INFORMATIEKALENDER
2018 - 2019

www.piramiden.vcpong.nl

In dit document leest u actuele en praktische informatie over het schooljaar 2018 – 2019. Als u
meer wilt lezen over de school, dan kunt u dat vinden op onze website.
Achterin vindt u de kalender met tal van geplande activiteiten.
Daarnaast krijgt u tweewekelijks de nieuwsbrief in uw mailbox. Daarin staat altijd een kalender
voor de komende twee maanden. Zo bent u steeds op de hoogte van de laatste stand van
zaken en ontvangt u deze kalender alleen nog digitaal. U kunt er zelf voor kiezen om het te
printen.
Met vriendelijke groet,
Siep Smidts
Directeur
Gegevens van school:
CBS De Piramiden
Hamrik 6
9951 JH Winsum
0595-442070
piramiden@vcpong.nl
www.piramiden.vcpong.nl
directeur:
Siep Smidts
0595-442070 06 - 1979 8221

Schooltijden
Vanaf dit schooljaar hebben we een vijf gelijke dagenmodel.
Groep 1-2-3 gaat van maandag tot en met donderdag van 08:25 - 14:15 uur naar school en op
vrijdag tot 12:00 uur.
Groep 4-5-6-7-8 gaat de hele week van 08:25 - 14:15 uur naar school.
De eerste bel gaat om 08:20 uur. Dan mogen leerlingen en ouders naar binnen. Vanaf 08:20
uur is er toezicht op het plein. De tweede bel gaat om 08:25 uur en dan starten de lessen.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ochtendpauze
Groep 1 en 2
Groep 3, 4
Groep 5-6, 6-7 en 8

08:25 – 14:15 uur
08:25 – 14:15 uur
08:25 – 14:15 uur
08:25 – 14:15 uur
08:25 – 12:00 uur groep 1-2-3
08:25 – 14:15 uur vanaf groep 4

fruit eten om 10:15 uur
10:15 – 10:30 uur
10:30 – 10:45 uur

Vakantierooster 2018– 2019
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie

Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

3 september 2018
22 tot en met 26 oktober 2018
24 december 2018 tot en met 4 januari 2019
18 tot en met 22 feb 2019
19 april tot en met 3 mei 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019
2e Paasdag 22 april 2019
Donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
Maandag 10 juni 2019
15 juli tot en met 23 augustus 2019

Margedagen:
Woensdag 10 oktober, hele dag
Donderdagmiddag 5 november, vanaf 12:00 uur
Donderdagmiddag 29 november, vanaf 12:00 uur
Maandagmiddag 4 februari, vanaf 12:00 uur
Woensdagmiddag 27 februari, vanaf 12:00 uur
Dinsdag 4 juni, hele dag
Woensdagmiddag 26 juni, vanaf 12:00 uur
Conciërge:
Jafar Lotfollahzadeh
Administratie:
Ina Steenhuis aanwezig op maandagochtend
Jaap Bouwman aanwezig op donderdagochtend (op vrijwillige basis)
Schoolschoonmaak:
Alie Berghuis

De groepsbezetting en aanwezigheid leerkrachten:
Maandag
Groep 1-2 Juf Martje

Dinsdag
Juf Martje

Woensdag

Groep 1

Juf Hilda

Groep 2

Juf Martje
Juf Joyce

Juf Simone

Donderdag
Juf Hilda

Vrijdag
Juf Hilda

Juf Simone

Juf Simone
(ochtend)

Groep 3

Juf Joyce

Groep 4

Juf Margot Juf Margot Juf Jesca / juf Margot Juf Jesca

Juf Jesca

Groep 5

Juf Akke

Juf Akke

Juf Akke

Juf Joyce

Juf Akke

Groep 6-7 Juf Marije

Juf Marije

Juf Sybrigje

Juf Marije

Juf Marije

Groep 7-8 Juf Louise

Juf Louise

Juf Louise

Juf Louise
Juf Louise
Middag Juf Akke

Op vrijdagmiddag hebben we creatieve middag met de groepen 4-5-6-7-8. Dan zijn de
leerkrachten: juf Jesca, juf Akke, juf Louise en meester Siep.
Gymnastiek:
Dinsdag
08.30 - 09.15
09.15 - 10.15

