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Aanmelding & leerlingregulering

Aanmelding kinderen jonger dan 4 jaar
De juiste school kiezen is niet eenvoudig. Zeker als het uw eerste kind betreft, is het een
hele stap! Door deze schoolgids te lezen leert u onze school al een beetje kennen. We
willen u hiermee een duidelijk beeld geven van de Johan Frisoschool. U kunt ons nog
beter leren kennen als u onze school bezoekt. U kunt een afspraak maken voor een
kennismakingsgesprek en een rondleiding met de directeur. Zij zal u dan in een gesprek
verder informeren, uw vragen beantwoorden en u rondleiden door de school. Na het
kennismakingsgesprek krijgt u een aanmeldformulier mee naar huis. U krijgt bij
inleveren een bevestiging van de aanmelding. Dit is nog niet direct een bewijs van
inschrijving. Op dit moment werkt de school met een aannamebeleid om het
leerlingenaantal te reguleren. Het beleid is te vinden op de website van de school.
https://www.johanfrisoschool.net/nieuwe-ouders/aanmeldprocedure/

Als u kind ingeschreven kan worden, ontvangt u een officieel bericht uiterlijk eind mei
voorafgaand aan het nieuwe schooljaar dat uw kind bij ons op school start.

Na de officiële inschrijving volgt een intakegesprek met de Jonge kind specialist. U wordt
hiervoor uitgenodigd. We willen dat uw kind direct lekker in zijn vel zit: Daarom bepalen
we van ieder kind de beginsituatie, zodat het goed van start kan gaan op onze school! U
kunt rekenen op een huisbezoek van de groepsleerkracht enkele weken voordat uw kind
vier jaar wordt. Dan plannen we samen de 4 wenmomenten in voor uw kind. Voor een
kind is deze kennismaking thuis prettig. Het maakt de eerste schooldag iets minder
nieuw en spannend.

Aanmelding broertjes en zusjes
U kunt voor de aanmelding van een broertje of zusje een aanmeldformulier ophalen bij
de directie. U kunt ook mailen voor een digitale versie.

Aanmelding kinderen ouder dan 4 jaar
Voor kinderen die instromen in een hogere groep hebben we een aangepaste procedure.
Op dit moment wordt de procedure bijgesteld in overleg met de collega scholen in
Woerden. Mocht u een oudere leerling willen aanmelden, dan kunt u contact opnemen
met de school.

Als uw kind kan worden ingeschreven, ontvangt u een aanmeldformulier.  In overleg met
u (en eventueel uw kind) maken we een plan om de overstap zo soepel mogelijk te laten
verlopen. Uw kind kan dan ook een kijkje in de school nemen.

Aansprakelijkheid van de school
Tijdens de schooluren en gedurende activiteiten in schoolverband, zoals excursies,
schoolkamp, e.d. is de school wettelijk aansprakelijk voor gezondheid en veiligheid van
leerlingen, medewerkers en mensen die op andere wijze bij het onderwijs betrokken zijn.
Deze aansprakelijkheid wordt door een verzekering gedekt. De vraag of school altijd
aansprakelijk is voor eventuele schade, die een leerling oploopt of een ander toebrengt,
is niet eenvoudig te beantwoorden. Er zijn situaties waarbij u, als ouder of verzorger
aansprakelijk bent. De school verwacht dan ook van alle ouders dat zij een
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W.A.-verzekering voor hun leerling afsluiten. De school is nooit aansprakelijk voor het
kwijtraken van of schade aan schrijfgerei, telefoons, speelgoed, e.d. die de leerlingen
ongevraagd mee naar school nemen.
Uw kind is op school en eventueel daarbuiten zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij mee
naar school brengt. Dit alles valt buiten de schoolverzekering. Hierbij kunt u denken aan
horloges, sieraden, mobieltjes, fiets, speelgoed, etc.

Afscheid groep 8
Op een speciale afscheidsavond wordt door de leerlingen en ouders van groep 8 afscheid
genomen van onze school. Traditiegetrouw wordt er op de afscheidsdag drie keer een
musical opgevoerd: eenmaal voor de kinderen van de school, eenmaal voor opa’s en
oma’s en tijdens de afscheidsavond voor de ouders en het team van de Johan
Frisoschool.

Antipestprogramma
Zie hoofdstuk 3.2 van deel 1 van onze schoolgids.

BHV (Bedrijfshulpverlening)
Op iedere school dienen minimaal twee personeelsleden in het bezit te zijn van een
diploma ‘bedrijfshulpverlener’. Dit is een uitgebreidere opleiding dan die voor het
EHBO-diploma. Jaarlijks gaan onze BHV’ers op cursus om de deskundigheid op peil te
houden. De school heeft een brandalarminstallatie die periodiek gecontroleerd wordt en
een eigen ontruimingsplan. Dit ontruimingsplan wordt minimaal twee keer per jaar
geoefend. Eén keer wordt het van tevoren gepland, de andere keer is het onverwachts.
Op onze school zijn Paula Pieterse, Chantalle Timmer, Reyni Hek en Movses Hovsepjan
opgeleid tot bedrijfshulpverlener.

Onze school heeft een eigen ARBO-coördinator die de ongevallenregistratie verzorgd. Als
er zich een calamiteit voordoet dan informeren we u zo spoedig mogelijk.

Bibliotheek
Wij zien het als een van onze belangrijkste taken om alle kinderen goed te leren lezen.
Het doel is om alle kinderen voldoende vlot, foutloos en met intonatie te leren lezen.
Daarvoor is een motiverende leesomgeving essentieel. De Johan Frisoschool beschikt
over een schoolbibliotheek die wordt beheerd en frequent wordt aangevuld door ouders
van de school. Alle kinderen mogen  om de  week boeken lenen van de schoolbieb en
deze thuis of in de klas lezen. De kinderen kunnen kiezen uit veel nieuwe en actuele (ook
Engelstalige) boeken. Daarnaast kunnen alle kinderen gratis een jeugd abonnement
afsluiten bij de bibliotheek.

Ter aanvulling op de schoolbibliotheek en boekencollectie heeft elke groep de beschikking
over een pas van de regiobibliotheek Het Groene Hart. Leerkrachten halen regelmatig
nieuwe boeken uit de bibliotheek die door de kinderen op school gelezen kunnen worden.
In de groepen 4 t/m 8 worden wekelijks met de methode ‘Karakter’
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leesbevorderingslessen gegeven. Hierin staat een breed scala aan boeken centraal. Deze
boeken worden door de groepsleerkracht geleend in de regiobibliotheek. Na de
leesbevorderingles kunnen de kinderen niet wachten om in deze boeken te gaan lezen!

Daarnaast worden er tijdens de Kinderboekenweek activiteiten georganiseerd door de
regiobibliotheek. De scholen worden bij deze activiteiten betrokken. Tijdens een speciale
inloopavond voor ouders op school laten de kinderen zien welke activiteiten ze allemaal
tijdens de kinderboekenweek gedaan hebben.

Bouw! en Letterster
Op de Johan Frisoschool vinden wij het belangrijk om goed aan te sluiten bij de
ontwikkeling van ieder kind. Daarom werken wij met BOUW!, een (preventief)
programma om het leren lezen spelenderwijs te ondersteunen. Het programma wordt
ingezet voor kinderen in groep 2 t/m 4 die een extra steuntje in de rug kunnen
gebruiken.

Met het programma BOUW! gaan kinderen spelenderwijs aan de slag met letterkennis,
klankbewustzijn en aanvankelijk lezen. De kinderen maken gebruik van aanvullende
instructie, begeleiding en oefeningen die nodig zijn om het leesproces goed onder de
knie te krijgen.

