
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2018-2019. 

We hebben hem al voorzien van de belangrijkste schooldata, die bij de aanvang van het 

nieuwe schooljaar bekend zijn. Ook hebben we ruimte opengelaten voor het noteren 

van andere mededelingen, die u in de loop van het schooljaar ontvangt. Om u een beeld 

te geven van bs. Petrus Canisius in beweging, hebben de kalender opgeleukt met foto’s 

van afgelopen schooljaar.  

 

De schoolkalender reiken we aan het begin van het schooljaar uit aan het oudste, 

schoolgaande kind uit een gezin.  

 

Net zoals voorafgaande jaren zijn er enkele studiedagen gepland. Deze dagen zijn vrij 

voor de kinderen.   

 

Gedurende het schooljaar informeren we u ook nog via ouderbrieven, ISY en onze 

website (www.basisschoolputh.nl) over nieuwe zaken rondom de schoolorganisatie.  

 

We wensen u en de kinderen een goed schooljaar toe! 

 

Directie & team bs. Petrus Canisius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activiteitenbijdrage  bijlage A 

adressen en telefoonnummers   binnenkant laatste pagina                      

communicatie school en ouders      t.o. ‘juli `19 

computergebruik: afspraken   t.o. bijlage A 

hoofdluis     bijlage C 

huiswerk                    t.o. juni en juli ‘19 

jeugdgezondheidszorg (GGD)   bijlage F                                

klachten en klachtenprocedure   t.o. maart ‘19 

kleuters: aandachtspunten   t.o. mei ‘19 

lichamelijke oefening    t.o. november ‘18 

medezeggenschapsraad              bijlage D 

onderwijzend personeel          t.o. september ‘18 

ouderassistentie    bijlage A 

oudervereniging             t.o. april ‘18 

protocol bij afwezigheid van een leraar  bijlage E  

snoepen/gezonde voeding   t.o. augustus ’19 

schoolbestuur Kindante   eerste pagina 

schoolreglement    bijlage B en C 

schooltijden    t.o. oktober ‘18 

toegankelijkheid openbare gelegenheid  bijlage E 

toelating van de kinderen   t.o. februari ‘19 

vakanties en vrije dagen   t.o. oktober ‘18 

vakantieverlof/vakantieregeling   t.o. december ‘18 

veiligheid en verkeer    bijlage D 

vertrouwenspersonen extern             bijlage H 

verzekeringen      bijlage G en H 

voor-, tussen- en naschoolse opvang  t.o. januari ‘19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.basisschoolputh.nl/


 

Stichting Kindante bestuurt 33 scholen voor basisonderwijs in de gemeenten 

Beek, Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Schinnen (per 1 januari 2019 

Beekdaelen) en Stein. Verder ressorteren onder het bestuur 3 SBO scholen  

en 2 SO scholen (ZMOK en ZMLK). 

 

De scholen van stichting Kindante zijn katholiek, protestants-christelijk, 

algemeen bijzonder of openbaar op een manier die bij onze tijd past.  

 

Binnen de scholen van Kindante staat het kind voorop. Ieder kind is uniek en 

heeft talenten. Kindante is een onderwijskundige organisatie waar alle 

talenten in onze scholen kansen krijgen, groot kunnen en mogen worden, 

waar een ieder ongeacht achtergrond of afkomst zich welkom, gekend en 

erkend weet in authenticiteit en autonomie. 

We bieden een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, 

plezier en transparantie en onderwijs dat boeit en uitdaagt en uit kinderen 

wil halen wat er in zit. Daar waar het moet en waar het ook kan, bieden we 

onderwijs op maat. 

 

Binnen ons onderwijs wordt het kind in staat gesteld zich te ontwikkelen tot 

een kansrijke medeburger welke zelfbewust en maatschappelijk betrokken 

deelneemt aan de samenleving”. Leren ‘leren’ en leren ‘leven’ is hierbij het 

motto.  

 

We willen niet alleen de kinderen maar ook hun ouders leren kennen omdat 

ze onze belangrijkste educatieve partners zijn. Binnen het bestuurlijk concept 

van Kindante is het belangrijk dat iedere school tezamen met ouders vorm 

geeft aan het eigen schoolprofiel. Naast dat eigen gezicht van iedere school 

worden binnen Kindante onderwijskundige ontwikkelingen in gang gezet, 

waaraan alle scholen op een eigen manier en kijkend naar de schoolpopulatie 

vormgeven.  

 

Kindante-scholen willen kwaliteitsscholen zijn, waar de kinderen de 

mogelijkheid krijgen zich optimaal,  veelzijdig en harmonisch te ontwikkelen. 

Over de bereikte resultaten en de mate waarin we hierin succesvol zijn 

leggen we intern en extern verantwoording af.  

 

Het College van Bestuur van Kindante bestaat uit:  

dhr. drs.  P. (Peter) Lemmens en mevr. drs. Th. (Thecla) van Hoogstraten 

    

Het college van bestuur en het BURO Kindante zijn gehuisvest op 

onderstaand adres:   

Dr. Nolenslaan 138 

6136 GV Sittard 

Tel. 046 – 4363366 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Groep 1/2a : Wendy van Enckevort (maandag en dinsdag), Maartje Congiu 

(woensdag, donderdag) 

Groep 1/2 b: Marjolein Gelissen (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag), Wendy van 

Enckevort (woensdag) 

Groep 3: Marianne Kitzen (maandag, dinsdag), Samantha Burhenne (woensdag t/m 

vrijdagochtend)   

Groep 4: Juffrouw Joyce Galema (maandag t/m donderdag), Desirée Paulissen 

(vrijdagochtend) 

Groep 5: Suzanne Vullings (maandag t/m vrijdagmorgen), Maartje Poell 

(vrijdagmiddag) 

Groep 6: Thijs Camphens (maandag t/m vrijdagochtend), Desirée Paulissen 

(vrijdagmiddag) 

Groep 7: Lissy Janssen (maandag t/m vrijdag), Samantha Burhenne (vrijdagmiddag)  

Groep 8: Willy Janssen (maandag t/m vrijdag), Desirée Paulissen (donderdag) 

Meer Handen in de klas: Marianne Kitzen (donderdag of woensdag), Rachelle 

Heppenstrijdt (donderdag, vrijdag)   

Opvangklassen: 

O1: Fabiënne van de Wetering (maandag t/m donderdag), Maartje Congiu 

(vrijdagochtend)  

O2: Tim Prince  

O3: Rachelle Heppenstrijdt (maandag, dinsdag) en Manon Abbink   

       (woensdag, donderdag, vrijdag)   

        

Managementteam: 

Directeur:     Ilona Beaumont 

Interne Begeleiding en NT2 coördinator Linda Toussaint  

ICT’er:                       Willy Janssen 

 

Management assistente (woensdag, donderdag) Ria Kösters 

Conciërge      Roger Brookhuis  

Coördinator VSO/TSO/Brigadiers  Marian Neis  

Specialisatie Pedagogiek   Joyce Galema 

Specialisatie muziek    Desirée Paulissen 

Specialisatie Jonge Kind   Suzanne Vullings 

Specialisatie Lichamelijke oefening  Fabiënne van de Wetering

 Marianne Kitzen  

Specialisatie NT2 Fabiënne van de Wetering 

     Tim Prince 

     Manon Abbink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Herfstvakantie 15-okt-18 t/m 19-okt-18 

Kerstvakantie 24-dec-18 t/m 4-jan-19 

Carnavalsvakantie 4-mrt-19 t/m 8-mrt-19 

Meivakantie 22-apr-19 t/m 3-mei-19 

Hemelvaartweekend 30-mei-19 & 31-mei-19 

Pinkstermaandag 10-jun-19 

 

  

Zomervakantie 8-jul-19 t/m 16-aug-19 

 

Studiedag  14-nov-18 

  

Alle groepen vrij  

Studiedag  5-dec-18 

 

Groepen 1 t/m 4 vrij 

Vrijdag voor kerstvakantie 21-dec-18 

  

Alle groepen vrij 

 

Studiedag   13-feb-19 
  
Alle groepen vrij  

 

Goede vrijdag  19-apr-19 

Groep 2 t/m 4 vrij 

Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij 

 

Studiedag   15-mei-19 

 

Alle groepen vrij  

Vrijdag voor 

zomervakantie 5-jul-18 

 

Alle groepen vrij 

 

Uitzonderingen:  

30-11-2018 – Groep 1 t/m 8 hele dag school (Sinterklaasviering) 

01-03-2019 – Groep 1 t/m 8 hele dag school (continurooster – Carnaval)  

12-4-2019 – Groep 5 t/m 8 continurooster (Koningsspelen)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepen 1,2,3,4, O1 en O2  Groepen 5,6,7,8 en O3  

Maandag 08.30-12.00 uur 

13.00-15.00 uur 

Maandag  08.30-12.00 uur 

13.00-15.00 uur 

Dinsdag 08.30-12.00 uur 

13.00-15.00 uur 

Dinsdag  08.30-12.00 uur 

13.00-15.00 uur 

Woensdag  08.30-12.30 uur Woensdag 08.30-12.30 uur 

Donderdag 08.30-12.00 uur 

13.00-15.00 uur 

Donderdag  08.30-12.00 uur 

13.00-15.00 uur 

Vrijdag 08.30-12.00 uur 

Groep 1 vrij  

Vrijdag 08.30-12.00 uur 

13.00-15.00 uur 

Speelkwartier van 10.15-10.30 uur (groepen 3 t/m 8, O2 en O3)  

Lunchpauze van 12.00-13.00 uur 



Groep 1 t/m groep 8. 

