6. De ouders
6.1 Ouders
Ouders en school kunnen elkaar aanvullen als het gaat om ontwikkeling van kinderen. Daarom vinden we
een goed contact met ouders van belang. Dat hebben we beschreven in ons ouderbeleidsplan. In dit
hoofdstuk van de schoolgids beschrijven we kort een aantal onderdelen van de oudercontacten.
Het komt voor dat ouders niet meer bij elkaar zijn. In dat geval hanteren wij het begrip “contactouder”.
Dat is de ouder waar de kinderen het meest wonen en op het adres zijn ingeschreven. We verwachten
dat de contactouder de andere ouder inlicht over bijzonderheden over de kinderen. Zijn er vanuit de
school gesprekken nodig dan zijn beide ouders daarbij welkom. Ouders kunnen aangeven dat de kinderen
de papieren informatie vanuit de school, zoals de nieuwsbrief, dubbel mee naar huis krijgen.

6.2 Ouderraad
De ouderraad is actief bezig voor de school. Ze organiseert 1 keer per jaar een zakelijke ouderavond. Op
deze avond worden de verslagen aan de ouders voorgelegd. Hierbij gaat het om een jaarverslag en een
financieel verslag. Alle ouders/verzorgers ontvangen tijdig een uitnodiging en stukken.
Tot de taken van de ouderraad behoren:
beheer en inning van de vrijwillige ouderbijdrage
medewerking verlenen bij schoolfeesten
organisatie in samenwerking met het team van de schoolreizen/schoolkamp
organiseren van acties voor en rond de school
aanspreekpunt voor ouders betreffende de taken van de ouderraad
De leden hebben voor 3 jaar zitting in de ouderraad, daardoor is er een jaarlijkse wisseling van de
ouderraadsleden. Ouders die zitting willen nemen in de ouderraad zijn van harte welkom.

6.3 Ouderhulp
De school doet regelmatig een beroep op u als ouder. We zijn altijd zeer verheugd, wanneer blijkt dat er
zoveel mensen tijd in hun school willen steken. Zo is er hulp bij de schoolreis, het schoolkamp,
sportdagen en excursies. Wanneer u tijd en zin heeft, dan kunt u zich altijd opgeven op school.

6.4 Volg uw kind op school
Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, waarop de
groepsleerkracht u iets vertelt over het onderwijs aan uw kind. Kinderen vinden het fijn wanneer u eens
komt kijken naar hun werk. U hoeft hiervoor niet te wachten tot de inloopavonden en kijkavonden. U
kunt altijd een afspraak met de leerkracht maken om eens over uw kind te komen praten en naar het
werk te kijken. Dit werkt vaak erg motiverend voor uw kind.

6.5 Kijkmomenten
Naar aanleiding van het grote schoolproject wordt u uitgenodigd voor de kijkavond waarop de werkjes
worden gepresenteerd. Daarnaast worden er inloopavonden gehouden, waarop uw kind aan u kan laten
zien waar het zoal op school mee bezig is. In groep 1 en 2 wordt gewerkt met het voorleesproject van de
Taaltas. Dit project gaat over een prentenboek met bijbehorend materiaal dat alle kinderen mee naar
huis krijgen. Er hoort een werkboek bij dat de kinderen thuis mogen maken. Het wordt op school door de
leerkrachten besproken. Ouders worden hierbij uitgenodigd in de klas te komen kijken. Het boek en de
spelmaterialen moeten weer worden ingeleverd.

6.6 Het rapport
Alle kinderen krijgen 2 x per jaar een rapport. Het rapport wordt met u besproken op de contactavond.
De instroomgroep bij de kleuters krijgt geen rapport, de ouders worden wel uitgenodigd voor de
contactavond.
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6.7 Contactavonden
Drie keer per leerjaar is er een contactavond. Op deze avonden is er gelegenheid om met de
groepsleerkracht over uw kind te praten. Indien u dat wenst kunt u ook tussentijds een afspraak maken
voor een gesprek met de groepsleerkracht.
Ouders die niet meer bij elkaar wonen worden in principe op hetzelfde moment uitgenodigd, om er voor
te zorgen dat beide ouders zoveel mogelijk de informatie op dezelfde manier krijgen.

