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Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

 

Voor u ligt de “Wegwijzer” van basisschool Op Weg. 

In deze “Wegwijzer” staat belangrijke en nuttige informatie voor het schooljaar 2022-2023. 

De data met betrekking tot festiviteiten, activiteiten en vrije dagen kunt u vinden op onze jaarkalender 2022-2023. 

Deze planning staat op onze website, parro en u ontvangt hiervoor in link voor outlook.  Wijzigingen worden 

gecommuniceerd via onze digitale media. 

 

Naast deze “Wegwijzer” ontvangt u onze schoolgids. De schoolgids is opgesteld via het wettelijk kader en de 

informatie is ook terug te lezen op www.scholenopdekaart.nl en op onze website www.op-weg.nl 

 

Deze schoolgids ontvangt u aan het begin van het schooljaar digitaal en kunt u altijd op onze website raadplegen. 

  

Wij wensen u en uw kinderen een goed schooljaar toe op onze school. Ook hopen wij op 

een goede samenwerking tussen u en ons! 

 

Namens het team, 

Monique Vromen 

 

Meerscholen directeur SPO  Condor 
06 15658669 
En op beide scholen bereikbaar. 
 
Basisschool Bijenveld , Reusensestraat 6, 6578 AR Leuth    
024 - 2060600 
directie@bijenveld.com        
www.bijenveld.com 
 
Basisschool Op Weg , Prinses Beatrixstraat 55, 6576 AW Ooij      
024 - 6631645 
directie@op-weg.nl               
www.op-weg.nl 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: Deze bijlage is met zorg, op basis van de gegevens, zoals deze op 1 augustus 2022 bij ons bekend waren, 
samengesteld.  Indien er wijzigingen ontstaan in data, tijden en/of inhoud, dan zal hiervan kennis worden  
gegeven middels onze digitale nieuwsbrief, de website en/of Parro. 

http://www.scholenopdekaart.n/
http://www.op-weg.nl/
mailto:directie@bijenveld.com
http://www.bijenveld.com/
mailto:directie@op-weg.nl
http://www.op-weg.nl/
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Wij zijn een prachtige sfeervolle school met nieuwe lesmaterialen, digitale middelen, een groene natuurlijke 
speelplaats en een educatieve buitenleslesplaats. 

 
Onze kernwoorden  

• Betrokkenheid 

• Vertrouwen 

• Samen 

• Bevlogenheid 
 

Missie en visie  

Visie:  "Samen OP WEG in spel en onderzoek"  

Ontwikkelingsgericht onderwijs: 

Basisschool Op Weg biedt voor de ontwikkeling van onze kinderen een veilige en geborgen school omgeving. Onze 

basisschool is er niet alleen om de leerlingen de schoolvakken aan te bieden. Wij leveren als dorpsschool ook een 

bijdrage aan de opvoeding van de kinderen. Dit doen we door leerlingen serieus te nemen en respect te tonen voor 

hun inbreng. We vinden het belangrijk dat de leerlingen leren samenwerken en leren om eigen verantwoordelijkheid 

te dragen. We willen dat leerlingen positief denken over zichzelf en de ander. Leerlingen maken we bewust van de 

wereld om hen heen en we leren ze open te staan voor andere culturen. Het maken van goed onderwijs kan alleen 

door betrokkenheid en betekenis te creëren. Deze actieve betrokkenheid is concreet zinvol voor iedereen die bij Op 

Weg werkt of leert. Het naar buiten gericht zijn, zorgt voor deze permanente ontwikkeling. 
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In het onderstaande schema leest u de totale personeelsbezetting voor het schooljaar 2021-2022 
 
 

Groep  ma di wo do vr 

1/2a Juf Johannet Juf Johannet Juf Johannet Juf Johannet Juf Johannet 

1/2b Juf Sanne Juf Sanne Juf Esther* Juf Sanne Juf Sanne 

3 Juf Janneke Juf Janneke Juf Janneke Juf Janneke Juf Ilona 

4 Juf Laura Juf Laura Juf Ilona Juf Ilona Juf Laura 

5 Juf Esther Juf Esther Juf Yvette Juf Yvette Juf Yvette 

6 Juf Babette Juf Babette Juf Babette Juf Babette Juf Babette 

7 Juf Saskia Juf Saskia Juf Saskia Juf Floor Juf Saskia 

8 Juf Floor Juf Floor Juf Lenny Juf Lenny Juf Lenny 

 

• Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij. 

