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Voo r woo r d
Voorwoord
Uitstekend en veelkleurig onderwijs: dat wil het team van Vrije School
Mareland bieden aan alle kinderen en ouders.
In de schoolgids 2016-2017 vindt u alle belangrijke informatie over onze school
en het onderwijs. Over de achtergronden, toepassing en de praktijk van onze
pedagogie en didactiek vertellen wij u graag tijdens ouderavonden, in onze
schoolkrant en door middel van de wekelijkse nieuwsbrieven voor ouders.
Het jaarboekje is het school-specifieke deel van de schoolgids dat ieder jaar
wordt geactualiseerd. Daarnaast hanteren we ook een algemene schoolgids
die bestemd is voor alle drie de scholen binnen de Stichting Vrije scholen
Rijnstreek, waar we deel van uit maken.
Deze algemene schoolgids wordt regelmatig vernieuwd en aan nieuwe
ouders uitgereikt, een exemplaar is ook bij de administratie van de school
te verkrijgen.
Wat staat er in dit jaarboekje? Naast het overzicht van alle medewerkers,
allerlei huishoudelijke informatie en de belangrijkste schoolprocedures en
afspraken vindt u in het jaaroverzicht de schoolvakanties, vrije dagen en
studiedagen van de leerkrachten. Ook de jaarfeesten die in de school worden
gevierd staan daar vermeld.
Heeft u opmerkingen of advies of suggesties ter verbetering dan horen wij
dat graag van u.
Kinderen, ouders en leerkrachten wens ik een prachtig en rijk schooljaar toe.
Willem de Koning, directeur-bestuurder Vrije School Mareland.
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Me d ewer ke r s
Kleuterleidsters

Leerlingenzorg

Maaike Hoogland
Dina Kerkstra
Maya Moesker
Suzanne van Ewijk
Petra Kamper

Anneleen Lucas-Remijn
intern begeleider
Ery Koning
intern begeleider
remedial teacher
Marjan Veerman
remedial teacher

Klassenleerkrachten
Klas 1
Klas 2
Klas 3
Klas 4
Klas 5
Klas 6

Hedwigis Haverkamp
Veronica Stad
Aleida Landard
Paulien Peelen
Cécile Aras
Paulien Peelen
Mary-Ann van
der Steuijt
Aimee Heins
Peter Brakxhoofde
Paulien Peelen

Anne Laman Trip
euritmie therapie
Esther Slobbe
kunstzinnige therapie - beeldend
Marjo van der Himst
kunstzinnige therapie - spraak
Bart Janssen
schoolarts
Vakleerkrachten
Anne Laman Trip
euritmie kleuterklassen en klas 5
Monique Moerkens
euritmie overige klassen
Ilil Danin
pianobegeleiding euritmie
Inge van Weeren
handarbeid
Schoolorganisatie
Inge van Weeren
conciërge
Marjan Veerman
administratie
Willem de Koning
directeur-bestuurder

Achterste rij van links naar rechts:
Veronica, Hedwigis, Gaby, Willemien, Petra, Inge, Esther, Marjan.
Middelste rij:
Ilil, Monique, Aleida, Willem, Maaike, Anneleen.
Voorste rij:
Maya, Suzanne, Cécile, Dina, Ery, Aimée, Peter.
Medezeggenschapsraad
contact: mr@vsmareland.nl

Foto’s rechts,
van links naar rechts:
Petra Kamper,
Mary-Ann van der Steuijt
en Veronica Stad.
Foto’s onder,
van links naar rechts:
Bas van der Veen,
Linda Hendriks,
Saskia Verhagen en
Sophie Homburg-Ponten.
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S c h o o l af sp r a ke n
Schoolbenodigdheden

