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Een woord vooraf
Alle scholen van de Stichting Wijzer presenteren de jaarlijkse informatie in een Schoolwijzer.
Wij hebben ervoor gekozen om voor IKC Startpunt en IKC Panta rhei een eigen Schoolwijzer uit te geven als
aanvulling op de algemene Schoolwijzer. Om het jaar geven we de algemene Schoolwijzer uit. Daarin beschrijven
wij de meeste onderwerpen die voor de locaties Startpunt en Panta rhei gelijk zijn. U vindt de algemene
Schoolwijzer als pdf bestand op de website. In deze schoolwijzer beschrijven wij de onderwerpen die specifiek
betrekking hebben op de locatie waar uw kind les krijgt.
IKC Startpunt ……. waar een kind zichzelf mag zijn!
Met vriendelijke groet,
Juliette van der Lugt, directeur
Mark Terwiel adjunct-directeur
Silvana Herben, adjunct-directeur

Contactgegevens
Integraal Kindcentrum Startpunt
Vincent van Goghlaan 2
3141 KS Maassluis
School: (010) 591 37 14
Opvang: (010) 591 49 02
Ikcstartpunt-school@wijzer.nu
Ikcstartpunt-opvang@wijzer.nu
www.ikcstartpunt.nl

Integraal Kindcentrum Panta rhei
Dennendal 145
3142 LC Maassluis
(010) 591 78 58
Ikcpantarhei-school@wijzer.nu
Ikcpantarhei-opvang@wijzer.nu
www.ikcpantarhei.nl

Wij zer in Opvang & Onderwij s
Integraal Kindcentrum (IKC) Startpunt is aangesloten bij Wijzer in Opvang & Onderwijs. Deze stichting is de
overkoepelende organisatie voor alle openbare scholen, het openbaar Speciaal Basisonderwijs en Voortgezet
Speciaal Onderwijs in Vlaardingen en Maassluis. De scholen die onder de paraplu van onze stichting vallen
hebben als gemeenschappelijk doel alle leerlingen met plezier naar school te laten gaan en een optimale ontwikkeling te bieden. Op de website www.wijzer.nu vindt u nog meer praktische informatie.
Rechten van het Kind
Alle scholen van Wijzer in Opvang & Onderwijs besteden aandacht aan de openbare identiteit en de rechten van
het kind. Elke Wijzerschool heeft een specifiek kinderrecht omarmd. Onze school omarmt artikel 31: Een kind
heeft recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur. Met het zoneparc, het cultuurmenu en de museumdagen dragen
wij bij aan de uitvoering van dit artikel.
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Integraal Kindcentrum Startpunt
De algehele leiding en eindverantwoording voor IKC Startpunt berust bij de directeur, Juliette van der Lugt.
Voor afspraken kunt u telefonisch contact opnemen via (010) 591 37 14.
Schooltijden
Ochtend
ma, di, do en vr
woe
Middag
ma, di, do en vr

08:30 uur tot 12:00 uur
08:30 uur tot 12:15 uur
13:15 uur tot 15:15 uur

Voor de kleuters gaat de deur bij de hoofdingang ’s ochtends open om 8:20 uur en ’s middags om 13:05 uur.
Om 08:30 uur en om 13:15 uur gaan de deuren van de lokalen dicht.  
De groepen 3 t/m 8 komen in verband met de drukte niet allemaal tegelijk naar binnen. Om 08:20 uur en 13:05
uur klinkt het eerste belsignaal voor de groepen 3 t/m 5 en om 08:25 uur en 13:10 uur klinkt het tweede belsignaal voor de groepen 6 t/m 8.
De afdeling leerplicht verwacht van ons dat wij te laat komen als verzuim registreren in de absentielijsten.
Opvallend verzuim moet gemeld worden. Er volgt dan automatisch een oproep van de leerplichtambtenaar. Zie
voor eventuele afwijkingen ook het gymnastiek-rooster!

Groepsindeling en leerkrachten
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 3A
Groep 3B
Groep 3

Groep 4A

Juf Ineke
Juf Berrie
Juf Ingrid
Juf Simone
Juf Annette
Juf Petra
Juf Mirjam
Juf Debbie
samengevoegd
Juf Mirjam
Juf Saskia
Juf Stella

ma, di, wo
do, vr
ma, di, wo
do, vr
ma ,di
wo, do, vr
ma t/m vr
ma, di, do, vr ochtend
ma t/m vr middag
en woe ochtend
ma, di, vrij
woe, do

Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6
Groep 6/7
Groep 7
Groep 8A

Juf Sari
ma t/m vr
Meester Fons
ma, di
Juf Marjo
wo t/m vr
Meester Kees
ma t/m do
Juf Diana
vr
Juf Jamie
ma t/m vr
Meester Joey
ma, di, do, vr
Meester Mark
wo
Meester Gert Jan ma, di, do, vr
Meester Fons
wo
Juf Claudia
ma, di, wo, vr
Meester Fons
do