Als er nog ondersteuning nodig is kan na Bouw! het vervolgprogramma Letterster
ingezet worden, vanaf midden groep 4 t/m groep 8.

Brede School Molenvliet
De Johan Frisoschool behoort met negen andere partners en scholen bij ‘Brede School
Molenvliet’. De Brede School in Molenvliet wil optimale omstandigheden bieden, zodat
kinderen kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en betrokken
burgers. Door de samenwerking willen de partners de ontwikkelingskansen voor
kinderen van 0 tot 12 jaar in de wijk verbeteren en verdiepen.

Buitenschoolse opvang
Op de Johan Friso bestaat een mogelijkheid tot het opvangen van kinderen buiten de
reguliere schooltijden. Hiervoor werken wij nauw samen met kinderopvang ‘KMN Kind &
Co’ die in onze school de opvang verzorgt. Zij zijn aanwezig op maandag, dinsdag en
donderdag en maken gebruik van het speellokaal en de grote hal. Buitenschoolse opvang
op de andere dagen is op een externe locatie mogelijk.
Voorschoolse opvang (VSO):
07:30 tot 8:25 uur. Op een locatie buiten onze school.

Buitenschoolse opvang (BSO):
14:00 tot 17.30 of 18.30 uur.
Bij veel aanvragen kan de BSO mogelijk uitgebreid worden naar de woensdag- en
vrijdagmiddag. Er wordt gewerkt volgens een pedagogisch werkplan dat aansluit op de
visie van de school. Voor meer informatie zie www.kmnkindenco.nl.
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Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. KMN Kind en Co verzorgt de opvang
tijdens vrije dagen en vakanties.

Buitenschoolse activiteiten
Een aantal keer per jaar organiseren we activiteiten buiten de school. In overleg met de
groepsouders zorgen we er dan voor dat er voldoende begeleiding is voor de leerlingen.
Uw inzet daarbij waarderen wij enorm! U kunt zich hiervoor aanmelden via de oproep
van de groepsouders.

CITO
De Johan Frisoschool maakt gebruik van CITO toetsen. Door afname van deze
methode-onafhankelijke toetsen ontstaat door de jaren heen een beeld van het niveau
waarop de leerstof beheerst wordt. Daarnaast kunnen we evalueren of het gegeven
onderwijs van voldoende kwaliteit is geweest en kunnen we aan de hand van de CITO
resultaten bekijken wat onze leerlingen nodig hebben.

Alle ouders kunnen de resultaten vinden in het ouderportaal. Daarnaast worden ze als
bijlage bij de rapporten gevoegd. Naast de methode-onafhankelijke toetsen door de
jaren heen vormen methodegebonden toetsen en waarnemingen van leerkrachten
(bijvoorbeeld met betrekking tot leerlingkenmerken die niet toetsbaar zijn) de basis voor
het schooladvies in groep 8. In april maakt groep 8 de Centrale Eindtoets.

Chromebooks
Een belangrijk kenmerk van de tijd waarin wij leven is digitalisering. Op de Johan
Frisoschool beschikt elk kind vanaf groep 4 over een eigen chromebook en zijn er een
aantal chromebooks beschikbaar voor activiteiten in de onderbouw. De leerlingen
gebruiken de chromebooks oa. om lesstof te oefenen, presentaties voor te bereiden of
informatie rondom een bepaald thema op te zoeken. De chromebooks zetten wij in als
middel om ons onderwijs te verbeteren. Wij blijven steeds kritisch kijken naar de
toegevoegde waarde. Alle leerkrachten van de Johan Frisoschool zijn vaardig in de
omgang met digitale leermiddelen en zijn, indien nodig, in staat om digitaal
afstandsonderwijs te organiseren. Indien nodig kan een kind voor afstandsonderwijs een
chromebook lenen. Daarvoor moeten de ouders een bruikleenovereenkomst invullen.

Day a week
Leerlingen die hoogbegaafd zijn presteren op een hoger niveau of blinken uit in
meerdere vakgebieden. Om deze kinderen een nog beter passend en uitdagend
onderwijsaanbod te bieden, heeft de SPCO zich per 1 februari 2019 aangesloten bij de
Day a Week School.
Day a Week School (DWS) biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen, die
uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën. Deze kinderen hebben behoefte aan
méér uitdaging, dan het reguliere onderwijs hen kan bieden.
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Doelstelling
De doelen van Day a Week School zijn; talenten ontwikkelen, het leerplezier vergroten
en de leerlingen stimuleren in het leren. Dit wordt gedaan door ze uit te dagen op
sociaal, emotioneel en intellectueel vlak.

Werkwijze
Day a Week School brengt de hoogbegaafde leerlingen van verschillende SPCO-scholen
één dag per week samen, zodat ze elkaar ontmoeten als ontwikkelingsgelijken. De
groepen zijn klein (maximaal 15 leerlingen) en de gespecialiseerde leerkracht geeft
vakken als wetenschap, filosofie, rekenprojecten en (eigen) vrije projecten. De projecten
zijn er onder andere op gericht om de leerlingen uit te dagen leergedrag te vertonen. Zo
leren ze leren!

Voor uw kind?
De leerlingen worden via een speciale procedure geïdentificeerd. Op dit moment heeft de
SPCO drie DWS-groepen. De gastscholen voor deze groepen zijn de R. de Jagerschool en
de Margrietschool.
Voor meer informatie, verwijzen we u naar de website:
https://groenehart.dayaweekschool.nl

Eigenaarschap
Wij hechten veel waarde aan het stimuleren van eigenaarschap bij leerlingen. Dit doen
wij door gesprekken te voeren met leerlingen (kindgesprekken), ouders en de collega-
leerkrachten. Ook werken we in elke groep met een ‘leerlingbord’ en vragen we
leerlingen naar hun mening in de leerlingarena. Wij vinden het belangrijk dat kinderen
op onze school weten aan welke doelen zij werken (groepsdoelen en individuele doelen)
en hoe zij aan die doelen kunnen werken. Kinderen worden gestimuleerd te evalueren en
te reflecteren op het werk dat ze hebben gemaakt.

Engels
Vanaf groep 1 krijgen onze leerlingen Engelse les. Op deze jonge leeftijd leren de
kleuters spelenderwijs deze vreemde taal. Doordat zij op jonge leeftijd al oefenen,
vergroten zij hun zelfvertrouwen bij het spreken van Engels. In de onderbouw wordt dit
gedaan aan de hand van thema's. Kinderen kijken naar korte filmpjes, zingen liedjes en
kunnen een aantal woorden verstaan en benoemen. Vanaf groep 5 worden de Engelse
lessen wekelijks gegeven. Hiervoor gebruiken wij de methode Blink Groove me.
We hechten veel waarde aan het verstaan en spreken van de Engelse taal. Onze ervaring
is dat vroeg beginnen met Engels de stap naar het voortgezet onderwijs een stuk
makkelijker maakt.

Eten en drinken
De ochtendpauze is dagelijks rond 10 uur. Voor deze pauze mag uw kind iets meenemen
om te eten en/of te drinken. Op woensdag hanteren we een fruitdag en wordt verwacht
dat alle kinderen fruit meenemen. De school schrijft zich jaarlijks in voor schoolfruit.
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Wanneer we ingeloot krijgen de kinderen gedurende de schoolfruit periode 3 stuks fruit
per week via school. We stimuleren het eten van het schoolfruit, maar verplichten dit
niet.

Voor de middagpauze mag uw kind een lunch meenemen naar school. Wij geven de
voorkeur aan iets gezonds. Het meenemen van snoep, chips, pizza, frisdrank en andere
vergelijkbare producten wordt niet toegelaten. Alle kinderen krijgen een koeltasje van de
school om hun lunch te kunnen koelen; het is niet verplicht om deze te gebruiken.
Wanneer deze stuk is, kunt u tegen vergoeding een nieuwe aanschaffen.

