1 Woord vooraf
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u het jaarboekje 2018-2019.
Dit jaarboekje is de praktische uitwerking van de schoolgids 2018-2019. De schoolgids
treft u aan op de website van de Sieppe: www.sieppe.nl. In de schoolgids wordt uitgebreid
ingegaan op de visie en werkwijze van de Sieppe.
De Sieppe is de enige openbare basisschool in Groesbeek, werkend vanuit een bijzonder
onderwijsconcept, OGO-onderwijs. Kern van onze aanpak is, dat we kinderen zo goed mogelijk willen voorbereiden op een gelukkig leven en werken in de 21 ste eeuw; een tijd vol
nieuwe en snel veranderende uitdagingen. Kinderen die opgroeien in deze tijd hebben
naast belangrijke basisvaardigheden lezen, taal en rekenen ook vaardigheden nodig als
kritische en creatief denken, samenwerken, communiceren en mediawijsheid (21e eeuwse
vaardigheden).
De Sieppe staat midden in de maatschappij. Met ons thematisch ingerichte onderwijs trekken wij met de leerlingen de wereld in, en halen deze ook binnen de muren van onze
school. Een goede samenwerking met de ouders is een van de pijlers van ons onderwijs.
Wij hechten aan een duidelijke en open communicatie naar ouders. Om de lijntjes kort te
houden, hebben we meerdere communicatiekanalen:


het jaarboekje



de schoolgids



de jaarkalender



de (digitale) nieuwsbrief die elke 2 a 3 weken verschijnt



de website



Digiduif, het beveiligde mailsysteem.

Daarnaast is het persoonlijke contact van allergrootst belang. Voor vragen, afstemmingsgesprekken of met ideeën, kunt u altijd contact opnemen met de leerkrachten of ondergetekende.
Namens het team wensen wij iedereen een fijn en leerzaam schooljaar 2018-2019 toe.
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Schoolconcept van de Sieppe

Het motto van de school:

De Sieppe, open, betrokken en veelzijdig
Basisschool De Sieppe is de enige openbare school in GROESBEEK en directe omgeving.
Openbaar betekent voor de Sieppe dat kinderen, ouders en leerkrachten vanuit verschillende culturen en visies op mens en maatschappij welkom zijn en dat we elkaar respecteren. Openbaar betekent voor ons ook dat ouders altijd welkom zijn op school. Wij hechten
aan betrokkenheid en goede communicatie.
Sociale verbondenheid is voor ons belangrijk. De Sieppe werkt aan een open, creatieve en
inspirerende leer- en leefomgeving waarbinnen passende aandacht is voor ieder kind, iedere leerkracht en iedere ouder.
We werken volgens het OGO – ontwikkelingsgericht onderwijsconcept. OGO is een onderwijsvisie waarbij aangesloten wordt bij de belevingswereld van het kind. Het leren gaat
makkelijker als je begrijpt waar het over gaat, als je de dingen leert die je ook graag wilt
leren. We werken met thema’s in alle groepen, waarbij in de eerste jaren spelend leren
centraal staat. Naarmate kinderen ouder worden, wordt onderzoekend leren steeds belangrijker. De thema’s zijn geïntegreerd binnen een sociaal culturele context, en zijn vakoverstijgend. In de praktijk betekent het dat niet alleen het cognitieve aspect met de
juiste einddoelen aan bod komt binnen de thema’s, maar in samenhang ook creatieve, culturele, sociale en algemene vaardigheden. Naast de gezamenlijk einddoelen per thema,
verdiepen leerlingen zich in groepjes in een onderwerp, door met hun eigen onderzoeksvragen te komen tot een presentatie.
Voor de zaakvakken taal, rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen, Engels maken
wij gebruik van methodes. Daar waar we een verbinding kunnen maken met het thema,
zullen we deze vakken ook terug laten komen in het thema.
Bij thema’s ontmoeten de leerlingen een expert of maken een excursie naar de “echte “
wereld. Op deze manier doen de kinderen ervaringen op met de leefwereld om hen heen,
culturele aspecten, menselijke relaties, technische mogelijkheden. Datgene wat binnen de
school gebeurt, krijgt betekenis door de relatie met de maatschappij buiten de school.
Door ons onderwijs op deze manier vorm te geven, begeleiden wij onze leerlingen in hun
ontwikkeling naar vrije, nieuwsgierige en onderzoekende mensen. Ze leren initiatiefrijk te
zijn, te communiceren, en samen te werken. Ze kunnen planmatig denken en handelen
en zijn tot zelfsturing in staat.
Om op deze dynamische manier onderwijs te geven, zijn onze leerkrachten ook voortdurend in ontwikkeling. Door zelf met een nieuwsgierige, ontdekkende leerhouding de leerlingen, ouders en lesstof tegemoet te treden en met passie en lef dit vorm te geven, staat
OGO-onderwijs voor ons ook voor: Ontzettend Goed Onderwijs.
Dit onderwijs maken wij niet alleen. We zoeken samenwerking met verschillende partijen
om te zorgen voor ontwikkeling in samenhang. Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14, waarbij de kinderen met zelfvertrouwen, (zelf) kennis
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en vaardigheden de stap maken richting vervolgonderwijs en participatie in onze maatschappij. De Sieppe is een school die midden in de samenleving staat, waar kinderen, leerkrachten en ouders samenwerken, met en van elkaar leren.
Binnen ons onderwijs hebben we een viertal basisvoorwaarden van waaruit wij werken:

Veilig voelen
Wij streven ernaar om een school te zijn, waarin iedereen zich veilig voelt. Niet alleen het
team, maar ook de leerlingen en ouders spelen hierin een belangrijke rol. Samen zorgen
wij voor een duidelijke maar ook gemoedelijke schoolsfeer waarin iedereen zichzelf kan
zijn en gewaardeerd wordt. Naast de drie basisregels hebben we elke week een andere
schoolafspraak centraal staan, waaraan leerkrachten, ouders en kinderen zich houden. Om
een prettige, veilige en positieve schoolsfeer te bevorderen doen we veel aan preventieve
werkvormen, zoals spelletjes of energizers, samenwerkingsopdrachten, wekelijkse SEO
(sociaal-emotionele ontwikkelings-) lessen.
Binnen ons onderwijs leren de kinderen spelenderwijs om te gaan met risico’s, winnen en
verliezen, met succes en teleurstelling. Door initiatieven te nemen en actief te zijn, ervaren kinderen waar hun krachten en beperkingen liggen. Leerkrachten begeleiden dit proces
en ondersteunen kinderen waar nodig.

