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SCHOOLTIJDEN

Continurooster met 5 gelijke schooldagen.
Schooltijden groep 1 t/m 8
Maandag t/m vrijdag 
  08.15 – 13.15 uur

Er is gekozen voor de starttijd van 8.15 
uur in verband met veiligheid rondom de 
school. De verkeersdrukte bij het in- en 
uitgaan van beide scholen aan hetzelfde 
schoolplein is zorgelijk. Door eerder te 
starten en de schooltijden op die manier te 
spreiden verwachten we de veiligheid van 
de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) 
te vergroten. 
Twee eet- en drinkmomenten
Gedurende de schooldag zijn er 2 eet- 
en drinkmomenten van een kwartier. 
Het eerste moment is rond 10 uur en 
vergelijkbaar met het tienuurtje. Het is fijn 
als er gezonde tussendoortjes worden 
meegegeven. Het tweede moment is aan 
het einde van de ochtend. Het kan heel 
verschillend zijn wat u hiervoor meegeeft. 
Belangrijk is dat uw kind er voldoende 
energie uit kan halen voor de rest van de 
schooldag. Dit kan fruit zijn, maar ook een  
krentenbol of een boterham. We zien dat  
oudere kinderen soms meerdere boter-
hammen eten. Op school wordt in principe 
geen echte lunchtijd ingeroosterd.Hiervoor 
is nog tijd thuis of op de naschoolse 
opvang mogelijk. Wat niet op gaat, gaat 
mee naar huis. De bidon op school kan 
altijd extra gevuld worden met water. 
Verder is er gedurende de schooldag 
voldoende afwisseling en gelegenheid tot 
bewegen en buiten spelen.

VAKANTIES

Alle vakanties en vrije dagen vindt u terug 
in deze kalender. 

Herfstvakantie  17-10 t/m 25-10 2020

Kerstvakantie  19-12 2020 t/m  
 03-01 2021               

Voorjaarsvakantie 20-02 t/m 28-02 2021

Meivakantie 01-05 t/m 16-05 2021

Zomervakantie 17-07 t/m 29-08 2021

ZIEKMELDEN/AFWEZIGHEID

Indien uw kind door ziekte of anderszins 
verhinderd is de school te bezoeken, 
dan verzoeken wij u dit tijdig aan ons te 
melden. Dit kan telefonisch tot 8.45 uur  
of persoonlijk/schriftelijk bij de 
leerkracht.

Alleen op deze manier kunnen we er  
verzekerd van zijn dat een kind 
daadwerkelijk op de plek is waar het hoort 
te zijn. Kinderen mogen alleen door hun 
ouder(s)/verzorger(s) worden afgemeld.
Indien nodig zal onze conciërge contact 
met u zoeken als uw kind niet op school is 
en niet afgemeld is.

Ziek- of afmelden kind:
T 010 451 23 36 

CONTACT MET SCHOOL 

Voor de meeste vragen, op- of aan-
mer-kingen verzoeken wij u als eerste  
de leerkracht te benaderen. 
Soms kan iemand anders u echter beter 
helpen:
• voor specifieke vragen over 
leerproblemen, gedragsproblemen, extra 
onderzoek, e.d. kunt u terecht bij de  
intern begeleiders: 
juf Joyce:  
j.nonnekes@obsdecatamaran.nl
en juf Sanne: 
s.debruin@obsdecatamaran.nl
• voor het vragen van verlofformulieren, 
e.d. kunt u terecht bij de conciërge: 
meester Anton:   
a.teterissa@obsdecatamaran.nl
• voor het inschrijven van nieuwe 
leerlingen, klachten die niet door de 
leerkracht (kunnen) worden opgelost,  
e.d. kunt u terecht bij de directeur: 
Hedy van Harselaar:   
h.vanharselaar@obsdecatamaran.nl
 • indien de directeur niet aanwezig is, 
kunt u uitsluitend voor zeer dringende 
zaken die niet kunnen wachten terecht  
bij een lid van het managementteam:  
juf Joyce of juf Sanne;
• ook heeft de school een contact/
vertrouwenspersoon. Dit is juf Joyce;
• voor de leerlingen is er ook een anti-
pestcoördinator, waar een kind met zijn/
haar verhaal terecht kan. Dit is juf Sanne.
• ook is er een externe 
vertrouwenspersoon van het CED: 
dhr. J. Meiboom

GROEPSLEERKRACHTEN

Wij starten op basis van ons 
leerlingenaantal met de volgende indeling: 
Groep Leerkracht Leerkracht
1/2a Juf Jacqueline Juf Saskia 
1/2b Juf Marjolein                   
1/2c Juf Ria                                  
3  Juf Marijke Juf Simone
4  Juf Kitty  Juf Nadia   
5  Juf Anouk Juf Nadia   
6  Juf Miranda Juf Imara    
7   Juf Anita Juf Imara    
8   Juf Sanne* Juf Imara   

Ondersteuning Juf Diana 
   Juf Nienke 
IB  Juf Joyce*  
   Juf Sanne*  
 
Bewegingsonderwijs
Meester Frans                                   
 
Directie  Juf Hedy* 
*Managementteam  

Het kan in bijzondere gevallen voor-
komen dat er tijdens het schooljaar 
verschuivingen moeten plaatsvinden  
voor bepaalde groepen.

INFO 

INFO / SCHOOLTIJDEN, VAKANTIES, ZIEKMELDEN/AFWEZIGHEID, CONTACT MET SCHOOL / GROEPSLEERKRACHTEN



BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

Ook dit schooljaar ontvangt u weer een 
activiteiten- en informatiekalender van 
obs De Catamaran. Deze kalender is 
inmiddels een goede gewoonte binnen 
ons bestuur. Alle BLICK-scholen hebben 
zo’n jaarkalender in een BLICK-jasje, 
maar toch zijn alle kalenders anders. 
Hiermee benadrukken we enerzijds 
de eenheid en verbondenheid van alle 
openbare scholen in Capelle en Krimpen, 
maar ook de grote diversiteit door iedere 
school ruimte te geven voor haar eigen 
verhaal en identiteit.

In deze activiteiten- en informatiekalender 
vindt u veel voor u belangrijke informatie 
en data bij elkaar over onze school voor 
dit schooljaar. Wij hopen u op deze 
manier nog beter te informeren en onze 
wederzijdse betrokkenheid te vergroten. 

Dit schooljaar wordt een bijzonder jaar, 
want obs De Catamaran bestaat 15 jaar! 
Dit is ons Lustrumjaar, dat we graag op 
verschillende momenten door het jaar 
heen vieren samen met u en de kinderen!

Al vele jaren zijn wij de ontmoetingsplaats 
voor kinderen en hun ouder(s)/
verzorger(s) met verschillende culturele 
en religieuze achtergronden, veelal 
vanuit de wijk Schollevaar. Wij zijn een 
school waar we met elkaar omgaan door 
elkaar te accepteren en te respecteren. 
In een uitdagende leeromgeving willen 
wij kinderen de ruimte bieden om hun 
talenten, waar mogelijk, naar eigen 

vermogen te ontdekken en te ontwikkelen. 
Ieder kind is hierin uniek. Wij bieden 
kinderen een veilige plek, waar zij zich op 
hun gemak kunnen voelen. Kinderen leren 
hier van en met elkaar. Zelfvertrouwen en 
leerplezier staan voorop. 

We brengen kinderen vanuit een stevige 
basis van rust, structuur en houvast 
doelgericht tot spelen en leren. Elk 
kind wordt gehoord, gezien en heeft 
een eigen stem. Hierdoor komen ze tot 
bloei en tot leren als totaal mens. Bij 
actief leren hebben we niet alleen oog 
voor het resultaat, maar geven we extra 
aandacht aan hoe een kind het gedaan 
heeft. Kinderen leren terugkijken op 
hun eigen handelen en werk, waarbij 
fouten maken mag. Zo leren wij kinderen 
voor zichzelf opkomen en durven ze te 
doen. Kinderen gebruiken hierbij hun 
eigen stem in gesprek met ons en in 
samenspraak met andere kinderen. Vanuit 
een enthousiast en gemotiveerd team zijn 
wij, met oog voor het kind, samen met 
ouders verantwoordelijk voor de positieve 
ontwikkeling van elk kind.
Wij gaan voor horen, zien en leren.

Het is belangrijk dat het leren betekenisvol 
is en binnen de mogelijkheden van 
het kind ligt. Alleen dan kan een kind 
gemotiveerd raken en het zelfvertrouwen 
groeien.
Door diverse werkvormen te hanteren 
leren kinderen niet alleen samen te spelen 
en samen te werken, maar ook zelfstandig 

oplossingen te bedenken. We hebben 
hoge verwachtingen van de kinderen.

Mocht u onze school nog niet kennen 
en bent u nieuwsgierig geworden, dan 
bent u van harte welkom voor een 
bezoek. De directie maakt graag tijd vrij 
voor een rondleiding en een gesprek. 
U kunt hiervoor contact opnemen met 
ondergetekende.   
Ouders die al kinderen bij ons op school 
hebben, kunnen in overleg met de 
leerkracht een dagdeel afspreken dat zij 
eens in de klas komen kijken.

