Jaarboekje

2018 – 2019

School voor speciaal basisonderwijs
Heuvel 61-63 6651 DB Druten
tel.: 0487 - 51 26 94
www.sbodedijk.nl
administratie@sbodedijk.nl
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Woord vooraf
Dit jaarboekje is een bijlage van de schoolgids. Het bevat de informatie
welke specifiek betrekking heeft op het schooljaar 2018 – 2019.
Wij houden ons aanbevolen voor reacties. Met elkaar zullen wij op deze wijze
in staat zijn dit boekje en de schoolgids in de loop der jaren steeds verder te
verbeteren.
De schoolgids kunt u lezen op de site van SBO De Dijk.
(www.sbodedijk.nl onder de rubriek “nieuws”)
Mocht u de papieren versie willen ontvangen, neem dan contact op met het
secretariaat.
Directie en contactpersonen
Management:
Locatiedirecteur: Esther van Loon
Zorgcoördinator: Karel van den Beld
Coördinator jonge kind: Diana Kusters
Contactpersonen
Heeft u vragen over uw kind en/of het onderwijs dan kunt u zich het beste
tot de leerkracht van de stamgroep wenden. Eventueel kunt u zich in
verbinding stellen met het management.
Is uw kind ziek dan verzoeken wij u dringend
om dat voor 8.45 uur telefonisch te melden
bij het secretariaat: 0487 - 512694
Leerkrachten kunt u na 16.00 uur. telefonisch bereiken en op woensdag na
13.30 uur.
Enkel in dringende gevallen kunt u tijdens de schooltijden een boodschap
via het secretariaat doorgeven.
Toegankelijkheid schoolgebouw tijdens schooltijd
Tijdens schooltijd, vanaf 8.45 uur worden de poorten van de speelplaatsen
afgesloten. De school is dan alleen toegankelijk via de hoofdingang aan de
Heuvel. Kinderen die na 8.45 uur op school aankomen, moeten dus bij de
hoofdingang aanbellen. Als kinderen met de fiets zijn gekomen, kunnen ze
hun fiets bij de hoofdingang parkeren.
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Stamgroepen: leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel
Leergroep Geel:
Geel A: symbiosegroep
Leerkrachten:
Esmie van Breugel (maandag en dinsdag)
Diana Kusters (woensdag en donderdag)
OOP: Hilde Krouwel
Geel B
Leerkrachten:
Anke Zeldenthuis (maandag ,dinsdag en woensdag)
Fia Calen (donderdag en vrijdag)
OOP: Marthe Moolenaar
Gymdagen: maandag en donderdag
*De oudste kleuters (die op 1 september ‘18, vijf jaar zijn
gaan alle vrijdagen naar school.
Leergroep Rood:
Rood A
Leerkrachten:
Carolien Janssen (maandag, dinsdag en woensdag)
Anouk Gerrits (donderdag en vrijdag)
Rood B
Leerkrachten:
Kristel van der Burgt (maandag, dinsdag en vrijdag)
Diny Hofstra- van Dinther (woensdag en donderdag)
OOP leergroep Rood: Claudia Weijters en Hanneke de Vaan
Leergroep Blauw:
Blauw A
Leerkrachten:
Sabina Vink (maandag t/m woensdag)
Saskia Voet- van Leur (donderdag en vrijdag)
Blauw B
Leerkrachten:
Paul Langenhuizen (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)
Iris van Gelder (donderdag)
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Leergroep Oranje:
Oranje A
Leerkracht:
Judith Gerritsen
Oranje B
Leerkrachten:
Bram Remkes (maandag t/m woensdag)
Sabina Vink (donderdag en vrijdag)
Bewegingsonderwijs:
Vakleerkracht: Bram Remkes (donderdag)
Gymdagen: maandag en donderdag voor de leergroepen rood t/m oranje
Zwemdag september t/m januari 2019: maandag voor leergroep rood
Voor de gymlessen hebben leerlingen nodig:
 korte broek
 shirt
 sportsokken
 gymschoenen
 handdoek
Mocht het een keer voorkomen dat uw kind zijn/haar gymspullen is vergeten
en wat spullen op school te leen krijgt, dan verzoeken wij u om deze
leenspullen weer gewassen mee terug naar school te geven. De kinderen
van de leergroep geel hoeven alleen gymschoenen mee te brengen. Deze
schoenen blijven op school.
Als uw kind een keer niet mee kan gymmen, dan hebben wij hiervan graag
een schriftelijke mededeling.
Onderwijsondersteunend personeel in de leergroepen blauw/oranje en de
huiskamerklas: Hanneke de Vaan
Logopedie (praktijk in het schoolgebouw): Janneke Knijff
(j.knijff@kinderlogopediemaasenwaal.nl)

