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G I D S 2016-2017 DEEL 2

Dit is het ‘praktische’ deel van de schoolgids. In dit deel is alle informatie opgenomen die
van be- lang kan zijn in het dagelijkse schoolleven van de kinderen. De volgende
informatie is in deze gids opgenomen:












Passend Onderwijs
de bereikbaarheid van de school
de schooltijden
gymnastiek en schoolzwemmen
de hoogte van de ouderbijdrage
de TSO
de klassenbibliotheek
het bestrijden van hoofdluis
de belangrijke data
de vakanties en roostervrije dagen
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8 PASSEND ONDERWIJS
Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet
wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Ze kunnen zo
meedoen in de samenleving op basis van de beste kansen binnen het vervolgonderwijs.
Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd en hebben alle schoolbesturen een
zorgplicht. Scholen moeten voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor
een kind extra ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een
nieuwe leerling) maar ook op een andere school voor regulier basisonderwijs.
Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door PPO Rotterdam vastgestelde basisondersteuning
voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook
extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een
schoolondersteuningsprofiel. Het afgelopen schooljaar hebben alle Rotterdamse basisscholen verplicht een
verkorte (gecomprimeerde) versie van dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het gecomprimeerde
schoolondersteuningsprofiel is voor ouders ter inzage bij de directie van de school.

9

BEREIKBAARHEID VAN DE SCHOOL

9.1

VERVOER ROND DE SCHOOL

De school heeft in samenwerking met de buurtbewoners, de MR en de gemeente een verkeersprotocol
opgesteld.
Uitgangspunt van het protocol is de wens van school dat u uw kind met de fiets of lopend brengt. Dit
vermindert het aantal auto’s rond de school en verbetert daarmee de verkeersveiligheid in de directe
omgeving van de school. Dat heeft een gunstig effect op de overlast, die we als school veroorzaken bij de
omwonenden.

9.1.1 Met de auto
Mocht u uw kind toch met de auto brengen, dan vragen we u het volgende:

Wilt u de Debussylaan mijden.

Wilt u de voorkeursroute uit het verkeerscirculatieplan gebruiken. Grofweg is dat met
de klok mee om de school, waarbij we de Terbregselaan willen vermijden.

Wilt u op de parkeerplaatsen bij de winkels tegenover de school parkeren.

Wilt u aan het brede deel van de Van Beethovensingel parkeren, recht tegenover de school.

Laat u uw kinderen niet uitstappen op gevaarlijke plekken: de hoeken rond de school,
maar op de Van Beethovensingel.

9.1.2 Parkeren van de fietsen
In de ruimte voor de school, direct aan de Debussylaan, is er plek voor het stallen van de
fietsen. We willen graag de grotere fietsen links van de ingang en de kleinere fietsen rechts van
de ingang gestald hebben. Het fietsenhok is niet bestemd voor kinderfietsen.
Als ouder kunt u uw fiets op de stoep voor school parkeren. Bakfietsen kunt u naast de school
kwijt. Wilt u er voor zorgen dat de overlast voor de buren beperkt wordt en het trottoir
gewoon begaanbaar blijft?
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9.1.3

De school in en uit

De kleutergroepen zijn gesitueerd op de begane grond. We vragen de kleuters en hun ouders via de
deur aan de zijkant van het gebouw, tegenover het voetbalveldje tussen de kerk en de school, binnen
te komen.
Bij het verlaten van de school gebruiken de ouders de hoofdingang aan de Debussylaan.
De groepen 3, 4 en 5 zitten op de eerste verdieping, aan de kant van de kerk. We vragen de kinderen
van deze groepen om de ingang aan de achterkant van de school te gebruiken, de ingang aan de kant
van de singel. Daar kunnen de kinderen de eerste trap omhoog nemen.
De ouders van groep 3, die tot de herfst mee naar boven mogen, verlaten de school via de hoofdingang
aan de Debussylaan.
De groep 6, 7 en 8 zitten ook op de eerste verdieping, aan de kant van de Van Beethovensingel. Deze
kinderen wordt gevraagd de ingang aan de Debussylaan te nemen en dan meteen de trap om- hoog.
Wachtende ouders en oppassen van kinderen uit groep 3 t/m 8 en wachten buiten de school.
9.2

