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Personeel

Groep 1A
Lotte Mars (ma, di)
Marjan Kolkman (wo, do, vr)
Groep 1B
Nicolle Raamsman (ma, di, wo, do, vr)
Groep 2A
Annette Schreuder (di, do, vr)
Ans Rodijk (ma, wo)
Groep 2B
Meike Baan (ma, di)
Simone Poorterman (wo, do, vr)
Groep 3A
Angeliek Marsman (ma, di, wo)
Anita Ekkel (do, vr)
Groep 4A
Lisanne Jorna (ma, di, wo, do, vr)
Groep 4B/5B
Jacqueline Timmerman (ma, di, wo, do)
Lonneke Rozenkamp (vr)
Groep 5A
Saskia Keizer (ma, di, wo)
Els Nijhof (do, vr)
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Groep 6
Ellen ter Braak (ma, di, wo)
Lotte Mars (do, vr)
Groep 7
Menno Hegeman (ma, di, wo, do, vr midd)
Ruben Biemans (vr ocht)
Groep 8
Frits Tutert (ma, di, wo, do, vr ocht)
Ruben Biemans (vr midd)
‘Werkplaats’
Er werken een aantal leerkrachten en een
onderwijsassistent in de Werkplaats
Marije Imhof (ma, di)
marijeimhof@skot.nl
Annemarie Wagenmans (di, do)
annemariewagenmans@skot.nl
Onderwijsassistent
Sanne Slaghuis, meerdere groepen
Intern begeleiders
Ans Rodijk (di, do)
gr 1A, 1B, 2A, 2B, 3
ansrodijk@skot.nl
Ellen Staman (di, do)
gr 4A, 4B/5B, 6, 7
ellenstaman@skot.nl
Saskia Keizer (do)
gr 8
saskiakeizer@skot.nl

Onderbouwcoördinatie (groep 1 t/m 4)
Annette Schreuder
annetteschreuder@skot.nl
Lisanne Jorna
lisannejorna@skot.nl
Bovenbouwcoördinatie
Saskia Keizer
saskiakeizer@skot.nl
ICT
Ruben Biemans (ma, di, do)
rubenbiemans@skot.nl
Ondersteunend personeel
Eric Jan Bouwhuis, conciërge
Thea Koolhof, schoonmaak
Vera Kelder-Masliuchenko, schoonmaak
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Lonneke Rozenkamp
lonnekerozenkamp@skot.nl
Directeur
Remco Beuwer (ma, di, do, vr)
directie.detriangel@skot.nl
webpagina: www.triangelnijverdal.nl
mail: directie.detriangel@skot.nl
telefoon:
05 48-61 73 29
05 48-36 73 72
Bezoekadres: Kuperserf 1, 7443HC Nijverdal
Postadres: Postbus 194, 7440AD, Nijverdal

Schooltijden
groepen 1
Maandag
8.25 - 12.00
Dinsdag
8.25 - 14.30
Woensdag
8.25 - 12.30
Donderdag 8.25 - 14.30
Vrijdag
8.25 - 12.00
groepen 2
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.25 - 14.30
8.25 - 14.30
8.25 - 12.30
8.25 - 14.30
8.25 - 12.00

Groepen 1 en 2.
Ouders met kinderen in groep 1 (eerste tien schooldagen en
instroomleerlingen:
Neem gerust nog even een kijkje in de klas, maar neem daarna
vlot afscheid.
Ouders van kinderen in groep 1 na tien dagen en ouders met
kinderen in groep 2 vragen we de kinderen tot aan de ingang te
brengen. Een van de leerkrachten vangt de kinderen daar op. Bij
belangrijke gebeurtenissen gaat u natuurlijk nog even mee.
Voor de groepen 1 en 2:
Elke maandag ‘meeneemdag’ voor evt. gekregen speelgoed o.i.d.
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groepen 3 en 4
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.25 - 14.30
8.25 - 14.30
8.25 - 12.30
8.25 - 14.30
8.25 - 12.00

Totaal uren groepen 1 t/m 4:
3590 (minimaal verplicht: 3520)
groep 5 t/m 8
Maandag
8.25 - 14.30
Dinsdag
8.25 - 14.30
Woensdag
8.25 - 12.30
Donderdag 8.25 - 14.30
Vrijdag
8.25 - 14.30
Uren per leerjaar groepen 5 t/m 8:
1000 (minimaal per jaar verplicht: 1000)
Ochtend
De kinderen mogen niet eerder dan 10 minuten voor schooltijd
naar school komen (spelen op de speelplaats).
De deuren bij de kleuteringang en de hoofdingang gaan open om
8.20u. Vanaf dat moment kunnen de leerlingen van de groepen 1
en 2 bij de kleuteringang naar binnen.
De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 kunnen vanaf 8.20u via
de hoofdingang naar binnen. (om 8.20u klinkt het geluid van de
triangel)

Kom s.v.p. bij belangrijke gebeurtenissen (bijv. ernstige
familieomstandigheden) eerder naar school om de leerkracht/
directie te informeren (bijvoorbeeld 08.00u/08.10u).
Zorg er s.v.p. voor dat de lessen op tijd kunnen beginnen. Ook de
gym begint om 8.25u, de zaal is om 8.10u open.
Breng uw zoon/dochter op tijd, of laat hem/haar op tijd van huis
vertrekken.
Communicatie tussen ouders en leerkrachten via de mail.
Communicatie via email tussen ouders en leerkrachten kan vaak
doeltreffend zijn. Op een eenvoudige manier kunnen zij elkaar
bereiken. Het gebruik van email is buitengewoon geschikt voor:
- Het maken van afspraken of plannen van vergaderingen;
- Het bevestigen van afspraken;
- Het stellen en beantwoorden van simpele vragen;
- Aan veel mensen tegelijk een mededeling doen.
E-mail is buitengewoon ongeschikt voor:
- Ingewikkelde situaties waar meerdere mensen bij betrokken zijn;
- Een meningsverschil;
- Situaties waar een probleem dreigt te ontstaan of al ontstaan is;
- Het voeren van inhoudelijke discussies;
- Een situatie waarin je gedetailleerde antwoorden wilt hebben op
ingewikkelde vragen;
- Overbrengen van vervelende berichten;
- Vragen waar je met spoed een antwoord op wilt;
- Contact met iemand die niet reageert op je verzoeken tot
informatie;
- Het uitwisselen van vertrouwelijke informatie.
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De leerkrachten gebruiken email niet voor de bovengenoemde
ongeschikte zaken. Ook ouders willen we met nadruk vragen dat
niet te doen.
Wij hechten aan het persoonlijk contact met de ouders. Bij een
verschil van mening of een gerezen probleem is het persoonlijke
gesprek de beste insteek om tot een vergelijk of een oplossing te
komen.
De leerkracht maakt op basis van de inhoud van het ontvangen
bericht een keuze hoe te reageren op het bericht:
- Geen reactie. De inhoud van de mail is voor kennisgeving
aangenomen, bijvoorbeeld de opgave voor een ouderavond;
- Reactie per bericht. De mail kan zakelijk beantwoord worden: Een
afspraak wordt bevestigd;
- Persoonlijke reactie van de leerkracht via telefoon of een
persoonlijk gesprek.
Leerkrachten openen en lezen hun mail in principe alleen op hun
werkdagen op kantoortijden.
Bij het versturen van e-mailberichten is het niet toegestaan om:
a. dreigende, beledigende, seksueel getinte dan wel
discriminerende berichten te versturen;
b. kettingbrieven te versturen;
c. adresgegevens uit te wisselen met personen, die niet direct aan
de school verbonden zijn.
Ouderportal Klasbord Ouderapp
Met de ouders communiceren wij via een ouderportal: Klasbord.
Deze portal vervangt het e-mailverkeer tussen school en ouders.

Welke mogelijkheden zijn er voor u met Klasbord app?
- Ontvangen van gerichte informatie van de school (mailing/
mededelingen). Zit uw kind bijvoorbeeld in groep 1/2 of in groep 5,
dan ontvangt u alleen die informatie.
School brede informatie ontvangt u uiteraard altijd. Deze
nieuwsbrieven komen binnen in de applicatie met een e-mail naar
uzelf.
- Via de berichtenmodule kunt u direct met de leerkracht van uw
kind communiceren. U hoeft zijn of haar e-mailadres niet te weten.
Klasbord regelt het gewoon.
- Elke groep heeft zijn eigen agenda. In deze agenda staan alle
zaken die te maken hebben met de groep(en) van uw kinderen. En
om het makkelijker te maken, kunt u deze agenda koppelen aan de
agenda waarin u normaal gesproken kijkt.
- Via de tijdlijn kunt u eventuele foto’s zien van uw kind. Binnen de
veilige muren van Klasbord is de privacy van uw kind gewaarborgd.
In het vorige hoofdstuk staat informatie over communiceren via de
mail. De afspraken over de juiste wijze van het mailen is uiteraard
ook van toepassing over het gebruik van de ouderportal.
Schoolregels
Uitgangspunten voor een goed pedagogisch klimaat heeft het team
gemeend samen te vatten in één algemene schoolregel.
Van iedereen op school mogen we verwachten dat ze de
‘3xR=RESPECT’ regel naleven. (zie hieronder)
Kind, ouder, leerkracht, stagiaire etc..
Regels en routines helpen om het gewenste
pedagogische klimaat te verwezenlijken.
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 Algemene schoolregel (zie logo);
Dit is de basisregel, kader stellend voor de overige regels.
 Groep—en pleinregels;
Deze regels geven aan welk gedrag gewenst is
 Routines;
Routines zijn terugkerende gebeurtenissen of situaties die steeds
volgens een vast patroon verlopen. Veel regels zijn routines
geworden. Dat is nodig om activiteiten vlot te laten verlopen.
Het uiteindelijke doel is in het logo kernachtig uitgebeeld. Respect
voor je medemens mogen we van iedereen verwachten.
Voorbeeld van uitwerking R van Ruimte:
Hoe geef je elkaar Ruimte???
 Iemand niet op uiterlijk veroordelen
(geef eens ongevraagd een compliment. En leer
om een compliment in ontvangst te nemen!);
 Niet iemand buiten sluiten (probeer

