Deze melding wordt door ons ook altijd
aan de ouders meegedeeld. Wettelijk zijn wij ook verplicht een afwezigheidsregistratie bij te houden. Wij kunnen ouders, door ons leerling
administratiesysteem Parnassys, ook laten zien hoe vaak een leerling afwezig is geweest.
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WA-verzekering – aansprakelijkheid leerlingen/ ouders
Om alle onduidelijkheid over aansprakelijkheid te voorkomen gaan we ervan uit dat elke ouder voor zijn kind(eren) een wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering alsmede een ziektekostenverzekering heeft afgesloten. Ook voor eventuele andere verzekeringen, zoals een
ongevallenverzekering, bent u zelf verantwoordelijk. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het kwijtraken van of schade aan
spullen die uw kind ongevraagd mee naar school neemt of voor schade aan brillen en kleding.
Indien u, als ouder, vindt dat het door nalatigheid van het personeel komt, kunt u de school schriftelijk aansprakelijk stellen. Hiervoor zijn wij
middels onze werkgever verzekerd. De verzekering zal het dan verder uitzoeken en afhandelen. Hierover kunt u contact opnemen met de
directeur.
Website
Algemene informatie over onze school vindt u op onze website: www.obsroderikvanvoorst.nl. Naast de algemene informatie vindt u hier ook
de nieuwsbrieven en onze Facebookberichten.
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Wie werken er op de Roderik?
Roelof Post
Directeur: ma t/m do
r.post@aves.nl

Wendy Roowaan
Intern Begeleider
2 dagen, wisselend
w.roowaan@aves.nl

Lizzy Martens
Groep 1/2 A: woe, do, vr
l.martens@aves.nl

Celine Knol
Groep 1 /2 A: ma, di, woe
c.knol@aves.nl

Janneke Dijkstra
Groep 1/2 B: woe, do en vr
j.dijkstra@aves.nl
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Petra de Groot
Groep 1/2 B: ma & di
p.degroot@aves.nl

Leonie Jonker
Groep 3: ma, di en vr
l.jonker@aves.nl

Marlies Jonkers
Groep 3
m.jonkers@aves.nl

Linda van Woerkom
Groep 4: ma, woe, do, vr
Coördinator onderbouw
l.vanwoerkom@aves.nl

Jessica Goosen
Groep 3: woe en do
Groep 3: di
j.goosen@aves.nl

Anke Lok
Groep 5: woe, do en vr
a.lok@aves.nl

Laura Kuiper
Groep 5: ma, di en woe
l.kuiper@aves.nl

Janick Winters
Groep 5: woe, do en vr
cj.winter@aves.nl

Anne van Diepen
Groep 6: ma, di en do
a.vandiepen@aves.nl

Gerrit Oosterom
Groep 6: woe, do en vr
g.oosterom@aves.nl

Pagina 25

Hilde Triou
Groep 7/8A: di t/m do
coordinator bovenbouw
h.triou@aves.nl

Hennie Vis
Vakleerkr. HVO
Groep 3 t/m 8: di
vis00176@planet.nl

Marianne Slimmen
Groep 7/8B: ma, woe, do, vr
m.slimmen@aves.nl

Anne Remmelink-schouten
Vakleerkr. GVO
Groep 3 t/m 8: di

Mayke Wijnja
Groep 7/8: ma en di
m.wijnja@aves.nl

Assia Bachiri
Vakleerkr. IGO
Groep 3 t/m 8: di
berkenia1848@hotmail.com

Wietske Kroeze
Woordenschat ondersteuning:
woe
w.kroeze@aves.nl

Marry Dikken
leerkr. bewegingsonderwijs
groep 3 t/m 8: di & do
m.dikken@aves.nl

Alberdina Scheffer
Schoonmaakster
ma t/m vr
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