In de kleuterklas:
Een kleine tas of rugzakje, laarzen voorzien van naam,
zo nodig regenkleding. Pantoffels voor in de klas.
De onderbouwleerlingen (klas 1 t/m 6):
Een stevige schooltas.
Euritmieschoenen (via de school aan te schaffen).
Choroi-blokfluit (via de school aan te schaffen, vanaf klas 2).
Gymkleding en gymschoenen.
Een vulpen (via de school aan te schaffen, vanaf klas 3).
Kleurpotloden en een schaar (vanaf klas 4).
Liniaal (vanaf klas 5).
Een passer (vanaf klas 6).
Eten op school en overblijven
De kleuters eten ‘s morgens een meegebrachte boterham en wat
fruit. De klassen 1 t/m 6 eten een boterham voorafgaande aan de
kleine pauze in de klas. Alle kinderen, die de lange schooldagen volgen tot 14.45 uur, blijven op school over. Onder begeleiding van de
leerkracht eten ze hun meegebrachte lunchpakket.
Onze school heeft een continurooster. Alle leerlingen blijven tussen
de middag op school. We lunchen dan gezamenlijk in de klas.
We vragen ouders om hiervoor een gezonde lunch mee te geven.
Een gezonde lunch bestaat bijvoorbeeld
uit volkoren of bruin brood.
Fruit en groenten zijn een goede aanvulling op de lunch. Ook bij de lunch adviseren we water, (karne)melk of kruidenthee
zonder suiker.
Als kinderen jarig zijn mogen zij trakteren. Kinderen mogen dan uitdelen aan
kinderen in hun eigen klas. Ook traktaties
zien wij graag gezond. Een traktatie kan
bestaan uit groenten en fruit. Voor andere
traktaties geldt: houd het klein en beperk
het tot één product.
Kijk voor tips op www.gezondtrakteren.nl

Gezonde voeding
Onze school vindt het belangrijk dat de leerlingen gezond eten
en drinken. Kinderen die gezond eten en drinken kunnen zich beter
concentreren en leren beter op school. Gezond eten begint met een
gezond ontbijt. We gaan ervan uit dat uw kind thuis heeft ontbeten
voordat het naar school komt.
Om half elf hebben we op school een kleine pauze. We eten dan gezamenlijk: een bruine boterham gezond belegd, fruit of een groentesnack. Er wordt water of kruidenthee gedronken.

Verzuim
Ouders en verzorgers vragen wij om verzuim door ziekte of andere
omstandigheden ‘s ochtends vóór 08.45 uur aan de administratie te
melden. Telefoon 071 - 521 90 15 of via: afmelden@vsmareland.nl
Ook op de nieuwe website van school die in augustus 2016 beschikbaar zal zijn is het mogelijk om digitaal verlof aan te vragen of
verzuim te melden.
De aanwezigheid van leerlingen wordt vóór 09.00 uur gecontroleerd
en van leerlingen die niet in de klas zijn of niet zijn afgemeld worden
de ouders of verzorgers gebeld om na te gaan wat de reden is voor
afwezigheid. Bijzonder verlof dient te worden aangevraagd bij de
directie. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de administratie.
Ongeoorloofd verzuim dient door de school te worden geregistreerd
en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.
Het reglement van de gemeentelijke afdeling Leerplicht voor het
wel of niet geven van speciaal verlof vindt u in de schoolgids of via
www.rbl-hollandrijnland.nl.
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Co m mu n i c at i e
Korte Mare
De Korte Mare is een wekelijkse, digitale nieuwsbrief aan ouders
met korte schoolmededelingen. De Korte Mare wordt in gewone
schoolweken op vrijdag samengesteld en verzonden. De Korte Mare
is geen advertentiemedium; uitsluitend onderwerpen die direct met
de school te maken hebben worden hierin geplaatst, evenals aankondigingen en berichten van (antroposofische) werkgebieden die voor
vrijeschoolouders interessant kunnen zijn. De redactie behoudt zich
het recht voor te selecteren welke artikelen voor plaatsing in aanmerking komen. Berichten kunnen vóór vrijdag worden aangeboden
via: directie@vsmareland.nl
E-mailgebruik in de school
In het contact tussen schoolleiding, leerkrachten en ouders is e-mail
niet meer weg te denken. Maar in sommige gevallen is e-mail toch
minder geschikt. In samenwerking met de MR zijn de volgende gebruiksafspraken gemaakt in verband met e-mailgebruik.