iedereen erbij te betrekken);
 Niet ongevraagd aan spullen van een ander
zitten (dus eerst even toestemming vragen);
 Elkaar niet uitlachen
(Maar elkaar helpen, bijvoorbeeld als iemand
iets niet snapt of als iemand valt);
 Elkaar niet uitschelden (zeg rustig en
duidelijk wat je dwarszit. Noem positieve
dingen);
 Niet roddelen (maar denk ook niet
onmiddellijk dat er over je wordt geroddeld);
 Elkaar niet opzettelijk pijn doen, zoals slaan
en schoppen (geef zorg en aandacht aan elkaar);
 Vertel aan de leerkracht wanneer je wordt
gepest of wanneer een ander wordt gepest.
(dit is geen klikken);
 Als je wordt gepest, praat er dan thuis ook
over. Je moet het niet geheim houden;
 Eerst een ruzie zelf uitpraten. Probeer samen
een oplossing te verzinnen. Luister naar elkaar.
In de groepen worden jaarlijks bij aanvang van het schooljaar de
groep- en pleinregels uitgelegd. De leerkracht onderhoudt deze
regels actief; er wordt regelmatig op teruggekomen. Niet alleen na
een meningsverschil, ook preventief: hoe ga je respectvol met
elkaar om?
Dat is niet altijd even gemakkelijk, dat moet je leren, daar heb je
ook hulp bij nodig. Op onze school gebruiken we daar het
Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) en In je SAS met de
KLAS voor.
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Hieronder wordt In je SAS met de KLAS kort toegelicht.
In je SAS met de KLAS.
Wij werken met het programma In je Sas met de Klas. Dit is een
methode voor positieve groepsvorming.
Elke leerling wordt tijdens de trainingen gestimuleerd in de opbouw
van zelfvertrouwen, zelfverantwoordelijkheid en zelfreflectie. De
leerkracht of begeleider daagt leerlingen uit in eigen wensen,
mening en ideeën, waarbij er- en herkennen van eigen kwaliteiten
en die van klasgenoten van belang is. Zowel leerkracht als leerling
leren bewust positief gedrag herkennen en structureel te
bekrachtigen. Wanneer de veiligheid in de klas is geborgd, kiest elke
leerling een persoonlijk gedragsdoel (SAS-doel) en krijgt
verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces. Leerlingen worden
uitgedaagd vanuit innerlijke motivatie in een kindgesprek en in
interactie met klasgenoten.
Pestprotocol
Het hierboven beschreven programma (In je SAS met de KLAS)
heeft een preventief doel: hoe leren we onze kinderen op een
prettige wijze met andere kinderen en volwassenen om te gaan.
Het komt helaas echter voor dat er ondanks al uw en onze goede
bedoelingen gepest wordt. Wat kunnen we dan het beste doen?
(Zie ook het ‘Protocol Social Media, e-mail en internet’ op onze site
en de site van het bestuur: www.skot.nl)
Adviezen voor ouders van gepeste kinderen:
- blijf in gesprek met uw kind;

- als pesten op straat gebeurt, niet op school, kunt u het beste
contact opnemen met de ouders van de pester(s) om het probleem
bespreekbaar te maken;
- pesten op school direct met de leerkracht bespreken;
- steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt;
- werk samen met school, maar houd de grenzen in de gaten; uw
grenzen en die van school. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat
u op school komt om eigenhandig een probleem voor uw kind op te
lossen. De inbreng van u is het aanleveren van informatie, het
geven van suggesties en het ondersteunen van de aanpak door
school;
- door complimentjes kan het zelfrespect van uw kind vergroot
worden;
- stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.
Adviezen voor ouders van pesters:
- neem het probleem serieus;
- raak niet in paniek; elk kind loopt kans pester te worden;
- probeer achter de mogelijke oorzaak te komen;
- maak uw kind gevoelig voor wat het een ander aandoet;
- besteed extra aandacht aan uw kind;
- stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport;
- corrigeer ongewenst gedrag en benoem en beloon het goede
gedrag van uw kind;
- maak uw kind duidelijk dat u achter de aanpak van school staat.
Consequenties voor pesters:
Stap 1:
- één of meerdere pauzes binnenblijven;
- nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn;
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- bewustwordingsgesprek met de pester;
- afspraken over gedragsverandering; De naleving komt wekelijks
aan de orde. Er wordt melding gedaan in de teamvergadering;
- de ouders worden over bovenstaande geïnformeerd.
Stap 2:
- Een gesprek met de ouders, als acties bij 1 op niets zijn uitgelopen.
De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd;
- Met de ouders afspraken maken en deze afspraken regelmatig aan
de orde stellen in evaluerende gesprekken;
- Voor jonge kinderen kan eventueel een heen- en-weer schriftje
worden gebruikt.
Stap 3:
Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden
ingeroepen. Dit kan met medewerking van ouders.
Stap 4:
Bij aanhoudend pestgedrag kan eventueel gekozen worden het kind
(tijdelijk) in een andere groep te plaatsen. Ook (tijdelijke) plaatsing
op een andere school kan een mogelijkheid zijn.
Stap 5:
In extreme gevallen kan een kind geschorst en uiteindelijk de
toegang tot de school ontzegd worden.
(voor deze maatregel verwijzen we naar het protocol ‘Toelating,
inschrijving, schorsen en verwijdering’)
Toelating van leerlingen
De definitieve inschrijving vindt plaats wanneer aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:

- het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt;
- het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of
onderwijskundig rapport van de andere basisschool/instelling is
afgegeven aan de directie van de school;
- alle gegevens betreffende het kind en de ouders op het
(voorlopig) inschrijfformulier (bijlage 1) zijn ingevuld en ingeleverd;
- zowel de ouders/verzorgers als de directeur van de school het
formulier hebben ondertekend.
De directie behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot
inschrijving, indien:
- de ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de
basisschool naar behoren te doorlopen;
- een kind niet zindelijk is, met uitzondering van kinderen waarbij
dit vanwege medische of psychische redenen niet mogelijk is;
- in geval van een handicap van het kind de school niet adequaat is
ingericht;
- aanmelding niet overeenkomt met het beleid dat is vastgelegd in
het zorgprofiel van de school;
- aan voornoemde voorwaarden van de definitieve inschrijving niet
wordt voldaan.
Per 1 augustus 2014 verloopt een aanmeldingsprocedure voor de
basisschool volgens de richtlijnen van het Passend Onderwijs. Zie
ons School Ondersteunings Plan (website) voor een uitgebreide
beschrijving.
Instroomleerlingen
De leerlingen die in de loop van het jaar opstarten in groep 1
komen op school rond hun vierde verjaardag. Datum van instroom
wordt met de ouders ruim van tevoren besproken.
Zij starten met een aantal ochtenden vóór hun vierde verjaardag.
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In de maanden december en juni/juli (afhankelijk van de start van
de zomervakantie) worden geen nieuwe 4-jarigen in de groepen
geplaatst.
Als een leerling van een andere school komt, wordt een
onderwijskundig rapport meegestuurd. Er vindt altijd overleg plaats
met de leerkracht waar het kind in de klas heeft gezeten en/of met
de intern begeleider van die school om de aansluiting zo soepel
mogelijk te laten verlopen.
Leerlingen die instromen in de maanden oktober, november en
december gaan na de zomervakantie naar groep 2.
Passend onderwijs, invoering per 1 augustus 2014
De invoering van Passend onderwijs heeft nogal wat consequenties
voor het onderwijs. De veranderingen, de regelgeving is dermate
uitgebreid dat wij u verwijzen naar ons School Ondersteunings Plan
(voorheen Zorgplan) op onze website.
Medisch handelen, protocol
De school volgt de richtlijnen van het Medisch protocol voor
scholen van het samenwerkingsverband Twente Noord. Indien
nodig kan u gevraagd worden om een verklaring in te vullen en te
ondertekenen in verband met de medische handelwijze die voor uw
kind gevolgd moet worden. Uitgangspunt is dat medische
handelingen die onder de wet BIG vallen, niet worden verricht door
leraren of andere professionals van de school.
Het genoemde protocol vindt u op onze website en de website van
het bestuur. (www.skot.nl)

