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Praktische informatie voor schooljaar 2021-2022 

VOORWOORD 

Voor u ligt de informatiegids voor schooljaar 2021-2022. Hierin wordt de praktische informatie van de St. 

Martinusschool beschreven. 

Er is ook een schoolgids waarin de visie van de St. Martinusschool wordt beschreven. Hierin kunt u lezen hoe wij denken 

over onderwijs en opvoeding en hoe wij onze visie op onderwijs vormgeven in onze school. U kunt deze schoolgids 

vinden op de website www.st-martinusschool.nl  

De St. Martinusschool heeft als slogan:  

Ontwikkel jezelf, groei samen. 

Een sterke basis voor de toekomst. 

 

Hierbij heeft de school zich 3 doelstellingen gesteld: 

• De St. Martinusschool biedt passend onderwijs voor ieder kind. 

• De St. Martinusschool zorgt voor sprankelend onderwijs en leren met plezier. 

• De St. Martinusschool biedt kinderen een sterke basis voor de toekomst. 

 

Vollenhove, september 2021 

Namens het team van de St. Martinusschool 

Jeanette Masteling (dir) 

 

Inhoud 

1. Het team     blz. 2 

2. Schooltijden     blz. 4 

3. Ouderbetrokkenheid    blz. 6 

4. School in ontwikkeling    blz. 8 

5. Schoolzaken     blz. 10 

6. Opvang      blz. 11 

7. Kleuterzaken     blz. 12 

8. Verkeerszaken     blz. 13 

9. Externe instanties    blz. 14 

 

http://www.st-martinusschool.nl/
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1. HET TEAM 

Samenstelling  

Het team van de St. Martinusschool bestaat uit: leerkrachten, een leerkrachtondersteuner/ 4e jaar student van de PABO 

(WPO-er), een internbegeleider, een conciërge en een directeur. 

Klassenverdeling 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1,2 A Juf Afien 

 

Juf Afien Juf Annet Juf Afien 

 

Juf Afien 

 

Groep 1,2 B Juf Marjolein Juf Marjolein Juf Marjolein Juf Marjolein Juf Marjolein 

 

Groep 3 Juf Annelies Juf Annelies Juf Dianne 

 

Juf Dianne 

 

Juf Annelies 

 

Groep 4 

 

Juf Marye Juf Marye Juf Marye Juf Anja Juf Anja 

Groep 5 Juf Gerda Juf Gerda 

 

Juf Inge Juf Inge Juf Inge 

Groep 7 Juf Marijke Juf Marijke Juf Marijke Juf Marijke Juf Annet 

 

Groep 8 Meester Tim Meester Tim/ 
Juf Carla 

Meester Tim/    
Juf Carla 

Meester Tim Juf Carla 

 

 

Jeanette Masteling is directeur van de school. Zij is op maandag, dinsdag, woensdag (1x per 14 dagen) en donderdag 

aanwezig. 

Bereikbaar via 0527-241 670 of via 06- 244 968 54 

 

Atje de Boer is intern begeleider van de school en werkt 2 dagen per week op de St. Martinusschool. 

Anja Koene is trainee bij Aves en werkt dit schooljaar op onze school als leerkrachtondersteuner en WPO in groep 4. 

Dagelijks werkt een extra leerkracht met kleine groepjes kinderen (Dianne Broeksema, Anja Koene, Marye Dekkers). 

Tamira Vaandering is invaller op onze school. 
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Mocht u iets met de groepsleerkracht van uw kind(eren) willen bespreken, dan kan dat natuurlijk. Wij vragen u dit via 

de schooltelefoon (0527-241670) of via de mail te doen (zie onderstaande mailadressen). 

Het is ook mogelijk een bericht via het ouderportaal (Konnect) te sturen naar de groepsleerkracht. Spoedberichten en 

ziekmeldingen worden altijd telefonisch of face-to-face doorgegeven. Leerkrachten geven binnen 2 werkdagen een 

reactie op het ouderportaal. 

Mail adressen 

St. Martinusschool j.masteling@aves.nl 

Jeanette Masteling 

Marjolein Burgmeijer m.burgmeijer@aves.nl 

Marye Dekkers m.dekkers@aves.nl 

Annet Griffioen a.griffioen@aves.nl 

Annelies Bakker a.bakker@aves.nl 

Inge Scheper i.scheper@aves.nl 

Tim Bottenberg t.bottenberg@aves.nl 

Marijke Stuiver ma.stuiver@aves.nl 

Afien Timmerman a.timmerman@aves.nl 

Carla Suiker c.suiker@aves.nl 

Gerda de Vries g.devries@aves.nl 

Dianne Broeksema d.broeksema@aves.nl 

Atje de Boer a.deboer@aves.nl 

Anja Koene a.koene@aves.nl 

Tamira Vaandering t.vaandering@aves.nl 

 

  

mailto:j.masteling@aves.nl
mailto:c.suiker@aves.nl
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2. SCHOOLTIJDEN 

Schooltijden 

 Maandag 

 

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1 t/m 
8 

8.30 – 14.15 
uur 

 

8.30 – 14.15 
uur 

 

8.30 - 12.30 uur 8.30 – 14.15 
uur 

 

8.30 - 14.15 
uur 

 
Op de St. Martinusschool werken we met een continurooster met 4 gelijke dagen en woensdagmiddag vrij voor alle 
groepen. 

