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A–C 

SCHOOLTIJDEN

Op onze school hebben we een 
continurooster. Groep 1 t/m 8 gaan  
elke dag van 8.30 – 13.45 uur naar 
school. Om 8.20 uur gaat de eerste  
bel, de kinderen mogen dan naar  
binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede  
bel, de kinderen moeten dan in de klas 
zijn om op tijd te kunnen beginnen.  
Aan het einde van de dag brengen de 
leerkrachten van de groepen 1 t/m 4  
de kinderen naar buiten.

Schooltijden groep 1 t/m 8
Maandag, Dinsdag, Woensdag,
Donderdag, Vrijdag 
  08.30 – 13.45 uur

VAKANTIES

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

Herfstvakantie  19-10 t/m 27-10 2019

Kerstvakantie  21-12 2019 t/m  
 05-01 2020               

Voorjaarsvakantie 22-02 t/m 01-03 2020

Meivakantie 25-04 t/m 10-05 2020

Zomervakantie 18-07 t/m 30-08 2020

BELANGRIJKE 
TELEFOONNUMMERS & 
E-MAIL-ADRESSEN

Centrum voor Jeugd en Gezin
Mariska Vos 
T 010 201 01 10 of 06 2249 08 79  
m.vos@cjgrijnmond.nl

CJG Krimpen aan den IJssel, 
Groenendaal 1,  
2922 CJ Krimpen aan den IJssel 
T 010 444 46 16   
www.cgjkrimpenaandenijssel.nl 

De schoolmaatschappelijk werkster, 
Inge v/d Heuvel is te bereiken via de  
intern begeleider en via de website van  
de school: www.obskortland.nl

Interne begeleiding onderbouw (1-4): 
Marjolein Bestman 
m.bestman@blickoponderwijs.nl 

Interne begeleiding bovenbouw(5-8): 
Truus van der Wal 
t.vanderwal@blickoponderwijs.nl

Ouderraad
U kunt contact opnemen met de leden  
van de OR via:  
or-kortland@blickoponderwijs.nl 

Kindcentrum Kortland afdeling 
Klantadvies, is te bereiken via 
klantadvies@kinderdam.nl of bel naar  
T 010 443 00 36 

OBS KORTLAND

locatie Lansingh Zuid (LZ)
Ouverturelaan 105
2926 PT Krimpen aan den IJssel
T 0180 512 916

locatie Centrum (C)
Jozef Israëlsstraat 2
2923 CH Krimpen aan den IJssel  
T 0180 512 477

www.obskortland.nl

INFO 

INFO / SCHOOLTIJDEN, VAKANTIES, ZIEKMELDEN / AFWEZIGHEID, BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS & E-MAILADRESSEN

ZIEKMELDEN / AFWEZIGHEID

Wanneer uw kind ziek is en niet naar 
school kan komen wordt u verzocht dit 
’s morgens voor 08.30 uur door te 
geven via telefoonnummer 0180 512 916 
(locatie LZ) of 0180 512 477 (locatie C) 
of via de app Schoolpraat. De melding 
wordt doorgegeven aan de leerkracht 
van uw kind. U kunt de ziekmelding ook 
persoonlijk doen bij de leerkracht. 
Het niet tijdig ziekmelden van uw 
kind wordt gezien en genoteerd als 
ongeoorloofd schoolverzuim.
 
Ziek- of afmelden kind:

T 0180 512 916 (LOCATIE LZ)
T 0180 512 477 (LOCATIE C)



A–C 

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

Voor u ligt de nieuwe schoolkalender van 
OBS Kortland!

In een fris nieuwe jasje en boordevol 
informatie. 
We hopen u hiermee te informeren over 
alles wat voor u, als ouder of verzorger, 
nuttig is. Voor actuele informatie kunt u 
ook Schoolpraat in de gaten houden. Dat 
is de nieuwe informatie-app, die begin van 
het schooljaar geïntroduceerd wordt. 
Onze school staat voor goed onderwijs! 
Waarbij er ruimte is voor ieders talent. 
Naast de basisvakken, rekenen, taal en 
lezen, besteden we ruim aandacht aan 
21-eeuwse vaardigheden. Dat gaat niet 
alleen over ICT vaardigheid, maar ook 
om zaken als samenwerken en initiatief 
nemen. Als ‘Vreedzame School’ leren 
we kinderen hoe ze met zichzelf en met 
elkaar om kunnen gaan.
Kortom: we begeleiden de kinderen 
om de stap naar volwassenheid vol 
zelfvertrouwen te kunnen maken. 

Onze uitgangspunten zijn:
• We richten het onderwijs zo in, dat uw 
 kind een ononderbroken leerproces kan 
 doorlopen.
• We organiseren het onderwijs zo in, 
 dat uw kind zich kan ontwikkelen in 
 overeenstemming met zijn/ haar niveau.
• We besteden tijd en aandacht aan de 
 sociaal-emotionele ontwikkeling van uw 
 kind.
• We dragen zorg voor een veilige, 
 kindvriendelijke sfeer waarin uw kind 
 zich thuis voelt.
• We benaderen kinderen positief.
• We leren uw kind samen te werken en 
 zelfstandig te denken.
• We leren uw kind om op basis van 
 gelijkwaardigheid en respect met elkaar 
 om te gaan.
• We leren uw kind om verdraagzaam te 
 zijn binnen de samenleving en rekening 
 te houden met de algemeen geldende 
 waarden en normen.
 