E-mail adressen
Iedere ouder/verzorger geeft één e-mailadres op, waarlangs het
e-mailverkeer met de Vrije School Mareland verloopt.
Dit e-mailadres is bekend binnen het verband van de klas - zodat
klassenouders en leerkrachten rechtstreeks berichten kunnen sturen
die de klas als geheel aangaan. Het is niet toegestaan de opgegeven
e-mailadressen te gebruiken buiten het kader van de school
(denk aan reclame en kettingbrieven).
Wanneer school e-mail?
De klassenmail is allereerst bedoeld om vanuit de leerkracht de
ouders te informeren over komende activiteiten en voor mededelingen rondom de klas. Verder kun je de mail prima gebruiken voor
het maken van schoolgerelateerde afspraken en het verstrekken van
schoolinformatie. Het school e-mailverkeer leent zich dus niet voor
één-op-één gesprekken, discussies, persoonlijke meningsverschillen,
politieke of emotioneel geladen boodschappen.
In het geval van een grief of kritiek is e-mail niet het goede kanaal.
Spreek de leerkracht of ouder in kwestie op een geschikt moment
aan of maak een afspraak voor een gesprek.
Reply/ Reply to all
Hanteer de knop ‘verzenden’ met bewustzijn: is het bericht gericht
aan allen of uitsluitend aan degene die je wilt antwoorden.

Rond o m de s c h o o l
De Seizoener
Vier keer per jaar ontvangen de ouders de ‘Seizoener’,
een schoolkrant voor vrijescholen in Nederland,
waarin de school een eigen katern verzorgt.
Feesten

• Bazaar
Jaarlijks vindt er in het voorjaar een bazaar plaats. De datum wordt
in de Korte Mare bekend gemaakt. De organisatie van de bazaar ligt
elk jaar in handen van ouders van de 2e klas. De opbrengst gaat voor
een deel naar de school en voor een deel naar goede doelen.
• Kerstspelen
In de kersttijd worden door leerkrachten en ouders jaarlijks
drie oude boerenkerstspelen uit Oberufer opgevoerd:
* Het Paradijsspel
* Het Kerstspel
* Het Driekoningenspel
De opvoeringen vinden plaats tijdens schooltijd voor alle klassen
en voor ouders en andere bezoekers in de avond.

• Jaarfeesten
Aan de jaarfeesten: Michaël, Sint Maarten, Advent, Kerstmis,
Palmpasen, Pasen, Pinksterfeest en Sint Jansfeest wordt in
school- of klassenverband veel aandacht besteed. Deze feesten
worden mede mogelijk gemaakt door enthousiaste ouders die
willen helpen bij de voorbereiding en uitvoering.
• Sportdag
Elk jaar is er in het laatste kwartaal, naast de koningsspelen
een sportdag voor de klassen 1 t/m 6.
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Ongevallenverzekering
De school heeft een collectieve verzekering voor alle kinderen afgesloten. Hiermee is uw kind verzekerd tegen de mogelijke gevolgen
en daaruit voortvloeiende kosten als gevolg van ongevallen.
Deze verzekering is van toepassing tijdens het naar school gaan,
gedurende de schooltijd en tijdens teruggaan van school naar huis.
Eveneens verzekerd is het schoolreisje, ook meerijdend in de auto
van andere ouders.