Wanneer de kinderen tot 14.15 uur naar school gaan, eten ze bij de eigen leerkracht in de groep. 

 

Het kan voor kinderen, die net 4 jaar zijn, vermoeiend zijn om alle dagen naar school te gaan.  Daarom is het belangrijk 

dat ouders samen met de leerkracht overleggen wat voor het kind het beste is. Zo kan er een tijdelijke, aangepaste 

regeling komen.  

De school begint ’s morgens om 8.30 uur. We vinden het als school belangrijk om een rustige inloop te hebben, zodat 

kinderen nog even met de leerkracht kunnen praten. Maar het is ook belangrijk dat we op tijd starten, omdat er anders 

veel leertijd verloren gaat. Daarom hebben we de volgende inloop: 

• 15 minuten voor schooltijd (8.15 uur) gaat het schoolplein open. Kinderen mogen dan op het plein spelen. We 

willen ouders vragen hun kinderen niet eerder dan deze tijd naar school te sturen. 

• 10 minuten voor schooltijd gaat de schooldeur officieel open (8.20 uur). 

Pauze  

In iedere groep is gelegenheid om in de pauze iets te eten en/of te drinken. We stimuleren op onze school, dat kinderen 

gezond eten en drinken. Bij het eten heeft het daarom onze voorkeur dat de kinderen iets van fruit mee nemen. Woensdag 

en vrijdag zijn zogenaamde ‘gruitdagen’. Op deze dagen is het verplicht om iets gezonds te eten/drinken tijdens de pauze. 

U kunt hierbij denken aan groente, fruit of brood.  

We schrijven ons jaarlijks in voor het landelijke EU-schoolfruitproject. Wanneer we kunnen deelnemen aan dit project, 

ontvangt de school 20 weken lang gratis groente en fruit voor alle leerlingen. In deze periode ontvangen de kinderen 3 

dagen groente of fruit op school. De exacte dagen worden via het ouderportaal bekend gemaakt. 

Tijdens de pauze spelen kinderen buiten op het schoolplein. Er is een bovenbouwplein en een onderbouwplein. Aan beide 

kanten van het plein wordt door leerkrachten toezicht gehouden. Bij de extra locatie (de Mantel) is geen plein. 

Op woensdag eten alle kinderen thuis. 
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Gymtijden  

 Groep 
1,2A 

Groep 
1,2B 

Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Maandag 

 

  9.15 10.00 8.30 8.30 10.45 10.45 

Woensdag 

 

    11.30 11.30   

Donderdag 

 

9.00 9.00     12.00  12.00 

 

De groepen 1 en 2 lopen met de leerkracht naar De Burght voor de gymlessen. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten 

en soms is er een bewegingsspel in de Mantel. De gymschoenen worden in een bak op school bewaard. 

Groep 3 loopt naar de Burght 

De kinderen van de groepen 4 t/m 8 fietsen voor de gymlessen naar De Burght. Het is verplicht dat kinderen op 

gymdagen op de fiets naar school komen, anders kunnen zij niet mee naar de gymles. Ook nemen zij op deze dagen hun 

gymspullen mee (makkelijke sportkleding en verplicht sportschoenen). Tijdens de gymles mogen er geen sieraden 

gedragen worden en zijn lange haren in een staart. Dit voor de veiligheid van de kinderen. Indien het weer zorgt voor 

een onveilige verkeerssituatie, dan kan de leerkracht bepalen om lopend of niet naar de gymles te gaan. De veiligheid 

van kinderen staat altijd voorop bij het maken van deze keuze. 

Zwemtijden 

De kinderen van groep 3 en 4 hebben 1x per 14 dagen op donderdagmiddag zwemles als onderdeel van het 

bewegingsonderwijs. Het is een “natte gymles” en niet bedoeld om een zwemdiploma te behalen. De kinderen gaan 

lopend met de leerkracht naar het zwembad. Hier hebben zij les van 13.30 – 14.00 uur. Ouders kunnen hun kinderen 

ophalen bij het zwembad. Kinderen, die niet opgehaald worden lopen met de leerkracht terug naar school. Voor de 

zwemlessen wordt van ouders aan het begin van het schooljaar een vergoeding van €20,- gevraagd. Ouders ontvangen 

per mail een factuur van de Activiteiten Commissie.  
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Vakantierooster 

Herfstvakantie:  zaterdag 16 oktober 2021 - zondag 24 oktober 2021 

Kerstvakantie:  zaterdag 25 december 2021 - zondag 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie:  zaterdag 19 februari 2022 - zondag 27 februari 2022 

Goede Vrijdag en Pasen:  vrijdag 15 april 2022 - maandag 18 april 2022 

Meivakantie:  zaterdag 23 april 2022 - zondag 8 mei 2022 

Koningsdag: woensdag 27 april 2022 

Bevrijdingsdag: donderdag 5 mei 2022 

Avesdag: (studiedag stichting) woensdag 25 mei 2022 

Hemelvaart weekend: donderdag 26 mei 2022 - vrijdag 27 mei 2022 

Pinksteren: maandag 6 juni 2022 

Studiedag team: woensdag 22 juni 2022 

Zomervakantie: zaterdag 16 juli 2022 - zondag 28 augustus 2022 

 
 