Lessen Humanistische Vorming (HVO)
Gien Wagenaar

Interne begeleiding ad interim
Hanneke Adema

Lessen Godsdienstig onderwijs (GVO)
Feike Geusenbroek

Bouwcoördinatoren
Petra van Leeuwen
Joey Kraan
Claudia Rodrigo

Managementteam
Juliette van der Lugt
Mark Terwiel
Silvana Herben

Directeur
Adjunct-directeur
Adjunct-directeur
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 iddenbouw (groepen 4-5-6)
m
bovenbouw (groepen 7-8)

Administratie
Myranda Janssen
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Gymnastiek wanneer en waar?
De gymnastieklessen worden in de gymzaal van onze school gegeven. Als de kinderen om 8:30 uur of 13:00 uur
beginnen met gymnastiek, gaan zij direct naar de kleedkamer van de gymzaal.
Dinsdag
Groep 4A 08:30 – 09:15 uur
Groep 4B 09:15 – 10:00 uur
Woensdag
Groep 6A
Groep 8A
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6/7

08:30 – 09:15 uur
09:15 – 10:00 uur
10:00 – 10:45 uur
10:45 – 11:30 uur
11:30 – 12:15 uur

Vakleerkracht
Vakleerkracht
Vakleerkracht
Vakleerkracht

Donderdag
Groep 6/7 08:30 – 09:15 uur Vakleerkracht
Groep 7A 09:15 – 10:00 uur Vakleerkracht
Groep 8A 10:00 – 10:45 uur
Groep 3A 11:15 – 12:00 uur
Vrijdag
Groep 6A
Groep 7A
Groep 5A
Groep 5B
Groep 3A
Groep 4A
Groep 4B

08:30 – 09:15 uur
09:15 – 10:00 uur
10:00 – 10:45 uur
10:45 – 11:30 uur
13:00 – 13:45 uur Vakleerkracht
13:45 – 14:30 uur Vakleerkracht
14:30 – 15:15 uur Vakleerkracht

Tijdens de gymlessen moeten de kinderen een gympakje of een korte broek en een shirt met korte mouwen
aantrekken. Gym- of sportschoenen zijn verplicht. Sportschoenen die buiten gedragen worden, evenals schoenen
met een donkere zool, zijn niet toegestaan.

Ziekmeldingen
Als uw kind ziek is, of om andere redenen niet op school komt, verzoeken wij u nadrukkelijk de school hiervan
op de hoogte te stellen! Als u dat telefonisch wilt doen, kunt u vóór 8:30 uur of vóór 13:15 uur bellen naar:
(010) 591 37 14.

Afspraakavonden
We starten het schooljaar met een ouder vertelgesprek. U krijgt een uitnodiging en een formulier met suggesties
over de zaken die u met de leerkracht zou willen bespreken. Op deze manier leert de leerkracht uw kind beter
kennen.
Tijdens de rapportavonden staat de bespreking van de rapporten van de groepen 3 t/m 7 centraal. In de kleuter
groepen worden de vorderingen van de kinderen besproken en hun werkjes bekeken. Voorafgaande aan deze
avonden ontvangt u ongeveer een week van te voren een intekenformulier via de mail. Op dit formulier wordt de
werkwijze toegelicht. Wij verwachten alle ouders/verzorgers tijdens de rapportavond. Voor elke afspraak wordt
10 minuten uitgetrokken. Voor grote groepen zullen we, indien nodig, twee avonden inroosteren.
Het spreekt vanzelf, dat u altijd tussendoor met de leerkrachten kunt spreken. Maakt u dan even een afspraak?
Een regelmatig contact heeft ongetwijfeld voordelen. Wij stellen het zeer op prijs als u een eventuele verhindering
op tijd doorgeeft. Mocht een leerkracht een gesprek tussentijds wenselijk achten, dan verneemt u dit van hem of
haar.
De ouder vertelgesprekken zijn op maandag 2 oktober voor groep 1 t/m 7.
De rapportavonden zijn op 8 februari voor groep 1 t/m 7 en 26 juni voor groep 1 t/m 7.
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Fruit en schoolmelk
Wij stimuleren het eten van fruit. In de kleine pauze eten de kinderen meestal een gezonde koek, boterham met
beleg en drinken de kinderen een gezonde drank (geen koolzuurhoudende dranken). Vanaf vorig schooljaar eten
alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 minimaal 2 keer per week fruit tijdens de pauze.
Op school kan halfvolle melk gedronken worden. Nieuwe leerlingen krijgen op verzoek een aanmeldingsformulier
mee naar huis. Als u voor uw kind schoolmelk wenst, levert u het aanmeldingsformulier in bij de leerkracht van uw
kind.
De administratie is in handen van Myranda Janssen. Indien uw kind geen melk, chocomel of drinkyoghurt lust,
dan kunt u vruchtensap meegeven. Wilt u het tussendoortje beperken tot: boterhammen, fruit of ontbijtkoek?
Geen chips, snoep of koekjes met chocolade!

Woensdag waterdag
Vanaf dit schooljaar wordt woensdag ‘Waterdag’. De kinderen drinken de gehele dag alleen water. Ze nemen
hiervoor een bidon of flesje water mee. Op school mag er worden bijgevuld.

