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SCHOOLTIJDEN

De kinderen hebben iedere dag vijf 
lesuren.

Schooltijden groep 1 t/m 8
Maandag, Dinsdag, Woensdag,
Donderdag, Vrijdag 
  08.30 – 13.30 uur

Om 08.20 uur gaat de eerste bel en gaan 
de deuren open. Om 08.30 uur beginnen 
de lessen.

VAKANTIES

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

Herfstvakantie  17-10 t/m 25-10 2020

Kerstvakantie  18-12 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

Adres:

SBO De Bouwsteen
Lijstersingel 22a
2902JD Capelle aan den IJssel
T 010 451 19 07

www.sbodebouwsteen.nl

Email algemeen: 
info-bouwsteen@blickoponderwijs.nl

Email om wijziging van gegevens door te 
geven: 
admin-bouwsteen@blickoponderwijs.nl

BUITENSCHOOLSE OPVANG
(BSO)

BSO KindeRdam is binnen De Bouwsteen 
gevestigd met een BSO plus. Hier worden 
kinderen van De Bouwsteen opgevangen. 

Zij zijn maandag t/m vrijdag geopend 
vanaf het moment dat de kinderen uit 
school zijn tot 19.00 uur. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de 
website www.kinderdam.nl/debouwsteen.
T 06 1781 52 20 

bouwsteenBSO@kinderdam.nl 

DIRECTIE & MANAGEMENT 

Henk Beesems 
Directeur

Caroline Spoorenberg 
Adjunct-directeur groepen 1–5

Marianne Lammens 
Adjunct-directeur groepen 6–8

 

INFO 

INFO / SCHOOLTIJDEN, VAKANTIES, ZIEKMELDEN/AFWEZIGHEID, CONTACTGEGEVENS, BSO, DIRECTIE & MANAGEMENT

ZIEKMELDEN / AFWEZIGHEID

Indien uw kind door ziekte, of om andere 
redenen, niet naar school komt, wilt u dit 
tijdig aan ons melden? 
Graag voor 08.30 uur.

ZIEK- OF AFMELDEN KIND:

T 010 451 19 07 tot 8.30 uur
of
ziekbeter-bouwsteen@blickoponderwijs.nl

Zo kunt u uw kind ook weer beter melden

CONTACTGEGEVENS

SBO De Bouwsteen
Heeft u vragen of wilt u een teamlid 
spreken, schroom niet en bel, mail of 
spreek ons even aan. Voor mededelingen 
van onderwijskundige aard, kunt u de 
leerkrachten na 14.15 uur  op onderstaand 
nummer bellen. Tijdens de inlooptijd van 
tien minuten van 08.20 uur tot 08.30 uur 
kunt u kort dringende zaken doorgeven of 
een afspraak maken. 

Teamleden nemen contact met u op via 
mail of telefoon als zij informatie willen 
delen of een afspraak willen maken voor 
een persoonlijk gesprek.
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BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

 

Hierbij de kalender van SBO  
De Bouwsteen voor het schooljaar 
2020–2021. In deze kalender vindt  
u de basisinformatie over onze  
school, die voor onze leerlingen en  
voor u als ouder of verzorger van  
belang is.
Tevens staan alle belangrijke data van 
vakanties, studiedagen en activiteiten 
hierop vermeld.
Op deze manier hopen wij u zo goed 
mogelijk te informeren.
Heeft u na het lezen van de kalender  
nog vragen? Neem dan vooral contact  
met ons op. Wij vertrouwen op een fijne 
en prettige samenwerking.
 
Wij wensen alle kinderen een fijn en 
leerzaam jaar toe!
 
Met vriendelijke groet,
namens het team van De Bouwsteen,

Henk Beesems
directeur
 

EEN FIJN SCHOOLJAAR!

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
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KINDERBOEKENWEEK!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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NOVEMBER

ZORG JE VOOR GOED LICHT OP DE FIETS?

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!
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FIJNE KERSTVAKANTIE!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!
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GELUKKIG NIEUWJAAR!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

MR vergadering 19.00 uur

nieuwsbrief
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KINDERBOEKENWEEK!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!
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FIJNE VOORJAARSVAKANTIE!
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

1+1

!
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

Paasontbijt

Tweede Paasdag

Goede vrijdag vrij

Schoolreis Koningsdag vrij nieuwsbrief

Koningsspelen

MR vergadering 19.00 uur

KONINGSSPELEN & KONINGSDAG!

APRIL

05

29

06

30

07

31

14

01

15

02 03–04

10–11

17–1816

19 20 21 22 24–2523

27 28 29 30 01– 02

08 09

12 13

26

13

14

15

16

17



sbo De Bouwsteen
T 010 451 19 07 
www.sbodebouwsteen.nl

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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!
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FIJNE MEIVAKANTIE!
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!
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FIJNE ZOMERVAKANTIE!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!
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ADRES
SBO De Bouwsteen
Lijstersingel 22a
2902JD Capelle aan den IJssel
T 010 451 19 07
www.sbodebouwsteen.nl
Email algemeen:
info-bouwsteen@blickoponderwijs.nl
Email om kind ziek en beter te melden:
ziek-beter-bouwsteen@blickoponderwijs.nl
Email om wijziging van gegevens door te 
geven:  
admin-bouwsteen@blickoponderwijs.nl

AANSPRAKELIJKHEID
Op school geldt uw eigen 
aansprakelijkheidsverzekering en 
ongevallenverzekering. Alleen in 
noodgevallen kan, onder voorwaarden, 
een beroep gedaan worden op een 
bovenschoolse ongevallenverzekering. 
Meer informatie hierover kunt u bij de 
directeur verkrijgen.
School is niet verzekerd tegen verlies, 
dan wel diefstal van, of schade aan 
waardevolle spullen. We raden u dan ook 
aan uw kind zo min mogelijk waardevolle 
spullen mee te laten nemen.

