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Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

Voor u ligt de “Wegwijzer” van basisschool ’t Bijenveld.
In deze “Wegwijzer” staat belangrijke en nuttige informatie voor het schooljaar 2019-2020.
De data met betrekking tot festiviteiten, activiteiten en vrije dagen kunt u vinden op onze jaarkalender 2019-2020.
Wijzingen worden gecommuniceerd via onze digitale media.
Naast deze “Wegwijzer” ontvangt u dit schooljaar onze schoolgids in een andere opzet. Onze nieuwe schoolgids is
opgesteld via het wettelijk kader en de informatie is ook terug te lezen op www.scholenopdekaart.nl en op onze
website www.bijenveld.com
Deze schoolgids ontvangt u aan het begin van het schooljaar digitaal en kunt u altijd op onze website raadplegen.
Wij wensen u en uw kinderen een goed schooljaar toe op onze school. Ook hopen wij op
een goede samenwerking tussen u en ons!
Namens het team,
Monique Vromen
Meerscholen directeur SPO Condor
Basisschool Op Weg, Ooij
Basisschool ’t Bijenveld, Leuth

NB: Deze bijlage is met zorg, op basis van de gegevens, zoals deze op 1 augustus 2019 bij ons bekend waren,
samengesteld. Indien er wijzigingen ontstaan in data, tijden en/of inhoud, dan zal hiervan kennis worden
gegeven middels onze digitale nieuwsbrief, de website en/of Parro
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Basisschool ’t Bijenveld geeft kinderen:
een veilige omgeving ruimte om zich optimaal te ontwikkelen
leerervaringen door samen met anderen te werken een breed
onderwijsaanbod tijd om hun eigen ontwikkeling door te maken
kwalitatief goede onderwijsinhoud en goede materialen interactie
met de omgeving zelfverantwoordelijkheid begeleiding naar een
zelfstandig functionerend mens de mogelijkheid om verbindingen te
maken respect voor anderen en de omgeving.

Meerscholen Directeur SPO Condor
Monique Vromen
06 15658669
En op beide scholen bereikbaar.
Basisschool Op Weg , Prinses Beatrixstraat 55, 6576 AW Ooij
024 - 6631645
directie@op-weg.nl
www.op-weg.nl
Basisschool Bijenveld , Reusensestraat 6, 6578 AR Leuth
024 - 2060600
directie@bijenveld.com
www.bijenveld.com
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Personele bezetting
In het onderstaande schema leest u de totale personeelsbezetting voor het schooljaar 2019-2020
Groep
Bijen
Vlinders
3/4

ma
Juf Arja
Juf Denisa
Juf Elyn

4/5
6/7

Juf Cathelijne
Meester Sandor

7/8

di
Juf Margo
Juf Denisa
Juf Elyn

wo
Juf Arja
Juf Denisa
Juf Elyn / Juf
Ineke*
Juf Marloes
Meester Sandor

do
Juf Margo
Juf Denisa
Juf Elyn

vr
Juf Margo
Juf Denisa
Juf Elyn

Juf Cathelijne
Juf Marloes
Juf Marloes
Meester
Meester Sandor Juf Ineke
Sandor
Juf Delian
Juf Delian
Juf Delian
Juf Carmen
Juf Carmen
• Op vrijdagmiddag zijn de leerlingen van de groepen Bijen en Vlinders vrij.
• Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij.
• Juf Ineke* werkt op woensdagochtend om de week in groep 3/4

Administratie
Bouw coördinatoren
Conciërge

Ilse Kuipers ( om de week op dinsdag ochtend)
Sandor Verkaart en Margo Sniedt
Renate van Gisteren ( ma ochtend, di ochtend, do ochtend en vrij
ochtend
Cultuurcoördinator
Margo Sniedt
ICT coördinator
Sandor Verkaart
Intern Begeleider
Wendy Haas ( maandag en donderdag)
Muziek docent
Femke Ijenk ( donderdag)
Onderwijsondersteuning Ineke Somer
en vervanging
Directeur
Monique Vromen

