
 

Praktische zaken A t/m Z  
Schooljaar 2022-2023 

Bijlage bij de schoolgids van PCBS De Vlieger 
 
In dit document worden allerlei praktische zaken en afspraken beschreven die van belang 
zijn, voor u of uw kind, voor de alledaagse schoolsituatie in schooljaar 2022-2023. Dit 
document is een bijlage bij onze schoolgids. Beide documenten ontvangt u aan het begin van 
ieder schooljaar. 
 

Adresgegevens leerlingen 
Wij vragen u jaarlijks een bereikbaarheidsformulier in te vullen inzake uw bereikbaarheid overdag. 
Dit voor het geval er iets met uw kind mocht zijn. Wilt u gewijzigde gegevens zo spoedig mogelijk aan 
ons doorgeven?  
 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  
Op onze school is een privacyreglement van toepassing dat te vinden is op onze website. Hierin 
worden onder andere de doelen en grondslag van verwerking van persoonsgegevens beschreven 
alsook wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Tevens kunt u op de site het protocol Sociale 
Media vinden. Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de 
website van de school zal vooraf toestemming aan u worden gevraagd. U als ouder/verzorger mag 
altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om een eerder gegeven instemming in te 
trekken.  
 

Chromebook 
Vanaf groep 4 werken alle kinderen op een eigen Chromebook. Dit device krijgen de kinderen in 
bruikleen van school. Met de ouders wordt een bruikleenovereenkomst afgesloten voor het gebruik 
van de Chromebook. Daarin staat hoe er wordt omgegaan met schade welke wordt veroorzaakt door 
de leerling. Aan kinderen wordt geleerd netjes hiermee om te gaan. Indien de leerling schade 
veroorzaakt aan een device, worden de leerling en zijn of haar ouders hiervoor aansprakelijk gesteld. 
Het gaat hierbij niet om gewone gebruiksschade als slijtage. In dat geval zal school voor de reparatie 
zorgen.  
 

Doubleren 
Met betrekking tot het doubleren is geen bepaling opgenomen in de Wet Primair Onderwijs. Het is 
de school als deskundige die bepaalt of een kind wel of niet een klas moet doubleren. Uiteraard dient 
dit wel deugdelijk onderbouwd te zijn en in gesprek met de ouders. Er ontstaat een probleem indien 
ouders en verzorgers, na diverse gesprekken met leerkracht, intern begeleider en/of directie, het 
niet eens zijn met de doublure. Als school aangeeft dat het niet mogelijk is het kind naar de volgende 
klas te bevorderen en ouders/verzorgers dit toch willen, dan zullen zij helaas op zoek moeten naar 
een andere basisschool.  
 
 



Fietsen 
Er is ruimte voor stalling van fietsen. Kinderen die dicht bij de school wonen verzoeken wij lopend te 
komen. Dit in verband met de beperkte stallingen. Zet de fiets altijd op slot! De school is niet 
aansprakelijk voor beschadiging en/of zoek raken van de fietsen of onderdelen ervan. In het belang 
van een ieders veiligheid is er de regel dat er op het plein en de stoep door niemand gefietst wordt.  
 

Fotograaf 
Dit schooljaar komt de fotograaf op maandag 22 en dinsdag 23 mei 2023. 
 

Fruitdag 
Op dinsdag en donderdag is het fruitdag op school. Op deze dag is het de bedoeling dat u uw 
kind(eren) fruit meegeeft voor de kleine pauze. Dit wordt door ons zeer gewaardeerd.  
Op andere dagen verwachten we een gezond tussendoortje. Dit kan ook fruit zijn, maar bijv. ook een 
boterham of een gezonde koek. 
 

Gebouwindeling 
Dit schooljaar zijn de groepen als volgt verdeeld over de gebouwen: 
Hoofdgebouw: groepen 1/2, 7 en 8. Vliegveld: groepen 3, 4, 5 en 6.  
 

Gevonden voorwerpen 
Wij willen u vragen goed op te letten of alles wat de kinderen mee naar school nemen ook werkelijk 
weer thuis komt. Wij adviseren u op bekers, broodtrommels, gymkleding, laarzen en jassen etc. 
namen of initialen te zetten. Meld bij de leerkracht als u iets kwijt bent. In elk gebouw staat een doos 
met gevonden voorwerpen. 
 