BEREIKBAARHEID TEAM EN DIRECTIE

De leerkrachten en directie willen goed te bereiken zijn. De korte momenten van halen en brengen bij de
kleuters bieden voor ‘kleine dingen’ een uitstekende mogelijkheid. Bij de oudere kinderen zijn dergelijke
momenten schaarser. U zult bij hen zaken via de mail of telefoon willen doorgeven.
Uiteraard kunnen korte, zakelijke mededelingen via de telefoon of mail afgehandeld worden. Omdat bij een
e-mailwisseling (en zelfs bij een telefoongesprek) veel informatie verloren gaat, kiezen we bij specifieke
zaken over uw kind bij voorkeur voor een persoonlijk gesprek als vorm van communicatie.
U kunt de leerkrachten telefonisch bereiken tussen 8.00u. en 8.15u. en na de lessen, van 14.45u. tot 16.30u.
Voor (het maken van) afspraken met de intern begeleider (IB-er) of directie heeft u de gehele dag de
mogelijkheid.
In de meeste gevallen zult u het beste met de groepsleerkrachten (of de leerkrachten, die apart met uw
kind werken: de Extra Zorgleerkachten), kunnen spreken. Zij hebben veel meer kennis van zaken over de
ontwikkeling van de leerlingen dan de directie. De leerkrachten zijn als eerste verantwoordelijk voor de
leerprocessen.
In een aantal gevallen zal de intern begeleider (IB-er) bij zo’n gesprek aanwezig zijn. Soms kunt u alleen met
de IB-er een gesprek hebben.
We begrijpen dat het lastig is om te bepalen wie in de school voor u het handigste aanspreekpunt is. We
hebben daarom (grofmazige) lijnen van communicatie opgesteld:
Zaken die specifiek over uw kind gaan: eerst de groepsleerkracht, dan de IB-er of de directie.
Zaken die de groepsorganisatie betreffen: eerst de groepsleerkracht, dan de directie.
Zaken die gaan over de specifieke leerstof van een bepaald jaar: eerst de groepsleerkracht, dan de IB-er of
directie.
Zaken die gaan over algemene schoolregels, gang van zaken op school of bij twijfel: de directie.


Hildegaertschool 010 4180049
9.3

BEREIKBAARHEID KINDEREN

Veel oudere kinderen op de Hildegaert hebben al een mobiele telefoon. Een aantal neemt de telefoon mee
naar school, ook omdat ouders hun kinderen voor en na schooltijd willen kunnen bereiken.
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Om er zeker van te zijn dat de mobiele telefoon de les niet zal verstoren, levert het kind zijn uitgeschakelde
telefoon aan het begin van de dag in bij de leerkracht. Aan het eind van de schooldag haalt het kind het
apparaat weer op.
In noodgevallen kunnen ouders hun kinderen via de schooltelefoon bereiken en vice versa.

Hildegaertschool

010 4180049

10 SCHOOLTIJDEN
Groep 1-2:
ma., di. en do.
wo.
vrij.

08.30uur-14.45uur
08.30uur-12.20uur
08.30uur-12.00uur

Groep 3-8:
ma., di., do. en vrij.
wo.

08.30uur-14.45uur
08.30uur-12.20uur

De school kent drie ingangen. Uit veiligheidsoverwegingen willen we niet alle drie ingangen na
half negen open hebben. Daarom wordt u gevraagd na half negen via de uitgang aan de
Debussylaan het gebouw te verlaten.






Om tien voor half negen gaat de bel. We verwachten dan dat alle kinderen naar binnen
komen. In het geval van groep 1 en 2 is dat met hun ouders (hetzelfde geldt voor
groep 3 tot de herfstvakantie).
Om half negen moeten de kinderen in de klas zijn. Kinderen van groep 3 en hoger
starten dan met de stilleesles. Om half negen sluit de deur aan de achter- en zijkant van
het gebouw en moet dus de hoofdingang aan de Debussylaan als uitgang gebruikt
worden.
Uiterlijk om half negen zijn de gangen leeg en rustig.

De aanwezigheid van ouders van kinderen in groep 3 t/m 8 in de gangen boven of in het
klaslokaal onder lestijd is (m.u.v. de ouders van groep 3 tot de herfstvakantie) onwenselijk,
omdat het direct ten laste van onze effectieve leertijd gaat.
Ook kinderen die te laat komen verstoren de les. Ouders van kinderen die vaker te laat komen,
worden hierop door de directie aangesproken. De directie is middels de leerplichtwet
gehouden aan het controleren van de aanwezigheid van de kinderen en wordt hier door de
leerplichtambtenaar van de gemeente Rotterdam op aangesproken.
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REGELS BIJ AFWEZIGHEID

Als een kind door ziekte niet op school kan komen, moeten ouders dit ’s ochtends telefonisch vóór schooltijd
melden. Dit voorkomt onnodige ongerustheid op school. De conciërge meldt dan aan de groepsleerkracht
dat een kind afwezig is.
Wanneer een kind niet op school is én niet is ziek gemeld, belt de school met de ouders om er zeker van te
zijn dat het kind niet nog onderweg is.
Als uw kind langer dan één dag ziek is, vragen we u dit elke dag door te geven. Zo raken er geen kinderen
‘zoek’.
Is uw kind niet afgemeld en ook niet op school, zullen we met u contact opnemen. De regels voor extra verlof
of extra vrije dagen vindt u in deel 1, onder hoofdstuk 3.