Informatieavonden
Iedere leerkracht organiseert een informatieavond voor de ouders/verzorgers van de groep. Op deze avond krijgt
u informatie over het onderwijs in de klas, de afspraken en regels. Er wordt verteld over de KIVA , HVO en GVO
lessen, hoe we werken met de weektaken en hoe we omgaan met het huiswerk. Verder zullen zaken aan de orde
komen zoals: de luizenouder, gymtijden en gymkleding, hulpouders etc.
Ook kunt u op deze avond vragen stellen over alle zaken die u belangrijk vindt. Op deze avond kunt u op het
ouderhulpformulier aangeven bij welke activiteiten u ons wil komen helpen. De informatieavond is op maandag
28 augustus, aanvang 19:30 uur.

Ouderavond
Komend schooljaar zullen de gezamenlijke ouderraden in samenwerking met de school weer een ouderavond
organiseren. In het begin van het schooljaar wordt bepaald welk thema wordt besproken. U ontvangt hiervoor
tijdig een uitnodiging.

Overblij ven
Het overblijven (tussenschoolse opvang) op school is door de medewerkers van de opvang en onderwijs samen
op professionele wijze opgezet. Hieronder geven wij zo duidelijk mogelijk weer hoe de opvang binnen de huidige
schooltijden geregeld wordt. Er is geen continurooster. Overblijven gebeurt vrijwillig tegen betaling en is alleen
voor werkende ouders/verzorgers.
De kinderen eten gezamenlijk in de centrale ruimte. De tafels worden gedekt met borden, bekers en bestek.
Aan elke tafel kunnen 7 tot 8 kinderen onder begeleiding van geschoold personeel en hulpouders hun lunch
gebruiken. De kinderen eten in twee leeftijdsgroepen, die in twee tijdsblokken kunnen eten.
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Als de kinderen van de onderbouw eten, gaan de kinderen van de midden- en bovenbouw onder begeleiding
buiten spelen. Na de wissel gaan de kinderen van de onderbouw onder begeleiding buiten spelen. Bij slecht
weer blijven ze binnen. De kinderen van de onderbouw maken dan gebruik van de speellokalen, de kleuterhal en
het BSO lokaal. De kinderen van de bovenbouw maken gebruik van de bibliotheek en mogen gebruikmaken van
de computers. De school biedt aan hulpouders de mogelijkheid een gecertificeerde cursus voor overblijfouder
te volgen.
Er kan een keuze gemaakt worden voor overblijven met eigen eten en drinken of overblijven met een volledig
verzorgde gezonde lunch.
Als u kiest voor een eigen lunch kost dat € 1,65 per keer en een verzorgde lunch kost € 3,- per keer.
Om de administratieve handelingen tot een minimum te beperken, werken we met twee soorten strippenkaarten.
Een 12-strippenkaart exclusief lunch: € 19,80
Een 12-strippenkaart inclusief lunch: € 36,Werkwijze voor ouders/verzorgers bij overblijven
• Als uw kind(eren) over gaat/gaan blijven, dan geeft u of de oudere leerlingen (vanaf groep 3) dit aan op de deelnamelijsten die naast de ingang van elke klas zijn opgehangen. Deze regel is vooral belangrijk voor de jongste
kinderen!
• U geeft tevens aan of uw kind zelf eten meeneemt of gebruikmaakt van het luncharrangement.
O = eigen lunch en X= schoollunch
• De kinderen die gebruikmaken van de schoollunch kunnen appelsap of melk te drinken krijgen. Wanneer uw
kind gebruikmaakt van onze lunch en om welke reden dan ook geen melk of appelsap drinkt, schenken wij ook
andere drank (bijvoorbeeld (suikervrije) siroop of karnemelk).
• Kinderen met eigen lunch kunnen extra drinken krijgen.
• Wilt u geen snoep meegeven! Alle kinderen krijgen na het eten een ‘toetje’ van de overblijf. Dat kan variëren
van fruit, komkommer tot ontbijtkoek.
Om de administratieve rompslomp tot een minimum te beperken, verzoeken wij u om de strippenkaarten op de
vaste verkoopmomenten aan te schaffen. U kunt elke dinsdagochtend en vrijdagochtend tussen 08:15 uur en
08:45 uur strippenkaarten kopen bij de leiding van de tussenschoolse opvang (TOP). Voor de betaling kunt u
gebruikmaken van een pinautomaat. Bent u op deze twee dagen niet in de gelegenheid om te komen betalen,
dan kunt u het geld in een envelop, met duidelijke vermelding van de naam/groep van uw kind, afgeven bij het
lokaal van de BSO/PSZ.

Protocol medicij ngebruik
Op de website is het protocol Medicijngebruik van het IKC Startpunt geplaatst. In dit protocol geven wij de
grenzen en de regels aan over het verstrekken van medicatie aan leerlingen onder schooltijd. Voor het toedienen
van medicijnen is vooraf schriftelijk toestemming nodig van ouders/verzorgers. De leerkrachten hebben daarvoor standaard formulieren. Zonder schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers geven wij kinderen geen
medicijnen, zelfs geen aspirine.