Pr oce du r es
Informatie geven, aanmelden, inschrijven en plaatsen van een nieuwe
leerling.
Informatie over de school
Ouders die informatie over de school willen kunnen de website
www.vsmareland.nl raadplegen of via info@vsmareland.nl contact
leggen.
Aanmelden van kleuters
Met ingang van 01-08-15 kunnen kinderen worden aangemeld
vanaf het moment dat ze 2 jaar zijn. Dit is een nieuwe gemeentelijke
regeling. De bestaande wachtlijst wordt afgebouwd.
Voor het aanmelden van uw kleuter mailt u naar:
aanmeldingen@vsmareland.nl
Het aanmeldingsformulier voor de kleuterklassen wordt door
Mieke Visser (aanmeldingscoördinator) behandeld.
In een kleuterklas worden maximaal 27 kinderen geplaatst.
Wanneer het kind 3 jaar is, krijgen de ouders een uitnodiging om
met hun kind naar een informatiebijeenkomst te komen.
Plaatsing in de klassen 1 t/m 6
Voor aanmeldingen vanaf klas 1 kunt u mailen naar:
info@vsmareland.nl
De plaatsing van leerlingen voor de eerste klas en van zij-instromers
in hogere klassen die vanuit andere scholen worden aangemeld,
wordt gecoördineerd en onderzocht door de intern begeleiders:
Anneleen Lucas-Remijn en Ery Koning.
Een nieuwe leerling die in de eerste klas of voor één van de hogere
klassen wordt aangemeld komt drie dagen meelopen in de school.
Als er in een klas reeds achtentwintig leerlingen zijn dan wordt bij
een nieuwe aanmelding zorgvuldig onderzocht of plaatsing van een
nieuwe leerling mogelijk is. Een besluit van het al dan niet aannemen
van een nieuwe leerling wordt, na onderzoek, genomen door de
directeur.
Bij dat onderzoek wordt gebruik gemaakt van: de informatie van de
ouders die aanmelden, de informatie vanuit de school waar de leerling
ingeschreven is, de observaties van de leerkracht en de beoordeling
van de internbegeleider. Een klas heeft een maximum van tweeëndertig leerlingen. Sommige klassen hebben met achtentwintig leerlingen hun maximum bereikt.
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Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon
Bij klachten vragen we u die in eerste instantie te willen bespreken
met de betreffende collega. Mocht dat gesprek niet tot een
bevredigende oplossing leiden dan kunt u vervolgens een afspraak
maken met de directeur.
Wilt u de klacht buiten de school bespreken dan kunt u zich wenden
tot de vertrouwenspersoon van de Stichting Vrije Scholen Rijnstreek.
Vertrouwenspersoon: Joop Hoekman: 071 - 517 29 06,
mobiel: 06-21 14 99 91, email: Joophoekman@hotmail.com
Voor een externe consultatie kunt u ook direct contact opnemen met
de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs (VBS).
Schorsing/verwijdering
Het beleid van de school is er primair op gericht om bij grensoverschrijdend gedrag door leerlingen of bij lichamelijke mishandeling
van medeleerlingen of volwassenen een oplossing te zoeken in
samenwerking met de ouders.
Indien nodig wordt vroegtijdig ondersteuning en advies gevraagd
van externe deskundigen zoals de leerplichtambtenaar, schoolarts,
schoolmaatschappelijk werk of een medewerker van bureau van
Jeugd en Gezin.
Indien de problemen niet op die wijze kunnen worden opgelost en
de veiligheid of voortgang van het onderwijs ernstig onder druk
blijven staan dan zal in het uiterste geval worden overgegaan tot
schorsing of verwijdering.
Dit gebeurt altijd in overleg met de leerplichtambtenaar.
Privacygegevens
Alle vormen van onderwijskundige rapporten die de school opstelt
en gebruikt, zijn vertrouwelijk en worden bewaard in een afgesloten
archief. Uitsluitend de betrokken personen mogen deze rapporten
inzien. Ouders en verzorgers kunnen altijd inzage vragen in het
leerlingdossier.
Alleen met toestemming of op verzoek van
de verantwoordelijke ouders zal de school
informatie over een leerling aan derden
beschikbaar stellen.
Pestprotocol
Er is een actief beleid om pesten in de school
te voorkomen en tegen te gaan met behulp
van de No-Blame methode.
www.noblame.nl

Vakkenoverzicht
Periodevakken

klas 1

klas 2

13
klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

Nederlands
16
16
15
13
11
6
Rekenen
16
16
15
13
10
6
Heemkunde
6
6
8
6
Geschiedenis					6
6
Aardrijkskunde					6
6
Dierkunde				6
1
1
Plantkunde					4
1
Mineralogie						4
Meetkunde						4
Natuurkunde						4
Aantal weken

38

38

38

38

38

38

Periodes/
oefentijd

klas 1

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

Nederlands
275
285
285
245
195
170
Rekenen
275
285
285
245
185
165
Heemkunde
70
70
90
70
Geschiedenis					70
70
Aardrijkskunde					70
70
Dierkunde				70
10
10
Plantkunde					45
10
Mineralogie						45
Meetkunde						45
Natuurkunde						45
Engels
30
30
30
30
30
30
Frans of andere
vreemde taal				30
30
30
Schooltuin					25
25		
ICT					30
30
Gymnastiek
25
25
38
38
57
57
Kunstzinnige
vakken
265
275
277
277
238
238
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Uitstroom 2015-2016
De uitstroomgegevens zijn als volgt:
30 leerlingen zijn uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs:
2 leerlingen met het niveau VMBO-kader
4 leerlingen met niveau VMBO-t
12 leerlingen met niveau HAVO
12 leerlingen met niveau VWO, waarvan 6 gymnasium.
Van de 30 leerlingen gaan er 10 naar het Marecollege.
De overige leerlingen stromen uit naar andere scholen
voor voortgezet onderwijs.