ACTIVITEITEN
Naast het lesgeven wordt uiteraard ook 
aandacht besteed aan feesten als Sint, 
Kerst, Koningsdag en Pasen. Daarnaast 

gaan we elk jaar op schoolreis, is er een 
sportdag en hebben de eindgroepen een 
afscheidsdag. In deze kalender vindt u de 
data van deze activiteiten terug.
De activiteiten worden gecoördineerd door 
de event-coördinator in overleg met team 
en ouderraad.

AFGESPROKEN BELEID
Op school hebben wij over veel zaken 
afspraken gemaakt (beleid). Alle 
stukken zijn altijd op school in te zien 
en, indien gewenst, mee te krijgen op 
papier. Sommige afspraken kunt u ook 
terug vinden op onze website of in de 
schoolgids.

BEGELEIDINGSCOMMISSIE
Aan de begeleidingscommissie van De 
Bouwsteen nemen deel: 
• Adjunct directeur(en).
• Intern begeleider(s).
• Orthopedagoog. 
• Maatschappelijk werk. 
De begeleidingscommissie 
is verantwoordelijk voor het 
aannamebeleid op De Bouwsteen. 
Naast het aannamebeleid houdt de 
begeleidingscommissie zich bezig met alle 
leerlingen van De Bouwsteen. 
De begeleidingscommissie stelt aan de 
hand van dossieranalyse de onderwijs- 
en ondersteuningsbehoeften van de 

leerling vast. Wat heeft de leerling nodig 
om de uitstroomprognose te behalen? 
Dit gebeurt in samenspraak met de 
leerkracht.

BIBLIOTHEEK
Alle groepen brengen regelmatig een 
bezoek aan de Bibliotheek in Capelle aan 
den IJssel. Alle kinderen kunnen dan een 
boek lenen.

BLICK
SBO De Bouwsteen is de basisschool 
voor speciaal basisonderwijs binnen het 
schoolbestuur BLICK op Onderwijs:  
www.blickoponderwijs.nl.
Het schoolbestuur is ook verantwoordelijk 
voor het onderwijs op het IJsselcollege.

BOUWSTEEN FEESTAVOND
1 x per 2 jaar organiseren wij voor 
kinderen, ouders en belangstellenden 
een Bouwsteenavond. De volgende 
Bouwsteenavond is gepland in dit 
schooljaar tenzij de overheid dit i.v.m. 
Coronamaatregelen niet toestaat.

BRANDVEILIGHEID, BHV EN 
ARBO
In ons gebouw heeft de veiligheid van 
de leerlingen, ouders en personeel de 
hoogste prioriteit. Het gebouw wordt door 
de brandweer periodiek gecontroleerd en 
gekeurd. Het bestuur laat aanpassingen 
uitvoeren als dit wordt aangegeven. Ook 
de speeltoestellen op de pleinen en in het 

speellokaal worden jaarlijks gecontroleerd.
We houden twee keer per jaar een 
ontruimingsoefening, zodat het personeel 
en de kinderen precies weten wat gedaan 
moet worden in geval van brand. 
Met een groot aantal andere maatregelen 
proberen we ongelukjes en ongevallen 
zoveel mogelijk te voorkomen.
Onze BHV-ers verlenen ook eerste hulp 
bij ongevallen. Zij krijgen een jaarlijkse 
training.
Als uw kind een ongeval op school heeft, 
stellen wij ouders/verzorgers altijd op 
de hoogte en als de situatie het toelaat, 
vragen wij u om met uw kind naar een 
arts te gaan. In spoedeisende situaties 
brengen wij het kind zelf naar de arts of 
bellen de ambulance. 
De school heeft een ARBO-
preventiemedewerker.

BREDE SCHOOL NETWERK
Op de website  
www.schoolbreed.capelle.nl  
vind je activiteiten die vanuit 
cultuureducatie en de Brede School 
Netwerken (BSN) worden aangeboden. 
De activiteiten vinden onder schooltijd, 
na schooltijd of in je vrije tijd plaats. In 
samenwerking met aanbieders zorgt de 
gemeente Capelle aan den IJssel voor 
een divers en uniek aanbod voor kinderen 
tussen de vier en twaalf jaar.  
 
 

INFO / ONZE SCHOOL VAN A–Z

A

B
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(vervolg BREDE SCHOOL NETWERK)
Ook zijn er activiteiten waar zelfs ouders 
aan mogen deelnemen. Via het aanbod 
op Schoolbreed Capelle leren kinderen 
bijvoorbeeld meer over cultuur, maken 
zij kennis met een nieuwe sport of 
gaan op avontuur in de Capelse natuur. 
Schoolbreed Capelle is voor ouders, 
kinderen en scholen. 
Op school bieden we via BSN gedurende 
het hele jaar diverse activiteiten aan 
na schooltijd. Ouders worden hierover 
geïnformeerd en kunnen hun kind hiervoor 
aanmelden, de activiteiten zijn gratis. 