Kinderoefentherapie (praktijk in het schoolgebouw): Janneke van Oosteren
(info@cesarhorssen.nl)
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Adreslijst leerlingen
Ieder jaar wordt er toestemming aan de ouders gevraagd voor verspreiding
van deze gegevens.
Bij het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen via de mail een lijst
met daarop de namen, adressen en telefoonnummers van alle kinderen uit
hun groep. Deze lijst maakt bijv. het samenspelen na schooltijd wat
gemakkelijker. U kunt dan zelf contact leggen.
Mocht u het adres- of telefoonnummer nodig hebben van een leerling uit een
andere groep, dan kunt u dat telefonisch opvragen mits ouders hiervoor hun
toestemming hebben verleend. Geheime telefoonnummers kunnen niet
doorgegeven worden. Bij speelafspraken dient u een briefje mee te geven
voor de leerkracht en indien nodig voor de bus/taxi.
Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.45—12.00 uur lestijd
12.00—12.45 uur pauze (eten en spelen)
12.45—15.00 uur lestijd
Woensdag:
08.45—12.15 uur lestijd
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Vakanties en vrije dagen
Studiedag
24 september
Studiedag
12 oktober
Herfstvakantie
15 t/m 19 oktober
Leste Mert
8 november
Studiedag
9 november
Sinterklaas
6 december om 10 uur beginnen
Kerstvakantie
21 december vanaf 12.00 uur t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie
1 maart vanaf 12.00 uur t/m 8 maart
Studiemiddag
19 april vanaf 12 uur
Mei- vakantie
22 april t/m 3 mei
Hemelvaart
30 en 31 mei
Tweede Pinksterdag
10 juni
Laatste schooldag
5 juli vanaf 12.00 uur vakantie
Zomervakantie
8 juli t/m 16 augustus 2019
Schoolreis
Alle leergroepen gaan op 13 mei 2019 op schoolreis. Op dit moment is het
nog onduidelijk waar de reis heen gaat. De schoolverlaters gaan op 20 en 21
juni op kamp.
Algemene ouderavond en informatie VO
Woensdag 29 augustus 2018 om19.30 uur
Oudergesprekken
Omgekeerde oudergesprekken
Dinsdag 4 september 2018
Donderdag 6 september 2018
Optionele oudergesprekken
Dinsdag 30 oktober van 15.30 - 17.00 uur
Woensdag 31 oktober van 13.00 – 14.30 uur
Donderdag 1 november van 15.30 – 17.00 uur
Oudergesprekken schoolverlaters (voorlopig schooladvies)
Maandag 12 november 2018
Donderdag 15 november 2018
Ouderavond 1e rapport
Maandag 14 januari 2019
Donderdag 17 januari 2019
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Oudergesprekken schoolverlaters
Maandag 4 februari 2019
Donderdag 7 februari 2019
Ouderavond 2e rapport
Maandag 24 juni 2019
Donderdag 27 juni 2019
Zie verder activiteitenrooster achterin dit jaarboekje
Resultaten van het onderwijs
Er gingen afgelopen jaar 18 leerlingen naar het voortgezet onderwijs.
De verdeling over de verschillende scholen ziet er als volgt uit:
RSG Linge College Tiel, 1 leerling
PRO College Nijmegen, 6 leerlingen
Helicon Kesteren, 1 leerling
Hooghuis Oss, 1 leerling
Pax Christi College Druten/Ben. Leeuwen, 6 leerlingen
VSO Sonnewijser Tiel, 1 leerling
VSO Kristallis Nijmegen, 2 leerlingen
Kosten
De school vraagt voor diverse onderdelen een bijdrage:
 De schoolreis kost €25,00 vanaf leergroep rood. Leergroep geel
€15,00
 Het kamp voor de schoolverlaters kost €40,00
 De vrijwillige ouderbijdrage t.b.v.: culturele activiteiten, excursies,
vieringen, sportdagen: €15,00
 De kinderen in leergroep rood krijgen een half jaar zwemles. De
zwemles vervangt de gymles van die dag. Aan de ouders wordt een
vrijwillige bijdrage aan het vervoer gevraagd van €76,-.
 Voor alle leerlingen is een collectieve scholieren-ongevallenverzekering
afgesloten. Er bestaat de mogelijkheid voor uw kind een
eigendommen-verzekering (naam maatschappij: Marsh) af te sluiten.
Een aanvraagformulier hiervoor kunt u bij de administratie opvragen.
U ontvangt in de loop van het schooljaar een factuur, waarin ook is
opgenomen een evt. betalingsregeling en het beleid t.b.v. mogelijke
kwijtschelding.
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Contactpersoon en vertrouwenspersoon
SBO De Dijk ziet een klacht als een gratis advies om het beter te doen. Uw
vragen, opmerkingen en klachten helpen ons de kwaliteit van het onderwijs
continue te verbeteren. Schroomt u daarom niet om de leerkracht of de
schoolleiding te benaderen, als u zorgen heeft over de kwaliteit van het
onderwijs. Wacht niet te lang, want hoe sneller u met de direct betrokkenen
communiceert, hoe sneller een probleem voorkomen of opgelost wordt. De
contactpersoon van de school kan u helpen de weg te wijzen, zodat uw
klacht bij de juiste persoon terecht komt.
Samen met de andere scholen in Maas en Waal zijn er enkele
vertrouwenspersonen aangewezen. Deze kunnen advies geven, bemiddelen
en zo nodig verwijzen naar hulpverleners en/of de klachtencommissie.
Uiteraard zijn de vertrouwens- en contactpersonen verplicht tot
geheimhouding. Hun namen staan hieronder. De klachtenregeling ligt op
school ter inzage. Ook in de schoolgids kunt u vinden op welke manier u een
klacht kunt indienen en bij wie u met een klacht terecht kunt.
Contactpersoon
Karel van den Beld
Vertrouwenspersoon
Mevr. A. Goeman-Goselink:

