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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is 
bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u 
praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt 
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we 
belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit 
welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook 
relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we 
u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad (MR). We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Radarschool Onder de Wieken

Debora de Bruijne

directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool Onder De Wieken
Julianastraat 45
4328AR Burgh-Haamstede

 0111651782
 http://www.cbs-onderdewieken.nl
 infoonderdewieken@radarscholen.nu

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Debora de Bruijne ddebruijne@radarscholen.nu

Adjunct-directeur Carine Francke cfrancke@radarscholen.nu

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

RADAR, Vereniging voor P.C.O. Schouwen-Duiveland
Aantal scholen: 5
Aantal leerlingen: 513
 http://www.radarscholen.nu

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio.
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Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

97

2019-2020

Kernwoorden

Verbinding

EnthousiastKansrijk

Kwaliteit Openheid

Missie en visie

Onze missie: 

Wij bieden kinderen op onze school een veilige en gezonde leer-, speel-, en leefomgeving  waarin ieder 
kind zichzelf mag zijn en mag opgroeien tot een  zelfverzekerd, sociaal, zelfstandig en liefdevol 
mens. We vieren verschillen en gaan uit van mogelijkheden. We werken vanuit de verbinding met 
kinderen, ouders, school en omgeving

Onze visie: 

Op Radarschool Onder de Wieken zorgen wij samen,  vanuit een professionele cultuur,  voor een veilige 
leer- speel - en leefomgeving waarin respect de basis is.  Hierbij sluiten wij aan bij de eigenheid van 
ieder kind  en bieden we wat nodig is om tot een optimale groei te komen. 

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Prioriteiten

Onze strategieën geven de wegen aan welke we kiezen om ons punt op de horizon, het kwalitatief doel, 
te bereiken. Ze zijn onze routeplanner naar succes. 

• Wij evalueren op een formatieve manier, waarbij kinderen weten waar zij staan in het leerproces 
en wat hun volgende stap is. Het proces van groei brengen we in beeld in de kindplannen en het 
portfolio.  

• Wij hebben een effectieve overlegstructuur waarin we van en met elkaar leren en waarin 
gemaakte afspraken worden vastgelegd en geëvalueerd. 

• Wij werken vanuit een professionele cultuur optimaal samen met alle betrokken partijen.  

Identiteit

 Basisschool Onder de Wieken is een open christelijke school. 

• We willen zorg en liefde geven aan elk kind, oog hebben voor elkaar, met elkaar delen en voor 
elkaar klaar staan.      

• We vinden het belangrijk om de kinderen de verhalen uit de bijbel door te vertellen en ze te 
vertalen naar deze tijd. Waarom staan deze verhalen in de bijbel en wat kunnen wij er nu nog van 
leren ?       

• We beginnen de dag met een samenzijn in de kring met het aansteken van een kaars en het 
kringgesprek als waardevolle start van de dag. We leren de liederen uit het liedboek en andere 
liedjes o.a. uit de methode Kind op Maandag aan.      

• We besteden in de bovenbouw aandacht aan wereldreligies. We willen de kinderen opvoeden 
met een open denkhouding met respect voor en vertrouwen in elkaar.

• We werken zo aan een waardevolle en betekenisvolle schoolgemeenschap waarin we 
daadwerkelijk wat voor elkaar en onze medemens betekenen.    

4



Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 

gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Wij werken samen met het Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ). Bij verlof van het personeel 
zetten wij een vervangingsvraag bij hen uit. TCOZ koppelt vanuit deze pool een vervanger. Ouders 
worden geïnformeerd als er een andere leerkracht voor de groep staat.