BSO KINDERDAM
BSO Kinderdam is binnen De Bouwsteen 
gevestigd. Hier worden kinderen van 
De Bouwsteen opgevangen. Voor deze 
kinderen is individuele aandacht, rust en 
veiligheid heel belangrijk. Hier houden zij 
rekening mee tijdens de opvang. Zo wordt 
er gewerkt met kleinere groepen, een 
opvang structuur en speciale pedagogisch 
medewerkers die aansluiten bij de 
specifieke behoeften van deze kinderen.  
Zij zijn maandag t/m vrijdag geopend 
vanaf het moment dat de kinderen uit 
school zijn tot 19.00 uur.  
Dagelijks worden er activiteiten 
aangeboden die passen binnen een 
bepaald thema. Iedere dag wordt er een 
moment uitgekozen om met de kinderen 
buiten te spelen. Voor meer informatie 

kunt u terecht op de website
www.kinderdam.nl/debouwsteen

CALAMITEITENDAGEN
In week 25 (maand juni) zijn er twee 
calamiteitendagen opgenomen. Mocht 
er in de loop van het schooljaar dagen 
uitvallen door een calamiteit (de leerlingen 
kunnen niet naar school door bv. het 
uitvallen van de verwarming, een lekkage 
enz.) De leerlingen worden dan op de 
calamiteitendagen op school verwacht. 
Mocht er geen calamiteit plaatsvinden dan 
zijn de leerlingen vrij. U wordt hier tijdig 
van op de hoogte gesteld.

CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) in Capelle aan den IJssel is het 
centrale punt waar (aanstaande) ouders, 
verzorgers en jeugd welkom zijn met alle 
vragen over opgroeien en opvoeden. 
Bij het CJG werken professionals van 
de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp 
samen in wijkteams, zodat zij Capelse 
jeugd en gezinnen zo goed mogelijk 
kunnen ondersteunen. Het CJG is 
onafhankelijk, maar werkt samen met de 
school.

Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg volgt de 
gezondheid en ontwikkeling van kinderen 
van 0-18 jaar. In groep 2 en in groep 7 

worden alle kinderen uitgenodigd voor een 
gezondheidsonderzoek op school of bij 
het CJG. Het onderzoek is bedoeld om te 
kijken of uw kind zich goed ontwikkelt. Niet 
alleen lichamelijk, maar ook geestelijk en 
sociaal. Daarbij is er altijd de gelegenheid 
voor ouders om vragen te stellen. 
Ook voor vaccinaties kunt u met uw kind 
bij het CJG terecht.

Jeugd- en gezinscoaches
Jeugd- en gezinscoaches kunnen ouders 
helpen met tips en ondersteuning bij de 
opvoeding. Indien nodig en in overleg met 
u kunnen zij u doorverwijzen of begeleiden 
naar specialistische hulpverlening.

Samenwerking CJG en school
U kunt zelf contact opnemen met de CJG-
contactpersoon. De school kan ook, in 
overleg met u, het CJG inschakelen. De 
contactpersoon sluit dan aan bij een SOT-
overleg om samen met u en de school te 
bespreken op welke wijze het CJG u en 
uw kind het beste kan ondersteunen.
Het CJG vindt een goede samenwerking 
met u en de school belangrijk. Als er 
thuis of bij uw kind iets speelt dan is het 
fijn als daar ook op school aandacht 
voor is. De medewerkers van het CJG 
zijn onafhankelijk van de school. Zij 
registreren in een eigen systeem. Als zij 
overleggen met school is dat altijd met uw 
toestemming.

CJG-contactpersoon 
Dinie de Graaf is CJG-contactpersoon op 

De Bouwsteen. Zij is één van de jeugd- en 
gezinscoaches/jeugdverpleegkundigen 
van het CJG. Bij haar kunt u terecht 
met al uw vragen over het opvoeden 
en opgroeien van uw kind. U kunt haar 
bereiken op 06-2850 07 99 en 
d.degraaf@cjgcapelleaandenijssel.nl 
Voor meer informatie:
www.cjgcapelleaandenijssel.nl

COMPUTER ONDERWIJS
Bij ons onderwijs maken we gebruik van 
laptops. We gebruiken software waarmee 
de basisvaardigheden vanaf de kleuters 
speels kunnen worden geoefend. Wij 
hebben bij de reken- en taalmethoden 
software aangeschaft ter ondersteuning 
van deze vakken. Tevens worden de 
laptops gebruikt voor het zoeken van 
informatie voor projecten of werkstukken.
In alle groepen wordt gebruik gemaakt van 
een digitaal schoolbord.

CULTURELE ACTIVITEITEN
We hechten een groot belang aan kunst- 
en cultuureducatie. Door actief bezig te 
zijn met kunst en cultuur ontwikkelen 
kinderen vaardigheden die hen helpen op 
te groeien. We laten de kinderen “kunst”  
beleven door lessen die aangeboden 
worden op school en we gaan indien 
weer mogelijk naar een voorstelling in het 
Isalatheater. 

INFO / ONZE SCHOOL VAN A–Z
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DIRECTIE  & MANAGEMENT
Henk Beesems 
Directeur

Caroline Spoorenberg 
Adjunct-directeur groepen 1–5

Marianne Lammens 
Adjunct-directeur groepen 6–8

EINDGROEPEN
De eindgroepen sluiten hun schoolperiode 
op De Bouwsteen af met diverse leuke 
activiteiten. 
Aan het eind van het schooljaar nemen de 
eindgroepen afscheid van De Bouwsteen 
met een spetterende voorstelling. Ouders 
van de leerlingen worden voor deze 
afscheidsavond uitgenodigd.

