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SCHOOLTIJDEN

Voor alle groepen: 

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

VAKANTIES

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

Herfstvakantie  22-10 t/m 30-10 2022 

Kerstvakantie  24-12 2022 t/m  
 08-01 2023               

Voorjaarsvakantie 25-02 t/m 05-03 2023

Tweede Paasdag 10-04 2023                

Meivakantie 22-04 t/m 07-05 2023
 
Hemelvaart 18-05 t/m 19-05 2023                  

Tweede 
Pinksterdag 29-05 2023                   
 
Zomervakantie 08-07 t/m 20-08 2023

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. Altijd telefonisch melden tot 
uiterlijk 9.00 uur. 

Op die manier kunnen wij ervan verzekerd 
zijn dat een kind op de plek is waar het 
hoort. Indien een kind niet aanwezig is 
en er is niet gebeld nemen wij telefonisch 
contact op met u.
 
Ziek- of afmelden kind:

LOCATIE LIJSTERSINGEL:
T 010 450 24 59

LOCATIE BONGERD:
T 010 450 78 40

CONTACTGEGEVENS KLIM-OP 

Locatie Lijstersingel
Lijstersingel 22a
2902 JD Capelle aan den IJssel
T 010 450 24 59

Locatie Bongerd
Bongerd 8
2906 VK Capelle aan den IJssel
T 010 450 78 40

Postadres: 
Postbus 191 
2900 AD Capelle aan den IJssel

Info@obs-klim-op.nl
www.obs-klim-op.nl

CONTACTGEGEVENS 
BLICK OP ONDERWIJS 

Bezoekadres:
Pelikaanweg 1
2903 ER Capelle aan den IJssel

Postadres
Postbus 776
2900 AT Capelle aan den IJssel

T 085 105 02 30

info@blickoponderwijs.nl
www.blickoponderwijs.nl

INFO / SCHOOLTIJDEN, VAKANTIES, STUDIEDAGEN, ZIEKMELDEN / AFWEZIGHEID, CONTACTGEGEVENS

STUDIEDAGEN EN 
ROOSTERVRIJE DAGEN

Donderdag 29-09 2022 Studiedag
Woensdag 05-10 2022 Studiedag
Dinsdag 14-02 2023 Studiedag
Maandag  13-02 2023 Roostervrij
Maandag  12-06 2023 Roostervrij

CALAMITEITENDAGEN

Vrijdag 7 april en vrijdag 7 juli 2023 
zijn zogenaamde calamiteitendagen. 
Als er geen lesuitval is geweest in 
de voorafgaande periode dan zijn 
de kinderen vrij. Mochten er door 
omstandigheden lesdagen zijn uitgevallen 
dan moeten de kinderen naar school. Dit 
na overleg met de MR.
U wordt via de nieuwsbrief hierover 
geïnformeerd.
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BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

Hierbij ontvangt u de informatie- en 
activiteitenkalender voor het schooljaar 
2022–2023. 

Hierin vindt u veel belangrijke data en 
andere informatie bij elkaar. De kalender 
geeft veel praktische informatie die ook 
terug te lezen is in de schoolgids van de 
school. Deze schoolgids is te vinden en te 
downloaden op de website van de school. 
Wij hopen u op deze manier goed te 
kunnen informeren. 
Zie: www.obs-klim-op.nl

Informatie vinden wij belangrijk en daarom 
hebben wij ook een app waarin we veel 
actuele zaken vermelden en ook foto’s 
van activiteiten worden geplaatst.
De app is gratis te downloaden voor Apple 
en Android en heet: Parro.
 
Onze kernwaarden
1. Vanuit een geborgen en veilige 
 schoolomgeving kinderen doel gedreven 
 tot leren brengen 
2. Openstaan voor elkaar en dat er 
 verschillende manieren zijn om ergens 
 over te denken 
3. Ontdek jouw eigen plek in de wereld
4. Wij hebben aandacht voor en geven 
 opstekers over hoe je het hebt gedaan 
 

Doelgericht leren en Doen!
De Klim-Op is een school waaruit  
kinderen in alle veiligheid leren, spelen  
en ontdekken.
Onder leiding van een sterk team 
leerkrachten en vrijwilligers, weten onze 
kinderen waar ze aan toe zijn. Binnen 
onze school hebben we een duidelijke 
structuur en regels die consequent worden 
toegepast. We doen wat we zeggen en 
komen na wat we beloven. Alleen zo 
kunnen wij vanuit vertrouwen kinderen 
doelgericht tot leren brengen.

