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Blad 1
Belangrijke aandachtspunten, neem dit even samen met uw kind door
De school gaat om 8.15 uur open. Er is toezicht bij de voordeur. De deur sluit om 8.30 uur.
De lessen beginnen om 8.30 uur en eindigen elke dag om 14.00 uur.
Van u wordt verwacht dat u de school belt (010-4701188), vóór 8.00 uur, indien uw kind niet
naar school kan komen of uw kind niet op tijd op school kan zijn.
Leerlingen die te laat op school komen, moeten zich altijd melden bij de conciërge, voordat
ze de klas ingaan. Bij veelvuldig te laat komen is de school genoodzaakt leerplicht hiervan op
de hoogte te stellen. Zie 'Regeling te laat komen' op de laatste pagina van dit informatieboekje.
De leerlingen blijven de gehele dag op school. Er zijn twee pauzemomenten. Geef uw kind een
gezond lunchpakket, iets te drinken en iets te eten mee voor in de pauzes, bijvoorbeeld fruit of
een liga. De leerlingen mogen geen snoep of limonade meenemen naar school.
De eerste dag na elke schoolvakantie is er geen schoolmelk op school.
De fietsen moet in het fietsenrek bij de gymzaal geplaatst worden en met een goed fietsslot op
slot gedaan worden. Simpele fietssloten zijn te koop bij de balie.
Brengt u uw kind met de auto naar school, dan geldt het volgende
Parkeer uw auto op het parkeerterrein. Dus niet met uw auto voor de deur van de school
komen. Onze school wil gevaarlijke situaties voor uw kind voorkomen.
Alleen taxi's, die leerlingen naar school brengen en weer afhalen, mogen voor de school
parkeren.
Leerlingen lopen rustig over de gang, zonder te rennen of te schreeuwen.
Leerlingen gaan direct naar hun eigen groep.
Voordat de leerlingen hun klas ingaan, hangen zij hun jas en tas aan de kapstok op de gang.
Waardevolle spullen van uw kind zoals: mobieltjes, sleutels en OV-chipkaart worden, voordat
de les begint, bij de leerkracht ingeleverd en in een kluisje gedaan.
De school is niet aansprakelijk voor het verlies van spullen van uw kind.
Het is voor de leerlingen verboden om voor schooltijd en na schooltijd het park in te gaan.

Blad 2
Belangrijke aandachtspunten, neem dit even samen met uw kind door
Wijzigingen, zoals een ander telefoonnummer, een verhuizing, een andere huisarts, graag zo
snel mogelijk doorgeven aan de administratie.
Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond. We vertellen u onder andere wat
uw kind dit jaar gaat leren en over onze werkwijze. Wij willen graag dat u hierbij aanwezig bent.
De school gaat ervan uit dat u als ouder betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind en dat
u aanwezig zult zijn op de bijeenkomsten waarvoor u bent uitgenodigd.
Gebruikt uw kind medicijnen op school? Wilt u dit doorgeven aan de leerkracht?
Twee keer per jaar willen we met u bespreken hoe het gaat met uw kind op De Poldervaart.
We rekenen erop dat u bij deze besprekingen aanwezig bent.
Er mag geen verlof worden opgenomen buiten de schoolvakanties.
Wilt u verlof aanvragen voor uw kind vanwege een bijzondere gelegenheid, bijvoorbeeld een
bruiloft, dan kunt u bij de conciërge een verlofformulier krijgen. Zie ook blad 11.
De nieuwsbrief verschijnt digitaal. In de nieuwsbrief staat informatie zoals onvoorziene
veranderingen, mededelingen, vrije dagen en berichtjes van de groepen. Indien u op school
uw e-mailadres heeft doorgegeven, krijgt u van de school een melding dat er een nieuwe
nieuwsbrief op de website van de school staat. Zo blijft u altijd op de hoogte.
Over de schoolreisjes en dergelijke wordt u middels een brief en/of de nieuwsbrief geïnformeerd.
Elke groep neemt elk jaar deel aan een aantal excursies; dit kan zijn: een theatervoorstelling,
een museumbezoek of een lesproject op de kinderboerderij.
Wilt u schoolmelk voor uw kind, dan kunt u hiervoor bij de conciërge een formulier vragen.
Jarige kinderen mogen in hun eigen groep trakteren. Wij verzoeken u vriendelijk de traktaties
bescheiden en gezond te houden.
Ieder jaar komt de schoolfotograaf om een foto van uw kind en een groepsfoto te maken. Ook
worden er foto's van broertjes en zusjes gemaakt die bij ons op school zitten. Het kopen van de
foto's is vrijblijvend.