• Op vrijdagmiddag zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 vrij. 
 

Administratie Ilse Kuipers*  is met verlof  

Bouw coördinatoren  Babette Barbier en Janneke Thijsen 

Conciërge Bianca Slotboom 

Cultuur coördinator Johannet König 

ICT coördinator Wendy Rikken 

Intern Begeleider en 
onderwijsondersteuning 

Gemma Sanders  wordt vervangen tijdens verlof door Janna Meeuwissen 

Onderwijs en leerling 
ondersteuning  

Wendy Rikken 

Interne vervanging 
leerkrachten 

Wendy Rikken en Laura Seesing 

OGO coördinatoren  Babette Barbier en Johannet König 

Taal coördinator Janneke Thijsen 

Reken coördinator Wendy Rikken 

Directeur  Monique Vromen 
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Contactgegevens personeel. 
 

Johannet König  johannet.konig@opweg.nl 

Sanne Buit  sanne.buit@op-weg.nl 

Janneke Thijssen janneke.thijssen@op-weg.nl 

Wendy Rikken  wendy.rikken@op-weg.nl 

Ilona van Bakel  ilona.goppel@op-weg.nl 

Esther Conrad  esther.conrad@op-weg.nl 

Saskia Peters  saskia.peters@op-weg.nl 

Yvette Claassen  yvette.claassen@op-weg.nl 

Gemma Sanders  gemma.sanders@op-weg.nl 

Floor Janssen  floor.janssen@op-weg.nl 

Babette Barbier  babette.barbier@op-weg.nl 

Lenny van Aar  lenny.geerts@op-weg.nl 

Janna Meeuwissen janna.meeuwissen@op-weg.nl 

Laura Seesing  laura.seesing@op-weg.nl 

Bianca Slotboom  bianca.slotboom@op-weg.nl 

 

TSO   tso@op-weg.nl 

 

Voorzitter en leden oudervereniging   

                    

Linda Janssen ( voorzitter en contactpersoon werkgroepen) 

Maarten van Oostendorp ( penningmeester) 

Anouk Wijnhoven ( contactpersoon werkgroepen) 

Maaike Hidding (secretaris) 

 

oudervereniging@op-weg.nl 

 

Voorzitter en leden MR 

 

Anke Wijsmuller- Joosten (ouder)  

Eric Lamers ( ouder) 

Johannet Konig ( leerkracht) 

Yvette Claasen( leerkracht) 

 

mr@op-weg.nl  

 

 
Intern contactpersoon en anti-pest en KWINK coördinator 
Gemma Sanders; gemma.sanders@op-weg.nl 
 
Extern vertrouwenspersoon 
GIMD, de heer Christian Heeren, 
 c.heeren@gimd.nl,  
06-10724158 
 
 
 

mailto:johannet.konig@opweg.nl
mailto:sanne.buit@op-weg.nl
mailto:janneke.thijssen@op-weg.nl
mailto:wendy.rikken@op-weg.nl
mailto:ilona.goppel@op-weg.nl
mailto:esther.conrad@op-weg.nl
mailto:saskia.peters@op-weg.nl
mailto:yvette.claassen@op-weg.nl
mailto:gemma.sanders@op-weg.nl
mailto:floor.janssen@op-weg.nl
mailto:babette.barbier@op-weg.nl
mailto:lenny.vanaar@op-weg.nl
mailto:janna.meeuwissen@op-weg.nl
mailto:laura.seesing@op-weg.nl
mailto:bianca.slotboom@op-weg.nl
mailto:tso@op-weg.nl
mailto:oudervereniging@op-weg.nl
mailto:mr@op-weg.nl
mailto:gemma.sanders@op-weg.nl
mailto:c.heeren@gimd.nl
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Externe contacten 
 
Inspectie van het onderwijs 
E info@owinsp.nl 
I www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs:  
0800-8051 (gratis) 
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt 
vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111 (lokaal tarief) 
 
GGD Nijmegen  
Groenewoudseweg 275 
6524 TV NIJMEGEN 
024–3297111 
 
Samenwerkingsverband 
SVPO Stromenland 
Panovenlaan 1  
6525 DZ Nijmegen 
024 379 0431 
 
Bestuur Stichting primair onderwijs Condor 
Postbus 89, 6573 ZH Beek-Ubbergen 
 
Algemeen directeur/Bestuurder  
 
Andre de Jong 
Lindestraat 25 
6573 XA Beek-Ubbergen 
Postbus 89,  
6573 ZH Beek-Ubbergen 
T 024-3737909 
 
Onderwijs ondersteuning SPO Condor 
Harold Swinkels (directeur onderwijsondersteuning) 
Marieke Lenderink (orthopedagoge) 
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Schooldagen, schooltijden en gymrooster.  
 