Wilt u nog meer weten over waar onze 
school voor staat, dan verwijzen wij u 
naar de schoolgids. Deze kunt u vinden 
op onze website www.obsdecatamaran.nl 
of, indien u dat wenst, bij de conciërge of 
directie ophalen. Op de website zelf kunt u 
ook veel informatie vinden.

Rest ons nog u en uw kind(eren) een fijn 
en leerzaam schooljaar toe te wensen op 
onze school.
Mede namens het team en 
onderwijsondersteunend personeel van 
obs De Catamaran,

Met vriendelijke groet,

Hedy van Harselaar
Directeur obs De Catamaran
h.vanharselaar@obsdecatamaran.nl

WELKOM!

op onderwĳs

>>  boeiend leren in Capelle en Krimpen
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SEPTEMBER
Hier is elke maand een plekje voor jou 
om iets op te schrijven! 

WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

Eerste schooldag

Luizencontrole deze week

Vergadering  
Medezeggenschapsraad

Start Kinderboekenweek 
2020: En toen?

Studiedag Kennismakingsgesprekken 
middag / avond
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OKTOBER

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

KINDERBOEKENWEEK!

!

Dag van de leerkracht

Vergadering  
Medezeggenschapsraad

11 oktober
Laatste dag Kinderboeken-
week

Luizencontrole deze week

Herfstvakantie

Jaarvergadering Ouderraad

Start Kinderboekenweek 
2020: En toen?
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NOVEMBER

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

ZORG JE VOOR GOED LICHT OP DE FIETS?

!

Wintercross  
groep 3–8

Vergadering  
Medezeggenschapsraad

Pietendag SINTERKLAASFEEST

Studiedag
Reservedatum Wintercross 
3 t/m 8

Studiedag
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DECEMBER

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

FIJNE KERSTVAKANTIE!

Scholenmarkt Voortgezet 
Onderwijs groep 7 en 8

SINTERKLAASFEEST

Kerstvakantie

KERSTVIERING ’s avonds
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JANUARI

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

Basketbal groep 8 (optie 1)Luizencontrole deze week

30 januari
Einde Nationale Voorlees-  
dagen  

Vergadering  
Medezeggenschapsraad

Basketbal groep 8 (optie 2)

Basketbal groep 8 (optie 3)
Start Nationale  
Voorleesdagen  
“Voorlezen maakt  
je leuker”
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GELUKKIG NIEUWJAAR!
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FEBRUARI

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

FIJNE VOORJAARSVAKANTIE!

Studiedag

Ontwikkelingsmap mee  
naar huis groep 2-8

Luizencontrole deze week Start project 1

Voorjaarsvakantie

Oudergesprekken groep 2-7 
& Adviesgesprekken  
groep 8  
(middag en avond)

!
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MAART

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

PROJECT 1!

Start project 1Luizencontrole deze week

Paasontbijt Leerlingen zijn vrij Goede Vrijdag

Vergadering  
Medezeggenschapsraad

Afsluiting project 1
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APRIL

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

TEKST

Deze week luizencontrole Leerlingen zijn vrij

Schoolvoetbal groep 7-8Tweede Paasdag

Paasontbijt

Studiedag

Goede Vrijdag

Koningsdag 2021  Reservedag schoolvoetbal

Eindtoets groep 8 
Vergadering  
Medezeggenschapsraad

Schoolvoetbal groep 5–6

Eindtoets groep 8 
Schoolvoetbal groep 3–4

 

Eindtoets groep 8

 

KONINGSSPELEN  
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VEEL SUCCES MET JE EINDTOETS!
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MEI

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

START PROJECT 2 / GROEP 8 OP KAMP!

Afsluiting project 2

Luizencontrole deze week

Tweede Pinksterdag

!

Finale schoolvoetbal groep 
4-8   

Start project 2

Meivakantie

Schoolkamp groep 8
(onder voorbehoud)

Schoolkamp groep 8
(onder voorbehoud)

Schoolkamp groep 8
(onder voorbehoud)
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JUNI

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

Vergadering  
Medezeggenschapsraad

Afsluiting project 2

Schoolreis groep 1 t/m 7 Leerlingen zijn vrij

!
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JULI

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

Deze week luizencontrole

Kennismakingsmoment
Groep 8 is vrij 

Ontwikkelingsmap  
mee naar huis

Tot maandag 30 augustus. 
Fijne vakantie!

Laatste schooldag van 
schooljaar 2020–2021!

Afscheidsavond groep 8

!

Zomervakantie
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FIJNE ZOMERVAKANTIE!



ABONNEMENTEN 
TIJDSCHRIFTEN
Aan het begin van elk schooljaar zijn 
er folders verkrijgbaar van diverse 
jeugdbladen, zoals de Bobo, Okki, Taptoe 
en Hello You en/of boekenseries. Wanneer 
u hier interesse in heeft, kunt u zelf via de 
folder een abonnement afsluiten.

AFSCHEID GROEP 8
Aan het eind van elk schooljaar nemen 
de leerlingen van groep 8 op feestelijke 
wijze afscheid van hun basisschoolperiode 
door middel van een film, musical of een 
andere feestelijke activiteit. Ouder(s)/
verzorgers(s) van de leerlingen van groep 
8 zijn hierbij uiteraard van harte welkom.

AFSPRAAK MAKEN
Onze leerkrachten en directie hebben 
veel vaste taken. Wanneer u rustig met 
één van hen over bepaalde zaken wilt 
spreken, kunt u daarom het beste een 
afspraak  maken, aangezien leerkrachten 
en directie na schooltijd ook vaak een 
vergadering of bespreking hebben. Wij 
verzoeken u deze afspraak na schooltijd 
te maken in verband met de drukte bij 
binnenkomst van de leerlingen. Op dat 
moment geven we graag onze aandacht 
aan de kinderen.
Van half 2 tot 2 uur hebben de 
leerkrachten pauze.

BIBLIOTHEEK
Op onze school werken wij samen met de 
Bibliotheek Op School (dBOS).
Door de samenwerking met de bibliotheek 
hebben wij o.a. een nieuw, actueel aanbod 
van geschikte jeugdboeken, waaronder 
ook prentenboeken. Op woensdag om en 
om kunnen de kinderen met hulp van de 
biebouders hun boeken ruilen en in hun 
oranje tas weer mee naar huis nemen 
om te lezen, alleen of samen. Ook kan er 
natuurlijk voorgelezen worden. 
Er wordt ook in de klassen veel (extra) 
aandacht besteed aan lezen, (nieuwe) 
boeken en leesplezier. Dankzij de 
samenwerking met de bieb zijn alle 
leerlingen ook automatisch lid van de 
bibliotheek en kunnen zij daar gratis  
boeken lenen. Verder kan er door enkele 
klassen een bezoek aan de gemeentelijke 
bibliotheek worden gebracht.
Ook krijgen de kinderen regelmatig 
lessen over bijvoorbeeld het houden 
van een boekenkring of het verwerken 
van informatie voor het maken van een 
presentatie of werkstuk.

BRENGEN EN HALEN
Ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen 
van groep 1 en 2 mogen hun kinderen in 
de klas brengen. Dit geldt voor groep 3 tot 
aan de herfstvakantie.
Om de zelfstandigheid van de leerlingen 
te bevorderen, nemen ouder(s)/

verzorger(s) van leerlingen vanaf groep 4 
buiten de school afscheid.
Leerlingen van groep 1 en 2 worden in 
de klas opgehaald. Leerkrachten van de 
overige groepen begeleiden de leerlingen 
tot de buitendeur. Wanneer kinderen 
vanaf groep 3 opgehaald worden, is het 
belangrijk dat de leerkracht hiervan op de 
hoogte is. 
Denkt u eraan de leerkracht in te lichten 
als uw kind eens door iemand anders 
wordt opgehaald of een keer niet naar de 
BSO gaat? 
 
BUITENSCHOOLSE 
ACTIVITEITEN
Hieronder verstaan we activiteiten buiten 
de normale schooltijden om. Dit kunnen 
activiteiten vanuit school zijn, maar 
meestal zijn dit Brede Schoolactiviteiten. 
Deze worden aangeboden via Brede 
School Netwerk (BSN) en vinden plaats in 
onze school, in de Christelijke basisschool 
Het Baken, in het Wijkcentrum of de 
gymzaal. Hierover krijgt u gedurende het 
schooljaar informatie en hiervoor kunt u 
uw kind dan inschrijven.
Ook hebben we als school twee projecten, 
waarbij de afsluiting (deels) buiten 
schooltijd kan vallen.

BUITENSCHOOLSE OPVANG 
BSO
Vanaf augustus 2007 moet elke 
basisschool voor- en naschoolse opvang 
kunnen aanbieden. Op De Catamaran 
wordt samen gewerkt met KindeRdam. 