Hiermee voldoet de school aan de eisen die door schoolinspectie zijn gesteld ten aanzien van onderwijstijd. Voor 

verdere toelichting van de activiteiten gedurende het schooljaar, kunt u de website bekijken en/of de nieuwsbrief 

volgen. 
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3. OUDERBETROKKENHEID 

Ouderbetrokkenheid 

Om een optimale ontwikkeling te stimuleren, is het een voorwaarde dat ouders en school een goed contact hebben. Als 

wij samen op één lijn zitten, kan de ontwikkeling van het kind centraal staan. Wij hebben daarom regelmatig contact 

met ouders en nemen hier ook de tijd voor. Zo zijn er 3 keer per jaar oudergesprekken van 10 minuten en zijn er 

voortgangsgesprekken over individuele plannen. Tevens is er tussendoor altijd de mogelijkheid om samen in gesprek te 

gaan. Ouders worden gezien als pedagogische bondgenoten en educatieve partners, zij zijn de ‘ervaringsdeskundigen’ 

vanuit de thuissituatie en wij willen hier goed naar luisteren. Respect en gelijkwaardigheid zijn de basis voor een goede 

vertrouwensband tussen ouders en school. Samen willen wij het beste voor het kind en alleen samen kunnen we het 

optimale uit ieder kind halen. Als ouders weten wat kinderen doen op school, is er ook afstemming op onderwijsinhoud 

mogelijk. Zo kunnen ouders thuis het onderwijs versterken, waardoor er een optimale ontwikkeling van het kind 

mogelijk is. En daarom is het van belang dat school en ouders elkaar regelmatig ontmoeten. Dit gebeurt d.m.v. 

portfoliogesprekken, presentaties van de creatieve ateliers en (maand)vieringen. Daarnaast krijgen wij veel 

ondersteuning van ouders bij de uitvoering van activiteiten. Wij zijn erg blij met deze ouderbetrokkenheid. Samen zijn 

wij en maken wij de St. Martinusschool! 

Communicatie 

1. Ouderportaal 

Om informatie met ouders te delen maken we gebruik van een ouderportaal (www.st-martinusschool.ouderportaal.nl). 

Ouders kunnen inloggen met hun mailadres als gebruikersnaam. Een app is te downloaden via de appstore: OuderApp 

van Konnect. Na bijzondere activiteiten delen leerkrachten foto’s via Konnect. Konnect is uitsluitend voor intern gebruik. 

Foto’s, video’s of berichten mogen niet met derden gedeeld worden. Alle ouders hebben een gebruikersovereenkomst 

voor het gebruik van het ouderportaal getekend. 

2. Nieuwsbrief  

Ongeveer 1x per 3 weken ontvangen ouders een nieuwsbrief van school met nieuwtjes en andere informatie. De 

nieuwsbrief wordt op vrijdag verspreid via het ouderportaal, via de mail en staat op de website. 

3. Website en Facebook 

De school heeft een website (www.st-martinusschool.nl) en Facebookpagina (St. Martinusschool Vollenhove). Jaarlijks 

wordt schriftelijk om toestemming gevraagd aan de ouders om foto’s van hun kind(eren) op de 

website/Facebookpagina van de school te mogen plaatsen. 

Informatiebeveiliging en privacy (IBP)  

Binnen de school worden slechts de volgende persoonlijke gegevens verwerkt:   

• Persoonsgegevens in relatie tot de wettelijke verplichtingen bij inschrijving van de leerling 

• Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling 

• Gegevens over de aard en verloop van het onderwijs, over de behaalde studieresultaten 

• Gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs 

• Gegevens ten behoeve van de begeleiding van de leerling   

 Bij de uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden is uitgangspunt dat:   

http://www.st-martinusschool.ouderportaal.nl/
http://www.st-martinusschool.nl/
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• Zoveel mogelijk gekozen wordt voor de uitwisseling van anonieme gegevens 

• Persoonlijke gegevens slechts worden uitgewisseld met toestemming van de ouders/verzorgers 

• Bij het ontbreken van toestemming van de ouders/verzorgers gebeurt dit op basis van het verenigbaarheid criterium 

uit de AVG. Daarbij gaat het om de belangen van de leerling in het kader van begeleiding, gezondheid en welzijn, 

waarbij slechts die gegevens mogen worden uitgewisseld die een relatie hebben met het doel van de oorspronkelijke 

registratie. 

Informatie voor gescheiden ouders  

Er zijn kinderen bij ons op school, van wie de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders 

goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren). Het is dan wel de verantwoordelijkheid van ouders dat zij 

zelf de verschillende (mail)adressen kenbaar maken en aangeven dat zij op de hoogte gehouden willen worden.  Voor 

oudergesprekken over het kind zullen beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Op die manier 

blijft de communicatie helder, blijft het kind centraal staan en kan er het best worden samengewerkt.  

Medezeggenschapsraad  

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich binnen de school bezig met de wettelijke medezeggenschapstaken (al dan 

niet instemming verlenen en adviseren). De MR adviseert de directeur bij het uitzetten van nieuw beleid en bij het 

evalueren van het huidige beleid. De MR vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. De vergaderingen worden aangekondigd 

in de nieuwsbrief en zijn voor ouders openbaar. De notulen van de MR liggen ter inzage op school. Zijn er zaken die u 

graag op de agenda van de MR wilt plaatsen, neemt u dan contact op met de MR. De MR leden zijn:   

Marian Kwast, Janneke Veurman (oudergeleding) 

Marjolein Burgmeijer, Inge Scheper (personeelsgeleding) 

De Activiteitencommissie en de vrijwillige ouderbijdrage  

De activiteitencommissie (AC) is een commissie die helpt met het organiseren van allerlei activiteiten die er binnen de 

school plaats vinden.  