We wensen u en uw kind een plezierig 
schooljaar toe! Samen met u maken we er 
een tof jaar van!

Team van OBS Kortland

WELKOM!

» boeiend leren in Capelle en Krimpen



obs Kortland
T 0180 512 477 (locatie Centrum)  
T 0180 512 916 (locatie Lansingh-Zuid)
www.obskortland.nl 

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

09

02

16

23

30

10

03

17

24

01

11

04

25

02

12

05

19

26

03

13

06 07– 08

14 –15

21– 22

28 –29

20

27

04 05– 06

18

!

36

37

38

39

40

Eerste schooldag

OR vergadering

Week van de afstemmings-
gesprekken 

Start Kinderboekenweek 
Afstemmingsgesprekken
(vandaag ook  
de avond)

Roostervrije dag

MR

MR vergadering LZ

informatieavond C
schoolfotograaf C

informatieavond LZ informatieavond Plusklas
schoolfotograaf LZ



obs Kortland
T 0180 512 477 (locatie Centrum)  
T 0180 512 916 (locatie Lansingh-Zuid)
www.obskortland.nl 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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NOVEMBER

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND

!

Kerstvakantie

Kerstfeest
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GELUKKIG NIEUWJAAR!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG WEEKEND
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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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BIBLIOTHEEK OP SCHOOL
Op onze school hebben wij een 
samenwerking met de bibliotheek, 
genaamd ‘de Bieb op school’. Dit houdt in 
dat iedere groep een eigen ‘klassenbieb’ 
krijgt en daarnaast gebruik kan maken 
van de ‘schoolbieb’. Hierdoor willen wij 
het leesplezier vergroten. Bibliotheek 
op school is in samenwerking met de 
bibliotheek Krimpen aan den IJssel. Zij 
bewaken een actueel en divers aanbod.

BUITENSCHOOLSE EN 
CULTURELE ACTIVITEITEN
Hieronder verstaan we excursies en 
schoolreisjes, maar ook diverse sport-, 
spel- en culturele activiteiten, soms buiten 
de normale schooltijden om. 
Ook vinden we het belangrijk dat de 
kinderen zich goed kunnen uiten d.m.v. 
toneel en muziek.
U kunt bijvoorbeeld denken aan  
schoolvoetbal, bezoek kinderboerderij,
een bezoek van een kinderboeken-
schrijfster, bezoek van en/ of aan de 
muziekschool. De meeste activiteiten 
worden verzorgd door Synerkri. 

CENTRUM VOOR JEUGD EN 
GEZIN (CJG)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
is de plek voor vragen over opvoeden, 
opgroeien, verzorging en gezondheid. 
Daarnaast ook voor advies, ondersteuning 
en hulp op maat. Het CJG is er voor 
ouders, kinderen en jongeren. Het CJG 
ziet kinderen vanaf de geboorte, op 
de basisschool en op het voortgezet 
onderwijs. In het CJG werken jeugdartsen, 
verpleegkundigen, gezinscoaches, 
pedagogen en andere hulpverleners met 
elkaar samen. 

Het CJG in Krimpen is gehuisvest in het 
gezondheidscentrum.
In groep 2 wordt ieder kind met zijn/ haar 
ouders uitgenodigd voor het ‘preventief 
gezondheidsonderzoek’. Naast controle 
van de groei, ogen en oren bespreekt de
jeugdverpleegkundige of -arts de 
ontwikkeling en de gezondheid van uw 
kind.
Ook is er de mogelijkheid om eventuele 
problemen rond gedrag, opvoeding en 
school te bespreken.

Vooraf neemt de verpleegkundige contact 
op met de school om te informeren of er 
zaken zijn waaraan, tijdens het onderzoek, 
extra aandacht moet worden besteed.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt 

u en uw kind uit. De jeugdverpleegkundige 
en jeugdarts van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen, 
op school of op het CJG. Bijvoorbeeld 
tijdens een gesprek in groep 2 of als uw 
kind een prik krijgt. Daarnaast heeft het 
CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in 
het schoolzorgteam en is aan de school 
van uw kind een jeugdverpleegkundige 
verbonden. 

Uitnodiging groep 2: meten, wegen en 
meer 
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt 
u een uitnodiging om samen langs 
te komen voor een afspraak op het 
CJG of op school. Bij de uitnodiging 
zitten twee vragenlijsten. Tijdens de 
afspraak onderzoeken we de ogen, oren 
en motoriek van uw kind. Ook wordt 
uw kind, in ondergoed, gemeten en 
gewogen. Aansluitend is er ruimte om 
met de jeugdarts in gesprek te gaan. We 
gebruiken hiervoor de antwoorden van de 
ingevulde vragenlijsten. Heeft u vragen 
over de opvoeding, thuis- of schoolsituatie 
of gezondheid van uw kind, dan kunt u ze 
stellen. 

Uitnodiging 9 jaar: vaccinaties 
In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, 
krijgt het een uitnodiging voor twee 
vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, 
tetanus en polio en de BMR-prik tegen 
bof, mazelen en rode hond. U ontvangt 
hierover vooraf een brief via het RIVM. 