Groepsinformatiebrief 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de leerkracht van uw kind een 
groepsinformatiebrief. In deze brief staat specifieke informatie beschreven die geldt voor de groep 
van uw kind. Hierbij kunt u denken aan de gymtijden, benodigdheden voor op school, afspraken over 
huiswerk etc. 
 

Hoofdluis 
Op onze school is het gebruik van de luizenzak niet (meer) verplicht. Mocht u toch een luizenzak aan 
willen schaffen dan kunt u deze bij de administratie (Ingrid Breeschoten) aanschaffen voor € 5,-. Wij 
blijven u echter wel adviseren uw kind wekelijks te controleren en aan ons door te geven als uw kind 
hoofdluis heeft. Wanneer er hoofdluis geconstateerd is, wordt u via Social Schools hiervan op de 
hoogte gebracht. Indien vanuit school hoofdluis wordt geconstateerd, nemen wij contact met u op 
om uw kind op te halen en vervolgens thuis te behandelen. De volledige beschrijving van het 
luizenprotocol kunt u vinden op de website van onze school. Na elke vakantie worden alle leerlingen 
op hoofdluis gecontroleerd. 
 

Inspectie 
Mocht u de inspectierapporten van De Vlieger willen bekijken, dan kunt u dit doen op onze site en op 
de site van het Ministerie van Onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl  Op deze site kunt u doorklikken 
naar het laatste rapport. 
 

Jeugdgezondheidszorg 
De afdeling Jeugdgezondheidszorg neemt de zorg van het Consultatiebureau over wanneer uw 
kind 4 jaar is geworden. Deze organisatie werkt vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Op 
de leeftijd van 5 en 10 jaar wordt u met uw kind uitgenodigd voor een onderzoek en gesprek. In 
overleg met u worden bevindingen van het onderzoek zo nodig met school besproken. Wanneer er 



vragen zijn over de ontwikkeling van uw kind, kunt u, een extra onderzoek aanvragen bij de JGZ. 
Ook de school kan dit, met uw toestemming, aanvragen. De JGZ verzorgt de vaccinaties op 9-jarige 
leeftijd (DTP/BMR) en op 12-jarige leeftijd (HPV). De JGZ maakt gebruik van adresgegevens uit de 
leerling administratie van de school. JGZ Ypenburg, Laan van Hoornwijck 152, Den Haag, telefoon 
(070) 752 68 00, e-mail: ypenburg@cjgdenhaag.nl  
 

Kalender 
De kalender staat in Social Schools en kunt u eenvoudig aan uw digitale agenda toevoegen. 
 

Kerk 
Vanuit onze christelijke identiteit hebben we driemaal een activiteit in kerkgebouw ‘De Toevlucht’. 
We hebben aan het begin van het jaar een startviering. Ook vieren wij Kerst en Pasen in de kerk. De 
vieringen vinden voornamelijk plaats onder schooltijd en we verwachten dat alle leerlingen hierbij 
aanwezig zijn. De wijkpredikant is Ds. Attie Minnema. Zij is te bereiken op telefoon (015) 361 94 71 of 
via e-mail: A.Minnema@planet.nl.  
 

KIES (Kinderen in Echtscheiding Situatie) 
De KIES-groep is een groep kinderen die te maken hebben met een echtscheidingssituatie van hun 
ouders. Onder begeleiding van twee geschoolde trainers komen kinderen (vanaf groep 4) een aantal 
bijeenkomsten bij elkaar, om met elkaar te praten over hun ervaringen en gevoelens. Hiervoor kunt 
u uw kind opgeven bij de intern begeleider, bij wie u ook meer informatie kunt krijgen hierover.  
 

Kleuters als vierjarige naar school 
Vaak merken wij dat het voor kleuters, die pas op school zijn, een hele stap is om op school te 
starten. U kunt daar ten aanzien van een aantal punten in meewerken. Het is van belang om uw kind 
te volgen en goed te letten op welke signalen hij/zij geeft, bijvoorbeeld ten aanzien van 
vermoeidheid. Hieronder drie aspecten die wij in het bijzonder willen noemen: 

• Wij nemen aan dat vierjarigen niet meer met een speen in de mond naar school komen, dit 
in verband met de taalontwikkeling.  

