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A BC  In format ie ka l e n de r  

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Hierbij ontvangt u de schoolinformatiekalender 2021-2022 met alle praktische informatie die u nodig heeft dit 
schooljaar. De onderwerpen zijn alfabetisch gerangschikt. In de Jaarkalender staan de belangrijkste data en 
activiteiten vermeld. 

 

De nieuwsbrief verschijnt vijf keer dit schooljaar. Hierin vindt u actuele informatie over de school, over activiteiten en 
over nieuwe ontwikkelingen. De nieuwsbrief wordt digitaal verspreid. U vindt de Nieuwsbrief dan ook op onze 
website www.hetrondeel.nl 

 

Wij wensen alle kinderen en hun ouders een heel fijn schooljaar toe. 

 

Namens het team van de school, 

Nicole van Mook 

Directeur 

 

ATO basisschool Het Rondeel 

Acaciasingel 77 

5213 VC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon: 073-8511333 Mail: info@hetrondeel.nl Website: www.hetrondeel.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hetrondeel.nl/
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Afmelden bij ziekte of afwezigheid 

Als uw kind ziek is kan het niet naar school komen. Wanneer uw kind ziek is meldt u dit uiterlijk om 8.15 uur bij de 
leerkracht via Parro of telefonisch bij de administratief medewerker via 073 8511333. Als uw kind om 8.45 uur niet 
op school is, krijgt u een telefoontje van school. Wij vragen u om een bezoek aan de tandarts of dokter zoveel 
mogelijk na schooltijd te plannen. Voor doktersbezoek of ziekenhuisbezoek onder schooltijd moet u verlof 
aanvragen, via een verlofformulier. Dit is te vinden op de website en bij juf Lenie. Als uw kind onder schooltijd ziek 
wordt dan nemen wij contact met u op en vragen wij u uw kind op te komen halen. We sturen uw kind nooit zonder 
bericht naar huis! Daarom is het belangrijk dat u alle wijzigingen in de leerlingengegevens zo snel mogelijk 
doorgeeft aan de administratie, zoals een nieuw adres of een ander telefoonnummer. De school weet dan altijd hoe 
ze u kunnen bereiken als er iets is met uw kind. 

 

Ateliers 

De leerlingen van groep 4 t/m 8 krijgen binnen de ateliers aanbod op het gebied van wereldoriëntatie, verkeer, 
techniek en innovatie, natuur, handvaardigheid, tekenen, drama/ dans, muziek en koken. Alle kinderen zitten in 
groepjes en werken middels een circuit in het thema. Deze ateliers zijn in de middagen. 

De kleuters krijgen dit aanbod middels de thema’s en de hoeken. 

 

Brengen en halen 

Om 8.15 uur zijn de deuren van de school open. De ouders nemen bij de poort afscheid van hun kind en de 
leerlingen mogen zelf naar binnen lopen. In de klas worden zij opgevangen door de leerkracht, zij gaan alvast aan de 
slag met hun schoolwerk. 

 

U zult begrijpen dat we echt om 8.30 uur met de schooldag willen beginnen. Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind 
op tijd op school is en dat u tijdig afscheid neemt? Het te laat komen van de leerlingen wordt genoteerd. De afdeling 
Leerplichtzaken van de gemeente controleert deze gegevens. Als uw kind vaak te laat komt krijgt u daarvoor een 
melding van de leerkracht. Mocht het daarna nog vaker voorkomen dan wordt u uitgenodigd door de 
leerplichtambtenaar voor een gesprek. 

 

De kinderen krijgen iedere dag les tot 14.00 uur. Daarna pakken de kinderen hun jas en tas en komen ze samen met 
de leerkracht naar buiten. Wij vragen u buiten het schoolplein te wachten, zodat de leerkrachten kunnen overzien 
wie er wel en wie er niet opgehaald worden. De kinderen van de groepen 1-2-3 wachten bij hun leerkracht tot u hen 
daar ophaalt. Mocht u plotseling later zijn, dan houden de leerkrachten de kinderen bij zich. Graag horen wij het 
wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald. 

 

Bibliotheek 

De kinderen krijgen onder schooltijd de mogelijkheid om naar bibliotheek en speelotheek Het Ezelsoortje te gaan. 
Alle leerlingen van Het Rondeel hebben een eigen pasje waarmee ze in de schoolBiEB drie boeken. Deze pasjes 
worden bewaard in de schoolBiEB. De schoolBIEB wordt door vrijwilligers georganiseerd, onder leiding van 
Leesconsulent Han Meijers. 

