Basisschool De Schrank

Schoolgids deel 2
Praktische informatie 2022 - 2023

Basisschool de Schrank maakt onderdeel uit van:

In dit deel van de schoolgids hebben we alle relevante, praktische informatie van school voor u -in
alfabetische volgorde- op een rijtje gezet. Als u informatie mist, geef dit dan gerust aan, dan nemen
we het op in de volgende versie.

Aanmelding
Als u uw kind wilt aanmelden kunt u contact opnemen met de directeur van school. In een
persoonlijk gesprek vertelt zij u hoe wij op school werken en wat daarbij onze uitgangspunten zijn.
Ook krijgt u een rondleiding door het gebouw en lopen we de klassen binnen, zodat u kunt zien hoe
onze leerlingen aan het werk zijn. Uw kind mag daarbij aanwezig zijn, zodat u ervaart of de eerste
kennismaking van uw kind met de Schrank prettig is. Zit uw kind al op een andere school en u neemt
contact op met ons voor een overplaatsing, dan nemen wij, na een eerste gesprek, altijd contact op
met de school waar uw kind op dat moment zit. Daarna bekijken we samen met ouders of een
overstap naar onze school een goede keuze is
Het aanmeldingsformulier staat op onze website: www.schrank.nl .
U kunt uiteraard ook een geprint exemplaar op school ophalen.

AVG (privacy)
In verband met Europese wetgeving heeft ons schoolbestuur een stappenplan om de privacy van
medewerkers en kinderen te waarborgen en zo te voldoen aan de wet. Voor u als ouders is van
belang dat wij ook gegevens willen gebruiken en verwerken waarvoor wij geen rechtstreekse
gronden hebben (denk daarbij aan foto’s). Hiervoor dient u via het Ouderportaal een z.g.
“toestemmingsformulier” in te vullen. Hierin kunt u precies aangeven voor welke
gegevensuitwisseling u wel/geen toestemming geeft. U kunt te allen tijde uw instemming weer
herroepen.
U kunt alle documenten die zijn opgesteld om invulling te geven aan de AVG via de website van
stichting MeerderWeert raadplegen.

Bibliotheek
Bibliocenter heeft in samenwerking met onderwijs op een aantal scholen Bibliotheek op School
gerealiseerd. Ook op de Schrank hebben we een mooie bibliotheek, die tijdens schooldagen
geopend is. Op maandagmiddag zijn er vrijwilligers aanwezig om samen met kinderen boeken te
zoeken.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Alles Kids verzorgt voorschoolse opvang vanaf 06.45 uur. De naschoolse opvang is van 14.45 uur tot
18.30 uur. Voor meer informatie: www.alleskids.eu of telefonisch: 0495-626363 of bij één van de
pedagogisch medewerkers van Alles Kids.

Buiten Alles Kids zijn er ook diverse gastouders in Ospel die kinderen opvangen voor en na
schooltijd.

Fietsen
Er zijn twee fietsenstallingen. De stalling aan de zijde van de Korenbloemstraat is voor de kinderen
van groep 1 t/m 4. De stalling aan de Annastraat is voor kinderen van groep 4 t/m 8. Omdat de
fietsenstallingen vaak erg vol staan, verzoeken we kinderen die in het blok Stad – Aerthijsplein – O.L.
Vrouwestraat – Verreusellaan – Vlut – Houwakker – Molenpad wonen, te voet naar school te komen.
Mochten er zich speciale omstandigheden voordoen waardoor dit (op momenten) wel nodig is, dan
wordt dit overlegd met de juf of meester. Deze afspraak geldt voor de groepen 5 t/m 8.

Financiële hulp bij armoede
Ouders van kinderen die opgroeien in armoede kunnen niet alles financieel bekostigen. Bijvoorbeeld
kosten voor een schoolreisje of lesmateriaal. Dit geldt ook voor kosten die buiten school worden
gemaakt, zoals het beoefenen van een sport of gezond eten. Er zijn verschillende stichtingen en
fondsen die ondersteuning bieden. Ook de gemeente Nederweert biedt ondersteuning. Zij hebben
alle regelingen waar je gebruik van kunt maken op een rijtje gezet. Je vindt deze op de website van
de gemeente Nederweert via www.nederweert.nl/kindpakket . Op deze website staat ook wanneer
je hier recht op hebt en hoe je de regelingen kan aanvragen.