• Kleuters moeten zindelijk zijn anders mogen zij nog niet naar school, over het algemeen 
moeten zij zelf hun toiletzaken kunnen regelen. Natuurlijk is de leerkracht bereid om te 
helpen bij kleding of sanitaire ongelukjes.  

• Ten derde is het belangrijk dat uw kind ook als vierjarige niet te veel afwezig is. Sociale 
omgang leert een kind bijvoorbeeld op school vooral door er te zijn en mee te maken wat de 
groep leert en met elkaar beleeft.  

 

Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR van De Vlieger is een door de ouders/verzorgers en personeel gekozen overlegorgaan. De MR 
bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. Een MR-lid heeft vier jaar zitting in de raad. De MR praat actief 
mee over zaken die uw kind - direct of indirect - aangaan. De MR heeft in bepaalde zaken 
instemming- of adviesrecht. Dit is reglementair vastgelegd. De MR streeft naar een constructief 
overleg met het bestuur, de directie, de ouders, oudercommissie en het team van De Vlieger. De MR 
volgt via de notulen en overige correspondentie het overleg in de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR), die zaken behandelt die alle scholen van Lucas Onderwijs aangaan. 
Het jaarverslag van de MR worden gepubliceerd op de website van de school. Daarnaast plaatst de 
MR berichten in de nieuwsbrief van de school over onderwerpen die op dat moment spelen. Vanuit 
het team zijn Miranda van der Hoeven, Chantal Hof en Antoinette Mechelse lid van de MR.  
 
 
 



De directeur is, indien gewenst, bij MR vergaderingen aanwezig namens het bevoegd gezag. De 
directeur is geen officieel lid, maar gesprekspartner van de MR. Vanuit de ouders en verzorgers zijn 
de leden:  

• Fleur Snijders (moeder van Reza groep 8B en Lasse 3A) 

• Peter Rog  (vader van Martin groep 8B en Christiaan groep 4B)  

• Melissa Huesken – Verhaar (moeder van Noa groep 5B en Pip groep 3B) 
Correspondentie aan de MR kunt u richten aan: mr@pcbsdevlieger.nl 
 
De MR probeert jaarlijks een thema-avond of ochtend te organiseren over een actueel onderwerp 
dat ouders en verzorgers van kinderen in de basisschoolleeftijd bezighoudt. Hierover wordt u tijdig 
geïnformeerd en uitgenodigd.   
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Een basisschool heeft een signaleringsfunctie voor wat betreft zorgen rondom de ontwikkeling van 
de leerlingen. Onze school werkt (wettelijk verplicht) met de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling en de landelijke verwijsindex. Deze meldcode geeft richtlijnen voor scholen wat 
ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. De meldcode staat 
op: www.meldcode.nl.  
 

Mobiele telefoons 
Leerlingen in groep 6 t/m 8 hebben vaak een mobiele telefoon bij zich. Om ongelukken en 
misverstanden te voorkomen leveren de leerlingen de mobiele telefoons bij aankomst op school in 
bij de leerkracht. De leerkracht bewaart de doos met mobieltjes in een afgesloten kast. Het 
meenemen van een mobiele telefoon is op eigen risico. De telefoon dient uit te staan tijdens 
schooltijd. Mocht de telefoon niet uit staan en in de klas afgaan, dan heeft dit (afhankelijk van de 
situatie) consequenties. 
 

Onderwijsbegeleidingsdienst  
Onze school maakt gebruik van het aanbod van het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (HCO) 
ten behoeve van de onderwijsinhoudelijke organisatie en begeleiding. Als het noodzakelijk is, kan het 
HCO ook onderzoek doen ten aanzien van een individuele leerling.  
 