Schooltijden 

Groep 1 t/m 4  

ma/di/do/vrij           8.45 -  12.00 uur 

wo  8.45 -  12.30 uur 

ma/di/do 13.00 -15.15 uur 

 

 

Groep 5 t/m 8  

ma/di/do/vrij  8.45- 12.00 uur 

wo  8.45 - 12.30 uur 

ma/di/do/vrij 13.00 - 15.15 uur 

 

 

Inloop en toezicht op het schoolplein  
 
De leerlingen en de ouders van de groepen 1 /2  zijn ’s ochtends vanaf 08.30 uur welkom om de school binnen te 

komen. De leerkrachten zijn vanaf dat tijdstip in de groep aanwezig.  

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zijn vanaf 8:30 uur welkom op het schoolplein en gaan vanaf 8:40 uur de 

school in. Ouders van deze groepen hebben de mogelijkheid indien nodig noodzakelijk om ook mee naar binnen te 

lopen.  

’s Middags mogen de leerlingen vanaf 12.50 uur weer op het schoolplein komen spelen. Er is op dat moment 

toezicht van twee leerkrachten.   

Bij goed weer spelen de leerlingen tot 12:55 uur buiten en gaan naar binnen zodra de bel gaat.  

De leerlingen van groep 1-2 mogen naar binnen gebracht worden en de andere kinderen gaan zelfstandig naar 

binnen. 

 

Ouders wachten buiten het schoolplein als de school uit is op hun kinderen. De leerlingen van groep 1/2 komen met 

de leerkrachten naar buiten. De leerlingen van groep 3 komen tot de herfstvakantie met de leerkracht naar buiten. 

De leerlingen uit de andere groepen komen zelfstandig naar buiten. 
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Bewegingsonderwijs                                     
 
De kinderen van groep 3-8 gymmen in de sporthal  naast de school en dragen een korte broek en een t-shirt of 

gympakje. Ook hebben zij gymschoenen met witte zolen aan. Om verwisseling van kleding bij de jonge kinderen te 

voorkomen vragen wij u de kleding te merken.  

 
   Dinsdag:                Donderdag:   
 
   Spelles    Toestelles 

 9.45-10.30:   groep 7                   groep 8           

10.30-11.15:   groep 3                   groep 4  

11.15-12.00:   groep 4                   groep 3  

13.00-13.45:  groep 5                   groep 5  

13.45-14.30:   groep 6                  groep 6  

14.30-15.15:   groep 8                  groep 7 
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Vakanties, vrije dagen en continurooster.                                          

 
Vakanties worden regionaal afgestemd. Onze school houdt zich aan deze afspraken.  

Het vakantierooster voor 2021-2022, aangevuld met vrije dagen, vrije middagen, continurooster en studiedagen is 

als volgt: 

 

Herfstvakantie           24-10-2022 t/m 30-10-2022 

Kerstvakantie             26-12-2021 t/m 08-01-2023 

Voorjaarsvakantie     20-02-2023 t/m 26-03-2022                                    

Goede vrijdag             07-04-2023 

2e Paasdag                  10-04-2023 

Meivakantie                24-04-2023 t/m 07-05-2023 

Hemelvaart                 18-05-2023 

2e Pinksterdag            29-05-2023 

Zomervakantie           17-07-2023 t/m 27-08-2023 

 

 

Vrije dagen (voor de leerlingen) 

 12-9-2022 studiedag team 

 12-10-2022 studiedag team 

 06-12-2022 werkdrukdag team 

 17-03-2023 studiedag team 

 07-04-2023 werkdrukdag team 

                                       19-05-2023 werkdrukdag team 

 14-06-2023 studiedag team 

    

 

Vrije middagen  School is om 12:00 uur uit voor alle leerlingen. 

  23-12-2022 (kerstvakantie)  

 17-02-2023 (voorjaarsvakantie) 

 21-04-2023 (Koningsspelen/sportdag) 

 14-07-2023 (start zomervakantie) 

 

Continurooster dag School is voor de leerlingen om 14:00 uur uit.  