Gevonden voorwerpen
Regelmatig vinden we in ons gebouw kleding, handschoenen, schoeisel etc. We verzamelen alle
gevonden voorwerpen. Mist u iets? Vraag er dan naar bij de leerkracht. Voor elke vakantie worden
alle spullen die er dan nog liggen verwijderd.

Gymlessen
Groep 0-1-2
De kinderen van de groepen 0, 1 en 2 spelen en gymmen in de speelzaal op school.
Groep 3 t/m 8
De gymlessen zijn in de gymzaal naast de school.
Eén les per 2 weken wordt ondersteund door een vakleerkracht gym.
In de gymzaal is apart schoeisel verplicht. Dit moeten gewone gymschoenen zijn, geen
turnschoentjes. Let op: zwarte zolen die strepen nalaten zijn niet toegestaan.
Kinderen die geen gymschoenen hebben meegenomen, mogen in verband met veiligheid en hygiëne
niet deelnemen aan de gymles.
Verder is het nodig om aparte gymkleding aan te trekken (bijvoorbeeld een korte broek met een
shirt). Het is niet verplicht om aparte sportkleding aan te schaffen.
Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om sieraden te dragen en mee te nemen.
Indien een kind niet kan mee gymmen, dient u dit als ouder kenbaar te maken aan de leerkracht,
middels een berichtje op het Ouderportaal of een briefje.
Op welke dagen hebben de groepen gymles:

Gymrooster 2022-2023
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Informatie naar ouders
Wij werken met een ouderportaal van Basisonline. Dit is een gesloten digitale omgeving waarin
ouders contact met elkaar kunnen leggen, hun kind kunnen ziekmelden, verlof kunnen aanvragen,
via een chatfunctie een vraag kunnen stellen aan leraren etc. Dit is ook de plaats waar wij onze
nieuwsberichten plaatsen en de schoolkalender, foto’s etc.
Documenten en bv. Notulen van de MR vindt u in de digitale boekenkast.
Bij dit ouderportaal hoort een app die u kunt downloaden op uw smartphone of tablet. U ziet dan
heel gemakkelijk wanneer er een nieuw bericht is geplaatst.
Bij aanmelding van uw kind krijgt u een token waarmee u zich kunt aanmelden op dit ouderportaal.
Wij krijgen vaak informatie van sportverenigingen en maatschappelijke organisaties met de vraag of

we informatie in onze nieuwsbrief willen vermelden. Waar mogelijk vermelden we die informatie
onderaan ons nieuwsbericht.
Dit nieuwsbericht verschijnt ongeveer tweemaal per maand. Omdat we hierin alle relevante
informatie plaatsen, verwachten we dat alle ouders deze nieuwsberichten lezen.

Jaarkalender
De jaarkalender staat op het Ouderportaal en op de website www.schrank.nl . We doen ons best
deze zo actueel mogelijk te houden.
De vakanties en vrije dagen voor schooljaar 2022 – 2023 zijn:
Vakanties:
Herfstvakantie

Ma 24-10-2022 t/m vr 28-10-2022

Kerstvakantie

Vr middag 23-12-2022 t/m vr 06-01-2023

Voorjaars/Carnavalsvakantie

Ma 20-02-2023 t/m vr 24-02-2023

Paasmaandag

Ma 10-04-2023

Meivakantie

Ma 24-04-2023 t/m vr 05-05-2023

Hemelvaart

Do 18-05-2023 en 19-05-2023

Pinkstermaandag

Ma 29-05-2023

Zomervakantie

Vr 14-07-2023 t/m vr 25-08-2023

Vrije dagen/studiedagen (gelden voor de hele school):
Studiedag
Studiemiddag
Studiedag (Sinterklaas)
Studiemiddag