Blad 3
Belangrijke aandachtspunten, neem dit even samen met uw kind door
Na elke schoolvakantie is er hoofdluiscontrole. Wordt er hoofdluis bij uw kind geconstateerd
dan wordt u verzocht uw kind direct op te halen. U krijgt dan een formulier mee hoe u hoofdluis
kunt behandelen.
Wanneer u hoofdluis constateert bij uw kind, wordt u vriendelijk verzocht dit zo spoedig mogelijk
aan de school door te geven en maatregelen te nemen om de hoofdluis te bestrijden.
Voor de gymles neemt uw kind het volgende mee: gymkleding, gymschoenen en een
handdoek. Na de gymles is het verplicht om te douchen.
Kan uw kind niet deelnemen aan de gymles of mag uw kind niet douchen dan een briefje met
reden meegeven aan uw kind of dit voor 8.00 uur telefonisch doorgeven aan de school.
Te laat komen
Voor het te laat komen van leerlingen heeft de leerplicht de 3-6-9-12 regeling bedacht. Deze
vindt u op blad 14 van dit informatieboekje. Zoals u kunt lezen gelden er verschillende
regelingen afhankelijk van het aantal keren dat de leerling te laat op school komt. Komt uw kind
regelmatig te laat op school, dan moeten wij de procedure volgen. Het is niet onze bedoeling u
in de problemen te brengen. We moeten erop letten dat kinderen op tijd op school zijn.
Ieder kind heeft elke minuut op school hard nodig.
Studiedagen
Tijdens de studiedagen zijn de leerlingen vrij.
Luizenzak
Elke nieuwe leerling krijgt een luizenzak van school. Hierin dient de leerling zijn jas, sjaal,
handschoenen e.d. in te doen. Deze zak dient de leerling samen met zijn rugzak aan de
kapstok op te hangen. Is de luizenzak kapot dan dient u een nieuwe zak aan te schaffen bij
de conciërge voor € 2,50.
De ouderbijdrage
De ouderbijdrage is bestemd voor het houden van leuke activiteiten voor de leerlingen;
sintviering, kerstviering, de paaslunch, spelletjesmiddag enzovoort. U kunt de ouderbijdrage
naar NL13ABNA0480393893 ten name van SBO De Poldervaart overmaken. Graag hierbij
vermelden: ouderbijdrage, naam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.

Blad 4
Gymnastiek wordt gegeven door Mariska Troost.
Op maandag
Tijgers
Panters
Dolfijnen
IJsberen
Zebra's
Leeuwen
Wolven
Op dinsdag
Stokstaartjes
Otters
Jaguars
Zebra's
IJsberen
Dolfijnen
Op donderdag
Wolven
Leeuwen
Tijgers
Panters
Jaguars
Stokstaartjes
Otters

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind gymkleding en gymschoenen
meeneemt en dat het lange haar van uw kind bij elkaar gebonden is
(bijvoorbeeld in een staart of een knot). Dit is veiliger tijdens het
gymmen.
De kinderen van groep 4 t/m groep 8 gaan na de gymles douchen,
dus geef ook een handdoek mee.
Als u nieuwe gymschoenen gaat kopen, let er dan op dat de zolen
niet afgeven. Zorg er verder voor dat de schoenen de juiste maat
hebben. Te grote schoenen glippen elke keer uit, zodat het sporten
niet goed gaat.

Deze zwarte schoenen zijn
erg fijn voor de gymles.

Koop deze witte schoenen
niet, deze zijn te glad aan de
onderkant.