Er wordt vanuit de activiteitencommissie een vrijwillige bijdrage aan de ouders gevraagd om de activiteiten ten uitvoer 

te kunnen brengen. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door het ministerie 

betaald worden. De school heeft als standpunt dat alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan activiteiten die uit de 

vrijwillige ouderbijdrage betaald worden. Het zal duidelijk zijn dat wanneer deze bijdragen niet binnenkomen, de uitvoer 

van deze activiteiten in het gedrang komt. Mocht u problemen hebben met de betaling dan kunt u contact opnemen 

met de directeur van de school. Of kinderen wel of niet toegelaten worden op onze school, staat los van het betalen van 

deze vrijwillige bijdrage. De ouderbijdrage wordt eens in de 3 jaren vastgesteld en bedraagt dit jaar € 22,50. Voor 

kinderen die tussen 1 januari en 1 april op school komen wordt een bijdrage gevraagd van €10,-. Voor kinderen die na 1 

april op school komen, hoeft niets betaald te worden. 

De penningmeester van de AC is verantwoordelijk voor het innen van alle ouderbijdragen van alle schoolse activiteiten, 

zoals de ouderbijdrage, bijdrage voor schoolreizen en/of kamp en zwemlesgeld. Ouders ontvangen per mail een factuur. 

(Rekeningnummer AC: NL 06 RABO 0301 8214 61) 

Voorzitter van de AC: Gerlinda Winters. 

Verkeersouder 

Een verkeersouder houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom school en heeft hierover regelmatig overleg met 

de gemeente. De school heeft samen met de gemeente een beleid opgesteld t.a.v. de aankomst en het vertrek bij 
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school. Dit beleid is opgesteld om de verkeerssituatie om school veilig en overzichtelijk te houden. De verkeersouder 

heeft hierin een controlerende taak en biedt ondersteuning bij speciale verkeersprojecten in de klas. 

4. SCHOOL IN ONTWIKKELING 

Professionele leergemeenschap  

De St. Martinusschool is een school met ambitieuze doelen: Zij wil passend onderwijs bieden aan ieder kind, waardoor 

er optimale ontwikkeling mogelijk is. Daarnaast wil zij kinderen met plezier laten leren en een sterke basis voor de 

toekomst meegeven. Deze doelen kunnen alleen behaald worden, als teamleden professioneel ontwikkeld zijn en met 

passie voor onderwijs en kinderen voor de klas staan. Personeel is het belangrijkste ‘kapitaal’ van een school. De 

leerkracht maakt hét verschil tussen ‘onderwijs’ en ‘passend onderwijs’. De belangrijkste factor voor leerling succes is de 

kwaliteit van het lesgeven. Alle leerkrachten maken tijdens de instructies gebruik van het directe instructiemodel, 

waardoor er doel- en opbrengstgericht wordt gewerkt. Zij geven kinderen voortdurend feedback en passende 

begeleiding door te werken met groepsplannen. Op de St. Martinusschool wordt er altijd vanuit de gezamenlijk 

opgestelde visie gewerkt. Deze visie is de basis voor dit schoolplan en alle beleidsstukken. De ontwikkelingen binnen de 

school, komen hier vanzelfsprekend ook uit voort. Teamleden kennen deze visie en geven hier vorm aan in hun eigen 

klas. Binnen de school zijn duidelijke afspraken en ontwikkelingslijnen die van groep 1 t/m 8 een doorgaande lijn 

hebben.  

Aves en de St. Martinusschool investeren veel in de professionele ontwikkeling van leerkrachten. Ieder schooljaar is er 

een teamscholing (gelieerd aan een jaarplan binnen de school) en mogen teamleden individuele scholingen volgen die 

gekoppeld kunnen worden aan hun eigen ontwikkelingen binnen de school. De St. Martinusschool wil een professionele 

leergemeenschap zijn, waar men ‘met en van elkaar leert’. 

Meerjarenbeleidsplan en jaarplannen  

Iedere 4 jaar wordt er een ‘meerjarenbeleidsplan’ opgesteld door het team. In dit schoolplan worden de 

ontwikkelingsdoelen voor de school voor 4 jaren vastgesteld. Dit zijn doelen om het onderwijs te 

verbeteren/veranderen waar nodig. Ieder schooljaar wordt er een stukje van het meerjarenbeleidsplan uitgewerkt door 

middel van een ‘jaarplan’. In het jaarplan staat concreet welke doelen het team in het betreffende schooljaar wil 

behalen, hoe zij dit verwachten te gaan doen en hoe de veranderingen geborgd gaan worden in de school.  

Deze plannen worden regelmatig met de Medezeggenschapsraad (MR) besproken. Aan het begin van ieder schooljaar 

wordt er tijdens de ‘algemene informatieavond’ teruggekeken op de ontwikkelingen van het oude schooljaar en worden 

de geplande schoolontwikkelingen voor het nieuwe schooljaar aan ouders gepresenteerd. Ouders worden op deze wijze 

meegenomen in de ontwikkelingen die er in de school gaande zijn. Tijdens het schooljaar worden ouders via de 

nieuwsbrief verder op de hoogte gehouden. De visie van de school is altijd de basis van alle ontwikkelingen en keuzes 

die de school maakt. Vanuit de visie worden keuzes van de school uitgelegd, zodat zij duidelijk en begrijpelijk voor 

ouders zijn.  