De Klim-Op is een Vreedzame school.
Wij kijken niet alleen naar het resultaat, 
maar ook naar hoe je iets doet. Doe je het 
goed dan geven we een opsteker. Maar 
ook fouten maken mag. We leren kinderen 
ervaren dat er verschillende manieren zijn 
om ergens over te denken. 
Door te luisteren naar de ander, leer 
je niet alleen iets nieuws maar ook dat 
anders oké is - bij ons op school ben je vrij 
om jezelf te zijn. 
Zo vind je jouw eigen plek en ontdek je 
waar je goed in bent! 
 
Rest mij nog u en uw kind(eren), mede 
namens het volledige personeel een fijn 
en leerzaam schooljaar toe te wensen.
 
Dennis Marcussen
directeur obs Klim-Op
info@obs-klim-op.nl

WELKOM!

op onderwĳs

>>  boeiend leren in Capelle en Krimpen



obs Klim-Op
T 010 450 24 59 (locatie Roerdomplaan)  
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SEPTEMBER
Hier is elke maand een plekje voor jou 
om iets op te schrijven! 

WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR!
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KINDERBOEKENWEEK!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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NOVEMBER

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
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FIJNE VOORJAARSVAKANTIE

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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FIJNE VOORJAARSVAKANTIE
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SUCCES MET JE EINDTOETS!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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FIJNE MEIVAKANTIE

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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OP SCHOOLREIS EN KAMP!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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FIJNE ZOMERVAKANTIE!
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AANVRAGEN VERLOF
In bijzondere gevallen kunt u extra verlof 
aanvragen voor uw kind bij de directeur. 
Hiertoe dient u een formulier in te vullen 
dat te verkrijgen is op school.
In de leerplichtwet staat dat het de taak 
van de ouders is ervoor te zorgen dat hun 
kind iedere dag naar school gaat. Een 
leerling mag dus nooit zomaar van school 
wegblijven!

Voor extra verlof zijn regels opgesteld.
Deze regels vindt u op de achterkant van 
het verlofformulier.
Tot een maximum van tien dagen mag 
de directeur van de school op grond van 
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.

AFSCHEID GROEP 8
Aan het eind van elk schooljaar neemt 
groep 8 afscheid van hun basisschool-
periode met een spetterende musical. 
Ouders van de leerlingen van groep 
8 worden voor deze afscheidsavond 
uitgenodigd.        
 
 
 

 

 B
BIBLIOTHEEK
Op onze beide locaties is een bibliotheek 
aanwezig waar de kinderen elke week 
boeken kunnen lenen.
Om het lezen te bevorderen, raden wij u 
aan gebruik te maken van de bibliotheek 
aan het Stadsplein. Uw kind kan hier 
gratis lid van worden.

BREDE SCHOOL NETWERKEN
Gedurende het schooljaar organiseert 
BSN na schooltijd allerlei activiteiten voor 
leerlingen van alle leeftijden. Uw kind kan 
zich via een formulier inschrijven voor een 
activiteit. De activiteiten vinden meestal in 
de school plaats en zijn gratis.

BUITENSCHOOLSE 
ACTIVITEITEN
Hieronder verstaan we excursies en 
schoolreisjes, maar ook diverse sport- 
en spelactiviteiten buiten de normale 
schooltijden om. Ook hebben alle groepen 
elk jaar een projectweek, waarbij de 
afsluiting buiten schooltijd kan vallen.