Vanaf groep 1 hebben de kinderen les in de gemeentelijke sportzaal, gelegen aan de 

Kerkweg. Het is niet toegestaan, dat de kinderen bij het naar school komen of het 

naar huis gaan hun sportkleding onder hun gewone kleding dragen. Dragen van 

gymnastiekschoenen is vanwege de veiligheid verplicht, turnschoenen zijn niet 

toegestaan. De gymnastiekschoenen dienen schoon te zijn. Gymnastiekschoenen die 

als straatschoenen gebruikt worden, mogen niet in de gymnastiekzaal gedragen 

worden. Wilt u zorgen voor passende gymschoenen, met zolen die niet afgeven en 

deze voorzien van de naam van uw kind of een merkje?  

Trainings- en joggingpakken mogen tijdens de gymnastiekles niet gedragen worden. 

Het dragen van sieraden, horloges, enz. is niet toegestaan. Het dragen ervan is 

gevaarlijk voor iedereen die aan de gymnastiekles meedoet. 

Wilt u een briefje aan uw kind meegeven, als het niet aan de gymnastiekles mag 

deelnemen?  

De lessen gymnastiek worden gegeven volgens het onderstaand rooster: 

 

Juffrouw Fabiënne verzorgt de gymlessen voor de groepen 1/2b, 4, O1 en O2. Groep 

O1 wordt tijdens deze les opgevangen door de leerkracht van desbetreffende groep.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag 

Groep 1 

 

11.15-12.00    9.30-10.30  

Groep 2   9.30-10.30 

 

8.30 – 9.30  

 

 

Groep 3  9.15-10.15 

 

10.30-11.30   

Groep 4 

 

 10.30-11.15   8.30-9.30 

Groep 5 

 

 13.00-14.00 8.30-9.30   

Groep 6 

 

 14.00-15.00   11.00-12.00 

Groep 7 
 

 8.30-9.15  14.15-15.00  

Groep 8 

 

 11.15-12.00  13.00-14.00  

O1 10.30-11.15 

 

 

 11.30-12.30 

 

  

O2 13.00-14.00 

 

  11.15-12.00  

O3   

14.00-15.00 

  10.30-11.15  



 

In toenemende mate worden de directies van scholen geconfronteerd met aanvragen 

van ouders om hun kind(eren) de school te laten verzuimen buiten de normale 

schoolvakanties en vrije dagen. In veel gevallen gaat het om één tot enkele dagen vóór 

het begin van een schoolvakantie, het verlengen van zo'n vakantie of het 

verlengen/vervroegen van een weekeinde.  

Slechts bij hoge uitzondering kan vakantieverlof buiten de vastgestelde 

schoolvakanties worden toegestaan (altijd na advies van 

Leerplichtambtenaar). Indien u overweegt een dergelijk verzoek in te dienen, 

verzoeken wij u om eerst kennis te nemen van de in de schoolgids  opgenomen 

richtlijnen. De directie dient zich bij een verlofaanvraag en de afhandeling hiervan te 

houden aan een vaste procedure. 

Een verlofaanvraag kan alleen ruim van tevoren via de directeur schriftelijk 

worden ingediend! Het formulier is enkel bij de directeur verkrijgbaar. 

Bij ongeoorloofd verzuim of het vermoeden van ongeoorloofd verzuim zijn 

wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar! 

 

Overzicht van de vakantieregeling. 

Aan de hand van onderstaande gegevens is het mogelijk uw vakantie in 

overeenstemming met de schoolvakanties te plannen: 

 de herfstvakantie valt meestal in de week van 18 oktober of in de week erna, 

afhankelijk van de vakantiespreiding; de directie kan u dit precies aangeven; 

 de kerstvakantie is in elk geval van 25 december t/m 1 januari en kan eerder 

beginnen en/of later eindigen; dit ligt er o.a. aan op welke dag van de week 

Kerstmis valt; 

 de Carnavalsvakantie valt steeds in de week na carnaval; 

 de meivakantie duurt steeds 2 weken en valt eind april/begin mei; 

 de zomervakantie is steeds verschillend; ze duurt altijd zes weken en er zijn drie 

perioden: vroeg, midden en laat. In Nederland wordt gewisseld volgens dit 

schema: twee keer vroeg, één keer midden, twee keer laat, één keer midden, 

twee keer vroeg, enz.. 

 

Aanvullende informatie over verlofaanvragen en vakantieregeling is 

opgenomen in de bijlagen van onze schoolgids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Het bestuur is verplicht de opvang van de leerlingen voor, tussen en na school te 

regelen. De voorschoolse opvang wordt georganiseerd door de commissie overblijven, 

ressorterend onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Op aanvraag bij mevr. 

Marian Neis kan uw kind vanaf 07.30 uur op school terecht. (tel. 046-4431589) 

U kunt uw kind onder toezicht en begeleiding van ouders de middagpauze op onze 

school laten doorbrengen.  Na het eten worden spelletjes gedaan en bij mooi weer 

spelen de kinderen buiten. De naschoolse opvang is geregeld door de Stichting 

Humanitas (BSO De Vrijbuiters, Kerkweg 64 6155 KN PUTH Telefoon 046-

4495995). 

 

De school verzorgt het overblijven met de hulp van geschoolde overblijfvrijwilligers. 

De kinderen drinken in het kader van de gezonde school enkel water. Van ouders 

wordt verwacht dat ze hun kinderen een gezonde lunch bestaande uit 

boterhammen, groente of fruit meegeven. Mocht u kinderen iets te drinken willen 

meegeven willen we u vragen om een beker Halfvolle melk, karnemelk of 

yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers mee te geven.  Snoep, koeken, chips, 

frisdranken en energiedranken zijn tijdens overblijven verboden. Voor 

meer informatie verwijzen we naar de informatiebrochure Overblijven en ons beleid 

“voeding”. 

 

De kosten van de VSO (voorschoolse opvang) en TSO (overblijven) zijn: 

LET OP NIEUWE LAGERE KOSTEN:  

Voorschoolse opvang:   € 1.00 

Losse bon:    € 1.00 

Jaarkaart voor 1 dag per week  € 35.00  

Jaarkaart voor 2 dagen per week  € 70.00 

Jaarkaart voor 3 dagen per week  € 100.00 

Jaarkaart voor 4 dagen per week  € 135.00 

                                                                                                     + 

Wilt u de kosten voor een jaarkaart veertien dagen voor het begin van het 

schooljaar overmaken op rekeningnummer NL12RABO0133112357 ten name van 

Petrus Canisius 08QW, onder vermelding van overblijven en naam kind(eren) en 

de groep.  

Geef uw kind geen geld mee naar school. De overblijfregels ontvangt u aan het begin 

van het nieuwe schooljaar.  

 

Waar kunt u de losse bonnen kopen? 

Op school bij mw. Marian Neis en de conciërge.  

 

Is het mogelijk om gespreid te betalen? 

Het is mogelijk om gespreid te betalen enkel na overleg met juffrouw Ilona Beaumont. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Het basisonderwijs richt zich op de groep van 4-12 jarigen. 

Om jonge kinderen alvast te laten wennen aan de basisschool mag uw kind als gast 

worden toegelaten vanaf het moment, dat het 3 jaar en 10 maanden oud is. Die 

gastperiode mag al dan niet aaneengesloten maximaal 5 dagdelen of vijf keer een halve 

dag duren.  