De plannen voor schooljaar 2021 - 2022: 

• Werken in de onderbouw: Aan het einde van het schooljaar 2021-2022 is het beleidsplan “werken in de 

onderbouw” van 2020 aangevuld met een doorgaande lijn in de ontwikkeling van jonge kinderen. 

• Zelfstandig werken/Eigenaarschap: Dit schooljaar worden er nieuwe weektaken ontwikkeld en leerkrachten 

volgen de teamscholing didactisch coachen. 
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• Technisch lezen: Het beleidsplan voor lezen wordt aangepast. Hiervoor ontwikkelen we een gevarieerd 

leesaanbod, met een intensieve samenwerking met de bibliotheek en een ruim aanbod van (nieuwe) 

leesboeken. 

• Engels: Eind schooljaar 2021-2022 heeft de school een nieuwe methode voor Engels gekozen. 

• Schrijven: Dit schooljaar wordt er een beleid voor schrijfonderwijs opgesteld. 

• Rekenen: Er wordt een visie op rekenonderwijs geschreven en de bovenbouw werkt aan de doorgaande lijn 

t.a.v. het werken met de digitale rekenmethode. 

• Opleidende school: Dit schooljaar wordt een teamscholing gevolgd voor de begeleiding van studenten op 

onze school. 

 

Opleidingsschool 

De St. Martinusschool geeft studenten van verschillende opleidingen de mogelijkheid om middels een stage op de 

school te leren over kinderen en het onderwijs. De school heeft een nauwe samenwerking met de Hogeschool KPZ en is 

een ‘opleidingsschool’. Dit houdt in, dat er ieder jaar een stageleergroep van Pabostudenten is. Deze stageleergroep 

komt maandelijks bij elkaar onder supervisie van de OIS-er (Opleider In School) en praat over persoonlijke leerdoelen 

van studenten en de leervraag van de leergroep.  Zo wordt er met en van elkaar geleerd. 

 

Opleiden in school is onderdeel van de professionele leergemeenschap die de St. Martinusschool wil zijn. Deze 

leergemeenschap zorgt mede voor professionele leerkrachten die met passie voor de klas staan. De studenten leren, 

maar de begeleidende leerkrachten kunnen er ook van leren. De vragen waarmee studenten komen, houden hen 

scherp. Het dwingt tot nadenken om te kunnen verantwoorden waarom zij de dingen doen, zoals ze die doen. Het 

vraagt om een open houding en biedt nieuwe kansen. Dit alles werkt mee aan de professionele schoolgemeenschap die 

de St. Martinusschool wil zijn. Het vergroot professionaliteit van leerkrachten en houdt de passie voor het onderwijs 

levend. Al deze zaken zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen op onze school. 

De stageleergroep stelt jaarlijks een leervraag op, waar zij zich een schooljaar lang mee bezig houden. Deze leervraag 

sluit aan bij één van de ontwikkelingen die binnen de school gaande zijn. Deze ontwikkelingen zijn gericht op het 

versterken / veranderen van het onderwijs op de St. Martinusschool om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 

Net zoals de maatschappij blijft het onderwijs immers altijd in ontwikkeling. De stageleergroep ondersteunt hierbij en 

dat betekent een taakverlichting voor de teamleden, die zo hun energie weer meer in de kinderen en het onderwijs 

kunnen stoppen. 
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5. SCHOOLZAKEN 

Schoolreisje en kamp  

Aan het begin van ieder schooljaar wordt er voor groep 1 en 2 en groep 3 t/m 6 een schoolreisje georganiseerd en gaan 

groep 7 en 8 op kamp. Op deze manier krijgen sociale processen in de groep aan het begin van het schooljaar een mooi 

impuls. Voor deze activiteiten wordt een extra bijdrage gevraagd: voor groep 1 en 2 ongeveer €7,50, voor groep 3 t/m 6 

zijn de kosten €25,-, voor groep 7 en 8 zijn de kosten voor het kamp €75,-. Ouders krijgen per mail een factuur van de 

Activiteitencommissie om het bedrag voor het schoolreisje/kamp over te kunnen maken. Mocht u door 

omstandigheden dit bedrag niet (in een keer) kunnen betalen, dan kunt u contact opnemen met de directeur. 

Verjaardagen  

Iedere klas viert de verjaardag op de eigen manier, passend bij de leeftijd van het kind. Ieder kind mag de andere 

kinderen uit de klas en de leerkrachten trakteren. Wij stimuleren hierbij gezonde traktaties. 

Gevonden voorwerpen  

Regelmatig blijven er spullen op school achter. Bent u iets kwijt, vraag dan naar de bak met gevonden voorwerpen. Alle 

gevonden voorwerpen uit de school komen na verloop van tijd daarin terecht. Van tijd tot tijd wordt deze bak 

‘opgeschoond’.  

Verjaardagen familieleden   

Kinderen in groep 1 en 2 mogen iets maken voor de verjaardag van papa’s en mama's. 

Ziekte van kinderen  

Als uw kind ziek is, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven op school. Dit kan alleen telefonisch of mondeling. 