Contactgegevens personeel.
Margo Sniedt

margo.sniedt@bijenveld.com

Arja van der Kooij

arja.vanderkooij@bijenveld.com

Denisa Mulic

denisa.mulic@bijenveld.com

Ineke Somer

ineke.somer@bijenveld.com

Marloes Theunissen

marloes.theunissen@bijenveld.com

Elyn Vermeulen

elyn.vermeulen@bijenveld.com

Cathelijne van Dongen

cathelijne.vandongen@bijenveld.com

Sandor Verkaart

sandor.verkaart@bijenveld.com

Delian Oliemeulen

delian.smolders@bijenveld.com

Carmen Verstegen

carmen.verstegen@bijenveld.com

Renate van Gisteren

renate.vangisteren@bijenveld.com

Wendy Haas

wendy.haas@bijenveld.com

Monique Vromen

directie@bijenveld.com

WEGWIJZER 2019-2020

4

Intern vertrouwenspersoon en anti-pest coördinator
Wendy Haas
wendy.haas@bijenveld.com
024 – 2060600 ( via school)
Extern vertrouwenspersoon
Mevr. Evelyne Weltevrede
evelyn.weltevrede@xmsnet.nl
e.weltevrede@marant.nl
06 33057896
Mevr. B. Wijlens-Hulshof
bmmhulshof@hotmail.com
024-6841023
Externe contacten
Inspectie van het onderwijs
E info@owinsp.nl
I www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs:
0800-8051 (gratis)
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt
vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111 (lokaal tarief)
GGD Nijmegen
Groenewoudseweg 275
6524 TV NIJMEGEN
024–3297111
Samenwerkingsverband
SVPO Stromenland
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
024 379 0431
Bestuur Stichting primair onderwijs Condor
Postbus 89, 6573 ZH Beek-Ubbergen
Algemeen directeur/Bestuurder
Marthijn Manders
Lindestraat 25
6573 XA Beek-Ubbergen
Postbus 89,
6573 ZH Beek-Ubbergen
T 024-3737909
Onderwijs ondersteuning SPO Condor
Harold Swinkels (directeur onderwijsondersteuning)
Desiree Leenders (bovenschools Ib-er)
Marieke Lenderink (orthopedagoge)
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Schooldagen, schooltijden en gymrooster.

Schooltijden
Groep 1/2
ma/di/do/vrij
wo
ma/di/do

8.30 - 12.00 uur
8.30 - 12.15 uur
13.15 - 15.15 uur

Groep 3 t/m 8
ma/di/do/vrij
wo
ma/di/do/vrij

8.30 - 12.00 uur
8.30 - 12.15 uur
13.15 - 15.15 uur

Inloop en toezicht op het schoolplein
De kinderen (en hun ouders) zijn ’s ochtends vanaf 08.20 uur welkom om de school binnen te komen. De
leerkrachten zijn vanaf dat tijdstip in de groep aanwezig.
’s Middags kunnen de kinderen vanaf 13.05 uur weer op het schoolplein komen spelen. Er is toezicht van een
leerkracht.
Bij goed weer spelen de kinderen tot 13.15 uur buiten en gaan naar binnen als de bel gaat.
De kinderen van groep 1-2 kunnen naar binnen gebracht worden en de andere kinderen mogen zelfstandig naar
binnen gaan.
Ouders wachten op het schoolplein als de school uit is. De leerlingen komen met de leerkrachten naar buiten.
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Bewegingsonderwijs

De kinderen van groep 1-8 gymmen in de gymzaal en dragen een korte broek en een t-shirt of gympakje. Ook
hebben zij gymschoenen met witte zolen aan. Om verwisseling van kleding bij de jonge kinderen te voorkomen
vragen wij u de kleding te merken.

Dinsdag - toestelles
Groepen
1-2 Bijen
1-2 Vlinders
3-4
4-5
6-7
7-8

Tijden
08.45-09.30
09.30-10.15
10.30-11.15
11.15-12.00
13.30-14.15
14.15-15.00

Vrijdag - spelles
Groepen
1-2 Bijen
1-2 Vlinders
7-8
6-7
4-5
3-4

Tijden
08.45-09.30
09.30-10.15
10-30-11.15
11.15-12.00
13.30-14.15
14.15-15.00

WEGWIJZER 2019-2020

7

Vakanties, vrije dagen en continurooster.

Vakanties worden regionaal afgestemd. Onze school houdt zich aan deze afspraken.
Het vakantierooster voor 2019-2020, aangevuld met vrije dagen, vrije middagen, continurooster en studiedagen is
als volgt:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsvakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie

14-10-2019 t/m 18-10-2019
23-12-2019 t/m 03-01-2020
24-02-2020 t/m 28-02-2020
10-04-2020 (continurooster 14:00 uur uit)
13-04-2020
27-04-2020
27-04-2020 t/m 08-05-2020
21-05-2020 t/m 22-05-2020
01-06-2020
13-07-2020 t/m 21-08-2020

Vrije dagen

04-10-2019 studiedag stichting SPO Condor
07-10-2019 Leuthse Kermis/studiedag team
08-10-2019 studiedag team
05-02-2020 Studiedag team
19-06-2020 Studiedag team