Groep 4
Groep 3

11.00 - 11.45
12.45 - 13.30
13.30 - 14.15

Groep 5
Groep 6-7
Groep 7-8

Donderdag (vakleerkracht Gerko Floor
tot 12:00 uur)
08.30 - 09.30
Groep 6-7
09.30 - 10.15
Groep 3
10.15 - 11.00
Groep 5
11.00 - 11.45
Groep 7-8
12.45 - 13.30
Groep 4

We gymen met de kinderen in de Ripperdahal. Omdat er weinig tijd beschikbaar is wordt er na
afloop van de les niet gedoucht.
De Torenklas
Alle VCPO-scholen verzorgen ‘passend onderwijs’. Dat betekent dat we streven naar de beste
ontwikkelingskansen voor ieder kind. Dat geldt voor het kind dat gemiddeld presteert, maar
ook voor kinderen die extra hulp nodig hebben op reken-, taal- of sociaal emotioneel gebied.
De laatste jaren realiseren we ons steeds vaker dat er nog een groep leerlingen is die extra hulp
nodig heeft. De leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn.
De sociale gevolgen van hoogbegaafdheid kunnen groot zijn. Verveling, perfectionisme
(inclusief faalangst), onzekerheid en hyperactiviteit zijn veelgehoorde problemen. Het risico op
onderpresteren is dan groot. Om dat te voorkomen, is het ontzettend belangrijk dat het kind
zich op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen.
Soms blijkt dat deze aanpassingen nog niet voldoende zijn. Voor deze kinderen is er in iedere
gemeente een VCPO- school die de Torenklas aanbiedt. De Torenklas is een groep leerlingen
die op een dagdeel samen passend onderwijs krijgt. Alleen leerlingen die gescreend zijn,

komen in aanmerking voor deze groep. In de Torenklas leren deze leerlingen samen met
leerlingen van andere scholen en krijgen daar les met ontwikkelingsgelijken door een speciaal
opgeleide leerkracht. De rest van de week werken de leerlingen in hun eigen klas, op hun eigen
school. Het verschil is wel dat de leerstof voor hen wordt aangepast door ‘compacten en
verrijken’.
Doorgeven van ziekte
U kunt een ziek kind bij voorkeur telefonisch afmelden: 0595-442070. Een andere mogelijkheid
is het kind rechtstreeks bij de leerkracht af te melden indien u een ander kind naar school
brengt.
Tussendoortje
De kinderen mogen 's morgens een tussendoortje mee naar school nemen: b.v. liga, fruit,
boterham. Dit kan dan voor de pauze opgegeten worden. Voor de jongste kinderen eventueel
geschild en met de naam op het bakje. Dit voorkomt zoekraken van spullen. Dinsdags en
donderdags hebben we gruitendag op school. Het is dan de bedoeling dat u uw kind een
gezond hapje meegeeft. Het woord ‘gruiten’ is een samenstelling van de woorden ‘groenten’
en ‘fruit’. Het fijnste is wanneer u uw kind elke dag een gezond hapje meegeeft.
Aangezien wij als school mee willen helpen aan een schoner milieu
willen we u verzoeken om het drinken in een drinkbeker mee te
geven en het eten en/of lunch in een (brood)trommel te doen. Al het
verpakkingsmateriaal dat de kinderen meenemen naar school zal
weer mee naar huis gegeven worden. Natuurlijk gaat het hier niet
om bananenschillen, klokhuizen en ander gft-afval.
Voorschoolse en naschoolse opvang
Het staat ouders vrij om een partij te kiezen die voorschoolse opvang aanbiedt. U kunt in
Winsum kiezen uit de Grondzeiler, Kids2b of Calimero. Deze laatste organisatie vangt de
kinderen in onze school op.
Uitnodigingen / Kaartjes
Uitnodigingen voor feestjes en (kerst)kaartjes mogen in principe niet op (het) school(plein)
worden uitgedeeld. Het ligt niet in de lijn van onze visie dat er kinderen worden
buitengesloten. Wilt u dit toch graag op school uitdelen, dan raden wij u aan om de gehele
groep uit te nodigen of van een kaartje te voorzien.
Verkeer
We willen u stimuleren om zo veel mogelijk met uw kind lopend of fietsend naar school te
komen. Daarmee geeft u een goed voorbeeld.
Mocht u toch met de auto komen, parkeer dan uw auto op een voor de kinderen en de
buurtbewoners veilige plek.
In het lesaanbod hebben we een aantal praktische zaken opgenomen die de kinderen oefenen.
U kunt bijvoorbeeld denken aan lessen over een dode hoek van een achteruitkijkspiegel.
Hoofdluis
Enkele ouders controleren de kinderen na een vakantieperiode op hoofdluis.
Als er hoofdluis geconstateerd wordt, krijgt u bericht. Dat is niet altijd leuk om te horen, maar
we vragen dan of u thuis uw kind wilt behandelen.
Tips hiervoor leest u hier.
Ouderbijdrage
Jaarlijks vragen we in november ouders om de vrijwillige bijdrage. Voor het schooljaar 2018 2019 vragen we per kind een vrijwillige bijdrage van € 25,00. Deze wordt onder andere
besteed aan projecten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Koningsspelen, de sportdagen, afscheid