Indien dit niet gebeurt, zijn wij verplicht om in het leerling administratiesysteem het kind als ‘ongeoorloofd afwezig’ te 

vermelden. Dit kan consequenties hebben m.b.t. de leerplichtregels. Om misverstanden te voorkomen, vragen we 

ouders dus altijd de ziekmelding door te geven.  

Luizen 

Hoofdluis is erg vervelend, daarom maken wij altijd gebruik van luizenzakken. Ieder kind heeft zijn eigen luizenzak aan 

de kapstok met daarop zijn/haar naam. In deze zak worden de jas en alle andere spullen gedaan. Vervolgens sluit het 

kind de rits waardoor er geen luizen van de ene jas op de andere jas komen. Na iedere vakantie worden de kinderen 

gecontroleerd op hoofdluis. Dit wordt verzorgd door ouders van de school. Indien er bij uw kind hoofdluis is 

geconstateerd, wordt er door de directeur contact met u opgenomen, zodat u passende maatregelen tegen hoofdluis 

kunt nemen. Ouders die zelf hoofdluis constateren bij hun kind, worden gevraagd dit door te geven aan school, zodat 

school passende maatregelen kan nemen. 
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6. OPVANG 

Voor- en naschoolse opvang  

De St. Martinusschool heeft samen met het Kinderdagverblijf ‘Ukkie’ in Vollenhove een convenant gesloten. Dit 

convenant betreft de voor- en naschoolse opvang. Wij hebben hier om de volgende redenen voor gekozen: 

• In Vollenhove beschikken we over een prima, gekwalificeerd en deskundig kinderdagverblijf. Wij vinden het dan 

ook geen meerwaarde om zelf de voor- en naschoolse opvang te regelen. 

• Wij zijn van mening dat er een duidelijk verschil moet zijn tussen school en vrije tijd. De hele dag binnen 

hetzelfde gebouw en met dezelfde groep kinderen lijkt ons niet wenselijk.  

• Doordat ook O.B.S. de Voorpoort voor hetzelfde kinderdagverblijf kiest, is er sprake van sociale cohesie binnen 

Vollenhove. Zo krijgen kinderen de gelegenheid om andere leeftijdgenoten te ontmoeten, samen te spelen en 

samen op te groeien. Dit vinden wij van groot sociaal belang.  

Als u behoefte heeft aan voor- en naschoolse opvang voor uw kind(eren), dan verwijzen we u naar onderstaande 

instantie. Met de directie van dit kinderdagverblijf kunt u afspraken maken over de door u gewenste vorm van opvang. 

Hieraan zitten wel kosten verbonden. Misschien bestaat voor u de mogelijkheid om hiervoor een tegemoetkoming te 

krijgen. Inlichtingen hierover kunt u inwinnen bij de kinderopvang. Uiteraard kunt u voor uw kind(eren) ook voor een 

andere vorm van opvang kiezen.  

Kinderdagverblijf Ukkie 

dir. mevr. A. Geschiere 

de Voorst 21 a 

8325 XC, Vollenhove 

tel: 0527-241190 
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7. KLEUTERZAKEN 

Zelfredzaamheid kleuters   

Van alle kinderen wordt een zekere zelfredzaamheid verwacht. Kinderen moeten zich zoveel mogelijk zelf aan en uit 

kunnen kleden. Natuurlijk helpen we elkaar met het vastmaken van knopen, ritsen en veters. Wij verwachten van 

kinderen die bij ons op school komen, dat zij zindelijk zijn. Mocht er onverwacht toch een ongelukje gebeuren, dan moet 

het kind zelf een schone broek aandoen. Deze is op school aanwezig. Indien het kind ontlasting in de broek heeft 

gedaan, worden ouders gebeld om te komen helpen. Zo kan het kind op een goede manier geholpen worden en blijft de 

klas onder toezicht van de leerkracht. Indien ouders niet te bereiken zijn, wordt er naar een passende oplossing 

gekeken.   

Bijna naar school  

Als een kind 4 jaar wordt, mag het voor het eerst naar school. Dit is een spannend proces voor het kind en ouders. De 

school neemt daarom een aantal stappen in het gewenningsproces: 

• Telefonisch contact: ongeveer 1 á 2 maanden voordat het kind vier jaar wordt, zal de leerkracht van groep 1 

telefonisch contact opnemen. Er zal dan een afspraak gemaakt worden voor een huisbezoek.  

• Huisbezoek: de leerkracht van groep 1 neemt bij alle kinderen een huisbezoek af zodat er een goede kennismaking 

plaats kan vinden. Hierdoor hopen wij de start van het kind op onze school zo optimaal mogelijk te kunnen maken. 

Tijdens dit bezoek wordt informatie gegeven over de school en is er voor ouders alle ruimte om vragen te stellen. 

Ook worden er dagen besproken, waarop het kind alvast mee gaat lopen in de klas (‘wen’-dagen).  

• ‘Wen’-dagen: Ieder kind mag, voordat het 4 jaar wordt, 3 á 4 keer bij ons op school komen kijken. Hierdoor krijgt 

het kind een beeld van wat er komen gaat en kan het langzaam wennen aan de nieuwe school. De allereerste keer 

mag de ouder in de klas blijven. Vervolgens wordt er gezocht naar een goede opbouw voor het kind om te wennen.  