0487 512694
0487 589387
06 53177670 (werk)
06 23773057 (privé)

Medezeggenschapsraad
Namens de ouders: mr@sbodedijk.nl
Esther Roelofs
Ingrid van den Berg (secretaris)
Eveline Visscher
Namens het schoolteam:
Sabina Vink (voorzitter)
Vacature
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Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Namens de ouders:
Esther Roelofs
Namens het schoolteam:
Diana Kusters
Bestuur Oudervereniging
Esther Roelofs (voorzitter)
Francien van den Hurk
Nicole de Reuver (secretaris)
Esther van den Bighelaar (penningmeester)
Grace Davidson Descelles
Mariëlle Litjens
Joyce de Leeuw
Petra Zondag
Masja van de Geer
Namens het schoolteam:
Vacature
De oudervereniging vraagt een contributie aan haar leden van €15,00. U
ontvangt een aparte factuur van de oudervereniging.

10

Medewerkers
Fikriye Aslan, maatschappelijk werker
f.horuz@spommaasenwaal.nl
Karel van den Beld, intern begeleider
k.vandenbeld@spommaasenwaal.nl
Esmie van Breugel, leerkracht leergroep geel A: symbiosegroep, impulsklasleerkracht
e.vanbreugel@spommaasenwaal.nl
Carolien Janssen-van den Berk leerkracht leergroep rood
c.janssen@spommaasenwaal.nl
Lisette Boerman, secretarieel medewerker
l.boerman@spommaasenwaal.nl
Iris van Gelder- Brands, leerkracht leergroep blauw
i.brands@spommaasenwaal.nl
Kristel van der Burgt, leerkracht leergroep rood
k.vanderburgt@spommaasenwaal.nl
Fia Calen, leerkracht leergroep geel
f.calen@spommaasenwaal.nl
Anouk Gerrits-den Hollander, leerkracht leergroep rood
a.gerrits@spommaasenwaal.nl
Diny Hofstra-van Dinther. Leerkracht leergroep rood
d.vandinther@spommaasenwaal.nl
Jacqueline Kraayveld, conciërge
j.kraayveld@spommaasenwaal.nl
Hilde Krouwel, onderwijsassistent leergroep geel
h.krouwel@spommaasenwaal.nl
Diana Kusters, coördinator, leerkracht leergroep geel A: symbiosegroep,
onderwijsondersteuner ondersteuningsplatform, impulsklasleerkracht
d.kusters@spommaasenwaal.nl
Paul Langenhuizen, leerkracht leergroep blauw
p.langenhuizen@spommaasenwaal.nl
Saskia van Leur, leerkracht leergroep blauw
s.vanleur@spommaasenwaal.nl
Esther van Loon, locatiedirecteur
e.vanloon@spommaasenwaal.nl
Marthe Molenaar, onderwijsassistent leergroep geel
m.moolenaar@spommaasenwaal.nl
Bram Remkes, leerkracht leergroep oranje, gymleerkracht
b.remkes@spommaasenwaal.nl
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Anouk Rutten, psycholoog
a.rutten@spommaasenwaal.nl
Joke Schmits, psycho-diagnostisch medewerker
j.schmits@spommaasenwaal.nl
Hanneke de Vaan, onderwijsassistent leergroep rood, onderwijsassistent huiskamerklas/blauw en oranje
h.devaan@spommaasenwaal.nl
Sabina Vink, leerkracht leergroep blauw en oranje
sa.vink@spommaasenwaal.nl
Claudia Weijters, onderwijsassistent leergroep rood
c.weijters@ spommaasenwaal.nl
Anke Zeldenthuis, leerkracht leergroep geel
a.zeldenthuis@spommaasenwaal.nl
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Activiteitenrooster aan te vullen met mededelingen uit Nieuwsbrief e.d.
week