groep 8, de laatste schooldag. De ouderraad stelt een begroting op nadat de
medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte van de vrijwillige bijdrage.
Er is een mogelijkheid van een betalingsregeling in de gemeente Winsum. Door hier te klikken
komt u op de site van de gemeente.
De schoolreisjes en het schoolkamp
De kinderen gaan elk jaar op schoolreisje, of op kamp.
Vanaf dit schooljaar gaan de groepen 7 en groep 8 samen
op schoolkamp.
De kosten hiervan horen ook onder de vrijwillige
bijdrage. De datum staat in deze kalender, de
bestemming en uw aanvullende bijdrage leest u rond
maart en april in de nieuwsbrief. Hoewel het ook hier om
een vrijwillige bijdrage gaat, verzoeken we wel om de
schoolreisjes te betalen. Dit om een tekort te
voorkomen.
Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn om te betalen, dan kunt u contact opnemen
met de directeur van de school. Eventueel kunnen we samen met de gemeente iets voor u
betekenen.
Goede doelen
In het schooljaar 2018 – 2019 denkt de leerlingenraad na over een actie voor een goed doel. U
leest hierover in de nieuwsbrief.
Verlof aanvragen
Recht op buitengewoon verlof bestaat in gevallen van huwelijksjubilea e.d. en
kunt u aanvragen bij de directie.
Een verzoek om vakantieverlof, buiten de vastgestelde vakantieweken, wordt
zelden toegestaan. Alleen als u via een werkgeversverklaring kunt aantonen dat
het onmogelijk is tijdens alle overige vakantieweken weg te gaan, is dit verlof
mogelijk. Het moet dan daarnaast gaan om de enige vakantie die in dat cursusjaar genoten
wordt. De verlofaanvraag hiervoor moet minimaal 6 weken van tevoren worden ingediend.
Het komt verder wel eens voor, dat ouders vóór een vakantie één of een halve dag eerder
willen vertrekken. Wij gunnen het iedereen van harte, maar de leerplichtwet staat niet toe om
de vakantie om deze reden te verlengen. De voorwaarden voor extra verlof kunt u
hier vinden.
Verzekering / aansprakelijkheid
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering
en een aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen;
personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als
een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt.
Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover
de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico).
Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van
onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding
zijn tot misverstand.