Uitnodiging groep 7: meten, wegen en 
meer
Wanneer uw kind in groep 7 zit, krijgt u 
een brief waarin we u de mogelijkheid 
geven een afspraak met ons te maken. 
U kunt zelf kiezen of u dit wilt. Redenen 
kunnen zijn: 
• U maakt zich zorgen, bijvoorbeeld 
 omdat uw kind niet goed slaapt. 
• U heeft vragen, bijvoorbeeld over 
 voorbereiden op het voortgezet 
 Onderwijs. 
• U heeft het idee dat uw kind niet lekker 
 in het vel zit. 
• Uw kind is te zwaar, of juist te licht, en 
 daarover wilt u advies. 
Soms sturen wij gelijk een uitnodiging voor 
een afpraak met de jeugdverpleegkundige. 
Bijvoorbeeld omdat wij ons zorgen 
maken, graag iets met u en uw kind willen 
bespreken of omdat u eerder zelf heeft 
aangegeven een afspraak te willen. 

Schoolziekteverzuim 
Samen met de school van uw kind wil 
het CJG meer aandacht geven aan 
kinderen, die door ziekte niet naar school 
kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan 
gevolgen hebben voor de schoolprestaties 
en daardoor ook voor het welzijn en de 
gezondheid van uw kind. Uw kind wordt 
dan, met medeweten van u, door de 
school aangemeld bij de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige van het CJG. 
Zorgteam op school

INFO / ONZE SCHOOL VAN A–Z
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(vervolg CENTRUM VOOR JEUGD EN 
GEZIN (CJG)  
Het zorgteam bestaat uit verschillende 
deskundigen, die met elkaar overleggen 
en verbonden zijn aan de school. 
Afhankelijk van de vraag kan school 
de jeugdverpleegkundige van het CJG 
uitnodigen om deel te nemen aan het 
zorgteam. Hier wordt u altijd van op de 
hoogte gebracht. 

De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over 
voeding, beweging, slapen, luisteren of 
(faal)angst? De jeugdverpleegkundige 
luistert naar u en denkt graag met u mee! 
De jeugdverpleegkundige die verbonden 
is aan de school van uw kind, is:  
Mariska Vos,  
T 010 201 01 10 of 06 2249 08 79,
e-mail: m.vos@cjgrijnmond.nl 

Alles over gezond en veilig opgroeien: 
Het CJG is dé plek waar ouders, 
verzorgers, kinderen, jongeren en 
professionals terecht kunnen met 
vragen over gezondheid, opvoeden, 
opgroeien en verzorging. Er werken 
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 
doktersassistenten, pedagogen en andere 
deskundigen om samen met u gezond en 
veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te 
maken. 

Als u dat wilt, bieden zij u en uw kind (tot 
18 jaar) ook advies en ondersteuning. 

Voor meer informatie over het CJG, 
privacy of voor opvoedinformatie:

CJG Krimpen aan den IJssel, 
Groenendaal 1,  
2922 CJ Krimpen aan den IJssel,  
T 010 444 46 16,  
www.cgjkrimpenaandenijssel.nl 

CONTACT MET DE 
LEERKRACHTEN
Drie keer per jaar nodigen we alle 
ouders uit om te praten over uw kind 
tijdens de contactavond. We starten met 
afstemmingsgesprekken en er zijn nog 
twee contactweken gekoppeld aan het 
rapport. Daarnaast is het soms nodig 
om tussendoor contact te hebben, dit 
kan op initiatief van de leerkracht of van 
de ouders. U kunt altijd in overleg een 
afspraak maken met de juf of meester van 
uw kind. Hierbij gaat onze voorkeur uit na 
schooltijd.

FIETSEN
Wie op de fiets naar school komt, zet de 
fiets op slot op de daarvoor bestemde 
plaats. 
U blijft zelf verantwoordelijk voor de 
fiets van uw kind. De school is niet 

aansprakelijk voor diefstal of vernieling 
van de fiets. 
We verwachten dat iedereen, zowel 
kinderen als volwassenen, niet op het 
plein fietst, maar met de fiets aan de hand 
loopt.

FOTO’S EN FILM 
Op school worden regelmatig foto’s en/of 
filmopnames gemaakt. 
De foto’s worden bijvoorbeeld in school 
opgehangen of op onze website geplaatst. 
Ook kunnen deze gebruikt worden voor 
intern gebruik of studie. Bij de inschrijving 
heeft u een toestemmingsverklaring 
getekend en is er bij het team bekend wie 
er wel of niet gefotografeerd mag worden.

GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden voorwerpen worden bewaard 
tot de kerstvakantie, voorjaarsvakantie en 
zomervakantie. 

GODSDIENSTONDERWIJS
Deze lessen worden gegeven in groep 
6 en 7. Aan het eind van groep 5 en 6 
krijgt uw kind een formulier mee waarop 
u kunt aangeven of uw kind deze lessen 
gaat volgen. Het IKOS (Interkerkelijk 
Onderwijs op Scholen) draagt zorg voor 
de inhoud en de verzorging van de 
godsdienstlessen. Kinderen die geen 
godsdienstles volgen, krijgen les van  

hun eigen leerkracht.
In de bovenbouwgroepen wordt 
daarnaast, tijdens de zaakvakken, 
aandacht besteed aan de bekende 
wereldgodsdiensten. 