EET EN DRINKMOMENT 
Gedurende de dag zijn er 2 momenten 
binnen het lesrooster waarop uw kind iets 
kan eten en drinken. U kunt hierbij denken 
aan een boterham, fruit of een gezond 
tussendoortje.  
Kinderen eten met hun eigen leerkracht. 
Geeft u niet te veel eten mee of dingen 
die uw kind niet lust. Geeft u geen 
priklimonades, snoep of andere dikmakers 
mee. 

Het is prettig als leerkracht de hele dag 
de kinderen te begeleiden en op deze 
manier de rust en structuur in de groep te 
waarborgen. 

FOTO, FILM EN WEBSITE
Op school worden soms foto’s en/of 
filmopnames gemaakt. De foto’s kunnen 
op onze website www.sbodebouwsteen.nl 
worden geplaatst. 
Ouders geven hiervoor toestemming via 
het formulier Toestemmingsverklaring 
AVG.

GEDRAGSAFSPRAKEN EN 
OMGAAN MET ELKAAR
Omdat onze school een veilig, plezierig 
en positief klimaat van omgaan met 
elkaar belangrijk vindt, wordt ongewenst 
gedrag niet getolereerd. Dat geldt voor 
leerkrachten, leerlingen en ouders.
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 ouders op school Nederlands met 
elkaar spreken. Ook verwachten wij van 
ouders dat zij nooit zelf andere kinderen 
aanspreken na een ruzie, maar de 
leerkracht of directie inschakelen.

Wij,          
1. zorgen voor een veilige omgeving 
2. zijn zuinig op spullen en onze 
 omgeving 
3. zijn aardig voor elkaar 
4. luisteren naar elkaar 
5. lossen moeilijkheden samen op 
6. behandelen iedereen met respect. 

De gedragscodes hangen in alle klassen 
en hallen. Mocht u hier meer over willen 
lezen, dan verwijzen we u naar de website 
en schoolgids waar u onder andere het 
gedragsprotocol voor ouders kunt vinden.
Het niet houden aan de gedragscode kan 
leiden tot gepaste maatregelen. In ernstige 
gevallen treedt het bestuursprotocol 
‘schorsing en verwijdering’ in werking.
De methode ‘Leefstijl voor ontwikkeling 
van sociale vaardigheden’ helpt ons bij het 
op een goede manier met elkaar omgaan.
De school gebruikt het ‘Leefstijl anti-
pestprotocol’.

GEVONDEN VOORWERPEN
De gevonden voorwerpen worden bij de 
conciërge bewaard. Is uw kind iets kwijt 
dan kunt u het bij hem navragen. 

GODSDIENSTONDERWIJS
Op onze school kunnen geen 
godsdienstlessen worden gevolgd. 
In alle groepen wordt aandacht besteed 
aan de bekendste wereldgodsdiensten. 
Dit zal onder andere gebeuren rondom de 
feestdagen.

GYMLESSEN
Alle groepen krijgen twee keer per week 
les van onze twee vakleerkrachten 
Lichamelijke Opvoeding. 
Sportkleding is gewenst. In verband met 
veiligheid en hygiëne raden wij u aan uw 
kind gymschoenen mee te geven en in 
verband met de veiligheid om sieraden 
thuis te laten.

HOOFDLUIS 
Na elke vakantie proberen we de kinderen 
op hoofdluis na te laten kijken door de 
Luizenouders. Wanneer er hoofdluis 
wordt aangetroffen bij een kind, worden 
de ouders van het kin ingelicht d.m.v. een 
brief, telefoontje of email. 
Ook de groep krijg bericht dat er hoofdluis 
is. Elke leerling kan een luizenzak kopen 
bij de administratie voor €2,-, hierin kan  
de jas worden gedaan. 
Als uw kind hoofdluis heeft vragen we u 
dit direct bij de leerkracht of administratie 
te melden. Wilt u zich aanmelden bij de 
Luizenbrigade en komen helpen met de 
controles dan kunt u zich aanmelden op 
de administratie. 

HULPOUDERS
Onderwijs is de verantwoordelijkheid van 
zowel leerkrachten als ouders. 
Wij hebben u als ouder hard nodig bij 
bijvoorbeeld, TNL lezen, handvaardigheid, 
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(vervolg HULPOUDERS)
excursies, hoofdluiscontroles, activiteiten 
en festiviteiten. Alleen samen kunnen 
we het onderwijs voor uw kind nog 
uitdagender maken.

HUISWERK
Huiswerk wordt met een doel gegeven, 
we willen tot een opbouw komen van 
onderbouw tot bovenbouw, van incidenteel 
tot structureel. In de bovenbouw kan door 
de leerkracht worden gevraagd om een 
agenda aan te schaffen.

INFORMATIE NAAR OUDERS/
VERZORGERS
De informatievoorziening naar ouders is 
als volgt:
• via de school-app: Schoolpraat 
 Bouwsteen, u kunt zich aanmelden met 
 uw emailadres
• regelmatig via het heen-en-weerboekje 
 of email door de leerkracht,
• de maandelijkse nieuwsbrief wordt 
 aan het eind van de maand per email 
 verstuurd,
• een informatie- en activiteitenkalender, 
 aan het begin van het schooljaar,
• de schoolgids, in te zien op de website 
 en verkrijgbaar bij de administratie. 
• de website, www.sbodebouwsteen.nl.