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Onze school biedt voor- en naschoolse 
opvang. Dit wordt verzorgd door Gro-Up. 
www.gro-up.nl 

 

 c
CALAMITEITENDAGEN
Vrijdag 7 april en vrijdag 7 juli 2023 
zijn calamiteitendagen. Mocht er 
in de voorafgaande periode door 
omstandigheden lesuitval zijn geweest 
dan moeten de kinderen die dagen naar 
school. Als er geen lesuitval is geweest 
dan zijn de kinderen die dagen vrij na 
overleg met de MR.
In de nieuwsbrief krijgt u hier informatie 
over.

COMPUTERS
Bij ons onderwijs maken we vanaf  
groep 1 gebruik van de computer.  
Op deze computers gebruiken wij 
programma’s waarmee de basis-
vaardigheden vanaf groep 1 speels 
kunnen worden geoefend. 
Vanaf groep 3 t/m groep 8 werken de 
leerlingen met de methode gebonden 
software.

Tevens worden de computers gebruikt 
voor het zoeken van informatie en voor 
het maken van onder meer werkstukken.
Tevens gebruiken wij Chromebooks, 
leerlingen kunnen op deze laptops 
verschillende educatieve software 
gebruiken.

CENTRUM JEUGD EN GEZIN
De Klim- Op werkt samen met het CJG 
voor alle vragen over opvoeden en 
opgroeien van uw kind.
U kunt zelf contact opnemen met het CJG 
en de school kan ook, in overleg met u, 
het CJG inschakelen.

CULTURELE EDUCATIE 
Wij besteden veel aandacht aan 
kunstzinnige vorming. Elke week staat 
een kunstzinnige activiteit in de klas 
centraal. Denkt u aan dans, drama, 
muziek of beeldende vorming. Wij streven 
ernaar dat alle leerlingen gedurende hun 
basisschoolperiode in aanraking komen 
met alle kunstdisciplines en dat daar waar 
mogelijk kunstzinnige elementen in het 
onderwijsaanbod verweven worden en 
verankeren.

 d
DIRECTIE
De directie wordt gevormd door de 
directeur, de heer Dennis Marcussen  
en een adjunct-directeur:   
Annemay van den Heuvel.

INFO / ONZE SCHOOL VAN A–Z
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FIETSEN
Van wie op de fiets naar school komt, 
verwachten wij dat er niet gefietst wordt 
op het schoolplein. Dit geldt voor zowel 
kinderen als volwassenen. De fiets kan in 
de fietsenstalling naast school geplaatst 
worden. Deze is onder schooltijd gesloten 
voor de veiligheid. Voor en na school zal 
een leerkracht het hek openen, zodat de 
fietsen erin gezet of eruit gehaald kan 
worden. 

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 geplaatst.
Bij inschrijving van uw kind moet u een 
AVG formulier invullen waarmee u wel 
of geen toestemming geeft voor het   
publiceren van beeldmateriaal. 

  

 g
GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden voorwerpen worden in de 
gevonden voorwerpenbak bewaard tot de 
kerstvakantie, voorjaarsvakantie en de 
zomervakantie. 

GODSDIENSTONDERWIJS.
De leerlingen van de bovenbouw kunnen 

op school godsdienstlessen volgen. 
Deze lessen zijn vrijwillig. Ouders krijgen 
hierover een brief om hun keuze voor het 
nieuwe schooljaar kenbaar te maken. 
Kinderen die hier niet aan meedoen 
krijgen les van hun eigen leerkracht.
In de bovenbouwgroepen wordt daarnaast 
ook aandacht besteed aan de bekendste 
wereldgodsdiensten.

GYMLESSEN
Groep 1 en 2 krijgen beweging les in het 
speellokaal in de school of spelen buiten.
De groepen 3 t/m 8 hebben twee 
lesuren per week gymnastiek van een 
vakleerkracht. 
Sportkleding moet in groep 3 t/m 8 
gedragen worden tijdens de gymles, 
hieronder valt ook een sporthoofddoek 
voor meisjes die normaal een hoofddoek 
dragen. In verband met de hygiëne raden 
wij u aan uw kind gymschoenen mee te 
geven en in verband met de veiligheid 
sieraden thuis te laten. Wij gaan ervan uit 
dat uw kind elke les de gymkleding bij zich 
heeft. Mocht dit niet het geval zijn, dan 
nemen wij contact met u op.