 

Op de dag dat het kind 4 jaar wordt (of de eerste schooldag erna), mag het naar de 

basisschool. In overleg met de directeur of de groepsleraar wordt gekeken, wat in uw 

situatie het meest geschikt is, rekening houdende met de groepsgrootte en het 

moment van toelating. Indien de groepsgrootte daartoe aanleiding geeft, zal de 

directeur bij de toelating van kinderen, die in juni of juli 4 jaar worden, in overleg 

treden met de ouders en hen verzoeken om hun kind bij de aanvang van het nieuwe 

schooljaar te plaatsen met bijbehorende nieuwe afspraken over het kennismaken. Uit 

ervaring blijkt dat het niet verstandig is om uw kind kort voor de zomervakantie te 

laten starten. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. 

 

Eénmaal per jaar is er een officiële aanmeldingsochtend. Via een aankondiging in het 

Goed Nieuws, de INFO en bij de Peuterspeelzaal (PSZ) wordt bekend gemaakt 

wanneer deze plaatsvindt. Daarnaast is het mogelijk om een informatief gesprek aan te 

vragen met de directeur en tussentijds een kind in te schrijven. Hiervoor kunt u 

telefonisch een afspraak maken.  

 

Indien u uw kind heeft aangemeld neemt de directeur ongeveer 6 weken voordat uw 

zoon/dochter 4 jaar wordt telefonisch contact met u op voor het plannen van een 

kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden ook de oefenmomenten gepland.  

Na 6 weken onderwijs krijgt u een uitnodiging van de groepsleerkrachten voor een 

10-minutengesprek.  

Wij voeren het beleid dat uw kind bij start groep 1 zindelijk moet zijn tenzij er sprake 

is van een medische verklaring. 

 

Voor maken wij i.v.m. passend onderwijs gebruik van 

een aannamebeleid passend onderwijs. Het beleid kunt u lezen op onze 

schoolwebsite www.basisschoolputh.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.basisschoolputh.nl/


In het kader van de Kwaliteitswet heeft Stichting Kindante, leren leren, leren leven, 

een klachtenregeling vastgesteld, die op iedere school ter inzage ligt. Hiermee 

kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen – of 

het nalaten daarvan – van bijvoorbeeld het bestuur en het personeel. Het 

klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van 

het onderwijs, inclusief de randvoorwaarden. Door de klachtenregeling ontvangt het 

College van Bestuur van Kindante 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 kunnen worden afgehandeld. Over het algemeen is het de bedoeling dat men 

een probleem eerst bespreekt met de eigen leerkracht. Als dit niet mogelijk is of 

onvoldoende oplossing heeft gegeven, is een gesprek met de directie bij voorkeur de 

volgende stap. 

Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de 

afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen 

op de klachtenregeling. Dit houdt in dat men de klacht in eerste instantie ter sprake 

kan brengen bij de interne vertrouwenspersoon van de school en als dit niet lukt bij 

de externe vertrouwenspersonen die door Kindante zijn aangesteld.  

De interne vertrouwenspersonen zijn op de hoogte van de mogelijke stappen die 

ondernomen kunnen worden om ouder of leerling met een klacht te ondersteunen 

bij het zoeken naar een oplossing. Zij beschikken over contactadressen en kunnen 

desgewenst begeleiding bieden of doorverwijzen naar de externe 

vertrouwenspersoon. De klachten worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. 

Indien de klager dit wenst, begeleidt de externe vertrouwenspersoon hem/haar bij 

het indienen van de op schrift gestelde klacht bij het College van Bestuur van 

Kindante of bij de Landelijke  Klachtencommissie van het Katholiek Onderwijs. 

Wordt een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie dan ontvangt 

Kindante hiervan altijd een kopie.  

 

De contact/vertrouwenspersonen van de school zijn:  dhr. Tim Prince en 

mevr. Joyce Galema namens de leerkrachten. 

Informatie over de externe vertrouwenspersonen is opgenomen in de 

schoolgids 

 
 

 

 



 

 

De betrokkenheid van ouders is niet meer weg te denken. Doordat uw kind onze 

school bezoekt, bent u automatisch lid geworden van de Oudervereniging. 

Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden als nieuw lid van de 

ouderraad die de oudervereniging vertegenwoordigd.  

De oudervereniging stelt zich ten doel: 

1. Het leggen en onderhouden van contacten met het schoolteam. 

2. Het versterken van de band tussen school en ouders door de ouders te 

betrekken bij bijzondere gebeurtenissen. 

3. De Oudervereniging heeft een goed contact met de MR en mag als 

toehoorder aanwezig zijn bij de MR-vergaderingen.  

 

De ouderraad (OR) vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar met de directie van de 

school. De notulen van deze vergaderingen liggen op school ter inzage.  

 

Om diverse activiteiten te bekostigen, die niet door de overheid worden vergoed, 

vraagt de Oudervereniging een bijdrage. Bij wet is geregeld dat betaling op vrijwillige 

basis gebeurt. Deze contributie bedraagt per jaar en per kind € 10.00. 

 

Op de algemene ledenvergadering van de Oudervereniging wordt verantwoording 

afgelegd over de besteding van deze gelden en de hoogte van de ouderbijdrage 

opnieuw vastgesteld.  

De ouderbijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL31RABO0133112888 t.n.v. 

Oudervereniging Petrus Canisius o.v.m. naam kind(eren) en groep(en). 

 

Ouders van wie de leerling tussentijds instroomt, krijgen een aparte brief met hierin 

het bedrag dat ze kunnen overmaken.  

Zie bijlage A voor meer informatie! 

 

Informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs 

 

Ouders kunnen hier terecht met hun vragen over onderwijs. Kosteloos, maar zeer 

deskundig. Op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur  

Tel. 0800-5010   website: www.ouders.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieder jaar worden de groepen 4 t/m 8 vertegenwoordigd door 2 leerlingen per groep 

in de leerlingenraad. De leden van de leerlingenraad worden aan het begin van het 

schooljaar gekozen door hun klasgenoten. Uitgangspunt is hierbij dat de leerlingen 

twee klasgenoten (een jongen en een meisje) verkiezen die de mening en ideeën van 

de groep goed kunnen verwoorden tijdens de overlegmomenten samen met de 

directeur.  

De leerlingenraad komt 5 à 6 keer bij elkaar om organisatorische zaken te bespreken 

(zoals gebruik speelplaats, visie op onderwijs, overblijven, evaluaties 

feesten/activiteiten).  

De vaste vergaderdag is de maandag  van 13.00 tot 14.00 uur. De data staan in de 

kalender vermeld.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ouders.net/


 

De kleuters hebben op vrijdag 30-11-2018 en 1-3-2019 ook in de middag 

school i.v.m. schoolactiviteiten rondom Sinterklaas en carnaval. 

 

Het vieren van de verjaardag. 

De verjaardag is zeker voor een kleuter een grote belevenis en de dagen vóór het 

feest worden afgeteld. Wij stellen ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 - als het 

kind vijf of zes jaar wordt - in de gelegenheid om samen met hun kind hun verjaardag 

op school mee te vieren en aanwezig te zijn. Plan tijdig met de groepsleerkracht dag en 

tijd. Wij vragen u dringend om de eventuele traktatie zo minimaal en 

gezond te houden. De traktatie worden door alle kinderen na schooltijd 

mee naar huis genomen.  

Voor de kleuter die vier jaar wordt, biedt de verjaardag nog veel meer: een nieuwe 

school, een nieuwe juffrouw en nieuwe kinderen. Het is voor deze kinderen meestal 

niet zo leuk om hun verjaardag in de nieuwe omgeving te vieren. We vragen u daarom 

om dit in de vertrouwde peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of bij de gastouder te laten 

plaats vinden. Uitnodigingen voor kinderfeestjes vragen wij u buiten school uit te 

delen, dit om teleurstellingen te voorkomen. 

 

Halen en brengen van de groepen 1/2. 

In het begin moeten jongere kinderen nog wennen aan het feit dat ze een hele 

schooltijd van huis zijn. Het is dan ook begrijpelijk, dat u als ouder het kind mede 

vertrouwd maakt met de school. Zeker in de eerste schoolweek voelt het kind zich 

veiliger, wanneer u even mee naar binnen komt. 

Ook als kleuters al wat langer op school zijn, vinden ze het vaak prettig om met papa 

of mama naar binnen te komen en hen te wijzen op een gemaakt werkje. Ook de 

groepsleraren stellen de contacten met de ouders erg op prijs, maar willen ook graag 

op tijd met de groep beginnen.  