Betrokken zijn
Samen met de ouders hebben wij het gemeenschappelijke doel dat de ontwikkeling en
groei van een kind centraal staat binnen onze school. Wij willen graag korte lijntjes met
ouders. Dit is mogelijk door dagelijkse ontmoeting met ouders bij het wegbrengen van hun
kind of door werkgroepen waarin ouders participeren, inclusief de OR en MR en ouderavonden of koffie inloop.
Door ons ontwikkelingsgericht onderwijs is de betrokkenheid van leerlingen op onze lessen
en thema’s groot. Naast de algemene kennis die leerlingen rondom een thema opdoen,
gaan zij aan de slag met hun eigen onderzoeksvragen of eigen spel. Zij kunnen vormgeven aan hun leerproces en worden hierin begeleid door de leerkracht. Het verhoogt de intrinsieke motivatie van leerlingen en geeft veel plezier aan het leerproces.
Vanaf groep 5 kunnen leerlingen zitting nemen in de leerlingenraad. Zij leren over de
grenzen van hun eigen groep heen kijken, naast klassenbelangen ook in schoolbelangen te
denken. De mening van de leerling telt, de eigen inbreng is groot.
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Talenten ontwikkelen
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om zich heen, willen deze begrijpen
en hier vat op krijgen. Op de Sieppe begeleiden wij de kinderen om hun talenten op het
gebied van kennis en vaardigheden te versterken en vergroten. Op het kennisgebied werken wij met groepsplannen, waarbij op drie niveaus in elk leerjaar en bij verschillende
vakken gewerkt kan worden.
Door ons thematische onderwijs wordt er een sterk appèl gedaan op de creativiteit en inventiviteit van kinderen. Leerkrachten bieden hun lessen aan door onder andere gebruik te
maken van de principes van meervoudige intelligentie (M.I) Kinderen leren met hoofd,
hart en handen, wat inhoudt dat je kennis en vaardigheden op verschillende manieren
kunt aanbieden. Het proces leidt tot groeiende zelfstandigheid van leerlingen en gevarieerde eindpresentaties. Deze succeservaringen leiden tot zichtbare trots en groei van zelfvertrouwen bij de leerlingen. Ook leerkrachten beschikken over specifieke talenten. Wij
maken graag gebruik van elkaars talenten om het onderwijs te verbeteren, verbreden of
verdiepen.

Spelend en onderzoekend leren
Spelend leren staat in de eerste schooljaren centraal. De kinderen leren spelenderwijs de
wereld om zich heen ontdekken en spelen deze ook na. Ze leren met en van elkaar. De
leerkracht heeft hierbij afwisselend een sturende of begeleidende rol. Ook in groep 3 en 4
neemt spel nog een belangrijke rol in om de aangereikte lesstof verder uit te diepen. In
groep 1 t/m 4 zijn speciale speelhoeken ingericht die te maken hebben met het thema.
Naarmate kinderen wat ouder worden, speelt onderzoekend leren een grotere rol. Na een
aantal startlessen waarin de basisstof aan bod komt, gaan kinderen zelf verder met de
verwerking. Ze leren prikkelende en uitdagende onderzoeksvragen te formuleren waarna
ze op zoek gaan naar antwoorden die passen bij hun niveau en talenten. Door onderzoeken ontwikkelen kinderen hun kritische denkvermogen, reflectieve vaardigheden en leren ze keuzes te maken.
Zowel in spelend als onderzoekend leren wordt voortdurend gezocht naar de verbinding
met het dagelijks leven en de maatschappij om ons heen. Wij trekken de wereld in en halen de wereld ook binnen onze vier schoolmuren.
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Management, Contactpersoon AC, Ondersteunend personeel

Locatiedirecteur:
(Interim) Ben Matoren

Contactpersoon
Afstemmingscoördinatoren:

directie@sieppe.nl
Wencke Koster-van Eldijk

Secretariaat en
leerlingenadministratie
Karen van Dop-Hammega
sieppemail@gmail.com

Conciërge
Hans Sanders
h.sanders@sieppe.nl

Ondersteuning groepjes
leerlingen OB en MB
Gonnie van Ooijen
hgvanooijen@gmail.com

Peutergroep Tuba

Peutergroep Tuba
Lesley Vinck

Bianca van der Werf

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Heidi Bokkers-Kersten

Melissa van Weesel
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Stichting Primair Onderwijs GROESBEEK
Inspecteur
Drs. Klazien Witte
Postbus 530
5600 AM Eindhoven

Bestuur:
Postbus 68
6560 AB GROESBEEK
Tel. 024-3662260
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Medezeggenschapsraad

Even voorstellen! Op onderstaande foto’s kunt u zien wie de school dit jaar vertegenwoordigen in de medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt mee en beslist in sommige gevallen mee over het beleid van de school.
Hierbij kunt u denken aan het meedenken over/instemmen met protocollen, schoolplan,
groepsindeling, bouwplannen etc.
Naast de MR is er ook een GMR. Dit is een overkoepelende MR waarin alle scholen van
onze stichting zijn vertegenwoordigd. Via de nieuwsbrief houden we u regelmatig op de
hoogte van de onderwerpen die aan bod komen tijdens onze vergaderingen. Ook zullen de
notulen altijd ter inzage hangen op de prikborden.
Heeft u tips, vragen of opmerkingen, spreek ons gerust eens aan!
Voorzitter:
Irmo Kroon
Leerkracht

Inge de Munk
Leerkracht
i.demunk@sieppe.nl

i.kroon@sieppe.nl

Anita Weijers
Ouder

Stil lid:
Ilja Wennekers
Ouder

Dagmar van den
Bergh
ouder

7

Ouderraad

De vereniging vertegenwoordigt u als ouders en heeft een taak uw belangen te behartigen.
Door mee te praten, mee te denken en initiatieven te nemen bij allerlei onderwerpen vervult de ouderraad een belangrijke rol binnen het functioneren van de school. Verder bevordert zij dat ouders die dat willen, ondersteunende werkzaamheden voor de school verrichten.
Voorzitter:
Maaike Hoogstraten

Secretariaat:
Wendy van Eijk

Penningmeester:
Ellis Bergmeyer-Weerman

Heeft u vragen, tips of ideeën?
Dan kunt u een e-mail sturen naar: ouderverenigingsieppe@gmail.com
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Samenstelling van de O.R.
Iedere klas op de Sieppe heeft minimaal één contactouder, waarvan verwacht wordt dat
deze persoon deelneemt aan de ouderraad. Aan het begin van het schooljaar wordt er gekeken welke klas een contactouder nodig heeft. Indien nodig vinden er dan verkiezingen
plaats. Een lid van de ouderraad heeft zitting voor de tijd van drie jaren. Men is twee maal
herbenoembaar.
In sommige klassen hebben ouders ervoor gekozen om de taak van contactouder te delen
met zijn tweeën, een van de twee contactouders zal deelnemen aan de ouderraad, de andere ouder zal met name de communicatie naar de ouders verzorgen.
Vergaderingen en algemene ledenvergadering.
De ouderraad vergadert gemiddeld 7 keer per schooljaar. De agenda en notulen zijn ter
inzage bij de directie. Vaste agendapunten zijn de mededelingen vanuit het team, de medezeggenschapsraad en de directie.
Eén keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Iedere ouder is van harte welkom.
U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging hiervoor. Tijdens deze ledenvergadering wordt
verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage.
De data van de OR vergaderingen vindt u in de jaarkalender.
Oudercontactavonden.
Voor de groepen 1-2a, 1-2 b en groep 3 zijn er oudercontactavonden. Als er voor deze
groepen nog geen contactouders zijn, komt iemand van de OR op deze avond langs om
uitleg te geven. Er wordt dan geïnventariseerd wie contactouder van de betreffende groep
wil worden.
Werkgroepen.
Iedere contactouder is verplicht deel te nemen aan 1 of meerdere werkgroepen. Dit kan
zijn: sportdag, Sinterklaas, kerst, voorleesontbijt, carnaval, ouder open podium, verkeersgroep, cyberouders.
Vrijwillige ouderbijdrage.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt aangewend om het onderwijs aan de kinderen te verrijken en komt ten goede aan het onderwijsproces en het onderwijsklimaat. Het is dan ook
voor de OR (nood)zaak om alle ouderbijdrages te ontvangen om uw kind hiermee te kunnen ondersteunen.
Uit de ouderbijdrage worden o.a. de kosten betaald voor bijvoorbeeld de sportdag, de sinterklaasviering, de kerstviering, het voorleesontbijt, de carnavalsviering, de schoolreisjes
(voor een groot deel), extra excursies en vele andere zaken ten behoeve van uw
kind(eren).
Ons verzoek aan u is om de inning van de vrijwillige ouderbijdrage middels automatische
incasso te voldoen. Het formulier is opvraagbaar bij de penningmeester (penningmeesterordesieppe@hotmail.com). De vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar geïndexeerd. De
ouderbijdrage van 2018-2019 bedraagt € 27,50,- per leerling per schooljaar bij de keuze
van automatische incasso. Dit komt neer op € 2,75 per maand per leerling (een schooljaar
telt 10 maanden). Indien u besluit niet via een automatisch incasso te betalen, is het mogelijk het bedrag rechtstreeks op onze bankrekening over te maken. Hier zijn wel extra
kosten van € 2,50 aan verbonden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Maaike Hoogstraten
(voorzitter), Wendy van Eijk (secretaris) of Ellis Bergmeyer-Weerman (penningmeester).
Bij voorkeur per e-mail: ouderverenigingsieppe@gmail.com
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Leerlingenraad