Aanmelden kan digitaal via de website van 
KindeRdam. De TSO (TussenSchoolse 
Opvang/overblijf) door KinderRdam 
vindt plaats in ons schoolgebouw. 
De VSO (VoorSchoolseOpvang) en 
NSO (NaSchoolse Opvang) door 
KindeRdam vindt plaats in de ruimtes 
van het Wijkcentrum, gelegen aan ons 
gezamenlijke schoolplein.
Uiteraard bent u ook vrij zelf voor een 
andere opvangmogelijkheid te kiezen. 
Ouder(s)/verzorger(s) regelen dit altijd zelf 
rechtstreeks met de aanbieder van hun 
keuze. 

CJG CENTRUM VOOR JEUGD 
EN GEZIN 
U kunt als ouder(s)/verzorger(s) ook zelf 
contact zoeken met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (het CJG). Het CJG 
heeft regelmatig een inloopspreekuur in 
onze school. De dagen/tijden hangen op 
de prikborden bij de ingangen. U bent 
van harte welkom bij Lucia Jesus, onze 
jeugd- en gezinscoach, met vragen over 
opvoeding en ontwikkeling of als u ergens 
anders mee zit.  
Ze is ook bereikbaar op T 06 8683 03 44 
en via l.jesus@cjgcapelle.nl. Het post- en 
bezoekadres van het CJG is: De Linie 7A,  
2905 AX Capelle aan den IJssel  
T 010 2423200   
www.cjgcapelleaandenijssel.nl. 

A–C 

INFO / ONZE SCHOOL VAN A–Z

A B

C



COMPUTERS
Bij ons onderwijs maken we vanaf 
groep 1 gebruik van computerdevices. 
Hierop staan  programma’s waarmee 
de basisvaardigheden vanaf de kleuters 
speels kunnen worden geoefend. Vanaf 
groep 1 werken de leerlingen al met 
de programma’s die bij de methoden 
horen, zoals Kleuterplein. De school 
heeft bij o.a. de reken- en taalmethoden 
software aangeschaft ter ondersteuning 
van deze vakken. Tevens worden de 
computerdevices gebruikt in een netwerk 
voor het zoeken van informatie en voor 
het maken van onder meer (powerpoint)
presentaties.
In alle groepen wordt daarnaast gebruik 
gemaakt van een digitaal schoolbord.
Daarnaast hebben wij op school de 
beschikking over iPads, Chromebooks 
en laptops om het onderwijs digitaal te 
ondersteunen.  
Tenslotte beschikt onze school over een 
ICT-beleidsplan, waarin o.a. afspraken 
staan over het gebruik van de computer(s) 
op school. Ook wordt op school aandacht 
besteed aan het veilig gebruiken van 
internet, waarbij extra aandacht is voor het 
omgaan met ongewenste informatie, het 
internetpesten en goed gebruik van social-
media. Op de agenda staan 21 eeuwse 
vaardigheden en Mediawijsheid.

CULTURELE ACTIVITEITEN
Onze school heeft zich ingeschreven voor 
cultuuractiviteiten om de kinderen ook 
in aanraking te brengen met alles wat er 
op dat gebied is. We maken hierbij o.a. 
gebruik van het gemeentelijk aanbod 
vanuit de Cultuurwijzer. Ook vinden we 
het belangrijk dat de kinderen zich kunnen 
uiten met toneel en muziek (bijvoorbeeld 
tijdens de toneeluitvoeringen). Indien 
mogelijk maakt elke groep een excursie 
en vinden er voorstellingen op school 
of elders plaats. Hulp van ouder(s)/
verzorger(s) is hierbij onmisbaar!

DIRECTIE
De directeur van obs De Catamaran is 
Hedy van Harselaar. Wanneer u een 
gesprek met haar wilt en ze heeft direct 
tijd, dan kan dat meteen. Anders maakt  
zij graag een afspraak met u.

ENGELS IN DE HELE SCHOOL
De leerlijn Engels van Take it easy wordt 
in alle groepen gevolgd. Dit doen we 
samen met de kinderen en de native 
speaker op het digibord. De kinderen 
genieten hier enorm van (en wij dus ook).

EXTRA VRIJE DAGEN
Ons team volgt scholing  en heeft 
studiedagen om zich verder te 
ontwikkelen. Op deze studiedagen hebben 
de kinderen geen school.
Soms zijn er ook leerlingvrije dagen. 
Dan zijn de kinderen vrij en zijn wij aan 
het werk. Kinderen hebben recht op 940 
lesuren per schooljaar en dit schooljaar 
hebben we voor de zekerheid 950 lesuren 
ingepland. Hierdoor is er enige marge als 
er iets gebeurt.
De studiedagen en overige vrije dagen 
staan vermeld in deze kalender.

FLESSENPOST
Regelmatig ontvangt u informatie vanuit 
de directie via de Flessenpost. Deze 
ontvangt u via de ParnasSys-mail en 
de Parro-app. Belangrijke data, die nog 
tijdens het schooljaar naar u toekomen 
via de Flessenpost, kunt u zelf noteren op 
deze kalender.

FOTO’S EN FILM – AVG
Op school worden regelmatig foto’s en/of 
filmopnames gemaakt. De foto’s worden 
bijvoorbeeld in school opgehangen of op 
onze website of op Parro geplaatst.
Het is de bedoeling dat ouder(s)/
verzorger(s) schriftelijk aangeven of 
er foto’s van hun kind gemaakt en/of 

gebruikt mogen worden en waarvoor 
wel of niet. Hiervoor ontvangt u een 
toestemmingsverklaring in verband met 
de nieuwe wetgeving rondom de privacy 
(AVG). Na het invullen is dit formulier 
geldig voor de hele schoolcarrière van 
uw kind(eren) op onze school. Ouder(s)/
verzorger(s) van nieuwe leerlingen 
ontvangen dit formulier bij inschrijving.

 

GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden voorwerpen worden bij meester 
Anton (onze conciërge) bewaard tot de 
kerstvakantie en vervolgens weer tot de 
zomervakantie.
 
GODSDIENSTONDERWIJS
De leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 
kunnen op school godsdienstlessen 
volgen. Kinderen die geen godsdienstles 
volgen, worden opgevangen door hun 
eigen leerkracht.
Dit schooljaar kunnen leerlingen op 
onze school op grond van de eerder 
geïnventariseerde aanmeldingen alleen 
Christelijk godsdienstonderwijs volgen. 
Mogelijk wordt dit in de toekomst, bij 
voldoende belangstelling, uitgebreid.
In de bovenbouwgroepen wordt 
aandacht besteed aan de bekendste 
wereldgodsdiensten bijvoorbeeld tijdens 
de aardrijkskundelessen.
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GROEPSLEERKRACHTEN
Wij starten op basis van ons 
leerlingenaantal met de volgende indeling: 

Groep Leerkracht Leerkracht
1/2a Juf Jacqueline Juf Saskia 
1/2b Juf Marjolein                   
1/2c Juf Ria                                  
3  Juf Marijke Juf Simone
4  Juf Kitty  Juf Nadia   
5  Juf Anouk Juf Nadia   
6  Juf Miranda Juf Imara    
7   Juf Anita Juf Imara    
8   Juf Sanne* Juf Imara   

Ondersteuning Juf Diana 
   Juf Nienke 
IB  Juf Joyce*  
   Juf Sanne*  
 
Bewegingsonderwijs
Meester Frans                                   
 
Directie  Juf Hedy* 
*Managementteam  

Het kan in bijzondere gevallen voor-
komen dat er tijdens het schooljaar 
verschuivingen moeten plaatsvinden  
voor bepaalde groepen.

GYMLESSEN
Groep 1 en 2 krijgen bewegingsles in ons 
eigen speellokaal in de school of spelen 

buiten. Dit zijn twee momenten per dag 
(behalve op de woensdag). De groepen 
3 t/m 8 hebben twee keer per week 
gymnastiek van deze vakleerkracht. 
In verband met de hygiëne en veiligheid 
is het in alle groepen verplicht dat uw 
kind gymschoenen draagt. Bij de kleuters 
blijven deze op school.
De school heeft een goed toegeruste 
gymzaal tot haar beschikking voor de 
lessen van de groepen 3 t/m 8. Speciale 
sportkleding is gewenst voor deze 
kinderen.
In verband met de veiligheid adviseren wij 
sieraden thuis te laten. Geen gymkleding 
betekent helaas niet meedoen.
Als uw kind niet aan de gymles kan/mag 
deelnemen, is het noodzakelijk dat u een 
briefje meegeeft of even belt naar school.
Mogelijk dat de schooltijden voor een 
enkele groep moeten worden aangepast, 
zodat meester Frans voldoende lessen 
kan geven op een ochtend. De gymtijden 
van alle groepen ontvangt u van ons apart 
via de Flessenpost. 

HOOFDLUIS 
Na elke vakantie worden de kinderen 
op hoofdluis gecontroleerd door onze 
luizenouders. Wanneer er hoofdluis 
wordt aangetroffen worden de ouder(s)/
verzorger(s) van het kind ingelicht en is 
het belangrijk dat het kind zo snel mogelijk 
thuis behandeld wordt. 

U krijgt bericht of er wel of geen hoofdluis 
in de groep is geconstateerd. 
Ouder(s)/verzorger(s) die dit willen, 
kunnen via school een luizenzak/cape 
aanschaffen, waarin de jas gehangen 
kan worden. Aangezien onderzoek niet 
heeft aangetoond dat dergelijke capes 
voldoende effectief zijn, worden deze niet 
door school bekostigd. 