6.8 Huisbezoek
Aan het begin van het schooljaar brengen de leerkrachten een bezoek aan de
gezinnen met een kind in groep 1, 3, 5 en 7. Het bezoek vindt plaats na schooltijd
en het is de bedoeling dat het kind er zelf ook bij is. Het is een kennismaking met
de thuisomgeving en niet zozeer om de vorderingen te bespreken. Daar kan een
aparte afspraak voor gemaakt worden. Soms vinden kinderen het leuk om hun
kamer te laten zien, maar daar is geen enkele verplichting toe. U bepaalt dat zelf.
We hopen ook dat, als u nader heeft kennis gemaakt, u gemakkelijk de leerkracht
opzoekt als u iets te vragen of mee te delen heeft.

6.9 Overblijven
Onze school kent een overblijfregeling. Deze wordt verzorgd door ouders. De school draagt zorg voor de
verzekering van de overblijfouders. Tussen 12.00 uur en 12.45 uur is de overblijfouder verantwoordelijk
voor de kinderen. Daarna neemt het team dit weer over. Bij mooi weer mogen de kinderen onder
toezicht van de ouder op het plein spelen. Tijdens het overblijven gelden de normale schoolregels.
Vanaf augustus 2008 zijn de kosten van het overblijven € 1,50 per keer. Voor de overblijfouder is de
vergoeding € 4,50 per keer. Voor mensen die willen helpen bij het overblijven is een Verklaring van goed
gedrag verplicht.

6.10 De Buitenschoolse Opvang
Vanaf 20 augustus 2007 bieden wij de mogelijkheid voor buitenschoolse opvang. Dit hebben we samen
met de andere scholen in Elim en Hollandscheveld geregeld met Procinoh. Zij verzorgen dit in De
Veldkabouter aan de Stok in Hollandscheveld. In Elim is nauwelijks vraag naar de buitenschoolse opvang.
Mocht de vraag toenemen dan kan Procinoh overwegen ook opvang in het dorp te realiseren.

6.11 Ouderbijdrage
In Nederland is het basisonderwijs gratis. Het ministerie zorgt voor de vergoeding van salarissen,
onderhoud, materialen etc. Toch maken we ook kosten die het ministerie niet vergoed. Daarvoor hebben
we een ouderbijdrage in het leven geroepen. Deze ouderbijdrage is vrijwillig en wordt vastgesteld in
overleg met de ouderraad en medezeggenschapsraad. U bent dus niet verplicht om deze te betalen.
Deze gelden worden gebruikt voor extra dingen voor de leerlingen, zoals schoolfeesten, Sint en Kerst,
uitstapjes, verzekeringen, de kosten van bijzondere projecten en extra werkmateriaal. Daarnaast
worden kosten van gastdocenten, voor sport en projecten hiervan betaald. De ouderbijdrage staat los
van de kosten van de schoolreisjes. Daarvoor wordt een aparte vergoeding gevraagd en als uw kind
meegaat op schoolreis of schoolkamp dient u deze kosten te betalen. Over de hoogte van deze
ouderbijdrage en de kosten van de schoolreizen wordt u elk schooljaar ingelicht door de ouderraad. De
ouderraad beheert de gelden van de ouderbijdrage. Zij leggen jaarlijks verantwoording af op de
zakelijke ouderavond.