De leerlingenraad van de Sieppe bestaat uit leerlingen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8).
In september kunnen de leerlingen zich kandidaat stellen en campagne voeren. Vervolgens vindt de verkiezing plaats. In elke groep wordt 1 klasgenoot gekozen, die hun klas
gedurende het schooljaar vertegenwoordigt in de raad.
De datum hiervan is op de kalender van dit schooljaar te vinden. Na de verkiezing worden
de stemmen geteld en worden de leden van de leerlingenraad bekendgemaakt.
De leerlingenraad komt 5x per jaar met de locatiedirecteur bij elkaar om het te hebben
over verschillende onderwerpen die leerlingen aangaan.
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De Sieppe in beweging

Terugblik 2017-2018
 We hebben dit jaar ons taalonderwijs onder de loep genomen. Wat vinden wij belangrijk in ons taalonderwijs, waar liggen de ontwikkelbehoeften van onze leerlingen? Welke materialen op taalgebied voldoen vervolgens nog aan onze ideeën en
wat behoeft verbetering of vervanging? Het resultaat is de keuze voor STAAL, onze
nieuwe methode vaar Taal en Spelling.
 We zijn meer gebruik gaan maken van Digiduif.
 We maken binnen het thematisch werken als bij de andere vakken meer gebruik
van coöperatief leren en – werkvormen. Dit was ook een onderwerp op studiedagen.
 Meervoudige intelligentie gaat uit van de talenten en leerstijlen van een kind aan
de hand van 8 verschillende profielen. Bij het thematisch werken werd hier al veel
ruimte geboden aan de kinderen om op verschillende verwerkingsmanieren tot een
eindproduct te komen. Dit afgelopen jaar is het werken vanuit MI (bijvoorbeeld met
MI-kaarten)verder uitgebouwd.
 In de doorgaande lijn 2 ½ tot 14 is de samenwerking met de peutergroep als ook
de samenwerking met het voortgezet onderwijs verder onderzocht en uitgebouwd.
 De rapportgesprekken werden dit jaar door ouders gepland in Digiduif. De gesprekken zullen 10 minuten duren.
 Met Engels zijn we gebruik gaan maken van de swingende lessen: Groove me.
 We hebben samen met een aantal ouders uit de OR en de leerlingenraad gekeken
hoe we ons schoolplein avontuurlijker en groener kunnen maken. De Jantje Beton
gelden zullen hiervoor gebruikt gaan worden.
 Op aanraden van de inspectie hebben we gekeken hoe we nog beter en doelgerichter onze lessen op de verschillende niveaus aan alle leerlingen binnen een klas
kunnen aanbieden om zodoende mooie resultaten met de leerlingen te kunnen boeken. Hier hebben we een aantal momenten op studiedagen en in vergaderingen
voor gebruikt. We hebben onze groepen in overzicht gebracht en onze groepsplannen zijn aangescherpt naar werkbare interventieplannen.
 Als gezonde school hebben we dit jaar extra aandacht besteed aan voeding en beweging. Dit krijgt een vervolg in het nieuwe schooljaar.
 Het team werd dit jaar versterkt met twee nieuwe leerkrachten: Iris Verweij en
Laura Kuijpers.

Vooruit blik 2018-2019
 Het implementeren van de nieuwe methode STAAL zal een speerpunt zijn dit
schooljaar. Het opstarten met een nieuwe methode vraagt veel aandacht en tijd.
Het zal ons onderwijs zeker verrijken.
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 Het team wil graag verder bouwen aan ons OGO-onderwijs. Samen bouwen we aan
OGO op de Sieppe. We starten in teambijeenkomsten en vergaderingen, delen en
inspireren en zoeken elkaar op in de groepen. Coöperatieve werkvormen en werken
met MI-kaarten zijn daar onderdeel van.
 Afgelopen jaar hebben we een start gemaakt met het verbeteren van onze rapportage. Dit jaar zullen we daar verder aan werken, met als beoogd resultaat een beter passende manier van rapporten naar kinderen en ouders.
 Gezonde school:
 Op het schoolplein zal er hard worden gewerkt dit jaar om het plein voor onze leerlingen weer wat prettiger te maken.
 Het team wordt dit jaar versterkt met drie nieuwe leerkrachten: Juf Johannet, Juf
Renée en Juf Hanneke.
 Ook mogen we dit jaar een nieuwe locatiedirecteur verwelkomen. Iets na de aanvang van het schooljaar start Interim Locatiedirecteur Ben Matoren.
 Het Open-Podium in de huidige vorm wordt geëvalueerd en mogelijk aangepast.
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Schooltijden.

De schooltijden zullen dit schooljaar als volgt
Maandag
08.30 – 11.45 uur
Dinsdag
08.30 – 11.45 uur
Woensdag
08.30 – 12.15 uur
Donderdag
08.30 – 11.45 uur
Vrijdag
08.30 – 11.45 uur
08.30 – 11.45 uur

zijn:
en 12.45 – 15.00
en 12.45 – 15.00
’s middags vrij
en 12.45 – 15.00
’s middags vrij
en 12.45 – 15.00

uur voor alle groepen
uur voor alle groepen
Voor alle groepen
uur voor alle groepen
voor groep 1 t/m 4
uur voor groep 5 t/m 8

Vanaf 8.20 uur is het schoolgebouw open. Dan komen ook de leerkrachten naar de klas.
We beginnen om 8.30 uur bij het afgaan van de zoemer.
Ouders worden verzocht voor 8.30 uur te vertrekken zodat er rust is in de klas.
Tijdens de pauze mogen de niet-overblijvende kinderen pas om 12.30 uur terug zijn op
school. Vanaf die tijd is er ook een teamlid voor toezicht aanwezig op de speelplaats.
Vanaf 12.40 uur zijn de leerkrachten weer in de klas om de kinderen op te vangen.
Na de middagpauze gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 zonder ouders weer naar binnen. De ouders van groep 1 en 2 mogen om 12.40 uur hun kind even naar de klas brengen.
Parkeren bij de school
Er is slechts weinig parkeerruimte bij en om de school. Op de taxistandplaats en langs de
gele strepen is parkeren verboden. Met de fiets of te voet naar de school komen is ook een
goede optie en nog gezond ook!
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Gymnastiekrooster
Vossenhol gymzaal
8.45-9.30
9.30-10.15
10.45-11.30
12.45-13.30
13.30-14.15
14.14-15.00
Heuvelland gymzaal
Donderdag 14.15 -15.00

Dinsdag
Groep 4
Groep 3
Groep 5

Vrijdag
Groep 4
Groep 3

Groep 6
Groep 7
Groep 8

Groep 7
Groep 5
Groep 6

Groep 8

In de groepen 1 en 2 worden bij de gym- en spellessen in de speelzaal gymschoenen gedragen. De gymschoenen blijven het hele jaar op school! Let u er op dat de sluitingen met
klittenband of elastiek zijn in plaats van veters. Voor de kinderen is dit het makkelijkst.
Graag de naam van uw kind erin zetten. Dan kunnen de schoenen niet verwisseld worden.
Dit geldt ook voor de andere groepen.
De gymkleding van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 wordt na elke les mee naar huis
genomen.
Als uw kind om een bepaalde reden niet mee mag/kan doen met de gymles, wilt u dit dan
even schriftelijk of telefonisch doorgeven.