INFORMATIE NAAR 
GESCHEIDEN OUDERS  
Ouders die gescheiden zijn, hebben 
beiden recht op dezelfde informatie. 
Wanneer maar een van de ouders belast 
is met het ouderlijk gezag, dan moet 
deze aan de andere ouder belangrijke 
informatie van school doorgeven.
Als er gebrekkige of geen communicatie 
tussen beide ouders mogelijk is, dan is 
de school wettelijk verplicht (op verzoek) 
beide ouders van informatie te voorzien.
Indien, als gevolg van een scheiding, de 
situatie ontstaat dat een of beide ouders 
niet meer belast zijn met het ouderlijk 
gezag, dan is de betreffende ouder 
verplicht om officiële stukken waarin dit 
is vastgelegd te overhandigen aan de 
school.

INTERNE BEGELEIDING
Onze school heeft drie intern begeleiders 
(IB) , die zich o.a. richten op de zorg voor 
kinderen met leer- en gedragsproblemen.  
Zij kunnen een beroep doen op in- 
en externe deskundigen, zoals de 
jeugdarts, orthopedagoog, logopediste, 
kinder-oefentherapeut of onze 
schoolmaatschappelijk werkende. 
Wendy van Rossum is IB voor de  
onder- en middenbouw. Esther de Lede 
en John van Langeveld zijn IB voor de 
bovenbouw. 

JEUGDFONDS SPORT EN 
CULTUUR
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt 
de contributie/het lesgeld voor kinderen 
uit gezinnen waar te weinig geld is voor 
voetbal, muziekles, dans, judo, theater, 
zwemmen of een andere sportieve of 
creatieve les.
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. 
Aanvraag voor een bijdrage van het fonds 
wordt gedaan door een intermediair, 
bij ons is dat Kim Paree. U kunt het 
aanvraagformulier verkrijgen en inleveren 
op de administratie.

KINDERBOEKENWEEK
We besteden jaarlijks in alle groepen 
aandacht aan de Kinderboekenweek in 
oktober. In 2020 is het thema: EN TOEN? 

KINDERBOERDERIJ
Veel groepen bezoeken jaarlijks 
kinderboerderij “Klaverweide”. Daar 
krijgen ze les in het kader van milieu- en 
natuureducatie van De Hooiberg. Naast 
de lessen kan de school ook beschikken 
over diverse leskisten, waarmee de 
leerkracht zelf met de kinderen aan de 
slag kan.

KINDEROEFENTHERAPIE EN 
LOGOPEDIE
Het is mogelijk dat de kinderen 
onder schooltijd logopedie en/of 
kinderoefentherapie te krijgen. Wanneer 
uw kind in aanmerking komt voor deze 
extra hulp wordt u hierover schriftelijk 
geïnformeerd. We bespreken met u de 
aard, het doel en de periode van de hulp. 
Voor kinderoefentherapie en logopedie 
onder schooltijd geldt een aparte regeling.  
Voor de oudere leerlingen streven we 
ernaar dat de behandelingen onder 
schooltijd plaats vinden. 
Voor de onderbouwgroepen wordt de 
kinderoefentherapie verzorgd door praktijk 
Cure+ en voor de midden- en bovenbouw 
door Patrick Bolman. Deze therapeuten 
zijn niet in dienst van de school, maar vrij 
gevestigd. 
Logopedie wordt dagelijks gegeven door 
logopediepraktijk het Praatlokaal. 
De logopediste aan school verbonden is 
Sheraz Bekouche. 
Voor kinderoefentherapie en logopedie 
is een verwijzing door de huisarts of 
schoolarts nodig. Er is een nauwe 
samenwerking tussen de therapeuten en 
de school. 

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 
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(vervolg KINDERZIEKTES) 
de administratie. In overleg of met advies 
van huisarts of GGD, besluiten we of een 
kind wel of niet naar school kan.

KLACHTENREGELING, 
INTERN CONTACTPERSOON 
EN EXTERN 
VERTROUWENSPERSOON
Op iedere school gaat er wel eens iets 
mis. In dat geval is het belangrijk dat u uw 
klacht op school meldt. 
Dit kan in eerste instantie bij de leerkracht 
van uw kind. Wanneer u er met hem/haar 
niet uitkomt, dan is de adjunct-directeur 
uw aanspreekpunt. Leidt ook dit niet 
tot resultaat, dan kunt u terecht bij de 
directeur. 
Binnen de school is de 
contact(vertrouwens)persoon Kim Paree.

BLICK op onderwijs heeft een klachten- 
regeling (www.blickoponderwijs.nl).  
Deze is ook op school te verkrijgen en op 
de website terug te vinden. 

BLICK op onderwijs heeft via de CED-
groep twee externe vertrouwenspersonen 
ingehuurd om ouders, leerlingen en 
medewerkers in diverse situaties te 
ondersteunen:
Dhr. J. Meijboom: evp@cedgroep.nl.  
en Mw. E. Rietveld-van Santvoord:
evp@cedgroep.nl

LEERLINGVOLGSYSTEEM
Om de ontwikkeling van uw kind te 
volgen wordt met een leerlingvolgsysteem 
gewerkt. Voor de leervakken maken wij 
gebruik van diverse CITO-toetsen. Op 
sociaal-emotioneel gebied gebruiken 
we ZIEN. Zo kunnen wij zien hoe de 
vorderingen op langere termijn zijn.

LEERPLICHT
Edwin vd Zon is de leerplichtambtenaar 
van de gemeente Capelle voor De 
Bouwsteen. Hij is bereikbaar via het 
algemene nummer van leerplicht Capelle 
aan den IJssel: 010-284 83 52 op dinsdag, 
woensdag donderdag en vrijdag.  