HULPOUDERS
Onderwijs is de verantwoordelijkheid 
van zowel leerkrachten als ouder(s)/
verzorger(s). Wij hebben u hard nodig 
bij bijvoorbeeld het leescircuit, de 
spelletjes, bij handvaardigheid, de 
excursies en de schoolreizen. Ook bij de 
digitale ondersteuning hebben we hulp 
nodig, zoals met Kleuterplein en Bouw! 
Tutorlezen. Alleen samen kunnen we het 
onderwijs voor uw kind nog uitdagender 
en succesvoller maken. Graag horen wij 
het van u als u ons wilt helpen op school!

HUISWERK
Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
al op de basisschool te maken krijgen 
met huiswerk om hen goed voor te 
bereiden op het voortgezet onderwijs. 
Daarom krijgen de kinderen vanaf groep 6 
structureel huiswerk mee. 
Daarvoor, in de groepen 3 t/m 5, krijgen 
de kinderen incidenteel al wat (leer)
huiswerk mee (bijvoorbeeld woordjes om 
te lezen, het leren van de tafels). Ook 
thuis kan er digitaal geoefend worden met 
Bouw! Tutorlezen, Dexlex, Rekentuin en 

Taalzee. De inlogcodes komen dan van 
school naar huis. In groep 8 krijgen de 
leerlingen wat meer huiswerk mee om 
de stap naar het voortgezet onderwijs te 
verkleinen.
Ook kan er soms wat huiswerk vast zitten 
aan het voorbereiden van bijvoorbeeld een 
spreekbeurt, een werkstuk of presentatie. 
Tijdens het kennismakingsgesprek aan 
het begin van het schooljaar kunt u van 
de leerkracht van uw kind specifieke 
informatie over het huiswerk in de groep 
(indien van toepassing) ontvangen, indien 
u dit wenst.

INFORMATIE & COMMUNICATIE
Wij hechten veel belang aan een goede 
communicatie met u als ouder(s)/
verzorger(s). Dit doen wij o.a. door:
• de nieuwsbrief De Flessenpost, die 
 regelmatig wordt verstuurd; 
• de informatie- en activiteitenkalender, 
 die elke ouder/verzorger aan het begin 
 van het schooljaar (of bij tussentijdse 
 inschrijving) ontvangt; 
• het kennismakingsgesprek aan het  
 begin van het schooljaar, waarin u de 
 nieuwe leerkracht kunt vertellen hoe het 
 met uw kind gaat en welke 
 verwachtingen u heeft (10 minuten).  
 Hiervoor ontvangt u een uitnodiging; 
• de oudergesprekken op verzoek van u  
 of school omtrent de voortgang van een
  kind;
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(vervolg INFORMATIE & COMMUNICATIE) 
• de app Parro, waarmee wij 
 mededelingen kunnen doen, foto’s 
 kunnen delen, enz.;
• de mail die via ons administratieve  
 systeem ParnasSys wordt verstuurd;
•  onze schoolwebsite  
 www.obsdecatamaran.nl, waarop u 
 allerlei informatie en foto’s vindt;
• de website van ons bestuur BLICK,  
 www.blickoponderwijs.nl, waarop u 
 o.a. de vakantiedata voor de komende 
 schooljaren en allerlei regelingen  
 terug vindt.

INFORMATIE NAAR 
GESCHEIDEN OUDERS
Ouders die gescheiden zijn, hebben 
in principe allebei recht op dezelfde 
informatie. Wanneer maar één van hen 
belast is met het ouderlijk gezag, dan is 
het de bedoeling dat deze ouder aan de 
andere ouder belangrijke informatie van 
school doorgeeft. Als er echter sprake is 
van gebrekkige communicatie, of als er 
geen communicatie tussen beide ouders 
mogelijk is, dan is de school wettelijk 
verplicht beide ouders van informatie 
te voorzien. Indien, als gevolg van een 
scheiding, de situatie ontstaat dat één 
of beide ouders niet meer belast is/zijn 
met het ouderlijk gezag, dan dienen de 
officiële stukken waarin dit is vastgelegd, 
overhandigd te worden aan de school.

JEUGDARTS
Elk schooljaar onderzoekt de jeugdarts 
de oudste kleuters wat betreft o.a. ogen, 
oren, lengte en gewicht. Het onderzoek 
vindt plaats in het gebouw van het CJG 
(aan De Linie) en in aanwezigheid van  
één van de ouder(s)/verzorger(s). Ook 
in groep 6 worden de leerlingen nog een 
keer onderzocht (op school) en in de 
andere groepen kan een bezoek aan de 
schoolarts plaatsvinden op verzoek van de 
ouder(s)/verzorger(s) en/of leerkracht(en), 
uiteraard na toestemming van de ouder(s)/
verzorger(s).

KAMP GROEP 8
Helaas kon afgelopen schooljaar het 
schoolkamp niet doorgaan. Dit was 
ontzettend jammer. De voorbereidingen 
waren allemaal gedaan. Voor dit 
schooljaar liggen de plannen dus al bijna 
klaar. Aangezien het schoolkamp een 
onderdeel is van ons lesprogramma, gaan 
wij ervan uit dat alle leerlingen meegaan. 
Mocht u redenen hebben waardoor 
uw kind naar uw mening niet meekan, 
dan dient u dit aan het begin van het 
schooljaar met de directie te bespreken. 

KENNISMAKINGSGESPREK
Aan het begin van het schooljaar nodigen 

wij alle ouder(s)/verzorger(s) uit voor een 
kennismakingsgesprek. Dit wordt ook 
wel een omgekeerd tienminutengesprek 
genoemd. Dit omdat het vooral de 
bedoeling is dat de nieuwe leerkracht(en) 
van u informatie over uw kind krijgt/krijgen. 
Waar is uw kind goed in? Wat vindt hij/zij 
lastig en wat is goed voor de leerkracht 
om te weten?

Wij hopen dat deze werkwijze tot een 
(nog) betere samenwerking met u zal 
leiden. Indien uw kind bij dezelfde 
leerkracht in de groep blijft, vindt het 
gesprek alleen op uw verzoek plaats.

KINDEROPVANG
Onze school werkt voor de kinderopvang 
samen met KindeRdam binnen ons 
WijkKindCentrum (zie WKC). Zij vangen 
kinderen voor- en na schooltijd op in hun 
locatie aan ons schoolplein. Uiteraard bent 
u als ouder vrij om zelf uw aanbieder te 
kiezen voor de kinderopvang.

KINDERZIEKTES
Met name bij jonge kinderen steken 
kinderziektes af en toe de kop op. We 
verzoeken u hiervan altijd melding te 
doen bij de leerkracht van uw kind of de 
conciërge. In overleg wordt besloten of 
een kind wel of niet naar school kan en 
of andere ouder(s)/verzorger(s) ingelicht 
moeten worden. Dit kan o.a. voor kinderen 
met een verminderde weerstand of voor 
zwangere moeders erg belangrijk zijn om 
te weten.

KLACHTEN
Op iedere school gaat er wel eens iets 
mis. In dat geval, is het belangrijk dat u 
uw klachten op school meldt. Het is de 
bedoeling dat u dit in eerste instantie 
met de leerkracht van uw kind bespreekt. 
Wanneer u er met hem/haar niet uitkomt, 
dan kunt u terecht bij de contactpersoon 
van school. Dit is juf Joyce, intern 
begeleider. Leidt ook dit niet tot het 
gewenste resultaat, dan is de directeur  
uw aanspreekpunt. Ons bestuur BLICK 
heeft ook externe vertrouwenspersonen  
in dienst vanuit de CED Groep:  
dhr. J. Meijbooom en mw. E. Rietveld- 
van Santvoord (evp@cedgroep.nl).  
In een gesprek kunnen zij met u kijken of  
de procedures goed zijn verlopen en of  
de problemen die u ervaart bij  
de klachtencommissie gemeld moeten  
worden. BLICK heeft ook een klachten-
regeling. Deze is op de website  
te vinden (zie www.blickoponderwijs.nl). 

LEER- EN/OF 
GEDRAGSPROBLEMEN
Op onze school hebben wij twee parttime 
intern begeleiders: juf Joyce Nonnekes  
(2 dagen) en juf Sanne (1 dag).  
Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor het 
ondersteunen van het onderwijsleerproces 
in de groepen. Ook richten zij zich op de 
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(vervolg LEER- EN/OF 
GEDRAGSPROBLEMEN)
(extra) zorg voor kinderen met leer- en 
gedragsproblemen. 
Binnen de school worden zij ook 
ondersteund door juf Diana Westplate, 
onderwijs-assistente. Zij is met veel 
kinderen en ouder(s)/verzorger(s) actief 
bezig met digitale ondersteuning voor  
taal/lezen en spelling. 
Hiervoor gebruiken we de programma’s 
Bouw Tutorlezen! en Dexlex, die ook  
thuis geoefend kunnen worden.
Ook kunnen we een beroep doen op 
externe deskundigen, zoals een  
schoolbegeleider, de schoolarts of het 
Centrum van Jeugd en Gezin (CJG). 
In het kader van de wet “Passend 
Onderwijs” maakt onze school deel uit 
van het Samenwerkingsverband Aan den 
IJssel. Indien nodig, kan zo ook gebruik 
gemaakt worden van de kennis die binnen 
andere scholen aanwezig is om aan 
(individuele) kinderen passende hulp te 
bieden.
          