11.1 Vakantierooster en studiedagen 2018-2019
Studiedag SPOG
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Kerst
Studiedag
Voorjaar
2e Paasdag
Meivakantie
Studiedag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Studiedag
Zomervakantie

Vrijdag 14 september
Vr 5 oktober
Ma 15 t/m vr 19 okt
Do 6 december
Ma 24 dec t/m vr 4 jan
Maandag 25 feb
Ma 4 t/m vr 8 maart
Ma 22 april (start meivakantie)
Ma 22 april t/m vr 3 mei
Wo 29 mei
Do 30 en vr 31 mei
Ma 10 juni
Di 11 juni
Ma 8 juli t/m vr 16 augustus

2018
2018
2018
2018
2018-2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

*Voor de meest actuele kalender verwijzen wij u naar de kalender in Digiduif.

12

11.2 Verzuimbeleid Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Verlof onder lestijd
Verlof buiten de vastgestelde vrije dagen of vakantieweken om moet tijdig tevoren aangevraagd worden via een formulier dat u kunt krijgen bij de directeur. Deze aanvragen worden getoetst aan de wettelijke regelingen (zie hieronder), waarna u van ons een schriftelijke reactie krijgt.
Vakantieverlof kan alleen worden verleend indien:

het in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet
mogelijk is om binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan,

het verlof minimaal twee maanden van tevoren wordt aangevraagd en

een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen een
van de officiële vakanties mogelijk is

een verklaring van de accountant wordt overlegd waaruit blijkt dat het, gezien de
specifieke aard van het beroep van één van de ouders, financieel niet mogelijk is binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan
Onder de bovengenoemde voorwaarden mag vakantieverlof:

eenmaal per schooljaar worden verleend

niet langer duren dan 10 schooldagen

niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Dit alles betekent dat we geen extra verlof mogen geven voor eerder op vakantie gaan,
goedkoper of buiten het seizoen op vakantie gaan, of een lang weekend weg.
Verlof wegens bijzondere omstandigheden kan verleend worden bij:

verhuisverlof

familieomstandigheden, zoals huwelijk, jubilea, ernstige ziekte ouders, overlijden

andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen
Streng toezicht op de leerplicht
Wij verzoeken u dringend met het bovenstaande rekening te houden en niet onnodig en
ongevraagd verlof op te nemen. De schoolleiding is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Ook te laat komen geldt als ongeoorloofd verzuim. De dag voor en na vakanties en lange weekenden is er verzuimcheck van
leerplicht.
De inspectie en de leerplichtambtenaar houden hierop tegenwoordig streng toezicht.
Zowel ouders als school riskeren een boete bij het niet nakomen van de leerplichtwet.
Leerplichtambtenaren voor Stichting Primair Onderwijs Groesbeek:
Dhr. W. van Wamel
Wat betekent dit voor de dagelijkse gang van zaken op de Sieppe?

Als een leerling zonder bericht afwezig is, belt de leerkracht naar huis om te informeren wat er aan de hand is.

Als er niemand thuis is en niet achterhaald kan worden wat er aan de hand is,
wordt melding gedaan bij de leerplichtambtenaar.

Als een leerling te vaak te laat komt, zal de leerkracht daarover met de ouders in
gesprek gaan. Als het niet verbetert, zal de directie u op gesprek vragen. Wil het
daarna nog niet verbeteren, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.
Ziek kind afmelden
Als uw kind ziek is, wilt u het dan voor 8.30 uur afmelden, zodat de les niet gestoord
hoeft te worden. Frequent ziek zijn kan een reden zijn om te melden bij de schoolarts
en/of leerplichtambtenaar. Bij weigering moet dit gemeld worden aan leerplicht. Ouders
worden hiervoor opgeroepen.
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12

Allerlei

12.1

Open Podium

Zang, dans, toneel, acrobatiek, ieder open podium staat bol van de creativiteit en onverwachte talenten. Er wordt flink voor geoefend en dat is te zien!
De open podia worden georganiseerd in de aula door en voor de kinderen. Ook ouders zijn
van harte welkom om de podiumkunsten te komen bewonderen.
Naast deze grote Open Podia vinden er in de loop van het jaar nog meer presentaties, tentoonstellingen, open spreekbeurten of creatieve optredens plaats. Dit kan met de eigen
groep zijn of met meerdere groepen samen, afhankelijk van het behandelde thema.
Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de data waarop deze presentaties worden gehouden.

12.2

Cultuur, natuur, omgevingsonderwijs, maatschappij…

Als school vinden wij een breed onderwijs aanbod heel belangrijk.
Voor elke groep zijn er diverse activiteiten ontwikkeld.
Groep
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4
Groep 5

Groep 6
Groep 7
Groep 8a
Groep 1-8

12.3

Activiteit
Herfstkabouterpad
Lente kabouterpad
Heksenpad
Kriebelbeestjes
Heksenpad
Foeperpot
Heksenpad
Techniekproject
Muziekproject
Reuzenpad
Groesbeek project
Reuzenpad
Natuurdetectivedagen
Reuzenpad
Techniekdagen
Project W.O. II
Kinderboekenweek
Project lentekriebels

Dag of periode
sept.
april
sept.
mei
sept.
mei
sept.
nov.
hele jaar
okt.
voorjaar 2019
nov.
mei t/m juni 2019
okt.
3 x Montessori
maartl/mei 2019
start: 3 okt.
start: maart 2019

Informatieavond, oudercontactavond, inloopavond

Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond in de groepen ½ en 3.
De leerkrachten geven u een indruk van het werken in de klas. Bij de groepen ½ zijn er
ook nog gastsprekers met wie u in de loop van de jaren misschien nog nader kennismaakt.
Vanaf groep 4 krijgt u alle informatie schriftelijk mee naar huis bij het eerste gesprek met
de leerkracht.
In groep 8 zijn er meerdere informatie avonden, zowel over het voortgezet onderwijs als
de kamp vergadering. Deze data vindt u allemaal terug in de jaarkalender.
Daarnaast hebben we nog twee inloopavonden, waar ouders in de klas het werk van hun
kind kunnen bekijken. De kinderen zijn deze avond ook welkom om hun ouders rond te leiden.
Als laatste hebben we nog een algemene ouderavond, waarop alle ouders welkom zijn. Elk
jaar kiezen we, in overleg met ouders, een nieuw onderwerp.
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Alle data op een rijtje:
Oudercontactavond:
Woensdag 20 september 19.30 uur
Maandag 18 september 19.30 uur

Groep 1-2a en 1-2b
Groep 3

Algemene ouderavond
Donderdag 8 november 19.30-21.00 uur
Inloopavond voor alle groepen:
Dinsdag 9 april 2019, 18.30-19.30 uur

12.4

Wanneer begint uw 4-jarige kleuter op de basisschool?

Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het op de basisschool beginnen.
In overleg met ouders kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld als uw kind net voor
de zomervakantie of in een andere drukke tijd 4 jaar wordt. Voor veel kleuters is het immers al spannend genoeg om naar de basisschool te gaan zonder al die extra drukte en
activiteiten. We vertrouwen erop dat ouders het advies dat de school hierin geeft, ter harte
nemen.
In verband met het maken van de groepsindeling voor het volgende schooljaar is het van
belang dat we op tijd weten met hoeveel nieuwe leerlingen we rekening moeten houden.
Uw 3-jarige kind kunt u aanmelden voor 1 maart 2019. Ook als u al kinderen op
school heeft, moeten 3-jarige broertjes of zusjes voor 1 maart bij de basisschool worden
aangemeld. Dit gaat niet automatisch.
Kinderen van de peutergroep ontvangen in hun laatste jaar een aanmeldingsformulier
waarmee zij kunnen worden ingeschreven op de basisschool. Ook zij moeten voor 1 maart
worden aangemeld.
Schooljaar 2019-2020: voor kinderen die in de eerste week na de zomervakantie
starten, wordt op donderdag 27 juni 2019 een kennismakingsmiddag georganiseerd.
U ontvangt hiervoor tegen die tijd een uitnodiging.
Kinderen die later instromen, mogen enkele dagdelen voor hun 4e jarig meedraaien (oefenen) in de groep. De leerkracht neemt hierover enkele weken van tevoren contact met u
op.
Na de aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de inschrijving van uw zoon
of dochter.
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12.5

Rapporten

Uw kind krijgt op twee momenten in het schooljaar een geschreven rapport mee naar huis.
De rapporten zijn gebundeld in een klapper, die de hele schoolloopbaan op de Sieppe meegaat. Op twee momenten in het schooljaar krijgt uw kind een opgavenbriefje mee om u op
te geven voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind, het kwartiergesprek. Bij het
laatste rapport is er alleen een gesprek indien u erom vraagt.
Gesprekkencyclus en rapporten groep 3 t/m 8:
Donderdag 27 sept.
Dinsdag 2 oktober
Dinsdag 6 nov.
Woensdag 7 nov.
Donderdag 15 nov.
Dinsdag 20 nov.
Donderdag 28 feb. 2019
Donderdag 14 mrt en
Dinsdag 19 mrt 2019
Dinsdag 11 feb en
Woensdag 12 feb 2019
Vrijdag 28 juni 2019

Gr. 4 t/m 7: kennismakingsgesprek ouders/verzorgers en
leerkracht. De totale ontwikkeling van het kind staat centraal
Groep 8 voorlopige adviesgesprekken VO
Groep 3: kennismakingsgesprek ouders/verzorgers en
leerkracht van groep. De totale ontwikkeling en eerste vorderingen van het kind in groep 3 staan centraal.
Gr. 3 t/m 8: rapport 1 gaat mee naar huis
Gr. 3 t/m 7: rapportgesprekken.
Gr. 8: definitieve adviesgesprekken VO met ouder en leerling.
Gr. 3 t/m 8: rapport 2 gaat mee naar huis
Gesprek alleen op aanvraag.

Gesprekkencyclus groep 0, 1 en 2
Groep 0
Groep 1

Groep 2

1 juni 2019 rapport mee naar huis
7 en 12 juni 2019 rapport gesprek
22 en 29 november eerste gesprek
15 maart 2018 rapport mee
21 maart 2018 rapportgesprek
16 nov 2019 rapport mee naar huis
22 en 27 nov. 2019 rapport gesprekken
7 juni 2019 rapport mee naar huis
13 en 18 juni 2019 rapportgesprekken.

12.6 Voortgezet onderwijs
Eindtoets: 15 tot 18 april
Voorlichting Voortgezet Onderwijs (VO)
Informatieavond op de Sieppe over VO: 1 nov 2019
Open Dag VO Nijmegen: 16 febr 2019
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12.7

Sociaal team

Na de transitie van de Jeugdzorg naar de Gemeenten, wordt er nu gewerkt met Sociaal
teams. In Groesbeek zijn er twee. Onze school valt onder Sociaal Team-Zuid. Contactpersoon in dit team voor onze school is Jesse Rood van het NIM. Hulpvragen rondom opvoeding en echtscheiding kunnen direct gemeld worden bij het Sociaal Team of aangevraagd
via school. Hiervoor kunt u de afstemmingscoördinator benaderen (voorheen zorgcoördinator/intern begeleider).
Namens de school coördineert Wencke Koster-van Eldijk zaken die met de leerlingenzorg
te maken hebben. Zij is dan ook voor de school het centrale aanspreekpunt. De afstemmingscoördinator ondersteunt en coacht de leerkrachten. Wanneer de leerkracht een hulpvraag heeft of de hulpvraag van een ouder komt bij de leerkracht terecht, kan haar hulp
ingeroepen worden.
Rondom de school is een team van externe deskundigen werkzaam, waarmee we intensief
samenwerken. Met deze samenwerking willen we proberen mogelijke problemen bij opgroeiende kinderen te voorkomen en/of te verhelpen.
Enkele betrokkenen vanuit Sociaal Team bij school op een rij:
GGD: Schoolarts
: Floor Verhoef
Jeugdverpleegkundige
: Marloes Jonge Poerink
Doktersassistente
: Mirjam Verweij
Logopedie:
: nog niet bekend
NIM: Schoolmaatschappelijk werkster
: Jesse Rood
Leerplichtambtenaar:
: Willem van Wamel
Politie Groesbeek, wijkagent
: Martin de Heus
ONS: Ondersteuningsnetwerk SPOG
: alle AC-ers
Het schoolgezondheidsteam van de GGD-afdeling Jeugdgezondheidszorg.
Dit team ondersteunt de school bij het opsporen van gezondheidsproblemen bij leerlingen
en probeert deze ook te voorkomen.
Het team nodigt hiertoe de leerlingen rond hun 5e, 8e en 11e jaar uit voor een lichamelijk
onderzoek. Eventueel kunnen ouders hierbij aanwezig zijn of later uitgenodigd worden.
Daarnaast onderzoekt de logopediste de leerlingen apart op spraak-, taalontwikkeling,
stem, mondgewoonten en gehoor.
Meer en meer wil de GGD de aandacht richten op het voorkomen van gezondheidsproblemen, onder andere door het geven van voorlichting aan ouders en leerlingen en door het
ondersteunen van de leerkrachten. De sociaal verpleegkundige neemt deel aan de interne
zorgstructuur. Er is voor de ouders de mogelijkheid zelf om een onderzoek te verzoeken,
bijv. wanneer u met vragen zit over de ontwikkeling van uw kind. Soms kan ook de GGD u
een onderzoek voorstellen.
Leerlingen die in Duitsland woonachtig zijn kunnen geen gebruik maken van de Nederlandse gezondheidszorg, zoals bijvoorbeeld logopedie, fysiotherapie, kinderpsycholoog.
Dit moet zelf ingekocht worden of plaatsvinden in Duitsland.
Koffie-uurtje
Op school organiseert de GGD een maandelijks koffie-uurtje. Hierbij kunnen ouders binnen
lopen, met elkaar in contact komen en vragen stellen aan de verpleegkundige. Dit alles in
een informele, gemoedelijke sfeer. Actuele informatie vindt u in onze Nieuwsbrief. Het koffie-uurtje zal dit jaar op woensdagen plaatsvinden.
Voor contact kunt u terecht bij:
GGD Regio Nijmegen, afd. Jeugdgezondheidszorg (dagelijks: 8.30 - 14.00 uur)
Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen, tel. 024-3297111.
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12.8