Indien er geen invalleerkracht beschikbaar is, wordt er gezocht naar andere oplossingen. Denk hierbij 
aan parttimers oproepen of groepen samenvoegen. Indien ook deze mogelijkheden er niet zijn, kunnen 
wij genoodzaakt zijn de groep naar huis te sturen. De kinderen kunnen dan thuis werken aan hun 
dagtaak. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Beweging (gym en 
buiten) 1 uur 1 uur 

Levensbeschouwing
1 u 30 min 1 u 30 min

Rekenontwikkeling
2 uur 2 uur 

Taalontwikkeling
2 u 30 min 2 u 30 min

Wereldoriëntatie
5 uur 5 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 5 uur 5 uur 

Kanjertraining/Rots en 
Water 1 uur 1 uur 

Spel (buiten & hoeken) 
7 uur 7 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
7 uur 6 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Taal
5 u 40 min 5 u 40 min 6 u 40 min 6 u 40 min 6 uur 6 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
1 uur 2 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Bewegingsonderwijs
1 uur 1 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
1 u 20 min 1 u 20 min 1 u 20 min 1 u 20 min 1 u 20 min 1 u 20 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 u 40 min 1 u 40 min

Kanjertraining/Rots en 
Water 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

2.3 Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Speellokaal
• Groen Schoolplein
• Moestuin
• Kinderkeuken

Onze school is gezond. Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde 
Schoollaten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door 
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, 
een veilige schoolomgeving, een frisklimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale 
ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een 
gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in de buurt van de school, Kibeo Julianastraat. We gebruiken daarbij Uk en Puk.

Er is een warme overdracht als kinderen van de peutergroep van Kibeo starten op de Basisschool. 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

zie bijlage School Ondersteunings Profiel

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 2

Onderwijsassistent 5

Kindercoach 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

We zetten Kanjertraining en Rots & Water preventief in. 

Zie bijlage Protocol Sociale Veiligheid Kanjertraining voor onze werkwijze.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Kanvas.
Twee keer per jaar worden de vragenlijsten van Kanvas afgenomen. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Francke. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
cfrancke@radarscholen.nu.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Francke. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
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cfrancke@radarscholen.nu.
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Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. Dat geldt ook voor Radar. Een fout kan leiden tot 
ontevredenheid of soms zelfs tot een klacht. Hoe scholen met klachten om moeten gaan is geregeld in 
de Wet op het Primair Onderwijs in artikel. Radar is aangesloten bij de geschillencommissies bijzonder 
onderwijs. Daaronder valt ook de Landelijke Klachtencommissie voor het christelijk primair onderwijs. 
In een uiterste situatie kunt u daar een (formele) klacht indienen. De klachtenregeling van deze 
landelijke klachtencommissie is ook voor Radar van toepassing. 

Wanneer u niet tevreden bent over iets wat uw kind betreft kunt u contact opnemen met de 
betreffende medewerker (bv. leerkracht). In een gesprek legt u dan uw klacht voor. Samen met deze 
medewerker zoekt u naar een oplossing. Wanneer dit niet lukt kunt u in gesprek gaan met de 
contactpersoon van de school of met de directeur van de school. De contactpersoon op elke school is 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Wij vinden een goede communicatie tussen ouders en leerkrachten van groot belang. We houden u op 
de hoogte!       

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een schoolkalender, waarop alle bijzondere data, 
vakanties en studiedagen zijn vermeld.     

We gebruiken de app Parro. Hiermee krijgt u wekelijks een kijkje in de groep door de berichten van de 
leerkracht. Met de berichtenfunctie kunt u contact maken met de leerkracht. De nieuwsbrief en 
nieuwsflits wordt ook gedeeld via Parro. U ontvangt die 1x per maand

1x per jaar organiseren we een informatieavond in de groep van uw kind(eren) waarbij u hoort over de 
gebruikte methoden, de werkwijze en de planning door het jaar heen.      

Tijdens de oudergesprekken vertellen we over de ontwikkelingen van uw kind. Als er extra zorg nodig is 
voor uw kind bespreken we dit direct met u.    

We verwachten de kinderen op tijd op school. Bij meer dan 5 keer te laat wordt u uitgenodigd voor een 
gesprek.       

Natuurlijk kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind of met de directeur.       

Ouders zijn onmisbaar in de organisatie van onze school. We waarderen de hulp die we krijgen enorm. 

Ook trekken we samen op als het gaat om de ontwikkeling van de leerling.