We hopen dat u rekening houdt met het milieu en stellen drinken uit eigen bekers (dus
geen losse pakjes) erg op prijs. Het is handig om bekers, broodtrommels, bakjes en
tasjes te voorzien van de naam van uw kind.

Fotograaf
Elk schooljaar komt de schoolfotograaf om van ieder kind een foto te maken. Daarnaast
fotograferen zij ook alle groepen met de betreffende leerkracht(en). Groepsfoto’s met
broertjes en zusjes zijn ook mogelijk. De organisatie is in handen van de ouderraad.
Uiteraard bent u niet verplicht schoolfoto’s te kopen.

Gebedsgroep
Enkele ouders van de Johan Frisoschool hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor
een gebedsgroep waarbij ouders regelmatig bij één van de deelnemers thuis
samenkomen voor gebed voor school. Alle ouders van de Johan Frisoschool zijn van
harte welkom om deel te nemen. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij
de directeur.

Gescheiden ouders / verzorgers
In een huwelijk wordt het ouderlijk gezag door beide ouders uitgeoefend. Na ontbinding
van een huwelijk blijven beide ouders met het ouderlijk gezag belast, tenzij de rechter
anders heeft besloten. In de praktijk is het vrijwel altijd zo, dat het kind woont bij de
verzorgende ouder. Dat is degene bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben.
In de memorie van antwoord bij de wet wordt aangegeven, dat de verzorgende ouder de
andere, niet-verzorgende ouder op de hoogte moet brengen van alle belangrijke zaken,
beslissingen en omstandigheden die het kind betreffen. Daarnaast is er het recht op
informatie voor de niet met gezag belaste ouder. Deze informatie moet door de school
desgevraagd worden verstrekt, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.
De school moet dus steeds zelf beoordelen of het belang van het kind niet wordt
geschaad. Onze school hanteert in dit verband twee belangrijke uitgangspunten:

● de school wil mengt zich niet in conflicten tussen ouders;
● het belang van het kind moet gediend worden.

De school heeft de plicht erop toe te zien dat ook ouders die gescheiden zijn, beiden
recht hebben op informatie over de kinderen. Daarom hebben de SPCO-scholen de
volgende gedragslijnen:
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● We gaan ervan uit dat de verzorgende ouder, de informatie van de school
doorgeeft aan de niet-verzorgende ouder. Dit wordt expliciet kenbaar gemaakt
aan de verzorgende ouder.

● Wanneer de school formeel in kennis wordt gesteld van het feit dat de
niet-verzorgende ouder van informatie verstoken blijft, is de school bereid op
verzoek van deze ouder feitelijke informatie te verstrekken.

● De feitelijke informatie bestaat tenminste uit het ter beschikking stellen van:
○ Een fotokopie van het rapport, telkens nadat er een rapport is uitgereikt.
○ Een fotokopie van de uitslag van de CITO-eindtoets.
○ Het schoolkeuzeadvies dat de ouders van leerlingen in groep 8 ontvangen.
○ Een schoolgids en een jaarprogramma met voor ouders belangrijke

informatiemomenten.
Deze informatie wordt, na daartoe een afspraak te hebben gemaakt, persoonlijk
opgehaald door de niet-verzorgende ouder op de school. Alleen op basis van
zwaarwegende omstandigheden, kan de directeur op verzoek besluiten de bescheiden
toe te sturen.
Naast genoemde informatie dient de school de niet verzorgende ouder actief in te lichten
indien zich ten aanzien de betreffende leerling een uitzonderlijke situatie voordoet.

Zowel de verzorgende als de niet-verzorgende ouder krijgt desgewenst toegang tot
Social Schools, waardoor beide ouders op de hoogte worden gehouden van school- en
groepsactiviteiten.

Gevonden voorwerpen
In de hal staat een blauwe kist met gevonden voorwerpen. Mocht u iets missen, neem
dan een kijkje in de bak of vraag het de conciërge of groepsleerkracht. Twee keer per
jaar wordt de inhoud van de gevonden voorwerpen kist op Social Schools gezet. Wat niet
wordt opgehaald wordt afgevoerd.

Godsdienst en levensbeschouwing
Op onze school krijgen de leerlingen Godsdienst. In de groep worden de bijbelverhalen
verteld volgens het vertelrooster van de methode Kind op Maandag (zie ook
www.kindopmaandag.nl ). De groepsleerkracht gaat met de kinderen in gesprek over de
verhalen en maakt daarin de vertaalslag naar de hedendaagse praktijk. Wij bidden aan
het begin, voor de lunchpauze en aan het einde van een dag.

Ook tijdens de weekopening aan het begin van de week wordt aandacht besteed aan de
bijbelverhalen, zie ‘weekopeningen en weeksluitingen’.

Gym
Kinderen willen graag bewegen. Bovendien is bewegen belangrijk én gezond. Dat zijn
precies de redenen waarom wij al onze leerlingen twee keer 45 minuten
bewegingsonderwijs per week geven. De groepen 3 t/m 8 krijgen één keer per week
gymles van de vakdocent en één keer van de bevoegde groepsleerkracht. Deze
gymlessen worden gegeven in sporthal ‘Bulwijk’.
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De kleuters krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal. Bij mooi weer spelen ze
buiten op het kleuterplein.

Als uw kind niet mee kan doen met de gymles willen wij dat graag vooraf weten via een
briefje of een telefoontje van u. Uw kind gaat dan wel met de groep mee om aan te
moedigen en betrokken te blijven.

Naast de gymles bewegen de kinderen elke dag op het schoolplein. Wij gebruiken de
leskisten van ‘Sportsterren’. Met de materialen uit deze kist bewegen kinderen meer en
gevarieerder tijdens de schoolpauzes.

Gymkleding
Op de dag dat uw kind gymnastiek heeft moet de gymkleding mee naar school genomen
worden. Een T-shirt en korte broek voldoen prima! Gymschoenen mogen geen zwarte
zolen hebben, in verband met het ontstaan van strepen op de vloer. Gymschoenen
stellen wij verplicht ter voorkoming van voetwratten en voor de veiligheid van de
leerlingen. Voor de groepen 1 en 2 geldt dat de kinderen alleen gymschoenen hoeven
mee te nemen en die kunnen op school blijven. Wilt u de gymkleding, -schoenen en -tas
voorzien van de naam van uw kind?

Hoofdluis
Op alle scholen steekt af en toe hoofdluis weer de kop op. Iedereen kan het krijgen,
omdat luizen ‘overlopers’ zijn. Het is beslist geen schande. Binnen onze school is een
‘luizeninspectieteam’ actief. Deze groep ouders controleert na elke schoolvakantie de
haren van de kinderen. Zodra er bij uw kind of in de groep van uw kind luis wordt
geconstateerd, wordt u geïnformeerd.

