Schooljaar 2018-2019:

In deze kalender treft u alle belangrijke informatie aan over Montessori Kind Centrum Mozaïek
schooljaar 2018-2019
Op de nieuwe website kunt u meer algemene informatie vinden over ons montessorionderwijs.
(www.montessorikindcentrum.opod.nl)
We willen dat alle kinderen een bijzondere tijd in ons centrum hebben. Immers, de jaren die je op
een basisschool doorbrengt, blijven je een leven lang bij. We proberen zoveel mogelijk een centrum
te zijn zonder drempels, voor kinderen en ouders. Alle kinderen zijn daarom welkom in ons centrum,
ongeacht hun achtergrond of geloof.
Wat maakt Mozaiek zo bijzonder ?
Omdat niet ieder kind op dezelfde manier leert, proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de
interesses en talenten van ieder kind. We doen dat door op verschillende manieren leerstof aan te
bieden of op verschillende manieren te laten verwerken. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid,
werken in eigen tempo zijn daarbij belangrijke pijlers waarop ons onderwijs gebaseerd is. Kinderen
maken (veelal) een eigen keuze in hun werk op grond van motivatie. Daar worden ze, uiteraard, bij
begeleid door de leerkracht, die ieder kind in hun ontwikkeling volgt.
We werken met de kinderen aan hun toekomst door ze in aanraking te laten komen met alle
facetten van het leven : sociaal, cognitief, expressief, digitaal, creatief en emotioneel. We vinden het
belangrijk dat we de visie van ons montessori-onderwijs met u delen. We doen dat samen met u,
want we vinden het heel belangrijk dat we openstaan voor uw ideeën en opvattingen en elkaar
vertrouwen in ieders taak bij de ontwikkeling van uw kind.
Ik doe daarnaast een vriendelijke beroep op u om het team af en toe een handje te helpen als dit
gevraagd wordt. Dit kan zijn bij feestelijkheden en/of groepsactiviteiten. Maar denk daarbij ook aan
extra lezen thuis, of de tafels oefenen. Onze ervaring is dat de ouders van ons kindcentrum ook erg
betrokken ouders zijn, onze dank daarvoor.

Ik wens u en uw kind(eren) weer een gezellig, veilig en leerzaam jaar toe !

Karin Groenendijk, directeur MKC Mozaïek.

Afspraken/regels/rituelen:
Ziektemeldingen en verlof
Bij ziekte en ander onverwacht verzuim dient u de school hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen. Wilt u dit tussen 8.00 uur en 8.30 uur doorgeven ! U kunt uw kind(eren) ziek melden per
Schoolapp of telefonisch. Als de telefoon niet wordt beantwoord, graag de voicemail inspreken.
Tel: 0786173806
Vanwege de registratie van schoolverzuim is het noodzakelijk dat u altijd meldt waarom uw kind niet
op school kan komen.
U begrijpt dat we ons zorgen maken als uw kind afwezig is zonder bericht.
Schooltijden
Alle groepen
-maandag
-dinsdag
-woensdag
-donderdag
-vrijdag

08:30 -14:45 uur
08:30 -14:45 uur
08.30 -12.30 uur
08:30 -14:45 uur
08:30 -14:45 uur

Begin van de schooldag
Vanaf 08:15 uur kunnen de kinderen de school binnenkomen. Wie binnenkomt, gaat naar de groep
om daar een werkje te zoeken en gaat daarna niet meer naar buiten. Om 08:30 starten we de
groepen.
Wilt u, als ouder, dan de school verlaten, z odat de buitendeuren kunnen worden gesloten en de
groepen in alle rust kunnen beginnen met hun werk.
Dat op tijd komen voorwaarde is voor de rust en de gezamenlijke start in de groepen spreekt voor
zich. Is uw kind desondanks te laat dan verzoeken wij u om de klas niet meer binnen te komen.
Als u een gesprek wilt met de leerkracht is dat altijd mogelijk. Wij staan voor u klaar van 15.00 uur
tot 16.15 uur. Wel graag een afspraak maken.
In de onderbouwunit is het belangrijk voor de zelfstandigheid van uw kind (en om opstoppingen te
voorkomen) dat uw kind zelf de spulletjes in de garderobes brengt.
Pauze
De onderbouwgroepen pauzeren van 12.00 uur tot 12.45 uur. De middenbouwgroepen van 11.45
uur tot 12.30 uur en de bovenbouwgroepen van 12.30 uur tot 13.15 uur. De leerkrachten eten
gezamenlijk met de kinderen. Bij het buitenspelen zijn vaste overblijfouders op het schoolplein die
toezicht houden.
Einde van de schooldag
Alle ouders wordt gevraagd om niet voor het einde van de les in de groepen te komen. Dit om de
rust in de groepen en de zelfstandigheid zo goed mogelijk te waarborgen. Ook verzoeken wij u om
buiten op uw kind te wachten en niet in de gangen of bij de units, dit voorkomt opstoppingen in de
gang en bij de garderobes.
Extra vrije dagen
Door het continurooster maken de kinderen van groep 1 en 2 per week te veel uren op school. Dit
wordt voor de groepen 1 en 2 gecompenseerd door zeven keer per jaar een maandag vrij te zijn. Alle
andere groepen gaan deze dagen gewoon naar het MozaïeK. De data van de roostervrije dagen
staan in deze kalender aangegeven en op Schoolapps bij Agenda.
Vervanging bij ziekte