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat
tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou
zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed.
Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen
aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare
fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun
rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige
onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril
tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt
(dan ook) niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van
leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens
andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade
veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus
van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Ouderraad (OR)
Mirjam van Marrum
(voorzitter)
Miranda Huisman
Aafke Klungel
Karien Nauta
Gerda Ritzema
Jacqueline Breukelman
Susan Knoops
Janneke te Riele
Selina Willemsen
Monique Kleiverda

Medezeggenschapsraad (MR)

Hugo Pauw
Mariska Roze
Louise Leeuw
Marije Ruygh

Oudergeleding
Oudergeleding
Personeelsgeleding
Personeelsgeleding /
voorzitter
mr.piramiden@vcpong.nl

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) VCPO Noord Groningen:
Reint-Jan Greven
Voorzitter Ouder Fontein Ten Boer
gmr@vcpong.nl
Peter de Boer
Secretaris Ouder H de Cock Ulrum
gmr@vcpong.nl
Fanny Kaper
Lid
Ouder Piramiden Winsum
gmr@vcpong.nl
Louise Leeuw
Lid
Leerkracht Piramiden Winsum
gmr@vcpong.nl
Liesbeth Robbe
Lid
Ouder Piramiden Winsum
gmr@vcpong.nl
Marieke Gerritsen
Lid
Leerkracht De Wieken Ten Post
gmr@vcpong.nl
Anouk Wiertsema
Lid
Leerkracht De Fontein Ten Boer
gmr@vcpong.nl
Raad van toezicht VCPO Noord-Groningen:
René Nicolai
Voorzitter
Henriëtte Bakker
Lid
Johan Dusseljee
Lid
Linda Mulder
Lid

rvt@vcpong.nl
rvt@vcpong.nl
rvt@vcpong.nl
rvt@vcpong.nl

Algemeen directeur:
S. van der Wal

Orthopedagoog/gz-psycholoog:
J.R. de Vries

Stafmedewerkers:
G. Weitenberg (P&O)

Bovenschools ICT-er
Functionaris gegevensbeheer
M. Smit

Bezoekadres kantoor
VCPO Noord-Groningen
Borgweg 46a Winsum
Postbus 74
9950 AB Winsum
0595-441733
info@vcpong.nl website: www.vcpong.nl

Secretariaat:
vacature
A. Vriezema

Doelen voor de planperiode in schooljaar 2018 – 2019
1
2
3
4
5
6
7
8

De visie en ons onderwijsconcept waarborgen in ons toekomstige gebouw de Tirrel
Het veilige pedagogische klimaat bezegelen met het certificaat voor PBS
Het implementeren en introduceren van technologie in ons onderwijs
Het aanbod van de leerlijnen op gebied van creativiteit en cultuur vastleggen
De leesmotivatie en opbrengsten van technisch en begrijpend lezen ophogen
Leren over muziek door te doen
Kanjertraining aanbieden in alle groepen en het aanleren van sociale vaardigheden
De onderwijskundige en levensbeschouwelijke visie herijken en hernieuwen