 

Alle groepen gaan onder begeleiding naar de schoolBIEB, De kinderen hebben voor de boeken een speciale tas. 
Daarin kunnen ze hun boeken mee naar de klas of mee naar huis nemen. De kinderen mogen de boeken drie weken 
lenen. Als boeken te laat worden teruggebracht, volgt er een herinnering en eventueel later een boete. Als boeken 
helemaal niet meer teruggebracht worden, wordt er een rekening opgestuurd om het boek te vergoeden. 

 

 

BSO 

De naschoolse opvang, ook wel BSO Het Reuzenrijk genoemd, wordt georganiseerd door de 
Kinderopvangorganisatie Het Sprookjesbos. Mocht u gebruik willen maken van opvang voor schooltijd of na 
schooltijd dan kunt u meer formatie vinden op de website www.hetsprookjesbos.nl. Ook kunt u naar email sturen 
naar: kdv@hetsprookjesbos.nl. De collega’s van Het Rondeel kunnen U ook altijd naar de juiste persoon verwijzen. 
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Communicatie met ouders  

Wij willen graag op een open wijze met u communiceren. Dit betekent dat wij graag zien dat ouders snel contact 
met ons opnemen als er iets is. 

 

De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor u, als het gaat om de kinderen en activiteiten in de groep. Naast de 
geplande (rapport)gesprekken kunt u altijd na schooltijd een afspraak met de leerkracht maken. Er zijn verschillende 
leerkrachten die extra begeleiding kunnen geven aan uw kind, zoals de specialisten voor Taal, Lezen, Spelling, 
Rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De teamleiders zijn het aanspreekpunt voor onderwerpen van de 
groepen en algemene schoolzaken. Met de intern begeleider kunt u de speciale zorg bespreken voor uw kind. 

 

Groep 1 t/m 4: Teamleider Martha Rovers Intern Begeleider Patricia van Sambeek 

Groep 5 t/m 8: Teamleider Janneke van Tuijl Intern Begeleider Natalja Arts 

 

Voor specifieke onderwerpen kunt u terecht bij de directeur Nicole van Mook. U kunt altijd even binnenlopen, voor 
langere gesprekken kunt u een afspraak maken. 

 

Feesten en vieringen 

Behalve dat het leuk en gezellig is, zijn feesten en vieringen belangrijk voor de groepsvorming. Het betreft 
lesgebonden activiteiten, waarbij alle leerlingen aanwezig zijn. Het samen beleven staat bij deze activiteiten 
centraal. De kosten die hiervoor gemaakt worden betalen we uit de ouderbijdrage. We vieren ieder jaar onder andere 
het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en Carnaval. 

 

De kinderen kunnen in de vieringen laten zien en horen waar ze op school mee bezig zijn. Een aantal keer per jaar 
wordt u als ouder uitgenodigd bij deze vieringen. In de Nieuwsbrief kunt u hierover meer lezen. 

 

Fietsen 

De kinderen die met een fiets, step, driewieler of skatebord naar school komen, gaan via de fietspoort het speelplein 
op. Op de stoep en speelplaats lopen wij met de fiets aan de hand. De leerlingen kunnen hun fietsen en andere 
rijwielen in de daarvoor bestemde fietsenrekken achteraan het schoolplein zetten. De fietsenstalling is geen 
speelplek en de leerlingen mogen hier niet spelen tijdens pauzes. De kinderen kunnen hun fietssleutel bij de 
leerkracht inleveren. Fietssleutels die gevonden worden, liggen bij juf Lenie. U als ouder mag uw fiets parkeren bij 
het hek buiten het schoolplein of bij de fietsenstalling naast de hoofdingang aan de Aa. 

 

Foto’s en videobeelden 

Wij maken op school regelmatig foto’s en filmpjes van algemene activiteiten zoals sportdagen, Sinterklaas, 
Carnaval of van activiteiten in de groep. Soms worden deze beelden gebruikt als lesmateriaal voor de leerlingen of 
voor de scholing van het team. Soms gebruiken we deze beelden ook voor de website, de Nieuwsbrief, Instagram of 
voor een kort berichtje op Facebook. 

 

Mocht u er bezwaar tegen hebben dat dergelijke beelden, waarop uw kind kan voorkomen, gepubliceerd worden, 
wilt u dit dan melden middels de Parro app. 

 

Gevonden voorwerpen 

Alle kleding die op school blijft liggen en andere gevonden voorwerpen worden verzameld door de hulpouders. 
Mocht uw kind wat kwijt zijn, meld dit dan zo snel mogelijk bij de groepsleerkracht van uw kind. 