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Klankbord

We waarderen de hulp die we krijgen enorm. Zo zijn er ouders die meehelpen bij het lezen in groep 3 
t/m 6, meehelpen tijdens het middagprogramma,meegaan met schoolzwemmen en gymlessen, helpen 
bij vieringen en feesten, zitting nemen in de Ouderraad of Medezeggenschapsraad en meedenken in 
het Klankbord

School-ouderovereenkomst

Op onze school wordt gewerkt met een school-ouderovereenkomst. Een school-ouderovereenkomst is 
een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, 
rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.

de intern begeleider. Hij/zij luistert naar uw klacht en kan u doorverwijzen naar de juiste persoon. Dat 
kan de directeur zijn van de school maar ook de vertrouwenspersoon van Radar. Onze 
vertrouwenspersoon is: Mw. J. Timmerman (06-23619615). Zowel de directeur van de school als de 
vertrouwenspersoon zullen proberen uw klacht op te lossen of erin te bemiddelen. De 
vertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen u en de medewerker. Daarbij kan hoor- en wederhoor 
worden toegepast. Ook kan de vertrouwenspersoon u verwijzen naar de algemeen directeur of naar de 
landelijke klachtencommissie waarbij Radar is aangesloten. 

Wanneer de klacht op schoolniveau- of Radarniveau niet kan worden opgelost kunt u zich wenden tot 
de Landelijke klachtencommissie voor het christelijk primair onderwijs. Informatie over de 
klachtencommissie kunt u vinden op: Klachtencommissie voor CPO We zullen ons altijd volledig 
inzetten om te proberen uw klacht in goed overleg met elkaar op te lossen. 

PROCEDURE

• Klacht bespreken met de betreffende medewerker. Eerst probeert u uw klacht te bespreken met 
de betreffende medewerker en in goed overleg op te lossen. 

• Naar contactpersoon of directeur van de school. Wanneer uw klacht niet voldoende is opgelost 
kunt u zich wenden tot de directeur van de school of tot de contactpersoon van de school (intern 
begeleider). De contactpersoon kan u verwijzen naar de directeur van de school of naar de 
vertrouwenspersoon van Radar. 

• Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon kan bemiddelen bij uw klacht. Daarbij zal de 
vertrouwenspersoon hoor – en wederhoor toepassen. Ook kan de vertrouwenspersoon verwijzen 
naar de algemeen directeur of u adviseren zich te wenden tot de Landelijke klachtencommissie 
waar Radar bij is aangesloten. Het regelement wat op deze commissie van toepassing is kunt u 
vinden op de website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl  
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

• Zwemles

Er zijn geen overige schoolkosten.

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

Radar heeft een verzekering afgesloten via Verus. 
Er is sprake van een schoolverzekering.
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Is uw kind ziek, dan kunt u dat tussen 8.15 - 8.30u. telefonisch melden. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Extra verlof kunt u aanvragen bij de directeur. De formulieren hiervoor kunt u downloaden van de site. 
Zij beoordeelt elke aanvraag individueel. De aanvraag moet tenminste 8 weken van te voren binnen 
zijn. De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlof aanvraag. Als deze niet 
aan de geldende voorwaarden voldoet, volgt geen goedkeuring. Indien nodig vindt overleg met de 
leerplichtambtenaar plaats.
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5.1 Tussentijdse toetsen

We volgen de leerlingen in groep 1-2 met het leerlingvolgsysteem Kijk. 

In groep 3 t/m 8 gebruiken we de toetsen die bij de methode horen en volgen we de ontwikkeling van 
de leerlingen op het gebied van Hoofd - Hart en Handen met IEP LVS.

IEP LVS wordt twee keer per jaar afgenomen. We bespreken de ontwikkeling op leerlingniveau, 
groepsniveau en schoolniveau.

Op Leerlingniveau wordt er gekeken wat de volgende stap is in de ontwikkeling van de leerling en 
wordt dit vanaf groep 7 verwerkt in een Kindplan. Zo wordt het kind zich steeds meer bewust van de 
doelen waar hij aan werkt en wordt zo steeds meer eigenaar. Het Kindplan wordt ook besproken met 
de ouder. 