Schooltijden
Ouders en verzorgers vragen wij om verzuim door ziekte ‘s ochtends
vóór 08.45 uur aan de administratie te melden. Tel. 071 - 521 90 15 of
via: afmelden@vsmareland.nl. Lees meer informatie op pagina 6.

Kleuters
Klas 1
klas 2
Klas 3 t/m 6

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.25 - 13.00
8.25 - 13.00
8.25 - 13.00
8.25 - 14.45

8.25 - 13.00
8.25 - 14.45
8.25 - 14.45
8.25 - 14.45

8.25 - 13.00
8.25 - 13.00
8.25 - 13.00
8.25 - 13.00

8.25 - 13.00
8.25 - 14.45
8.25 - 14.45
8.25 - 14.45

8.25 - 13.00
8.25 - 13.00
8.25 - 13.00
8.25 - 14.45

Klas 1 t/m 6: Kleine pauze: 10.25-10.45 uur. Grote pauze: 13.00-13.30 uur.

BVS-schooladvies
Partner van uw school, kennis delen – mensen verbinden.
BVS-schooladvies is al meer dan 34 jaar een landelijk kennis- en expertisecentrum voor vrijeschoolonderwijs. Wij richten ons op de begeleiding van
het onderwijs op vrijescholen en de schoolorganisatie. Centraal staat de
inrichting van het vrijeschoolonderwijs. Wij hebben, ter ondersteuning van
de kleuterleidster en leraar, webapplicaties en publicaties gemaakt.
BVS-schooladvies heeft adviseurs met kennis over deze onderwerpen:
• inhoudelijke thema’s rond vrijeschoolonderwijs.
• schoolorganisatie - inhoud van het onderwijs,
zoals didactiek, handelingsgericht werken,
sociaal-emotionele ontwikkeling.
• leerlingenzorg / ondersteuning.
Bovenstaande diensten worden aangevraagd door vertegenwoordigers
van de school. Ook ouders kunnen bij ons terecht voor vragen m.b.t. de
ontwikkeling van hun kind.
Voor uitgebreide informatie van ons complete aanbod voor scholen
en ouders kunt u een bezoek brengen aan de website:
www.bvs-schooladvies.nl.
U kunt ons ook bellen of mailen: 030 - 281 96 56
admin@bvs-schooladvies.nl

Vereniging van vrijescholen
Vereniging van vrijescholen
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen
Tel. 0343-536060
vereniging@vrijescholen.nl
www.vrijescholen.nl
De Vereniging van vrijescholen is een vereniging van besturen van
vrijescholen. De activiteiten die de Vereniging op het gebied van onderwijs ontplooit zijn gericht op samenwerking en kwaliteit, voorlichting en communicatie, bestuurlijke en pedagogische aangelegenheden
en maatschappelijke ontwikkelingen.
Zij heeft drie taken: vertegenwoordiging én belangenbehartiging bij
de overheid (lobby), presentatie naar buiten van het vrijeschoolonderwijs en het stimuleren van overleg tussen (groepen van) partners.
Via de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief zodat u op
de hoogte blijft van de actualiteiten.
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Peuter- en Buitenschoolse opvang
Peuteropvang

De Antroposofische Peutergroep ‘De Gouden Poort’ heeft plaats
voor kinderen van 2 tot 4 jaar en is dagelijks geopend van 08:00
uur tot 13:30 uur. In een sfeervolle ruimte, ingericht met natuurlijke
materialen en in onze mooie tuin kan het kind vrijuit spelen binnen
een programma met vaste ritmen, gewoontes en rituelen. Het kind
weet hierdoor waar het aan toe is, hetgeen zorgt voor een veilige
sfeer. Vaak is dit de eerste kennismaking met een ‘schoolse’ setting
en biedt daardoor een goede voorbereiding op de kleuterklas.
Voor meer informatie over De Gouden Poort: 088-3043074
www.goudenpoortleiden.nl aanmelden via onze klantenservice:
088-3043043 of via de website van het SPL: www.splopvang.nl
Antroposofische peuterspeelzaal het ‘Rozenpoortje’ is voor
kinderen van 2 tot 4 jaar, dagelijks geopend van 08.45 - 11.45 uur.
Het Rozenpoortje is een ontmoetingsplaats voor het jonge kind.
De kinderen krijgen binnen in een gezellige huiskamersfeer of buiten
in de prachtige tuin alle gelegenheid om samen te spelen. Jonge
kinderen leren spelend, al doende, nabootsend en ontdekkend
vanuit zichzelf en hun omgeving. De warme omhullende inrichting
van de peuterspeelzaal en de benaderingswijze van de leidsters zijn
ontleend aan de opvoedkundige uitgangspunten uit de antroposofie.
We hebben onze mooie ruimte naast de ingang van de kleuterklassen. Voor meer informatie en aanmelden: 088-3043068
www.splopvang.nl
Buitenschoolse opvang