 

Er is een centrale plek afgesproken voor de gevonden voorwerpen, in het kantoor bij het kopieerapparaat, bij de 
hulpouders. Tweemaal per jaar worden de gevonden voorwerpen tentoongesteld, hierna worden ze weggedaan. Om 
te voorkomen dat spullen kwijtraken, vragen wij u om vooral bij jongere kinderen alle kleding, tassen, gymspullen, 
bekers en trommels van naam te voorzien. 
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Groepssamenstelling 

In schooljaar 2021-2022 hebben we op school de volgende groepen: 

Groep 1-2a        Naoual Chellaf (ma t/m vr) 

Groep 1-2b.       Mariette den Hoet (ma-di) 

                            Sanne van der Leest (wo-do-vr) 

Groep 3              Britt Niënhaus (ma t/m vr) 

Groep 4              Anne Heijnen (ma-di) 

                            Marleen Senders (wo-do-vr) 

Groep 5              Deborah van den Boogaard (ma-di)  

                            Teun Janssen (wo-do-vr) 

Groep 6/7a        Natalja Arta (ma)  

                            Lianne van den IJssel (di-wo-do- vr) 

Groep 6/ 7b.      Karlijn Vliegenthart (ma t/m vr) 

Groep 8              Janneke van Tuijl (ma) 

                            Ilse Claes(di-wo-do-vr) 

 

De groepen werken nauw samen in de leerpleinen. Deze worden intensief begeleid en ondersteund. 

 

Ambulante taken 

 

Directie 

Nicole van Mook  

 

Teamleider 

Martha Rovers (leerplein 1-2-3-4)  

Janneke van Tuijl (leerplein 5-6-7-8)  

Mirna Bijlsma (onderwijs)  

Patricia van Sambeek (kwaliteitszorg) 

Deborah van den Boogaard (innovatie) 

 

Intern Begeleider 

Patricia van Sambeek (PA en leerplein 1-2-3-4)  

Natalja Arts (leerplein 5-6-7-8)  

 

Ondersteuning leerpleinen 

Marije van Doleweerd (leerkrachtondersteuner) 

Mariette den Hoet (schakelbouw) 

Lenie Renne (administratie en ontdeklab)  

Piet Adams (vakdocent gym)  

 

Nationaal Programma Onderwijs 

Vanwege overheidsgelden inzake Covid-19 is het mogelijk extra ondersteuning in de klas te bieden. 

 

Carla van Hemert (groep 1-2-3) 

Martha Rovers (groep 3-4) 

Jacqueline Groenendaal (groep 4-5-6) 

Mirna Bijlsma (groep 5-6-7-8) 

Janneke van Tuijl (groep 5-6-7-8)  
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Begeleiding Arrangementen 

Dit wordt uitgevoerd door de verschillende professionals vanuit Het Rondeel, Kentalis, Cello en het 
samenwerkingsverband. 

 

Gymles 

Alle gymlessen worden gegeven door Piet Adams, de vakleerkracht Beweging van onze school. De lessen voor de 
kleuters vinden plaats in onze eigen speelzaal. De kleuters gymmen op gymschoenen. Het is fijn als uw kind 
passende gymschoenen heeft met klittenband of elastieksluiting, zodat uw kind zijn schoenen zelf aan en uit kan 
trekken. Deze schoenen, voorzien van de naam van het kind, moeten vanaf de eerste schooldag op school 
aanwezig zijn en blijven het hele jaar op school. 

 

De gymlessen voor de andere groepen worden op maandag, donderdag en vrijdag gegeven in de gymzaal aan de 
Rijnstraat of op school. We lopen naar de gymzaal middels een vaste route. Voor de leerlingen van de groepen 3 
t/m 8 is gymkleding verplicht. Zorgt u voor een korte sportbroek, een T-shirt en gymschoenen met stevige witte 
zolen. De schoenen dienen schoon te zijn en geschikt voor zaalgebruik. Tijdens de gymles worden sieraden en 
horloges afgedaan in verband met de veiligheid. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of 
diefstal. Daarom is het aan te raden om geen waardevolle spullen mee te nemen. De leerlingen uit de 
bovenbouwgroepen kunnen een deodorantroller of -stick mee naar de gymles nemen, maar geen spuitbus. 