  

 05-12-2022  i.v.m. Sinterklaasavond 

 22-12-2022( i.v.m. kerstviering in de avond) 
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Aanmelding 4 jarige leerlingen                                                        

 
U kunt uw kind ten alle tijden aanmelden op onze school. 

Meer informatie over deze procedure kunt u terugvinden op onze website.  

Tijdens een informatieavond, die wordt gehouden door leerkrachten van de groepen 1 -2 en de directie, geven 

we u een indruk van onze visie op het onderwijs en onze manier van werken bi j basisschool Op Weg. Alle 

ouders krijgen op deze informatieavond een mapje met informatie (o.a. een aanmeldingsformulier, schoolgids, 

jaarboekje, nieuwsbrief). De datum van deze informatieavond wordt vermeld in de nieuwsbrief en de Rozet.  

 

Gesprekkencyclus leerling/ouders/leerkracht 
Tijdens een schooljaar vinden de volgende gesprekken/ contactmomenten plaats: 
 

• Informatieavond (september) 

• Kennismakingsgesprek (september) 

• Voortgang gesprek (november) 

• Informatieavond Voortgezet Onderwijs (december) 

• Advies en pré adviesgesprekken groep 7 en 8 (januari) 

• Rapport gesprekken (februari) 

• Rapport gesprekken (juni) 
 

Via ons digitaal systeem Parro kunt u zich inschrijven voor deze momenten. 
Naast deze geplande momenten is er ook ruimte voor gesprekken op andere momenten.  
 

Communicatie via Parro en onze nieuwsbrief het Rammetje 

 

Voor iedere schoolvakantie delen we via de mail de Het Rammetje met u. In deze nieuwsbrief vindt u nieuws dat 

bestemd is voor alle leerlingen en ouders van school. Dit kan bijvoorbeeld een bericht van de oudervereniging, de 

werkgroepen, het team of de TSO zijn. Daarnaast houden de leerkrachten u op de hoogte over de zaken die betrekking 

hebben op de groep via Parro. U kunt bijvoorbeeld denken aan een verslagje met foto's van een activiteit of een 

mededeling/ vraag specifiek voor de groep. 
 

Oudervereniging en Medenzeggenschapsraad ( OV en MR) 
Oudervereniging Op Weg 
De Oudervereniging is een vereniging van, voor en door ouders/verzorgers waarvan  een of meerdere kinderen 
onderwijs volgen op Basisschool Op Weg. Als ouder/verzorger van een kind op de basisschool ben je automatisch lid 
van de Oudervereniging. De Oudervereniging is een enthousiaste club ouders die zich inzet voor activiteiten binnen 
de groepen en binnen de school als geheel. De Oudervereniging wordt gecoördineerd door een bestuur, bestaande 
uit ouders. Tijdens de vergaderingen van het bestuur is er ook een leerkracht aanwezig. De voorzitter van de OV 
heeft regelmatig afstemming met de directeur. Elk jaar houdt de vereniging een Algemene Leden Vergadering (ALV).  
Voor alle activiteiten op school wordt vaak een beroep gedaan op de medewerking van ouders. De oudervereniging 
vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage van €40,- per kind per jaar. 
oudervereniging@op-weg.nl 
 

mailto:oudervereniging@op-weg.nl
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Medezeggenschapsraad 
Hierin zit een vertegenwoordiging van ouders en teamleden. Zij hebben advies en instemmingsrecht zoals 
omschreven in het medezeggenschapsreglement, deze is vastgesteld door de stichting Condor. De 
nieuwsvoorziening wordt door de MR zelf verzorgd. De verslagen kunt u vinden op de site van de school. De 
vergaderingen zijn openbaar en u bent welkom deze bij te wonen.  
Indien u graag iets met de oudergeleding van de MR bespreekt, kunt u altijd contact met hen opnemen of mailen 
met de secretaris (mr@op-weg.nl) 
 

 
 
Groepsouders 
Elke klas heeft twee zogenaamde groepsouders. Zij ondersteunen de leerkracht van de groep bij allerlei activiteiten. 
Aan het begin van het schooljaar wordt samen met de leerkracht een plan gemaakt met daarin de activiteiten voor 
het komend schooljaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij de meester- en/of juffendag, maar ook thema-
activiteiten en excursies.  
 