Meer over bovenstaande ontwikkelpunten kunt u lezen in het schooljaarplan 2018 – 2019.
Deze kunt u opvragen bij de directeur.
Nieuwe leesmethode voor groep 3
Lijn 3 is de nieuwe leesmethode voor groep 3 waar we het schooljaar 2018-2019 mee starten.
Het is een complete methode waarin veel meer dan alleen lezen aan bod komt. Er wordt naast
lezen namelijk ook aandacht besteed aan: spelling, woordenschat, mondelinge communicatie,
begrijpend luisteren, stellen en wereldoriëntatie. Dit wordt op een speelse manier
aangeboden, want de kinderen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. De
vrolijke buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs 12
haltes (12 thema’s). Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de letters en woorden
rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld om hen heen.
Lijn 3 is de allerleukste schoolreis ooit!
Zittenblijven is beslissing van de school
U wordt in geval van zittenblijven nauw betrokken bij de beslissing om een leerling een jaar
over te laten doen. Er zijn gesprekken om standpunten uit te wisselen en er wordt samen
bekeken met welke extra inzet uw kind de achterstanden misschien nog kan inhalen. De school
zal de mening van u zwaar mee laten wegen, maar uiteindelijk is het de school die de knoop
doorhakt wat betreft zittenblijven of overgaan.
Wat zijn de regels voor zittenblijven?
Er zijn geen algemeen geldende regels voor zittenblijven op de basisschool. Zittenblijven komt
in beeld zodra een kind op verschillende gebieden niet mee kan komen.
Heeft uw kind een leerstoornis, zoals dyslexie, dan is de beslissing gecompliceerder. Het
probleem van uw kind blijft immers bestaan, of uw zoon of dochter nu wel of niet een jaar
overdoet. Ook als uw kind vanwege een leerstoornis blijft zitten, is er in het volgende
schooljaar waarschijnlijk extra begeleiding nodig. In gesprekken met u willen we dit aan de
orde laten komen.
Bij een vermoeden van zittenblijven, wordt u in een vroeg stadium, rond het eerste rapport in
februari geïnformeerd.
Overgang basisschool naar voortgezet onderwijs
In april nemen alle leerlingen van groep 8 deel aan de verplichte eindtoets. De eindtoets is
bedoeld ter bevestiging van het advies van de basisschool betreffende het voortgezet
onderwijs. Dit advies wordt gegeven naar aanleiding van de advieswijzer met de gemiddelde
resultaten van de Citotoetsen van de groepen 6 t/m 8 en de bevindingen van de
groepsleerkracht(en). Onze leerlingen van groep 8 maken de IEP toets als eindtoets. Ongeveer
vier weken nadat de toets is afgenomen is de schriftelijke uitslag voor de ouders beschikbaar.
In verband met de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs kunnen de data voor
oudergesprekken wat betreft groep 8 afwijken. De groepsleerkracht zal de data tijdig
doorgeven. De data van de aanmelding bij het voortgezet onderwijs worden in de media en in
de nieuwsbrief vermeld.

Verantwoording van het onderwijs
Elk schooljaar maken de kinderen in januari en juni toetsen van Cito. Voor de inspectie is dit
één van de belangrijkste ijkpunten voor het vaststellen van de kwaliteit van de school.
Vanzelfsprekend leveren de resultaten de school ook een schat aan informatie op. Dit wordt
verwerkt in ons aanbod op groeps- en individueel niveau.
Hieronder ziet u de resultaten van de IEP-toets van de afgelopen twee schooljaren:
IEP-toets
groep 8

2016 – 2017

Aantal
leerlingen
Score:
taalverzorging
Lezen
Rekenen

28
83,3
87
85
80

Ten opzichte van
landelijk
Gemiddelde

2017 2018

Ten opzichte van
landelijk
Gemiddelde

19
78,3
81
84
78

86,8
91
87
82

81
82
84
78

Uitstroomgegevens:
2016 – 2017
Aantal leerlingen
Totaal aantal leerlingen groep 8
28
Praktijkonderwijs
Basisberoeps en kaderberoepse leerweg
4
Theoretische leerweg
7
Havo
10
VWO
6
Gymnasium
1