Huiswerk
De leerlingen van groep 5 tot en met 8 krijgen regelmatig huiswerk mee. In groep 3, 4
en 5 stimuleren wij kinderen vooral om thuis veel te lezen. In groep 4 en 5 is het thuis
oefenen van de tafels ook heel waardevol. Naarmate de leerlingen ouder worden, wordt
de hoeveelheid huiswerk groter. Het doel van huiswerk is het trainen van de leerlingen in
het plannen van hun werk en het verantwoordelijk zijn voor een taak. Bovendien is het
een voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen in groep 7 een
agenda van school. Deze agenda wordt gebruikt voor het noteren van toetsen en het
inplannen van huiswerk. Het doel van deze agenda is het zorgen voor een doorgaande
lijn richting groep 8 en de middelbare school. Naast de toetsen die de kinderen thuis
moeten leren en de spreekbeurten die zij thuis moeten voorbereiden, starten de
kinderen ook met het maken van huiswerk. Na de herfstvakantie krijgen de kinderen
huiswerk mee naar huis en moeten dit ook weer op school inleveren. Hierbij leren zij het
huiswerk te plannen. In groep 8 krijgen de leerlingen elke week huiswerkbladen mee
naar huis. Zij krijgen een week de tijd om hun huiswerk te maken.
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Hygiëne
Onze vaste schoonmaakster van het schoonmaakbedrijf zorgt dat de school dagelijks
wordt schoongemaakt. Jaarlijks krijgt het gebouw een uitgebreide schoonmaakbeurt in
de zomervakantie. De vloeren van de klaslokaal worden (in verband met noodzakelijk
onderhoud) jaarlijks voorzien van een nieuwe waslaag. Daarnaast zijn er
schoonmaakmiddagen. Samen met ouders zorgen we op die momenten voor een extra
schoonmaakbeurt van de lokalen.

Jaarkalender
Aan het begin van het cursusjaar ontvangt u een kalender met daarin alle activiteiten in
het nieuwe cursusjaar. Deze data kunt u ook terugvinden in de (digitale agenda van)
Social Schools.

Jeugdgezondheidszorg GGD Midden-Nederland
Zodra uw kind 4 jaar wordt, neemt de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD de
begeleiding van uw kind over van het consultatiebureau. De medewerkers van de
Jeugdgezondheidszorg letten op de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind.
Tijdens het opgroeien kunnen er stoornissen zijn of achterstanden ontstaan, ook zonder
dat kinderen ziek lijken. Het is belangrijk dat deze stoornissen of achterstanden zo vroeg
mogelijk ontdekt worden om problemen op latere leeftijd te voorkomen.

Ook voor moeilijkheden of problemen bij de opvoeding kunt u terecht bij de
medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg. In groep 2 van het basisonderwijs vindt een
onderzoek plaats door de jeugdarts. Tijdens dit onderzoek wordt onder andere aandacht
besteed aan lengte, gewicht, gezicht- en gehoorscherpte, lichaamshouding, motoriek en
spraak.  In groep 7 van het basisonderwijs vindt een onderzoek plaats door de
jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek wordt vooral gelet op de sociale en
emotionele ontwikkeling van uw kind. Daarnaast wordt de lengte en het gewicht
gemeten. U wordt over beide onderzoeken vooraf geïnformeerd door de GGD.

Kerk
De commissie ‘kerk en school’ organiseert jaarlijks een aantal ‘scholendiensten’. Eén keer
in de twee jaar verzorgt onze school een bijdrage aan de inhoud van de dienst. De
diensten gaan uit van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN).
Jaarlijks wordt het kerst- of het paasfeest in de kerk gehouden. Dit wordt afgewisseld.

Klachtenregeling
Hoe goed iedereen ook zijn best doet, er kan altijd iets gebeuren wat u minder prettig
vindt of waar u zich niet in kunt vinden. Hiervoor heeft het bestuur twee
klachtenregelingen vastgesteld: een interne klachtenregeling en een externe
klachtenregeling. De externe klachtenregeling is bedoeld voor ‘grote problemen’, de
interne klachtenregeling voor de ‘kleinere’. Hierdoor heeft u als ouder volop de
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gelegenheid om met uw vraag, opmerking of klacht aan te kloppen bij die persoon of
instantie die uw belang kan dienen. Het spreekt voor zichzelf dat de ingediende vragen,
opmerkingen of klachten zorgvuldig door de daarvoor bevoegde personen of instanties
worden afgehandeld. Hiermee wordt het belang van de betrokkenen gediend en ook het
belang van de school, die een veilig klimaat wil bieden.

De interne klachtenregeling zal in de praktijk het meest gebruikt worden. Vandaar dat
deze regeling hier in zijn geheel wordt weergegeven.

1. U bespreekt uw vraag, opmerking of klacht met de betreffende
groepsleerkracht(en).

2. Indien dit overleg voor u onbevredigend is verlopen, wendt u zich tot de
schoolleiding.

3. De directie bespreekt uw vraag, opmerking of klacht met de betreffende
leerkracht(en).

4. Indien het noodzakelijk is, zal de directie bemiddelend optreden d.m.v. een
gesprek. Zowel u als de leerkracht(en) zijn hierbij aanwezig.

5. Indien dit alles voor u onbevredigend is verlopen, kunt u zich wenden tot de
bestuurder van de stichting. Van dit gesprek wordt een schriftelijk verslag
gemaakt dat door beide gesprekspartners ondertekend wordt. Desgewenst kunt u
zich in deze procedure laten bijstaan door een van onze vertrouwenspersonen.

Landelijke klachtencommissie
Als deze laatste stap geen oplossing heeft geboden voor de gerezen problemen, kunt u
uw klacht melden bij de Landelijke klachtencommissie. We adviseren u dit te doen in
overleg met onze vertrouwenspersonen. Zij zijn namens het stichtingsbestuur benoemd
en functioneren als aanspreekpunt bij klachten binnen de school. De vertrouwenspersoon
zal u verder begeleiden in de door u te ondernemen stappen. Voor de namen en
adressen van de klachtencommissie en het adres van de vertrouwenspersonen verwijzen
we u naar de pagina over vertrouwenspersonen.

Op school en op de website van SPCO ligt de volledige tekst van deze regeling voor u ter
inzage. Eisen waaraan de klacht moet voldoen Alleen schriftelijke klachten kunnen door
de klachtencommissie in behandeling worden genomen. Wel is het mogelijk van
mondeling ingediende klachten een schriftelijke weergave te maken. Anonieme klachten
worden in beginsel niet ontvankelijk verklaard.

Behandeling van een klacht door de klachtencommissie
De klachtencommissie deelt aan de algemeen directeur, klager en aan aangeklaagde
mee dat een klacht wordt onderzocht. De directeur ontvangt hiervan schriftelijk bericht.
Intrekking van de klacht door klager wordt eveneens aan de andere betrokkenen
meegedeeld. Tijdens een niet-openbare hoorzitting worden zowel klager als
aangeklaagde door de klachtencommissie gehoord. Daarna volgt een schriftelijk advies
aan de algemeen directeur, waarin een gemotiveerd oordeel wordt gegeven over het al
dan niet gegrond zijn van de klacht. Het rapport kan een aanbeveling bevatten over te
nemen maatregelen. Klager, aangeklaagde en de directeur van de school ontvangen een
afschrift van het rapport.

Termijnen
In beginsel kan niet geklaagd worden over situaties die zich langer dan een jaar geleden
hebben afgespeeld. De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de
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klacht. De klachtencommissie stelt haar advies binnen vier weken op. Deze termijn kan
met nog eens vier weken worden verlengd. De algemeen directeur heeft tenslotte vier
weken voor het opmaken van het eindoordeel, ook weer te verlengen met vier weken
(alles bij elkaar kan de behandeling van een klacht dus meer dan 20 weken in beslag
nemen). De verlenging van beide laatstgenoemde termijnen dient door de
klachtencommissie, respectievelijk de algemeen directeur wel te worden gemotiveerd.

Meer informatie
Een uitgebreide versie is op school en op www.spco.nl in te zien en/of te lezen. U kunt
indien gewenst hiervoor een afspraak maken met de schoolleiding.

Kleding
Op onze school gelden enkele kledingafspraken:

● Petjes, hoeden of mutsen zijn in de klas niet toegestaan, tenzij hiervoor op
verzoek toestemming is verleend door de schoolleiding.