Vrije middagen

School is om 12 uur uit voor de leerlingen.
09-09-2019 ( werkdrukmiddag)
08-11-2019 ( werkdrukmiddag)
20-12-2019 (kerstvakantie)
30-01-2020 ( werkdrukmiddag)
21-02-2020 (voorjaarsvakantie)
24-03-2020 ( werkdrukmiddag)
10-07-2020 (start zomervakantie)

Continurooster dagen School is voor alle leerlingen om 14:00 uur uit.
(behalve op vrijdagen, dan alleen voor groep 3 t/m 8))
05-12-2019 ( Sinterklaas)
10-04- 2020 ( Goede Vrijdag)
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Oudervereniging en MR
Oudervereniging
Onze school heeft een oudervereniging met een vertegenwoordiging uit alle groepen middels de klassenouders.
Deze oudervereniging geeft ondersteuning bij diverse activiteiten en beheert de vrijwillige, bewust laag gehouden,
ouderbijdrage (€ 40,00). In dit bedrag zijn ook de kosten voor het schoolreisje en een deel van het schoolkamp
inbegrepen. De klassenouders zijn actief in werkgroepen met leerkrachten. Eén leerkracht woont de vergaderingen
van de oudervereniging bij.
Oudervereniging
Voorzitter:
Penningmeesters:
Secretaris:

vacant
Merlijn Sutmuller
Hanneke van Swelm

Klascontactouders
Tijdens de start van het schooljaar en bij de informatieavond worden deze in overleg met de leerkracht
vastgesteld

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een op iedere school wettelijk verplicht gesteld orgaan met als doelstelling: “Het
bevorderen van de inspraak van het onderwijzend en niet onderwijzend personeel en de ouders (voogden,
verzorgers) bij de besluitvorming van het bevoegd gezag (bestuur en schoolmanagement). Bij ons op school bestaat
de medezeggenschapsraad uit twee ouders en twee personeelsleden. De directeur is adviserend lid. Hun
gemeenschappelijke belang is de school en het kind. De medezeggenschapsraad kent algemene en bijzondere
bevoegdheden, welke zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.
De samenstelling van de MR voor het komend schooljaar is als volgt:
Ouders
Anton Spierenburg
Niek van Benthum
Leerkrachten
Carmen Verstegen ( voorzitter MR)
Margo Sniedt
Mocht u nog suggesties, ideeën of vragen hebben dan kunt u hiervoor terecht bij Carmen Verstegen. U kunt mailen
naar: carmen.verstegen@bijenveld.com
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Tussenschoolse opvang.
Tussenschoolse opvang (overblijven).
Voor kinderen bestaat de mogelijkheid om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de middagpauze
gebruik te maken van de tussenschoolse opvang. De schooldirectie is zowel organisatorisch als inhoudelijk
verantwoordelijk. Astrid van Bergen en Petra van Soest zijn onze overblijfkrachten die garant staan voor onze
tussenschoolse opvang. Informatie over de tussenschoolse opvang kunt u bij hen en bij onze conciërge Renate van
Gisteren ontvangen. Eén grote overblijfkaart voor tien keer kost €23,-. U kunt deze betalen aan de organisatie van de
tussenschoolse opvang of bij Renate van Gisteren. Ook kunt u per keer €2,30 per kind betalen. Doe het geld in een
envelop met hierop de naam en klas van het kind en een telefoonnummer van ouders/verzorgers voor
noodgevallen. Overblijfkaarten of envelop moeten ’s morgens op de dag dat het kind overblijft in de overblijfbus bij
de centrale ingang worden gedaan. Het is voor de overblijf ouders van belang dat ze op tijd (uiterlijk voor 11.00 uur)
weten hoeveel kinderen er komen.
Het is ook mogelijk om een overblijfkaart van 50 strippen te kopen. Dit geldt alleen voor kinderen die op vaste dagen
overblijven! De kosten hiervoor zijn €115,= Voor meer informatie kunt u terecht bij een van de overblijfouders.
Vanaf januari 2020 kunt u niet meer contact betalen. U ontvangt vanaf die datum een rekening van de TSO die u
via de bank moet betalen. Hierover wordt u gedurende de start van het schooljaar verder geïnformeerd.
De kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang eten in het in vrije lokaal in het Kulturhus. Wij
verzoeken u uw kind geen snoep mee te geven.
In verband met de verantwoordelijkheid van de overblijfouders naar de kinderen die overblijven, is het niet
wenselijk dat niet-overblijvers eerder dan 13.05 uur het speelplein op komen. Wilt u uw kinderen dan ook niet
eerder naar school laten gaan?