We willen u dan ook vragen om het afscheid niet te lang te laten duren, zodat 

onoverzichtelijke en rumoerige situaties vermeden kunnen worden. En jongere 

broertjes/zusjes die nog niet op school zitten a.u.b. niet in de hoeken of in de hal laten 

spelen! Om 8.30 uur start de groepsleerkracht met de opening van de dag. 

Kinderwagens van jongere kinderen dienen buiten te blijven i.v.m. 

beperkte ruimte aula! 

Vanaf groep 3 komen de ouders niet meer mee naar binnen en nemen ze 

buiten afscheid van hun kind(eren). 

 

Eten tijdens de ochtendpauze. 

Om ongeveer 10.15 uur mogen de kinderen het meegebrachte eten nuttigen. We 

vragen u een gezond en verantwoord tussendoortje mee te geven. Het liefst fruit.  

 
 

 

 



 

Als school vinden we het heel belangrijk om de kinderen te begeleiden om de 

vaardigheid “leren leren” te ontwikkelen. Dit doen we onder andere door  in de 

groepen 4 t/m 8 regelmatig huiswerk op te geven. Dit gebeurt oplopend in 

hoeveelheden, moeilijkheidsgraad en aantal keren per week. Onze school heeft 

verschillende redenen om de kinderen werk mee naar huis te geven. Huiswerk biedt u 

als ouder de mogelijkheid te volgen waar uw kind op school aan werkt. Thuis kan er 

doorgaans nog beter in eigen tempo gewerkt worden, wat voor veel kinderen 

rustgevend is. Vaak leidt het regelmatig extra werken voor school tot betere 

leerprestaties. Ook hopen wij door het geven van huiswerk de zelfstandigheid op het 

vervolgonderwijs te bevorderen, waar een groot deel van de leerstof thuis verwerkt 

moet worden. Door in de basisschool er al eraan te wennen dat na schooltijd nog 

opdrachten voor school wachten, wordt de overstap naar het voortgezet onderwijs 

eenvoudiger. 

 

Ieder kind werkt thuis in zijn eigen tempo; het ene kind is uiteraard eerder klaar dan 

het andere kind. Wij zijn van mening dat de gemiddelde tijd, die een gemiddelde 

leerling uit de groepen 6 t/m 8 aan het huiswerk moet besteden, ongeveer 25 à 30 

minuten per dag moet zijn. 

We willen in deze hoogste groepen de gewoontevorming om huiswerk te maken en 

het leren leren zo zelfstandig mogelijk te doen, optimaal ontwikkelen. Het huiswerk 

wordt door de leerkrachten ook op ISY geplaatst in de agenda. De kinderen van de 

groepen 7 & 8  schrijven het huiswerk ook op in hun agenda.  

 

Wij verwachten van de ouders dat ze ervoor zorgen dat dit huiswerk op een vaste tijd 

gemaakt wordt, bijvoorbeeld na het eten. Belangrijk is ook dat uw kind dit kan doen in 

een rustige omgeving met weinig mogelijkheden tot afleiding. 

 

Wanneer u af en toe kijkt waar uw kind mee bezig is, krijgt u een idee van de leerstof 

waar uw kind mee geconfronteerd wordt. Belangrijk is dat u zo weinig mogelijk hulp 

biedt als uw kind huiswerk maakt. Indien uw kind bepaalde opgaven niet goed begrijpt, 

kunt u uw kind stimuleren dat hij of zij ze wel probeert te maken. Als het dan niet 

helemaal lukt, noteert uw kind in het huiswerkschrift bij de opdracht ‘niet begrepen’.  

 

De school ziet het als haar taak om kinderen, die moeite hebben met het zelfstandig 

verwerken van huiswerktaken, een extra "steun-in-de-rug" te geven d.m.v. het geven 

van tips en adviezen. 

 

Als ouder vragen wij u erop toe te zien dat de aangegeven werktijd niet te veel 

overschreden wordt en dat het werk netjes gemaakt wordt.  

(vervolg zie maand juni).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (vervolg van de maand mei) 

 

Als kinderen hun huiswerk niet maken heeft dit uiteraard consequenties. Na 3 keer 

het huiswerk vergeten moeten ze een half uur nablijven.  

 

Het gebruik van een agenda zien wij als een middel om te leren plannen. Daarom 

vragen wij u om voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 een basisschoolagenda te 

kopen. Deze zijn te koop op school voor € 2,50. Gebruik van een andere agenda is 

niet toegestaan. 

 

Als het huiswerk tot ernstige problemen leidt, verzoeken we u om contact 

met de groepsleerkracht op te nemen! 

 

 

 

 

 

Als school willen we ons steentje bijdragen voor een goed milieu, daarom proberen 

we zoveel mogelijk afval te scheiden (plastic, papier e.d.).  

U als ouders kunt op school ook diverse materialen inleveren en daarbij ook de school 

steunen. U kunt de volgende materialen op school (hoofdlocatie) inleveren:  

 

 Lege batterijen 

 Lege cartridges 

 Lege eierendozen (voor de paaseierenactie) 

 Oude mobiele telefoons (stichting Opkikker)  

 

Bij voorbaat dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

U bent er natuurlijk al lang van op de hoogte, snoepen is niet goed de gezondheid en 

voor het gebit. Te veel snoepen vermindert eveneens de eetlust van uw kind.  

Daarom verzoeken wij u vriendelijk er op toe te zien, dat uw kind geen snoep of 

chips mee naar school neemt. Fruit, groenten of een boterham zijn gezonde 

alternatieven, als uw kind trek in iets krijgt. Dit geldt ook voor de lunch tijdens het 

overblijven. De kinderen drinken tijdens het overblijven water.  

Houd de traktaties bij gelegenheid van een verjaardag alstublieft zo klein en gezond 

mogelijk.  

Geschikt voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld: 

 Groente en fruit in een leuk jasje. 

 Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een 

rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel, klein koekje of een 

minirolletje of zakje met kleine (suikervrije) snoepjes of dropjes. 

Op http://gezondtrakteren.nl en http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-

ik/naar-school/trakteren.aspxx zijn leuke en gezonde traktaties te vinden. 

 

Alle traktaties geven wij mee naar huis, houd hier dus a.u.b. rekening mee. Het kan 

ook voorkomen, dat een groepsgenootje van uw kind allergisch is voor bepaalde 

(voeding)stoffen; informeert u even bij de groepsleraar. 

 

 

COMMUNICATIE TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 

 

In onze schoolgids staat een overzicht van de wijze, waarop de communicatie tussen 

school en ouders op onze school geregeld is. 

De groepsleraren hebben er begrip voor, dat onaangekondigd bezoek van een ouder 

vlak vóór schooltijd (8.15 – 8.30 uur) wel eens noodzakelijk is. We vragen hierbij uw 

medewerking om dit gesprekje zo kort mogelijk te houden. 

De groepsleraar heeft niet op uw bezoek gerekend en is vaak bezig met de laatste 

voorbereidingen op de lessen of heeft al de verantwoordelijkheid over een aantal 

kinderen. 

Als het gesprek dreigt uit te lopen, verzoeken  we u om met de groepsleraar een 

afspraak te maken, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.  

Om 8.30 uur start de les! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/naar-school/trakteren.aspxx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/naar-school/trakteren.aspxx


 
1. Gebruik alleen je voornaam gebruiken. Geef anderen geen persoonlijke gegevens 

zoals je adres, mijn telefoonnummers, je e-mailadres of het adres van je ouders of 

van andere bekenden. 

2. Waarschuw meteen je meester of juf als je informatie tegenkomt waardoor je je 

niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je je aan de afspraken, 

dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt. 

3. Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je meester of 

juf. 

4. Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder 

toestemming van je meester of juf. 

5. Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan 

waarvan je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten 

krijgt. Beantwoord ook nooit e-mail berichten van personen die je niet kent en 

waarschuw meteen je meester of juf. 

6. Verstuur ook zelf nooit e-mail waarin dingen staan die niet horen. 

7. Maak regelmatig je mailbox leeg, zoals je dat hebt geleerd; een volle mailbox is 

onbereikbaar. 

8. Verder is het verboden om extreem grote bestanden te verzenden, 

kettingbrieven te versturen, mp-4 te downloaden en gevechtsspellen of andere 

zaken met geweld erin te gebruiken. 

9. Wanneer iemand zich niet aan deze regels houdt, wordt het e-mail adres 

uitgeschakeld en wordt een internetverbod opgelegd. 

10. Het is niet toegestaan om eigen software te gebruiken. 

11. Je mag alleen internetsites bezoeken die je door de leerkrachten zijn 

aangewezen. Het bezoeken van verboden sites heeft twee weken computerverbod 

als gevolg! Op spelletjessites is het spelen van spellen met geweld 

verboden.  