GYMLES
Groep 1 en 2 krijgen bewegingsles in het 
speellokaal in de school of spelen buiten 
op het kleuterplein. De groepen 3 t/m 8 
hebben één keer per week gymnastiek in 
de gymzaal aan de Groenendaal en de 
gymzaal aan de Dr. Thijsselaan. Voor alle 
groepen worden de lessen  verzorgd door 
een vakleerkracht. Speciale sportkleding 
is gewenst. 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.

HOOFDLUIS
Dankzij de inzet van vrijwilligers worden 
de kinderen na elke vakantie nagelopen 
op hoofdluis. Ook dit schooljaar is het de 
bedoeling deze controle te doen om zo de 
aanwezigheid en overlast van hoofdluis tot 
een minimum te beperken.

HUISWERK
Wij vinden het belangrijk dat kinderen al 
op de basisschool te maken krijgen met 
huiswerk. 
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(vervolg HUISWERK)
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. 

Vanaf groep 3 krijgen kinderen, die extra 
oefening nodig hebben, incidenteel 
huiswerk mee. De kinderen oefenen de 
opgegeven leerstof ook altijd op school. 

Vanaf groep 5 wordt er huiswerk 
meegegeven voor het leren van topografie 
en vanaf groep 6 ook voor het leren van 
toetsen voor bijvoorbeeld aardrijkskunde. 

In groep 7 en 8 krijgen de kinderen 
daarnaast ook huiswerk voor rekenen 
(bijvoorbeeld redactiesommen) en taal 
(bijvoorbeeld werkwoordspelling). Ook 
wordt er aandacht besteed aan het 
agendagebruik. 

HULPOUDERS
Wij maken veel gebruik van hulpouders. 
Ouders helpen ons onder andere bij 
computerlessen, begeleiding op feest- en 
sportdagen en rijden bij uitstapjes.
In de nieuwsbrief of door de 
klassenouders van de groep wordt 
regelmatig een oproep gedaan voor 
hulpouders. U kunt zich opgeven bij de 
leerkracht van uw kind.

INFORMATIE
Wij vinden een goede communicatie met 
ouders belangrijk. Dit doen we op de 
volgende manier:
• Schoolpraat: Dit is een app die u kunt 
 downloaden en waarmee u alle 
 informatie over de groep van uw kind 
 in kunt zien. Ook kunt u korte berichten, 
 zoals ziekmeldingen doorgeven.
• De wekelijkse nieuwsbrief. Deze krijgt  
 u in principe elke vrijdag digitaal of, 
 wanneer gewenst, krijgt uw kind een 
 papieren versie mee naar huis.
• Bij de hoofdingang van de school hangt 
 een digitale muurkrant met de laatste 
 nieuwtjes en informatie. 
• Deze schoolkalender die elke ouder aan 
 het begin van het schooljaar ontvangt. 
• Ook kunt u via onze website  
 www.obskortland.nl informatie vinden. 
• Jaarlijks kunt u ook een schoolgids  
 opvragen bij de directeur of downloaden 
 vanaf de website.
• Algemene informatie over schoolse 
 zaken, zoals vakantiedata en allerlei 
 regelingen kunt u vinden op de site van 
 ons bestuur www.blickoponderwijs.nl.

INTERNE BEGELEIDING
Onze intern begeleiders (IB-ers), 
Marjolein Bestman en Truus v.d. Wal, 
houden zich bezig met het ondersteunen 
van de leerkrachten bij het bieden van 
extra zorg aan leerlingen met leer en/ of 

gedragsproblemen. Deze ondersteuning 
bestaat uit advisering, nadere toetsing 
en begeleiding bij de uitvoering van 
individuele hulp- en groepsplannen. De 
leerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor 
de zorg die wordt geboden. 
Op vaste momenten hebben de IB-
ers en de leerkracht gesprekken over 
de ontwikkeling van uw kind. In deze 
besprekingen benut de leerkracht de 
kennis en kwaliteiten van de IB-ers, opdat 
de zorg voor uw kind zo optimaal mogelijk 
wordt. 

De intern begeleider kan een beroep 
doen op externe deskundigen, zoals 
een schoolbegeleider, de jeugdarts of 
schoolmaatschappelijk werk. 
In het kader van de wet “Passend 
Onderwijs” maakt onze school deel uit 
van het samenwerkingsverband Aan den 
IJssel. Indien nodig kan er ook gebruik 
gemaakt worden van de kennis, die 
binnen andere scholen aanwezig is om 
aan (individuele) kinderen passende hulp 
te bieden.

KINDERDAM VSO / BSO
Kindcentrum Kortland, een fijne plek om 
op te groeien.
Ben je op zoek naar opvang voor je 
kind? Binnen Kindcentrum Kortland 
biedt KindeRdam Voorschoolse Opvang 
(VSO), twee peuterspeelgroepen, een 

BSO en een 10+ huis. We zijn gevestigd 
in basisschool Kortland Lansingh-Zuid en 
Kortland Centrum.

Voorschoolse opvang
Met ingang van het nieuwe schooljaar 
2019–2020 verzorgt KindeRdam 
Voorschoolse Opvang (VSO) voor 
de leerlingen van Kortland. De VSO 
start om 7.30 uur op locatie Kortland 
Ouverturelaan. Kinderen kunnen er in  
alle rust even lekker wakker worden  
en nog wat spelen voor ze naar school  
gaan. Een fijne start van de dag!