● Gezichtsversluierende kledingstukken, al dan niet op basis van religieuze
overtuiging zijn niet toegestaan.

● In zijn algemeenheid geldt dat kleding geen gevaar mag opleveren voor
betrokkene en voor anderen.

Kleuterfeest
Jaarlijks gaan de groepen 3 t/m 8 op schoolreisje. De kinderen van groep 1 en 2 gaan
jaarlijks op een eigen schoolreisje, dit noemen wij het kleuterfeest. U wordt hierover
geïnformeerd via de nieuwsbrief.

Kleutermusical
Om het schooljaar voeren de kleuters een kleutermusical op in de hal van de school.
Zowel de kinderen van de school als de ouders van de kleuters worden uitgenodigd om
te kijken naar de kleutermusical. Via de nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd.

KUVO: Stichting Kunstzinnige Vorming Woerden
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen jaarlijks ervaringen opdoen met de
verschillende onderdelen van kunstzinnige vorming. Hierbij kunt u denken aan beeldende
vorming, muziek, dans, drama, theater, film etc. Aan veel van deze onderdelen wordt
tijdens de gewone lessen aandacht besteed. Te denken valt aan de
handvaardigheidslessen, crea-middagen, de reguliere muzieklessen en de aandacht voor
jeugdliteratuur tijdens het taal- en leesonderwijs.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook regelmatig kennis kunnen maken met theater,
professionele muziekbeoefening, toneel etc. Om voor alle kinderen op onze school een
compleet aanbod te kunnen verzorgen, hebben wij ons aangesloten bij de ‘Stichting
Kunstzinnige Vorming Woerden’ kortweg KUVO. Hiermee creëren we aanzienlijk meer
mogelijkheden voor het beleven van kunst dan wanneer we het als school alleen moeten
doen. In nauwe samenwerking met diverse plaatselijke, regionale en landelijke instanties
wordt er jaarlijks een kunstmenu gepresenteerd, waarbij elk kind per jaar 3 à 4
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voorstellingen en/of projecten krijgt aangeboden. De activiteiten zijn voor de kinderen
van de groepen 1 tot en met 8. Meestal vinden ze plaats buiten ons schoolgebouw, maar
wel altijd onder schooltijd.

Leerklas
Leerlingen verschillen van elkaar. In elke klas zitten leerlingen die niet genoeg uitdaging
vinden in de standaard lesstof. Naast aanpassingen in deze lesstof, bieden wij extra
(leer)activiteiten aan. Wekelijks wordt de ‘leerklas’ georganiseerd. Hierbij is de specialist
hoogbegaafdheid nauw betrokken. De ‘leerklas’ is speciaal voor kinderen die behoefte
hebben aan extra uitdagende leeropdrachten. Hier leren zij ook ‘echt leren’.

Materialen
Vulpen
Ter stimulering van het ontwikkelen van een soepel handschrift wordt in de loop van
groep 3 het gebruik van de vulpen geïntroduceerd, daarvoor schrijven de leerlingen met
potlood. Op school gebruiken wij een vulpen van een redelijke kwaliteit en blauwe
vulpeninkt in patronen die door school worden verstrekt. Als het schrijfgedeelte van de
vulpen stuk gaat door onvoorzichtig gebruik dient er een nieuwe voorstukje aangeschaft
te worden bij school tegen de kostprijs van circa € 2,00. De leerkracht zal u via een
briefje hiervan op de hoogte stellen.

Oordopjes
In groep 3 krijgen de leerlingen aan het begin van het schooljaar een setje oordopjes
met zakje. De leerkrachten kan voor het kind kosteloos nieuwe oordopjes halen als dat
nodig is. Is dit door onzorgvuldig gebruik, dan kost dat €2,00 of mag de leerling zelf voor
nieuwe oordopjes zorgen.

Etuis
In groep 3 krijgt iedere leerling voor de rest van de schoolperiode een etui van school.
Als deze etui stuk gaat door onzorgvuldig gebruik, dan kost een vervangende etui €4,50.
Het is niet toegestaan om een andere vervangende etui mee naar school te nemen.

Koeltasje
Iedere leerling krijgt bij de start op school kosteloos een koeltasje aangeboden. Wanneer
deze zoek raakt of stuk gaat kan er een nieuw koeltasje aangeschaft worden voor €3,00
per stuk.

Meesterlijke juffendag
Jaarlijks vieren alle leerkrachten op een afgesproken dag hun verjaardag. Dit wordt de
‘meesterlijke juffendag’ genoemd. Deze dag vieren we gezamenlijk feest en trakteren de
leerkrachten.

Medicijnverstrekking en medisch handelen
Binnen onze stichting dienen medewerkers geen medicijnen toe en/of verrichten geen
medische handelingen. Ouders of deskundigen kunnen hiervoor wel gefaciliteerd worden.
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Na een schriftelijk verzoek door ouders middels een formulier kan in een enkel geval een
uitzondering gemaakt worden, na goedkeuring door de schoolleiding en na instemming
van de leerkracht. De gemaakte afspraken worden door beide partijen ondertekend. Als
u meer wilt weten over dit beleid dan kunt u dit bij de directie opvragen en inzien.

Meldcode en verwijsindex
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van
huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de
wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Het handhaven van deze wet is
voor alle basisscholen verplicht sinds 1 juli 2013. Als u meer wilt weten over dit beleid
dan kunt u dit bij de directie opvragen en inzien.

Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal systeem
waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern
begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen
afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder
hun hoede hebben. Wanneer meerdere professionals een signaal over hetzelfde kind
afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij elkaar
makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening
aan jeugdigen. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij uw kind aan de orde is,
informeren we u daarover. Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op
www.verwijsindexmiddennederland.nl

Methodes
Op de Johan Frisoschool gebruiken wij de volgende lesmethodes of methodieken:

Vak Groep Methode/Methodiek

Rekenen 3 t/m 8 Pluspunt 4

Taal 4 t/m 8 Staal

Spelling 3 t/m 8 Staal

Technisch lezen 3 Lijn 3

Technisch lezen 4 t/m 8 Karakter

Begrijpend luisteren en -lezen 1 t/m 8 Close reading

Begrijpend lezen 4 t/m 8 Nieuwsbegrip

Engels 1 t/m 8 Blink Groove me

Godsdienstonderwijs 1 t/m 8 Kind op maandag

Wereldoriëntatie 3 Lijn 3

Wereldoriëntatie 4 t/m 8 Blink

Schrijven 3 t/m 8 Klinkers
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Mobiele telefoons
Wij gaan ervan uit dat kinderen geen mobiele telefoon mee naar school nemen. Mocht
het in speciale gevallen toch nodig zijn dat een kind een mobiele telefoon bij zich heeft
dan moet de leerkracht hiervan op de hoogte worden gesteld. De mobiele telefoon wordt
in dit geval door de juf/meester bewaard onder schooltijd.  Mobiele telefoons die zonder
toestemming van de leerkracht worden gebruikt zullen worden afgenomen en aan het
einde van de dag worden teruggegeven.

Muziekonderwijs
In samenwerking met muziekcentrum het Klooster bieden we de kinderen van groep 1
t/m 4 wekelijks muziekonderwijs onder leiding van een vakdocent op school. Groep 5
t/m 8 krijgt een wisselend aanbod van muziekworkshops en projecten aangeboden in
samenwerking met het Klooster. Luisteren naar muziek, muziek ontwerpen en muziek
maken, maakt kinderen blij! Dat heeft een positief effect op de ontwikkeling van elk
kind.

Nieuwsbrief
Eén keer in de twee weken ontvangt u een Nieuwsbrief die via Social schools wordt
verspreid. Via de Nieuwsbrief blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen.
Daarnaast ontvangt u iedere week 1 tot 3 nieuwsberichten vanuit de groep van uw kind.