De vrij willige ouderbij drage en spaarfonds
Ieder jaar wordt er door onze Oudervereniging in een algemene bijeenkomst, die voor alle ouders/verzorgers
toegankelijk is, uitgelegd wat er het afgelopen jaar is uitgegeven en waaraan. Deze financiële verantwoording
kunt u vinden op onze website onder het kopje OV.
Voor leerlingen die het gehele schooljaar de school bezoeken, wordt voor de leerlingen van de groepen 1-2 een

Schoolwijzer 2017–2018 • IKC Startpunt

7

bijdrage van € 30,- gevraagd. Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 wordt € 42,50 als bijdrage gevraagd.
De leerlingen die na de schoolreis in september op school komen, betalen € 20,- en voor de kinderen die na de
kerstvakantie komen, is de bijdrage vastgesteld op € 10,-. Voor kinderen die op grond van hun levensovertuiging
niet deelnemen aan Sint, Kerst en Pasen wordt de bijdrage verminderd met € 7,50.
De ouderbijdrage bestaat uit twee delen: het ene deel is de bijdrage voor de schoolreis, het andere deel is de
ouderbijdrage waarvan wij alle activiteiten betalen zoals kerst, paasontbijt, Sinterklaascadeautjes, museumdag,
activiteiten bij de Koningsspelen, sportdagen en nog veel meer. Zonder deze vrijwillige ouderbijdrage is het voor
ons niet mogelijk om deze activiteiten voor uw kind te organiseren.
Als de betaling van de ouderbijdrage door onvoorziene omstandigheden niet voldaan kan worden, verzoeken wij
u hiervoor zo snel mogelijk contact op te nemen met de directeur.
U kunt de ouderbijdrage en spaarfonds overmaken op de rekening van de ouderraad. U wordt door middel van
een brief vooraf geïnformeerd door de penningmeester.
Het spaarfonds
Uw vrijwillige bijdrage hieraan kunt u zelf bepalen. Dit fonds wordt aangewend voor diverse zaken ten behoeve
van het ‘Startpunt’. De verantwoording van de gelden vindt jaarlijks plaats op de ouderavond in oktober. In het
afgelopen jaar is er een touchscreen en buitenspeelmateriaal voor het Zoneparc van aangeschaft.  

Schoolzwemmen
De leerlingen van de groepen 5 en 6 krijgen in het schooljaar 2017–2018 om de week zwemonderricht in het
zwembad ‘Dol-fijn’. Dit zijn lessen van 45 minuten. Tijdens de even weken zwemt groep 6 op dinsdag van
14:30–15:15 uur. De groepen 5 zwemmen tijdens de oneven weken op dinsdag van 14:30–15:15 uur. Indien nodig
kunt u uw kind(eren) bij het zwembad ophalen. Om de veiligheid te vergroten, kunnen de leerkrachten extra hulp
gebruiken bij de begeleiding naar het zwembad.

Uitdelen bij verjaardagen
Op de basisschool is het een jarenlange traditie, dat de kinderen op hun verjaardag mogen trakteren.
Om het uitdelen een feest te laten blijven, vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:
• Wij verzoeken u de traktaties zo eenvoudig mogelijk te houden. Wij stimuleren een gezonde traktatie en hebben
het motto: één is genoeg en klein is oké.
• Er zijn veel kinderen die geen kleurstoffen mogen. Wilt u met deze kinderen rekening houden bij de keuze van
de traktaties?
• Wilt u in de groepen de uitnodigingen voor het verjaardagspartijtje niet in het lokaal uitdelen, maar b.v. aan één
van de ouders/verzorgers meegeven? Voor de kinderen die geen uitnodiging krijgen, is het namelijk erg sneu.
• U mag in de kleutergroepen foto’s en/of video opnames maken van deze feestelijke momenten.
• De kinderen mogen de klassen alleen rond in hun eigen ‘bouw’: Kleutergroepen, de groepen 3 t/m 5 en de
groepen 6 t/m 8.

Wij ziging in adres- telefoon- en mailwij zigingen/verhuizingen
Vergeet u de school niet in te lichten bij een wijziging van het woonadres, (gsm)telefoonnummer en/of mailadres?
Het kan in noodgevallen erg belemmerend werken als wij u niet kunnen bereiken.
Als u gaat verhuizen en uw kind gaat van school, dan is het voor de administratie van groot belang dat we dit
vroegtijdig weten i.v.m. eventuele planning voor het volgende schooljaar. U kunt veranderingen doorgeven aan
de groepsleerkracht en/of de directie.
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Binnen- & buitenschoolse activiteiten
Techniek, crea en ICT middagen
Vanaf groep 3 organiseren we, zo mogelijk, voor de leerlingen circa 20 maal per schooljaar een extra aanbod
van creatieve vakken, techniek en ICT.
De kinderen worden in groepjes verdeeld en komen dan met verschillende technieken in aanraking. Bij elk groepje
is leiding nodig. We hopen komend jaar weer op voldoende hulp van ouders te mogen rekenen.
Tijdens de informatieavond kunt u aangeven of u ons bij deze activiteiten kan helpen.