De vertrouwenspersoon voor de leerlingen

Wat is een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is iemand op school, die kinderen kan helpen bij hun problemen.
Dit kunnen problemen zijn in de thuissituatie of op school, waar je graag even met iemand
over praat die onafhankelijk is, of/en waar de leerling vertrouwen in heeft. Dit kan een
medeleerling zijn, maar ook de eigen leerkracht. Als leerlingen dit moeilijk vinden, kunnen
ze ook bij de vertrouwenspersoon terecht.
Zij kan naar de leerling luisteren en samen bekijken wat er gedaan kan worden om het
problemen op te lossen.
Aan het begin van het schooljaar gaat de vertrouwenspersoon de klassen rond om zich
voor te stellen en te vertellen met welke vragen en op welke manier de leerlingen bij haar
terecht kunnen.
Voor onze school kunnen leerlingen terecht bij juf Disa (1-2b).

12.9 Klachtenregeling Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Basisschool de Sieppe is een school die nadrukkelijk streeft naar een goede onderlinge samenwerking en een goede verhouding met de ouders. Samen met alle betrokkenen proberen we voor het kind een (kwalitatief) goede en prettige schooltijd te verzorgen. Maar
waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Om problemen en/of klachten zorgvuldig te
bespreken heeft de Stichting een klachtenregeling opgesteld. Op iedere school van onze
Stichting ligt deze ter inzage. Kopiëren van deze regeling of een gedeelte daarvan is toegestaan. De problemen of klachten kunnen zich op drie niveaus afspelen, namelijk:
 Op schoolniveau
Wanneer er een probleem speelt, gaat men vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk naar de
betrokken leerkracht en bespreekt samen dat probleem. Meestal worden deze problemen
in goed overleg opgelost. Men kan dan eigenlijk nog niet van een echte klacht spreken.
Wanneer men er met de betrokken leerkracht niet uitkomt of wanneer men het probleem
om gegronde redenen niet met de leerkracht wil bespreken, kan men terecht bij de directie van de school.
Bij een specifiek probleem kan men zich wenden tot de contactpersoon van de school.
Deze kan u van advies dienen en is op de hoogte van welke stappen u verder kunt nemen.
Voor onze school is dit Wencke Koster-van Eldijk, de AC-er.
Bijna alle problemen worden op school behandeld en opgelost. Wanneer dit niet lukt, kan
men zich tot het College van Bestuur wenden.
 Op bestuursniveau
Als men er op schoolniveau niet uitkomt, heeft men de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het College van Bestuur. Men dient de klacht dan in te dienen met het klachtenformulier van de Stichting. Dit formulier is op school verkrijgbaar. De klachtencommissie, bestaande uit een lid van het College van Bestuur en een niet bij de klacht betrokken directeur, behandelt de klacht. Nadat beide partijen gehoord zijn en de dossiers bestudeerd
zijn, doet de klachtencommissie schriftelijk uitspraak. Het klachtenformulier kan men sturen naar:
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Postbus 68,
6560 AB Groesbeek
Voor specifieke klachten, bv. op seksueel gebied, kan men zich ook richten tot de vertrouwenspersoon van de Stichting te weten:
Stephanie Vermeulen,
sam.vermeulen@kpcmail.nl
(06) 23 39 16 15
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 Op extern niveau
Een laatste mogelijkheid om een klacht te laten toetsen biedt de landelijke klachtencommissie. Men kan er de klacht indienen wanneer men er met de school, de vertrouwenspersoon of het College van Bestuur niet uitkomt en men de klacht echter van een zodanig belang acht, dat men er een uitspraak over wil. De stichting heeft zich aangesloten bij de
landelijke klachtencommissie GCBO (geschillencommissie bijzonder onderwijs). Het
adres is:
het ambtelijk secretariaat,
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag
070-3861697
info@klachtencommissie.org
www.gcbo.nl
Wilt u verdere informatie over de klachtenregeling dan kunt u deze op school krijgen.

12.10

Protocol gescheiden ouders

Voor als ouders er zelf niet uitkomen: op school is een protocol aanwezig met afspraken en
wettelijke regels met betrekking tot gescheiden ouders. Dit is op te vragen bij de AC-er of
de directeur, of te vinden op de website.

12.11

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op alle scholen wordt gewerkt met de Meldcode huiselijk geweld (Kindermishandeling en
seksueel misbruik).
Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen
van geweld. De meldplicht geldt voor alle medewerkers op een school.
De meldcode bestaat uit een aantal stappen, die genomen moeten worden alvorens een
melding te doen bij de verschillende instanties.

12.12

Sociale veiligheidsbeleid

De Sieppe heeft gekozen als school voor een preventieve benadering om pestgedrag tegen
te gaan en sociaal gedrag te bevorderen binnen de groepen en tussen leerlingen onderling.
Op de Sieppe is een SEO ambassadeur actief om de nieuwste methodes en materiaal aan
te bieden aan de leerkrachten en in te voeren binnen het team. Ook is de SEO ambassadeur samen met de directie verantwoordelijk voor de invulling van studiedagen over dit
onderwerp en nodigt zij met een bepaalde regelmaat sprekers, deskundigen uit om de
leerkrachten up-to-date te houden met behulp van verschillende werkvormen over de laatste ontwikkelingen. Hieronder volgt een beschrijving van de activiteiten die wij op school
uitvoeren om pestgedrag tegen te gaan.
Wij creëren een schoolklimaat waarin leerlingen zich veilig en gehoord voelen en waarin
leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het pestgedrag wordt tot een minimum beperkt.
Gezamenlijke methodes:
 Leefstijl; 1 x per 2 weken in iedere groep.
 Grip op de groep; na iedere schoolvakantie volgen een aantal lessen.
 Relaties en Seksualiteit; 10 lessen in 3 weken voor iedere groep vanaf 21 maart.
 Leerkracht-eigen activiteiten: complimenten geven in de vorm van een zonnetje of
kei van de week, of een gezamenlijk dagboek bijhouden.
 Nationale mediapaspoort: In het kader van mediawijsheid, veilige omgang met internet en sociale media hebben we een doorgaande lijn vanaf groep 1 t/m 8. De
lessencyclus biedt op een afwisselende manier preventief aandacht aan wie ben ik,
wat wil ik, en hoe ga om met sociale media en internet.
 Classdojo. Wordt ingezet vanaf groep 5.
 Remediërende methode: No blame
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We hebben als school drie basisregels:
1. Wees beleefd tegen iedereen
2. Werk en loop rustig in de ruimte
3. Ruim steeds alles op.
In de klas maakt de leerkracht samen met de leerlingen van haar of zijn groep de klassenregels. Deze regels hangen zichtbaar in de groepen en worden regelmatig besproken of
bijgesteld.
We hebben buitenspeelregels die met het team en de leerlingenraad regelmatig worden
besproken en bijgesteld. De groepen bespreken deze afspraken ook in de klas .
Omgaan met elkaar:
Wij verwachten van leerkrachten, leerlingen en ouders een open houding en een respectvolle
communicatie, passend bij de omgangsregels van de school.
Het gehele sociale veiligheidsplan is te vinden op de website van de school.