datum

activiteit

34

20/8
22/8

Start schooljaar
Luizencontrole

35

29/8

19.30 uur alg. ouderavond en voorlichting VO
Jaarvergadering oudervereniging

36

4 en 6/9

Omgekeerde oudergesprekken

37
38
39

26/9

Start kinderpostzegelactie leergroep oranje

40

3/10

Start Kinderboekenweek

41

10/10
12/10

Koffieochtend
Studiedag

42

15-19/10

Herfstvakantie

43

24/10

Luizencontrole

44

30-31/10 en
1/11

45

6/11
8/11
9/11

46

12-15/11

Optionele oudergesprekken
Nationaal schoolontbijt
Leste Mert
Studiedag
Oudergesprekken schoolverlaters (voorlopig
schooladvies)

47
48
49

5/12
6/12

Sinterklaasviering en surprise
10 uur start school

51

20/12
21/12

Kerstviering
Rapport mee naar huis
12.00 uur vakantie

52/1

24/12-4/1

Kerstvakantie

2

9/1

Luizencontrole

3

14-17/1

50
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Rapportgesprekken excl. schoolverlaters

4
5
6

4-7/2

Oudergesprekken schoolverlaters

9

28/2
1/3

Carnavalsviering groep 1
Carnavalsviering
12.00 uur vakantie

10

4/3-8/3

11

13/3

Luizencontrole

12

18/3

Start week van de Lentekriebels

7
8

Voorjaarsvakantie

13
14

4/4

Theorie: verkeersexamen

15

12/4

Koningsspelen/sportdag

16

15-16-7/4
19/4

17/18

22/4
3/5

Meivakantie

19

8/5

Luizencontrole
2de week van de Lentekriebels

20

13/5

Schoolreis excl. schoolverlaters

Route 8 schoolverlaterstoets
Paasviering: om 12 uur vrij

21
22

30/5-31/5

Hemelvaart

23
24

10/6

25

20-21/6

Kamp schoolverlaters
Rapport mee naar huis

26

24 - 27/6
26/6

Rapportgesprekken
Koffieochtend /Bedankochtend hulpouders

27

3/7
5/7

Kennismakingsuurtje en schoolverlatersavond
Laatste schooldag incl. groep 1: 12.00 uur
vakantie

28

9/7

Start zomervakantie (t/m 16 augustus)
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2de Pinksterdag

Calamiteitenplan
Zoals elke school heeft ook SBO De Dijk een calamiteitenplan. In dat plan staat
omschreven wat het personeel moet doen bij brand of andere gevaren. In dat plan staat
ook dat er bij gevaar bepaalde vluchtroutes zijn, waarlangs een leerkracht met zijn
kinderen het schoolgebouw moet verlaten.
Ieder personeelslid heeft in zijn of haar klas een overzicht van het schoolgebouw waarop
de vluchtroutes staan vermeld.
Voor u is belangrijk waar de kinderen van de school met hun leerkrachten naar toe gaan
in het geval de school ontruimd moet worden tijdens bijvoorbeeld een brand.
In het calamiteitenplan staat dat de leerkrachten dan met hun leerlingen bij elkaar
komen op de
parkeerplaats bij de flat
Deze flat staat aan de Heuvel aan de westzijde van de school.
Mocht u ooit tijdens schooltijd vernemen, dat SBO De Dijk ontruimd is vanwege een
brand, dan kunt u uw kind op deze verzamelplaats bij de flat ophalen.
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