Centrum voor Jeugd en Gezin
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Maassluis) zien alle kinderen
op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik krijgt.
Groep 2: meten, wegen en meer
Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een
afspraak. Tijdens deze afspraak op het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken ze de motoriek.
Daarnaast nemen ze een ogen- en orentest af.
Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen
kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Met uw toestemming bespreekt men
vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de eventuele resultaten van deze afspraak terug
gekoppeld, omdat ze nauw met de school samenwerken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.
9 jaar: vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio
en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt een uitnodiging om met uw kind langs te komen.
Groep 7: meten, wegen en meer
Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gezien.
Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende
puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze samen
met u bespreken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Als u niet aanwezig kunt zijn, wordt uw kind gewogen en
gemeten.
Met uw toestemming bespreekt de jeugdverpleegkundige vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en
worden de eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat ze nauw met de school samenwerken
en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.
De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee!
De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is:
Carla Luimes
Telefoonnummer: 0652749921
E-mail: c.luimes@cjgrijnmond.nl
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Zorgteam op school
Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen en verbonden aan de school. Afhankelijk van de
vraag kan de school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam.

Cultuurmenu
Onze school neemt deel aan het cultuurmenu. Op het gebied van kunstzinnige vorming en cultuur wordt voor
elke jaargroep een tweetal cultuuractiviteiten georganiseerd. U wordt nog nader geïnformeerd over de activiteiten
en data.

Gezinsspecialist
De gezinsspecialist is Marianne Barends. Zij werkt op maandag, dinsdag en vrijdag.
Waarom een gezinsspecialist?
Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor
toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon
weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders/de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. De school kan dan de gezinsspecialist inschakelen. Ze is werkzaam op school en de
docenten en ouder(s) kunnen haar om advies of kortdurende begeleiding vragen.
Wat doet de gezinsspecialist?
Als Marianne Barends wordt ingeschakeld, vindt er een gesprek plaats met de ouder(s) en de leerkracht en
eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. Marianne Barends is er altijd op gericht om goed aan
te sluiten bij de vragen van het kind, de ouders en school. Ze kijkt vooral naar de mogelijkheden van het kind in
wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een adviesgesprek al voldoende en in ieder geval is er altijd
sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is, organiseert ze een passend aanbod van
opvoed- en opgroeiondersteuning.
Wat voor soort vragen?
Zowel voor korte, concrete opvoedings- en ontwikkelvragen, als complexere ondersteuningsvragen, kunt u
contact met de Marianne Barends opnemen. Voorbeelden van vragen zijn:
• Mijn kind luistert niet en ik heb alles al geprobeerd.
• Het lijkt wel of mijn kind steeds drukker/agressiever/stiller wordt.
• U bevindt zich in een moeilijke situatie en vraagt zich af hoe u uw kind het beste kan opvangen.
Verschil School Maatschappelijk Werker en Gezinsspecialist
De functie gezinsspecialist vervangt het schoolmaatschappelijk werk. De gezinsspecialist heeft een uitgebreider
takenpakket. Niet alleen spreekt Marianne Barends kinderen, maar ze ondersteunt ook het gezin. Ze is contact
persoon voor het kind, ouder(s) en school, ook als er contact wordt opgenomen met het wijkteam. Tot slot
besteedt ze meer aandacht aan preventieve ondersteuning zoals het geven van voorlichting.
Aanmelding
U kunt u aanmelden via de leerkracht, intern begeleider of rechtstreeks bij Marianne Barends. U kunt contact
opnemen via 06 - 34 48 93 05 of marianne.barends@minters.nl. De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis.
In afstemming met ouders geeft zij na het gesprek relevante informatie voor de school door aan de intern
begeleider.
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Kerstviering
De jaarlijkse kerstviering zal dit jaar plaatsvinden op donderdagavond 21 december 2017. In verband met de
voorbereidingen zijn de kinderen donderdagmiddag vanaf 12:00 uur vrij. Vrijdag 22 december 2017 hebben de
kinderen een roostervrije dag. U wordt nog nader geïnformeerd over het programma en de tijden.

Kinderboekenweek
In alle groepen wordt jaarlijks, tijdens de kinderboekenweek, extra aandacht besteed aan het kinderboek.
Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is Griezelen en het motto is Gruwelijk eng. De Kinderboekenweek
vindt plaats van 4 t/m 15 oktober 2017. U wordt hier nog uitgebreid over geïnformeerd.

Museumdag
Elk jaar besteden we aandacht aan de museumdagen. Op het Startpunt wordt een specifieke datum uitgeroepen
tot museumdag.

Paasontbij t
Het paasontbijt zal op donderdag 29 maart 2018 worden gehouden. U wordt nog nader geïnformeerd over de
activiteiten.

Sint-Nicolaas/Pietencrea
In november wordt er voor de peuters en kleuters  een Pietencrea georganiseerd. Sint-Nicolaas wordt op dinsdag
5 december 2017 in het Startpunt ontvangen.