 h
HOOFDLUIS
Regelmatig worden de kinderen op 
hoofdluis gecontroleerd. Wanneer er 
hoofdluis wordt aangetroffen, worden de 
ouders ingelicht
 

HUISWERK
Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
al op de basisschool te maken krijgen 
met huiswerk, om hen goed voorbereid 
te laten verschijnen op het Voortgezet 
Onderwijs. De vaardigheden die nodig zijn 
om goed te kunnen plannen en het eigen 
werk te beoordelen, worden op school 
aangeleerd. Het meegeven van huiswerk 
is daar een onderdeel van. 

HULPOUDERS
Onderwijs is de verantwoordelijkheid van 
zowel leerkrachten als ouders. Wij hebben 
u als ouder hard nodig bij bijvoorbeeld het 
voorlezen in de groepen 1 en 2, spelletjes, 
handvaardigheid, excursies, schoolreisjes, 
sportactiviteiten e.d. Alleen samen kunnen 
we het onderwijs voor uw kind nog 
uitdagender maken.

 i
INFORMATIE
Wij hechten veel belang aan een goede 
communicatie met ouders/verzorgers.  
Dit doen wij o.a. door het uitgeven van:
• Een nieuwsbrief (Klim- Op blaadje) dat 
 elke week per mail wordt verzonden en 
 op de website te bekijken is.
• Een app Parro (gratis in de  
 App store en Google Play.
• Deze schoolkalender, die elke ouder 
 aan het begin van het schooljaar  
 ontvangt.

De school heeft een eigen website: 
www.obs-klim-op.nl waarop u allerlei 
informatie vindt. Onder andere de 
Schoolgids. 
Ons bestuur heeft een eigen website: 
www.blickoponderwijs.nl, waarop u 
o.a. de vakantiedata voor de komende 
schooljaren en allerlei regelingen terug 
vindt.

INTERNE BEGELEIDING
Op onze school zijn interne begeleiders 
werkzaam. Zij richten zich o.a. op 
de zorg voor kinderen met leer- en 
gedragsproblemen. Zij kunnen een beroep 
doen op externe deskundigen zoals een 
schoolbegeleider, de schoolarts of CJG. In 
het kader van de wet “Passend Onderwijs” 
maakt onze school deel uit “Passend 
primair onderwijs 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. 

 k
KENNISMAKINGSGESPREKKEN
Aan het begin van het schooljaar worden  
er door alle leerkrachten kennismakings-
gesprekken gehouden. U wordt 
uitgenodigd op woensdag 21 september 
2022  om kennis te maken met de 
leerkracht van uw kind(eren) en in gesprek 
te gaan over het komend schooljaar.

INFO / ONZE SCHOOL VAN A–Z
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KAMP GROEP 8
Voor groep 8 wordt er een kamp 
georganiseerd aan het eind van het 
schooljaar
We logeren in een verblijf met aparte 
jongens- en meisjeskamers.
Aangezien het kamp 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 met de 
directie te bespreken.
Aan dit kamp zijn kosten verbonden.

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. In overleg 
wordt besloten of een kind wel of niet naar 
school kan.

KLACHTEN
Op iedere school gaat er wel eens iets 
mis. In dat geval is het belangrijk dat u uw 
klachten 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 directeur uw aanspreekpunt. 
Leidt ook dit niet tot resultaat dan is 
er tenslotte via ons bestuur ook een 
klachtenregeling.
(zie www.blickoponderwijs.nl).

 l
LEERKRACHTEN GROEPEN
Groep Leerkracht / LIJSTERSINGEL 
1/2a juf Karlijn en juf Sanne                                      
1/2b juf Mirjam                                      
1/2c juf Anouscka en juf Kristel              
3  juf Ingrid en juf Renate                  
4  juf Paula en juf Joyce (stagiaire)               
5  juf Merel                                         
6  meester Ton en en tijdelijke  
7/8     vervanger (na de herfstvakantie 
  Juf Nese)                                   
7  juf Linda en meester Ruben          
8   juf Suus en meester Ruben          

Groep Leerkracht / BONGERD 
1/2a juf Mahnaz                                    
1/2b Deveney en juf Kim                       
3/4 Juf Phylicia en juf Diana                  
5/6 meester Leonard en  
  meester Rutger                                            
7/8     Tijdelijke vervanger en Juf 
  Angelique (na de kerstvakantie 
  Juf Milou)                                       

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 wordt  “Zien” 
gebruikt.Zo kunnen wij zien hoe de 
vorderingen op langere termijn zijn.