Peuterspeelgroep Pippeloentje en 
Kortland Centrum
Op onze peuterspeelgroepen krijgen 
kinderen alle ruimte al spelend de wereld 
te ontdekken. Ze leren er samen spelen, 
delen, luisteren, zingen en ook weerbaar 
worden. Op beide peuterspeelgroepen 
bieden we Voor- en Vroegschoolse 
Educatie aan. Door extra aandacht 
te besteden aan sociaal-emotionele, 
cognitieve en motorische vaardigheden 
gaan peuters straks goed voorbereid naar 
de basisschool.

Op peuterspeelgroep Pippeloentje is er 
een grote buitenruimte voor de kinderen, 
maar ook binnen bieden we kinderen 
volop uitdaging. Op peuterspeelgroep 
Kortland Centrum maken we gebruik van 
een fijne groepsruimte, de speelhal en het 
schoolplein van de onderbouw. 
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(vervolg KINDERDAM VSO / BSO)
De peuterspeelgroepen kenmerken zich 
beiden door een ontspannen, open en 
gezellige sfeer. 

BSO en 10+
Freerunnen, dansen, yoga, zingen, 
bootcampen, animaties maken, 
toneelspelen… Je doet het op de BSO 
Kortland en in het 10+huis. Omdat we 
kinderen graag een TOFFE TIJD willen 
bieden. Een tijd om samen lol te maken 
dus. Maar ook een tijd om op ontdekking 
te gaan. Geen tijd te verliezen dus … Tijd 
voor TOFFE TIJD!
BSO Kortland is gehuisvest in basisschool 
Kortland Langinsh-Zuid. De jongste 
groep van de BSO deelt de ruimte 
met peuterspeelgroep Pippeloentje. 
We vangen er kinderen op tussen vier 
en ongeveer zes à zeven jaar. Naast 
een onderbouwgroep is er ook een 
middenbouwgroep en een 10+ groep 
gehuisvest op deze locatie.
Op de 10+ groep houden we natuurlijk 
goed rekening met de leeftijd van de 
kinderen. We stimuleren ze zoveel 
mogelijk in hun zelfstandigheid en zorgen 
ervoor dat ze straks goed voorbereid naar 
de middelbare school gaan. Kinderen 
kunnen dus hun fietsdiploma halen, 
mogen zelf meedenken over de invulling 
van ons activiteitenprogramma en kunnen, 
met toestemming van hun ouders, 

zelfstandig activiteiten ondernemen met 
groepsgenootjes.

Benieuwd naar de mogelijkheden die 
KindeRdam biedt? Kom vooral eens een 
kijkje nemen bij Kindcentrum Kortland 
of neem contact op met onze afdeling 
Klantadvies. Stuur een mail naar 
klantadvies@kinderdam.nl of bel naar  
T 010 443 00 36.

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.

KLACHTENREGELING
Op iedere school gaat er wel eens iets 
mis. In dit 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 directie uw aanspreekpunt. 
Zoals wettelijk verplicht voldoet ons 
bestuur ook aan het hebben van een 
klachtenregeling, welke te vinden is op de 
site van ons bestuur. 

KLASSENOUDERS
Wij werken op school met klassenouders. 
Dit zijn ouders die de leerkracht kunnen 

ondersteunen bij het activiteiten in de 
klas of het zoeken naar hulpouders bij 
(buitenschoolse) activiteiten.

LEERPLICHT
Verlof aanvragen: 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 bij 
de administratie of via de website.
In de leerplichtwet staat dat het de taak 
van de ouders is ervoor te zorgen dat een 
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 bijlage van het 
verlofformulier. 

Bij overlijden of een huwelijk graag 
een kopie van de kaart bijvoegen. Tot 
een maximum van tien dagen mag de 
directeur van de school op grond van 
vastgestelde regels verlof geven. Voor 
méér dan tien dagen dient u altijd een 
schriftelijke aanvraag te doen bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente 
Krimpen aan den IJssel. 

Zorgt u er wel voor dat uw verlofaanvraag 
minimaal acht weken voor de verlofdatum 
bij de directie van de school aanwezig is!

LEERLINGVOLGSYSTEEM
Om de ontwikkeling van uw kind te volgen, 
wordt er met een leerlingvolgsysteem 
gewerkt. Wij kunnen dan bewaken of uw 

kind de juiste ontwikkeling doormaakt en 
desgewenst de juiste acties ondernemen. 
Voor de leervakken maken we gebruik van 
diverse CITO-toetsen. De resultaten van 
deze toetsen staan op het rapport van uw 
kind en worden met u besproken.

LOGOPEDIE
Alle kinderen in groep 2 worden 
door een logopediste gescreend op 
eventuele spraakstoornissen. Door 
de leerkracht wordt u op de hoogte 
gebracht van deze uitslag en krijgt u 
eventueel advies over het vervolg. Ook 
leerlingen in hogere leerjaren kunnen 
bij een vermoeden van een probleem 
in de spraak- taalontwikkeling worden 
onderzocht. Meestal vergoedt uw 
ziektekostenverzekering de behandeling.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
(MR)
Wij vinden het belangrijk dat de ouders 
betrokken worden bij de vorming van 
het beleid op school. Daarom kent onze 
school een medezeggenschapsraad (MR), 
samengesteld uit ouders en leerkrachten. 
De MR bestaat uit de volgende personen: 
 
Oudergeleding:
• Paul Plomp
• Kevin Giese
• Karin Noordanus
• Harm Rebergen
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(vervolg MEDEZEGGENSCHAPSRAAD)

Personeelsgeleding: 
• Marianne Heikoop
• Denise Lutz
• Fenna Rolloos

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. Tevens kunt u op onze site ook 
het nodige over de MR vinden. 