Schoolbibliotheek
We hebben een lokaal ingericht als jeugdbibliotheek. De gemeente Maassluis heeft hiervoor een startsubsidie
verstrekt. Door de bibliotheek is in samenwerking met IKC Startpunt een zeer gevarieerde prentenboekenen jeugdboekencollectie samengesteld.
Uitleen van de boeken is alleen mogelijk voor de leerlingen van de school, de kinderen van het kinderdagverblijf
en de peuterspeelzaal. Nieuwe leerlingen worden automatisch lid gemaakt van de bibliotheek. Zij krijgen een
gratis bibliotheekpasje, waarmee ze op school en in de bibliotheek boeken kunnen lenen. Vanuit de bibliotheek
worden er ook allerlei acties georganiseerd om aan het lezen meer uitdaging te geven. De school heeft voor beide
locaties ongeveer 2 uur per 2 weken extra ondersteuning van een mediacoach. Deze mediacoach is een zogenaamde combinatiefunctionaris. We hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de bibliotheek, OKC De Westhoek, het Lentiz college en de Gemeente Maassluis. Eenmaal per week worden de boeken
centraal uitgeleend en ingeleverd. Een leerkracht zal de uitleen van de boeken coördineren. Het uitleenmoment
verschilt per groep. Een en ander wordt afgestemd met de hulpouders en leerkrachten. U wordt hierover apart
geïnformeerd.
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Schoolreizen en kamp
De werkweek en schoolreizen zijn activiteiten waaraan iedere leerling verplicht deelneemt.
Dit jaar gaan de groepen 5, 6 en 7 op schoolkamp. Ze gaan 2 dagen naar Oostvoorne. Deze dagen zijn gepland
in de week van 9 april 2018. De groepen 3 en 4 gaan op 22 september 2017 op schoolreis. De kinderen van
de groepen 1 en 2 gaan ook op schoolreis. De precieze datum en bestemming wordt nog bepaald, waarna de
ouders/verzorgers hierover een brief ontvangen. Ouders/verzorgers kunnen via ouderhulpformulier aangeven of
de leerkrachten, indien nodig, van hun hulp gebruik kunnen maken. Houdt u er rekening mee dat het aanbod
vaak de vraag overtreft!

Schoolsport en B-fit
De school maakt jaarlijks een keuze uit het aanbod van schoolsporttoernooien, waarvan de data, op het moment
dat deze Schoolwijzer wordt gemaakt, nog niet bekend zijn.
Voor elk toernooi krijgen de kinderen, die mee willen doen, een inschrijfformulier mee. Op dat formulier wordt
ook aangegeven of de leerlingen wel of niet begeleid worden door leerkrachten van school. De keuze om uw kind
mee te laten doen, is dus helemaal aan uzelf.
De inschrijfgelden dienen door de deelnemende leerlingen te worden betaald. Meestal is dat een bedrag van
€ 1,--. Leden van de Ouderraad zorgen voor een consumptie.
Gedurende het schooljaar maken we tijdens gymlessen regelmatig gebruik van het aanbod van verenigingen om
clinics aan te bieden. De kinderen van de midden- en bovenbouw kunnen het hele schooljaar 1 dag in de week
gebruikmaken van het aanbod Pauzesport. Een sportcoach van Welzijn E25 houdt de kinderen tijdens de pauzes
op sportieve wijze bezig. Naast de pauzesport biedt Welzijn E25 ook activiteiten aan zoals kooklessen, sport
instuif na schooltijd (minimaal 1 middag in de week) en stimuleert de school met activiteiten in het kader van de
gezonde school.

Verkeersexamen
De kinderen van groep 7 doen mee aan de landelijke schriftelijke verkeersproef en aan het plaatselijk praktisch
verkeersexamen. De organisatie is in handen van Veilig Verkeer Nederland en ons politiekorps, regio Maassluis.
Het schriftelijk examen vindt op 12 april 2018 plaats. In mei 2018 wordt het praktijkexamen afgenomen. Voor dat
praktijkexamen verzoekt de afdeling Handhaving en Toezicht van de gemeente Maassluis de school om de hulp
van minstens 5 ouders/verzorgers als surveillant(e). Ouders/verzorgers kunnen zich opgeven via het bijgevoegde
ouderhulp formulier of worden benaderd door de groepsleerkracht(en).

Werkweek
De werkweek zal worden gehouden van 18 t/m 22 september 2017.
Om teleurstellingen te voorkomen raden we u aan, indien nodig, gebruik te maken van de spaarregeling.
In groep 6 kan reeds begonnen worden met sparen voor de werkweek.
Voor het vertrek krijgen de leerlingen al in groep 7 een aantal aardrijkskunde-, biologie- en geschiedenislessen
over het Waddengebied. Elk kind zoekt aan de hand van teksten met kernvragen allerlei gegevens bij elkaar via
het internet en/of aan te vragen brochures. Deze gegevens verwerken zij in het door hen zelf te maken werkstuk. Als de kinderen terug zijn, maken zij op school, maar ook thuis hun werkstuk verder af aan de hand van de
dagverslagen die tijdens de werkweek gemaakt zijn. Het werkstuk zal door de leerkracht beoordeeld worden en
wordt vervolgens mee naar huis gegeven.
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12