Werkgroepen 
Werkgroepen worden samengesteld voor één specifieke activiteit in het 
schooljaar, waar alle groepen van de school bij betrokken zijn. Elke 
werkgroep wordt begeleid door minimaal één leerkracht. De 
werkgroepen organiseren de volgende activiteiten voor alle klassen van 
de school: 

• Sinterklaasviering                                    

• Kerstviering 

• Carnavalsfeest 

• ‘Samen Op-Weg Dag’    /schoolreisje       

• Speelplaats 

• Koningsspelen /sportdag 
 

Doe mee.  

De plannen van komend jaar en de begroting worden in het begin van het schooljaar tijdens de Algemene 

Ledenvergadering besproken en vastgesteld. Deze vergadering wordt ook gebruikt om de groepsouders aan te 

stellen en werkgroepen op te starten. Iedereen krijgt de kans mee te doen. Actief meedoen met de 

Oudervereniging is de kans om bij te dragen aan leuke activiteiten voor onze kinderen op school . 

                                      

Werkgroep Kleding- en speelgoedbeurs 

Twee keer per jaar wordt er onder begeleiding van ouders, op vrijwillige basis een kleding- en speelgoedbeurs 

gehouden. Een gedeelte van de opbrengst is voor de school.  De data worden in de nieuwsbrief vermeld. 

 

mailto:mr@op-weg.nl
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Preventieve hoofdluiscontrole 

Op school kennen we een preventief systeem. Er is een groep ouders die 

regelmatig de kinderen in de groepen controleert. Bij constatering van 

hoofdluis/neten neemt de coördinator van de groep contact op met de 

leerkracht. De leerkracht informeert u. De controle vindt plaats na iedere 

vakantie. De exacte data worden in de kalender en de nieuwsbrief vermeld.   

 
Vieringen 
Een aantal keren per jaar worden in onze school vieringen gehouden. Alle 

leerlingen zijn hierbij aanwezig. De leerlingen treden op namens hun groep. Meestal zijn dit korte 

voorstellingen van 5 minuten per groep. Enkele keren per jaar nodigen we de ouders uit om een viering bij te 

wonen. Deze worden gehouden op vrijdagochtend in de Sprong. Voor de data verwijze n we naar de 

schoolkalender. 

 

 Gezonde school  en rookvrij schoolterrein                      

 

Wij streven ernaar om een gezonde school te zijn. Gedurende het gehele schooljaar besteden wij hier aandacht 

aan en handelen wij hierna. Dit is terug te zien in onze OGO-lessen, bewegingsonderwijs lessen, buitenlessen en 

het EU fruit project. 

Daarnaast stralen wij samen met de gemeente Berg en Dal een gezamenlijke boodschap uit: ‘op weg naar een 

rookvrije generatie’ 

Het meebrengen van snoepgoed is niet toegestaan. 
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Traktatiebeleid 
In overleg met de MR en de OV is ons traktatiebeleid als volgt: De jarigen nemen geen traktaties mee naar 

school. Ons beleid is gestoeld op het feit dat traktatie een scheve verhouding veroorzaken betreft gezond en 

ongezond, kosten welke ouders maken en een verspilling van eten wanneer kinderen hun eigen eten of 

aangedragen fruit niet opeten. Vanuit school heeft de verjaardag van het kind de prioriteit. Door verschillende 

activiteiten zal het kind en natuurlijk ook de klas een leuke verjaardag ervaren.  

 

Huiswerk 

Op onze school  spreken wij van huiswerk op het moment dat er een opdracht meegaat van school naar huis. Wij 

willen leerlingen leren: 

• Taakverantwoordelijkheid te dragen. 

• Pro-actief  te zijn op momenten dat het huiswerk kwijt is, of vergeten. 

• Te oefenen met plannen. 

• Te oefenen met verschillende leeropdrachten. 
Op het moment dat ouders of leerkrachten merken dat het huiswerk structureel moeizaam gaat, maken leerling, 

leerkracht en ouders hier individuele afspraken over. 

Informatieavond 

Aan het begin van ieder schooljaar informeren de groepsleerkrachten u over de inhoud en de wijze van werken en 

verwerken in de betreffende groep. Tijdens deze avond staan wij ook stil bij het belang van een goede en 

productieve relatie tussen school en ouders. Dit educatieve partnerschap is van belang voor de schoolprestaties en 

de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.  