Do 22-09-2022
Wo middag 19-10-2022
Di 06-12-2022
Di middag 01-11-2022

Studiemiddag
Studiemiddag
Studiedag
Studiemiddag
MeerderWeertdag
Studiedag (kermis)

Ma middag 21-11-2022
Di middag 31-01-2023
Woe 08-03-2023
Di middag 28-03-2023
Di 30-05-2023
Ma 26-06-2023

Lestijden
Tijd

Schema ma-di-do-vr

Tijd

Schema woensdag

08.15

Inloop

08.15

Inloop

08.30

Start lessen

08.30

Start lessen

14.45

Einde lessen*

12.30

Einde lessen

*Op vrijdagmiddag hebben de kinderen van groep 1-4 vrij: de schooldag eindigt voor hen
om 12.00 uur.

Vóór school is er geen toezicht op de speelplaats. De poorten gaan ca. 8.15 uur open en kinderen
lopen dan in principe zelf naar binnen (uitgezonderd de kinderen die net starten in groep 1).
Mededelingen kunt u via Ouderportaal of een briefje aan de leerkracht doorgeven. Incidenteel kan
het nodig zijn de leerkracht persoonlijk te spreken. U kunt dan met uw kind mee naar binnen lopen.
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar kijken we naar de dan geldende maatregelen omtrent Corona.
We passen dan eventueel bovenstaande aan. We houden u op de hoogte middels het nieuwsbericht
via Ouderportaal.

Luizen
Op woensdagen na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Indien luizen of
neten worden gevonden bij uw kind, dan nemen we contact met u op.

Organisatie:
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Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor de ouderraad bedraagt €20,- per kind per schooljaar. Van dit geld betaalt de
ouderraad uitstapjes, traktaties en cadeaus voor Sinterklaas. Het geld komt dus volledig ten goede
aan de kinderen!
De ouderbijdrage is vrijwillig. Wij hopen echter dat u begrijpt dat deze nodig is om zaken goed te
regelen. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een brief waarin alle informatie over de
ouderbijdrage op een rijtje staat. NB Kinderen zullen nooit uitgesloten worden bij traktaties of
uitstapjes.

Overblijven
Vanaf augustus 2020 werken wij met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op

maandag, dinsdag en donderdag (groep 5-8 ook op vrijdag) op school eten. Kinderen brengen een
lunchpakket mee (brood, fruit en/of groente) en iets te drinken. Dit mag bij de lunch iets anders zijn
dan water.
Kinderen eten in de klas, samen met de leerkracht. Daarvoor of daarna gaan ze een half uur buiten
spelen onder toezicht van leerkrachten en overblijfouders.
U hoeft geen ouderbijdrage te betalen voor het overblijven.

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen naast en tegenover de Schrank is beperkt. We vragen u met klem NIET te
stoppen of parkeren langs de weg aan de zijde van de school. Dit levert namelijk gevaarlijke situaties
op!
Tip van een ouder: indien u in de parkeervakken achteruit inparkeert, kunt u vooruit wegrijden. U
hebt dan meer overzicht en dit is dus veiliger. Wacht met wegrijden tot kinderen op de fiets zoveel
mogelijk weg zijn.
Verder vragen we kinderen die dicht bij school wonen te voet of per fiets te komen.

Pauzehapje en traktaties
Het is de primaire verantwoordelijkheid van ouders om te zorgen voor gezonde voeding. Toch
vinden wij ook dat het mede een verantwoordelijkheid van school is om kinderen aan te zetten tot
gezond gedrag. Gezonde voeding is hier een onderdeel van.
Als pauzehapje is daarom brood, fruit of groente toegestaan. We drinken dan alleen water.
Tussen de middag is ander drinken wel toegestaan.
Een verjaardag is een speciale dag voor een kind. Sinds een aantal jaren trakteren de kinderen om
bovenstaande reden niet meer in de klas; hij of zij wordt die dag wel extra in het zonnetje gezet.
Bij bijzondere gelegenheden mogen leerkrachten of kinderen trakteren; denk bv. aan een ijsje
tijdens de Schrankendag of de geboorte van een broertje of zusje. Dit is ter beoordeling aan
leerkrachten.