Voor het eerst naar school
Het is voor de leerkracht in de groepen 1 heel prettig als de kleuters
die voor het eerst naar school gaan thuis al het een en ander
geleerd hebben. Wat mag je van een kleuter van die leeftijd, in
normale omstandigheden, verwachten?
- Hij/zij moet zichzelf kunnen aan- en uitkleden;
- Hij/zij is zindelijk;
- Hij/zij moet zelfstandig naar de wc kunnen gaan en de eigen billen
kunnen afvegen.(zie ook onderstaand artikel: zelfstandigheid).
Zelfstandigheid
In het dagelijks onderwijs speelt het zelfstandig werken en
zelfstandig zijn een steeds grotere rol. Dat heeft met twee
verschijnselen te maken. In de eerste plaats vindt men het in het
algemeen belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk dingen zelf
kunnen doen omdat het onderwijs tot doel heeft het bevorderen
van de zelfredzaamheid. Ten tweede is het zelfstandig werken een
noodzaak in groepen met soms meer dan 30 kinderen. De
leerkracht kan niet overal tegelijk zijn en kinderen moeten dan ook
zelfstandig kunnen werken en spelen.
Tips:
Bekijk wat u het kind thuis kunt leren zelf te doen. Kies daarom een
bepaalde situatie uit het dagelijks leven die u het kind zelfstandig
wilt leren uitvoeren. Daarbij kunt u denken aan zaken als: opstaan,
klaarmaken voor school, terugkomen uit school, zelfstandig even
spelen, eten, klusjes doen (opruimen, ergens meehelpen), naar bed
gaan, etc.
Per activiteit bekijkt u welke onderdelen daaraan te onderscheiden
zijn. Doe dat eventueel samen met de leerkracht van uw kind.
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Bij het naar bed gaan kan het dan gaan om onderdelen als:
- zelf opruimen;
- zelf uitkleden;
- zelf kleren wegleggen;
- zelf naar het toilet gaan;
- zelf douchen/wassen;
- zelf alles doen bij het tanden poetsen;
- zelf nachtkleding aandoen;
- zelf kleren uitzoeken voor de volgende dag;
- zelf in bed gaan;
- het kind zelf laten zeggen wat het graag wil dat er dan nog even
gaat gebeuren.
Zo kunt u overal deelaspecten aan onderscheiden en het kind per
onderdeel leren dat zelfstandig te doen. Dat kunt u doen door het
voor te doen, door veel bij te praten zodat de taal het kind ook
weer kan helpen, en het kind dat na te laten doen. Leer zo uw kind
systematisch de dingen zelf te doen.
1. Als er problemen zijn moet u niet eerst zelf de oplossingen
aanreiken, maar eerst aan het kind vragen of het zelf een idee heeft
om dat probleem op te lossen.
Zelfstandig werken is in de eerste plaats zelfstandig denken.
2. Het zelf spelen kunt u begeleiden door het kind even op weg te
helpen en dan duidelijk aan te geven wat u van het kind verwacht.
U zegt dan dat u nu zelf iets moet gaan doen en dat het kind dan
niet bij u kan komen, maar zelf moet gaan spelen en zelf moet gaan
bedenken wat het kan gaan spelen. Begin dan met tien minuten en
bouw dat uit naar een kwartier of twintig minuten. Als het kind dan

toch bij u komt, kunt u verwijzen naar de opdracht en het later
nabespreken.

Eerste schooldag 4-jarigen
Gedurende het schooljaar starten 4-jarigen in groep 1. De ouders
worden tijdig geïnformeerd over de eerste schooldag.
Voorafgaande aan de eerste schooldag kan de a.s. leerling ongeveer
10 ochtenden wennen. De ouders ontvangen vooraf het boekje
‘Welkom’ met daarin praktische zaken over de eerste schoolweken.
Filmen op school
Het is i.v.m. de privacy van leerlingen niet toegestaan dat ouders op
school in klassen of andere ruimtes filmen (zoals bijvoorbeeld bij
kijkochtend, 1e schooldag en/of verjaardag, activiteiten).
Fotograferen bij een dergelijke gelegenheid is wel toegestaan. Deze
foto’s s.v.p. niet delen op sociale media.
Kleding, bekers, broodtrommels.
Het is handig wanneer u kleding, bekers en broodtrommels van een
naam voorziet (vooral laarzen, mutsen, handschoenen, e.d.). Dit
voorkomt onnodig verwisselen of zoekraken.
Schoolplan
Het schoolplan is een document waarover elke school dient te
beschikken. In het schoolplan staat beschreven op welke wijze de
school het onderwijskundig beleid, het financieel beleid en het
personeelsbeleid heeft vormgegeven. Het schoolplan is met name
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bedoeld als document waarmee verantwoording wordt afgelegd
naar het personeel en het bevoegd gezag. Het schoolplan is
opgesteld voor de jaren 2019-2023. Het schoolplan is gepubliceerd
op de webpagina van onze school.
Protocol vervanging bij ziekte.
Uitgangspunt:
Komen tot een uniforme regeling voor vervanging bij ziekte in het
basisonderwijs bij de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand.
Problematiek:
Het vinden van vervangend personeel bij ziekte van regulier
onderwijzend personeel wordt steeds moeilijker. Diverse
noodgrepen worden gepleegd om de organisatie maar draaiende te
houden. Dat het kwalitatieve aspect erg onder druk kan komen te
staan, behoeft geen verder betoog.
Stappenplan:
Stap 1
In geval van afwezigheid van een leerkracht en er is die dag geen
andere leerkracht beschikbaar dan wordt digitaal een verzoek bij
het mobiliteitscentrum ingediend. Wanneer er geen A-pooler
beschikbaar is, kan eventueel een parttimer gevraagd worden of
zij/hij tijdelijk een aantal uren extra willen werken. Indien het
bovenstaande geen (kwalitatief voldoende) resultaat oplevert,
wordt overgegaan tot stap 2.
Stap 2
Om de werkdruk bij het personeel niet nog groter te maken dan hij
al is, worden personeelsleden zonder groep en met speciale

taken/functies niet ingezet om als invalskracht groepen les te
geven. Ook de bescherming van de zorgleerlingen speelt bij deze
overweging een grote rol.
Uitzondering: de eerste dag van ziekte kan voor de eerste opvang
hiervan worden afgeweken, omdat we wettelijk verplicht zijn om de
kinderen dan op te vangen:
- Incidenteel kan in overleg met betreffende personen
afgeweken worden van bovenstaande.
- Daarnaast kan er gekozen worden voor het samenvoegen
van enkele groepen.
- Een eventueel aanwezige onderwijsassistent neemt de
groep over.
Als er na de eerste dag geen invaller (intern of extern) beschikbaar
is, gaan we over tot stap 3.
De kwaliteit van het onderwijs moet gewaarborgd worden. De
school kan niet als "oppas" fungeren.
Stap 3
Er is na de eerste dag geen vervanging te vinden. De kinderen
moeten naar huis worden gestuurd.
 Het naar huis sturen van leerlingen zal vervolgens wisselend
per groep zijn om zo weinig mogelijk last op een groep te
laten drukken;
 Ouders dienen schriftelijk of digitaal op de hoogte te
worden gesteld. In dat schrijven dient ook aangegeven te
worden hoe tevergeefs getracht is de vervanging te regelen;
 Het bevoegd gezag krijgt een afschrift/cc van de
bovengenoemde brief/mail.
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Schoolgids
Een schoolgids moet ouders hulp bieden bij het kiezen van een
school. Voor ouders met kinderen op onze school biedt de gids een
verantwoording van waar onze school voor staat, wat wij doen en
wat wij willen in de toekomst. De schoolgids is gepubliceerd op
onze webpagina.
Alle informatie over hoe de zorg op onze school geregeld is, vindt u
op de website. U kunt dit vinden onder de titel passend onderwijs.
Praktische informatie ten slotte vindt u onder de titel algemene
info.
Schoolgids, schoolplan, zorgplan en algemene info: deze
documenten geven u een volledig beeld van het onderwijs op onze
school.
Traktaties- tussendoortjes-pauze
Jarige kinderen mogen natuurlijk trakteren, maar liever niet op
koek, snoep e.d. Vraagt u de leerkracht voor eventuele allergieën in
de groep. Voor de leerkrachten geldt dezelfde traktatie.
's Morgens nemen de kinderen eten en drinken mee. Dit kan zijn:
brood, melk, roosvicee e.d., maar liever geen ranja, limonade of
koek. In de groepen 1 en 2 graag de naam schrijven op het eten en
drinken. De kinderen van deze groepen kunnen het eten en drinken
in de tas laten en die aan de kapstok hangen.
Veiligheid op school
(w.o. protocol: agressie op school)
Veiligheid op school is belangrijk. Voor kinderen, leerkrachten en
ouders.

Het veiligheidsbeleid op onze school heeft tot doel:
- voorwaarden scheppen voor een zo veilig mogelijk schoolgebouw
en schoolomgeving;
- stimuleren dat leerkrachten en leerlingen zich daarbinnen veilig
gedragen.
We bereiken dit door:
- Jaarlijks het gebouw te beoordelen op veiligheid en een actieplan
op te stellen voor het oplossen van de knelpunten;
- Jaarlijks te bekijken of de huisregels met betrekking tot veiligheid
voldoen en ervoor te zorgen dat leerkrachten en leerlingen
daarover duidelijk geïnformeerd worden;
- Een ontruimingsplan op te stellen en dit jaarlijks te oefenen met
personeel en leerlingen;
- Bij te houden welke risico’s en ongelukken zich voordoen op of om
de school;
- Elk jaar af te sluiten met een beknopt verslag van wat het
afgelopen jaar gebeurd is op veiligheidsgebied en van wat komend
jaar op de agenda staat.
Protocol agressie
Inleiding
Agressie van ouders tegen leerkrachten of directieleden is niet
nieuw. Het komt voor dat ouders een meningsverschil met verbaal
of fysiek geweld willen voortzetten. Bedreigingen en geweld
worden echter niet geaccepteerd binnen de Stichting Katholiek
Onderwijs Twenterand. Verbaal en fysiek geweld is niet
toegestaan.
In dit document wordt vastgesteld hoe met agressie en vormen van
geweld door ouders wordt omgegaan. Alle personeelsleden van
SKOT krijgen hierbij onvoorwaardelijke steun van directie, collega’s,
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College van Bestuur, politie en hulpverlening.
Voorwaarden
De school heeft een omgangscode (zie schoolgidsen) opgesteld die
geldt voor de ouders, voor de leerlingen en voor het personeel van
de school. Deze gedragsregels hebben een directe relatie met
afspraken over omgaan met elkaar, voorkomen van pesten,
discriminatie en preventie van (seksuele) intimidatie. De school
heeft daarnaast een klachtenprocedure met een externe
vertrouwenspersoon. Zie hiervoor de schoolgids en de website van
onze Stichting (www.skot.nl). De school heeft daarnaast een
(externe) vertrouwenspersoon en een
klachtenprocedure.
Wat te doen bij fysiek en/ of verbaal geweld?
Agressie wordt niet toegestaan. Indien het zich voordoet, wordt van
het voorval altijd melding gemaakt bij de directie en de voorzitter
van het College van Bestuur. Tot agressie kan worden gerekend:
verbaal geweld, bedreiging, lastigvallen of bedreigen per social
media, lastigvallen op straat, fysiek geweld zonder letsel en fysiek
geweld met letsel. Het incident wordt schriftelijk vastgelegd.
Afhankelijk van de ernst van de situatie kan er aangifte bij de politie
worden gedaan. Bij fysiek geweld wordt er te allen tijde aangifte
gedaan.
Na een melding van geweld zorgt de directie voor opvang en
eventueel nazorg. Indien nodig wordt medische zorg, psychische
hulpverlening of Slachtofferhulp Nederland ingeschakeld.
Afhankelijk van de ernst van de situatie worden de ouders van de
groep(en) door de directie geïnformeerd over wat er gebeurd is,