We bespreken ook wat opvalt voor de hele groep en kiezen welke onderdelen in de periode die volgt 
extra aan bod moeten komen.

Op schoolniveau bespreken we welke onderdelen bij welke vakken opvallend zijn en kiezen dan een 
schoolbrede aanpak om te opbrengsten te verhogen. 

5.2 Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de IEP 
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in 
eerdere jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 5,9%

vmbo-(g)t 23,5%

vmbo-(g)t / havo 23,5%

havo / vwo 17,6%

vwo 29,4%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

15



samen

welbevindenveiligheid

Vanuit onze visie werken wij met de leerlingen aan een veilige en gezonde leef- leer- en speelomgeving, 
waarin iedereen zichzelf mag zijn. Wij willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, 
verantwoordelijke mensen die op een goede en fijne manier met de ander omgaan. 

Kinderen komen tot ontwikkeling als we tegemoet komen aan de basisbehoefte om je veilig te voelen. 
Het welbevinden van het kind in de groep staat centraal. We werken met de Kanjertraining en Rots & 
Water om kinderen vaardigheden aan te leren in het omgaan met elkaar. 

We volgen de kinderen op het gebied van hun sociaal emotionele ontwikkeling met Kanvas. Twee keer 
per jaar nemen we de leerlingvragenlijst en de docentenvragenlijst af. Ook vullen de leerlingen het 
Sociogram in en de vragenlijst Sociale Veiligheid. We hebben als norm dat de zorgscore groen kleurt. 
We analyseren de vragenlijsten en gaan met de leerlingen die opvallen in gesprek. Soms nodigen we 
ook ouders uit om een verdiepende vragenlijst in te vullen. Vanuit deze lijst kiezen we een aantal acties 
voor school en thuis die kunnen helpen om het welbevinden van de leerling te verbeteren. 

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Voor een beschrijving van de kwaliteitszorg, verwijs ik u naar de bijlage "Kwaliteitshandboek". 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00

Dinsdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00

Woensdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00

Donderdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00

Vrijdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:00  - 14:00 14:00 - 18:00

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek Groep 3-4, 5-6 en 7-8 vrijdag

Zwemonderwijs groep 5-6 donderdag

De kinderen van groep 1-2 hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal van de school. Ze kunnen 
hun gymschoenen op school laten. Schrijft u de naam van uw kind even op/in de gymschoen?

De kinderen van groep 3-4 mogen op vrijdag bij de gymzaal gebracht worden. Na de gymles lopen de 
kinderen met de leerkracht en een ouder mee terug naar school.

De kinderen van groep 5-6 en 7-8 gaan op de fiets naar de gymzaal onder begeleiding van een 
leerkracht en een ouder. 

U ontvangt als ouders een planning wanneer u aan de beurt bent om mee te gaan. 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Studiedag Team 22 september 2020

Herfstvakantie 19 oktober 2020 23 oktober 2020

Kerstvakantie 21 december 2020 01 januari 2021

Studiedag Team 18 januari 2021

Voorjaarsvakantie 15 februari 2021 19 februari 2021

Goede Vrijdag en Pasen 02 april 2021 05 april 2021

Meivakantie 26 april 2021 07 mei 2021

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021

Pinksteren 24 mei 2021

Studiedag Team 25 mei 2021

Zomervakantie 26 juli 2021 03 september 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Spreekuur Directie maandag t/m vrijdag hele dag

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo Julianastraat, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kibeo Julianastraat, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

In de schoolvakanties kunnen de kinderen zich aanmelden voor de VakantieMix van Kibeo.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

18

http://www.kibeo.nl/
http://www.kibeo.nl/


Wilt u ons spreken? Loop even binnen of stuur een bericht via Parro of email

Debora de Bruijne (directeur) : aanwezig op  maandag en vrijdag  ddebruijne@radarscholen.nu 

Carine Francke (adjunct directeur): aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag  
cfrancke@radarscholen.nu

De leerkrachten kunt u bereiken door een bericht te sturen via Parro
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