LEERPLICHT
Kinderen zijn vanaf hun 5e jaar 
leerplichtig. Is een vierjarige echter 
ingeschreven op een school, dan dient 
hij/zij ook zeer regelmatig te komen en 
afgemeld te worden bij afwezigheid.  
Het is niet toegestaan kinderen voor hun 
vierde verjaardag al te plaatsen. Er zijn 
wel een aantal wendagen voor kinderen 
die ingeschreven staan en nog 4 moeten 
worden.

LOGOPEDIE
Leerkrachten kunnen ouders adviseren 
hun kind te laten behandelen vanwege 
taal-, spraak- of stemproblemen. Voor 
een eventuele behandeling kunt u op 
school terecht. Wij werken samen met 
het centrum voor logopedie. U kunt via de 
intern begeleider een afspraak maken.

 m
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
(MR)
Wij vinden het belangrijk dat ouders 
worden betrokken bij de vorming van het 
beleid. Daarom kent onze school een 
medezeggenschapsraad, samengesteld 
uit ouders én leerkrachten.
De vergaderingen zijn door alle ouders als 
toehoorder bij te wonen. Voor informatie 
kunt u bij de leden van de MR of op school 
terecht. De werkwijze van de mede- 
zeggenschapsraad is terug te vinden in 

het medezeggenschapsraadreglement dat 
u kunt inzien op school. 
Mail voor de MR kunt u richten aan:
mr-klimop@blickoponderwijs.nl
De Medezeggenschapsraad maakt haar 
eigen jaarverslag.

MEDICIJNEN
Het komt voor dat kinderen onder 
schooltijd medicijnen moeten gebruiken. 
In verband met de veiligheid worden de 
medicijnen bij de leerkracht ingeleverd. 
De verantwoordelijkheid ligt echter bij de 
ouders. Bij structureel gebruik moet er een 
verklaring worden ondertekend aan het 
begin van ieder schooljaar

MOBIELE TELEFOONS
Mobiele telefoons van leerlingen zijn 
op school onder strikte voorwaarden 
toegestaan. Zodra de leerlingen de 
school binnenkomen, dienen de telefoons 
uitgezet te worden. Mocht een telefoon 
binnen schooltijd toch afgaan, dan wordt 
deze door de leerkracht ingenomen. 
Alleen de ouders/verzorgers kunnen de 
telefoon weer op school ophalen. De 
school draagt geen verantwoordelijkheid 
voor beschadiging, vermissing, diefstal, 
e.d. van meegenomen telefoons.
Ook adviseren wij u dringend jonge 
kinderen geen mobiele telefoon mee te 
geven naar school.
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OMGANGSREGELS
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. Ook verwachten wij van 
ouders dat zij nooit eigen rechter gaan 
spelen bij ruzies, maar de leerkracht of 
directie inschakelen!
Voor de kinderen gelden de volgende 
regels :
• Ga prettig met elkaar om.
• Aardig zijn is wel zo leuk.
• Kom niet aan de ander als de ander  
 dat niet wil.
• Noem elkaar alleen bij de voornaam.
• Ben je boos, zeg het tegen de ander.
 Laat de ander ook eens uitpraten.
• Als je wilt dat iemand iets voor je doet, 
 vraag het dan.
• Zoek eerst zelf een oplossing, ga 
 daarna naar de juf of meester.
 
Deze regels gelden op school en op 
het schoolplein. Wekelijks besteden wij 
aandacht aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Wij werken met de methode 
Vreedzame school.