12.13

Veiligheid op school

We hebben 3 bedrijfshulpverleners op school; Edith Junier, Anne Arts en Hans Sanders die
tevens preventiemedewerker is. Jaarlijks worden zij bijgeschoold. Zij bewaken de veiligheid op school.
Elk jaar wordt in elk geval 1 ontruimingsoefening gedaan met de kinderen, we streven ernaar dit 2x te per jaar te doen.
Vluchtroutes hangen in de school.
Elk jaar wordt de school gecontroleerd op brandveiligheid.
Eens in de 4 jaar wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd.
Deze heeft afgelopen schooljaar plaats gevonden.
De school beschikt over een geldige gebruiksvergunning.

12.14

Onze school is gezond!

Basisschool de Sieppe is een gezonde school! Dit betekent dat we structureel werken aan
de gezondheid van onze leerlingen. Wij investeren nadrukkelijk in de fysieke, sociale en
geestelijke gezondheid van onze leerlingen. Een gezond gevoel op individueel en groepsniveau zien wij als succesfactor binnen ons onderwijs. Een kind dat goed in zijn vel zit, kan
zich nu eenmaal sneller en evenwichtiger ontwikkelen.
We zorgen ervoor dat kinderen voldoende bewegen. Niet alleen in de gymlessen en tijdens
het buiten spelen. Ook hebben de kinderen samenwerk en samenspeellessen ’s middags
waarbij er fysieke inspanning wordt verwacht. Daarnaast is er veel aandacht voor persoonlijke en sociale ontwikkeling van het kind, we investeren in een veilige schoolomgeving, en
een fris klimaat.
Dit jaar willen we in samenwerking met de GGD structureel meer aandacht gaan besteden
aan gezondheid en voeding. In de loop van het jaar zullen de leerlingen, maar ook de ouders worden betrokken bij een aantal activiteiten m.b.t. gezonde voeding.

Gezond eten, drinken en trakteren:
Ook u kunt als ouder bijdragen aan een gezonde leefstijl van uw kind.
Samen met de ouderraad en de leerlingenraad hebben wij dan ook het volgende verzoek:
 Geef uw kind fruit mee in de kleine pauze, geen zoetigheid
 Zorg voor een gezonde lunch als uw kind overblijft, denk hierbij ook aan drinken
zonder “prik”.
 Een gezonde traktatie tijdens een verjaardag wordt zeer gewaardeerd.
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12.15

Project hoofdluis

De school heeft in samenwerking met de GGD gekozen voor het project ‘bestrijding
hoofdluis’. Dit houdt in dat alle kinderen en leerkrachten regelmatig door controle-ouders
gecontroleerd worden op hoofdluis.
Deze controle-ouders krijgen vooraf instructie, zodat het controleren op de juiste wijze
gebeurt; het werkt zeer preventief als u zelf uw kind iedere week even controleert.
Belangrijk is uw kind direct te behandelen als er luizen worden gevonden en vervolgens 2
weken lang te kammen met de daarvoor bestemde netenkammen.
De luizencontroles vinden plaats in de eerste week na elke vakantie.
Op deze manier hopen we het structurele probleem van hoofdluis op onze school beter te
kunnen aanpakken.
In de kalender vindt u de exacte data.
We vragen ouders om hun kinderen op deze dagen met schoon haar en zonder gel,
speldjes enz. naar school te laten komen.
Voor vragen kunt u terecht bij de coördinator van de luizenwerkgroep:
Nancy Janssen, tel 06-20659834; nancylangeveld@hotmail.nl

12.16

Voor-, tussen- en naschoolse opvang, Peutergroep

Kindercentrum Domino verzorgt deze vormen van opvang voor heel Groesbeek.
Kinderdagopvang voor kinderen tot 4 jaar verzorgen wij op diverse locaties in Groesbeek.
De voor- en naschoolse opvang (BSO) vindt plaats op de Sieppe. Domino heeft eigen
ruimten binnen onze school. Geen taxivervoer, geen gehaast, maar opvang in een vertrouwde en veilige omgeving.
BSO medewerkers: Heidi Bokkers en Melissa van Wezel, 024-3976756
of via het kantoor: 024- 3976320
De tussenschoolse opvang (TSO) vindt op de school zelf plaats, onder begeleiding van
vrijwillige overblijfkrachten.
De overblijfkrachten zorgen ervoor dat er rustig en gezellig gegeten wordt en dat de kinderen voldoende eten en drinken. Na het eten begeleiden ze het spelen.
Per 15 kinderen is er één begeleider. De overblijfkrachten krijgen adequate scholing en
ondersteuning.
De kosten worden jaarlijks vastgesteld en staan vermeld op het tarievenoverzicht en de
website van Kindercentrum Domino.
Naast een vast abonnement is het mogelijk om incidenteel over te blijven met een strippenkaart.
TSO Administratie, aan- en afmelden kinderen:
tel: 024-3978952. E-mail: tso@kindercentrum-domino.nl
Vanaf 12.30 uur mogen de kinderen die thuis eten weer naar school
komen (niet eerder). Eén van de leerkrachten is dan op het schoolplein.
Na deze middagpauze gaan de kinderen van gr. 3-8 om 12.40 uur en
zonder ouders naar binnen.

--------------------------------------------------------------------

Peutergroep De Tuba
De peutergroep is een onderdeel van Kindercentrum Domino en biedt een programma aan
kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Kinderen komen twee dagdelen per week op onze groep. Ook
zijn er een aantal kinderen met een indicatie voor Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE),
zij komen 3 ochtenden in de week.
De peutergroep is open op maandag t/m vrijdag van 8.30 - 11.30 uur.
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De peutergroep draait alle ochtenden met twee vaste pedagogisch medewerksters.
De kinderen worden tussen 8.30 en 8.45 uur gebracht en vanaf 8.45 beginnen we ons programma.
Voor de peuters is het erg prettig om onder één dak met een basisschool te zitten. Zij
kunnen spelenderwijs wennen aan de grote school. Zo spelen wij op het kleuterplein ook
bijna altijd samen met de kleuters. Daarnaast maken we gebruik van de kleine gymzaal en
sommige activiteiten vieren we samen met de school, bijvoorbeeld Sinterklaas en de Koningsspelen.
Kom gerust eens een kijkje nemen in ons lokaal als u wilt, u bent van harte welkom!
Medewerkers peutergroep de Tuba: Lesley Vinck en Bianca van der Werf.
Kindercentrum Domino
Bredeweg 68, Groesbeek
Postbus 68, 65660AB Groesbeek e-mail: sieppe@kindercentrum-domino.nl
Algemeen tel.: 024-3976320
website: www.kindercentrum-domino.nl
Peutergroep: 024 – 3976320