 

Tevens is er een ICT-protocol op bestuursniveau, dit beleidsstuk ligt ter inzage op 

het kantoor van de directie of bij de ICT-er. 
 

 

 

 



 
De ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die door de 

oudervereniging aan de ouders/verzorgers wordt gevraagd zonder dat daartoe een 

wettelijke verplichting bestaat. Ouders worden lid van de oudervereniging en 

betalen contributie die ook wel “vrijwillige ouderbijdrage” wordt genoemd. Lid 

worden van een vereniging is vrijwillig, maar wie lid wordt moet wel de contributie 

betalen, net als bij de voetbal- of tennisvereniging.  

 De ouderbijdrage is bedoeld voor extra uitgaven die het schoolbestuur niet 

vergoed krijgt door de overheid. 

 Voor deze school van toepassing op: de organisatie van de schoolfeesten en 

activiteiten.  

 De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de ouderraad vastgesteld 

tijdens de algemene jaarvergadering.  

De ouderbijdrage wordt in elk geval NIET gebruikt voor de bekostiging van 

schoolkamp, inzet van personeel op school, onderhoud van het gebouw, overblijven, 

enz.                                

 

We hopen dat u samen met ons het belang inziet van deze ouderbijdrage! 

De school kan niet gaan interen op haar exploitatie, want goed onderwijs 

verzorgen blijft het belangrijkste streven. 

De bijdrage heeft een vrijwillig karakter; bij het niet voldoen kan/zal dit 

geen gevolgen hebben voor de voortgang van het onderwijs aan de 

leerlingen.  

 

In het begin van het schooljaar ontvangt u een uitnodiging om aan deze ouderbijdrage 

deel te nemen. De bijdrage bedraagt € 10.00 per kind per schooljaar. 

Voor leerlingen die IN DE LOOP VAN HET SCHOOLJAAR INSTROMEN geldt de 

volgende regeling: 

-              in januari en februari: € 7.50    

-              in maart en april: € 5.00     

-              vanaf 1 mei: € 2.50     

De ouderbijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL31RABO0133112888 t.n.v. 

Oudervereniging Petrus Canisius o.v.m. naam kind(eren) en groep(en). 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

 

 

Als u  wilt meehelpen met activiteiten op school zijn er twee mogelijkheden: 

- Meehelpen in de groepen. 

Dit is een wekelijks terugkerende activiteit, waarbij u, al dan niet in de 

groep van uw kind, helpt met onder andere: 

Groepslezen of niveaulezen, creamiddag bij de onder- en/of 

bovenbouw, computergebruik, handwerken, werken met spel- en 

speelmaterialen, gezelschapsspelletjes.  

- Bij incidentele activiteiten 

 Hierbij kunt u denken aan: 

Het organiseren van feesten, het verzorgen van de schoolkrant, het 

begeleiden van wandelingen, speurtochten, excursies, uitstapjes, het 

verzorgen van vervoer. Het organiseren van deze vorm van deze vorm 

van ouderassistentie wordt geregeld door de klassenouders.  

 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een aanmeldingsformulier waarop u 

kunt aangeven aan welke activiteit u wilt deelnemen. Alle activiteiten die door 

ouders in school worden verricht, staan onder eindverantwoordelijk van de 

schoolleiding/team. Deelnemende ouders ontvangen een gedragscode.  

Als u interesse heeft om op school te assisteren bij de organisatie van de ‘grote’ 

schoolactiviteiten, kunt zich opgeven als hulpouder bij de klassenouder.  

 

 

Onze klassenouders zijn de schakel tussen de groepsleerkrachten en de 

ouders/verzorgers van de kinderen bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek 

van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten 

in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij Kerstfeest, 

Pasen, excursies, vervoer bij uitstapjes enzovoorts. De klassenouder kan daarbij de 

groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen nemen door, het benaderen 

van ouders om te helpen, het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te 

helpen enzovoorts. 

 

 

 

 

 

 



Ook in een natuurlijke leeromgeving zijn “huisregels” noodzakelijk om een goede 

gang van zaken te waarborgen. Wij verwachten dat de leerkrachten en ouders zich 

aan deze afspraken houden en bij de kinderen zo nodig corrigerend optreden. 

Wij hanteren de 4 kapstokregels die betrekking hebben op de leercultuur die wij als 

organisatie nastreven: 

 Onze school is een wandelgebied erbuiten lekker niet. 

 We zullen aardig zijn voor groot en klein. 

 We zullen goed voor onze schoolspullen zorgen zodat we ze weer kunnen 

gebruiken morgen.  

 Schreeuwen en gillen is wat we op onze school niet willen. 

Naast deze kapstokregels zijn er ook nog enkele organisatorische afspraken: 

1) Naar school komen.   

De kinderen die geen gebruik maken van voorschoolse opvang mogen vanaf 8.15 uur  

en 12.50 uur naar school  komen. Vanaf die tijdstippen zijn de brigadiers aanwezig en 

is er buiten toezicht door groepsleerkrachten. Laat uw kind dan ook niet te vroeg 

naar school komen. 

De ouders van de kinderen van groep 1 en 2 mogen ‘s morgens vanaf  08.20 uur en       

’s middags om 13.00 uur aan de zijkant mee naar binnen komen. De ouders van 

leerlingen uit groep 3 t/m 8 vragen wij om buiten afscheid te nemen. Bij slecht weer 

of strenge vorst mogen de kinderen vanaf 8.20 uur naar binnen lopen. Het is niet 

toegestaan dat ouders binnen hun kinderen komen ophalen, we vragen u buiten aan 

de overkant van de straat in het paadje bij de garages te wachten! Enkel indien u 

vragen heeft aan de leerkracht dan kunt u om 12.00  uur of om 15.00 uur eventjes 

naar binnen komen. 

Alleen met uw medewerking kunnen wij de veiligheid van uw kind(eren) zoveel 

mogelijk waarborgen!  

2) De speelplaatsen.  

Voor schooltijd: De groepen 3 en 4 mogen voor schooltijd aan de zijkant spelen. Zij 

komen ook via die ingang naar binnen (zonder ouders). Groep 5 t/m 8 mogen voor 

schooltijd aan de voorkant spelen. Zij komen via de hoofdingang naar binnen (zonder 

ouders).  

Speelkwartier: De kinderen mogen gebruik maken van zowel de speelplaats aan de 

voorzijde als achter de school. Enkel onder toezicht van de leerkrachten en op de 

daarvoor bestemde plekken mogen leerlingen onder het speelkwartier spelmateriaal 

gebruiken. Het is niet toegestaan, dat de kinderen ruzie maken. Na herhaalde 

waarschuwing zal een kind naar de time-outplek worden verwezen. Bij ruzie waarbij 

lichamelijk geweld is, moeten de kinderen na schooltijd een half uur nablijven en 

worden ouders ingelicht.  

Afval dient in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd te worden. 

Honden zijn en roken is verboden op het schoolplein!  

3) Het binnenkomen. 

De kinderen mogen vanaf 8.25 uur en 13.00 uur na het belsignaal rustig, op teken 

van groepsleerkracht, naar binnen lopen. Ze hangen hun jas aan de kapstok en 

leggen de tassen in de daarvoor bestemde bakken. De afspraak is dat de kinderen 

meteen naar hun eigen klas gaan en daar rustig een werkje naar keuze pakken. Het is 

niet de bedoeling dat de kinderen rennen in het schoolgebouw! Het is niet 

toegestaan dat kinderen met modderige schoenen binnenkomen.  

Na het speelkwartier gaan alle kinderen in een rij staan en lopen onder begeleiding 

van de toezichthoudende groepsleerkrachten naar binnen en worden in de klas 

opgevangen door hun eigen groepsleerkracht.. 

4) Omgang, met gebouw en materialen.  

Hierover zijn reeds afspraken gemaakt met de kinderen. Echter is het wenselijk dat 

u uw kind(eren) stimuleert om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met materialen 

van school (meubilair, boeken en schriften b.v.) en met de eigen spullen (jassen, 

tassen, gymnastiekkleding e.d.) Deze eigen spullen dienen DAGELIJKS mee naar huis 

genomen te worden. AFSPRAAK: De kinderen mogen GEEN pennen/etui/gelpennen 

e.d. mee nemen naar school. 

5) Zuinig omgaan met energie. 

Wij verwachten dat de kinderen zuinig omgaan met energie en attenderen hen hier 

regelmatig op: geen kraan onnodig laten lopen of licht onnodig laten branden en de 

buitendeuren tijdens het stookseizoen niet onnodig open laten staan. 