We proberen altijd een goede oplossing te vinden bij ziekte van een leerkracht. Omdat het aantal
invallers schaars is, kan het gebeuren dat uw kind gedurende een bepaalde periode bij een andere
leerkracht wordt ingedeeld. Mochten er meerdere leerkrachten ziek zijn, dan zullen wij helaas
gedwongen zijn een groep voor een dag naar huis te sturen. We vertrouwen erop dat u begrip heeft
voor deze situatie.
Studiedagen
Een aantal dagen per jaar zijn gereserveerd voor studiedagen voor de leerkrachten. Deze dagen zijn
gepland op: 5/10, 6/12, 4/3, 5/6 , 19/7
Vakanties
-Herfstvakantie:
-Kerstvakantie:
-Voorjaarsvakantie:
-Paasvakantie:
-Meivakantie :
-Hemelvaart:
-Pinksteren :
-Zomervakantie:

20 oktober t.m. 28 oktober 2018
22 december (12 uur) t/m 6 januari 2019
23 februari t/m 3 maart 2019
19 april t/m 22 april 2019
26 april (vanaf 12 uur) t/m 12 mei 2019
30 mei t/m 31 mei 2019
10 juni 2019
18 juli (vanaf 12 uur) t/m 1 september 2019

Overblijven/ continurooster
In het MKC MozaïeK blijven alle kinderen tussen de middag over. Gedurende dit continurooster eten
de kinderen samen met de leerkracht in het eigen lokaal. In de onderbouw wordt er door ouders
geassisteerd. Na het eten gaan de kinderen buiten spelen, waarbij vaste overblijfkrachten de zorg
voor de kinderen dragen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij de school.
De ouders zorgen ervoor dat de kinderen zelf gezond eten en drinken bij zich hebben. Geef uw kind
niet meer of minder eten mee dan hij thuis eet.
Omdat het continurooster een wezenlijk onderdeel is van het montessorionderwijs vinden wij het
belangrijk dat alle kinderen op school eten. Zo worden ook sociale vaardigheden als tegelijkertijd
beginnen met eten en wachten tot iedereen klaar is, maar ook: niet met je mond vol praten
‘aangeleerd’. Het weer netjes opruimen zorgt ervoor dat de kinderen verantwoordelijkheid dragen
voor de omgeving.
Uw kind is niet verplicht deel te nemen aan het continurooster, maar dit heeft als consequentie dat
uw kind ten eerste de bovengenoemde sociale vaardigheden op school mist en ten tweede slechts
45 minuten pauze heeft (inclusief naar huis gaan en weer terug). U kiest voor 4 dagen deelnemen of
in het geheel niet; er is geen variant.
De tarieven voor het continurooster zijn voor alle groepen gelijk, maar omdat we meteen andere
kosten verrekenen is het bedrag per bouw anders. *
U dient de kosten vooraf te betalen. Bij het niet-betalen van deze kosten gaan we er vanuit dat u
niet langer gebruik wenst te maken van de overblijfmogelijkheid en dient u uw kind tussen de
middag op te komen halen en weer naar school te brengen voor het middagprogramma.
Er zijn per dag vier vaste krachten aanwezig om alles in goede banen te leiden.
Wij gaan er in de onderbouwgroepen van uit dat u één keer per drie weken een keer meehelpt bij
het overblijven (van 11.30 –12.30 uur).
De klassenmoeder maakt hiervoor een rooster. Als u vragen en/of opmerkingen hebt over het
continurooster dan kunt u bij Karin Groenendijk terecht. Over financiële vragen betreffende het
continurooster kunt u terecht bij Petra te Lintelo (tel: 6173806)
Denkt u bij het maken van het lunchpakket aan de afvalberg; drinken in een thermosfles en/of beker
en boterhammen in een trommel, voorzien van naam.