 

Rooster gymlessen 

Maandag: groep 4 – 5 – 6/7A – 6/7B – 8 - 3 

Donderdag: groep 1/2A – 1/2B – 3 – 4 

Vrijdag: groep 1/2 A – 1/2 B – 8 – 6/7b – 6/7 A - 5 

 

Huiswerk en huiswerkbegeleiding 

Op onze school geven we aan leerlingen huiswerk mee. In de middenbouw, de groepen 3,4,5 wordt er alleen 
huiswerk meegegeven als de leerkracht en/of de ouders dit nodig vinden. In groep 5 wordt er een keer per week aan 
alle kinderen huiswerk meegegeven. Dit huiswerk is afgestemd op het individuele kind en kan vrijblijvend gemaakt 
worden. In groep 6 krijgen de kinderen één keer per week huiswerk en in de groepen 7 en 8 zal dit twee keer per 
week zijn. Als een leerling het huiswerk niet af heeft wordt dit genoteerd en moet het de volgende dag af zijn. Is het 
dan nog niet af, dan wordt het in de pauze afgemaakt. 

 

Kinderen maken hun huiswerk zelfstandig thuis. Als ze het moeilijk vinden mogen ze natuurlijk aan de leerkracht of 
ouders om hulp vragen. Van ouders wordt verwacht dat ze hun kind motiveren om er op tijd aan te beginnen en het 
op de afgesproken dag af te hebben. Het huiswerk wordt in de klas besproken. 

 

Op dinsdagen van 14-14.45 uur is het mogelijk om het huiswerk op school te maken. Onder toezicht kunnen de 
kinderen van de groepen 5-6-7 in een klaslokaal rustig werken. In de BBS is er ook op dinsdagen om 15.30 een 
huiswerkplek voor leerlingen vanaf groep 8 en de brugklas. De jongerenwerkers van Divers houden toezicht en 
zorgen ervoor dat de leerlingen in een prikkelarme omgeving hun huiswerk kunnen maken. Hierbij kan gebruik 
gemaakt worden van de computer en internet, mocht dat nodig zijn. Wanneer de leerlingen voldoende aanwezig zijn 
mogen ze mee met interessante en leerzame uitjes. 

 

Huisbezoeken 

Aan het begin van het schooljaar komt de leerkracht van uw kind op huisbezoek voor een kennismaking. De 
leerkracht geeft u tijdens dit bezoek informatie over het onderwijsaanbod, de klassenorganisatie en de specifieke 
activiteiten van het schooljaar. Graag horen we in dit gesprek bijzonderheden over uw kind, waar we op school 
rekening mee kunnen houden. De kinderen kunnen in dit gesprek vertellen hoe het gaat in de klas. Bij nieuwe 
kinderen komt de leerkracht binnen zes weken op huisbezoek. 
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Informatie 

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van zaken ‘rondom’ school. Daarom ontvangt u een digitale 
nieuwsbrief. De data waarop de nieuwsbrief verschijnt staan op deze kalender. Algemene en actuele informatie 
komt ook op de website www.hetrondeel.nl Nieuws vanuit de groepen is te volgen door u aan te melden voor de 
Parro app (www.parro.nl) met een speciale code die u via de leerkracht ontvangt. De leerkrachten moeten 
toestemming geven aan de volgers. Een klas én de berichten op Parro zijn voor buitenstaanders niet zichtbaar. Het 
actuele nieuws van de school verschijnt ook op de Facebookpagina van Het Rondeel 
(https://www.facebook.com/BsHetRondeel/). 

 

Jeugdgezondheidsonderzoek 

In de tijd dat uw kind op de basisschool zit wordt de ontwikkeling van uw kind gevolgd door de GGD. Als het kind 6 
jaar is, meet de assistente de lengte, het gewicht, het gezichtsvermogen en het gehoor. Er wordt informatie 
gevraagd aan de ouders en aan de leerkrachten, over de gezondheid en ontwikkeling van het kind. De 
jeugdverpleegkundige beoordeelt alle informatie en bekijkt of uw kind in aanmerking komt voor een 
gezondheidsonderzoek op maat. U krijgt hierover schriftelijk bericht. De jeugdarts en/of de assistente voeren het 
onderzoek bij het kind uit. Wanneer een kind ongeveer 11 jaar is meet de assistente de lengte, het gewicht, het 
gezichtsvermogen en kleurenzien. 

 

Jeugdtandverzorging 

Voor een gezond gebit is het belangrijk dat de kinderen regelmatig worden gecontroleerd. Dit kan bij uw eigen 
tandarts maar ook via schooltandarts geregeld worden. U bent van harte welkom om met uw kind mee te komen 
naar de jeugdtandarts. Voor de jonge kinderen is het erg fijn als hun ouder of verzorger aanwezig kan zijn. Er vindt 
een controle plaats van het gebit en eventueel wordt er een behandeling uitgevoerd. Vaak komt de bus van de 
Jeugdtandverzorging naar school toe, maar er kan ook aan u gevraagd worden om naar de GGD te komen. De 
Jeugdtandverzorging zit in het gebouw van de GGD, tegenover winkelcentrum De Rompert. 