• Eerste schooldag: De dag waarop het kind 4 jaar wordt, is de eerste officiële schooldag. Het kan zijn dat het niet 

handig is om dan te starten, er wordt dan met de leerkracht afgesproken op welke dag het kind daadwerkelijk start.  
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8. VERKEERSZAKEN   

 

Verkeerssituatie rondom school  

Om de situatie rondom de school veilig te houden, zijn er een aantal regels: 

• Kinderen die dicht bij school wonen, kunnen op de dagen dat er niet gegymd wordt, gewoon lopend naar school 

komen. 

• Kinderen die op de fiets naar school komen, stappen van hun fiets af als zij bij de stoep komen. Hier zijn ook 

hekjes geplaats. De kinderen lopen met de fiets aan de hand naar de toegangspoort (onderbouw of bovenbouw) 

en zetten dan hun fiets op de daarvoor bestemde plek. De plek van iedere klas wordt aan het begin van het 

schooljaar met alle klassen besproken. Kinderen letten er op, dat de toegang vrij blijft.  

• Ouders die hun kind op de fiets komen ophalen, kunnen wachten op de wachtplaats die naast het voetpad voor 

hen gemaakt is. De fietsen kunnen naast elkaar staan, zodat alle ouders hier plaats kunnen nemen en er geen 

wachtende fietsers op het voetpad hoeven te staan. Kinderen kunnen dan bij het verlaten rustig naar hun ouder 

lopen, spullen uitwisselen en speelafspraken maken, zonder dat andere verkeersdeelnemers hier last van 

hebben. Bij het verlaten van de wachtplaats loopt men naar de hekjes (einde stoep) en kan dan de straat op. De 

reguliere verkeersregels m.b.t. het verlaten van een uitrit zijn dan van toepassing. 

• Voor ouders die met de auto komen is er parkeergelegenheid gecreëerd aan de kant van de Doeveslag. Hier 

kunnen automobilisten in de parkeervakken parkeren. Als al deze plekken bezet zijn, kan er geparkeerd worden 

aan de Wheeme-kant (aan de kant van de huizen). Uiteraard wordt er niet dubbel geparkeerd of bij de uitrit van 

de stoepen. 

Als school gaan we er van uit, dat ieder zich aan dit beleid houdt. Ouders die zich niet aan deze afspraken houden, 

worden hierop aangesproken en worden verzocht zich alsnog aan het beleid te houden. Indien nodig, kan 

ondersteuning van de wijkagent worden gevraagd. 

Vervoer van kinderen  

Het is altijd prettig dat we met vervoeren van kinderen op de hulp van ouders kunnen rekenen. We willen de ouders, die 

zichzelf (en hun auto) zo spontaan beschikbaar stellen, wel vragen een inzittenden-verzekering voor voldoende 

personen af te sluiten. U bent ten slotte verantwoordelijk voor de kinderen in uw auto tijdens het vervoer.   

 

Van ouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind een autostoeltje of zitverhoger in de auto hebben. Er rijden 

natuurlijk ook vaak andere kinderen mee. Voor deze kinderen kan niet altijd een autostoeltje of zitverhoger aanwezig 

zijn. Bij dit soort vervoer over een beperkte afstand mogen op de zitplaatsen achterin kinderen vanaf drie jaar (niet de 

eigen kinderen) volstaan met het gebruik van de gordel. Dus als de ouders zorgen dat voor hun eigen kinderen de zaken 

geregeld zijn, mogen andere kinderen gewoon in de gordel meerijden. 
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9. EXTERNE INSTANTIES  

Leerplicht  

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en moeten zich kunnen voorbereiden op maatschappij en 

arbeidsmarkt. In ons land gelden de leerplicht en de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren van 5 tot 18 jaar naar 

school moeten tot zij een startkwalificatie hebben gehaald: een havodiploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op 

niveau 2 of hoger. De overheid ziet toe op de handhaving. Vanaf 4 jaar mogen kinderen naar de basisschool. 

 

Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan. Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) 

niet naar school hoeven, bijvoorbeeld ziekte of verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of 

levensovertuiging. 

Andere voorbeelden wanneer een leerling niet naar school hoeft zijn: 

·        een religieuze feestdag; 

·        een huwelijk; 

·        een begrafenis. 

Om hiervoor vrij te krijgen moeten de ouders een vrijstelling van schoolbezoek aanvragen bij de schooldirecteur. Deze 

beoordeelt of er een gegronde reden is voor verzuim. Als een leerling verzuimt zonder dat hiervoor een geldige reden is, 

of als dit niet met de school is overlegd, zijn de ouders van de leerling strafbaar. Als een leerling van de basisschool te 

vaak verzuimt, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. Die zoekt vervolgens uit waarom een kind niet op school 

is verschenen. 

Gezondheidszorg (namens de GGD) Gezondheidsonderzoeken 

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont heeft onze 

Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door 

gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij ons terecht. 

Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met u mee. 

Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit 

voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken 

ontvangt u een uitnodiging via de mail en een herinnering via SMS.  

► Als uw kind 5 of 6 jaar oud is 

Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en 

gehoortest. Op een later moment nodigen we uw kind samen met een ouder uit bij ons op het consultatiebureau voor 

een consult met onze jeugdverpleegkundige. 

► Als uw kind 10 of 11 jaar oud is 

Tijdens dit onderzoek komt onze doktersassistente op school en meet ze de lengte en het gewicht van uw kind. U vult 

als ouder van tevoren online een vragenlijst in en u kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, 

ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover contact met u op. 
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► Als uw kind in groep 8 zit 

We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.  