Overige informatie
Batterij en
Het gemeentebestuur van Maassluis probeert op diverse manieren een bijdrage te leveren aan een stukje milieu
bewustwording. De inzamelingsactie van lege batterijen op de scholen is er daar één van. Elke kilo batterijen
wordt ‘beloond’ met € 0,23. Deelname aan deze actie heeft de school, naast het nauw betrokken zijn bij onze
milieuproblemen, al een leuk bedrag opgeleverd. De opbrengst van de batterijen wordt toegevoegd aan het werkweekbudget. Alle kleine beetjes helpen om de steeds maar stijgende kosten voor de werkweek iets te drukken.
Wij gaan er mee door! U met uw kinderen ook? De verzamelbak staat in de hal van de school bij de ingang van
de bovenbouw.

Computergebruik
Onze school heeft de beschikking over een uitgebreid aantal computers. Leerlingen kunnen hun spreekbeurten
met behulp van Power Point presentaties en Prezi houden. Veel van onze methoden zijn web gebaseerd of
hebben verwerkingsopdrachten op de computer. Speciale spelletjes en hulpprogramma’s kunnen een extra
stimulans zijn in het schoolgebeuren. In de groepen 1-2 zijn er voor iedere klas twee iPads aanwezig.

Fietsen naar school
Alleen als u ver van school woont en uw kind vertrouwd is met de verkeersregels, mag uw kind met de fiets naar
school komen. De fietsen moeten bij de door de school aangewezen fietsklemmen geplaatst worden. Het meenemen van de fiets is wel voor eigen risico!

Foto’s van uw kind(eren)
Gedurende de basisschoolperiode worden er van de vele activiteiten die op school plaatsvinden vaak foto’s
gemaakt van de kinderen. Meestal zetten wij die foto’s op onze site of in sommige gevallen op de site van Wijzer
in Opvang & Onderwijs. Het is ondoenlijk om hiervoor steeds toestemming te vragen. Op het  ouderformulier
kunt u, indien gewenst, aangeven, dat u geen toestemming geeft om foto’s van uw kind(eren) te publiceren.
Wij kunnen dan beter rekening houden met uw wensen.

Hand- en spandiensten
Op school zijn vele zaken die we graag gerealiseerd zouden willen zien. Er hangt echter aan elk verlangen een
kostenplaatje. Sinds jaar en dag nemen we met ouders/verzorgers en leerkrachten zelf het gereedschap ter hand
om voor weinig geld een optimaal resultaat te bereiken. We zoeken voor deze werkzaamheden niet alleen
ouders/verzorgers met specifieke vaardigheden. Elke vorm van ouderhulp versterkt in positieve zin de betrokkenheid bij de school en wordt daarom door de directie en het team als zeer waardevol gezien. We hopen erop dat er
ook nu weer ouders/verzorgers zijn die hun hulp aanbieden via het ouderhulp formulier.
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Honden in en rond de school
Aangezien honden niet op de schoolpleinen en de school niet in mogen (apv 2011: algemene plaatselijke
verordening van de gemeente Maassluis art 2:58.), verzoeken wij u om uw hond op ruime afstand van de kinderen
vast te zetten als u uw kind(eren) komt ophalen. We willen met dit verzoek voorkomen dat kinderen het risico
lopen om gebeten te worden.

Hoofdluis
Hoofdluis is een vervelend onderwerp om over te praten. Om onverwachte ‘explosies’ te voorkomen controleren
wij de kinderen op hoofdluis. Elk schooljaar zal iedere leerkracht een luizenouder vragen die de kinderen van de
klas na iedere vakantie controleert. Daarnaast is het van het grootste belang dat u als ouder ons op de hoogte
stelt als u zelf bij uw kind(eren) hoofdluis constateert. Na zo’n melding sturen wij naar alle ouders/verzorgers een
mail, waarin we nadrukkelijk verzoeken om hun kind(eren) thuis te controleren op hoofdluis. Gedurende de ‘alarmfase’ laten we de kinderen hun jassen en overige bovenkleding in speciaal daarvoor via de school aan te schaffen
persoonlijke ‘luizencapes’ stoppen. Deze luizencape kan via de ouderraad tegen betaling van € 7,50 aangeschaft
worden. De cape blijft gedurende de gehele schoolperiode uw eigendom.
Zonder uw medewerking kan hoofdluis vrijwel niet uitgeroeid worden. Voor meer informatie zijn folders op school
verkrijgbaar, maar u kunt zich ook bij de drogist of de apotheek laten adviseren welk middel voor uw kind het
meest geschikt is. Bij hardnekkige problemen kunt u zich tevens wenden tot de schoolarts. In het uiterste geval
kunnen we u meedelen dat uw kind de toegang tot de school ontzegd wordt. Uw kind is dan weer welkom als het
probleem verholpen is.

Mediawij sheid
Met enige regelmaat besteden wij aandacht aan mediawijsheid. Samen met de mediacoach proberen wij de
kinderen te wijzen op de leuke, maar ook vervelende aspecten van social media. Als kinderen te maken krijgen
met cyberpesten, willen wij dat graag weten. Internetbezoek mag alleen onder toezicht. Contacten onderhouden
via social media als Skype, Snapchat, Twitter, Whats App, Instagram en Facebook is via de schoolcomputers niet
toegestaan.