Opstappen (wennen)
Voor kleuters, die drie jaar en tien maanden oud zijn, is er de mogelijkheid om alvast
een paar keer te komen wennen op school. In de twee maanden die het kind nog moet
wachten op het grote moment, kan hij of zij vier dagdelen meedraaien. Deze dagen
mogen niet worden gebruikt om het kind enige dagen voor zijn verjaardag alvast naar
school te brengen. De leerkracht stemt de wenmomenten tijdens het huisbezoek
ongeveer een maand voordat uw kind 4 wordt, af.
Voor leerlingen die in groep 2 t/m groep 8 komen, is het ook mogelijk om een dag te
wennen aan de nieuwe school. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit tijdens het
aanmelden aangeven. De leerkracht zal dan contact met u opnemen om de datum met u
af te spreken

Ouderbijdrage (vrijwillig)
De Ouderraad vraagt elk jaar aan de ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten voor de
verschillende activiteiten, de zogenaamde vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolfonds.
Zonder deze bijdrage zouden zij het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de vele andere
activiteiten niet kunnen organiseren zoals nu gebruikelijk is. Het geld wordt beheerd
door de penningmeester van de ouderraad en alleen gebruikt voor de kinderen. Eens per
jaar verantwoordt de ouderraad zich voor de uitgaven.
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In september krijgen alle ouders een brief van de penningmeester met het verzoek het
bedrag over te maken. Het bedrag voor het schooljaar 2022-2023  is vastgesteld op
€26,00 per kind. Dit geldt ook voor groep 1 instromers van september tot januari. Voor
de groep 1 instromers van januari tot april (januari-februari-maart) is de bijdrage
€12,75 en voor het laatste deel van het jaar (instroom kleuters vanaf april) betaalt u
geen bijdrage. Wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen,
worden de kinderen niet uitgesloten van de extra activiteiten die de school aanbiedt.

Ouderhulp
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u via de nieuwsbrief een digitale
‘ouderhulplijst’ waarop u kunt aangeven voor welke activiteiten u zich als ouder wilt
inzetten. Voor activiteiten waar groepen bij betrokken zijn zullen de groepsouders van de
desbetreffende groepen u benaderen. Ook wordt in de loop van het schooljaar af en toe
een beroep op u gedaan in geval van bijzondere activiteiten voor de kinderen. Zonder de
inzet van ouders kunnen veel dingen niet georganiseerd worden. We hopen samen met u
als ouder mooie activiteiten te kunnen organiseren.

PABO
Soms hoort u van uw kind(eren) dat er een andere meester of juf voor de groep heeft
gestaan. Vaak gaat het dan om studenten van de opleidingsscholen voor leerkrachten
(PABO), of opleidingen voor onderwijsassistenten. Zij doen in de praktijk ervaring op
onder begeleiding van de leerkracht van de groep. De lessen worden vooraf samen
doorgesproken.

Sinds 2003 zijn de SPCO Groene Hart en de Marnix academie Partners in onderwijs en
ontwikkeling. Dit wil zeggen dat de scholen van de SPCO studenten van de academie in
de gelegenheid stellen zich binnen hun muren te ontwikkelen tot volwaardige collega’s.

Daarnaast kunnen scholen profiteren van de kennis en vernieuwende ideeën die de
studenten meebrengen. Zo beïnvloeden wij elkaars groei en ontwikkeling. Ten behoeve
van deze samenwerking zijn op alle scholen Interne coördinatoren Opleiden (ICO)
aangesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en plaatsing van de studenten.
Bij ons op school is dat Yvette Kloek. Eerstejaars studenten zijn vooral bezig met de
ontwikkeling van hun lesgevende kwaliteiten. Tweede- en derdejaars worden ook ingezet
bij andere zaken binnen de school. De vierdejaars studenten kunnen zelfstandig in een
groep werken. Zij draaien mee als volwaardige leerkrachten.

Parnassys ouderportaal
We vinden het belangrijk om u het hele jaar door goed te informeren over de
ontwikkeling van uw kind(eren). Daarom bieden wij u de mogelijkheid om de resultaten
van methodetoetsen (vanaf groep 3) en het rapport (vanaf groep 1) via het ouderportaal
van Parnassys in te zien. ParnasSys is de naam van ons administratiesysteem waarin wij
de administratie- en toetsgegevens van de leerlingen bewaren.
Wij denken dat het goed is wanneer u als ouder inzage heeft in de gegevens van uw
eigen kind(eren). Niet als vervanging van de persoonlijke contacten of de huidige manier
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van informeren, maar aanvullend. Zo kunt u beter betrokken blijven. Dat is fijn, want
samen bereiken we meer!

Pleinwacht
Op beide schoolpleinen is er ’s ochtends vanaf 8.15 uur pleinwacht aanwezig. Als uw kind
te vroeg naar school gaat, weet u dat er geen toezicht is.

Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open. De leerlingen nemen op het plein afscheid van hun
ouder(s)/verzorger(s) en gaan dan zelfstandig naar binnen. Bij de deur van de klas staat
de juf of meester op de kinderen te wachten. Alleen wanneer het kind jarig is of komt
wennen lopen de ouder(s)/verzorger(s) ‘s ochtends mee naar binnen.

Ouders van instromende kinderen in groep 1 mogen tijdens de wenmomenten en de
eerste twee schoolweken van hun kind mee de school in.

Bij het uitgaan van de school komt de hele groep tegelijk naar buiten. De kleutergroepen
worden door de leerkrachten naar het plein gebracht. De kinderen blijven bij de
leerkracht tot ze worden opgehaald.

Privacy
In mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG: Algemene Verordening
Gegevensbescherming) in werking gegaan. De SPCO-scholen hebben actie ondernomen
om te voldoen aan deze wetgeving. Hierbij worden we door een extern privacy-expert
ondersteund. Zo is er o.a. een privacybeleid opgesteld, een meldpunt voor datalekken,
worden alle leraren getraind en heeft iedere school een privacy-contactpersoon.

Op alle SPCO-scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In
verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de
vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden (persoons)gegevens over
en van leerlingen vastgelegd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is
beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden
beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt (alleen direct betrokkenen
hebben toegang). U heeft als ouder het recht deze gegevens in te zien. U kunt hiervoor
contact opnemen met de leerkracht van uw kind of de interne begeleider.

Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Twee jaar nadat uw kind de school
heeft verlaten wordt het inhoudelijke dossier van uw kind verwijderd. Na vijf jaar worden
ook de overige gegevens van uw kind uit onze administratie verwijderd.

Digitaal leermateriaal

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die
leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar
leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat
misbruik wordt voorkomen. Leerling-informatie wordt alleen gedeeld met andere
organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is
volgens de wet.
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Privacy - Fotografie en beeldmateriaal

Ouders maken tijdens evenementen of schoolactiviteiten soms ook zelf film- of
foto-opnames. Wij vragen u geen foto’s van andere kinderen dan uw eigen kinderen te
maken en online te zetten. Ditzelfde geldt uiteraard voor beeldmateriaal van
volwassenen, waaronder andere ouders en leerkrachten. Weest u zich altijd bewust van
het feit dat iedereen zijn of haar eigen keuzes maakt als het gaat om het wel of niet
online zetten van foto’s of filmmateriaal van zijn of haar kind of van zichzelf.

Projectweek
Ieder jaar houden we op onze school een projectweek rondom een bepaald thema. We
proberen zoveel mogelijk vakgebieden in zo’n projectweek een plaats te geven. Na
afloop van de projectweek houden we een open avond voor ouders, leerlingen en
belangstellenden.