Voor- en buitenschoolse opvang

Kinderopvang Partou verzorgt de voor- en buitenschoolse opvang in het kulturhus Leuth.
De vestiging is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur.
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.partou.nl
of contact opnemen met de vestiging Reusensestraat 024 663 1411
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Gezonde school en rookvrij schoolterrein

Wij hebben het gezonde schoolvignet. Gedurende het gehele schooljaar besteden wij hier aandacht aan en
handelen wij hierna. Dit is terug te zien in onze Jeelo lessen, bewegingsonderwijs lessen, buiten lessen en het EU
fruit project.
Daarnaast stralen wij samen met de gemeente Berg en Dal een gezamenlijke boodschap uit: ‘op weg naar een
rookvrije generatie’
Wij stimuleren ook gezonde traktaties bij feesten en vieringen.
Het meebrengen van snoepgoed is niet toegestaan.

Schoolplein
Op het schoolplein gelden regels, die vooral de gezondheid van de kinderen moet waarborgen. Ter voorkoming van
botsingen en valpartijen zijn rolschaatsen, skeelers, skateboards, fietsen of ander rollend materieel niet toegestaan.
Het grote speeltoestel is voor kinderen vanaf 6 jaar.
Huiswerk
Op onze school spreken wij van huiswerk op het moment dat er een opdracht meegaat van school naar huis. Wij
willen leerlingen leren:
• Taakverantwoordelijkheid te dragen.
• Pro-actief te zijn op momenten dat het huiswerk kwijt is, of vergeten.
• Te oefenen met plannen.
• Te oefenen met leerstijlen (deze worden in de methoden en Jeelo aangeboden).
Op het moment dat ouders of leerkrachten merken dat het huiswerk structureel moeizaam gaat, maken leerling,
leerkracht en ouders hier individuele afspraken over.
Groep 7 en 8 krijgen wekelijks taal en reken huiswerk.
Informatieavond
Aan het begin van ieder schooljaar informeren de groepsleerkrachten u over de inhoud en de wijze van werken en
verwerken in de betreffende groep. Tijdens deze avond staan wij ook stil bij het belang van een goede en
productieve relatie tussen school en ouders. Dit educatieve partnerschap is van belang voor de schoolprestaties en
de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.
Koptelefoon
Leerlingen vanaf groep 3 krijgen eenmalig een set “oortjes” van school om te gebruiken op de computer of
chromebooks. Indien deze kapot of kwijt zijn gaan zij in overleg met de directeur ivm de kosten van vervanging.
Kinderpostzegels
Elk jaar werken de kinderen van groep 7 en 8 mee aan de verkoop van kinderpostzegels.
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Samenwerking muziekvereniging DES
Wij hebben een samenwerking met de muziekvereniging. Het doel van deze samenwerking is het verdiepen en
verbreden van het muziekonderwijs en het versterken van de instroom bij de muziekvereniging. De inhoud van de
lessen zal zich richten op de basis van het muziekonderwijs.
Schrijfmateriaal
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen een passend schrijfpotlood en een gum. Is het schrijfpotlood toe aan vervanging
dan zorgt school voor een nieuw schrijfpotlood.
Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen een (vul)pen van school, we houden hierbij rekening met de schrijf motorische
ontwikkeling van het kind. Dit houdt in dat dit per leerling net als het schrijfpotlood passend wordt gemaakt. Indien
de schrijfontwikkeling dit vraagt wordt de pen op een later moment geïntroduceerd. Deze pen wordt eenmalig door
school verstrekt. Indien de pen aan vervanging toe is, zal de leerkracht u hierover informeren. U kunt dan via school
een nieuwe pen aanschaffen.
Schoolkamp en musical
Groep 8 gaat op kamp aan het eind van het schooljaar. Doel van dit kamp is middels gezellige dagen de
basisschoolperiode af te sluiten op een andere plaats dan de school. De organisatie gebeurt onder
verantwoordelijkheid van school. De kosten van het schoolkamp kunnen per jaar verschillend zijn. De ouders
ontvangen hiervoor een rekening. De afgelopen jaren is het richtbedrag 45 euro geweest. Naast het schoolkamp
werkt groep 8 ook aan een eindmusical.
Verjaardagen vieren
In groep 1 en 2 mag u mee komen zingen en vieren. Vanaf groep 5 wordt de verjaardag zonder ouders gevierd. Uw
kind mag iets meenemen om te trakteren. Op school hanteren wij een traktatiebeleid. Hierin staan adviezen en tips
voor u. Houd de traktatie klein en gezond! Een aantal leerlingen bij ons op school, mag door allergie of andere
gezondheidsredenen niet alles eten. De leerkracht informeert u hierover, zodat u daar rekening mee kunt houden.
Het is leuk als iedereen de traktatie kan ontvangen. Dit traktatiebeleid leest u op onze site.
Leerkrachten vieren hun verjaardag in overleg met de klassen contactouders.
Vaderdag en Moederdag
In alle groepen wordt op school aandacht besteed aan het maken van een kleine attentie voor Vaderdag en
Moederdag. Door verschillende mogelijkheden in de samenstelling van de gezinssituaties willen wij u erop wijzen,
dat elk kind 1 attentie maakt.
Verkeerstoets groep 7 en 8 en EHBO examen
De leerlingen van groep 7/8 doen in 2020 mee aan het EHBO-examen. Het jaar daarop aan het verkeersexamen.
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Leerplicht
Uw kind moet naar school vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag.
Geoorloofde afwezigheid
Als uw kind ziek is of een bezoek aan een arts moet doen, kunt dit via onze website melden via het tabblad
ziekmeldingen. Ook kunt u dit via de mail aan de leerkracht of telefonisch doorgeven aan school.
Ongeoorloofd verzuim
Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De school is dan
verplicht om maatregelen te nemen; het is ten slotte in het belang van het kind dat het aan het onderwijs
deelneemt.
Verlof buiten vakanties of gewichtige omstandigheden.
Vakantieverlof mag alleen worden verleend, wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de
ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
Verlof voor gewichtige omstandigheden kunt u schriftelijk bij de directeur aanvragen. U dient verlof (m.u.v. een
overlijden) minimaal acht weken voor aanvang van de ingangsdatum schriftelijk aan te vragen. Hiervoor dient u
gebruik te maken van het vakantie- en verlofformulier dat bij de conciërge te verkrijgen is of te downloaden op onze
website.