%
14
25
36
21
4

2017 - 2018
Aantal leerlingen
20
1
3
4
9
3
-

%
5
15
20
45
15
-

GGD
Ook de jeugdarts, de schoolverpleegkundige en de logopediste dragen bij aan de zorg voor de
kinderen. Vanaf de basisschoolleeftijd krijgen kinderen en hun ouders te maken met de
jeugdgezondheidszorg van de GGD Groningen. De GGD komt jaarlijks langs op school en
onderzoekt de kinderen van groep 2 en groep 7. De GGD onderzoekt in groep 2 de ogen en de
oren. Daarnaast worden de kinderen gemeten en gewogen. Alle ouders van de kinderen in
groep 2 worden samen met hun kind uitgenodigd voor een gesprek met de arts of de
verpleegkundige. Ter voorbereiding krijgen de ouders een vragenlijst over de gezondheid van
hun kind. De kinderen van groep 2 worden ook gescreend door de logopedist. De GGD meet en
weegt ook de kinderen in groep 7. Ouders van de kinderen van groep 7 krijgen van tevoren een
vragenlijst. Met de leerkracht wordt besproken of er kinderen zijn waaraan extra aandacht
moet worden besteed. Ouders kunnen ook aangeven of ze prijs stellen op een onderzoek of
een gesprek. Verder houdt de arts of verpleegkundige regelmatig een inloopspreekuur in het
gezondheidscentrum.
Voor de laatste informatie wordt u verwezen naar:
https://ggd.groningen.nl/gezonde-school/schoolgidsartikel-maart-2016
De school en het Centrum voor Jeugd en Gezin
Onze gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin
(in het kort: CJG). Bij het CJG kunnen ouders en verzorgers
terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG
heeft als taak om informatie, advies en hulp te bieden.
Ook kan het CJG verwijzen naar (gespecialiseerde) hulp.
Binnen het CJG werken verschillende professionals samen. Het is een samenwerkingsverband
van maatschappelijk werk, jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg, GGD en MEE. De jeugdarts
en verpleegkundige op school werken ook voor het CJG. Zij zijn voor ouders, verzorgers en
school het belangrijkste gezicht van het CJG. Ouders en verzorgers kunnen bij vragen of zorgen
contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van het CJG. Deze verpleegkundige is
bereikbaar via school.
Mocht uw kind (jeugd)hulp nodig hebben, dan loopt deze ook via de jeugdverpleegkundige. Als
u vragen of zorgen heeft, kunt u het CJG benaderen rechtstreeks of via de
jeugdverpleegkundige. Het CJG Noord-Groningen is bereikbaar op telefoonnummer:
050-3674411 en via de mail: bureaudienst@cjgnoordgroningen.nl.
Praktische informatie over het CJG (bijvoorbeeld over locaties en openingstijden) kunt u vinden
op de website: www.cjgnoordgroningen.nl.
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
Zorg voor Jeugd Groningen
Bij zorgen kunnen school en CJG een signaal afgeven in ‘Zorg voor Jeugd Groningen’ (ZvJG).
Hierbij gaat het niet altijd om grote zorgen, maar om situaties waarover beroepskrachten graag
willen afstemmen. Als meerdere professionals een signaal over eenzelfde kind afgeven, weten
zij van elkaar dat er zorgen zijn, en kunnen ze overleggen. Zorg voor Jeugd is een systeem dat is
bedoeld om risico’s op tijd te signaleren. Zodat hulp in een vroeg stadium kan worden
ingeschakeld, en hulpverleners niet langs elkaar heen werken. Het afgeven van een signaal in
Zorg voor Jeugd gebeurt in overleg met ouders en verzorgers.
Verwijsroute dyslexie
Sinds 2015 is de gemeente (en niet langer de zorgverzekeraar) verantwoordelijk voor het
vergoeden van dyslexiehulp. Het gaat hierbij uitsluitend om hulp aan kinderen (tot en met 12
jaar) met Ernstig Enkelvoudige Dyslexie (EED). Het is de taak van de school om kinderen met
lichte en matige dyslexie te begeleiden.
De school is de eerste aangewezen plek om kinderen met lees- en spellingsproblemen en
(mogelijke) dyslexie te begeleiden. Mocht extra onderzoek gewenst zijn dan wordt een