6) Hygiëne.    

De kinderen dienen netjes gebruik te maken van de toiletten en functioneel om te 

gaan met licht, water, zeep en handdoekjes. Jongens maken geen gebruik van de 

meisjestoiletten en omgekeerd. Het is niet toegestaan dat zich meerdere kinderen 

tegelijk in een wc-cabine bevinden. 

7) Het schoolgebouw is geen speelplaats. 

Het schoolgebouw is geen speelplaats: rennen, stoeien en spelletjes zijn in het 

schoolgebouw niet toegestaan.  

8) Na schooltijd dienen de kinderen het schoolgebouw rustig lopend te verlaten. 

Er is na schooltijd gelegenheid voor de ouders om kort iets te vragen aan de 

groepsleerkracht. Indien u graag een gesprek met de leerkracht wil, vragen wij u 

vriendelijk om hiervoor een afspraak te maken. Dan kunnen we u in alle rust te 

woord staan.  

9) Met de fiets naar school. 

I.v.m. de beperkte ruimte fietsenstalling en de organisatie bij het oversteken mogen 

kinderen van buiten Puth met de fiets naar school komen. De kinderen van de 

bovenbouw mogen de fietsen ook aan de achterzijde van het gebouw plaatsen. En via 

de achteringang naar school komen. Uit Puth mogen de bovenbouwleerlingen uit de 

volgende straten met de fiets naar school komen: Steenstraat, Kempkensweg.  

 

 



     Vervolg schoolreglement 

 

10) Te laat komen. Het is vanzelfsprekend, dat uw kind op tijd op school aanwezig 

is. Na herhaalde waarschuwing nemen wij contact met u als ouders op en moet het 

kind de gemiste leertijd na schooltijd inhalen. Te laat komen valt ook onder de 

leerplichtwet en zijn wij, als dit structureel gebeurt, verplicht te melden.  
11) Veiligheid. 

Het is niet toegestaan, dat kinderen messen, lucifers, aanstekers of iets dergelijks mee 

naar school nemen. 

12) Verbod mobiele telefoons, Ipads  

Het is voor alle leerlingen verboden om mobiele telefoons, horloges die foto’s kunnen 

maken mee naar school te nemen mits zij toestemming hebben van de 

groepsleerkracht. De kinderen kunnen, indien er een noodgeval is, altijd vanuit school 

de ouders bereiken. Als wij vaststellen dat een kind een telefoon bij zich heeft wordt 

deze gevorderd en voor een week in beslag genomen. Eventuele gemaakte foto’s of 

filmpjes moeten worden verwijderd.  Ouders kunnen vervolgens de telefoon op 

school ophalen. Wij hopen op uw medewerking en begrip! 

13) Bezoek aan arts/orthodontist/tandarts 

Wij vragen u vriendelijk het plannen van afspraken onder schooltijd te beperken. Dit 

om de kinderen zo weinig mogelijk lestijd te laten verzuimen.  

14) Externe hulpverlening enkel onder schooltijd met toestemming van 

directeur. Leerlingen moeten op advies van inspectie zo weinig mogelijk lesuren 

missen ten behoeve van zorg aangeboden door externe hulpverleners. Zie meer uitleg 

over het protocol dat wij toepassen in de schoolgids. 

 

HOOFDLUIS 

Hoofdluiszakken 

Alle kinderen van school hebben een hoofdluiszak. Deze gebruiken wij na de vakanties 

uit preventief oogpunt. Als na de controle blijkt dat alle kinderen “luizenvrij” zijn 

worden de hoofdluiszakken opgeruimd. Zodra wij een melding ontvangen van u als 

ouders of via de hoofdluiscommissie dan blijven de hoofdluiszakken in gebruik.  

De hoofdluiszakken zijn mede bekostigd door de oudervereniging.  

 

Het streven is om binnen een week na afloop van een vakantie (meestal op 

vrijdag) te controleren op hoofdluis. In uitzonderlijke gevallen kan controle 

een week later plaatsvinden. Tot deze tijd blijven de luizenzakken hangen 

Indien u het bezwaarlijk vindt dat uw kind op hoofdluis gecontroleerd wordt, kunt u 

contact opnemen met Ilona Beaumont. 

Constateert u hoofdluis bij uw kind(eren) geef het door aan de 

groepsleerkracht dan kunnen wij hierop andere ouders informeren dat er 

hoofdluis heerst en een extra controle inplannen.  

 

 
 

 

 



 

                 

Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen 

op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.   

In de scholen van Kindante bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders en 

personeel. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een 

school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de 

medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. 

Hierin staat hoe de verkiezingen plaatsvinden.  

 

Taken medezeggenschapsraad  

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. 

Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De 

medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het 

bestuur van de school. Alle rechten van de  medezeggenschapsraad staan in de Wet 

medezeggenschap op scholen (WMS). 

 

De medezeggenschapsraad heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht; dit is 

vastgelegd in het MR-reglement van elke school. 

• Instemmingsrecht onderwijs 

Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van 

het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van 

wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk 

instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. 

Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige 

ouderbijdrage.  

• Adviesrecht onderwijs 

In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen 

aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld 

over aanstelling van de schoolleiding of t.a.v. besluiten van het bestuur met 

betrekking tot personele aangelegenheden. Het schoolbestuur moet serieus 

reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de 

adviezen niet over te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat een aantal zaken voor alle scholen van toepassing zijn hebben de afzonderlijke 

MR-en een aantal taken en bevoegdheden overgedragen aan de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR). De leden van de GMR worden gekozen door de leden 

van de afzonderlijke medezeggenschapsraden en zijn als personeelslid in dienst van 

Kindante of ouders die een kind hebben op één van onze Kindantescholen. Het aantal 

ouders en personeelsleden binnen de GMR is gelijk. 

 

Naast de formele Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor alle scholen 

bestaat er binnen Kindante ook een GMR-platform. De GMR voert overleg met het 

GMR-platform om zodoende de betrokkenheid en inspraakmogelijkheid vanuit alle 

MR-en te vergroten. 

Het GMR-platform bestaat uit afgevaardigden van de MR-en van de afzonderlijke 

scholen. In het GMR-platform zitten van elke school twee personen waarvan één 

namens de ouders en één namens het personeel.  

De GMR is het formele overlegorgaan met het College van Bestuur.  

 

Als u meer wilt weten of denkt u een bepaald idee of probleem te hebben, dat bij ons 

als MR thuis hoort, dan staan wij u graag te woord. 

 

Een e-mail sturen kan ook: mr@bspetruscanisius-puth.nl 

 
De samenstelling van de huidige MR is als volgt:  

personeelsgeleding: 

dhr. Tim Prince  

mevr. Marianne Kitzen  

vacature  

 

oudergeleding:     

mevr. Ingrid Coolen (voorzitter)  

mevr. Chantal Haagmans (secretaris)  

mevr. Olga Chappin  (vertegenwoordigd MR bij het GMR-platform)  

 

De directie van de school treedt op als adviseur 
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BIJLAGE E 
 

 

In verband met de veiligheid van uw kinderen zijn verschillende regels opgesteld. Wij 

vragen u met klem deze te volgen.  

Stuur uw kind niet te vroeg naar school. Vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen 

is er toezicht. Natuurlijk ook niet te laat. Want de lessen starten om 8.30 uur/13.00 

uur.  

De brigadiers (8.15-8.30 uur en 12.45-13.00 uur) zijn niet meer op hun post en uw kind 

stoort de lessen.  

 

De verkeerssituatie is de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. Deze wijziging heeft een 

aantal gedragsregels tot gevolg.  

 

De verkeersmaatregelen zijn als volgt:  

- Er is één oversteekplaats met brigadiers: bij het hoofdgebouw. Hier dienen alle 

leerlingen/ouders/opa’s & oma’s/verzorgers over te steken. (goed voorbeeld 

doet goed volgen!) Oversteken mag nadat het tweede fluitsignaal is gegeven.  

- Brengt u uw kind met de auto naar school? De enige parkeermogelijkheden 

zijn het marktplein en de parkeerplaats bij de gymzaal. Wij vragen u 

dringend uw kinderen NIET aan de straat te laten uitstappen en 

NIET te parkeren op of voor de op/uitrit van de buurtgenoten. Dit is 

zeer hinderlijk voor de brigadiers en de omwonenden!  