LEERLINGVOLGSYSTEEM
Om de ontwikkeling van uw kind te 
volgen wordt met een leerlingvolgsysteem 
gewerkt. Voor de leervakken maken wij, 
naast de toetsen van de methoden, ook 
gebruik van diverse CITO-toetsen. Op 
sociaal-emotioneel gebied wordt ZIEN 
(van ParnasSys) gebruikt.

Zo kunnen wij zien hoe de vorderingen 
op een bepaald moment en op langere 
termijn zijn.

LEERPLICHT
Kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar 
leerplichtig. Is een vierjarige echter 
ingeschreven op een school, dan dient  
hij/zij ook zeer regelmatig te komen en 
altijd afgemeld te worden bij afwezigheid.  
Het is alleen mogelijk kinderen vanaf hun 
vierde verjaardag te plaatsen. Wel mogen 
ingeschreven peuters vier ochtenden 
komen “wennen” voor hun vierde 
verjaardag.

LOGOPEDIE
Helaas is het op dit moment (nog) niet 
mogelijk logopedie op school aan te 
bieden. Leerkrachten en/of interne 
begeleiding kunnen adviseren een kind  
te laten behandelen vanwege taal-, 
spraak- of stemproblemen. Voor een 
eventuele behandeling kunt u, via de 
huisarts, doorverwezen worden.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Wij vinden het belangrijk dat ouder(s)/
verzorger(s) worden betrokken bij de 
vorming van het beleid. Daarom kent onze 
school een medezeggenschapsraad (MR), 
samengesteld uit twee ouders én twee 
leerkrachten. 
De vergaderingen zijn door alle ouder(s)/

verzorger(s) als toehoorder bij te wonen. 
De notulen staan op de website van 
de school. Voor meer informatie kunt 
u bij de leden van de MR (zie website) 
of op school terecht. De werkwijze 
van de MR is terug te vinden in het 
medezeggenschapsraad-reglement, dat  
u kunt vinden op website van de school. 
De MR maakt haar eigen jaarverslag, 
dat ook te vinden is op de website van 
de school. Mail voor de MR kunt u sturen 
naar: 
mr-catamaran@blickoponderwijs.nl.
 
MOBIELE TELEFOONS EN 
SMARTWATCHES
Mobiele telefoons en smartwatches van 
leerlingen zijn op school onder strikte 
voorwaarden toegestaan. Zodra de 
leerlingen de school binnenkomen, dienen 
de telefoons en smartwatches uitgezet te 
worden. In de klas is de mogelijkheid om 
de telefoon en smartwatch in een bak te 
verzamelen. Als het lokaal leeg is, gaat de 
deur op slot. 
Mocht een telefoon of smartwatch binnen 
schooltijd toch afgaan, dan wordt deze 
door de leerkracht ingenomen. Alleen de 
ouder(s)/verzorger(s) kunnen deze dan 
weer op school ophalen. 
 
Ouders en/of leerlingen dragen zelf 
verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld 
beschadiging, vermissing, diefstal, van 
meegenomen kostbaarheden!! 

In uitzonderlijke gevallen kan de directie 

vragen om inzage in een telefoon of 
smartwatch. Dit kan bijvoorbeeld als 
er een vermoeden bestaat van het 
nemen van foto’s, maken van filmpjes of 
geluidsopnames zonder toestemming.
Ook adviseren wij u dringend jonge 
kinderen geen mobiele telefoon of 
smartwatch mee te geven naar school.
Ouder(s)/verzorger(s) vragen we het 
geluid van hun telefoon uit of zacht te 
zetten bij het betreden van de school en 
het gebruik zoveel mogelijk te beperken. 
De kinderen gebruiken hun telefoon of 
smartwatch dus alleen buiten schooltijd. 

OMGANGS- EN 
SCHOOLREGELS 
Als apart bericht ontvangt u onze 
omgangs- en schoolregels, zoals wij die 
op school hanteren. Deze regels worden 
elk jaar kritisch bekeken en zo nodig 
aangepast.
Deze regels zijn opgesteld om een 
plezierig en veilig klimaat voor alle 
kinderen, ouder(s)/verzorger(s), 
leerkrachten en ondersteunend personeel 
te bewerkstelligen. Er staat in beschreven 
wat de school van u en de kinderen 
verwacht, maar ook wat u van de school 
mag verwachten. Dit in het belang van 
een goede ontwikkeling van uw kind. 
Dit houdt tevens in dat iemand, die zich 
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(vervolg OMGANGS- EN 
SCHOOLREGELS)
bij ons inschrijft, daarmee verklaart kennis 
genomen te hebben van de schoolregels 
en zich hiernaar te zullen gedragen.

N.B. Het niet houden aan deze 
omgangsregels kan leiden tot sancties.

ONDERSTEUNINGSPLAN
Het Zorgplan is vervangen door het 
document Ondersteuningsplan, dat u kunt 
vinden op onze website. In dit document 
staat informatie met betrekking tot:
• de verschillende niveaus van 
 zorgverlening binnen de school;
• de externe organisaties waarmee de  
 school samenwerkt;
• een verwijzing naar het 
 Ondersteuningsplan van het 
 samenwerkingsverband Aan den IJssel. 

OUDERAVONDEN
We kennen op school verschillende 
ouderavonden:
• Tijdens het kennismakingsgesprek  
 in september geeft u de (nieuwe)   
 leerkracht(en) informatie over uw kind.
• In februari zijn er rapportgesprekken  
 (de zogenaamde tienminuten- 
 gesprekken). Hiervoor worden alle 
 ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd. 
• Het tweede rapport in juli wordt   
 alleen besproken op verzoek van u  
 en/of leerkrachten. 

Wij rekenen op uw betrokkenheid en 
vertrouwen erop u op deze avonden op 
school te ontvangen. 

Verder hebben we nog:
• De jaarvergadering van de ouderraad. 
 Zie voor meer informatie onder
 “OUDERRAAD”. 
• Voor de ouder(s)/verzorger(s) 
 en leerlingen van groep 7 en 8 wordt  
 op 9 december een scholenmarkt, in 
 samenwerking met het voortgezet 
 onderwijs, georganiseerd.

OUDERBETROKKENHEID
Wij vinden het belangrijk dat u zich 
betrokken voelt bij onze school en weet 
hoe wij werken. Uw betrokkenheid kan 
blijken uit hulp bij diverse activiteiten 
in en buiten de school, maar ook uit 
het samen praten over de ontwikkeling 
van uw kind(eren) en kijken hoe we 
die ontwikkeling gezamenlijk kunnen 
stimuleren. Het gaat ons immers om het 
hetzelfde: het welzijn en welbevinden van 
uw kind(eren). 

OUDERRAAD
De ouderraad (OR) is een enthousiaste 
groep betrokken ouders, die samen met 
het team leuke activiteiten organiseert 
voor de school en de kinderen. Een 
andere specifieke taak van de OR is het 
beheren van de financiën van de vrijwillige 
ouderbijdrage. De vergaderingen van de 
ouderraad zijn openbaar. 
Tijdens de jaarvergadering in het najaar 
doet de OR o.a. verslag van de activiteiten 

in het voorgaande jaar (jaarverslag), het 
activiteitenprogramma (jaarplan) voor het 
schooljaar wordt gepresenteerd en de 
begroting en hoogte van de ouderbijdrage 
worden besproken. 
In de ouderraadvergaderingen wordt 
o.a. aandacht besteed aan de volgende 
onderwerpen:
• festiviteiten en andere buitenschoolse  
 activiteiten;
•  het schoolfonds;
•  de algemene ouderavond.
De datum van de jaarvergadering is 14 
oktober 2020.

OVERGANG/VERLENGING
Op De Catamaran werken we met 
jaargroepen (kinderen van dezelfde 
leeftijd bij elkaar). De kinderen van groep 
3 t/m 8 worden bevorderd aan het eind 
van het schooljaar. Een enkele maal 
wordt, na bespreking met de ouder(s)/
verzorger(s), besloten een kind te laten 
verlengen, nog een jaar extra leertijd te 
geven. Kleuters die in oktober, november 
of december van het nieuwe schooljaar 6 
jaar worden, zullen in hun kleuterperiode 
extra zorgvuldig gevolgd worden in hun 
ontwikkeling. Streven is om voor de 
meivakantie, in overleg met ouders, een 
besluit te nemen over het wel of niet 
starten in groep 3. Verlenging kan ook 
voorkomen op andere momenten tijdens 
de schoolcarrière.
Meer hierover kunt u terugvinden in ons 
Ondersteuningsplan. In deze processen 
trekken we graag samen met u op en 
vinden we meestal samen de juiste weg. 

Mocht dit lastig zijn, dan zal uiteindelijk de 
school de beslissing nemen.