aanvraag hiervoor door de gemeente in behandeling genomen en al dan niet vergoed. De
school vraagt eerst toestemming aan de ouders, voordat de leerling aangemeld kan worden bij
het CJG.
De ouders kunnen kiezen bij welke aanbieder hun kind de behandeling volgt. Een voorwaarde
hierbij is dat de aanbieder een contract heeft met het Regionaal Inkoopbureau Groninger
Gemeenten (RIGG). Op de site van de RIGG kunt u de lijst met gecontracteerde aanbieders
vinden. Voor meer informatie, zie: www.rigg.nl.
De klachtenprocedure
Wanneer ouders klachten hebben met betrekking tot hun kind over het gegeven onderwijs of
de organisatie van de school, kunnen zij terecht bij de groepsleerkracht. Leidt dit niet tot een
bevredigende oplossing, dan kan het probleem besproken worden met de directeur. De
directeur zal zich in eerste instantie bemiddelend opstellen en indien noodzakelijk, na
hoor en wederhoor toegepast te hebben, tot een uitspraak komen. Als dit overleg
onvoldoende oplevert, kunt u de problematiek voorleggen aan het bovenschools
management en uiteindelijk ook het bestuur. Als er aanleiding toe blijkt de klacht voor te
leggen aan de landelijke klachtencommissie, komt u terecht in de hieronder vermelde
procedure.
Onze vereniging is aangesloten bij de landelijke klachtenregeling van de Besturenraad. Er
is een klachtencommissie ingesteld als aanspreekpunt bij een vermoeden van, of
klachten over pestgedrag, discriminerend gedrag, onheus optreden, ongewenste
intimiteiten. Daarvoor is een procedure opgesteld met een bijbehorend
klachtenformulier. Deze procedure (met dit formulier) is op te vragen bij de school en/of
de contactpersoon. De klachtenregeling bestaat uit een vrij uitvoerige omschrijving van
allerlei zaken die betrekking hebben op deze problematiek. De volledige klachtenregeling van
de Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs kunt u eveneens bij school opvragen.
Bij ernstig vermoeden van ongewenste intimiteiten kunt u zich rechtstreeks wenden tot de
vertrouwenspersoon; deze kan u helpen bij het invullen van het formulier en het doorverwijzen
naar de landelijke Stichting Geschillencommissie van de Bijzonder Onderwijs.
De klachtencommissie zal die binnen een vastgestelde termijn een uitspraak doen. Het bestuur
kan deze uitspaak al dan niet overnemen.
Vertrouwenspersoon
Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon geeft de school een signaal af dat zij de
sociale veiligheid op school serieus neemt. Opvang, begeleiding en nazorg in geval van
grensoverschrijdend gedrag vindt op professionele wijze plaats.
Onze vertrouwenspersoon is de interne begeleider.
Preventiemedewerker
De directeur is de preventiemedewerker. De taak is hierbij om de veiligheid en de gezondheid
van de personeelsleden actief te bevorderen.
De klachtenregeling
Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel.: 070-386 16 97
E-mail: info@gcbo.nl
Vertrouwensarts VCPO Noord-Groningen:
Dhr. E. van Riet,
Churchillweg 27
9974 PA Zoutkamp

Tel.: 0595-401300
Klachtencommissie VCPO Noord-Groningen
Postbus 74
9950 AB Winsum
Vertrouwensinspecteur basisonderwijs
Algemeen nummer: tel.: 0900-1113111 (€ 0.10 per minuut)
Bereikbaar tijdens kantooruren
Zijn er klachten, die niet onder bovenstaande vallen, dan kunt u terecht bij de
vertrouwensinspecteur. Zij zal als een soort brievenbus fungeren. Bij haar komt dan de klacht
binnen en zij zal samen met u bekijken waar de klacht moet worden gedeponeerd.
Onderwijsinspectie
Inspectie van onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Toelichting bij de kalender op de volgende pagina’s:
Inloop is bedoeld voor ouders om samen met uw kind de klas te bezoeken. Uw kind heeft dan
de gelegenheid om uit te leggen wat er in de klas wordt behandeld.
Op de koffie met Siep is bedoeld voor alle ouders. Het is de gelegenheid om informatie uit te
wisselen met elkaar.
KSG is de Kerk School en Gezinsdienst.
W4D is de wandelvierdaagse.
LSD is de laatste schooldag.
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