Koptelefoon 

Leerlingen vanaf groep 3 krijgen eenmalig een set “oortjes” van school om te gebruiken op de computer of 

chromebooks. Indien deze kapot of kwijt zijn gaan zij in overleg met de directeur i.v.m. de kosten van vervanging. 

Kinderpostzegels 

Elk jaar werken de kinderen van groep 8 mee aan de verkoop van kinderpostzegels.  

Fietsenstalling 

Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn/haar fiets kwijt kan in de fietsenstalling, vragen we jullie de fietsenstalling 

netjes te houden en jullie fiets in het rek te plaatsen. 

Samenwerking muziekvereniging “Ooijse Toekomst “ en “de Schutterij” te Ooij. 

Wij werken samen met de muziekvereniging.  Het doel van deze samenwerking is het verdiepen en verbreden van 

het muziekonderwijs en het versterken van de instroom bij de muziekvereniging. De inhoud van de ondersteuning 

richt zich  op de basis van het muziekonderwijs.  
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OGO thema’s 

Ons Ontwikkelingsgericht onderwijs ( OGO) geven wij vorm door het werken met 

thema’s. Hierbij leggen wij de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke 

identiteit van kinderen. Zingeving en de brede persoonsontwikkeling zijn 

belangrijke uitgangspunten. Deze thema’s zijn vakoverstijgend, samenhangend 

en betekenis vol. Hierin wordt in de onderbouw via spel inhoud aan gegeven en 

in de bovenbouw via de leerlijn onderzoekend leren. Via Parro delen wij deze 

thema’s met ouders. 

 

Schrijfmateriaal 

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen een passend schrijfpotlood en een gum. Is het schrijfpotlood toe aan vervanging 

dan zorgt school voor een nieuw schrijfpotlood. 

Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen een (vul)pen van school. We houden hierbij rekening met de schrijf motorische 

ontwikkeling van het kind. Dit houdt in dat dit per leerling, net als het schrijfpotlood, passend wordt gemaakt. Indien 

de schrijfontwikkeling dit vraagt, wordt de pen op een later moment geïntroduceerd. Deze pen wordt eenmalig door 

school verstrekt. Indien de pen aan vervanging toe is, zal de leerkracht u hierover informeren. U kunt dan via school 

een nieuwe pen aanschaffen. Leerlingen mogen een eigen etui meenemen die in hun laatje past. Alle schrijf- en 

tekenspullen krijgen de leerlingen van school. 

Schoolkamp ,musical en schoolreisje 

Groep 8 gaat op kamp aan het begin van het schooljaar. Dit schooljaar gaat groep 8 in september op kamp. De 

organisatie gebeurt onder verantwoordelijkheid van school in samenwerking met de ouders. Op de informatieavond 

ontvangt u meer informatie over het kamp en de musical van groep 8. De kosten van het schoolkamp zijn per jaar 

verschillend. De ouders ontvangen hiervoor een rekening. De afgelopen jaren is het richtbedrag €80 geweest. Naast 

het schoolkamp werkt groep 8 ook aan een eindmusical.  

De leerlingen van de groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreisje. Dit schoolreisje wordt betaald door de vrijwillige 

ouderbijdrage en georganiseerd door de werkgroep ouders schoolreis en teamleden. 

Verjaardagen leerkrachten  

Leerkrachten vieren hun verjaardag gezamenlijk in de klas d.m.v. een juffen/meesterdag. 

Vaderdag en Moederdag 

In alle groepen wordt op school aandacht besteed aan het maken van een kleine attentie voor Vaderdag en 

Moederdag. Door verschillende mogelijkheden in de samenstelling van de gezinssituaties willen wij u erop wijzen, 

dat elk kind 1 attentie maakt. 

Verkeerstoets 

De leerlingen van groep 7 doen mee aan het verkeersexamen. 
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Ons schoolplein 

 

Uit onderzoek blijkt onder andere dat er op groene schoolpleinen minder ruzie en pestgedrag vertoond wordt, op 
groene schoolpleinen de motoriek van leerlingen beter gestimuleerd wordt en dat jonge leerlingen zich hier 
prettiger voelen, school leuker vinden en sneller vriendjes maken.  
 