Kookles wordt gegeven door Xaveria Bisschop.
Techniekles wordt gegeven door Michael Bennis en Remonne Profijt.
De volgende groepen krijgen kookles/techniekles:
Otters, Jaguars, Zebra's, IJsberen, Dolfijnen, Panters, Wolven, Tijgers, Leeuwen

Blad 5

Blad 6
Teamleden

Directeur

Jacob Mannessen

Intern begeleiders

Gyselle van der Schoor
Sandra Lanser

Techniek

Michael Bennis

Koken

Xaveria Bisschop

Leesspecialisten

Catharina Jorritsma
Sandra Lanser
Wilma van Ree

Orthopedagoge en
Zorgcoördinator

Marion van Grondelle

Logopediste

Jeannette Admiraal

Vakleerkracht gym, MRT

Mariska van der Waal-Troost

Conciërge

Cindy Coppens-Moerings

Administratie

Lies Ong

Gezinsspecialist

Shirley Keijzer

Onderbouw
Bovenbouw

Vanuit de Kinderfysio Praktijk Rubensplein zijn er op de maandag 2 fysiotherapeuten
werkzaam: Marjolein van den Berge en Josca Dijkshoorn.

Blad 7
Teamleden met de groepen

ONDERBOUW

Groep 1/2
Vosjes

Leerkrachten
Jeannette Vermeulen
Jeannette Sterk

Groep 1/2
Egels

Leerkrachten
Moniek Maltha
Monique Meivogel

Groep 3/4
Stokstaartjes

Leerkrachten
Anne-Marie Alburg
Juliette Jong

Groep 4/5
Otters

Leerkracht
Edgar Boon

Groep 4/5/6
Jaguars

Leerkrachten
Sylvia Florentinus
Sjiki van den Bergh

Groep 5/6
Zebra's

Leerkrachten
Miranda Barg
Irma Markus

Blad 8
Teamleden met de groepen

BOVENBOUW

Groep 6/7
IJsberen

Leerkrachten
Irma Markus
Tanja op 't Ende

Groep 6/7
Dolfijnen

Leerkrachten
Inka van Est
Ronika Horlings

Groep 6/7
Panters

Leerkracht
Naomi van Rijs

Groep 7/8
Wolven

Leerkrachten
Lieke Pallencaöe
Sjiki van den Bergh

Groep 8
Tijgers

Leerkracht
Monique Lagendijk

Groep 8
Leeuwen

Leerkracht
Mark Merkus

Blad 9
Vakanties schooljaar 2016-2017

Herfstvakantie
maandag 17 oktober 2016

tot en met

vrijdag 21 oktober 2016

maandag 26 december 2016

tot en met

vrijdag 6 januari 2017

tot en met

vrijdag 3 maart 2017

vrijdag 14 april 2017

tot en met

maandag 17 april 2017

maandag 24 april 2017

tot en met

vrijdag 5 mei 2017

donderdag 25 mei 2017

tot en met

vrijdag 26 mei 2017

tot en met

vrijdag 19 augustus 2017

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie
maandag 27 februari 2017

Paasvakantie

Meivakantie

Hemelvaartvakantie

Tweede
Pinksterdag

maandag 5 juni

Zomervakantie
maandag 10 juli 2017

Blad 10
Schoolbibliotheek
De school vindt lezen heel belangrijk. Lezen geeft immers veel leesplezier. En door veel te
lezen wordt de woordenschat van uw kind steeds groter. Door elke dag een kwartier te lezen
kan uw kind elk jaar 1000 nieuwe woorden leren. Lezen kun je alleen doen, maar ook samen
met u thuis.
Elk kind op school mag een boek lenen uit de schoolbibliotheek om op school te lezen.
Wordt uw kind lid van de schoolbibliotheek, dan mag het geleende boek mee naar huis.
Om lid te worden dient u, als ouder/verzorger, schriftelijke toestemming te verlenen.
Geeft u deze toestemming dan krijgt uw kind een pasje waarmee het een boek kan lenen.
Het geleende boek mag mee naar huis.
Het lenen van een boek is gratis!
Voor het uitlenen van een boek aan uw kind is een aantal regels opgesteld.
Indien uw toestemming heeft gegeven gaat u akkoord met deze regels.

De regels zijn als volgt:
1. Uw kind mag gratis boeken lenen uit de schoolbibliotheek op SBO De Poldervaart.
2. Het boek mag 3 weken mee naar huis genomen worden.
3. Uw kind en u zorgen ervoor dat het boek netjes blijft.
4. Uw kind en u zorgen ervoor dat het boek binnen 3 weken ingeleverd wordt op SBO De
Poldervaart.
5. Bij schade of kwijtraken van het boek zult u als ouder/verzorger de vervangingskosten
betalen.