Ouderbijdrage 
Voor het basisonderwijs in Nederland wordt geen schoolgeld geheven door het Rijk. De vergoeding 
aan de scholen is echter zodanig dat aan alle ouders en verzorgers jaarlijks een vrijwillige financiële 
bijdrage wordt gevraagd. De school heeft zelf geen extra geld voor feesten en/of vieringen. Deze 
vrijwillige bijdrage wordt gebruikt voor het financieren van extra activiteiten naast het gewone 
onderwijsprogramma. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen etc. Let op: de schoolreis zit 
niet in de ouderbijdrage en hiervoor ontvangt u apart een factuur. Voor schooljaar 2022-2023 is de 
ouderbijdrage vastgesteld op € 34,- per kind. Start uw kind in de maand maart (en later) dan is de 
ouderbijdrage € 17,00.  De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld, na instemming 
van de oudergeleding van de MR.  
 
De facturatie van ouderbijdragen gaat via WIS Collect. Via een factuur ontvangen ouders/verzorgers 
een link naar een persoonlijke omgeving binnen WIS Collect. In deze omgeving staan de facturen die 
betrekking hebben op het betreffende kind en de betaling kan dan via iDEAL gedaan worden. In een 
instructiefilmpje staat wat de concrete werkwijze zal zijn: www.wis.nl/ouders.   
 
U kunt er ook voor kiezen in termijnen te betalen. Het is echter wel de bedoeling om alle termijnen 
voor het einde van het kalenderjaar 2022 betaald te hebben. Als de ouderbijdrage een hoge 
financiële drempel voor u vormt, kunt u in aanmerking komen voor een korting- dan wel 



kwijtscheldingsregeling. U kunt hiervoor contact opnemen met de directeur van de school. Het niet 
betalen van de ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van deelname aan activiteiten.   
 
Hieronder de rekeningnummers van school: 
Oudercommissie PCBS De Vlieger: NL 38 ABNA 055 53 82 397 
Overige zaken PCBS De Vlieger: NL 54 ABNA 057 10 45 766 
 

Ouderhulp 
Er worden ieder jaar, met behulp van de oudercommissie, verschillende activiteiten voor de kinderen 
georganiseerd. Bij de organisatie en uitvoering van feestelijke activiteiten en excursies kunnen we de 
hulp van ouders goed gebruiken. Aan het begin van het schooljaar zal de leerkracht u op de hoogte 
brengen van de activiteiten waar uw hulp bij gewenst is. U kunt zich opgeven de bij de leerkracht.   
 

Oudercommissie (OC) 
Aan De Vlieger is een oudercommissie verbonden. De school is enorm blij met deze enthousiaste 
betrokken ouders en verzorgers die de leerkrachten helpen bij het organiseren van feesten en 
vieringen. De oudercommissie heeft zelf een huishoudelijk reglement opgesteld. De oudercommissie 
is bereikbaar via email: oc@pcbsdevlieger.nl 
 
De OC heeft o.a. de volgende taken. 

• Schriftelijke informatie geven in de nieuwsbrieven ten aanzien van activiteiten. 

• Het verlenen van medewerking aan of het doen van voorstellen voor binnen- en 
buitenschoolse activiteiten (schoolreisjes), zoals: feesten en vieringen (te denken aan 
Paasviering, Sinterklaas, Kerst ed.). 

• Buitenschoolse recreatieve, sportieve en feestelijke evenementen, zoals de avond4daagse. 

• Het beheren en besteden van de financiën van de oudercommissie. De penningmeester 
draagt, samen met de administratie van de school, de verantwoording voor de uitvoering van 
het financieel beheer, zoals vastgelegd in een begroting en jaarlijkse verantwoording.  

 
De OC heeft voor een goede uitvoering van de taken een aantal commissies ingesteld dat gelijk is aan 
de commissies van de school. In deze commissies hebben ook teamleden zitting. De OC komt 
ongeveer 1x per maand bij elkaar voor een vergadering waarin de stand van zaken van de diverse 
werkgroepen wordt gerapporteerd, actiepunten worden opgezet en informatie en vragen met de 
schoolleiding worden uitgewisseld. U kunt lid worden van de oudercommissie. Heeft u interesse of 
wilt u meer weten over de OC van De Vlieger, dan kunt u contact op nemen met ons secretariaat: 
oc@pcbsdevlieger.nl, of maak een praatje met een oudercommissielid op het schoolplein. 
 