- Een zeer onveilig punt is de ingang/uitgang van het paadje bij de 

oversteekplaats. Tijdens het gezamenlijk oversteken kunnen kinderen en 

leerkrachten de situatie vaak niet meer overzien. We vragen u om met uw 

kind af te spreken dat u bij de garages blijft wachten. Wij zorgen er dan voor 

dat uw kind veilig aan de overkant komt. Dus a.u.b. niet wachten bij de 

ingang van het paadje aan de Kerkweg! 

- Een tweede onveilig punt is het stukje trottoir richting gymzaal. Vaak wordt de 

stoep versperd door wachtende ouders, zodat de kinderen over de 

fietsstrook of de rijweg moeten lopen. Wacht u liever bij de parkeerplaats bij 

“Trefputh”. We vragen u dringend om de stoepen vrij te houden.  

- Eenmaal op school, kunnen de leerlingen alleen met toestemming van de 

leerkrachten en na contact met ouders deze weer verlaten (vergeten spullen 

halen etc.). 

 

 

 

 

 

 

De laatste jaren wordt het onderwijs geconfronteerd met een groot tekort aan 

(vervangende) leerkrachten. 

Soms is het onmogelijk om een zieke/afwezige leerkracht te vervangen. Als een 

leerkracht zich afmeldt/ ziek is, volgen we de hierna aangegeven procedure. 

 

1. Bij ontvangst van melding van afwezigheid van een leraar schat de directeur 

aan de hand van de ter beschikking staande gegevens op dat moment in 

hoelang vervanging noodzakelijk is. 

2. De vervanging wordt aangemeld bij de coördinator vervangingen binnen het 

cluster waartoe ook onze school valt. Deze gaat op zoek naar een 

beschikbare vervanger.  

3. Als het niet lukt om vervanging te krijgen wordt bekeken of er intern een 

oplossing kan worden gevonden zo niet treedt het noodscenario in 

werking.  

 

Noodscenario vervanging:  

 

De leerlingen van de groep van de afwezige leraar worden de eerste dag binnen 

school opgevangen. (bijvoorbeeld gesplitst ondergebracht in de overige groepen). 

Als in de loop van de dag blijkt, dat er geen vervanging beschikbaar is, informeren 

we de ouders schriftelijk via hun kinderen dat de betreffende leerlingen tot nader 

bericht thuis moeten blijven. De directeur zal blijven proberen vervanging te krijgen. 

 

Voor ouders/verzorgers die beslist geen opvang kunnen regelen, biedt de school de 

mogelijkheid tot opvang op school. Er wordt echter geen onderwijs gegeven. 

 

Bij langdurige afwezigheid van de leerkracht en het ontbreken van een vervangende 

leerkracht zien we ons genoodzaakt wisselend een groep een dag thuis te laten.   

 

Als blijkt dat de vervanging alsnog geregeld kan worden, dan informeren we de 

betreffende ouders/verzorgers telefonisch en komen de kinderen de daaropvolgende 

dag ook weer naar school. 

Het voorgaande geldt ook als de afwezige leerkracht gemeld heeft dat het werk 

weer hervat kan worden. 

 

 

 

 

 



BIJLAGE F:  

 

Er zijn wettelijke afspraken die scholen dienen te volgen bij schoolwisseling. Deze 

afspraken zijn opgenomen in de schoolgids. 

 

Onze schooldeuren zijn om veiligheidsredenen gesloten. Bezoekers kunnen zich via  

de bel melden. Ons schoolgebouw is een openbaar gebouw voor mensen die 

betrokken zijn bij de schoolorganisatie.  Mensen die geen betrokkenheid hebben met 

de activiteiten binnen het schoolgebouw dienen zich altijd te melden bij de conciërge 

of directeur.  

Mocht iemand de school onbevoegd betreden volgen wij de volgende procedure: 

- Wij bevragen de persoon naar zijn bedoelingen t.a.v. aanwezigheid in het 

schoolgebouw. 

- Indien deze persoon niet geacht is om in het schoolgebouw te zijn wordt 

hij/zij verzocht het gebouw te verlaten. 

- Mocht de persoon niet het gebouw willen verlaten, herhalen wij het verzoek 

om het gebouw te verlaten. Indien hij/zij het gebouw niet verlaat, vermelden 

wij dat hij/zij strafbaar is en dat de politie zal worden ingelicht. 

- Bij het alsnog niet verlaten van het gebouw wordt de politie ingelicht en is de 

betrokken persoon strafbaar.  

 

In alle gevallen krijgt veiligheid van kinderen en werknemers de prioriteit.  

 

Basisonderwijs schooljaar 2018-2019 

 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, 

geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 18 jaar. Wij nodigen 

uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met 

vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons 

terecht. Het team JGZ  werkt nauw samen school en met andere organisaties in het 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

 

Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 jaar en 10 

jaar. Tijdens het onderzoek kijken we bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te volgen probeert de GGD 

eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt dat uw  

kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig is. We 

werken hierin nauw samen met andere organisaties binnen het CJG. 

De onderzoeken vinden plaats in het CJG, op school of bij de GGD Zuid Limburg.  

 

U als ouder/verzorger kent uw kind het beste. Om te weten of er dingen zijn waar 

we extra op moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. 

Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod.  

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind. 

 

In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen 

tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Meisjes 

krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden bovendien de HPV-vaccinatie tegen 

baarmoederhalskanker.  

U ontvangt een oproep voor de gratis prikken. 

  

Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Is er sprake van 

leerproblemen of andere problemen. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op 

met het Team JGZ. Wij helpen u graag!  

   

Janna vd. Zand, jeugdarts,   

Kirsten Vrijman, jeugdverpleegkundige;  

Miriam Schrage-Coenen, doktersassistente; 

 

Team JGZ, unit Westelijke Mijnstreek  

E: infojgz.westelijkemijnstreek@ggdzl.nl  

T:   046-8506694 (maandag t/m vrijdag 8.30-12.30uur) 

www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezondheid/jeugdgezondheidszorg 
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De Collectieve Verzekeringen voor de leerlingen van Stichting Kindante, 

leren leren leren leven. 

 

Stichting Kindante heeft voor alle leerlingen van al haar scholen een aantal Collectieve 

verzekeringen afgesloten, die we hieronder graag nader toelichten. 

De Aansprakelijkheidsverzekering: 

Stichting Kindante heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten  voor die situaties 

waarin zij verantwoordelijk wordt gehouden voor het doen of laten van haar leerlingen 

en personeelsleden (*), zolang zij onder toezicht staan van de school. Onder toezicht 

staan van de school betekent dus, tijdens schooluren, schoolreizen en excursies. Maar 

bijv. niet op weg van huis naar school en terug. Omdat deze polis dus de 

aansprakelijkheid van Stichting Kindante dekt in de zin van nalatig handelen dan wel 

verwijtbaar handelen voor het doen of laten van haar leerlingen en personeelsleden (*), 

kan het onder bepaalde omstandigheden voorkomen dat een schade niet onder de 

schoolpolis thuishoort, maar gemeld moet worden bij de eigen 

aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren van de leerling c.q. van zijn/haar ouders. 

In die gevallen zal door de verzekeraar van Stichting Kindante e.e.a. met de ouders 

verder worden afgestemd. 

(*) Leerlingen en personeelsleden zijn alle bij Kindante ingeschreven studerenden, 

personeel van Kindante alsmede vrijwilligers en stagiaires gedurende de tijd dat zij 

werkzaamheden uitvoeren t.b.v. Kindante.  

De Collectieve Ongevallenverzekering: 

Alle leerlingen en personeelsleden (*) van de scholen zoals deze vallen onder Stichting 

Kindante zijn automatisch verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen. Deze Ongevallen 

polis is geldig gedurende alle schoolactiviteiten, dus ook tijdens reizen en excursies en 

ook tijdens het stagelopen, maar ook tijdens het gaan van school naar huis en omgekeerd 

gedurende ten hoogste één uur vóór en één uur ná het verlaten van de school. Voor 

zover deze afstand niet binnen één uur af te leggen is, geldt de verzekering gedurende de 

tijdsduur, waarbinnen de afstand redelijkerwijze wel af te leggen is. De verzekering ziet 

er verder als volgt uit: 

 

1) Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval     € 100.000,- 

2) Bij overlijden als gevolg van een ongeval             €   10.000,- 

3) Geneeskundige kosten als gevolg van een ongeval in aanvulling op de eigen 

zorgverzekering                             totaal  €     2.500,- 

Tandheelkundige kosten als gevolg van een ongevalcin aanvulling op de eigen 

zorgverzekering, als er een beschadiging is ontstaan aan tenminste twee tanden 

of kiezen.                                 