OVERIG PERSONEEL
Naast het team en de directie, werken er 
nog meer mensen op De Catamaran.
Onze conciërge is meester Anton.
Meester Jan zorgt ervoor dat de school 
dagelijks netjes schoon gehouden wordt.
De lessen godsdienst worden gegeven 
door juf Marjanne. Met dit team zorgen wij 
voor een goed draaiende school.

PASSEND ONDERWIJS
In augustus 2014 is het Passend 
Onderwijs ingevoerd. Het belangrijkste 
doel van Passend Onderwijs is om 
kinderen dichtbij verantwoord en 
kwalitatief goed onderwijs te bieden, 
waar mogelijk binnen de (eigen) reguliere 
basisschool. Wij willen al onze leerlingen 
de beste, meest veilige en prettigste 
omgeving bieden waarin ze zich, binnen 
hun eigen mogelijkheden, optimaal 
kunnen ontwikkelen. Soms moeten wij 
echter constateren dat onze (extra) hulp 
en expertise tekort schieten. In deze 
gevallen zullen wij samen met ouder(s)/
verzorger(s) bekijken welke externe hulp 
een kind nodig heeft, of welke school 
binnen ons Samenwerkingsverband  
Aan den IJssel het beste bij een kind past.

INFO / ONZE SCHOOL VAN A–Z

O

P

O–P



PENGEBRUIK
Kinderen krijgen, wanneer ze met pen 
mogen gaan schrijven, een pen van 
school. Deze pen heeft een driehoekige 
vorm, waardoor een pengreep bevorderd 
wordt. 
Wij verwachten dat ze hier zuinig mee om 
gaan!

PEUTERGROEP
Wij vinden het belangrijk dat ook de 
allerjongste kinderen goed voorbereid 
aan de basisschool beginnen. Voor 
veel kinderen begint de basis al op een 
kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal. 
Niet alle kinderen bezoeken deze 
voorschoolse voorzieningen. 
Onze school werkt nauw samen met 
peutergroep Peutererf van IJsselkids. Zij 
zitten in het wijkcentrum met de ingang 
aan ons schoolplein. We zorgen, met 
toestemming van ouder(s)/verzorger(s), 
voor een warme overdracht van Peutererf 
naar onze basisschool. Ook met andere 
organisaties voor kinderopvang / 
peuterspeelzalen hebben we uiteraard 
contact.

RAPPORTAGE IN DE 
ONTWIKKELINGSMAP
Op onze school heeft elk kind een 

ontwikkelingsmap. Elke keer worden hier 
schriftelijke rapportages in gedaan en 
werkstukjes van uw kind. Als een kind 
van school gaat, geeft deze map een 
totaalbeeld van de ontwikkeling van een 
kind op de basisschool. 
Groep 1 heeft, afhankelijk van het 
instroommoment van een kleuter, aparte 
gespreksmomenten met de leerkracht. 
Vanaf groep 2 krijgen de leerlingen 2 maal 
per schooljaar een schriftelijke rapportage 
mee in hun ontwikkelingsmap. De 
eerste rapportage is in februari en deze 
wordt altijd besproken met de ouder(s)/
verzorger(s). 
Het tweede rapport ontvangt u in juli 
en een gesprek vindt alleen plaats op 
verzoek van de leerkracht en/of de 
ouder(s)/verzorger(s).
Indien nodig vinden er extra gesprekken 
plaats met ouders van leerlingen waar 
zorgen over zijn.
Ouders en leerlingen van groep 7 krijgen 
in mei/juni een voorlopig schooladvies 
voor het voortgezet onderwijs. Samen met 
het eerste rapportgesprek in februari komt 
in groep 8 ook het eindadvies voor het 
voortgezet onderwijs.

RESPECT VOOR ELKAAR
Wij zijn ervan overtuigd dat de school een 
veilige en plezierige omgeving voor alle 
betrokkenen moet zijn. Respect voor de 
ander is heel belangrijk. Wij verwachten 
van allen, die de school bezoeken, dat dit 
nageleefd wordt. Hier hoort voor ons ook 
bij dat kinderen en ouder(s)/verzorger(s) 

op school Nederlands met elkaar spreken 
en dat zij bij ruzies of andere ongewenste 
situaties altijd de leerkracht of directie 
inschakelen.

ROOKVRIJ EN VEILIG: IN 
DE SCHOOL EN OP HET 
SCHOOLPLEIN
We vinden het belangrijk om voor 
iedereen een gezond speel-leer-werk-
klimaat te creëren. We letten daarom 
op veiligheidsaspecten in en buiten de 
school. Vanaf 2020 is bij wet bepaald,  
dat de schoolpleinen rookvrij zijn. 
Wij vragen uw medewerking hierbij. 

SAMENWERKING MET OUDERS
Onderwijs is de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van school en 
ouder(s)/verzorger(s). Met uw vragen 
of opmerkingen kunt u terecht bij de 
leerkracht(en) van uw kind.

Van ons als school mag u verwachten dat 
wij u op de hoogte houden van belangrijke 
gebeurtenissen op school, algemene 
schoolzaken, maar vooral informeren 
over de ontwikkeling van uw kind. Graag 
willen wij ook op de hoogte gehouden 
worden van belangrijke gebeurtenissen 
bij u thuis, zodat wij hier zoveel mogelijk 
rekening mee kunnen houden. Een goede 
samenwerking tussen school en thuis 
bevordert het welbevinden van uw kind.

Het is daarom van groot belang dat u  
aanwezig bent bij de gesprekken over uw 
kind(eren).

SISA EN VEILIG THUIS
Soms bestaan er op school zorgen 
over de thuissituatie of verzorging van 
een kind. Een enkele keer moeten wij 
dan gebruik maken van SISA of van de 
Meldcode.

SISA staat voor Stedelijk Instrument 
Sluitende Aanpak. Het bestuur van BLICK 
heeft zich hierbij aangesloten. Het SISA-
signaleringssysteem zorgt ervoor dat 
jongeren, die hulp nodig hebben, worden 
geregistreerd in een computersysteem. 
Als er meerdere hulpverleners van 
verschillende instanties met een kind 
bezig zijn, kan de hulpverlening op deze 
manier beter op elkaar worden afgestemd 
(zie ook www.sisa.rotterdam.nl).
Als school zich zorgen maakt over de 
thuis- en opvoedingssituatie van een 
leerling zijn zij verplicht om Veilig 
Thuis hiervan op de hoogte te stellen. 
Dit kan leiden tot een aanmelding bij 
het Jeugdbeschermingsplein van de 
gemeente.

Als school een melding gaat doen, dan 
worden de ouders hiervan op de hoogte 
gesteld. Directie en interne begeleiding 
zijn hierbij betrokken, evenals Het centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG). Zie eerder in 
deze kalender.
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SCHOOLARTS
Elk schooljaar onderzoekt de schoolarts 
de oudste kleuters wat betreft o.a. ogen, 
oren, lengte en gewicht. Het onderzoek 
vindt plaats in het gebouw van het CJG 
(aan De Linie) en in aanwezigheid van 
één van de ouder(s)/verzorger(s). 
Ook in groep 6 worden de leerlingen nog 
een keer onderzocht (op school) en in de 
andere groepen kan een bezoek aan de 
schoolarts plaatsvinden op verzoek van de 
ouder(s)/verzorger(s) en/of leerkracht(en) 
(uiteraard na toestemming van de 
ouder(s)/verzorger(s)).

SCHOOLMATERIAAL
Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen 
eenmalig een etui van school. Hierin zit 
in ieder geval een (driehoekig) potlood, 
gum, een aantal kleurpotloden en op enig 
moment een pen van school. Ook krijgen 
ze een liniaal.
Het is de bedoeling dat de kinderen 
zuinig omgaan met deze materialen. 
Indien nodig worden ze aan het begin 
van elk schooljaar door de leerkrachten 
aangevuld. Als er iets stuk gaat of 
zoek raakt, is het de bedoeling dat de 
materialen door ouders)verzorger(s) 
worden vervangen. 

SCHOOLFESTIVITEITEN
Naast het lesgeven wordt uiteraard ook 
aandacht besteed aan feesten als Sint, 

Kerst en Pasen. Daarnaast gaan we 
met groep 1 t/m 7 op schoolreis en is 
er een schoolkamp voor groep 8. In de 
kalender vindt u de meeste data van deze 
activiteiten terug. 
De data, die nog niet bekend zijn, 
ontvangt u op een later moment via de 
Flessenpost.