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Wij vinden het belangrijk dat ouders 
worden betrokken bij de vorming van het 
beleid. Daarom kent onze school een  
medezeggenschapsraad, samengesteld 
uit drie ouders én drie leerkrachten. De 
vergaderingen zijn door alle ouders als 
toehoorder bij te wonen. De agenda’s 
en verslagen van de MR-vergaderingen 
komen op de website, daar kunt u ook 
de namen van de leden terugvinden. 
Voor verdere informatie kunt u bij de 
leden van de MR via MR-bouwsteen@
blickoponderwijs.nl of op school terecht.

MEDICIJNGEBRUIK OP 
SCHOOL
Sommige kinderen gebruiken medicatie. In 
dat geval moet u een medicatieverklaring 
in vullen. In verband met de veiligheid 
worden medicijnen op school bij de 
leerkracht ingeleverd. De leerkracht zal de 
kinderen herinneren aan het gebruik van 
de medicijnen. De verantwoordelijkheid 
voor het medicijngebruik ligt bij de ouders. 
Als de medicatie wordt aangepast dient 
u opnieuw een medicatieverklaring in te 
vullen.
Er wordt geen paracetamol door school 
aan de kinderen gegeven. U mag het wel 
zelf aan uw kind meegeven.

MELDPLICHT BIJ MELDCODE 
HUISELIJK GEWELD EN 
KINDERMISHANDELING, VEILIG 
THUIS EN SISA
Een schoolorganisatie heeft een 
signalerende functie ten aanzien van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Meldcode is een stappenplan dat ons 
hierbij ondersteunt.
Wij zijn verplicht melding te doen bij het 
vermoeden hiervan bij het meldpunt Veilig 
Thuis in Rotterdam. https://veiligthuisrr.nl/
Dit zal altijd in overleg met het 
management gebeuren en we gaan hierbij 
ook, indien mogelijk, het gesprek aan met 
de direct betrokkenen in de hoop in alle 
openheid de situatie te kunnen bespreken, 
verhelderen en verbeteren.
Zie voor meer informatie hierover  
www.meldcode.nl.

SISA 
SISA staat voor ‘samenwerkingsinstrument 
sluitende aanpak’. Het is heel concreet 
een computersysteem dat professionals 
bij elkaar brengt die bij dezelfde jeugdige 
(0 tot 23 jaar) betrokken zijn. Door het 
afgeven van een signaal in SISA weet 
een professional sneller of ook andere 
professionals bij het gezin en/of een 
jeugdige betrokken zijn. Zijn er specifieke 
situaties waarvan wij melding willen 
maken, dan brengen wij u als ouder of 
verzorger daarvan op de hoogte.
 
MOBIELE TELEFOONS
De kinderen mogen mobiele telefoons 
mee naar school nemen.  
Deze worden op school ingeleverd bij de 
leerkracht die ze in bewaring neemt.  
Bellen, appen en filmen of foto’s maken 
in de school is niet toegestaan! 
Het niet houden aan de afspraken voor 
telefoongebruik kan leiden tot een tijdelijke 
in beslagname van de telefoon of een 
verbod om de telefoon mee te nemen.  
De school aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor zoekgeraakte 
telefoons of schade aan de telefoon.  

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF
Voor alle kinderen in het SBO wordt een 
Ontwikkelingsperspectief Plan (=OP) 
opgesteld. Met het OP maken we 
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(vervolg ONTWIKKELINGS-
PERSPECTIEF)
inzichtelijk welke doelen we nastreven 
op vier vakgebieden; lezen, spellen, 
rekenen en begrijpend lezen. Tevens 
wordt een verwachting van het uitstroom 
niveau aangegeven. We brengen hierbij 
ook in kaart welke factoren stimulerend, 
dan wel belemmerend, werken voor de 
ontwikkeling van het kind.
Twee keer per jaar wordt het OP met 
ouders besproken, geëvalueerd en 
getekend. 

OUDERGESPREKKEN
We hebben op school verschillende 
ouderavonden:
• In de eerste zes weken zijn de 
 startgesprekken van ouders met 
 de leerkracht van hun kind. U maakt 
 dan kennis met de leerkracht en kunt 
 informatie uitwisselen over uw kind.
• Voor ouders van de eindgroepen is er 
 een informatieavond in september.
• Tweemaal per jaar zijn er  
 OP/rapportgesprekken. Dit zijn 
 zogenaamde 15-minutengesprekken.
• In januari worden de  
 adviesgesprekken VO gehouden met 
 de ouders van de groep 8 leerlingen.

Wij rekenen op uw betrokkenheid als 
ouder en verwachten u op school voor 
de gesprekken over uw kind. U kunt zich 

inschrijven voor diverse oudergesprekken 
via de school-app. 