Hildegaertschool

010 4180049
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12 GYMNASTIEK
De groepen gymmen in het gebouw (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Op maandag en dinsdag
geeft de vakleerkracht les, op de andere dagen de groepsleerkracht of een vervanger daarvan.

13 SCHOOLZWEMMEN
Ouders van kinderen van groep 4 en 5 krijgen aan het begin van het schooljaar een formulier mee, waarop
zij gevraagd worden akkoord te gaan met deelname van het kind aan schoolzwemmen. Om de andere
donderdag zwemmen de kinderen in zwembad De Wilgenring. De bus vertrekt om 8.30 uur van school. In
de MaxClass Ouderagenda staan de zwemdagen per groep.
Kinderen die niet mee kunnen zwemmen, hebben hiervoor een schriftelijke medische verklaring nodig. De
leerkrachten geven het kind met wat taken dan een plekje in een andere groep.

Zwembad De Wilgenring

010 2855855

14 DE OUDERBIJDRAGE
Jaarlijks vraagt de Hildegaertschool een verplichte financiële bijdrage van de ouders. In deel 1,
hoofdstuk 4 geven we hierover achtergrondinformatie.
Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 131,-

15

CONTINUROOSTER EN TSO

De leerlingen blijven op school over. Onder toezicht van de leerkracht eten de kinderen hun lunch. Tijdens
het buitenspelen is er toezicht door een vaste groep vrijwilligers. In het protocol Overblijf staan de afspraken
hierover beschreven.

16 BSO
Er is op school een inpandige BSO. Deze heet Terra en wordt verzorgd door de organisatie Zus en Zo.
De kinderen van de Hildegaert hebben bij een eventuele wachtlijst voorrang bij deze organisatie.
Kinderen van de Hildegaertschool gaan bovendien naar opvang die geregeld wordt door
Dolleboel (010 2519867), BijDeHand (010 2518076), Ketelbinkie (010 4792200) en de Kleine Jungle
(010 2207721).


Inschrijven
Zus en Zo


www.zusenzo.nl


Informatie
Algemeen

010-5221788


Informatie
Terra

06-11368182 (contactpersoon Anja Vijverberg)
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17

DE BIBLIOTHEEK

Om het leesonderwijs optimaal te kunnen invullen en stimuleren heeft elke groep in of bij de klas een eigen
bibliotheek.
Tijdens de Kinderboekenweek in oktober mogen alle klassen na uitgebreide keuzemomenten voor een
bepaald bedrag nieuwe boeken kiezen. Op die manier worden de bibliotheken in de groepen actueel
gehouden.

18

HOOFDLUIS

Hoofdluis kan een hardnekkig probleem worden als er niet alert mee om wordt gegaan. Na elke vakantie
worden alle kinderen door vrijwillige moeders gecontroleerd. Als er bij een kind neten gevonden worden,
worden ouders door middel van een brief op de hoogte gesteld, waarna passende actie moet worden
ondernemen.
Als er bij een kind hoofdluis gevonden wordt, worden de ouders door de school gevraagd om de kinderen zo
snel mogelijk te behandelen, liefst al onder schooltijd.
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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2016-2017

Op de website en via MaxClass kunt u de kalender raadplegen. Hierin zijn ook de vakanties en eventuele vrije
dagen opgenomen.
Aan het eind van de digitale maandelijkse nieuwsbrieven vindt u het zgn. koelkastlijstje, met belangrijke data
Het vakantierooster ziet er als volgt uit:
Herfstvakantie
za 15-10-2016 t/m zo 23-10-2016
Kerstvakantie
za 24-12-2016 t/m zo 8-1-2017
Voorjaarsvakantie
vr. 24-02-2017 t/m zo 05-03-2017
Pasen
vr.14-04-2017 t/m ma 17-04-2017
Meivakantie
za 22-04-2017 t/m zo 07-05-2017
Hemelvaart
do 25-05-2017 t/m ma 29-05-2017
Pinksteren
ma 05-06-2017
(Extra vrij voor kleuters die niet naar groep 3 gaan): 22-06-2017
Zomervakantie
za 08-07-2017 t/m zo 20-08-2017
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