Afgelopen schooljaren heeft de enthousiaste werkgroep, met behulp van een hovenier, een prachtig groen 
schoolplein weten te realiseren. Ons plein heeft veel mogelijkheden tot spel. Er zijn o.a. een klim- en ontdekparcours 
om het bestaande fort, een klimwand, een wilgentipi,  schoolborden en een insektehotel. Daarnaast hebben we  
doeltjes en een vlonder. Een schitterend schoolplein waar we allemaal zuinig op moeten zijn. Onze leerlingen helpen 
op vaste momenten in het schooljaar mee met het onderhoud en schoonhouden van 
ons groene schoolplein. 
 

Ook zijn we erg blij met onze 
groene educatieve buitenruimte 
die we sinds dit voorjaar in gebruik 
hebben kunnen nemen. In deze 
buitenruimte hebben we een 
mooie plek om buitenlessen te 
verzorgen. Tevens kunnen 
leerlingen ruiken en voelen aan 
planten, leren over de natuur en 
spelen met water en zand.  
 
 
Speeltijden bovenbouw 10.15 uur-
10.30 uur.  
Speeltijden onderbouw: 10.00 
uur-10.15 uur.  
Tijdens het buitenspelen en om 12:45 uur  surveilleren de 

leerkrachten. 
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Leerplicht  
Uw kind moet naar school vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag. 

 

Geoorloofde afwezigheid 

Als uw kind ziek is of een bezoek aan een arts moet doen, kunt u dit via de mail of Parro aan de leerkracht of 

telefonisch doorgeven aan school. 

Denk er ook aan om het door te geven aan de TSO en/of de BSO. 

  

Ongeoorloofd verzuim 

Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De school is dan 

verplicht om maatregelen te nemen; het is ten slotte in het belang van het kind dat het aan het onderwijs 

deelneemt.  

 

Verlof buiten vakanties of gewichtige omstandigheden. 

Vakantieverlof buiten vakanties mag alleen worden verleend, wanneer wegens de specifieke aard van het beroep 

van één van de ouders het niet mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.  

Verlof voor gewichtige omstandigheden kunt u schriftelijk bij de directeur aanvragen. U dient verlof (m.u.v. een 

overlijden) minimaal acht weken voor aanvang van de ingangsdatum aan te vragen. Hiervoor dient u gebruik te 

maken van het vakantie- en verlofformulier dat bij de conciërge te verkrijgen is of te downloaden op onze website. 

 
Tussenschoolse opvang (tso)  in eigen beheer 
De directie is verantwoordelijk voor een TSO opvang binnen de school. Deze tussenschoolse opvang wordt verzorgd 
door 2 coördinatoren en een aantal vrijwilligers. 
Hebt u vragen dan kunt u ons mailen het mailadres is tso@op-weg.nl. De coördinator is bereikbaar onder 06-
16927945. Ook voor ziekmeldingen kunt u dit telefoonnummer gebruiken. 
 
 

 
 
Kinderopvang Op Weg  
Aanmelden kan via de button op www.kion.nl of mail naar klantrelaties@kion.nl 
Voor algemene- en locatie-informatie: www.kion.nl/locatie/buitenschoolse-opvang-op-weg 
 Buitenschoolse opvang is voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar en kent verschillende onderdelen: 
Voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang. De kinderen kunnen er vijf dagen per week, 52 weken 
per jaar, voor en na school terecht, ook tijdens vakanties en op studiedagen van de basisschool. 
Voorschoolse opvang 
De voorschoolse opvang is de opvang in schoolweken van 7.30 uur tot 8.45 uur. Pedagogische medewerkers vangen 
de kinderen op in de ruimte van de bso naast onze speelplaats. Hier kunnen de kinderen in alle rust nog even spelen 
en kletsen. De pedagogische medewerker brengt de kinderen van groep 1 en 2 naar hun klas. 

 

mailto:tso@op-weg.nl
http://www.kion.nl/
mailto:klantrelaties@kion.nl
http://www.kion.nl/locatie/buitenschoolse-opvang-op-weg
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Naschoolse opvang 
Naschoolse opvang is in schoolweken aansluitend aan de reguliere schooltijden van je kind tot 18.00 uur. De oudere 
kinderen komen zelfstandig naar de groepsruimte van de bso. De leerkracht brengt de kinderen van groep 1 en 2 
naar de hal waar de pedagogische medewerker hen ophaalt. Zij maken gebruik van de ruimte aansluitend aan onze 
speelplaats. 
  