6.12 Sponsoring
De school staat sponsoring door bedrijven of particulieren in welke vorm dan ook toe op voorwaarde dat
er geen tegenprestaties worden verwacht. Vanzelfsprekend mag het onder geen beding van invloed zijn
op de leerprestaties. Wanneer er financieel ondersteund wordt zal dat ten goede komen van de
ouderraadskas. Hiervan kunnen dan voor de kinderen extra activiteiten worden bekostigd. Gesponsorde
kleding b.v. kan gedragen worden op allerlei sportevenementen.
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6.13 Het brengen en halen
In verband met de overzichtelijkheid en veiligheid rondom de school vragen wij u dringend het halen en
brengen met de auto zoveel mogelijk te vermijden. De meeste kinderen wonen op een afstand die
uitstekend te lopen of te fietsen is en de beweging zal ze goed doen. Mocht het nodig zijn toch de auto
te gebruiken wilt u dan bij het brengen en halen uw auto zo ver mogelijk bij de ingang van de school
vandaan parkeren! Dit om de doorstroming van het verkeer goed te laten verlopen. Bovendien is de
straat niet overzichtelijk als er links en rechts van de uitgangen auto’s geparkeerd staan.
Let daarbij ook op het blokkeren van de parkeerplaatsen en geparkeerde auto’s.

6.14 De schoolverzekering
De leerlingen zijn via een schoolongevallenverzekering verzekerd. Deze premie wordt betaald door de
ouderraad uit het schoolfonds. De verzekering is voor ongevallen die voortkomen uit onveilige situaties
rondom school en geldt ook voor “de weg van en naar school”

6.15 Fietsen op school
Helaas worden we soms geconfronteerd met schade aan
fietsen. De directie is hiervoor niet verantwoordelijk, maar
we vinden het wel heel erg vervelend voor de betrokkenen.
Voor de kinderen die dicht bij de school wonen is het
absoluut niet nodig om op de fiets te komen, lopen is ook
een gezonde bezigheid.
Niet alle kinderen zetten hun fiets op slot of hebben een
slot op hun fiets. Vanuit de school is er geen zicht op de
fietsenstalling en bovendien geen aansprakelijkheid voor het
verdwijnen van een fiets. We adviseren de kinderen wel om de fiets op slot te zetten. Wilt u zorgen voor
een goed slot?

6.16 De sportevenementen
Wij doen mee aan verschillende sportevenementen. Zo is er de sportdag in het buitengebied van
Hoogeveen voor groepen 5/6 en 7/8, een voetbal-, handbal-, korf-, dam- en schaaktoernooi. Alleen bij
voldoende deelname van de kinderen kunnen we ons inschrijven. Voor het vervoer en de begeleiding zijn
we mede aangewezen op ouders.

6.17 De nieuwsbrief
Hoewel we proberen in deze gids zo volledig mogelijk te zijn, blijven er altijd zaken die in de loop van
het jaar aan u meegedeeld moeten worden. Als het om korte mededelingen gaat of om iets wat slechts
een enkele groep betreft krijgt u daarover een briefje. Tweewekelijks ontvangt u ook een nieuwsbrief
waarin we de mededelingen verzamelen. We trachten u tijdig van een en ander op de hoogte te
brengen. Helaas zijn sommige dingen ook pas kort van te voren bij ons bekend en hebben ook wij wel
eens te maken met overmacht. Van onverwacht vrijaf voor de kinderen krijgt u altijd schriftelijk of
telefonisch bericht.

6.18 Fotograferen
Er vinden op school regelmatig evenementen plaats waarvan wij graag foto’s willen maken. Te denken
valt aan inloopavonden, kerstfeest, sinterklaasfeest, projecten of zomaar een leuke foto van b.v. het
werken in de groep. Deze foto’s kunnen worden geplaatst in de nieuwsbrief, in de schoolkrant of op de
website van de school. Wilt u niet dat uw kind wordt gefotografeerd voor schooldoeleinden, neem dan
even contact op met de schoolleiding. Externe instanties zoals de bibliotheek of een regionale krant
kunnen foto’s maken om de school op een positieve manier in het zonnetje te zetten. Ook andere ouders
kunnen bij evenementen foto’s van uw kinderen maken. Wij hebben geen zicht op wat er daarmee
gebeurt. We vragen hier volgens de algemeen geldende fatsoensnormen mee om te gaan. We kunnen dit
echter niet voor 100 % garanderen. Heeft u hieromtrent vragen, neem dan gerust contact met ons op.
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