 

Jeugdverpleegkundige 

Heeft u vragen over de gezondheid van uw kind en wilt u tips en adviezen? Of heeft u twijfels over de ontwikkeling 
van uw kind? Kom dan naar het spreekuur van de jeugdverpleegkundige, Jeanet van Belkum , bij ons op school. U 
kunt bij haar terecht over specifieke onderwerpen zoals bedplassen, groeiproblemen, slecht luisteren, 
slaapproblemen, driftbuien enz. Jeanet is werkzaam bij de GGD. U kunt een afspraak met de jeugdverpleegkundige 
maken via het telefoonnummer 0900-4636443 keuze 2, of via de mail uw vraag stellen op de website van de GGD 
https://www.ggdhvb.nl/contact/ik-heb-een-vraag 

 

Samen met de gymleerkracht Piet Adams is Jeanet van Belkum betrokken bij een project in de wijk Oost. Met de 
GGD, basisschool Het Rondeel, het gezondheidscentrum Samen Beter en BBS Aan de Aa worden gezinnen 
geholpen om voor hun kinderen een gezond gewicht te realiseren. We willen bereiken dat het voor kinderen normaal 
wordt veel te bewegen, regelmatig te sporten, gezond te eten en daardoor dus ook gezond te leven. 

 

Klachtenregeling 

Waar mensen samenwerken, gaan er soms dingen mis. We gaan ervan uit dat de meeste klachten opgelost kunnen 
worden door er samen over te praten. Als het over uw kind gaat, praat u eerst met de leerkracht. Mocht u er samen 
niet uitkomen dan kunt u ook een afspraak maken met de teamleider of de directeur. De school heeft twee 
schoolcontactpersonen, Carla van Hemert en Jacqueline Groenendaal. Zij kunnen u helpen om de klacht te 
verduidelijken en kunnen met u meedenken over een oplossing. Komt u er met de school niet uit of vindt u dat uw 
klacht niet goed is opgelost dan heeft de school een klachtenregeling. Meer informatie hierover kunt u lezen in de 
schoolgids. 

 

 

https://www.facebook.com/BsHetRondeel/
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Kleding 

Geef uw kinderen vooral gemakkelijke kleren aan als ze naar school komen, kleding waar ze lekker in kunnen 
spelen. Omdat de kleuters regelmatig plakken, verven en met zand spelen is het jammer als hun mooiste kleding 
vies wordt. Ook grotere kinderen spelen in de zandbak en op het plein waardoor ze vies kunnen worden. Verder 
hanteren we als kledingvoorschrift: 

· in de school is het dragen van religieuze hoofdbedekking toegestaan op voorwaarde dat het gezicht zichtbaar is; 

· kleding mag niet aanstootgevend zijn en geen aanstootgevende teksten of afbeeldingen bevatten; 

· we hebben liever niet dat de kinderen een pet op hebben in de klas, in de klas wordt de pet omgedraaid, zodat het 
gezicht van het kind zichtbaar is. 

 

Klup up 

Na schooltijd worden er voor de kinderen van school allerlei activiteiten georganiseerd. Soms wordt er een 
eenmalige workshop georganiseerd en soms is dat een korte cursus. De organisatie van deze activiteiten wordt 
gedaan door juf Marije en juf Lenie van Klup Up. Drie keer per jaar krijgt u een overzicht op een flyer of via de 
Nieuwsbrief. In de school hangen dan posters met daarop het overzicht. U kind kan zich aanmelden met een 
aanmeldformulier wat op school wordt uitgedeeld. Voorbeelden van activiteiten zijn: muziek, dans, drama, 
kinderpersbureau, sportactiviteiten, de tuintjesclub, schaakles en kinderkoken 
 

Lunchpakket 

Wij zijn een gezonde school en hebben hiervoor ook het vignet mogen ontvangen. Daarom hebben wij een lijst 
opgesteld waarin staat wat we eten en drinken op school. Deze ontvangt u van de leerkracht als uw kind start op 
school. 

 

Alle kinderen eten op school in de klas bij hun eigen leerkracht. Geef uw kind in de trommel een lekkere, gezonde 
lunch mee. Zou u ervoor willen zorgen dat de hoeveelheid in 15 minuten opgegeten kan worden? Als uw kind niet 
alles op heeft wordt dit mee teruggegeven naar huis. 