MEDICIJNGEBRUIK
Binnen onze school is een aantal 
leerlingen dat medicijnen inneemt. De 
verantwoordelijkheid hiervoor blijft bij 
de ouders. Zij zullen de leerkracht goed 
moeten informeren. Denk hierbij ook aan 
incidentele medicatie, bij bijvoorbeeld 
een pinda-allergie. Voor het toedienen 
van medicatie vragen wij ouders een 
verklaring te ondertekenen.

MOBIELE TELEFOONS
Ons advies is om mobiele telefoon thuis 
te laten (zie ‘VERZEKERING’). Mocht u 
het in uitzonderlijke situaties nodig vinden 
dat uw kind een mobiele telefoon bij zich 
heeft, dan is de schoolafspraak dat die 
onder schooltijd uitstaat. U, als ouder, blijft 
verantwoordelijk voor het meegeven van 
de telefoon. 
De school draagt geen verantwoordelijk-

heid voor beschadiging, vermissing, 
diefstal etc. van meegenomen telefoons. 
Hebt u een dringende boodschap voor 
uw kind, dan kunt u bellen naar de locatie 
waar uw kind zit.

MOTORIEK
Alle kinderen in groep 2 worden door 
een kinderoefentherapeut gescreend 
op eventuele motorische problemen. 
Door de leerkracht wordt u op de hoogte 
gebracht van deze uitslag en krijgt u 
eventueel advies over het vervolg. Ook 
leerlingen in hogere leerjaren kunnen 
bij een vermoeden van een probleem 
in de motorische ontwikkeling worden 
onderzocht. Meestal vergoedt uw 
ziektekostenverzekering de behandeling.

OUDERAVONDEN & RAPPORT
INFORMATIEAVOND
Deze wordt altijd aan het begin van het 
schooljaar gehouden. In de groep van 
uw kind geeft de leerkracht informatie en 
uitleg over hoe er het komend schooljaar 
in de groep wordt gewerkt. Op de kalender 
kunt u vinden wanneer de informatieavond 
staat gepland.

Contactavonden
Twee keer per schooljaar krijgen de 
leerlingen van groep 1 t/m 8 een rapport 
mee naar huis. Nadat u het rapport heeft 
gekregen volgt er een oudercontactavond 

waarin het rapport wordt besproken. 
Op de kalender is te zien wanneer de 
rapporten mee gaan en wanneer de 
contactweken staan gepland.

Informatiemarkt voortgezet onderwijs 
groep 8
Tijdens deze informatiemarkt krijgen de 
ouders van de leerlingen van groep 8 
uitgebreid uitleg over de mogelijkheden 
die er zijn voor de leerlingen na de 
basisschool.

Adviesgesprekken groep 8
In een persoonlijk gesprek tussen de 
leerkracht, u als ouder(s)/ verzorger(s) 
en uw kind, wordt besproken welke vorm 
van voortgezet onderwijs voor uw kind 
geschikt is.  
Uiteraard is voorafgaand aan dit gesprek  
overleg geweest tussen de leerkrachten 
van groep 7 en 8, de intern begeleider 
en het managementteam over het te 
geven advies. Ook de resultaten van het 
Cito-leerlingvolgsysteem worden hierin 
betrokken.

OUDERBIJDRAGE EN 
SCHOOLREIS
Elk schooljaar vragen wij een vrijwillige 
ouderbijdrage van u. Dit geld wordt 
beheerd door de penningmeester van de 
ouderraad en gebruikt om de jaarlijkse 
feesten, excursies en schoolreizen te 
betalen. Zo komt dit geld aan alle kinderen 
van obs Kortland ten goede.
De ouderbijdrage heeft een vrijwillig 

karakter. Stichting ouderraad vertrouwt 
erop dat u de bijdrage betaalt zodat de 
ouderraad in staat is om de activiteiten te 
organiseren. De vrijwillige ouderbijdrage 
voor het schooljaar 2019–2020 is 
vastgesteld op € 50,00 (dit is dus inclusief 
schoolreis). Voor de werkweek wordt een 
bijdrage van € 85,00 gevraagd.

OMGANGSPROTOCOL
De school vindt het belangrijk dat iedereen 
zich prettig voelt binnen onze school. Een 
goede omgang met elkaar vormt hierbij de 
basis. 
Onder een goede omgang verstaan 
we: een open houding hebben, op een 
respectvolle manier met elkaar praten 
en naar elkaar luisteren en wederzijds 
begrip. Deze omgang verwachten wij 
van iedereen binnen de school, dus van 
leerlingen, leerkrachten en ouders.  We 
rekenen erop dat iedereen zich aan deze 
omgangsvormen houdt, zo niet dan kunt u 
hierop aangesproken worden. Deze regels 
gelden op school en op het schoolplein. 