OUDERRAAD
De ouderraad (OR) houdt zich bezig 
met allerlei activiteiten in de school, 
die onder andere bekostigd worden 
uit de vrijwillige ouderbijdrage die 
door ouders wordt betaald. Zoals het 
Sint, Kerst en Paasfeest, maar ook de 
Kinderboekenweek, Bouwsteen-dag en 
sportdagen.
Coördinator is Caroline Spoorenberg, u 
kunt zich bij haar aanmelden als u lid wilt 
worden van de ouderraad.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
INCLUSIEF SCHOOLREIS
Uit de vrijwillige ouderbijdrage wordt onder 
andere het Kerst-, Sint- en Paasfeest 
betaald. Net als een bijdrage voor 
projecten en cultuuronderwijs.
De schoolreisbijdrage van €25.- zit in de 
ouderbijdrage.
De ouderbijdrage heeft een vrijwillig 
karakter, maar zonder de inkomsten uit 
de ouderbijdrage kunnen veel activiteiten 
niet georganiseerd worden. De ouderraad 
vertrouwt erop dat u de ouderbijdrage 
betaalt. Als dit een probleem is of u wilt in 
termijnen betalen, neemt u dan contact op 
met de administratie. 
Bij een laag inkomen kunt u via uw 
gemeente een vergoeding aanvragen. 
Formulieren zijn te verkrijgen op de 
administratie.
De jaarlijkse ouderbijdrage is €50,- per 

kind. Voor het tweede kind uit het gezin 
wordt €35,- betaald. Kinderen die vanaf 
januari starten betalen ook €35,-. 

Graag het bedrag overmaken naar:

NL71 INGB 0002863346,  
t.n.v. Ouderraad De Bouwsteen, Capelle 
aan den IJssel ovv naam van uw kind.

PRAKTISCH LESAANBOD
Aanvullend op het lesaanbod volgen 
de leerlingen vanaf groep 6 praktische 
lessen. Enkele voorbeelden zijn koken, 
het onderhoud van het groen, geld 
rekenen en de broodjesstage door de 
groepen 8.

RAPPORTEN  
De kinderen krijgen tweemaal per jaar een 
rapport. Aan ieder rapport zijn een aantal 
middagen en avond verbonden waarop u 
wordt uitgenodigd om het te bespreken. 
Hier informeren wij u over de vor¬deringen 
van uw kind en krijgt u het rapport mee 
naar huis. Op deze avond kunt u ook 
andere medewerkers dan de eigen 
leerkracht spreken. Ook het OP wordt 
besproken. Wij verwachten van ouders dat 
zij aanwezig zijn op het rapportgesprek. 

ROOKVRIJE SCHOOL EN 
SCHOOLPLEIN
We vinden het belangrijk om een voor 
kinderen gezond werkklimaat te creëren. 
We letten daarom op veiligheidsaspecten 
in de school. Er mag in het hele gebouw 
en op het schoolplein niet gerookt worden. 
Aan het hek hangen borden ‘Rookvrij 
terrein’, we gaan er vanuit dat u ook in de 
omgeving van de school niet rookt.

SAMENWERKING MET OUDERS
Onderwijs is de verantwoordelijkheid 
van zowel leerkrachten als ouders. 
De opvoeding van uw kind gaat ook 
door onder schooltijd. 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 
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.
Wij verwachten als school dat u als 
ouder aanwezig bent op start- en 
rapportgesprekken.
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SCHOLEN OP DE KAART
www.scholenopdekaart.nl
De PO-raad heeft een website ontwikkeld 
met informatie over alle basisscholen 
in Nederland. De informatie wordt voor 
een deel op de website gezet door 
onafhankelijke organisaties zoals de 
Onderwijsinspectie.
De school heeft aanvullende 
informatie versterkt die relevant is voor 
geïnteresseerden. 

SCHOOLFOTOGRAAF
Elk jaar komt in februari de 
schoolfotograaf langs om portret- en 
groepsfoto’s te maken. Ook maakt hij 
foto’s van broertjes en zusjes die op De 
Bouwsteen zitten.
Ouders kunnen de foto’s rechtstreeks 
bestellen bij de fotograaf met een code.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK 
WERK
Onze schoolmaatschappelijk werkende 
Kim Paree op maandag, dinsdag en 
woensdagochtend aanwezig. Indien er op 
school vragen zijn op sociaal-emotioneel 
gebied, dan kan haar hulp ingeschakeld 
worden. Hiervoor hebben we altijd uw 
toestemming nodig. Zij kan u voor gerichte 
hulp ook doorverwijzen naar andere 
instanties. 

SCHOOLREIS
Alle groepen gaan jaarlijks op schoolreis. 
Ieder jaar wordt een bestemming 
uitgezocht.
De bijdrage voor de schoolreis is 
opgenomen in de ouderbijdrage en is 
€25.-

SCHOOLONDERSTEUNINGS-
TEAM VERGADERING (SOT)
Met de intrede van het passend onderwijs 
is gestart met 
Schoolondersteuningsteam-vergaderingen  
(SOT). In deze vergadering wordt nauw 
samengewerkt met alle betrokkenen 
rondom het kind.
Er wordt een integrale aanpak opgesteld. 
Een aanpak in de geest van wet op 
Passend onderwijs en de Jeugdwet.
Het schoolondersteuningsteam bestaat 
uit:
• Ouders / verzorgers van het kind.
• Vanuit school: adjunct directeur, 
 intern begeleider, leerkracht,  
 schoolmaatschappelijk werkende, 
 orthopedagoog. 
• CJG medewerker, pedagoog en 
 buurtteams.

SCHOOLTIJDEN
De kinderen hebben iedere dag vijf 
lesuren.

Schooltijden groep 1 t/m 8
Maandag, Dinsdag, Woensdag,
Donderdag, Vrijdag 
  08.30 – 13.30 uur

Om 08.20 uur gaat de eerste bel en gaan 
de deuren open. Om 08.30 uur beginnen 
de lessen.

Te laat komen
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd 
op school is? Het is storend voor de 
leerkracht en medeleerlingen, maar ook 
vervelend voor uw kind zelf. De lessen 
beginnen om 08.30 uur. 
Te laat komen wordt, net als afwezigheid, 
geregistreerd. Indien kinderen regelmatig 
te laat komen, dan wordt dit met u 
besproken. Mocht dit geen effect hebben, 
dan meldt de leerkracht dit aan de 
directie, die de leerplichtambtenaar kan 
inschakelen.