OUDERAVONDEN
We kennen op school verschillende 
ouderavonden:
Driemaal per jaar zijn er ouder-

gesprekken. Dit zijn zogenaamde
10-minutengesprekken. Het eerste 
gesprek is in september, dit is een 
kennismakingsgesprek, het tweede in 
februari in combinatie met het rapport, het 
derde in juni ook met het rapport.
Wij rekenen op uw betrokkenheid als 
ouder en verwachten u dan ook op deze 
avonden op school.

OUDERBIJDRAGE
De activiteiten van de ouderraad worden 
betaald uit de ouderbijdrage.
Zaken als Sint, Kerst, Pasen en excursies 
worden hiervan betaald. De ouderbijdrage 
heeft een vrijwillig karakter, maar zonder 
de inkomsten uit de ouderbijdrage 
kunnen de specifieke activiteiten niet 
georganiseerd worden. De ouderraad 
vertrouwt erop dat u de ouderbijdrage 
betaalt, zodat uw kind kan meedoen aan 
de verschillende activiteiten gedurende 
het schooljaar.
De gemeente heeft een regeling voor 
ouders met een laag inkomen om deze 
bijdrage te kunnen betalen. Vraag op 
school naar de mogelijkheden.

OVERGANG / DOUBLURE
Op De Klim- Op 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 ouders, besloten 
een kind te laten doubleren. Kleuters 
die in oktober, november en december 6 

jaar worden, zullen in hun kleuterperiode 
extra zorgvuldig gevolgd worden in hun 
ontwikkeling, voor wij een besluit nemen 
over het wel of niet starten in groep 3.
Meer hierover kunt u terugvinden in ons 
zorgplan, dat ter inzage aanwezig is.

OVERIG PERSONEEL
Behalve de groepsleerkrachten hebben wij 
nog meer mensen werken die de school 
elke dag draaiende houden.
Mw. Ineke Soetermeer is onderwijs-
ondersteuner op de locatie Bongerd.
Mw. Carola Imren is onze conciërge op  
de locatie Roerdomplaan.

 p
PASSEND ONDERWIJS
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 ouders 
bekijken op welke school binnen ons 
samenwerkingsverband “Passend primair 
onderwijs aan den IJssel” uw kind het voor 
hem of haar meest geschikte onderwijs 
kan volgen.

PLEINWACHT
Tijdens de pauze houden leerkrachten 
toezicht op het plein.  

 r
RAPPORTEN
JAlle leerlingen krijgen twee keer per jaar 
een rapport. In februari en aan het eind 
van het schooljaar. Het rapport is een 
map die de hele schoolperiode meegaat 
en wordt aangevuld. De rapportmap moet 
dus steeds worden ingeleverd, aan het 
eind van groep 8 mag de leerling de map 
houden.

ROOKVRIJE EN VEILIGE  
SCHOOL 
We vinden het belangrijk om een voor 
kinderen gezond werkklimaat te creëren. 
We letten daarom op veiligheidsaspecten 
in de school. Daarnaast mag in het hele 
gebouw en op het schoolplein niet gerookt 
worden.

ROOSTERVRIJE DAGEN
Roostervrije dagen zijn dagen die 
bedoeld zijn voor de leerkrachten om de 
administratie bij te werken en de rapporten 
voor te bereiden. De kinderen zijn dan vrij. 
De data staan op deze kalender.
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SCHOOLARTS
U kunt altijd bij de schoolarts of 
jeugdverpleegkundige terecht voor vragen 
over gezondheid, opvoeden en opgroeien.
Ouders van oudste kleuters krijgen een 
uitnodiging voor een onderzoek naar 
lengte, gewicht, ogen en oren. Dit vindt 
buiten de school plaats in aanwezigheid 
van een ouder.

SCHOOLFESTIVITEITEN
Naast het lesgeven wordt uiteraard ook 
aandacht besteed aan feesten als Sint, 
Kerst en Pasen. Daarnaast gaan we elk 
jaar met groep 3 t/m 7 op schoolreis, is er 
een kamp voor groep 8. 
In deze kalender vindt u de data van deze 
activiteiten terug.
Deze festiviteiten worden betaald uit 
de vrijwillige ouderbijdrage. Zonder de 
bijdrage van de ouders kunnen ze niet 
plaatsvinden aangezien de school hier 
geen subsidie voor ontvangt. Heeft u een 
uitkering of een laag inkomen dan kan via 
de school een aanvraag worden ingediend 
bij de gemeente om deze kosten te laten 
vergoeden.