Rapport
Ieder kind krijgt twee keer per jaar een rapport mee naar huis. Het eerste rapport wordt
in maart meegegeven. Het tweede rapport wordt een week voor de zomervakantie
meegegeven.
In september, november, maart en juli kunt u met de leerkracht in gesprek over de
ontwikkeling van uw kind. In de jaarplanning die u in het begin van het cursusjaar
ontvangt, zijn alle data opgenomen.

Schoolreis en schoolkamp
Ieder jaar gaan de leerlingen van de groepen 3 tot en met 7 op schoolreis. De groepen 1
en 2 hebben een eigen invulling van het kleuterfeest op deze dag. De leerlingen van
groep 8 hebben een schoolkamp van drie dagen in het begin van hun laatste jaar op de
basisschool. Naast het recreatieve en soms educatieve aspect vinden we vooral het
sociale aspect belangrijk. Wij vragen van ouders een bijdrage voor deze activiteiten. Dat
staat los van de vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2022-2023 is de bijdrage
voor de schoolreis vastgesteld op €37,00 en voor het kleuterfeest €10,00 per leerling.

Schoolpleinregels
Waar kinderen samenkomen ontkomen we niet aan enkele regels, die we allemaal in
acht moeten nemen:

● Zonder toestemming mogen kinderen voor en na schooltijd en in het
speelkwartier niet in de school aanwezig zijn.

● Op het schoolplein loop je naast je fiets.
● We spelen op het plein, niet in de fietsenstalling.
● Afval gooien wij in de prullenbak.
● (Door)vertellen mag als je pesten zag.
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Schooltv en jeugdjournaal
Schooltv verzorgt programma's voor peuters, het primair en het voortgezet onderwijs.
Het inzetten van de programma’s zien wij voornamelijk als een hulpmiddel bij de diverse
lessen: het aanschouwelijk maken van behandelde leerstof. De leerkracht kiest een
programma voor de groep uit. De programma’s van schooltv zijn ook een aanrader voor
thuis! www.schooltv.nl Regelmatig wordt er ook naar het jeugdjournaal gekeken in de
groepen.

Sponsoring
Sponsoring van scholen door bedrijven of instellingen is wettelijk mogelijk. SPCO-scholen
kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken, mits zij zich hierbij aan een aantal
voorwaarden houden. Er is sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie van
de school verlangt. Schenkingen vallen dus niet onder het begrip sponsoring.
De belangrijkste voorwaarden waaraan scholen bij sponsoring moeten voldoen zijn:

● Sponsoring moet verenigbaar zijn met de grondslag en de doelstellingen van onze
scholen;

● Het onderwijs mag niet afhankelijk worden van sponsoring;
● Via een klachtencommissie hebben ouders de gelegenheid te melden of ze het

oneens zijn met het gevoerde beleid.
Ieder die meer wil weten over dit onderwerp kan contact opnemen met de schoolleiding.

Talentonderwijs
Naast de aandacht voor het ontwikkelen van ‘een stevige cognitieve basis’ van vakken
zoals lezen, taal en rekenen, willen we verrast worden door de verschillende
mogelijkheden, interesses en talenten van onze leerlingen. Tijdens talentonderwijs
mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 kiezen uit verschillende workshops zodat zij hun
talenten kunnen ontdekken of ontplooien. Er is een wisselend aanbod workshops voor
verschillende gebieden: ICT (bv. programmeren), bewegen (bv. dans, bootcamp),
muziek, wetenschap & technologie (bv. raketten bouwen), koken, naaien, filosoferen,
tekenen, etc.  In het aanbod zijn we onder meer afhankelijk van ouder(s) en
verzorger(s) of familieleden die workshops willen aanbieden aan de kinderen.

Techniek
In alle groepen willen we de kinderen kennis laten maken met techniek. We maken
hiervoor gebruik van de Techniektorens. In deze torens zijn allerlei materialen en lessen
voor de verschillende leeftijden ondergebracht. Met behulp van praktische opdrachten
maken de kinderen vanaf groep 1 kennis met constructie, transport, communicatie en
productie.

Traktaties
Wanneer uw kind jarig is wordt dit natuurlijk in de groep gevierd! De jarige mag
trakteren aan zijn/haar klas en een traktatie meenemen voor de juffen en meesters.
Hoewel snoep erg lekker is, is het ook ongezond. Wij stellen het daarom erg op prijs als
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u dit zoveel mogelijk beperkt en voor een gezonde traktatie kiest. Er zijn bij ons op
school ook kinderen die een dieet moeten volgen of bepaalde producten niet mogen
gebruiken. Wij willen u daarom vragen hierover contact op te nemen met de leerkracht.

Uitnodiging verjaardagspartijtjes
Het komt veel voor dat een jarig kind een partijtje mag geven voor vriendjes en
vriendinnetjes. Uitnodigingen in de vorm van kaarten en andere creatieve werkjes
worden uitgedeeld. Dit is heel leuk voor de kinderen die uitgenodigd worden, maar het is
sneu voor degenen die niet of zelfs nooit voor deze feestvreugde in aanmerking komen.
Om dit soort teleurstellingen te voorkomen, vragen wij u om deze uitnodigingen niet in
de klas uit te delen, maar daar een ander moment voor te zoeken.

Uitschrijven
Het uitschrijven van leerlingen vindt schriftelijk en in overleg met de directeur plaats. Wij
verzoeken u tijdig contact met ons op te nemen. Een uitzondering hierop vormen de
leerlingen van groep 8. Hun overstap naar het voortgezet onderwijs wordt door de school
geregeld.

Vervoer van leerlingen
Bij het vervoer van leerlingen tijdens schoolactiviteiten speelt veiligheid een grote rol.
Oudere kinderen kunnen, als de afstand het toelaat, zich op de fiets verplaatsen. Hierbij
zal naast de leerkracht altijd voldoende extra begeleiding van volwassenen zijn. Ook
wanneer kinderen in schoolverband te voet ergens naar toe gaan, zorgen we voor
voldoende begeleiding. Wanneer ervoor wordt gekozen met auto’s te reizen, gelden de
volgende formele voorschriften:

● Er worden niet meer passagiers vervoerd dan er veiligheidsgordels beschikbaar
zijn;

● Iedere passagier dient de veiligheidsgordel te dragen;
● Een driepuntsgordel mag niet als heupgordel gebruikt worden;
● Kinderen moeten bij voorkeur achterin zitten;
● Kinderen kleiner dan 135 cm moeten in principe, zowel voorin als achterin de

auto, gebruik maken van een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of
zittingverhoger;

● Incidenteel mag bij vervoer over beperkte afstand worden volstaan met het
gebruik van de gordel op de achterzitplaatsen voor kinderen vanaf 3 jaar.

De school doet haar uiterste best kinderen te vervoeren op de meest veilige wijze.
Kinderen worden vervoerd in verantwoorde aantallen en in gordels.

Vakantie
Het vakantie- en vrije dagen rooster is te vinden in deel 1 van de schoolgids.
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Vijf gelijke dagen model
Als eerste basisschool in Molenvliet hebben wij in het schooljaar 2016-2017 een vijf
gelijke dagen model ingevoerd. Alle leerlingen gaan elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar
school. Dit biedt de kinderen structuur en rust in hun dagindeling. Alle kinderen eten
tussen de middag in het lokaal, samen met hun leerkracht. De kinderen ervaren het vijf
gelijke dagen model als positief. Elke middag is er lekker veel tijd om te spelen of
ontspannen!

Vrijstellingen
In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat kinderen aan bepaalde onderwijsactiviteiten
niet mee kunnen doen. Het gaat hierbij om:

● lessen bewegingsonderwijs die niet gevolgd kunnen worden wegens een al dan
niet tijdelijke lichamelijke handicap;

● een buitenschoolse activiteit onder meer op het gebied van culturele vorming,
waarvan de ouders of verzorgers hebben aangegeven dat hun kind hieraan om
voor hen moverende redenen niet kan deelnemen.