SCHOOLFONDS 
De activiteiten van de ouderraad worden 
betaald uit het schoolfonds, waaraan 
ouder(s)/verzorger(s) bijdragen. Zaken 
als schoolreis, Sint, Kerst, Pasen, worden 
hiervan betaald. De ouderbijdrage heeft 
een vrijwillig karakter, maar zonder de 
inkomsten uit de ouderbijdrage is het 
moeilijk om de specifieke activiteiten te 
organiseren. De ouderraad vertrouwt erop 
dat u de ouderbijdrage betaalt voor de 
activiteiten.
Indien u ervoor kiest om de ouderbijdrage 
niet te betalen, dan dient u dit in de eerste 
maand van het schooljaar bij de directie te 
melden. 
De rekeningnummers van onze OR vindt 
u op de aparte brief over de ouderbijdrage 
(of bij de conciërge). 
Wilt u een financiële regeling treffen om 
de betalingen te vereenvoudigen, dan 
zijn hier diverse mogelijkheden voor. 
Het is belangrijk om hierover ook in de 
eerste maand van het schooljaar contact 
op te nemen met de directeur en/of de 
penningmeester van de OR. Hierbij kan 
gedacht worden aan betalen in termijnen 
of een aanvraag via een regeling van de 

Gemeente Capelle (bijvoorbeeld via het 
Jeugdsportfonds en/of Jeugdcultuurfonds 
of de Stichting Leergeld). 
Het bedrag van de ouderbijdrage wordt 
bepaald tijdens de jaarvergadering van de 
ouderraad in het najaar.

SCHOOLFOTOGRAAF
Elk jaar komt de schoolfotograaf langs om 
portret- en groepsfoto’s te maken. De dag 
waarop de fotograaf ons in dit schooljaar 
bezoekt, is op dit moment nog niet bekend 
en volgt later. 

SCHOOLGIDS EN 
SCHOOLPLAN
Scholen zijn verplicht de schoolgids 
en het schoolplan openbaar te maken. 
De schoolgids wordt op de website 
gepubliceerd en kan op verzoek 
meegegeven worden. Het schoolplan  
ligt ter inzage bij de directie. 

SCHOOLTIJDEN
Continurooster met 5 gelijke schooldagen.

Schooltijden groep 1 t/m 8
Maandag t/m vrijdag 
  08.15 – 13.15 uur

Er is gekozen voor de starttijd van 8.15 
uur in verband met veiligheid rondom de 
school. De verkeersdrukte bij het in- en 
uitgaan van beide scholen aan hetzelfde 
schoolplein is zorgelijk. Door eerder te 

starten en de schooltijden op die manier te 
spreiden verwachten we de veiligheid van 
de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) 
te vergroten. 

Twee eet- en drinkmomenten
Gedurende de schooldag zijn er 2 eet- 
en drinkmomenten van een kwartier. 
Het eerste moment is rond 10 uur en 
vergelijkbaar met het tienuurtje. Het is fijn 
als er gezonde tussendoortjes worden 
meegegeven. Het tweede moment is aan 
het einde van de ochtend. Het kan heel 
verschillend zijn wat u hiervoor meegeeft. 
Belangrijk is dat uw kind er voldoende 
energie uit kan halen voor de rest van de 
schooldag. Dit kan fruit zijn, maar ook een  
krentenbol of een boterham. We zien dat  
oudere kinderen soms meerdere boter-
hammen eten. Op school wordt in principe 
geen echte lunchtijd ingeroosterd.Hiervoor 
is nog tijd thuis of op de naschoolse 
opvang mogelijk. Wat niet op gaat, gaat 
mee naar huis. De bidon op school kan 
altijd extra gevuld worden met water. 
Verder is er gedurende de schooldag 
voldoende afwisseling en gelegenheid tot 
bewegen en buiten spelen.

SOCIAAL-EMOTIONELE 
ONTWIKKELING
Wij zijn ervan overtuigd dat de school 
een veilige omgeving moet bieden, waar 
de kinderen met plezier naar toe gaan. 
Dit is een voorwaarde om tot optimale 
leerprestaties te komen. 
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(vervolg SOCIAAL-EMOTIONELE 
ONTWIKKELING)
Wekelijks besteden wij aandacht aan 
de sociaal-emotionele ontwikkeling, o.a. 
met behulp van een speciale lesmethode 
“Kinderen en…hun sociale talenten”. De 
vorderingen van kinderen op dit gebied 
volgen wij tweemaal per jaar met een 
observatielijst van ZIEN (van ParnasSys). 
Indien nodig worden hulpplannen 
opgesteld.
Ook worden er extra trainingen 
gegeven onder schooltijd, zoals de 
Rots & Watertraining en het Marietje 
Kesselsproject voor onze oudste 
leerlingen.

SPORTTOERNOOIEN
Wij kunnen als school meedoen 
aan diverse sporttoernooien, 
waaronder schoolvoetbal, basketbal 
en de Wintercross. (bij voldoende 
belangstelling). 
Kinderen kunnen zich voor de activiteiten, 
waaraan hun groep deelneemt, opgeven.  
De meeste activiteiten staan vermeld in  
de kalender.
Ook worden tijdens schooltijd 
regelmatig clinics door verschillende 
sportverenigingen gegeven. Hierdoor 
komen de kinderen met verschillende 
soorten sport in aanraking.

STAGIAIRES
Onze school stelt stageplaatsen 
beschikbaar voor leraren en onderwijs- 
assistenten in opleiding. Onder de 
eindverantwoordelijkheid van de groeps-
leerkracht en/of directie oefenen deze  
stagiaires al hun toekomstige werkzaam- 
heden. Zogenaamde LIO-stagiaires zitten 
in het laatste deel van hun opleiding en 
mogen de groep zelfstandig draaien.

STUDIEDAGEN
Er zijn ook dit schooljaar enkele 
studiebijeenkomsten (onder schooltijd) 
voor het team gepland. Op deze dagen 
hebben de kinderen vrij en houdt het 
team zich bezig met allerlei (nieuwe) 
ontwikkelingen in het onderwijs en op 
onze school. De data van deze dagen 
vindt u in de kalender.

TE LAAT KOMEN
Te laat komen is storend voor de 
leerkracht en medeleerlingen, maar ook 
vervelend voor het kind zelf. Om 8.15 uur 
sluit de deur, start de les en verwachten 
we dat alle leerlingen aanwezig zijn. Te 
laat komen wordt genoteerd. Als kinderen 
regelmatig te laat komen, dan bespreekt 
de leerkracht dit met de ouder(s)/
verzorger(s). Wanneer dit te weinig effect 
heeft, dan meldt de leerkracht dit bij 
de directie, die de leerplichtambtenaar 
inschakelt.

Indien kinderen na 8.15 uur naar school 
gebracht worden, komen zij alleen naar 
binnen en blijven de ouders buiten de 
school in verband met de rust in de 
school.
 
TUSSENDOORTJES, GRAAG 
GEZOND
Halverwege de ochtend hebben wij een 
kleine pauze. Aangezien wij het drinken 
van water willen stimuleren, krijgen de 
kinderen een eigen bidon van school 
die ze dagelijks vullen met vers water. 
Zo krijgen de kinderen voldoende vocht 
binnen. Mocht u uw kind daarnaast nog 
iets anders te drinken mee willen geven, 
dan uitsluitend iets zonder prik.
De kinderen mogen verder een stuk fruit 
of groente (of eventueel brood) eten.
Wij verzoeken u voor de kleuters een 
geschild stukje fruit mee te geven.

TYPEN OP SCHOOL 
In de bovenbouw oefenen we met 
typevaardigheid en gaan kinderen een 
typediploma halen. In dit digitale tijdperk 
is een goede typehouding en -techniek 
van belang. We willen onze kinderen dit 
graag meegeven in het verlengde van het 
schrijfonderwijs. 
De betreffende bovenbouwgroepen zullen 
hier verder over geïnformeerd worden. Het 
is de bedoeling om met dit programma 
van Ambrasoft ook thuis te oefenen.

VAKANTIES
Alle vakanties en vrije dagen vindt u terug 
in deze kalender. Vakanties worden o.a. 
vastgesteld door het ministerie en de 
onderwijsbesturen. Wij doen dit als school 
dus niet zelf en het is voor ons dan ook 
niet mogelijk data te veranderen. Alleen 
in bijzondere gevallen kan van de officiële 
vakantieregeling worden afgeweken via 
het aanvragen van buitengewoon verlof 
(zie VERLOF AANVRAGEN).

VEILIGE SCHOOL
We leren de kinderen dat zij problemen en 
ruzies uitpraten, eventueel met hulp van 
de leerkracht. Het oplossen van ernstige 
ruzies wordt aan de leerkracht overlaten. 
Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld een 
situatie met schoppen, slaan of schelden. 
Dit geldt niet alleen voor de kinderen, 
maar ook voor u als ouder(s)/verzorger(s). 
Tegen overtredingen in dit verband wordt 
consequent opgetreden. Bovendien: wat 
op school gebeurt, lossen we op school 
op.
Helaas kan het voorkomen dat een kind 
door andere kinderen wordt gepest. Ons 
gedrags- en pestprotocol beschrijft de 
wijze waarop we pestgedrag van kinderen 
in voorkomende gevallen benaderen.  
Het pestprotocol is te verkrijgen op school 
of te downloaden van onze site 
(www.obsdecatamaran.nl).
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(vervolg VEILIGE SCHOOL)
In onze school is er ook een 
pestcoördinator waar kinderen met hun 
verhaal terecht kunnen. Dit is juf Sanne. 
Zij bezoekt elk schooljaar de groepen 
om te vertellen waarvoor kinderen bij 
haar terecht kunnen. In elke groep wordt 
aan het begin van het schooljaar samen 
met de leerlingen een omgangsprotocol 
opgesteld.