► Kind in de Kern (0-12 jaar) 

Opgroeien en opvoeden gaat vaak vanzelf. Maar soms is het moeilijk, hoe goed je het als ouder ook bedoeld. Soms 

maak je je zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van je kind. De leerkracht van de school kan ook vragen hebben 

over hoe het met je kind gaat. Samen kunnen wij door middel van een gesprek (kind in de kern) bespreken wat uw kind 

nodig heeft en welke oplossingen er daarvoor zijn. U of de leerkracht kan dit gesprek aanvragen bij de individueel 

begeleider van de school. 

Online ouderportaal Mijn Kinddossier 

De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug in ons online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. In 

Mijn Kinddossier: 

• vult u de vragenlijst in 

• vindt u de groeicurve (lengte en gewicht) van uw kind 

• vindt u meer informatie over onze gezondheidsonderzoeken 

• kunt u adviezen van onze jeugdarts en jeugdverpleegkundige nalezen 

Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl. Wilt u in Mijn Kinddossier uw contactgegevens checken? 

Tussendoor een vraag? 

Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop zonder 

afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website. Voor Steenwijkerland zetten we ze 

hieronder alvast op een rij: 

Inloopspreekuur Jeugdgezondheidszorg in Steenwijk  
Elke maandag- en woensdagmiddag van 13:30 tot 15:00 uur 

Inloopspreekuren Jeugdgezondheidszorg in Vollenhove 
Elke 2e donderdag van de maand van 8.30 tot 9.30 uur 

Inloopspreekuren Jeugdgezondheidszorg in Oldemarkt 
Elke 2e en 4e donderdag van de maand van 9:00 tot 10.00 uur 

 

Contact Jeugdgezondheidszorg 

Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) 

E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl 

Website www.ggdijsselland.nl  

 

  

http://www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
http://www.ggdijsselland.nl/
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Klachtenprocedure 

Indien er vragen onder ouders en leerlingen leven is het van belang om goed met elkaar te communiceren.   

 1. Neem bij individuele vragen persoonlijk contact op met de groepsleerkracht van uw kind(eren).   

 2. Gaat het om zaken van algemeen belang of wordt een individuele vraag niet goed behandeld neem dan contact op 
met de directie.  In overleg met de betrokkenen zal dan gezocht worden naar een oplossing.    

3. Mocht overleg onvoldoende succes hebben, en gaat uw klacht over schoolbeleid dan verzoeken wij u om de MR 
schriftelijk te informeren. De betrokkenen worden dan uitgenodigd om in een persoonlijk gesprek tijdens een MR- 
vergadering hun standpunten/uitgangspunten toe te lichten.    

4. Gaat het om zaken die te maken hebben met het overblijven dan neemt u in eerste instantie contact op met de 
overblijfkrachten. Indien dit niet mogelijk of niet toereikend is kunt u contact op nemen met de (contactpersoon van de) 
overblijfcommissie.    

Wij gaan er van uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg tussen 
ouders, leerlingen, leerkrachten of directie op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard 
van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep 
doen op de klachtenregeling.    

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding of de beoordeling van leerlingen, de toepassing van 
strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld 
en pesten.      

De klachtenregeling voorziet in een contactpersoon per school. Voor onze school is daarvoor mevr. A. de Boer (intern 
begeleider) aangesteld. 

Het is niet de bedoeling dat de contactpersoon bij een eventuele klacht van een ouder, leerling of leerkracht deze zelf 
gaat behandelen. De contactpersoon zal u de weg wijzen naar een externe vertrouwenspersoon die door het bevoegd 
gezag is aangesteld. Deze vertrouwenspersoon begeleidt u bij het eventueel indienen van een klacht bij een 
klachtencommissie of bij het bevoegd gezag.     

De klachtencommissie functioneert voor alle scholen gezamenlijk en voert haar werk op een onafhankelijke wijze uit.    

De volledige tekst van de klachtenregeling en de regeling “seksuele intimidatie” staat op de website van stichting Aves 
(www.aves.nl). De functie van vertrouwenspersoon wordt vervuld door Karin Oostingh van de Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land (0527-630 300). Zijn er klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld, dan dient u contact op te nemen met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.  

Verder is Aves aangesloten bij de stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht; telefoonnummer: 
030-2809590.  

De school en haar aansprakelijkheid  

De school kan, eventueel in de persoon van een leerkracht, stagiaire, ouder of toezichthouder, uw kind schade 

toebrengen en daarvoor aansprakelijk zijn.  Bijvoorbeeld: een leerkracht laat tijdens de gymles een toestel op de voet 

van uw kind vallen, waardoor het letsel oploopt. De school moet met betrekking tot de schade wel een verwijt kunnen 

worden gemaakt (er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad) wat in bovenstaand voorbeeld overduidelijk is. Een 

tweede soort aansprakelijkheid in school is die van de leerkracht voor schade, die door zijn/haar leerlingen is 
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veroorzaakt gedurende de tijd dat deze onder zijn/haar toezicht staat. De bewijslast hiervoor is echter vaak moeilijk te 

leveren. In de meeste gevallen zullen de individuele ouders aansprakelijk gesteld worden voor schade die door hun 

kind(eren) is aangericht, ook al is de schade veroorzaakt tijdens schooluren. U dient hiervoor een (verplichte) 

aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

 