In deze gevallen voorziet de school in een alternatief programma dat is toegesneden op
de behoeften van het kind. Hierbij maakt de school een keuze uit de volgende
mogelijkheden:

● Indien het een of meer dagdelen betreft, volgt de leerling het rooster dat onder
normale omstandigheden gevolgd zou worden;

● Leer- en ontwikkelingsactiviteiten die bijvoorbeeld in verband met een
achterstand in het belang van het kind zijn.

Verzekeringen
Ongevallenverzekering
Alle leerlingen zijn gedurende de schooluren tegen ongevallen verzekerd. Voor deze
verzekering wordt geen extra bijdrage gevraagd. In voorkomende gevallen kan bij de
schoolleiding een formulier worden aangevraagd, waarop de schade ten gevolge van een
ongeval kan worden aangemeld. Deze verzekering geldt ook tijdens sportdagen,
schoolreisjes, schoolkamp, excursies, enzovoort.

WA-verzekering
Indien uw kind op school schade lijdt, die in formele zin een gevolg is van nalatigheid
van de school, kunt u de school aansprakelijk stellen voor de schade. Veel voorkomende
kleine ongelukjes, bijvoorbeeld verf in de kleding of een bril die sneuvelt, kunnen niet op
de school worden verhaald. In de regel zijn er op school voldoende maatregelen
genomen om kinderen veilig te laten spelen en werken.

Aansprakelijkheid van de school en aanvullende verzekering voor leerlingen
De school kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Of de school
aansprakelijk is voor de schade hangt af van de vraag of de school aan haar zorgplicht
heeft voldaan op het gebied van een veilige omgeving en toezicht. Een school is in
principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen. Die
verantwoordelijkheid ligt bij de leerling zelf óf bij diens ouder(s)/wettelijk
vertegenwoordiger(s).
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Aanvullende verzekering
In geval van beschadiging, verlies en/of diefstal van privé eigendommen van leerlingen
kan een aanvullende verzekering dit risico dekken. Het betreft - schade (waaronder
diefstal) aan kleding en andere eigendommen van uw kind die ontstaan is tijdens
schooltijd en activiteiten in schoolverband gedurende de tijd dat uw kind onder toezicht
staat van leerkrachten of hulpkrachten. U kunt als ouder uw kind aanvullend verzekeren
tegen bovengenoemde risico’s via: www.leerlingenverzekering.nl. De premie per leerling
bedraagt ongeveer € 29,00 per schooljaar. Zie ook: www.verusverzekeringen.nl en
www.leerlingenverzekering.nl

Verzuim/verlof
In geval van ziekte
Indien uw kind de lessen door ziekte niet kan volgen, moet u de leerkracht van de school
hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Dat kan telefonisch, per mail of via Social
Schools. Dit geldt ook voor een bezoek aan de huisarts, tandarts of specialist. Plan deze
bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd.

Wegens godsdienst of levensovertuiging
In het geval dat verplichtingen op grond van levensovertuiging of godsdienst verzuim
noodzakelijk maken, dient men dit tijdig op school aan te vragen.

Vanwege vakantie
In principe kan door de directeur geen verlof verleend worden. Er is echter een regeling
voor uitzonderingsgevallen. Het verzuim is aan strenge regels gebonden. Bij overtreding
van deze regels wordt de ambtenaar leerplichtzaken ingeschakeld. Er is een
uitzondering, deze is uitsluitend bestemd voor kinderen en ouders of verzorgers met een
beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te
gaan. De werkgever moet dit aantonen met een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat
de specifieke aard van het beroep van één van de ouders ertoe leidt dat de vakantie
slechts buiten de schoolvakantie kan worden opgenomen. Dit is echter nooit toegestaan
in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.

Vanwege gewichtige omstandigheden
Geldige redenen zijn bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, overlijden, 12½, 25, 40, 50 en
60- jarig huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten, dit ter beoordeling
van de directeur.
Meer over de leerplichtwet kunt u vinden via www.leerplicht.net.

Afwezigheid zonder toestemming (luxe verzuim)
Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten
verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark,
weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op. Het
Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete per kind per dag of dagdeel op. Indien
er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zult u gedagvaard worden om
voor de rechter te verschijnen.
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Verlof aanvragen?
U kunt verlof aanvragen door ruim van tevoren contact op te nemen met de
administratief medewerkster: erna.vanschieveen@spco.nl of een verlofaanvraag via
Social Schools te doen.

Zindelijkheid
Als uw kind op vierjarige leeftijd op de Johan Frisoschool start, is het wenselijk als het
zindelijk is. Mocht uw kind toch per ongeluk in de broek plassen dan hebben wij kleding
op school om uw kind te verschonen (eventueel kunt u zelf ook schone kleding in de tas
van uw kind doen). De natte kleding geven wij in een plastic tas mee naar huis. Wij
verzoeken u de kleding van school, die uw kind draagt, te wassen en schoon aan de
leerkracht terug te geven. Mocht uw kind ontlasting in zijn of haar broek hebben, dan
hebben wij helaas niet de mogelijkheden om uw kind te verschonen. In dat geval nemen
wij contact met u op en vragen wij u of u uw kind wilt komen ophalen om het te
verschonen. Uiteraard mag uw kind daarna gewoon weer naar school toe komen. Bent u
zelf niet in de gelegenheid om dit te doen, dan vragen wij u ons een noodnummer door
te geven.

Weekopening en -sluiting
Weekopeningen
Wekelijks worden er weekopeningen gehouden. Tijdens de weekopeningen is aandacht
voor de bijbelverhaal van de afgelopen week en de week die komt. Niet alleen komt dan
een Bijbelvertelling aan de orde, ook wordt er een vertaalslag gemaakt naar het
dagelijkse leven. Daarnaast wordt er met de kinderen gezongen, worden de
(kanjer)regels besproken en wordt er gebeden. Kinderen die de (kanjer)regels goed
hebben opgevolgd worden in het zonnetje gezet tijdens de weekopening.

Weeksluitingen
Per jaar vindt er 7 keer op vrijdag een gezamenlijke weeksluiting plaats waarin bij
toerbeurt de verschillende groepen een spetterende presentatie geven. De groep mag de
podiumtijd zelf indelen met toneelstukjes, dansjes, moppen, kunstjes, etc. Eenmaal per
jaar worden de ouders van de leerlingen van een groep uitgenodigd om te kijken bij een
weeksluiting. De groepen 1/2 doen nog geen weeksluitingen, maar voeren een
kleutermusical op.

Wijzigen contactgegevens en noodnummers
Als uw adres of (werk)telefoonnummer verandert, kunt u dit doorgeven via Social
Schools, het ouderportaal of via de mail aan de administratie. Dit geldt ook voor het
nummer van een eventuele mobiele telefoon, zodat wij u in noodgevallen kunnen
bereiken.

Verkeersexamen
In groep 7 vindt in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de politie van
Woerden in april het theoretisch verkeersexamen en in mei of juni het praktisch
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verkeersexamen plaats. Deze examens worden gehouden onder schooltijd. Bij een
voldoende score krijgen leerlingen een verkeersdiploma.

Zending
Tijdens de Kerstviering en Paasviering halen we geld op voor goede doelen. Jaarlijks
kiezen we een aantal projecten die wij steunen. In de nieuwsbrief en bij de betreffende
vieringen worden het doel en eventueel de opbrengst vermeld. Ook de opbrengst van
het Zomerfeest gaat naar een goed doel.
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