wat er gedaan wordt en wanneer en bij wie de ouders eventuele
vragen kunnen stellen.
De school zal een woordvoerder (directeur of voorzitter van CvB)
aanstellen die uitleg geeft aan pers en media, mochten zij zich
melden rondom de situatie.
Als agressie zich voordoet wordt het hele team op de hoogte
gebracht. Het personeel wordt verteld welke afspraken er zijn
gemaakt en wat de vervolgstappen zijn. De richtlijnen uit dit
protocol worden daarbij gebruikt.
In het geval van agressie vinden gesprekken op school of neutraal
terrein plaats. Indien leerkrachten aanwezig zijn worden de
gesprekken in de regel aansluitend aan schooltijd gepland.
Indien nodig bespreekt de directeur en/of de leerkracht de
situatie met de kinderen.
Het protocol kunt u inzien op onze website of die van het bestuur:
www.skot.nl
Meldcode onderwijs
Op onze school maken we gebruik van het stappenplan basismodel
meldcode van Veilig Thuis Twente: ‘Ik maak me zorgen, wat kan ik
doen?’
Deze routekaart volgt de landelijke meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Doel van de meldcode is om professionals te helpen bij het
herkennen en handelen als zij huiselijk geweld signaleren.
Time-out, schorsen, verwijderen
In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn dat de directie
maatregelen kan nemen om rust of veiligheid te bewaren op
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school. Ons bestuur heeft daartoe een protocol opgesteld. De
volledige tekst kunt u verkrijgen op school. Een verkorte versie
hebben wij hier opgenomen.
Time Out
Een ernstig incident leidt tot een time out met onmiddellijke
ingang. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
In geval van een time out wordt de leerling voor de rest van de dag
de toegang tot de school ontzegd. De leerling moet door de ouder
opgehaald worden en gaat mee naar huis
Wanneer de ouders niet thuis zijn wordt er een passende maatregel
genomen.
Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de
ouders onmiddellijk van het incident en de time out gemotiveerd
op de hoogte gebracht.
De time out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag.
Daarna kan de leerling worden geschorst voor maximaal 5 dagen. In
beide gevallen dient de school vooraf of - indien dat niet mogelijk is
- zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact
op te nemen met de ouders.
De ouders worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij
is de groepsleerkracht en een lid van de directie van de school
aanwezig.
Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag
gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en
in het leerlingendossier opgeslagen.
De time out maatregel kan alleen worden toegepast na
goedkeuring door de directie van de school.

De time out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan
de algemeen directeur.
Schorsing van een leerling
Bij een ernstig incident kan worden overgegaan tot een formele
schorsing. De wettelijke regeling voor het Bijzonder onderwijs is
hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
De algemeen directeur (het bevoegd gezag van de school) wordt
voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel
en om goedkeuring gevraagd.
Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school
ontzegd. Er worden maatregelen getroffen waardoor de voortgang
van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden.
De schorsing bedraagt 5 dagen en kan hooguit 2 maal worden
verlengd na nieuwe incidenten.
De betrokken ouders worden door de directie uitgenodigd voor een
gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk
oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de
mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de
leerling op de school aan de orde komen.
Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag
gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien
getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.
Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:
- Het bevoegd gezag
- De ambtenaar leerplichtzaken
- De inspectie onderwijs.
Ouders kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de
school. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het
bezwaar.
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Tijdelijke) verwijdering van een leerling kan plaats vinden als:
- een leerling voortdurend storend, agressief gedrag vertoont,
waardoor de voortgang van het onderwijs wordt belemmerd;
- de leerling een onevenredig grote inspanning van de
schoolorganisatie vergt, waarbij niet of nauwelijks resultaten
worden bereikt;
- ouders (bij herhaling) bedreigend of agressief gedrag vertonen,
waardoor gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van de
leerlingen of het personeel of waardoor de voortgang van het
onderwijs in het geding is.
Het bevoegd gezag laat leerlingen toe en kan, indien hiertoe
aanleiding is, leerlingen schorsen en/of verwijderen. Het bevoegd
gezag is gehouden aan hetgeen hieromtrent beschreven is in de
wet op het Primair Onderwijs, artikel 40. Dat houdt in dat pas tot
definitieve verwijdering kan worden overgegaan als er
mogelijkheden zijn tot plaatsing op een andere school. Als
gedurende acht weken -aantoonbaar- zonder succes is gezocht naar
plaatsing op een andere school kan het bevoegd gezag, na overleg
met de inspectie voor het primair onderwijs, alsnog overgaan tot
verwijdering.
Verzuim
Is uw kind ziek, of is er plotseling iets gebeurd waardoor het kind
niet op tijd op school kan zijn? Bel dan s.v.p. naar school (61 73 29).
Graag tussen 8.00u en 8.20u. Een briefje meegeven aan broer/zus
of vriendje/vriendinnetje is ook goed. S.v.p. geen mail sturen op de
dag zelf als het om eerder ophalen of dergelijke gaat op de dag zelf.
De leerkracht leest de mail niet onder schooltijd, u moet dan de

school bellen.
S.v.p. geen absenties doorgeven via mail.
Het School Gericht Maatschappelijk Werk
(SGMW)
Het SGMW wordt op De Triangel verzorgd door Karin Grendel,
schoolgericht maatschappelijk werker (sgmw-er) in dienst van
Avedan.
Het SGMW is een aanvulling op de leerlingenzorg die op de
basisschool aanwezig is. Dat betekent in de praktijk dat zij
regelmatig overleg heeft met de intern begeleider en/of de
leerkrachten.
De sgmw-er richt zich op de relatie kinder-ouders-school.
Op school wordt een probleem vaak snel gesignaleerd en als ouders
stapt u vaak gemakkelijker met uw probleem naar de school.
De drempel naar haar is dus laag. Voordeel is dat er vroegtijdig hulp
kan worden geboden.
Zij neemt ook deel aan het School Ondersteunings Team (SOT) op
uw school.
Voor welke problemen kunt u onder ander bij de sgmw-er terecht:
- uw kind wordt gepest;
- er zijn problemen tussen de leerkracht en uw kind;
- er is sprake van opvoedingsproblemen;
- uw kind is angstig of depressief;
- uw kind is agressief en druk of juist teruggetrokken en
passief.
- Uw kind heeft weinig zelfvertrouwen of… uw kind is
onzeker?
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De werkwijze is als volgt:
- zij is snel inzetbaar;
- gesprekken kunnen zowel op school, bij het maatschappelijk
werk op kantoor of thuis plaatsvinden;
- kortdurende hulpverlening.
Het kan zijn dat haar hulp niet voldoende is. In die situatie zal zij
samen met u bekijken welke andere mogelijkheden er zijn om de
problemen op te lossen.
Als u denkt dat zij kan helpen, neem dan gerust contact met haar,
de leerkracht en/of intern begeleider op.
Mw. Karin Grendel
k.grendel@avedan.nl
Website: www.avedan.nl
Roken op school
Onze school is rookvrij. Dit betekent dat het in het gehele gebouw,
en daarmee ook op het schoolplein, verboden is te roken. Het
rookverbod geldt ook buiten schooltijd.
Vervolgonderwijs
Voor de ouders van de leerlingen van de hoogste groep is de keuze
van een vervolgschool een actuele vraag. In de loop der jaren gaat
steeds duidelijker aftekenen hoe het kind zich ontwikkelt.
In het algemeen bestaat er tussen de ouders en de school een
redelijke mate van overeenstemming omtrent de plannen voor de
toekomst. Met behulp van het leerlingvolgsysteem van school en de