ONGELUKJES OP SCHOOL 
Mocht er op school met uw kind een 
ongeluk(je) gebeuren, dan handelen wij 
als volgt:
1. Is het niet ernstig?  
 Dan behandelt de groepsleerkracht het 
 kind.
2. Is het ernstiger?  
 Er wordt meteen medische hulp gezocht 
 (BHV-er van de school met EHBO-
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(vervolg ONGELUKJES OP SCHOOL)
diploma, indien nodig huisarts of 
ziekenhuis). Ondertussen bellen wij 
de ouders om te komen. Indien u 
niet bereikbaar bent bellen we de 
noodtelefoonnummers, die u heeft 
opgegeven. Voor uw kind is het dus 
belangrijk dat wij u altijd kunnen bereiken. 
Kinderen zijn vanuit de school niet voor 
ongevallen verzekerd.

PLEINWACHT
Voor schooltijd, van 08.10 – 08.20 uur, 
houdt een leerkracht toezicht op het  
plein. Tijdens de pauzes houden de 
leerkrachten toezicht.

PLUSKLAS
Op onze school hebben we onze eigen 
Plusklas. Er zijn kinderen die naast het 
werk in hun eigen klas nog extra uitdaging 
nodig hebben. Deze kinderen komen 
naar de plusklas. We doen dan vakken 
als Spaans, sociaal- emotionele vorming, 
filosofie, hersenkrakers en projecten. Voor 
de projecten zullen we gaan werken met 
materialen van “de pittige plustorens”. 
We hebben een middenbouwgroep en 
een bovenbouwgroep die de plusklas 
bezoeken. Het gaat dus om leerlingen uit 
de groepen 4 t/m 8.

SCHOOLFOTOGRAAF
Jaarlijks komt de schoolfotograaf langs 
om portret- en groepsfoto’s te maken. Ook 
maakt hij foto’s van broertjes en/ of zusjes 
die bij ons op school zitten. De school 
heeft in deze een bemiddelende rol. En is 
dus niet aansprakelijk in het kader van de 
AVG.

SCHOOLGIDS 
De belangrijkste informatie hebben wij 
opgenomen in deze kalender, daarnaast 
hebben wij een schoolgids. Deze is te 
vinden op de website en op te vragen bij 
de directie.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK 
WERK
Bij het schoolmaatschappelijk werk kunt 
u terecht voor vragen en/of problemen 
over het gedrag van uw kind thuis of 
op school. Het schoolmaatschappelijk 
werk houdt zich bezig met ouders, 
kinderen en leerkrachten. U kunt terecht 
voor informatie, advies, doorverwijzing 
naar een hulpinstantie of kortdurende 
begeleiding. Het schoolmaatschappelijk 
werk is op dinsdag en vrijdag in de school 
aanwezig.

De schoolmaatschappelijk werkster,  
Inge v/d Heuvel is te bereiken via de  
intern begeleider en via de website  
van de school.

SCHOOLMELK
Ouders, die dat willen, kunnen hun kind 
een schoolmelkproduct van Campina laten 
drinken. Een overzicht van het aanbod 
met de bijbehorende kosten staat op de 
site van Campina. Daar kunt u uw kind 
ook aanmelden voor schoolmelk. 

SCHOOLTIJDEN VOOR GROEP 
1 T/M 8
Op onze school hebben we een 
continurooster.
Groep 1 t/m 8 gaan elke dag van  
8.30 – 13.45 uur naar school.
Om 8.20 uur gaat de eerste bel, de 
kinderen mogen dan naar binnen. Om 
8.30 uur gaat de tweede bel, de kinderen 
moeten dan in de klas zijn om op tijd te 
kunnen beginnen. Aan het einde van 
de dag brengen de leerkrachten van de 
groepen 1 t/m 4 de kinderen naar buiten.

STICHTING OUDERRAAD
Aan onze school is een ouderraad (OR) 
verbonden. Ouderraadsleden assisteren 
bij het organiseren van tal van activiteiten, 
zoals de jaarlijkse feesten en excursies. 
De OR heeft een dagelijks bestuur en 
ouderraadsleden. Wilt u meer weten over 
de ouderraad, of wilt u zich aanmelden 
als ouderraadslid, dan kunt u contact 
opnemen met de leden van de OR via: 
or-kortland@blickoponderwijs.nl.

STUDIEBIJEENKOMSTEN
Om ons team te blijven ontwikkelen 
en te professionaliseren hebben 

wij, door het jaar heen, een aantal 
studiebijeenkomsten. Op de 
bijeenkomsten onder schooltijd zullen 
de kinderen vrij zijn. Deze data staan 
vermeld op deze kalender. Ook zijn er 
bijeenkomsten na lestijd.

SYNERKRI
Synerkri verzorgt regelmatig 
buitenschoolse- en culturele activiteiten. 
Via de wekelijkse nieuwsbrief wordt u op 
de hoogte gehouden over het aanbod.

VAKANTIE 
Alle vakanties en vrije dagen vindt u 
terug op deze schoolkalender. Vakanties 
worden onder andere 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.

Herfstvakantie:  
19-10-2019 t/m 27-10-2019 

Kerstvakantie: 
21-12-2019 t/m 05-01-2020 

Voorjaarsvakantie:                                                          
22-02-2020 t/m 01-03-2020     
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(vervolg VAKANTIE)

Meivakantie:                                                                   
25-04-2020 t/m 10-05-2020   

Hemelvaart: 
21-05-2020 t/m 22-05-2020 

Pinksteren:     
01-06-2020

Zomervakantie:
18-07-2020 t/m 30-08-2020  

VEILIGE SCHOOL
We vinden het belangrijk om een voor 
kinderen gezond en veilig werkklimaat 
te creëren. We letten daarom op 
veiligheidsaspecten in de school. Er mag 
in het hele gebouw en op het schoolplein 
niet gerookt worden. Op het schoolplein 
zijn geen honden toegestaan.