Blad 11

Verlof buiten schoolvakanties
Vrij krijgen buiten de schoolvakanties is (bijna) nooit mogelijk. Ieder jaar controleert de
leerplichtambtenaar diverse scholen of de regels rondom het zogenaamde extra verlof goed
uitgevoerd worden.
Familiebezoek, verwachte verkeersdrukte, het niet kunnen boeken van een vliegticket in een
bepaalde week, een speciale vakantieaanbieding, of het feit dat een ander kind uit het gezin al vrij is,
etc. zijn géén geldige redenen om extra vakantieverlof te krijgen, eerder met vakantie te gaan of later
terug te komen.
Ook een werkgeversverklaring vormt geen reden om automatisch extra vakantieverlof te krijgen.
Bijna altijd liggen hieraan economische en/of organisatorische redenen ten grondslag en dit is
volgens de leerplichtwet geen reden om extra vakantieverlof te mogen verlenen.
Het is slechts in een zeer beperkt aantal situaties mogelijk om extra verlof te verkrijgen. Er moet
sprake zijn van gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden verstaan we
bijvoorbeeld het overlijden van naaste familieleden, bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder
uitzicht op herstel, het bijwonen van een huwelijk van een naast familielid en verhuizing. In
genoemde situaties wordt u gevraagd hier bewijs van te overleggen, zoals overlijdensakte, medische
verklaring, trouwboekje, uittreksel burgerlijke stand.
Tevens is het soms mogelijk om vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouder(s) in
aanmerking te komen voor extra verlof, maar alleen wanneer het voor het gezin in geen enkele
schoolvakantie mogelijk is om twee weken aaneengesloten vakantie te hebben. Er moet dan
voornamelijk worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, respectievelijk
werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk
onmogelijk is om in een schoolvakantie vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn
(en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakantie tot onoverkomelijke
bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties
een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.
Aanvragen voor vakantieverlof voor de eerste twee lesweken van het schooljaar worden nooit
gehonoreerd.
Verlofaanvragen moeten tijdig en schriftelijk ingediend worden. Verlofaanvragen tot en met 10
schooldagen worden behandeld door de schooldirecteur, waarbij hij/zij vaak advies vraagt aan de
leerplichtambtenaar over het wel of niet toekennen van het verlof. Verlofaanvragen van meer dan 10
dagen worden in behandeling genomen door de leerplichtambtenaar.
Als er ongeoorloofd toch vakantieverlof wordt opgenomen, dan is de directeur verplicht dit te melden
bij de leerplichtambtenaar. Tegen ouders kan proces-verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in
die gevallen een forse geldboete opleggen.

Namens de leerplichtambtenaren van het Regionaal Bureau Leerplicht Maassluis Vlaardingen
Schiedam.

Blad 12

Blad 13

Blad 14

Regeling te laat komen voor 12 minners
Subregio Nieuwe Waterweg Noord, oktober 2011

De 3, 6, 9, 12 regeling:
De leerplichtwet ziet te laat komen als ongeoorloofd verzuim.
Om tegemoet te komen aan de wens van veel schooldirecteuren om het te laat komen aan
te pakken is de "3-6-9-12 afspraak" bedacht Deze regeling is een goede manier voor
scholen om samen met de afdeling leerplicht het probleem van het te laat komen aan te
pakken. Scholen dienen in hun schoolgids/nieuwsbrief de te laat regeling opgenomen te
hebben.
De procedure:
3-

Bij drie maal te laat vindt er een gesprek plaats met ouders/verzorgers.

6-

Bij zes maal te laat worden de ouders schriftelijk of in een persoonlijk
gesprek op de hoogte gebracht van het te laat komen en van de mogelijke
consequenties.

9-

Bij negen keer te laat gaat een brief uit naar de ouders met daarin de
waarschuwing dat bij de volgende keer te laat komen, gemeld gaat worden
bij de leerplichtambtenaar.

12 -

Bij twaalf keer te laat gaat er een brief naar ouders met de mededeling dat
nu melding gedaan wordt bij de leerplichtambtenaar. Vanuit leerplicht zal
een waarschuwingsbrief naar de ouders verzonden worden waarin ouders
gevraagd worden het te laat komen te stoppen. Indien er geen verbetering
optreedt zijn mogelijke santies niet uitgesloten.

15 -

Bij vijftien keer te laat roept de leerplichtambtenaar de ouders/verzorgers
op voor een gesprek. Deze melding kan resulteren in het opmaken van een
proces-verbaal.

am.nl