BSO Noorderlicht
Trias Kinderopvang biedt buitenschoolse opvang (BSO) voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ons aanbod sluit aan bij de tijden van
de school. Ouders kunnen voor verschillende pakketten kiezen:
13:00-15:00, 13:00-18:30 of 14:45-18:45.
Daarnaast kan er per dag gekozen worden voor inclusief of exclusief
vakantieopvang. Wanneer u alleen gebruik wilt maken van opvang
in de vakanties behoort dit ook tot de mogelijkheden.
BSO Noorderlicht sluit aan, door de wijze waarop we met de
kinderen omgaan, op de vrijeschoolpedagogie.
Mede omdat onze locatie in de school is gevestigd voelt de overgang
van school naar de opvang voor de kinderen heel natuurlijk aan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke
Rodenburg, 06-20999725 of m.rodenburg@triaskinderopvangbv.nl
of kijk op onze website: www.triaskinderopvangbv.nl
Vanuit Vrije School Mareland zijn er ook kinderen die gebruik maken
van BSO’s en peuteropvang buiten het schoolgebouw:
www.kinderopvang-pollewop.nl en www.tkasteel.nl
www.kindinbeeld.com

Passend onderwijs
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dat is vastgelegd in de wet
passend onderwijs die op 1 augustus 2014 van kracht werd. Hierbij gaan we
er als school van uit dat we bij elk kind goed kijken wat het nodig heeft om
zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor kinderen met bijzondere talenten én voor kinderen die om andere redenen iets extra’s nodig
hebben. De leerkracht is de eerst verantwoordelijke voor goed onderwijs.
Het team en in het bijzonder de interne begeleider, ondersteunen daarbij.
De directeur van de school is eindverantwoordelijk.
Passend onderwijs legt de zorgplicht bij de school.
Dat betekent dat wij er voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen in de
regio Leiden samen in het samenwerkingsverband Passend Primair
Onderwijs, kortweg PPO.

Het volledige artikel kunt u vinden op de website: www.pporegioleiden.nl
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Centrum voor Jeugd en Gezin
Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien. We denken met jullie mee en bieden waar nodig
ondersteuning. In het CJG werken verschillende professionals samen,
zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en
pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid
ter ondersteuning van u en uw kinderen. Ook professionals of andere
betrokkenen zijn uiteraard van harte welkom met hun vragen.
De basisschool en het CJG
De medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren
samen met de school. Elke school heeft vaste contactpersonen
vanuit de Jeugdgezondheidszorg en de Jeugd- en Gezinsteams.
Beiden maken onderdeel uit van het CJG.
De Jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit
groep 2 en 7 uit voor een onderzoek of screening.
Naast onderzoek van o.a. gehoor, gezichtsvermogen , groei en
motorische ontwikkeling wordt ook aandacht besteed aan de sociaalemotionele ontwikkeling van uw kind. Verder kan er advies gegeven
worden over bijvoorbeeld voeding, bedplassen, hoofdluis, gedragsproblemen, omgaan met elkaar en voorkomen van pesten.
U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek.
Jeugd- en gezinswerkers van het Jeugd- en Gezinsteam (JGT)
houden op sommige scholen een spreekuur waar u terecht kunt
met uw vragen. Het JGT kijkt samen met u wat nodig is en kan
ook snel extra ondersteuning thuis bieden.
Gezinnen krijgen dan hulp bij het zelf vinden van antwoorden op hun
eigen vragen, met als uitgangspunt ‘wat lukt wel’ en waar liggen
mogelijkheden. De gezonde ontwikkeling van kinderen staat voorop.
Daarnaast is het mogelijk voor ouders om deel te nemen aan een
cursus of kunnen we een ouderavond organiseren over een thema
dat leeft. Samen met u en de school bekijken we wat nodig is.
Ook is er op school overleg van een ondersteuningsteam,
waar de CJG-medewerkers aan deelnemen.
CJG-medewerkers op uw basisschool
U kunt contact opnemen met de CJG-medewerkers op uw school
via 088 – 254 23 84 of doe bij school navraag over het spreekuur.
Voor direct contact met de Jeugdgezondheidszorg bel: 088 – 308 32 22
Voor direct contact met het Jeugd- en Gezinsteam bel: 088 – 254 23 60
U bent ook welkom in het CJG
Ook buiten de school kunt u met uw vragen terecht bij het CJG.
Tijdens het inloopspreekuur, telefonisch of via de website.
CJG Leiden: 088 – 254 23 84 / www.cjgleiden.nl / www.hoezitdat.info
CJG Leiden is ook te vinden via Facebook:
https://www.facebook.com/cjgleiden