 

Luizenpluizen 

Aan de kapstokken hangt voor ieder kind uit de groepen 1 tot en met 3 een luizenzak. De jassen, dassen en mutsen 
worden opgeborgen in deze zakken. Wij hebben een systematiek ingevoerd waarbij de school en de ouders 
samenwerken aan het uitbannen van luizen op de school, het luizenpluizen. Na iedere vakantie worden alle kinderen 
gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen en neten. Dit gebeurt door een ouderwerkgroep die gecoördineerd 
wordt door juf Martha. De werkgroep wordt regelmatig getraind door een deskundige van de GGD. Als bij kinderen 
hoofdluis of neten geconstateerd worden tijdens de controle, dan worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht, 
zodat zij thuis gepaste actie kunnen ondernemen. Op dit moment is het advies van de GGD om een kind met luizen 
gedurende twee weken zorgvuldig te kammen met een fijnmazige kam. Meer informatie hierover kunt u vinden op 
de site www.ggdhvb.nl. Na 7-8 dagen worden alle kinderen uit de groep van het betreffende kind opnieuw 
gecontroleerd. Wij hopen zo de hoofdluis de baas te zijn. 

 

Maatschappelijk werk 

De schoolmaatschappelijk werkster ondersteunt bij opvoedingsvragen. Voor onze school is Olga van Eijden de 
schoolmaatschappelijk werkster, zij is in dienst bij Farent. Zij geeft informatie aan ouders over de ontwikkeling van 
kinderen en problemen die zich daarbij voor kunnen doen. Ook kan zij met u op zoek gaan naar een goede 
verwijzing voor onderzoek of begeleiding. Onderwerpen kunnen zijn: niet luisteren, veel boos zijn, verdrietig zijn, niet 
goed kunnen spelen, pesten enz. Ook kunt u zorgen over uw kind bespreken na een ingrijpende gebeurtenis zoals 
ziekte, overlijden of echtscheiding. De leerlingen van school kunnen ook zelf een afspraak met Olga maken voor een 
gesprek. Olga is om de week op woensdag op school aanwezig van 9 tot 14 uur. U kunt haar bereiken op haar 
mobiele nummer 06-51866614 of via de mail olgavaneijden@farent.nl 

 

 

mailto:olgavaneijden@farent.nl
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Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapraad is een raad die samengesteld is uit leden van het team en ouders. Deze raad heeft, 
volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs, medezeggenschap over het beleid van de school. Over allerlei zaken 
met betrekking tot de schoolorganisatie, schoolontwikkeling en personeelsbeleid, heeft de MR adviesrecht, of 
instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement. De samenstelling van de MR is: 

Namens de ouders:              Sharon Flack (moeder Amber)  

Namens het team:                Britt Niënhaus 

                                                 Teun Janssen 

Twee MR leden hebben zitting in de GMR van ATO-scholenkring. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen 
hebben over de MR of de GMR dan kunt u contact opnemen via de mail mr@hetrondeel.nl. Op de website van de 
school kunt u de notulen vinden. Ook zal er regelmatig in de Nieuwsbrief informatie gegeven worden over de (G)MR. 

 

Mobiele telefoon 

Mobiele telefoons, tablets, i-Pods, fototoestellen en dergelijke, zijn beperkt toegestaan op onze school. De leerlingen 
van groep 7 en 8 mogen een mobiele telefoon meenemen maar leveren deze ’s ochtend meteen in bij de leerkracht. 
Het is niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnamen te maken. Als een leerling de mobiele telefoon niet inlevert 
zal de leerkracht deze alsnog innemen. Uw kind krijgt na schooltijd de spullen weer retour. Voor schade of verlies is 
de school niet aansprakelijk. 

 

Ouderbijdrage 

De activiteiten van de ouderraad worden betaald uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. U ontvangt hierover een 
brief met daarin het rekeningnummer van school. Als u liever contant wilt betalen dan kunt u hiervoor terecht bij juf 
Lenie van de administratie. De ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op €20,- per kind. Als uw financiële 
situatie het toelaat dan kunt u een aanvraag doen voor een tegemoetkoming van de kosten, bij de stichting 
Leergeld. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij juf Lenie of via de website www.leergeld.nl 

 

Ouderkamer 

Er zijn veel ouders op verschillende manieren actief op Het Rondeel, daar zijn we heel blij mee. Ouders (maar ook 
opa’s en oma’s) helpen bij activiteiten zoals spelletjesmiddagen, feesten, vieringen, helpen bij excursies, voorlezen 
en onderhoudsklussen. Extra hulp is altijd welkom. 