Leden: 

• Natalie Suurland (moeder van Indy 7B) 

• Shirley Kalmijn (moeder van Noah 7B) 

• Nicoline Kroos (moeder van Julian 7B) 

• Natasja Potinoor (moeder van Michael 7B en Sierra 5A) 

• Rukiye Ates (moeder van Alperen 7A) 

• Ramona Ratiram (moeder van Viraaj 4A) 
   
  



 

Personeel  
Hieronder treft u de personele bezetting van de school aan: 
 

naam groep/taak ma di woe do vrij 

Chantal Hof 1-2 A  X  X X X 

Ilse Peterse 1-2 A   X    

Anja Luijten 1-2 B X X X  X 

Dewi Grundeken 1-2 B    X  

Miranda van der Hoeven 1-2 C X X X X X 

Dewi Grundeken 1-2 D X X    

Marcia Uiterdijk 1-2 D   X X X 

Ilse Peterse Ondersteuning groepen 1-2 X     

Sylvia Benard 3A X X X  X 

Lynn Vis 3A    X  

Tiffany Hegger 3B X  X X X 

Vacature 3B  X    

Sylvia van Oort 4A X X X X X 

Faaria Abdoellakhan 4B X X X X X 

Francine Willems 5A X X    

Esther Haneveld 5A   X X X 

Antoinette Mechelse 5B X X X X X 

Lynn Vis 6A X X    

Ashok Jamal 6A   X X X 

Kim van der Leur 6B X X  X X 

Vacature (v.v. Jeffrey Noordzij) 6B   X   

Sandra Boogaard 7A  X X X X 

Nicolet Franssen 7A X     

Kenny Wiersema 7B X  X X X 

Nicolet Franssen 7B  X    

Ilona Schalkwijk 8A X X X X X 

Kim Legerstee 8B X X    

Tineke Dijkstra 8B   X X X 

Irene van der Veer 8C X X X X X 

Jesse Bakker Gymleerkracht X X X X X 

Els Boogaard Onderwijsassistent X X X X X 

Jeffrey Noordzij Onderwijsassistent + invalleerkracht X X  X X 

Nicolette van Vliet IB groep 1 t/m 4 X X  X  

Mandy Guijt IB groep 5 t/m 8  X  X  

Ashok Jamal ICT coördinator  X    



naam groep/taak ma di woe do vrij 

Irene van der Veer Rekenspecialist en begeleider 
stagiaires/nieuwe leerkrachten 

ntb     

Freek Elbers Leerkracht muziek X     X 

Mylène van Ravenswaay Leerkracht beeldende vorming X X    

Raymond van Ham Algemeen medewerker X X X X X 

Ingrid Breeschoten Administratie X  X X  

Razia Aliradja Adjunct-directeur X X X X (X) 

Jeanine Kalkhoven Directeur X X  X X 

 

Protocollen 
Wij hebben verschillende protocollen ontwikkeld, zoals het luizenprotocol, anti-pestprotocol of de 
Chromebook gebruikersovereenkomst. Deze kunt u vinden op de website onder het kopje Praktische 
zaken > Documenten.  
 

Remedial teacher (RT) 
Remedial teaching is het geven van extra onderwijskundige hulp. Soms wordt die hulp individueel 
gegeven, maar het kan ook in groepjes van twee of meer leerlingen plaatsvinden. Eerst wordt 
bekeken waarom een leerling de opdrachten in de klas niet goed kan maken. Daarna wordt er door 
de intern begeleider met de groepsleerkracht besproken op welke manier er hulp geboden kan 
worden. De intern begeleider bepaalt of een kind RT krijgt of niet. Ons beleid is dat een kind één 
periode kort RT krijgt en dat de RT daarna stopt (periode van rust om te kijken hoe en of de extra 
hulp geholpen heeft). Indien we uw kind RT willen aanbieden, dan nemen wij contact met u op. Hoe 
u uw kind thuis kunt helpen, hoort u van de leerkracht.  
 

Rookverbod 
Er geldt een rookverbod in en rondom de school. Wilt u zo vriendelijk zijn niet te roken op onze 
schoolpleinen en buiten de hekken de sigarettenpeuken niet op de grond te gooien, maar in de 
prullenbakken.  
 