SCHOOLFOTOGRAAF
Elk jaar komt de schoolfotograaf langs om 
portret- en groepsfoto’s te maken. Ook 
maakt hij foto’s van broertjes en zusjes. 
De datum is op deze kalender terug te 
vinden.

SCHOOLGIDS EN 
SCHOOLPLAN
De schoolgids wordt op de website 
gepubliceerd en kan op verzoek 
meegegeven worden. Het schoolplan ligt 
ter inzage bij de directie. 

SCHOOLPLEIN
We vinden het belangrijk om een voor 
kinderen gezond werkklimaat te creëren. 
We letten daarom op veiligheidsaspecten 
in de school. Daarnaast mag in het 
hele gebouw en op het schoolplein niet 
gerookt worden. Ook huisdieren zijn niet 
toegestaan op het schoolplein.

SCHOOLREIS
De groepen 1 t/m 7 gaan jaarlijks op 
schoolreis. 

SCHOOLTIJDEN
Onze schooltijden zien er voor alle 
groepen als volgt uit:

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

Om 8.20 uur gaat de 1e bel. De leerlingen 
kunnen de school betreden. Om 8.30 uur 
gaat de 2e bel en starten de lessen.

SPORTTOERNOOIEN
Wij doen als school mee aan diverse 
sporttoernooien, waaronder schoolvoetbal, 
basketbal en korfbal. Kinderen kunnen 

zich voor de activiteiten waaraan hun 
groep deelneemt opgeven. Deze 
activiteiten staan vermeld op de kalender.

STAGIAIR(E)S
Onze school stelt stageplaatsen 
beschikbaar voor leraren en onderwijs-
assistenten in opleiding. Onder de 
eindverantwoordelijkheid van de groeps-
leerkracht oefenen deze stagiair(e)s al 
hun toekomstige werkzaamheden.

STUDIEDAGEN
Er zijn dit schooljaar meerdere 
studiebijeenkomsten voor het team 
gepland. Op deze (mid-) dagen hebben de 
kinderen vrij en houdt het team zich bezig 
met allerlei (nieuwe) ontwikkelingen. De 
data van deze (mid-) dagen vindt u op de 
kalender. 

 t
TE LAAT KOMEN
Te laat komen is storend voor de 
leerkracht en medeleerlingen, maar ook 
vervelend voor uw kind zelf. Leerlingen 
dienen om 8.30 uur in het lokaal te zijn.  
Te laat komen wordt genoteerd. 
Na 8.30 kunt u niet meer mee naar de 
klas. Indien kinderen regelmatig te laat 
komen, dan bespreekt de leerkracht dit 
met de ouder(s)/verzorger(s). 

Mocht dit geen effect hebben, dan meldt 
de leerkracht dit aan de directie, die 

eventueel de leerplichtambtenaar kan 
inschakelen.

TUSSENDOORTJES
Halverwege de ochtend hebben wij een 
kleine pauze. De kinderen mogen dan iets 
(zonder prik) drinken en een stuk fruit (of 
eventueel een gezonde koek of brood) 
eten. Zeker geen snoep of chips! Graag 
voor de kleuters een geschild stukje fruit. 
Ook om 12 uur is er de gelegenheid om 
iets te eten en drinken.

 v
VAKANTIEROOSTER 2021–2022 
Het vakantierooster voor het schooljaar 
2021–2022 vindt u op in deze kalender, de 
app en op onze site.

VAKANTIES
Alle vakanties en vrije dagen vindt u terug 
op deze schoolkalender. Vakanties worden 
o.a. vastgesteld door het ministerie en 
de besturen van andere scholen. 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.

VERJAARDAGEN
Als uw kind jarig is, kan dat gevierd 
worden op school. Het jarige kind mag 
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(vervolg VERJAARDAGEN) 
dan trakteren in de klas. Wij stellen het 
op prijs als uw kind een gezonde traktatie 
trakteert. Geeft u liever niet te grote 
hoeveelheden snoep mee.