 

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die, in samenwerking met het team, activiteiten en festiviteiten 
organiseert en financiert. Het gaat om activiteiten zoals: Sinterklaas, de Kerstviering, Carnaval, het schoolreisje en 
de sportdag. Daarnaast ondersteunt de ouderraad bij excursies en activiteiten in de klas. De ouderraad zorgt ook 
voor het versieren van de school bij de festiviteiten. 

Teamleden              Martha Rovers 

                                  Lenie Renne 

Sprookjesbos         Kristel van der Poel 

 

Parkeren 

Voor de veiligheid van iedereen is het belangrijk dat er geparkeerd wordt in de daarvoor bestemde vakken. Er zijn 
extra parkeervakken gerealiseerd aan de Aa waardoor er genoeg plek is voor iedereen. 
 

Plein actief 

Twee keer per week wordt er na schooltijd Plein Actief aangeboden, onder begeleiding van de vakleerkracht 
beweging Piet Adams. Plein Actief gaat altijd door, behalve als het regent. Op maandag van 14.15-15.15 uur zijn de 
kinderen van groep 1 t/m 4 welkom bij Plein Actief en op donderdag de kinderen van groep 5 t/m 8. Plein Actief 
vindt plaats op het schoolplein. Er is een aparte ruimte waar alle spelmaterialen bewaard worden. De kinderen 
hebben buiten de beschikking over drinkwater en een aparte toiletruimte. Daarnaast worden er diverse sportieve 
activiteiten georganiseerd vanuit Klup Up in samenwerking met de vakleerkracht beweging. 
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Parro 

Parro is een communicatie-app. Alle groepen hebben een eigen Parro-account. Dit is beveiligd en voor 
buitenstaanders niet zichtbaar. Op Parro verschijnen foto’s, mededelingen vanuit de leerkracht en verzoeken van 
bijvoorbeeld de hulpouders. Daarnaast is middels deze app persoonlijk contact tussen ouders en leerkracht 
mogelijk. 

 

Rapport en oudergesprekken 

Drie maal per jaar krijgt u de gelegenheid om met de leerkracht te praten over de ontwikkeling van uw kind. In de 
eerste weken van het schooljaar gaat de groepsleerkracht bij alle leerlingen uit de klas op huisbezoek. In de tweede 
en laatste helft van het schooljaar, in maart en juli, worden alle ouders op school uitgenodigd voor een 10-minuten 
gesprek. U krijgt hiervoor de uitnodiging via Parro. 

 

Uitgangspunt bij de gesprekken in september/ oktober is het welbevinden. In maart en juli zijn de rapporten leidraad 
voor het gesprek. Het rapport geeft u een overzicht van de didactische ontwikkeling van uw kind. Tevens wordt er 
een beschrijving gegeven van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling, de werkhouding en de toetsresultaten. Ook kunt u in de klas het werk van uw kind bekijken. 

 

Schooltijden 

De schooltijden zijn voor alle groepen hetzelfde. 

Groep 1 t/m 8                  Maandag        8.30 – 14.00 uur 

                                           Dinsdag          8.30 – 14.00 uur 

                                           Woensdag      8.30 – 14.00 uur 

                                           Donderdag     8.30 – 14.00 uur 

                                           Vrijdag.           8.30 – 14.00 uur 

 

Studiedagen 

Dit schooljaar heeft het team een aantal studiedagen gepland, de kinderen zijn dan vrij. De studiedagen zijn gepland 
op: dinsdag 5 oktober 2021 - maandag 6 december 2021- maandag 6 juni 2022 t/m vrijdag 10 juni 2022 
(studieweek). 

 

Toiletgebruik 

We hebben op school met elkaar vaste afspraken gemaakt over het toiletbezoek. In principe gaan kinderen niet naar 
het toilet voor 9.00 uur en ook niet na 13.30 uur. Er gaat één kind tegelijk naar het toilet. De kinderen laten dit in de 
klas zien middels WC-kaart. Kinderen wassen hun handen na ieder toiletbezoek. Als uw kind met reden vaker naar 
het toilet moet, wilt u dit dan melden bij de leerkracht. Alle toiletten van de kinderen worden 2 keer per dag 
schoongemaakt door de medewerkers van het schoonmaakbedrijf. 