VERJAARDAGEN
Als uw kind jarig is, kan dat gevierd 
worden in de groep. Het jarige kind mag 
dan trakteren in de klas. De jarige gaat 
niet bij andere groepen langs, maar krijgt 
van de andere meesters en juffen wel een 
leuke kaart met felicitaties en stickers. 
Wij stellen het op prijs als uw kind een 
gezonde traktatie trakteert. Eén (kleine) 
traktatie per kind is bovendien meer dan 
genoeg. Bij te veel (snoep) geven wij 
de kinderen een deel mee naar huis. 
 
VERLOF AANVRAGEN
In bijzondere gevallen kunt u extra verlof 
aanvragen voor uw kind(eren) bij de 
directie. Hiervoor kunt u een formulier 
invullen, dat te verkrijgen is bij de 
conciërge of de directie.
In de leerplichtwet staat, dat het de taak 
van de ouder(s)/verzorger(s) is om ervoor 
te zorgen dat hun kind iedere dag naar 
school gaat. 

Een leerling mag dus alleen van school 
wegblijven met een geldige, door leerplicht 
vastgestelde, reden.

De geldende redenen vindt u op de 
achterkant van het verlofformulier. In de 
eerste 2 weken van een schooljaar mag 
geen verlof verleend worden.
Tot een maximum van tien dagen mag 
de directie van de school op grond van 
deze vastgestelde regels verlof geven. 
Voor meer dan tien dagen dient u altijd 
een schriftelijke aanvraag te doen bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente 
Capelle aan den IJssel.

Zorgt u er wel voor dat uw verlofaanvraag 
minimaal één week voor de verlofdatum 
bij de directie aanwezig is? Uitzondering 
hierop zijn natuurlijk acute gebeurtenissen.
Hoewel vierjarigen niet leerplichtig zijn, 
is het natuurlijk voor hun ontwikkeling 
ook van belang om zoveel mogelijk naar 
school te komen. Hun afwezigheid moet 
ook geregistreerd worden, dus graag ook 
voor een vierjarige als het nodig is ziek/
afmelden en verlof aanvragen.

VERTELTASSEN
Op school werken wij al enige tijd met 
zogenaamde verteltassen. In deze tassen, 
die met behulp van enkele enthousiaste 
ouders tot stand zijn gekomen, zitten 
behalve boeken ook spelletjes, puzzels, 
kleurplaten, e.d. die met het boek te 
maken hebben. 

VERVANGING BIJ ZIEKTE 
Wanneer een leerkracht door 
omstandigheden niet aanwezig kan 
zijn, wordt geprobeerd een vervanger te 
vinden. Dit kan iemand van onze school 
zelf zijn of een invaller van buiten de 
school. Als er geen invaller gevonden 
kan worden, zal het in sommige gevallen 
nodig zijn om een groep te verdelen over 
de andere groepen. Door een tekort aan 
invallers komt het een enkele keer helaas 
ook voor, dat er kinderen thuis moeten 
blijven. 
Hierover wordt u altijd een dag eerder 
geïnformeerd, zodat u in staat bent om 
opvang voor uw kind te regelen. In uiterste 
nood kan een kind ondergebracht worden 
in een andere groep. 

VERZEKERING
Op school geldt uw eigen aansprakelijk- 
heidsverzekering en ziektekosten-
verzekering. Alleen in noodgevallen kan, 
onder bepaalde voorwaarden, een beroep 
gedaan worden op een bovenschoolse 
ongevallenverzekering. Meer informatie 
hierover kunt u bij de directeur verkrijgen.

VOORTGEZET ONDERWIJS VO
De kinderen van groep 8 en hun ouder(s)/
verzorger(s) bereiden we uitgebreid voor 
op de overgang naar het Voortgezet 
Onderwijs (VO). Er wordt veel in de groep 
over de schoolkeuze gesproken en er 
worden enkele openbare scholen voor VO 
bezocht.

In november wordt op school bij 
voldoende belangstelling een 
informatieavond georganiseerd, waarop er 
algemene informatie gegeven wordt over 
o.a. de adviezen, de procedures, het VO 
en de inschrijving.
Op15 januari organiseert men in Capelle 
aan den IJssel een scholenmarkt voor 
leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) 
van groep 8 (en 7). Op deze avond 
zijn verschillende scholen van het VO 
aanwezig om voorlichting te geven.
In mei/juni wordt in groep 7 al een pré-
advies gegeven. De leerling kan zich met 
zijn of haar ouder(s)/verzorger(s) dan 
later in het jaar op de open dagen van 
de scholen voor VO gerichter oriënteren. 
Ook met de kinderen wordt dit advies 
besproken. In februari (groep 8) volgt 
een individueel schoolkeuzegesprek. Het 
eindadvies van de school wordt daarin 
besproken. De ouder(s)/verzorger(s) 
kunnen dan, met dit advies en het 
onderwijskundig rapport dat de school 
heeft ingevuld, hun kind opgeven bij de 
door hen gekozen VO-school.
In april wordt bovendien nog de verplichte 
eindtoets (CITO) afgenomen. 

WEBSITE
Op onze website vindt u, naast actuele 
informatie, de nieuwsbrief / Flessenpost, 
algemene informatie over de school, 
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(vervolg WEBSITE)
verslagen en foto’s van tal van activiteiten. 
U vindt onze website onder  
www.obsdecatamaran.nl.

WENNEN IN GROEP 1
In de weken voordat uw kind bij ons 
op school komt, mag hij/zij alvast vier 
dagdelen (ochtenden) komen “wennen”. 
De leerkracht van de groep maakt 
daarvoor een afspraak met u. 
Ouders van kinderen die in juni of juli 
vier jaar worden, adviseren wij pas na 
de zomervakantie te komen in verband 
met de grotere kleutergroepen voor de 
zomervakantie.
Voor onze planning is het prettig tijdig te 
weten wanneer uw kind bij ons op school 
komt.
Voor sommige leerlingen is, als ze net vier 
jaar geworden zijn, een hele schooldag 
nog te lang. Hier kunt u met de leerkracht 
eventueel afspraken over maken. 
Verder kunnen wij alleen maar kinderen 
plaatsen die zindelijk zijn. 

WIE MOET IK HEBBEN?
Voor de meeste vragen, op- of 
aanmerkingen verzoeken wij u als eerste 
de leerkracht te benaderen.
Soms kan iemand anders u echter beter 
helpen:
• voor specifieke vragen over 
leerproblemen, gedragsproblemen, extra 

onderzoek, e.d. kunt u terecht bij de intern 
begeleiders juf Joyce en juf Sanne.
• voor het vragen van verlofformulieren, 
e.d. kunt u terecht bij de conciërge 
meester Anton;
• voor het inschrijven van nieuwe 
leerlingen, klachten die niet door de 
leerkracht (kunnen) worden opgelost, e.d. 
kunt u terecht bij de directeur Hedy van 
Harselaar;
• indien de directeur niet aanwezig is, kunt 
u uitsluitend voor zeer dringende zaken 
(die niet kunnen wachten) terecht bij een 
lid van het managementteam: juf Joyce 
of juf Sanne;
• ook heeft de school een contactpersoon. 
Dit is juf Joyce;
• voor de leerlingen is er ook een anti-
pestcoördinator, waar een kind met zijn/
haar verhaal terecht kan. Dit is juf Sanne.
• ook is er een externe 
vertrouwenspersoon van het CED: 
dhr. J. Meiboom

WKC WIJKKINDCENTRUM DE 
CATAMARAN
Obs De Catamaran gaat samen met haar 
partners IJsselkids (peuterspeelzaal) en 
KindeRdam (voorschoolse- en naschoolse 
opvang) aan ons schoolplein het nieuwe 
WKC WijkKindCentrum De Catamaran 
vormen. De plannen hiervoor zijn in 
ontwikkeling. Gezamenlijk gaan we een 
totaalaanbod voor de kinderen en ouders 
uit de wijk neerzetten voor onderwijs en 
opvang. Hiervoor kijken we ook uit naar 
een samenwerking met het Wijkcentrum.

ZIEKMELDEN
Indien uw kind door ziekte of anderszins 
verhinderd is de school te bezoeken, 
dan verzoeken wij u dit tijdig aan ons te 
melden. Dit kan telefonisch tot 8.45 uur of 
persoonlijk/schriftelijk bij de leerkracht.
Alleen op deze manier kunnen we 
er verzekerd van zijn, dat een kind 
daadwerkelijk op de plek is waar het hoort 
te zijn. Kinderen mogen alleen door hun 
ouder(s)/verzorger(s) worden afgemeld!
Indien nodig zal onze conciërge contact 
met u zoeken, als uw kind niet op school 
is en niet afgemeld is.

Wij hebben geprobeerd u zo volledig  
en goed mogelijk te informeren.
Mocht u nog vragen hebben of zijn 
bepaalde zaken niet (helemaal) 
duidelijk, neemt u dan contact met  
ons op.
Ook als u tips heeft, waardoor wij ons 
als school (verder) kunnen verbeteren, 
horen wij dit graag!

Team en directie van obs De Catamaran
Juli 2020
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