Schoolmaatschappelijk werker (SMW) 
Op donderdag is onze schoolmaatschappelijk werker, Lieneke Bauer, aanwezig tussen 8.00 en 14.00 
uur. Wilt u, of uw kind, hiermee in gesprek dan kunt u vrijblijvend binnenlopen of via de intern 
begeleider een afspraak maken. U kunt met allerlei vragen bij de maatschappelijk werker terecht. 
Lieneke Bauer is te bereiken via mail l.bauer@smw-basisschool.nl of 06 – 226 95 381. 
 

Schoolplein en ingangen 
Ouders en verzorgers van kleuters brengen hun kind bij de deur van het lokaal die uitkomt op het 
plein. Ouders en verzorgers van de kleutergroep(en) en groep 3 wachten bij het einde van de 
schooldag buiten op het plein. De leerkracht draagt uw kind dan direct aan u over bij het hek of bij de 
klassendeur. 
 
Ouders en verzorgers van groep 3 t/m 8 kunnen hun kind brengen tot de voordeur. Vanaf 8.20 uur 
gaan de deuren van het hoofdgebouw en het Vliegveld open. Als om 8.30 uur de bel gaat, beginnen 
de lessen. Om 15.00 uur komt uw kind zelfstandig naar buiten.  
Mocht uw kind later op school komen of eerder opgehaald worden (bijv. tandarts, huisarts), gebruikt 
u dan de hoofdingang van het gebouw. 
 



Na iedere vakantie hebben we een inloopweek. Dit betekent dat u, in de week na een vakantie, de 
hele week ’s ochtends uw kind naar school kan brengen tot in de klas. De inlooptijden blijven 
hetzelfde als de gewone tijden, namelijk van 8.20 tot 8.30 uur. We hopen op deze manier, na een 
lange coronaperiode waarin we veel afstand hebben gehouden, alle ouders/verzorgers weer meer te 
betrekken bij het onderwijs aan de uw kinderen.  
 

Schoolreizen / excursies 
In de maand juni is er een schoolreis voor de groepen 1 t/m 7. Voor de kleuters is er eenmaal in de 
twee jaar een circus op school, in plaats van de externe schoolreis. In het kader van een project, het 
aanbod van culturele of creatieve activiteiten of een andere gelegenheid kan een groep op excursie 
gaan. Wij streven ernaar dat een groep twee excursies maakt per schooljaar. Een gedeelte van de 
ouderbijdrage wordt hieraan besteed. De kinderen van de groepen 8 gaan op schoolkamp en gaan 
niet mee op schoolreis. Op de ouderavond voor deze groep ontvangt u meer informatie over het 
kamp en hiervoor volgt een aparte rekening.  
 

Schoolsport 
Wij organiseren sportdagen en schrijven ook in op een aantal sporttoernooien die vanuit 
sportverenigingen worden georganiseerd, meestal op woensdagmiddag. U wordt hierover op de 
hoogte gehouden door de gymleerkracht. 
 

Stagiaires 
Wij hebben contact met de Unit Educatie (voorheen PABO) van verschillende Hogescholen. Ook 
hebben wij contact met de opleiding voor onderwijsassistent. Wij bieden studenten een stageplaats 
voor de praktische oefening van het vak. In een aantal groepen zullen wij studenten opnemen, die 
onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht lessen en opdrachten zullen verzorgen.  
 

Tussenschoolse opvang (ook wel overblijf) 
De tussenschoolse opvang (TSO) wordt verzorgd door Kinderstralen. Van het uur pauze hebben zij 
een half uur eten onder begeleiding van de leerkracht en een half uur buiten of binnen spelen onder 
leiding van medewerkers van de overblijf. Kinderstralen organiseert regelmatig leuke activiteiten, 
inspelend op de behoefte van de kinderen. Tijdens de TSO gelden de schoolafspraken. De 
coördinator, Gaby Smit, is dagelijks aanwezig en dient als aanspreekpunt. Zij is te bereiken via 
telefoonnummer: 06-388 22 123. Het tarief voor de structurele overblijf bedraagt € 1,32 per kind per 
keer. Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 6,00 per kind.  Voor ieder tweede en volgend kind uit één 
gezin hanteren zij een korting van € 0,10. Ook ouder(s) die in het bezit zijn van een bewijs voor 
minder draagkrachtigen kunnen rekenen op een korting van € 0,10. Deze kortingen zijn alleen geldig 
voor structurele overblijf en gelden niet in combinatie met elkaar. U kunt een 
inschrijf/machtigingsformulier downloaden op de site van De Vlieger.  
 