Vakantie en /of tijdens vrije dagen opvang 
Op deze dagen zijn de kinderen hele dagen, van 7.30/8.00 tot 18.00 uur, welkom bij de bso 
 
Wat te doen bij ziekte? 
Als uw kind ziek is of tijdens schooltijd ziek wordt, vragen wij u uw kind zelf af te melden bij de bso van KION. 
Ziekmeldingen bso via telefoonnummer: 06 33 63 59 01 
Mocht u geen gehoor krijgen, spreek dan een bericht in op de voicemail. 
 
Sociaal team gemeente Berg en Dal/ jeugdconsulent op school. 
 
Enkele uren per week is de jeugdconsulent op school aanwezig. Zij heeft gesprekken met kinderen, ouders, 
leerkrachten en/of intern begeleider. Zij houdt zich bezig met verschillende onderwerpen zoals: onzekerheid, 
faalangst, pesten, scheiding, ruzie, woede, opvoeding enz. Solange maakt gebruik van verschillende opdrachtjes, 
spelletjes om het voor kinderen, die het moeilijk vinden om te praten, beeldend en leuk te maken. 
Solange zit als jeugdconsulent in het Sociaal team van de gemeente Berg en Dal. Soms is er meer nodig dan 
kortdurende ondersteuning en kunnen we samen onderzoeken welke hulp het beste aansluit bij de hulpvraag. Als er 
meer hulp nodig is, kan er via de gemeente een indicatieaanvraag ingediend worden. Als jeugdconsulent kan Solange 
dit samen met ouders oppakken, wat de lijntjes korter maakt. Vanzelfsprekend is dit altijd in afstemming met ouders 
en/of voogd. Voor gesprekken met kinderen op school is toestemming nodig van alle gezaghebbende partijen. 
Aanmelden kan via de leerkracht van uw kind of de intern begeleider. 
 

 

 

 
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 

 

Onze jeugdverpleegkundige van de GGD houdt enkele keren per jaar op onze school een inloopspreekuur. Hier kunt 

u zonder afspraak naar toe. De data en tijden staan in onze Parro kalender. 

 

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van 

leerlingen tijdens de schoolperiode. Dit is een wettelijke taak die gebeurt in opdracht van de gemeente. Jeugdartsen, 

jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten werken hierbij samen met school en ouders. JGZ 

beantwoordt vragen van leerkrachten, ouders en kinderen op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en 

opvoeding en helpt bij vervolgstappen.  

 

Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar 

De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de klas voor een onderzoek. Zij 

let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert de logopedist 

ouders over de resultaten. Is eerder onderzoek door de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op.  

 

Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar 

Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.  



  

WEGWIJZER 2022-2023 18 

 

De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Daarna haalt 

zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen gesprek, meet en weegt het kind en onderzoekt 

bij alle 5/6 jarigen of het kind goed ziet en hoort. Bij 10/11-jarigen is er alleen onderzoek van het horen en zien als 

daar een reden voor is.  

Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan. 

Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een 

uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het moment dat de uitnodiging 

is ontvangen. 

Liever geen onderzoek? 

Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.  

 

Mijn Kinddossier 

De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal.  

In Mijn Kinddossier: 

- staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind; 

- kunnen ouders afspraken bekijken; 

- kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen;  

- kunnen ouders online een vragenlijst invullen. 

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD.  
Kijk voor meer informatie op https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/. 
 
Inentingen voor kinderen van 9 en 10 jaar  

In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR).  

In het jaar dat een kind 10 wordt, volgt de oproep voor HPV (humaan papilomavirus) .  

Dit zijn twee prikken met 6 maanden ertussen voor zowel jongens als meisjes. 

Meer informatie staat op de website van het RIVM. 

Heeft het kind nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen. 

 

Samenwerking 

Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil bespreken. Dit gebeurt 

natuurlijk alleen in overleg met kind en ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp is. 

Contact en bereikbaarheid 

Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een afspraak of meer 

informatie? Neem dan contact met ons op. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 12.00 

en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. 

Meer informatie 

• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugdgezondheidszorg’ meer informatie over de JGZ. Ook is hier 

betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen te vinden. 

• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder de zoekterm ‘Privacy’ meer informatie over ons privacyreglement en 

hoe wij omgaan met dossiers. 

• Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te besteden aan de 

gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, social 

media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties.  

 

 

 

http://www.mijnkinddossier.nl/
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/HPV
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/vaccinaties/plan-je-vaccinatieafspraak/
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl/