Pauze
Gedurende de dag zijn er twee momenten 
binnen het lesrooster waarop uw kind iets 
kan eten en drinken. U kunt hierbij denken 
aan een boterham, fruit of een gezond 
tussendoortje. 
Kinderen eten met hun eigen leerkracht. 
Geeft u niet teveel eten mee of dingen 
die uw kind niet lust. Geeft u geen 
priklimonades, snoep of andere dikmakers 
mee.
Alle groepen hebben twee keer per 
dag een pauze buiten, of één keer 
gecombineerd met een gymles (vanaf 
groep 3).
Het is prettig als leerkracht de hele dag de 
kinderen te kunnen begeleiden en op deze 
manier de rust en structuur in de groep te 
waarborgen.

STAGIAIRES
Onze school stelt stageplaatsen 
beschikbaar voor leraren en 
onderwijsassistenten in opleiding. Onder 
de eindverantwoordelijkheid van de 
groepsleerkracht oefenen deze stagiaires 
al hun toekomstige werkzaamheden.

STUDIEDAGEN
Er is jaarlijks een aantal 
studiebijeenkomsten voor het team 
gepland. Op deze dagen hebben de 
kinderen vrij en houdt het team zich bezig 
met allerlei (nieuwe) ontwikkelingen. 
De data van deze dagen vindt u op de 
kalender.

TAXIVERVOER
Een aantal kinderen komt met de taxi  
naar school. Het aanvragen van 
taxivervoer gaat via de gemeente waarin 
u woont. Aanspreekpunt op school is 
Caroline Spoorenberg. 
Wij stellen de taxi’s en gemeentes op de 
hoogte van vakanties en studiedagen.
Als uw kind ziek is of om een andere 
reden niet met de taxi meegaat, dient u 
dit zelf door te geven bij de betreffende 
taxicentrale.
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VAKANTIES
Alle vakanties en vrije dagen vindt u 
terug in deze schoolkalender. Vakanties 
worden onder andere vastgesteld door 
het ministerie en ons bestuur BLICK op 
Onderwijs. 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.
Formulieren kunt u krijgen bij de 
administratie of downloaden vanaf de 
website.

VERJAARDAGEN
 Als een kind jarig is, mag het in de groep 
trakteren. Ook op verjaardagen vinden wij 
dat er ‘verstandig gesnoept’  kan worden. 
Er zijn genoeg mogelijkheden om wat 
anders dan snoep te trakteren. Als een 
kind dit wil, dan mag het ook de meesters 
en de juffen van de afdeling trakteren.
 
VERKEERSVEILIGHEID
Wij verzoeken u uw auto te parkeren op 
de parkeerplaats bij het Comenius of 
achter het gemeentehuis. Houdt u, ten alle 
tijden, rekening met de veiligheid van de 
kinderen die in de busjes moeten stappen 
of op de fiets naar school komen?

VERLOF AANVRAAG
In bijzondere gevallen kunt u extra verlof 

aanvragen voor uw kind. Hiertoe dient 
u een verlofformulier in te vullen dat te 
verkrijgen is bij de administratie.

VERVANGING
Indien een leerkracht ziek is, proberen 
wij er alles aan te doen om vervanging te 
regelen.
Mocht er geen oplossing gevonden 
worden dan worden leerlingen over 
andere groepen verdeeld.
Kinderen van vier jaar zijn niet leerplichtig 
en kunnen in zo’n situatie eventueel ook 
thuisblijven of weer mee naar huis worden 
genomen. In het uiterste geval krijgt u van 
tevoren bericht dat uw kind vrij is. Indien u 
geen opvang kunt regelen kunt u contact 
met school opnemen.

VOORTGEZET ONDERWIJS
De kinderen (en ouders) van de 
eindgroepen bereiden we uitgebreid voor 
op de overgang naar het Voortgezet 
Onderwijs (V.O.). Er wordt veel in de 
groep over de schoolkeuze gesproken 
en er worden enkele scholen voor V.O. 
bezocht.
In het najaar organiseren we een 
informatieavond voor leerlingen en 
ouders/verzorgers. Op deze avond zijn 
ook scholen van V.O. aanwezig om 
voorlichting te geven.

WEBSITE
Op de website vindt u, naast actuele  
informatie ook de nieuwsbrief,  
algemene informatie over de school,  
verslagen en foto’s van tal van  
activiteiten. 
U vindt onze website onder  
www.sbodebouwsteen.nl.

WIJZIGING (EMAIL)ADRES –
TELEFOONNUMMER
Wijzigt uw adres, (mobiele) telefoon- 
nummer of email wilt u dit dan doorgeven  
bij de administratie. Dit kan ook per email: 
admin-bouwsteen@blickoponderwijs.nl

ZIEK EN BETER MELDEN
Indien uw kind door ziekte, of om andere 
redenen, niet naar school komt, wilt u dit  
tijdig aan ons melden? 

Dit kan via 010 451 19 07 tot 08.30 uur  
of
ziekbeter-bouwsteen@blickoponderwijs.nl
Zo kunt u uw kind ook weer beter melden.
Als er bij aanvang van school niets bekend is 
over de afwezigheid van een kind, nemen we 
contact op met ouders/verzorgers.

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!

Directie SBO De Bouwsteen
juli 2020
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