VERJAARDAG VAN UW KIND 
EN TRAKTEREN
Als uw kind jarig is, mag dat gevierd 
worden op school. Het jarige kind mag 
dan trakteren in de klas en de klassen 
rond om zich te laten feliciteren door 
andere meesters en juffen. Geeft u liever 
niet te grote hoeveelheden snoep mee.

VERKEERSBRIGADE
Op locatie Lansingh Zuid krijgen de 

kinderen hulp bij het oversteken van 
verkeersbrigadiers. Leerlingen van de 
school mogen, wanneer zij 10 jaar zijn, 
opgeleid worden tot verkeersbrigadier. 
Dit gebeurt op school, door de wijkagent. 
De verkeersbrigade bestaat uit een 
combinatie van leerlingen en ouders. ’s 
Morgens (bij aanvang van de school) en ’s 
middags (als de school uitgaat) staan de 
brigadiers op het zebrapad.
Wanneer u zich wilt opgeven als 
verkeersbrigadier kunt u contact opnemen 
met de leerkracht van uw kind.
Vervanging bij ziekte en compensatieverlof
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. Slechts bij hoge 
uitzondering worden er kinderen naar 
huis gestuurd. Kinderen die niet kunnen 
worden opgevangen, blijven op school.

VERZEKERINGEN
Stichting Blick heeft een 
collectieve ongevallen- en 
aansprakelijkheidsverzekering. De 
verzekerden zijn: personeelsleden, 
stagiaires, leerlingen en ouders die op de 
scholen als vrijwilliger werkzaamheden 
verrichten. De verzekering is van kracht 
tijdens het verrichten van werkzaamheden 
t.b.v. de school. Dit geldt zowel voor in het 

gebouw, als op het plein, maar ook voor in 
een andere locatie of onderweg (mits de 
kortste route wordt genomen). 
Deze verzekering is evenwel geen 
vervanging voor uw eigen W.A.-
verzekering. Ook geldt deze verzekering 
niet voor schade als gevolg van het zoek 
raken of kapotgaan van dure kleding of 
waardevolle spullen (denk aan sieraden, 
mobiele telefoons etc.) die de kinderen 
mee naar school nemen. 
Ons advies in deze: houd waardevolle 
spullen thuis! 
De plicht tot schadevergoeding door de 
school geldt alleen indien er sprake is van 
een verwijtbare fout. Zo kan de school 
bijvoorbeeld niet aansprakelijk gesteld 
worden voor de schade aan een bril als 
er tijdens de gymles een bal tegenaan 
komt. Evenmin is de school aansprakelijk 
voor schade ontstaan door onrechtmatig 
gedrag tussen leerlingen; bijvoorbeeld 
kapotte kleding als gevolg van vallen op 
het plein. 

VREEDZAME SCHOOL
OBS Kortland werkt met de sociaal 
emotionele methode ‘De Vreedzame 
School’. De Vreedzame School is een 
compleet programma voor basisscholen 
voor sociale competentie en democratisch 
burgerschap. Het beschouwt de klas en 
de school als een leefgemeenschap, 
waarin kinderen zich gehoord en gezien 
voelen, een stem krijgen, en waarin 
kinderen leren om samen beslissingen 
te nemen en conflicten op te lossen. 

Kinderen voelen zich verantwoordelijk 
voor elkaar en voor de gemeenschap, en 
staan open voor de verschillen tussen 
mensen. Deze methode helpt dan ook o.a. 
preventief tegen pestgedrag.

WENNEN IN GROEP 1
In de weken voordat uw kind bij ons op 
school komt, mag het alvast vijf hele 
dagen of tien halve dagen keer komen 
“wennen”. De leerkracht van de groep 
maakt daarvoor een afspraak met u.

ZIEKMELDING
Wanneer uw kind ziek is en niet naar 
school kan komen wordt u verzocht dit  
’s morgens voor 08.30 uur door te 
geven via telefoonnummer 0180 512 916 
(locatie LZ) of 0180 512 477 (locatie C)  
of via de app Schoolpraat. De melding 
wordt doorgegeven aan de leerkracht 
van uw kind. U kunt de ziekmelding ook 
persoonlijk doen bij de leerkracht. 
Het niet tijdig ziekmelden van uw 
kind wordt gezien en genoteerd als 
ongeoorloofd schoolverzuim.

Kinderen zijn vanaf hun 4e jaar welkom op 
school. In het belang van de ontwikkeling 
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van uw 4-jarig kind is het nodig dat uw 
kind ook dagelijks naar school komt.
Kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar 
leerplichtig. Is een kind ingeschreven 
op onze school dan dient hij/ zij altijd 
naar school te komen en afgemeld te 
worden bij afwezigheid voordat de school 
begint. Bij niet-gemelde afwezigheid 
(ongeoorloofd schoolverzuim) zijn wij 
als school verplicht dit te melden bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente 
Krimpen aan den IJssel.

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. 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.

ZWEMMEN
Zwemonderwijs wordt in Krimpen aan den 
IJssel gesubsidieerd door de gemeente. In 
groep 4 hebben de leerlingen om de week 
natte gymles.
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