ervaringen die de school met de leerling heeft opgedaan in de
voorgaande jaren, wordt aan de ouders aan het eind van groep 7
een voorlopig schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs gegeven.
Voor alle leerlingen van groep 8 is het verplicht om een eindtoets te
maken.
De overheid stelt hiervoor de centrale eindtoets beschikbaar.
De eindtoets meet welk niveau de leerling voor taal en rekenen
behaalt en geeft aan, in aanvulling op het schooladvies, welk type
vervolgonderwijs bij een leerling past.
Het schooladvies is echter doorslaggevend voor de toelating tot het
voortgezet onderwijs. In dat schooladvies worden namelijk, naast
toets resultaten, ook zaken als motivatie, doorzettingsvermogen,
taakgerichtheid, tempo, nauwkeurigheid e.d. meegewogen.
Middelbare scholen mogen toelating niet meer af laten hangen van
het resultaat van de eindtoets.
Onze school gebruikt de eindtoets ook om vast te stellen of de
leerling volgens de verwachting heeft gepresteerd.
Voor het uiteindelijke schooladvies telt voor ons de ‘film’ van de
schoolloopbaan van de leerling en niet de ‘foto’ van een enkele
toets als de eindtoets. Het uiteindelijke advies wordt, na de
gesprekken met de ouders, door directie, interne begeleider en
team vastgesteld.
Indien het toetsadvies van de Eindtoets hoger uitvalt dan het
schooladvies, nemen wij contact met de ouders van de betreffende
leerling op. We maken een heroverweging van het eerder gegeven
advies. Heroverwegen betekent dat de school in overleg met de
ouders de gegevens in combinatie met het toetsadvies opnieuw
beoordeelt en bespreekt. Vervolgens nemen wij op basis daarvan
de beslissing of het schooladvies verhoogd wordt of gelijk blijft.
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Telefoonlijst
Er worden door school geen groepslijsten meer verspreid via de
nieuwsbrief of mail. Alle correspondentie vindt plaats via het
ouderportal.
Klachtenregeling
Schoolbesturen zijn verplicht een klachtenregeling in te stellen en in
te voeren.
Binnen deze klachtenprocedure kunnen klachten over schoolse
zaken en klachten op het gebied van machtsmisbruik worden
ingediend.
Klachten over schoolse zaken.
A. Onderwijskundige zaken.
Onderwijskundige zaken houden verband met de onderwijskundige
taak van een school. Deze zaken kunnen betrekking hebben op de
begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen,
beoordeling van leerlingen en de inrichting van de
schoolorganisatie. Het gaat hierbij om gedragingen en beslissingen,
of het nalaten daarvan, van het bevoegd gezag en het personeel
van een school. De wijze waarop de leerkrachten, de directie en het
bevoegd gezag omgaan met het onderwijs, kan aanleiding zijn tot
het indienen van een klacht.
B. Algemene zaken
De algemene zaken hebben betrekking op de algemene gang van
zaken op school en zijn zeer divers. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan het schoonmaken en het onderhoud van de school.
Ook zaken als sponsoring en een overblijfregeling vallen onder de
algemene zaken van een school.

Klachten met betrekking tot machtsmisbruik.
Leerlingen, leerkrachten en andere personen die een taak binnen
de school hebben, moeten zich veilig kunnen voelen binnen de
school. Machtsmisbruik vormt hiervoor een belemmering. Onder
machtsmisbruik wordt verstaan: situaties waarin leerlingen,
leerkrachten of andere personen die een taak binnen de school
hebben, slachtoffer worden van seksuele intimidatie, pesten of
discriminatie.
Ouders en leerlingen kunnen klachten indienen over gedragingen
en beslissingen of het nalaten daarvan met betrekking tot de
kwaliteit van het onderwijs.
Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de
school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen
bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken
op school.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de
school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen,
personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld.
Indien dat echter, gelet op de aard van een klacht, niet mogelijk is
of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft
plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.
Ouderraad
Voor de school is hulp van ouders bij allerhande klussen en
evenementen onmisbaar. Dankzij die hulp is het mogelijk
buitenschoolse activiteiten te organiseren die school nog leuker
maken. U moet het zo zien; de school zorgt voor de taart, de ouders
voor de slagroom! Maar ook bij activiteiten op school zelf is hulp
van ouders nodig.
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Leesouders, computerouders en schoonmaakouders voor de
jaarlijkse eindejaar-schoonmaak. Dankzij die hulp kan het team haar
taak nog beter uitvoeren.
De ouderraad helpt ouders helpen.
De ouderraad organiseert:
- de schoolsporten, zoals voetbal en de avond-4-daagse;
- de versieringen, hapjes en drankjes voor het Sinterklaasfeest, de
Kerstviering, de Paasviering en het Carnavalsfeest.
De ouderraad helpt bij:
- het schoolreisje of een alternatieve activiteit;
- vieringen en andere activiteiten.
Voor een aantal van deze activiteiten is natuurlijk geld nodig.
Daarvoor is de vrijwillige ouderbijdrage.
Deze bedraagt € 35,- per leerling per jaar.
Er wordt géén aparte bijdrage gevraagd voor de schoolreis.
Zonder uw bijdrage kunnen er geen activiteiten georganiseerd
worden, wij vragen dus uw medewerking daarvoor.
Tijdens de jaarvergadering legt de ouderraad verantwoording af
over het gevoerde beleid en de besteding van de ouderbijdrage.
U kunt de ouderbijdrage overmaken op
bankrekening: NL58 RABO 0120 925 710 t.n.v.
Ouderraad Triangel, onder vermelding van: ouderbijdrage +
roepnaam/namen van uw kind(eren).
Naast al deze praktische taken heeft de ouderraad ook een
signaleringsfunctie. Zo kunt u bij hen terecht voor zaken waarvan u
vindt dat ze anders zouden moeten of met suggesties en/of leuke
ideeën voor school. De leden van de ouderraad staan voor uw
mening open en u kunt één van hen daarvoor altijd aanschieten in
de ‘wandelgangen’.

Contact ouderraad
De ouderraad kunt u bereiken via het volgende mailadres:
ouderraadtriangelnijverdal@gmail.com
Contacten ouders en school
Zowel u, ouders, als wij, leerkrachten zijn gebaat bij een goed
overleg. Dat is in het belang van uw kind(eren). Wij proberen dit
contact zo soepel mogelijk te laten verlopen door een aantal
momenten van overleg vast te leggen.
- Informatieve ouderavonden
- Gesprek op afspraak
- Werkboek/rapport gesprekken
Hieronder volgt een korte beschrijving:
Gesprek op afspraak (groepen 1 t/m 8)
Een gesprek tussen ouders en leerkrachten is een goede gewoonte
op school. Het initiatief daartoe kan door ouders of leerkrachten
genomen worden.
Een afspraak maken zorgt ervoor dat er voldoende tijd vrij gemaakt
wordt.
Werkboek/rapport/(rapport)gesprek groepen 1 en 2
Alle ouders van leerlingen die nieuw binnenkomen krijgen na 6
weken een oudergesprek.
Groep 1
In de weken 38 en 39 (19 t/m 29 september 2022) hebben de
ouders van de groepen 1 gelegenheid om met de leerkracht te
spreken over de sociale- en emotionele ontwikkeling van hun
kinderen. U krijgt daarvoor een uitnodiging.
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Een tweede gesprek volgt in februari. Dan wordt de cognitieve
ontwikkeling van uw kind besproken.
Met ouders van leerlingen van groep 1 die jarig zijn in oktober,
november en december wordt in april 2023 een afspraak gemaakt
om de ontwikkelingen van hun kind door te spreken.
Aan het eind van het schooljaar ontvangen de leerlingen van
groep 1 die overgaan naar groep 2 een eindrapport.
Groep 2
In de weken 38 t/m 39 (19 t/m 29 september 2022) hebben de
ouders van de groepen 2 gelegenheid om met de leerkracht te
spreken over de sociale- en emotionele ontwikkeling van hun
kinderen. U krijgt daarvoor een uitnodiging.
Een tweede gesprek volgt in februari.
Dan wordt de cognitieve ontwikkeling van uw kind besproken.
De leerlingen van groep 2 ontvangen het 1e rapport op 10 februari
Een gesprek n.a.v. dat rapport is op uitnodiging van de leerkracht
(13 t/m 23 februari 2023).
Op 30 juni 2023 ontvangen de leerlingen van de groepen 2
hun 2e rapport.
Gesprek op uitnodiging week 27 (3 juli t/m 7 juli 2023)
Gesprekken en rapporten groepen 3 tot en met 8
groep 3, groep 4, groep 5, groep 6
gesprek sociaal-emotionele ontwikkeling:
In de weken 38 en 39 (19 t/m 29 september 2022)
Rapport 1: uitgifte 10 februari 2023
gesprek weken 7 en 8 (13 t/m 23 februari 2023)

Rapport 2: uitgifte 30 juni 2023.
Gesprek op uitnodiging week 27 (3 juli t/m 7 juli 2023)
Groep 7
gesprek sociaal-emotionele ontwikkeling:
In de weken 38 en 39 (19 t/m 29 september 2022)
Rapport 1: uitgifte 10 februari 2023
gesprek weken 7 en 8 (13 t/m 23 februari 2023)
Rapport 2: uitgifte 30 juni 2023.
Gesprek op uitnodiging week 27 (3 juli t/m 7 juli 2023)
Groep 8
gesprek sociaal-emotionele ontwikkeling:
In de weken 38 t/m 39 (19 t/m 29 september 2023)
Rapport 1: uitgifte 10 februari 2022
Gesprek weken 7 en 8 (13 t/m 23 februari 2023)
Er worden gesprekken gepland m.b.t. keuze Voortgezet Onderwijs.
U wordt hier nog over geïnformeerd.
Rapport 2: uitgifte 30 juni 2023
Verder bent u natuurlijk altijd welkom om actuele zaken te
bespreken tijdens een gesprek op afspraak.
Neem gerust contact op met de betreffende leerkracht. Wacht daar
niet te lang mee.
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Communicatie met gescheiden ouders
De communicatie met u, als ouder, vinden wij belangrijk. Het is in
het belang van de leerling dat dit goed verloopt. Hieronder staan
afspraken die wij hanteren als het gaat om de communicatie met
ouders die van elkaar gescheiden zijn en een kind bij ons op school
hebben. We gaan hierbij uit van de wettelijke informatieplicht van
scholen. U hebt in alle gevallen toegang tot onze algemene website.
Hierop kunt u veel belangrijke informatie vinden.
Afspraken
1.Co-ouderschap: samen informatie delen, adres bepaalt wie
informatie krijgt.
Na een scheiding kunt u kiezen voor co-ouderschap. U bent dan
beiden nauw betrokken bij de opvoeding van uw kind en het
onderwijs dat hij/zij krijgt. Uw kind woont beurtelings bij beide
ouders.
Het adres waarop de leerling bij onze administratie staat
ingeschreven, bepaalt dat wij als school, de ouder die ook op dit
adres woont, van informatie voorzien. We gaan ervan uit dat deze
ouder alle informatie doorgeeft aan de andere ouder.
2. Verzorgende ouder: onderhoudt contacten, deelt met nietverzorgende ouder.
Als er geen sprake is van co-ouderschap, draagt de ouder bij wie het
kind (het merendeel van de tijd) woont, als verzorgende ouder de
grootste verantwoordelijkheid.
Deze ouder onderhoudt de contacten met school en krijgt van
school alle leerlinggebonden en organisatorische informatie.
Wettelijk is het de bedoeling dat de verzorgende ouder die
informatie deelt met de niet-verzorgende ouder.