De rubriek "Ongevallen met blijvende invaliditeit" is voor iedere leerling heel belangrijk 

omdat jongeren bij een blijvende invaliditeit alleen maar aanspraak kunnen maken op de 

(beperkte) voorzieningen uit hoofde van de WAJONG regeling (WAO voor Jongeren) 

Bij de collectieve verzekeringen geldt dat het gaat het om een aanvullende dekking, wat 

betekent dat geen vergoeding wordt verleend wanneer deze schade op een andere polis 

verhaald kan worden. Vanzelfsprekend is onze verzekeringsmakelaar, Meeùs Assurantiën 

BV, bereid hierbij de helpende hand te bieden. 

Essentieel bij alle genoemde elementen is de definitie wanneer er sprake is van een 

ongeval:  

“een gebeurtenis waarbij een verzekerde plotseling wordt getroffen door een van buiten 

af op hem inwerkend geweld, waardoor hem in één ogenblik lichamelijk letsel wordt 

toegebracht, mits aard en plaats van het letsel geneeskundig zijn vast te stellen.”  

 

Ouders die deze verzekerde bedragen te laag vinden of de voorkeur geven aan een 24 

uurs dekking gedurende 7 dagen per week, kunnen tegen een speciaal tarief bij onze 

schoolverzekeraar een aanvullende verzekering afsluiten. Daarvoor zijn op school 

speciale aanvraagformulieren te verkrijgen. 

*) Leerlingen en personeelsleden zijn bij Stichting Kindante ingeschreven studerenden, 

personeel van Stichting Kindante alsmede vrijwilligers en stagiaires gedurende de tijd dat 

zij onder autoriteit resp. verantwoordelijkheid van de directie van Kindante op reis resp. 

met excursie gaan. 

 

Naast deze Collectieve Ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering heeft Stichting 

Kindante ook gezorgd voor een verzekering van de bagage tijdens door school 

georganiseerde reizen en excursies. Onder die verzekering is de bagage van iedere 

deelnemer verzekerd, alsmede een extra dekking voor ziektekosten en kosten van 

repatriëring. Ook terugreiskosten voor de leerling bij een onverhoopt ernstige situatie 

thuis, zijn eveneens onder deze polis meeverzekerd. 

 

Tussenschoolse opvang 

Scholen die tussenschoolse opvang onder eigen beheer hebben georganiseerd:  

In die gevallen dat het overblijven wordt verzorgd (toezicht en begeleiding) door de 

school, berust de verantwoordelijkheid alsdan ook bij de school. De genoemde 

Kindanteverzekeringen Aansprakelijkheid en collectieve ongevallenverzekering zijn dan 

van toepassing. 

 

Scholen die tussenschoolse opvang hebben uitbesteed aan derden: 

Bij scholen die het toezicht en de begeleiding bij overblijven hebben uitbesteed aan een 

andere vereniging of stichting, ligt voor de gebeurtenissen -waarbij sprake is van enig 

verwijtbaar handelen dan wel nalaten van de personeelsleden van de stichting- tijdens dit 

overblijven de verantwoordelijkheid bij die betreffende vereniging of stichting. De 

aansprakelijkheidsverzekering van Kindante is derhalve in deze situatie niet van 

toepassing. 

 

De toelichting in dit schrijven is natuurlijk een uittreksel van de belangrijkste gegevens en 

hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Wie precies de voorwaarden 

en verdere regels wil weten kan daarvoor bellen met de schoolverzekeraar. Dat is 

Meeùs Assurantiën te Den Haag. Het telefoonnummer is 070-3028544. U kunt dan 

vragen naar de relatiebeheerder Robert Jan Donker of de accountmanager Saskia 

Knegtmans.  



  

Schoolgebouw  

Hoofdlocatie:   Kerkweg 107,  

   6155 KL Puth   tel. 046-4431589 

    

Directeur: 

Ilona Beaumont  Rembrandtlaan 22,   tel. 046-4749820 

   6165 AX Geleen  (bij noodgevallen) 

Peuterspeelzaal: 

Ut Rengelpötje  Kerkweg 107,  

   6155 KL Puth   tel. 046-4432212 

 

Stichting “Spelenderwijs” Houtmanstraat 2 

   6163 HR Geleen  tel. 046-4235332 

 

 

Naschoolse opvang: 

Stg. Kinderopvang Humanitas  

BSO De Vrijbuiters  Kerkweg 64,   

   6155 KN  Puth   tel. 046-4495995 

 

Gymzaal 

Trefputh   Kerkweg 117 

   6155 KL Puth   

 

Ouderraad 

Mw. S. Riga(voorzitter)       tel. 046-4434718  

Mw. Saive  (secretaris)  

Dhr. M. Coolen (penningmeester)       tel. 046-4438000 

Dhr. J. de Vries (VEBO-coördinator)    

 

Overblijfkaarten/bonnen:   

Mw. M. Neis         via schooladres 

     

Verkeersbrigadiers 

Mw. M. Neis          via schooladres 

 

 

 

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad 

Oudergeleding:    Correspondentieadres: 

Mw. I. Coolen (voorzitter)   MR bs. Petrus Canisius 

Mw. C. Haagmans (secretaris)  Kerkweg 107 

Mw. O. Chappin     6155 KL Puth  

      mr@bspetruscanisius-puth.nl 

 

Personeelsgeleding:  

Mw. M. Kitzen 

Dhr. T. Prince 

Vacature  

 

Buitenschoolse activiteiten: 

Biblionova    Ligne 2, 6131 MT Sittard  

     Postbus 66   tel. 046-4510303 

     6130 AB Sittard 

     www.dedomijnen.nl/bibliotheek   

 

Typelessen        Onderwijsinstituut Manhattan 

         Minderbroederssingel 33a 

         6041 KH Roermond     tel. 0475-318611 

  

JIS         Burg. Pijlsstraat 1e  

         6365 CG Schinnen           tel. 046-4434907 

         www.hetjis.nl  

 

Madscience        Handelsstraat7  

                       6135 KK, Sittard   tel. 046-4009537 

 

Ecsplore:        Stichting Ecsplore 

Cultuur na school       Bezoekadres: Kampstraat 38c - 6163 HG Geleen 

        Postadres: Postbus 110 - 6160 AC Geleen 

        T 046 - 475 72 61 

        M post@ecsplore.nl    
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Privacygevoelige gegevens 

Privacygevoelige gegevens van kinderen worden enkel verzameld ten behoeve van 

(verplichte) administratie. Alleen collega’s die de gegevens nodig hebben in hun 

dagelijkse werk hebben toegang tot deze gegevens. Uiteraard zijn deze omgevingen 

beveiligd middels wachtwoorden en beveiligde verbindingen. Alle data worden niet 

langer bewaard dan wettelijk verplicht. 

 

Uitwisseling met derden 

Daarnaast worden verplicht gegevens uitgewisseld met de overheid, de 

leerplichtambtenaar of de onderwijsinspectie. Met partners zoals zorgverlening, 

logopedie, huisarts worden, alleen indien strikt noodzakelijk,  gegevens (beveiligd) 

uitgewisseld. Uitgevers van educatieve software gebruiken geanonimiseerde 

gegevens. 

 

Meldpunt datalekken 

Kindante heeft ook een wettelijk verplicht “meldpunt datalekken” (bijvoorbeeld 

iemands iPad is gestolen of een laptop is uit de auto ontvreemd). Zo kan snel 

gehandeld worden mochten er privacygevoelige gegevens op staan.  

 

Afspraken 

Daarnaast gelden voor alle medewerkers van Kindante tal van afspraken en 

gedragsregels, die vanuit het bewustzijn van privacy  belangrijk zijn. We noemen er 

een paar: 

 We gebruiken foto’s van uw kind(eren) voor intern en/of extern gebruik 

alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. 

 Niemand kan zomaar foto’s gaan maken op school en die delen met 

anderen. 

 Na werktijd ligt er geen privacygevoelige informatie op werkbureaus. 

 Nergens hangen lijsten met namen, adressen of telefoonnummers. 

 We locken computerschermen bij het verlaten van de werkplek. 

 We hebben we geen papieren lijstjes met wachtwoorden. 

 Dat wat we op papier bewaren (zoals dossiers) ligt veilig achter slot en 

grendel. 

 We gebruiken geen USB-sticks. 

  

Kindante heeft een vastgesteld beleid rondom bescherming van privacy. Dit 

document kunt u opvragen bij de leidinggevende van de school van uw kind(eren).  

Hierbij willen we benadrukken dat het omgaan met privacygevoelige gegevens 

mensenwerk is en continue aandacht vereist.  
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