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van
leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten doen
dit samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van leerkrachten en ouders op het gebied van
ontwikkeling, gezondheid en opvoeding.
Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar
De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de klas voor een onderzoek. Zij
let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert de logopedist
ouders over de resultaten. Is eerder onderzoek door de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op.
Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar
Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.
De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Daarna haalt
zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen gesprekje, meet en weegt het kind en
onderzoekt of het kind goed ziet en hoort. Bij 10/11-jarigen is er alleen een gehooronderzoek als daar een reden
voor is. Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt met
kleding aan.
Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het moment dat de uitnodiging
is ontvangen.
Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een
uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
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Liever geen onderzoek?
Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.
Inentingen voor kinderen van 9 en 12 jaar
In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR).
Op 12-jarige leeftijd ontvangen meisjes een uitnodiging voor een prik tegen baarmoederhalskanker (HPV). Nog niet
alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen.
Samenwerking
Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil bespreken. Dit gebeurt
natuurlijk alleen in overleg met de ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp is.
Contact en bereikbaarheid
Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een afspraak of meer
informatie? Neem dan contact met ons op. De afdeling JGZ is bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.
Meer informatie
• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugd & Opvoeden’ meer informatie over de JGZ. Ook is hier
betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen te vinden.
• Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te besteden aan de
gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, social
media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties.
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van de
leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten doen
dit samen met school en ouders.
Data inloopspreekuur op school
Ook is het mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen bij de jeugdverpleegkundige op school. Zij houdt enkele
keren per schooljaar een inloopspreekuur. Deze data leest u in onze nieuwsbrief het Rammetje.
Vaccinaties (Inentingen)
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind een oproep voor twee prikken (vaccinaties). Eén tegen
difterie, tetanus en polio (DTP) en één tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen
meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV). Heeft uw kind nog niet alle
vaccinaties gehad? Dan kunt u een afspraak maken om deze in te halen. Bel (088) 144 74 50 (maandag t/m
donderdag van 09.00 tot 12.00 uur).
Vertrouwenspersoon
De school beschikt over een interne vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon is het eerste
aanspreekpunt voor zorgen en klachten over grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Voorbeelden hiervan zijn:
(cyber)pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie en radicalisering. De interne
vertrouwenspersoon kan ter ondersteuning een externe vertrouwenspersoon van de GGD raadplegen.
Samenwerking
Het kan zijn dat de (gezondheids)problemen van uw kind ingewikkeld zijn. Dan bespreekt school of
Jeugdgezondheidszorg de situatie met andere professionals. Samen bekijken zij wat de juiste hulp is voor u en uw
kind. Om elkaar te vinden maken de verschillende professionals ook gebruik van een digitaal
samenwerkingsinstrument: de Verwijsindex.
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