3. Niet verzorgende ouder: u krijgt op eigen initiatief ook
informatie van school.
Wanneer het voor u, als niet-verzorgende ouder, niet mogelijk is op
de hoogte te blijven van de schoolontwikkelingen van uw kind, dan
kunt u contact opnemen met de directie. Op schriftelijk verzoek
kunt u rapporten ontvangen.
De directie neemt hierover contact op met de leerkracht.
Bij een informatieverzoek (van de niet-verzorgende ouder)
verstrekken wij in principe de informatie. U kunt rapporten
ontvangen.
Vanwege zwaarwegende belangen van uw kind, kan de directie
besluiten de informatie niet te geven.
Oudergesprekken en ouderavonden
Voor de oudergesprekken en ouderavonden worden de wettelijke
ouders uitgenodigd.
De uitnodiging gaat naar de hoofdverantwoordelijke, verzorgende
ouder. Deze heeft de verantwoordelijkheid de andere (wettelijke)
ouder te informeren.
Aanwezigheid van niet-ouders (zoals partner van de ouder of
andere betrokkenen bij het kind) is niet mogelijk, mits de school
een schriftelijke verklaring heeft ontvangen waarin vermeld staat
dat ouders hiermee instemmen.
Bij uitzondering en op uitdrukkelijk verzoek van beide ouders kan in
overleg met de leerkracht een afzonderlijk gesprek gepland
worden. Wij gaan er in eerste instantie vanuit dat een gesprek
samen lukt.
Vrij geven/vakantie
Wanneer wij op verzoek van de ene ouder vrij geven aan een
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leerling, zijn wij verplicht de andere ouder hierover te informeren.
Dit is omdat de andere ouder volgens de wet moet weten
of/wanneer zijn kind in het buitenland verblijft.
Orthopedagoog
Mw. Esther-Geerke Goos is verbonden als orthopedagoge aan de
Stichting van onze school. Zij maakt deel uit van het SOT (School
Ondersteunings Team).
Sterrenshows
Een aantal keren per jaar organiseren wij de sterrenshows. Dit zijn
feestelijke vieringen waar kinderen zich op welke wijze dan ook
creatief kunnen uiten. Zoiets vergt natuurlijk voorbereiding, inzet
en tijd. We organiseren ze derhalve 1 x per maand, behalve
wanneer er die maand een Kerst-, Paas-, Carnavalsviering o.i.d. op
het programma staat.
Ouders van de optredende groepen zijn bij de sterrenshows van
harte welkom.
De kinderen voeren een sterrenshow twee keer op.
De eerste show kan door de ouders bezocht worden.
Er is geen crèche voor (jonge) niet schoolgaande kinderen. De
kinderen mogen niet meegenomen worden in de zaal.
Zorg dus s.v.p. zelf voor opvang.
De sterrenshows vinden plaats op de donderdagmiddag.
Medezeggenschapsraad
Op De Triangel is een medezeggenschapsraad (M.R.). In deze raad
hebben twee leerkrachten en twee, periodiek gekozen, ouders
zitting.

De M.R. wil graag een bijdrage leveren aan het zo goed mogelijk
functioneren van de school.
Hiertoe heeft de M.R. advies- en instemmingsrecht bij bepaalde
directie- en bestuursbeslissingen.
Onze M.R. neemt deel aan de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (G.M.R.) van de veertien scholen, vallende
onder het bestuur van onze Stichting (S.K.O.T.). Deze G.M.R.
behandelt alle school overstijgende aangelegenheden, met andere
woorden, alle zaken die meer dan één school betreffen. Dit om naar
het bestuur en naar buiten toe sterker te staan in de advisering bij
en de verdediging van de standpunten.
Het is belangrijk dat onze M.R. bestaat, omdat zij kunnen praten en
onderhandelen met het bestuur namens de ouders, leerlingen en
leerkrachten van onze school.
Kortweg, de M.R. vertegenwoordigt alle mensen die bij de school
betrokken zijn om samen een leefbare en prettige omgeving voor
ieder te maken.
Het streven van de M.R. is dat iedereen zich op onze school thuis
voelt. Wij vinden het dan ook belangrijk dat u als ouder/verzorger
naar de M.R. toekomt met zaken die u dwars zitten.
Hopelijk heeft u hiermee een redelijke indruk van de
Medezeggenschapsraad ‘De Triangel’.
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u te allen tijde bij
hen terecht.
Mailadres: mr@triangelnijverdal.nl
Bibliotheek
Onze school heeft een eigen bibliotheek.
De collectie wordt frequent aangevuld door de plaatselijke
bibliotheek. De kinderen brengen wekelijks een bezoek aan de
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schoolbibliotheek. Oudere kinderen kunnen via de computer
boeken reserveren.
Een groep ouders helpt de kinderen in de bibliotheek eventueel bij
het maken van een keuze. Deze ouders verzorgen ook de uitleen
van de boeken via de individuele bibliotheekpas van de kinderen.
Alle kinderen zijn automatisch lid van de plaatselijke bibliotheek en
kunnen met de verkregen pas ook daar boeken lenen.
Bestuur
Onze school behoort tot de Stichting Katholiek Onderwijs
Twenterand.
Deze stichting heeft veertien katholieke basisscholen onder haar
beheer. Er wordt bestuurd volgens het ‘College van bestuur en
Raad van toezicht’ model.
Voorzitter College van Bestuur is
Mirelle Schuurman
Bestuursbureau Twenterand
Postbus 81
7468 CJ Enter
Inspectie van het Basisonderwijs.
Het toezicht op de uitvoering van het goedgekeurde schoolplan van
onze school berust bij de inspectie voor het basisonderwijs:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 8051 (gratis)
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig
psychisch of fysiek geweld:

meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 111 3 111

kookactiviteit behoren tot het gevarieerde aanbod. De activiteiten
worden uitgevoerd op basis van een methode voor voor- en
vroegschoolse educatie.

Kinderopvang Columbus junior
Columbus Junior is een kinderopvangorganisatie met 25 locaties
kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en
voorschoolse opvang in de gemeenten Hellendoorn, Wierden,
Rijssen-Holten, Enschede, Losser en Oldenzaal. Zij begeleiden met
ruim 150 medewerkers ongeveer 1800 kinderen in hun
ontwikkeling en bij het ontdekken van de wereld. Columbus Junior
biedt opvang aan met een duidelijk doel voor ogen: ieder kind laten
opgroeien tot een evenwichtig mens.

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
Op de buitenschoolse opvang (BSO) van Columbus Junior maakt uw
kind kennis met diverse vormen van vrijetijdsbesteding. Zo ontdekt
het de wereld om zich heen en vooral zijn of haar eigen talenten en
interesses. In de schoolvakanties is er een breed aanbod aan
activiteiten waarbij de belangrijkste ontwikkelgebieden van uw kind
worden aangesproken:
• Beweging, bijvoorbeeld voetbal, korfbal, outdoor sporten
• Samenwerking, bijvoorbeeld koken, spelletjes, escaperoom, op
bezoek bij ouderen
• Kunst/Cultuur, bijvoorbeeld theater, dans, muziek, schilderen
• Natuur, bijvoorbeeld het bos in, speuren, beestjes vangen, hutten
bouwen, observeren
• Techniek, bijvoorbeeld bouwen, lego, scheikundeproefjes

Columbus Junior neemt kinderen mee op ontdekkingsreis door de
wereld. Als medeopvoeder daagt Columbus Junior kinderen uit en
ondersteunt hen om in iedere leeftijdsfase nieuwe stappen te
zetten. Zo kunnen zij zich ontwikkelen tot evenwichtige personen
die hun eigen talenten onderkennen en benutten, overeenkomstig
hun eigen capaciteiten en mogelijkheden.
Kinderdagopvang (0-4 jaar)
In de kinderdagverblijven van Columbus junior kan uw kind spelen
op eigen niveau, zich optimaal ontwikkelen en de wereld om zich
heen ontdekken. Hun uitgangspunt is zo dicht mogelijk aan te
sluiten bij de thuissituatie.
Columbus Junior onderscheidt zich door een grote diversiteit aan
activiteiten aan te bieden. Kinderen krijgen allerlei activiteiten
aangeboden, passend bij hun leeftijd en ontwikkeling. Ook een
bezoekje aan de kinderboerderij, een uitje naar de speeltuin of een
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Meer informatie?
Wilt u meer informatie? Dan bent u van harte welkom om een kijkje
te nemen op één van de locaties. Bel 0548-63 23 00 om een
afspraak te maken. Voor meer informatie kijkt u
op: https://www.columbusjunior.nl
** @Webmaster: link website: https://www.columbusjunior.nl
** @Webmaster: link naar inschrijfformulier (op verzoek van een
van de andere webmasters) www.columbusjunior.nl/inschrijven