Vakantierooster / vrije dagen 
In overleg met de MR zijn de vakanties en vrije dagen voor komend schooljaar vastgesteld. Het zijn 
nagenoeg dezelfde dagen als afgelopen jaar. 
 
Prinsjesdag: 20 september 2022 Koningsdag: 27 april 2023 

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022 Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023 

Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023 

Voorjaarsvakantie:27 februari t/m 3 maart 2023 2e Pinksterdag: 29 mei 2023 

Paasweekeinde: 7 t/m 10 april 2023 Zomervakantie:  10 juli t/m 18 augustus 2023 

 
 
 
 



Andere vrije dagen  

Studiedag 1: Maandag 19 september 2022   Kindvrije dag 4: Vrijdag 24 februari 2023 
Kindvrije dag 1: Maandag 31 oktober 2022   Studiedag 2: Dinsdag 11 april 2023 
Kindvrije dag 2: Vrijdag 9 december 2022   Kindvrije dag 5: Dinsdag 30 mei 2023 
Kindvrije dag 3: Donderdag 26 januari 2023   Studiedag 3: Vrijdag 16  juni 2022 
 

Veiligheid 
De school heeft een veiligheidsplan dat in te zien is via de directie van de school. Veiligheid heeft 
heel veel aspecten in zich en omvat onder andere beleid ten aanzien van ontruiming en 
bedrijfshulpverlening (BHV). Jaarlijks houden wij (minimaal) twee keer een ontruimingsoefening. De 
kinderen worden regelmatig hierover geïnstrueerd. Ook volgt een groot aantal teamleden 
bijscholingscursussen op het terrein van BHV en EHBO. Incidenten die leiden tot fysiek letsel worden 
aan de ouders en verzorgers gemeld. Fysiek letsel wordt geregistreerd en bewaard in de 
ongevallenregistratiemap bij de directeur. 
 

Verjaardag 
Die ene dag in het jaar is natuurlijk bijzonder en verdient extra aandacht. Kinderen mogen uitdelen in 
de eigen groep. Leerkrachten hoeven wat ons betreft niet op een andere wijze getrakteerd te 
worden dan de leerlingen.  
Wij willen u vragen de traktatie in omvang en hoeveelheid niet te groot te laten zijn (en rekening te 
houden met een gezonde traktatie), maximaal één ding trakteren en geen speeltjes. In onze 
nieuwsbrieven plaatsen wij gedurende het jaar tips qua gezonde traktaties.  
Wilt u er rekening mee houden dat uitnodigingen voor verjaardagen niet in de klas uitgedeeld 
worden? Dit om teleurstelling bij kinderen te voorkomen die niet uitgenodigd worden.  
Leerkrachten zijn ook een keer jarig. Wij vieren deze verjaardagen gezamenlijk op een ‘Meester- en 
Juffendag’, met bijzondere activiteiten voor de leerlingen. 
 

Verkeersveiligheid 
Met de nodige regelmaat vraagt de school aan ouders en verzorgers aandacht voor een veilige 
verkeerssituatie rond de school. We zijn allen verantwoordelijk hiervoor, echter de weg van huis naar 
school en omgekeerd is de verantwoordelijkheid van de ouder(s) en verzorger(s) van de leerling. Om 
de verkeersveiligheid en daarmee ook de veiligheid van uw kind te vergroten, hebben wij verkeerslessen 
in alle groepen. Daarnaast is het gebied rondom de school een ‘schoolzone’ wat maakt dat iedereen 
gevraagd wordt langzaam te rijden. Indien u uw kind met de auto brengt, vragen wij u met de klem de 
auto iets verder weg te parkeren. Stilstaan voor de school om uw kind te laten uitstappen, levert 
gevaarlijke situaties op voor andere weggebruikers. 
 