Rapporten en oudergesprekken
In de rapporten leggen we de resultaten van uw kind vast en geven we onze bevindingen weer over
de ontwikkeling van kinderen in een bepaalde periode. We hebben systemen hiervoor, die ervoor
moeten zorgen dit zo objectief mogelijk te doen. Natuurlijk spelen in de kleutergroepen vooral
observaties hierbij een grote rol en voor de oudere kinderen in meerdere mate de
methodegebonden toetsen en vooral de Cito-toetsen.
In de groepen 1 en 2 wordt aan de kinderen geen rapport meegegeven. Wel spreken de
groepsleerkrachten rapportageformulieren door met de ouders.
In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen twee rapporten mee. De exacte data vermelden wij in de
schoolkalender. We hebben bewust voor twee momenten gekozen, direct na afname van Citotoetsen, omdat we het heel belangrijk vinden deze resultaten aan de kinderen en ouders te
rapporteren. Hieraan zijn ook oudergesprekken gekoppeld.
Voor de oudergesprekken in oktober en februari/maart krijgen alle ouders een uitnodiging. Het
oudergesprek in juni is facultatief, op initiatief van ouders óf leerkracht.

Verlof aanvragen

Wij willen u er met nadruk op wijzen dat de school zich strikt dient te houden aan de regels zoals die
gelden voor het verstrekken van verlof en/of extra vakanties. Dat betekent dat de vastgestelde
schoolvrije dagen en vakanties maatgevend zijn.
Buiten deze data mag geen verlof gegeven worden! De instructies van het Ministerie hierover zijn
zeer duidelijk: slechts in uitzonderingsgevallen mag de directeur, na een vooraf ingediend verzoek,
verlofuren verlenen.
Tot de uitzonderingen behoren: begrafenis, huwelijk, ziekte en enkele andere gevallen ter
beoordeling van de directeur (dit laatste betreft uitsluitend uitzonderlijke gevallen!).
De minister stelt zeer uitdrukkelijk dat vervroegde, verlate en extra vakanties hier niet bij horen (ook
niet als de vakantie al geboekt is). Van bovenstaande regels wordt door ons dan ook niet afgeweken.
De directie heeft de uitdrukkelijke opdracht direct melding te maken van ongeoorloofd
schoolverzuim indien niet vooraf toestemming is verleend.
N.B.: Kinderen die 5 jaar worden, zijn vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op hun
verjaardag leerplichtig. Voor kinderen van 5 jaar bestaat de mogelijkheid om maximaal 5 uur per
week te verzuimen (deze uren mogen niet worden opgespaard). Dit gebeurt altijd in overleg met de
directeur.
Verlof dient te worden aangevraagd via het Ouderportaal.

Verzekering
Voor alle leerlingen, leerkrachten en hulpouders van onze school is een collectieve schoolongevallen
verzekering afgesloten. Leerlingen, leerkrachten en (hulp)ouders zijn tijdens schoolactiviteiten
verzekerd voor ongevallen met persoonlijk letsel. Ook buiten het schoolgebouw en tijdens vervoer
(bijv. excursies) geldt een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Indien er sprake is van
schade - door ongeval of andere omstandigheden - neem dan altijd contact op met de school.
Uw eigen ziekte- en autoverzekering gaat daarbij altijd 'voor'. In de schoolpolis zijn beperkte
bedragen opgenomen. Indien u er behoefte aan hebt om u aanvullend (of voor hogere bedragen) te
verzekeren, dan is dat mogelijk!
Daarnaast heeft de school een collectieve algemene aansprakelijkheidsverzekering voor leden van
de oudervereniging, leden van de MR en alle andere personen die werkzaamheden in of ten dienste
van de school verrichten.
De complete tekst betreffende de verzekeringen vindt u op de website van Stichting MeerderWeert:
www.meerderweert.nl

Ziek melden
Als uw kind ziek is kunt u dit (vóór 8.20 uur) melden bij voorkeur via het Ouderportaal (‘absenties en
verlof’) of door naar school te bellen (0495-632156)