Leerplicht
Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is
onmisbaar in de voorbereiding op een positie in de maatschappij.
Als een kind vier jaar is, mag het naar school. Het is dan nog niet
verplicht.
Vanaf de leeftijd van 5 jaar is ieder kind leerplichtig. (oftewel vanaf
de eerste dag van de maand volgend op die waarin uw kind 5 jaar
wordt). De Wet op het Basisonderwijs kent voor 5-jarigen een
uitzonderingsregeling. Deze regeling houdt in dat een kind nog 5
uur per week mag thuisblijven (wel schriftelijk kennisgeven aan de
directeur) en nog eens 5 uur per week na toestemming van de
directeur. In totaal kan er zo’n 10 uur per week worden afgeweken
van de leerplichtregel.
Als een school meent met een leerling vastgelopen te zijn en er niet
meer verder mee te kunnen, is het de verantwoordelijkheid van de
school een andere oplossing te vinden. De school dient verwijdering
terstond aan de leerplichtambtenaar te melden. Zolang er geen
andere vorm van onderwijs is gevonden, blijft de leerling op school
ingeschreven. De school wordt pas na 8 weken intensief, zij het
zonder succes, zoeken naar een andere oplossing ontheven van
deze verplichting en eerst dan wordt dit verwijderingsverbod
opgeheven. De ouders/verzorgers behouden hun wettelijke
verantwoordelijkheid om de leerling op een school in te schrijven
(zie over toelating en verwijdering ook de tekst in de schoolgids).
Verlof
Slechts in zeer speciale gevallen kunt u de directie van de school
verzoeken van de schoolvakantie-regeling af te wijken. Het lijkt ons
echter niet te veel gevraagd rekening te houden met de
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vakantieregeling zoals die elders in de kalender is afgedrukt.
Hieronder staat de regeling beschreven zoals deze door de
leerplichtambtenaar aan de school is verstuurd. Een verzoek om
vakantieverlof dient minimaal 6 weken tevoren aan de directeur of
gemandateerde van de school te worden voorgelegd (formulier op
onze internetpagina; ouders>formulieren).
Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:
-wegens de specifieke aard van het beroep van (één van de ouders
het niet mogelijk is om in één van de reguliere schoolvakanties
tijdens het schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op
vakantie te gaan;
-een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen
verlof binnen de schoolvakantie mogelijk is.
Let wel, een organisatorische reden van de werkgever is geen
reden voor extra vakantieverlof!
Dit verlof:
mag hooguit eenmaal per schooljaar worden verleend;
mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het
schooljaar.
Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of
minder (art. 14 lid 1)
Een verzoek om extra verlof van gewichtige omstandigheden voor
10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen
twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de
directeur/gemandateerde van de school te worden voorgelegd.
Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan,

omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouders zijn
gelegen.

toestemming van school houden zal proces-verbaal worden
opgemaakt.

Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

(leerplichtambtenaar gemeente Hellendoorn)

-Het voldoen aan een wettelijke verplichting,
voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
-Verhuizing (ten hoogste 1 dag);
-Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of
aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen);
-Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met
de 3e graad (duur in overleg met de directeur/gemandateerde);
-Overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad ten hoogste
4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2
dagen); van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (ten
hoogste 1 dag);
-Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25, 40-, 50- en
60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag).
N.B. Extra vakantieverlof wordt niet aangemerkt als gewichtige
omstandigheid!
Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per
schooljaar (art. 14 lid 3)
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige
omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar
dient minimaal 4 weken van tevoren via de
directeur/gemandateerde van de school bij de leerplichtambtenaar
van de woongemeente te worden ingediend.
Waarschuwing: De directeur/gemandateerde is verplicht de
leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd
schoolverzuim. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder
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Stagiairs
De Triangel geeft (wettelijk verplicht) stagiairs gelegenheid lessen te
geven en bij te wonen. De PABO studenten komen van KPZ en
Saxion. Stagiairs van mbo-opleidingen lopen in voorkomende
gevallen stage voor de opleiding Onderwijsassistent of
Klassenassistent.
Studenten van de CALO (opleiding leerkrachten
bewegingsonderwijs) leren het vak tijdens de lessen
bewegingsonderwijs in de sportzaal aan het Kuperserf.
Hoofdluis
Mocht u hoofdluis constateren, wilt u dan meteen contact
opnemen met school? Wij kunnen dan de andere ouders op de
hoogte stellen en evt., indien noodzakelijk, aanvullende
maatregelen nemen.
Een groep ouders is door school benaderd om een aantal keren per
jaar, liefst preventief, de kinderen te controleren.
Indien bij een dergelijke controle levende hoofdluis wordt
aangetroffen bij uw kind, wordt u gebeld zodat u bij thuiskomst van
uw zoon/dochter gelijk kan behandelen.
Nog fijner is het als u in staat bent uw kind te halen om het meteen
te behandelen.
Dit om verspreiding van de hoofdluis te voorkomen.
Binnen 3 weken wordt de betreffende groep weer gecontroleerd.
Als gevolg van de situatie rondom Corona zijn deze controles

tijdelijk gestopt. Wij gaan er vanuit dat u zelf actief controleert.
Belangrijk is:
Controleer thuis (zeer) regelmatig; voorkomen is immers beter dan
genezen!
Mocht iemand in uw gezin besmet raken, dan iedereen controleren
en evt. behandelen en de controle zeer regelmatig laten
plaatsvinden.
In de week ná iedere vakantie worden de kinderen preventief op de
aanwezigheid van hoofdluis gecontroleerd.
Nb: De leerkrachten van de groepen 1 en 2 blijven de zakken wel
gebruiken. Niet om hoofdluis te weren, maar als kledingzak voor
ieder kind aan zijn/haar kapstokhaak.
Informatie:
https://www.ggdtwente.nl/publiek/kinderen/op-school/home-luisin-je-haar-kammen-maar
Bewegingsonderwijs
De lessen bewegingsonderwijs aan de groepen 3 t/m 8 worden
gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
De groepsleerkracht is evt. bij de lessen aanwezig om te assisteren
e.d. Dit laatste is afhankelijk van de lesinhoud.
Schema lessen:
Maandag: gr 3 tot en met 8.
Donderdag: gr 3 tot en met 8
Kinderen nemen op maandag en donderdag gymkleren en
gymschoenen (geen turnschoenen) mee.
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben bewegingsonderwijs in
de speelzaal van de school, echter niet op vaste tijden.
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Daarom is het nodig dat voor elk kind gymschoenen op school
aanwezig zijn. I.v.m. de vloer van de speelzaal moet de zool van de
schoen enigszins profiel hebben. De schoenen moeten door de
kinderen makkelijk zelf aan en uit te trekken zijn.
De groepen 2 gaan vanaf januari ook op donderdag naar de
sporthal.
Informatieve nieuwsbrief
Regelmatig verschijnt een digitale nieuwsbrief.
De nieuwsbrief wordt verzonden via de ouderportal Klasbord.
Logopedische dienst
De Logopedische Dienst van de gemeente Hellendoorn verzorgt de
logopedie op de basisscholen in de gemeente Hellendoorn.
De logopedist houdt zich bezig met het voorkomen, opsporen,
onderzoeken en begeleiden van leerlingen die (eventueel)
problemen hebben met:
-de stem (is deze helder of hees?)
-het gehoor (luisterfuncties)
-de spraak (worden alle klanken uitgesproken en zijn ze correct?)
-en de taal (kent het kind voldoende woorden, hoe is de
zinsbouw?).
Echter ook het mondgedrag, waaronder het mond ademen en
zuigen (op vingers, duim of speen), heeft de aandacht van de
logopedist.
Wat doet de logopedist op school?
groep 1:
observatie, onderzoek, controle, begeleiding maar ook voorlichting
en advisering, (van ouders en/of leerkracht).

groep 2:
controle, onderzoek, screening (d.w.z. een kortdurend onderzoek
van alle leerlingen) en tevens advisering en begeleiding (van ouders
of leerkracht)
groep 3 t/m 8:
onderzoek, advisering, controle.
Vanaf het begin van het schooljaar wordt elke school in de
gemeente Hellendoorn door de schoollogopedist bezocht.
Van de bevindingen van een logopedische screening of een controle
krijgen de ouders/verzorgers altijd schriftelijk bericht. Bovendien zal
de logopedist de school informeren over de bevindingen van de
screening of de controle.
Indien een kind logopedische behandeling nodig heeft zal de
logopedist altijd vooraf met de ouders/verzorgers contact opnemen
en met de school overleggen.
De logopedist op onze school is:
Greet van der Meulen
g.van.der.meulen@hellendoorn.nl
Jeugdgezondheidszorg GGD van Twente
Basisonderwijs en Jeugdgezondheidszorg
Samenwerking school met GGD Twente Jeugdgezondheidszorg
Aan onze school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg
verbonden, bestaand uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en
doktersassistente.
Zij zien alle kinderen in groep 2 en 7. Mocht u als ouder vragen
hebben over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, dan
kunt u ook altijd zelf met hen contact opnemen. Zo kunnen zij met
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u meedenken onder andere bij ziekte (afwezigheid), bedplassen,
opvoedingsproblemen, gezond gewicht, aanpak hoofdluis en
pesten.
School heeft regelmatig overleg met het team
Jeugdgezondheidszorg over algemene zaken die met de gezondheid
en het welzijn van de leerlingen te maken hebben, bijvoorbeeld het
schoolondersteuningsteam (SOT). Ook kan de IB-er of de leerkracht,
met toestemming van u als ouder, advies vragen aan de
Jeugdgezondheidszorg hoe uw kind extra ondersteund kan worden.
Op onze website www.ggdtwente.nl vindt u meer informatie over
de Jeugdgezondheidszorg.
Wij zijn elke werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur te bereiken op 0900
– 333 88 89 of per mail: jeugdgezondheidszorg@ggdtwente.nl
Kamp
De groep 8 gaat op schoolkamp naar Hollum, Ameland.
Datum: 31 mei t/m 2 juni 2023.
Voor het kamp is een eigen bijdrage van € 65,- verschuldigd.
De ouderraad draagt ook een flink bedrag per leerling bij.
Onze accommodatie Solingen 3 in Hollum heeft veel kamers met
verschillende indelingen. Iedere kamer heeft prima bedden en een
wasbak, douche en toilet. Daarnaast kunnen we gebruik maken van
een moderne keuken, een ruime zaal en uitstekende buitenruimte
om te spelen.
De kinderen van de groepen 1 en 2 zijn vrij op de kampdagen, dus
30 mei tot en met 2 juni 2023.
De leerlingen van de groepen 1 en 2 maken veel extra uren