Jaaroverzicht 2016-2017
Zomervakantie van zaterdag 9 juli –t/m zondag 21 augustus 2016
Maandag 22 augustus 2016
Dinsdag 23 augustus 2016,
Donderdag 29 september 2016
Maandag 3 oktober 2016
Vrijdag 14 oktober 2016

Studiedag, alle klassen vrij
Jaaropening, kleuters vrij
Michaëlsfeest
Leidens Ontzet
Studiedag, alle klassen vrij

Herfstvakantie van zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober 2016
Vrijdag 11 november 2016
Woensdag 16 november 2017
Maandag 28 november 2016
Maandag 5 december 2016,
Vrijdag 23 december 2016

Sint Maartenviering, van 18.00 - 20.00 uur
Informatiebijeenkomsten
Advent kleuterklassen
Sinterklaasfeest, alle klassen om 13.00 uur uit
Kerstspel, kleuters vrij,
klas 1 t/m 6 om 12.00 uur uit

Kerstvakantie van zaterdag 24 december 2016 t/m zondag 8 januari 2017
Vrijdag 13 januari 2017
Zaterdag 11 februari 2017

Driekoningen
Open Dag van 9.00u-12.00 uur,
verplichte schooldag voor klas 1 t/m 6

Voorjaarsvakantie van zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2017
Donderdag 13 april 2017
Vrijdag 14 april t/m
maandag 17 april 2017
Vrijdag 21 april 2017

Studiedag, alle klassen vrij
Goede vrijdag en Pasen
Koningsspelen

Meivakantie van zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2017
Woensdag 17 mei 2017
Zaterdag 20 mei 2017
Donderdag 25 mei 2017
Vrijdag 26 mei 2017
Maandag 5 juni 2017
Zaterdag 17 juni 2017
Vrijdag 23 juni 2017
Laatste schoolweek:
Maandag 3 juli 2017
Dinsdag 4 juli 2017
Donderdag 6 juli 2017
Vrijdag 7 juli 2017

Informatiebijeenkomsten
Bazaar
Hemelvaart
Personeelsdag, alle klassen vrij
2e Pinksterdag
Zomerfeest kleuters, 9.30 – 12.00 uur
Sint Jansfeest,
klas 1 t/m 6, 17.00 – 19.00 uur
korte dag tot 13.00 uur
korte dag tot 13.00 uur
korte dag tot 13.00 uur
Laatste schooldag; kleuters vrij,
klas 1 t/m 6 tot 12.00 uur

Zomervakantie van zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2017
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Open Dag op zaterdag 11 februari 2017
van 9.00 tot 12.00 uur.
Op deze ‘Open Dag’ geven alle klassen

acte de présence
op het toneel en zijn er
openbare lessen in de klassen.

Informatiebijeenkomsten
Verder zijn er informatiebijeenkomsten
voor de kleuterklassen en lagere school
op woensdag 16 november 2016 van
13.30 - 15.00 uur en op woensdag 17 mei 2017
van 13.30 - 15.00 uur.

Bazaar
Een uitgelezen moment om de sfeer te proeven
en het enthousiasme van de ouders en kinderen
mee te maken is de jaarlijkse BAZAAR!
In 2017 op zaterdag 20 mei
van 10.30 uur tot 15.00 uur.