Ouderbijdrage:
Kosten:
Van de ouders in de onderbouw wordt verwacht dat zij 10 keer per jaar mee eten/ helpen in de
groep van hun kind. Naast deze hulp zijn er ook vaste, geschoolde overblijfkrachten die dagelijks op
school zijn en zorgen dat de lunchpauze op rolletjes loopt. Zij nemen de zorg voor de kinderen over
als de leerkrachten een half uur pauze hebben. Deze vaste krachten krijgen hiervoor een
vrijwilligersvergoeding.
Naast het continurooster, waaraan kosten zijn verbonden (vergoeding vaste krachten, aanschaf
speelmateriaal, schoonmaakartikelen) zijn er nog een aantal activiteiten die jaarlijks terugkomen en
waaraan alle kinderen deelnemen.
Voor de onder- en middenbouwgroepen zijn het : het schoolreisje, een afscheidsactiviteit voor groep
2 en 5 en excursies. Voor de bovenbouwgroepen zijn dit klassenmiddagen en –avonden,
afscheidsactiviteit en afscheidscadeau voor groep 8 en het bovenbouwkamp.
Voor het komende schooljaar zijn de kosten als volgt opgebouwd:
Onderbouw :

(per kind)

Middenbouw: (per kind)

Kosten continurooster:

110,00 *

Kosten continurooster : 50,00

Schoolreisje

:

22,50

Schoolreisje

: 26,50

Afscheid groep 2

:

2,50

Afscheid groep 5

: 2,50

Excursie

:

5,00

Excursie

: 5,00

Totaal

: € 140,00

Totaal

: € 84,00

Bovenbouw: 

( per kind)

Kosten continurooster
Kosten kamp

€ 50,00
80,00

Afscheid groep 8

5,00

Klassenmiddagen

5,00.

Totaal

: € 140,00

Bijdrage voor feesten:
Aan het begin van het schooljaar verzoekt de penningmeester van de ouderraad u om de vrijwillige
ouderbijdrage te voldoen. Van deze bijdrage worden allerlei leuke dingen gedaan op school, zoals
het sint feest, extra excursies, voorjaarsontbijt, zomerfeest, enz. Zonder deze extra gelden zou onze

school een stuk minder gezellig zijn. Deze ouderbijdragen worden door de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad beheert. De kosten hiervoor zijn per kind € 30 per jaar.
Tegemoetkoming studiekosten:
E en regenpak, nieuwe gymnastiekkleding, een 2e handsfiets. Een schoolgaand kind heeft het van tijd
tot tijd allemaal nodig, maar het stelt ouders soms onverwacht voor hoge uitgaven. Moet u
rondkomen van een minimuminkomen en heeft u kinderen van 9 t/m 17 jaar, dan komt u misschien
in aanmerking voor de regeling Indirecte Studiekosten voor kinderen. U leest hierover meer op de
website en het algemeen deel van de schoolgids.
Klassenouders:.
Iedere groep heeft een zgn. klassenouder. Deze ouder is het eerste aanspreekpunt voor de
leerkracht over algemene zaken betreffende de groep van uw kind. De klassenouder kan u ook
aanspreken als er bijvoorbeeld hulp in een groep nodig is. De klassenouders van de onderbouw
maken bovendien een rooster voor het overblijven. In de eerste Montesstory kunt u lezen wie de
klassenmoeder van de groep van uw kind is.

Huisregels
In een werk- en leefgemeenschap, zoals ons Montessori Kindcentrum is, zijn de heersende normen
en waarden van belangrijk. Zo zijn er gedrag- en leefregels opgesteld waaraan iedereen zich behoort
te houden. Deze regels zijn met de kinderen besproken en hangen (in onder-, midden- en
bovenbouw) in het lokaal. Wij verwachten dat de ouders de regels respecteren en (mede) naleven.
Hieronder vindt u de afspraken zoals die voor onze school gelden.
We hebben 4 hoofdregels:
1. In het Mkc Mozaïek accepteren en respecteren we iedereen.
2. We zorgen dat iedereen fijn en veilig kan spelen en werken in MKc Mozaïek
3. We zorgen met elkaar voor een opgeruimde school.
4. We eten en drinken gezond in ons kindcentrum.