gedurende het schooljaar. Zij kunnen dus extra dagen vrij krijgen
om zodoende voldoende leerkrachten als begeleiders van het kamp
in te zetten.
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen op school worden in de berging bewaard.
U kunt daar dus verloren kleding e.d. terugzoeken. Regelmatig staat
in de nieuwsbrief een dag vermeld waarop alle spullen klaarliggen
om weer meegenomen te worden. Na die dag brengen wij het weg.
Wij staan vaak versteld wat er niet opgehaald wordt!!
Gezinsvieringen in onze parochie
In onze parochie verzorgt een werkgroep van ouders en
leerkrachten de diverse gezinsvieringen.
Data Vormselviering en Eerste Communie zijn op het moment van
schrijven nog niet bekend.
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Vakantierooster en vrije dagen
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 20222023.
In dit rooster zijn alle studiedagen nog niet opgenomen. U wordt
daarover tijdig geïnformeerd via de nieuwsbrieven en kunt ze in de
kalender van de ouderapp Klasbord vinden.
De eerste schooldag van 2022-2023 is op maandag 29 augustus
2022.
Studiedag team
5 oktober 2022
Herfstvakantie
17 oktober t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
(vrijdag 23 december gr 1 t/m 4 vrij en gr 5 t/m 8 na 12.00u vrij)
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Paasvakantie
7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2023
(Koningsdag 27 april, Bevrijdingsdag 5 mei)
Hemelvaart
18 mei en 19 mei 2023
Pinksteren
29 mei 2023
Studiedag team
21 juli 2023
Zomervakantie
24 juli t/m 1 september 2023
De kleuters zijn i.v.m. het kamp van groep 8 van 30 mei t/m 2 juni
2023 vrij.
Groep 8 gaat dit schooljaar van 31 mei t/m 2 juni 2023 op kamp.
De eerste schooldag van 2023-2024 is op maandag 4 september
2023.
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Ouders kleutergroepen: zie tekst over extra vrije dagen hieronder.
Extra vrije dagen voor de groepen 1 en 2
I.v.m. het kamp voor de leerlingen van groep 8 zijn alle leerlingen
van de groepen 1 en 2 vrij van dinsdag 30 mei t/m vrijdag 2 juni
2023.
N.B. de leerlingen van de groepen 1 en 2 maken in een schooljaar te
veel uren. Van dat ‘saldo’ worden uren gebruikt om de leerlingen
vrij te geven bij evt. studiedagen van het team.
Catechese
Dit jaar wordt bij het lesgeven weer de methode Trefwoord
gevolgd. Zie voor de invulling van de identiteit onze schoolgids.
Talentenshow
Jaarlijks organiseren wij de Talentenshow voor de kinderen. Uit elke
groep kan een aantal kandidaten meedoen. Daarvoor worden in de
week voorafgaande aan de show voorronden gehouden in de
diverse groepen. De kinderen moeten zelf groepjes formeren.
Alleen (zoals bij de oudere kinderen) of met behulp van hun ouders
(bv. kleuters).
Leerlingen die in het voorgaande schooljaar 1e zijn geworden in
hun groep maken dit jaar deel uit van de jury. Zij kunnen dus niet
deelnemen aan de Talentenshow van het huidige schooljaar.
De show wordt altijd gecombineerd met de viering van Carnaval.
Dit jaar wordt Carnaval en de Talentenshow georganiseerd op
vrijdag 17 februari 2023.

Verjaardag leerlingen en leerkracht.
Is uw kind jarig dan willen wij dit graag vieren. Uw kind mag
trakteren. Als uw kind wil trakteren kunt u het moment via email
overleggen met de leerkracht. Op de dag van het trakteren kunt u
indien nodig ’s ochtends voor schooltijd even meelopen om de
traktaties naar de klas te brengen. In de loop van de dag viert de
leerkracht met de kinderen de verjaardag. Traktaties zijn alleen aan
de kinderen uit de eigen klas. Dit om te voorkomen dat in klassen
waar een broertje/zusje zit één kind getrakteerd wordt en de rest
niet.
Als de leerkracht de verjaardag met de groep viert, krijgt uw
zoon/dochter een briefje mee met het verzoek om € 0,50 mee te
nemen. De klassenouder koopt (met hulp van enkele kinderen) van
het geld een cadeautje.
Goede doel in Nepal
Na ons project in Kameroen, zijn we nu al vijf jaar bezig met het
ondersteunen van een nieuw project in een van de armste streken
in Nepal. In het bergdorpje Waisay hebben de kinderen een
schoolgebouw met toiletten nodig, de kleuters en groep 3 zitten in
één klas. Regelmatig reizen mensen uit Nederland af naar Nepal om
concrete hulp te geven en contact te leggen tussen de kinderen in
Nepal en op onze school. Voor verdere informatie over dit project
verwijzen wij u naar de website www.nefe.nl. Er is ook een link op
www.triangelnijverdal.nl. We hopen deze kinderen te kunnen
helpen naar een goede toekomst.
Commissie Culturele Vorming
Deze commissie, bestaande uit leerkrachten vanuit de verschillende
basisscholen in onze gemeente, organiseert alweer jaren de
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culturele activiteiten.
In de online agenda op de website staan de diverse voorstellingen
en workshops ingepland.
Veiligheid en Ontruiming
Ongeveer twee keer per jaar wordt op school een
ontruimingsoefening gehouden.
Regelmatig oefenen, evalueren en bijstellen van de procedure is in
het belang van de veiligheid van iedereen op onze school.
De speeltoestellen worden maandelijks gecontroleerd door de
conciërge. Hij houdt een logboek bij. Hierin worden ook evt.
ongelukken genoteerd.
De school maakt ieder jaar een veiligheidsverslag. Dit verslag wordt
besproken met de MR.
Video opnamen
Ten behoeve van de verbetering van het onderwijs kunnen in de
groepen video-opnamen worden gemaakt. Deze opnamen (van
leerlingen en/of leerkrachten) worden uitsluitend voor intern
gebruik gemaakt. Deskundigen, die in het kader van projecten voor
schoolverbetering het team van advies dienen, kunnen in onze
school gebruik maken van de banden. Na gebruik worden de
opnamen gewist.
Stilteplek
Een plekje op school is gereserveerd als zgn. stilteplek. Met
ongeveer 250 kinderen op school wordt vreugde en verdriet
gedeeld. Voor kinderen is het belangrijk dat ze, vaak samen met
een ander kind, even op dat plekje wat kunnen tekenen en/of

schrijven over de gebeurtenis.
Cursus Toetsenbordvaardigheid
Uw zoon/dochter kan een cursus Toetsenbordvaardigheid volgen in
onze school.
Deze cursus wordt door een extern instituut aangeboden.
In november 2022 wordt informatie over de cursus bekend
gemaakt in de nieuwsbrief. De cursus start in januari 2023.
Schoolsportkalender 2022-2023
Sport- en cultuurfestival
Scholencross
Cityrun
T.I.B. Ravijnloop
School Hockey fun games
Volleybaltoernooi
Diepe Hel Holterbergloop
Korfbalspelochtend
Schoolschaatsen
Nijverdalse Bergcross
Springfestijn Fysion
Schaken teamverband
Dammen
NK Cross
Scholen basketbaltoernooi
Schaken Individueel
Schoolvoetbal
Koningsspelen
Schooltennis
Mini Schoolkorfbal toernooi
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zaterdag 10 september 2022
n.n.b.
zondag 25 september 2022
zondag 9 oktober 2022
woensdag 5 oktober 2022
woensdag 19 oktober 2022
29 en 30 oktober 2022
zaterdag 12 november 2022
decembermaand 2022
zaterdag 10 december 2022
dinsdag 27 december 2022
woensdag 25 januari 2023
woensdag 1 februari 2023
25 en 26 februari 2023
woensdag 1 maart 2023
woensdag 8 maart 2023
n.n.b.
vrijdag 21 april 2023
woensdag 24 mei 2023
woensdag 31 mei 2023

Schoolkorfbaltoernooi
Avond-4-daagse
Regge Survival
Roefeldag

1 en 2 juni 2023
6 t/m 8 juni 2023
zaterdag 24 juni 2023
zaterdag 1 juli 2023

Met de fiets naar school?
Helaas is er maar zéér beperkte ruimte in onze fietsenstalling. We
vragen de kinderen en u begrip op te brengen voor het instellen van
de fietsgrens. Niet iedere leerling kan daardoor met de fiets naar
school komen.
Hieronder kunt u een kaart van de Kruidenwijk vinden waarop de
grens is aangegeven. Staat uw huis buiten de grens dan mag uw
zoon/dochter met de fiets naar school.
Een step is overigens een goed alternatief voor sommige kinderen.
In sommige gevallen krijgt het kind toestemming om alsnog
(incidenteel) met de fiets te komen:
- spelen met een medeleerling die buiten de Kruidenwijk woont;
- bijv. een muziekles direct na 14.30 uur
(bovengenoemde uitzonderingen wel telkens in overleg met de
leerkracht). De directie kan in bijzondere gevallen uitzonderingen
op de regel toestaan.

Fietsgrens
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