12.17

ICT, mobieltjes, Digiduif

De computer is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij.
We volgen de nieuwste ontwikkelingen en maken een keuze of dit ons onderwijs ondersteunt. Het leren omgaan met de computer, vraagt specifieke vaardigheden:
- Kinderen oefenen in het leren omgaan met de pc
- Kinderen leren gebruik te maken van programma’s die het leren bevorderen
- Kinderen leren de computer als informatiebron te gebruiken. Hierbij ontwikkelen
de kinderen een kritische houding ten aanzien van de informatie die het web
geeft
- Kinderen leren het verschil tussen veilige en onveilige websites
- Kinderen leren omgaan met toepassingen als Word, Powerpoint en Publisher.
Deze programma’s ondersteunen op een creatieve manier de presentaties en
spreekbeurten en worden vooral in de bovenbouw gebruikt bij het werken aan
thema’s
- Kinderen leren respectvol te communiceren en weten wat wel en niet kan.
Het gebruik op school van mobieltjes door leerlingen voor welke toepassing dan ook is niet
toegestaan. Op school is telefoon, fototoestel, internet en e-mail aanwezig. Dit voldoet.
We verzoeken de ouders er op toe te zien dat de leerlingen de mobieltjes thuis laten.
Gaan ze wel mee naar school, dan worden ze ’s ochtends ingeleverd in een bak. Om 15
uur gaan ze weer mee naar huis.
Het gebruik van Digiduif: alle ouders hebben een inlogcode gekregen om voor hun kind
een account te activeren. Digiduif wordt gebruikt om mededelingen schriftelijk door te geven over activiteiten, speciale klassenberichten, het regelen van uitjes maar ook om ouders hun eigen tijdstip voor rapportgesprek te laten plannen. Tevens kan het gebruikt worden om foto’s van de klas te versturen.
De nieuwsbrief of algemene belangrijke schoolmededelingen worden ook via Digiduif verstuurd.
Wanneer het om inhoudelijke zaken gaat zoals voortgang van een leerling, afstemming
zorg of hulp, toelichting schoolbeleid, e.d., dan kiezen wij voor een gesprek, veelal voorafgegaan door een telefonisch contact.
We vinden het van belang dat kinderen leren respectvol te communiceren via moderne
media. De omgang met sociale media, mediawijsheid, is een vast onderdeel van onze lessen door het jaar heen. Hiervoor gaan we dit jaar gebruik maken van de lessencyclus: het
nationale mediapaspoort. Hiermee kunnen we een doorgaande lijn voor alle leerlingen
vanaf groep 1 t/m 8 garanderen.
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12.18

De nieuwe privacywet, AVG. (Foto en film)
(AVG=algemene verordening gegevensbescherming)
Vanaf mei 2018 is er een nieuwe wet op de privacy. Wat betekent deze wet voor u en voor
ons?
Bij de inschrijving van uw kind geeft u ons, het personeel van
school, al toestemming om persoonlijke gegevens van u en uw
kind te mogen gebruiken en om foto’s van uw kind wel of niet op
de website of in de app te plaatsen. Het gebruiken van uw persoonlijke gegevens mag alleen in dienst van school. Wanneer uw
kind de school verlaat zijn wij verplicht deze gegevens nog 2 jaar
te bewaren, nadat uw kind van school is gegaan.
• De basisschool moet de gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar na vertrek) bewaren.
• De gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 jaar na vertrek).
• De adresgegevens van (oud-)leerlingen mag de school bewaren
voor het organiseren van reünies.

Wat betekent de nieuwe wet voor ons:
• Wij gaan op papier zetten welke gegevens wij van u en uw kind bewaren en waarom.
• Wij mogen geen (onnodige) gegevens van u of uw kind bewaren zonder toestemming.
• In sommige gevallen zijn wij verplicht deze gegevens te delen; denkt u aan medewerkers in het voortgezet onderwijs (vo)
of het speciaal basisonderwijs (sbo): wanneer uw kind de basisschool verlaat of de inspectie van het Onderwijs
• Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens, op papier en digitaal.
• Wij zijn verplicht datalekken te melden

Wat betekent de nieuwe wet voor u:
• U geeft bij inschrijving toestemming aan ons om uw gegevens
te mogen gebruiken.
• U geeft ook toestemming om deze gegevens te mogen delen met organisaties die met
school verbonden zijn. Denkt u hierbij aan de (school)bibliotheek, inschrijven voor eindtoets
Cito, verkeersexamen.
• U moet nog steeds apart toestemming geven om de gegevens van u of uw kind te delen met
deskundigen wanneer het gaat om aanmelding voor het Samenwerkingsverband, de gezinsspecialist, logopedie, fysiotherapie.
• U moet nog steeds apart toestemming geven aan school om de gegevens van uw kind op te
vragen bij behandeld artsen, psychologen, behandelde instanties.
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• U heeft nog steeds inzagerecht . Dit betekent dat u altijd na het maken van een afspraak, het
recht heeft om de gegevens die wij bewaren in te zien. Dit gebeurt elk jaar in groep 8 voor dat
het leerlingdossier doorgegeven wordt aan het voortgezet onderwijs.

Vragen over de AVG?
Wilt u meer weten over de AVG of heeft u gewoon vragen over de AVG, dan kunt u dat doen
door een mail te sturen naar avg@spog.nl. U krijgt van ons zo spoedig mogelijk een reactie.

De Externe Functionaris Gegevensbescherming
De externe functionaris gegevensbescherming (EFG) ziet op de naleving van de privacy-wetgeving, adviseert de directie van de school en werkt samen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Daarnaast functioneert de EFG als aanspreekpunt en sparringpartner voor ouders, medewerkers, directie en bestuur. Calamiteiten (waaronder een datalek) kunt u melden bij de EFG.
Onze Externe Functionaris Gegevensbescherming is
Dhr. Ronald van Rooijen
@ ronald.van.rooijen@dyade.nl
M 06-51097257

13

Passend Onderwijs

Passend onderwijs en daarbij passende ondersteuning op basisschool de Sieppe wordt verzorgd door de leerkrachten. De AfstemmingsCoördinator ondersteunt hen daarbij en stemt af
binnen de stichting.
De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt voor ouders.
Scholen zijn verplicht een ondersteuningsprofiel op te stellen voor aanname en opvang
van leerlingen met een beperking.
Binnen het SPOG hebben we een gezamenlijk beleid ontwikkeld en vastgesteld, zodat de
procedures voor alle scholen van Groesbeek gelijk zijn.
Op deze wijze kunnen we ook samenwerken aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied
van Passend Onderwijs.
De scholen moeten dit beleid verwoorden in hun schoolplan en schoolgids.
Hierbij moet rekening gehouden worden met de belangen van het kind en de
mogelijkheden van de school. Op school is ook een zorgplan aanwezig.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van Samenwerkingsverband
Stromenland http://www.svpo2507.nl/Paginas/default.aspx
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14

Waar gaan de kinderen van de groepen 8 naar toe?

Na groep 8 stroomt iedere leerling uit naar het voortgezet onderwijs. Het advies wordt in
de loop van het laatste schooljaar gegeven.
In de grafieken hieronder zijn onze adviezen van de laatste 3 schooljaren verwerkt. Zo
kunt u snel zien hoe de uitstroomgegevens van OBS De Sieppe zijn. Per grafiek zijn het
aantal leerlingen vermeld.
VWO omvat het atheneum en het gymnasium. Havo spreekt voor zich. VMBO T (Theorie)
was vroeger niveau Mavo. VMBO K (kader) en VMBO B (Basis) zijn meer beroepsgerichte
opleidingen.
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In de bovenstaande grafieken kunt u zien naar welke opleidingen de leerlingen in de jaren
hiervoor zijn uitgestroomd.
Het komt regelmatig voor dat de leerling een gecombineerd advies krijgt, bijvoorbeeld
VMBO-theorie/Havo. Dan zal in het voortgezet onderwijs blijken of de leerling uitgroeit tot
een Havo-leerling of dat VMBO-T beter bij hem past. In de grafieken zijn deze adviezen
daarom voor de helft bij Havo en voor de helft bij VMBO T opgenomen.
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Plattegrond: wie zit waar op de Sieppe?
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