Vrijstelling schoolbezoek 
Een leerling is vanaf 5 jaar leerplichtig. Er doen zich soms situaties voor, waarin u uw kind niet naar 
school kan. In sommige gevallen kan de directie schriftelijk verlof verlenen. Bij het verlenen van het 
verlof dient de directie zich te houden aan bepaalde wettelijke regels. 
De directie mag verlof verlenen:  

• Als door het beroep van een van de ouders en/of verzorgers het alleen mogelijk is buiten de 
schoolvakanties op vakantie te gaan (criterium hiervoor is dat het inkomstenderving moet zijn, 
bijv. strandtenthouders die niet in de zomer weg kunnen) en de betrokkene een 
werkgeversverklaring overlegt waaruit dat blijkt. Tevens niet langer dan 10 schooldagen en niet 
in de eerste 2 lesweken van het schooljaar.  

• Bij verhuizing (ten hoogste 1 dag). 

• Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (1 of 2 dagen, 
afhankelijk of het huwelijk in of buiten de woonplaats wordt gesloten). 

• Bij religieuze feesten (1 dag). 

• Bij ernstige ziekte van een ouder en/of verzorger of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad  
(duur in overleg met de directeur). 



• Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e t/m 4e graad. (variërend van 1 tot 4 dagen). 

• Bij 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum van ouders, verzorgers of grootouders (1 dag). 

• Bij 12,5 -, 25-, 40-, 50-, en 60- jarig huwelijksjubileum van ouders, verzorgers of grootouders (1 
dag). 

 
Ouders dienen bij de verlofaanvraag de bijbehorende stukken aan te leveren. Voor andere -naar het 
oordeel van de directeur- belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof, dit wordt  beschouwd als 
luxe verzuim (niet noodzakelijk).  
 
Het verlof buiten de schoolvakanties moet altijd schriftelijk bij de directeur van de school worden 
aangevraagd. Bij de administratie en directie zijn de formulieren verkrijgbaar. Extra vakantie dient 
minstens twee maanden van tevoren te worden aangevraagd. Extra verlof dient vooraf of binnen 
twee dagen na de verhindering te worden aangevraagd. Indien men meer dan 10 schooldagen per 
schooljaar extra verlof wil aanvragen dient dit minimaal 1 maand van tevoren via de directeur bij de 
leerplichtambtenaar te worden voorgelegd. De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar 
mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders en verzorgers die hun 
kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces verbaal worden opgemaakt. Ouders 
en verzorgers die het niet eens zijn met de beslissing, kunnen, respectievelijk bij de directeur, dan 
wel bij de leerplichtambtenaar, bezwaar maken. U krijgt schriftelijk antwoord op het door u 
ingediende verzoek. 
 

Voor anderen, door ons 
Mede vanuit de identiteit van onze school willen wij aandacht geven en een financiële bijdrage 
leveren aan goede doelen. Tijdens de kerstviering houden we een collecte. In de nieuwsbrief houden 
we u op de hoogte voor welk goed doel er dit jaar gekozen is. 
De landelijke kinderpostzegelactie zal ook op onze inzet mogen rekenen.  
 

Ziekte / afwezigheid van leerkrachten 
Ook leerkrachten kunnen ziek worden of wegens bijzondere omstandigheden afwezig zijn. Helaas 
hebben wij niet altijd een vervanger. Wij zullen altijd ons uiterste best doen om een invaller te 
regelen. Indien dit niet lukt, wordt de groep verdeeld. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 worden 
over deze groepen verdeeld. De kinderen van groep 3 draaien tot de kerst mee met de kleuters, na 
de kerst worden zij ook verdeeld over de groepen 3 t/m 8. De kleuters worden over de andere 
kleutergroepen verdeeld (vierjarige kinderen kunt u, mocht u dat willen, dan mee naar huis nemen). 
Wij doen er alles aan om de kinderen niet twee dagen achter elkaar te verdelen.  
In uiterste gevallen is het mogelijk dat wij u vragen uw kind thuis op te vangen.  
 

Ziekmelding 
Als uw kind ziek of verhinderd is om naar school te komen, dient u dit voor 8.30 uur telefonisch of via 
Social Schools door te geven. Afspraken met dokter en dergelijke kunt u ook via Social Schools 
doorgeven. Wij gaan ervan uit dat u deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd maakt. Indien 
er sprake mocht zijn van een langere periode van verzuim, wilt u dit dan tijdig laten weten, zodat de 
leerkracht acties kan ondernemen voor een goede zorg vanuit school.  