Wat zijn de afspraken en rituelen in MKC Mozaïek ?
Tijden
Om 8.15 uur gaan de deuren open en kunnen de kinderen rustig binnen komen. Om 14.45 uur is de
schooldag afgelopen. De leerkrachten zijn dan tot minimaal 16.30 uur aanwezig en beschikbaar
voor korte gesprekjes met ouders. Wilt u een leerkracht langer spreken, maak dan even een
afspraak.
Ziektemeldingen en verlof
Bij ziekte en ander onverwacht verzuim dient u de school hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te
stellen. Wilt u dit tussen 8.00 uur en 8.30 uur doorgeven via digiduif, of eventueel telefonisch. Tel:
078-6173806.
Vanwege de registratie van schoolverzuim is het noodzakelijk dat u altijd meldt waarom uw kind niet
op school kan komen. U begrijpt dat we ons zorgen maken als uw kind afwezig is zonder bericht.

Gebouw
Er zijn 2 ingangen waar de kinderen kunnen binnenkomen. Aan de kant van de Nassauweg staan
fietsenrekken. De kinderen die met de fiets komen zetten hun fiets (op slot) in het rek en gaan naar
binnen door de ingang Nassauweg. De andere kinderen kunnen door de ingang aan de andere kant
naar binnen gaan. Iedereen veegt goed zijn voeten bij binnenkomst. Jassen en tassen worden
opgehangen in de garderobe. In ieder garderobekastje hangen en staan de spullen van 2 kinderen.
Tijdens de les mogen kinderen niet zonder toestemming in de garderobe komen.
Verkeerssituatie:
Heel veel kinderen komen, gelukkig, met de fiets of lopend naar school. Dat is niet voor iedereen
mogelijk. Brengt u uw kind met de auto ? Wilt u dan de auto in de daarvoor bestemde
parkeervakken zetten, zowel voor- als na schooltijd ? Er is voldoende parkeergelegenheid op de
parkeerplaats naast de school.
Schoenen of sloffen
Iedereen veegt goed de schoenen bij binnenkomst.
Alle leerlingen dragen binnenschoenen (gymschoentjes of sloffen).
Rust….is belangrijk
Tijdens de schooldag willen we in het gebouw heel consequent de hand houden aan de werkrust.
Dat betekent dat alle ouders en kinderen zich ervan bewust moeten zijn dat al gauw de concentratie
van anderen verstoord wordt door alleen maar te praten of te wandelen door de school.
Even belangrijk is het binnenkomen en naar buiten gaan. Ook hier stellen we prijs op een sfeer, waar
in alle rust door de gang en hal gelopen wordt.
Verboden voor
Zonder toestemming mogen leerlingen niet in de personeelskamer en directiekamer komen.
Voordat ze hier naar binnen gaan, moet er op de deur worden geklopt.
Toiletgebruik
Iedereen zorgt ervoor dat de toiletten netjes blijven, dus: doortrekken en netjes handen wassen en
melden als er een “ongelukje” is gebeurd.
MKC Mozaïek is niet voor honden
Voor honden is het gebouw en het plein verboden gebied. Ook niet aan de toegangspoort voor de
school vastmaken . Sommige kinderen en/ of ouders zijn bang of allergisch voor honden.
Plein
Op het schoolplein mag niet gefietst of gestept worden: dit geldt voor leerkrachten, leerlingen en
ouders. Fietsen moeten in de rekken buiten het plein geplaatst worden en goed op slot worden
gezet. Er wordt nog een plekje aangewezen waar stepjes en skateboards kunnen worden
geparkeerd.
Vuil gooien we in de prullenbakken.
Bij het buitenspelen blijven de kinderen binnen de hekken.
Ook op het plein is elke leerkracht verantwoordelijk voor alle kinderen. Bij een probleem ( grote
mond, niet luisteren etc.) wordt dit doorgegeven aan de eigen leerkracht. Er zal altijd geprobeerd
worden een probleem direct of in ieder geval dezelfde dag nog op te lossen.