VERTROUWENSPERSOON
De stichting Blickoponderwijs heeft 
externe vertrouwenspersonen ingehuurd 
om ouders, leerlingen en medewerkers in 
diverse situaties te ondersteunen. 
De vertrouwenspersonen van de scholen 
staan vermeld op de website van onze 
scholen. De vertrouwenspersonen op 
stichting niveau zijn:
Externe vertrouwenspersonen:  
• Dhr. J. Meijboom,  
• Mw. E. Rietveld-van Santvoord
Externe vertrouwenspersoon integriteit 
(klokkenluidersregeling):  
• Dhr. H. Kelderman
Onze vertrouwenspersonen zijn werkzaam 
bij de CED Groep en alle drie te bereiken 
via:
evp@cedgroep.nl.
Onze vertrouwenspersonen zijn verplicht 
tot geheimhouding van alles wat zij in hun 
functie te weten komen.

VERVANGING BIJ ZIEKTE
Wanneer een leerkracht door omstandig-
heden 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. Slechts bij hoge uitzondering 
worden er kinderen naar huis gestuurd. 
(Kinderen die niet kunnen worden 
opgevangen, blijven op school).
Het huidige lerarentekort levert zorg op bij 
het vinden van geschikte vervanging.
               
VERZEKERING 
Op school geldt uw eigen 
aansprakelijkheidsverzekering en 
ziektekostenverzekering. Alleen in 
noodgevallen kan, onder voorwaarden, 
een beroep gedaan worden op een 
bovenschoolse ongevallenverzekering. 
Meer informatie hierover kunt u bij de 
directeur verkrijgen.

VOORTGEZET ONDERWIJS
De kinderen van groep 8 bereiden we 
uitgebreid voor op de overgang naar het 
Voortgezet Onderwijs. Er wordt veel in de 
groep over de schoolkeuze gesproken.
In juni van groep 7 krijgen de kinderen een 
voorlopig advies.
Het definitieve advies van groep 8 volgt in 
februari.
De school doet mee aan de centrale 
eindtoets. Eventueel is het mogelijk om 
bij een hogere score dan verwacht het 
advies naar boven bij te stellen. Uiteraard 
in overleg met ouders en kind.
Ze kunnen zich ook op de open dagen van 
de scholen voor V.O. gerichter oriënteren.

Ook wordt er een scholenmarkt 
georganiseerd, de datum staat in deze 
kalender.

VREEDZAME SCHOOL
De Klim-Op is een Vreedzame school. In 
6 blokken besteden we elk jaar aandacht 
aan hoe we met elkaar omgaan op onze 
school. Hou de website in de gaten want 
daarop kunt u zien met welk blok we bezig 
zijn en wat voor thema er centraal staat

 w
WEBSITE
Op onze website vindt u, naast actuele 
informatie, de nieuwsbrief, algemene 
informatie over de school, verslagen en 
foto’s van tal van activiteiten. U vindt onze 
website onder www.obs-klim-op.nl
Ook ons bestuur heeft een eigen website. 
Zo vindt u op www.blickoponderwijs.nl 
onder andere de vakantiedata voor de 
komende schooljaren.
 
WENNEN IN GROEP 1
In de weken voordat uw kind bij ons op 
school komt, mag het alvast 5 dagdelen 
verdeeld over 5 weken komen “wennen”. 
De leerkracht van de groep maakt 
daarvoor een afspraak met u. 

 z
ZIEKMELDEN
Indien uw kind door ziekte of anderszins 
verhinderd is de school te bezoeken, 
dan verzoeken wij u dit tijdig aan ons 
te melden. Altijd telefonisch melden tot 
uiterlijk 9.00 uur. 

LOCATIE LIJSTERSINGEL:
T 010 450 24 59

LOCATIE BONGERD:
T 010 450 78 40
 
Alleen op deze manier kunnen we 
er verzekerd van zijn dat een kind 
daadwerkelijk op de plek is waar het  
hoort te zijn.
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