 

Tussendoortje of Tienuurtje en schoolontbijt 

Wij zijn een gezonde school en hebben hiervoor ook het vignet mogen ontvangen. Daarom hebben wij een lijst 
opgesteld waarin staat wat we eten en drinken op school. Deze ontvangt u van de leerkracht als uw kind start op 
school. 

 

De kinderen mogen de hele dag kraanwater drinken en hoeven daardoor geen drinken mee te nemen naar school. 
Voor ieder kind is er in de klas een beker beschikbaar. Deze gaan met vaste regelmaat in de vaatwasser. Mocht u 
besluiten toch extra drinken mee te geven, dan vragen we u om een goed afsluitbare beker of flesje hiervoor te 
gebruiken. Halverwege de ochtend krijgen de kinderen de gelegenheid om fruit of groente te eten en iets te drinken. 
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Vakanties en leerplicht 

In dit schooljaar zijn de schoolvakanties als volgt: 

Herfstvakantie: 25 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021 Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Carnavalsvakantie: 28 februari 2022 t/m 4 maart 2022 

Meivakantie: 25 april 2022 t/m 6 mei 2022 

Extra vakantieweek: 6 juni 2022 t/m 10 juni 2022 

Zomervakantie: 25 juli 2022 t/m 2 september 2022 

 

De extra vrije dagen naast de studiedagen:  

Maandag 18 april 2022 (2de paasdag)  

Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaart) 

Vrijdag 27 mei 2022 

 

Vierjarige kinderen zijn nog niet leerplichtig. Het is uiteraard wel gewenst dat een vierjarige dagelijks naar school 
komt om zoveel mogelijk leerervaringen op te doen. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Een lang weekend, een 
uitstapje buiten de vakanties om, een dagje eerder vertrekken bij vakantie enz. zijn zaken waar geen verlof voor 
wordt gegeven. 

 

Alleen bij hoge uitzondering kan iemand verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties krijgen. Dit is het geval als 
aangetoond kan worden dat de ouders/verzorgers gedurende het hele schooljaar niet tijdens de vakanties 1 week 
samen weg kunnen. In dit geval is een werkgeversverklaring noodzakelijk. Extra verlof wordt in de eerste en laatste 
weken van het schooljaar niet verleend en betreft maximaal 10 lesdagen. Voor de aanvraag van extra verlof kunt u 
een formulier bij de administratie van de school ophalen en inleveren. Wanneer u meer dan 10 schooldagen verlof 
aan wilt vragen dient u rechtstreeks contact te leggen met de leerplichtambtenaar. Op www.s-Hertogenbosch.nl 
vindt u hierover meer informatie en aanvraagformulieren. 

 

Verjaardagen 

Verjaardagen van de kinderen en de teamleden vieren we graag. De verjaardagen van de kinderen behoren 
ongetwijfeld tot één van de hoogtepunten van het jaar, het is dan feest in de klas. De school zorgt vanuit de 
ouderbijdrage voor een lekkere traktatie in de klas. Buiten de verjaardag traktaties en andere feestjes is snoepen 
onder schooltijd niet toegestaan. 

 

Verlof 

Voor een bezoek onder schooltijd aan de tandarts of een dokter, moet u een verlofaanvraag invullen. Voor een 
bezoek aan het ziekenhuis, fysiotherapie, logopedie of speltherapie onder schooltijd geldt dit uiteraard ook. 

 

Alleen onder bepaalde omstandigheden mag bijzonder verlof verleend worden. Bijvoorbeeld voor een huwelijk, 
overlijden van naaste familie of speciale religieuze feesten zoals het Suikerfeest. U krijgt hiervoor in principe een 
dag verlof per gelegenheid. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.leerplicht.net. 

 

Voor de aanvraag van dit bijzondere verlof kunt u een formulier op de website en bij de administratie ophalen en, bij 
voorkeur twee weken voor de verlofdatum, ingevuld weer inleveren. De directeur beantwoordt deze aanvraag en u 
ontvangt deze retour via de leerkracht van uw kind. Als u geen toestemming krijgt voor verlof en het kind is niet op 
school, dan zal het als ongeoorloofd verzuim aangetekend worden. De afdeling Leerplichtzaken van de gemeente 
komt enkele keren per jaar het schoolverzuim controleren. 

 

Website 

Het Rondeel beschikt over een mooie informatieve website www.hetrondeel.nl. Op de website kunt u actuele 
informatie van de school vinden. Ook kunt u op de website foto's van verschillende activiteiten bekijken. De 
publicaties zullen via de wetgeving AVG verlopen. 

 

http://www.s-hertogenbosch.nl/
http://www.leerplicht.net/
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