Mobiele telefoons
Wij vinden het niet noodzakelijk dat onze leerlingen een mobiele telefoon mee naar school nemen. Want als er
iets bijzonders is mogen de kinderen, na toestemming van de leerkracht, gebruikmaken van de telefoon van
school. Anderzijds kunnen er voor ouders/verzorgers bepaalde redenen zijn waarom het kind toch een mobieltje
mee naar school neemt. Als school hanteren we dan de volgende regels:
1. Onder schooltijd en tijdens de pauzes zijn de mobieltjes uit en willen wij geen mobieltjes zien!
2. Wordt het mobieltje toch gebruikt, dan wordt het mobieltje door de leerkracht in bewaring genomen en de dag
erop na schooltijd teruggegeven.
3. Als het mobieltje voor een tweede keer in bewaring genomen wordt, krijgen de ouders/verzorgers het verzoek
om het mobieltje persoonlijk op te halen.
4. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/diefstal van of schade aan mobieltjes.
5. Met de regels willen we onnodig en verkeerd gebruik van de mobiele telefoons tegengaan.
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Roken bij school
Met ingang van januari 2010 heeft Wijzer in Opvang & Onderwijs bepaald dat personeel niet op de pleinen mag
roken. We stellen het bijzonder op prijs als ouders/verzorgers zich ook aan deze regel willen houden. Mogen we
op uw medewerking rekenen?

Schoolfotograaf
Dit schooljaar zal de schoolfotograaf op 28 september 2017 de schoolfoto’s maken. Er wordt tegenwoordig
digitaal gefotografeerd, waardoor er geen negatieven meer zijn. U kunt wel foto’s bijbestellen.
Laat u broertjes/zusjes foto’s maken? U krijgt deze gratis als u de individuele foto’s koopt. Via de school ontvangt
u minimaal een week van te voren een briefje, waarop u kunt aangeven of uw kinderen gezamenlijk op de foto
moeten. U bent niet verplicht foto’s te kopen.
Dit schooljaar komt er een nieuwe schoolfotograaf op het Startpunt. De gang van zaken rond de schoolfotografie
kan daardoor anders zijn als andere jaren. We zullen u hierover tijdig informeren.

Smartborden
In het Startpunt kunnen de leerkrachten en de leerlingen gebruikmaken van smartborden. We beschikken voor
de groepen 3 t/m 5 over elektrisch verstelbare smartborden en voor de groepen 6 t/m 8 over vaste smartborden.
Vanaf het schooljaar 2016–2017 worden de smartborden vervangen door touchscreens. Het voordeel van touch
screens boven smartborden is dat ze werken zonder beamer en een heel helder beeld geven. Nu hebben we vaak
veel hinder van lichtinval waardoor het smartbord onleesbaar wordt.

Vakanties en roostervrij e dagen schooljaar 2017-2018
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Mei- en Hemelvaartvakantie
Pinksteren
Zomervakantie

16 oktober t/m 20 oktober 2017
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
26 februari t/m 2 maart 2018
30 maart t/m 2 april 2018
27 april 2018
30 april t/m 11 mei 2018
21 mei 2018
16 juli t/m 24 augustus 2018

Om het kortdurende schoolverzuim voorafgaand en/of aansluitend aan de schoolvakanties terug te dringen
zijn er door Leerplicht Vlaardingen, Schiedam en Maassluis afspraken gemaakt met de Officier van Justitie in
Rotterdam. Van directies wordt verwacht dat zij melding maken van deze vorm van kortdurend schoolverzuim.
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Roostervrije dagen
Roostervrije dagen zijn dagen dat alle leerlingen vrij zijn en het team op school aanwezig is voor nascholing
en/of studiedagen. Komend schooljaar zijn de roostervrije dagen op:
Maandag 4 september
Studiedag gehele team
Vrijdag 6 oktober
Studiedag gehele team
Maandag 23 oktober
Studiedag gehele team
Donderdag 23 november
Studiedag gehele team
Dinsdag 5 december
Halve dag roostervrij, vanaf 12:00 uur
Vrijdag 22 december
Roostervrije dag
Vrijdag 12 januari
Studiedag gehele team
Maandag 5 maart
Studiedag gehele team
Dinsdag 6 maart
Studiedag gehele team
Donderdag 26 april
Studiedag gehele team
Vrijdag 13 juli
Roostervrije dag

Veiligheidsplan
In de loop der jaren hebben we voor allerlei activiteiten regels en afspraken gemaakt. Veiligheid voor de kinderen
en het personeel speelden daarbij uiteraard een belangrijke rol.  De regels en afspraken met betrekking tot veiligheid voor binnen- en buitenschoolse activiteiten hebben we samengevat in een veiligheidsplan. Met dit plan proberen we de veiligheid voor de ons toevertrouwde leerlingen te optimaliseren. Het plan is in elke groep aanwezig
en wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast.
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