Iedere leerkracht besteedt regelmatig aandacht aan de regels van het plein tijdens de middagpauze
(continuroosterregels). De regels voor de leerlingen worden op een zichtbare plaats opgehangen in
de lokalen.
Eten en drinken
We snoepen niet op school. Ook bij het kiezen van een verjaardag traktatie vragen wij hier rekening
mee te houden. We eten uitsluitend groente of fruit in de ochtendpauze.
De kinderen nemen zelf eten/ drinken mee voor de ochtendpauze. Ook nemen ze een lunchpakketje
mee voor de middagpauze. Geen koolzuurhoudende frisdranken als cola, sinas etc. maar
vruchtensappen, melk of andere zuiveldrank. Water is overigens de beste dorstlesser !
Sociale veiligheid
Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen.
Daarom willen wij geen pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie op onze
school. Een school is veilig als de psychische, sociale en fysieke veiligheid van leerlingen niet door
handelingen van andere mensen wordt aangetast. Als leerlingen zich veilig voelen op school en er
een prettige sfeer op school is, zijn ze in staat om te leren en zich te ontwikkelen. Kinderen hebben
recht op een onbezorgde schooltijd.
Dit gaat niet vanzelf. Daarom:
- hebben we duidelijke en positief opgestelde schoolregels;
- worden de leerling actief betrokken bij het maken van klassenregels;
- werken de leerkrachten het hele jaar aan een goede groepssfeer;
- hebben we een leerlingenraad;
- wordt pesten niet geaccepteerd;
Eén en ander is vastgelegd is het veiligheidsplan en Petra te Lintelo is onze coördinator Sociale
veiligheid. Binnen deze taak valt ook de uitvoering van het anti-pestbeleid.
‘Niet iedereen is er verantwoordelijk voor dat er gepest wordt, maar wel dat er een einde aan komt.
Roken
Op het schoolplein en in het schoolgebouw mag niet worden gerookt.
Hulpouders
-Hulpouders geven alleen hulp na overleg met de leerkracht.
-Opmerkingen over kinderen worden aan de leerkracht doorgegeven. In geen geval informeert de
hulpouder de ouders. Mochten ouders vragen stellen over hun kind, dan verwijst deze hen naar de
leerkracht.
-Leerlingen worden zo onopvallend mogelijk opgehaald uit de klas.
-Voor overleg met de leerkracht moet een geschikt tijdstip worden gevonden. Als de leerkracht in de
groep aan het werk is, kan hij/zij niet gestoord worden.
Informatie verantwoordelijkheid
Briefjes die door het schoolteam worden meegegeven, behoren u te bereiken. Strookjes die moeten
worden teruggebracht, moeten weer in handen van het schoolteam komen. De meeste informatie
sturen wij naar uw school apps account. Een nieuw telefoonnummer of (email)adres moet u
doorgeven aan de directie.
Zorg voor kleding en en omgeving
Na schooltijd willen we voorkomen dat er veel blijft hangen en liggen in de school, wat er dan
eigenlijk niet meer thuis hoort. Ook willen we dat de kinderen hun jassen en tassen netjes aan de

haken hangen. Het helpt als er lussen aan de jassen zitten en als laarzen en gymschoenen zijn
voorzien van naam.
Op het plein, in de hal, in de toiletten, in de gangen en in de klassen liggen vaak veel spullen die
niemand heeft achtergelaten. Wij vinden het belangrijk om in een ordelijke omgeving te werken. Het
is erg fijn als de kinderen geen nutteloze zaken bij zich hebben en dat ze zich verantwoordelijk
voelen voor hun werk- en leefomgeving. Belangrijk hierbij is dat u ons bij dit alles met uw opvoeding
steunt.
Verzekering
Voor schade die de kinderen zichzelf of anderen toebrengen kan de school niet aansprakelijk worden
gesteld. De aansprakelijkheidsverzekering die het bevoegd gezag voor onze school heeft afgesloten
geldt slechts in gevallen dat er geen toezicht is en er duidelijk sprake is van een aan de school toe te
rekenen fout.
Een kapotte bril of zoekgeraakte tas of jas wordt doorgaans dan ook niet vergoed door de school.

Activiteiten
Bezoekjes onder-, midden- en bovenbouw
De oudste onderbouwleerlingen gaan de laatste paar weken voor de zomervakantie op bezoek in de
middenbouw. Doel van deze bezoekjes is kennismaken met kinderen, materialen, leerkrachten en
sfeer in de middenbouw. De leerkrachten krijgen tevens een goed beeld van de leerlingen die in
augustus naar de middenbouw komen. De kinderen van de middenbouw gaan op hun beurt om
dezelfde redenen op bezoek in de bovenbouw. De kinderen bezoeken alle midden- c.q.
bovenbouwgroepen.
Informatieavond:
Op 30 augustus hebben we een nieuwjaars-en informatie bijeenkomst van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Deze avond is om kennis te maken met elkaar, met andere ouders en om het jaar op een gezellige
manier met elkaar te starten. Op deze avond zal de leerkracht van uw kind u over de gang van zaken
in de groep en de unit vertellen. Ook wordt uitleg gegeven over belangrijke afspraken . Verder
hebben we gedurende het schooljaar één of meerdere informatieavond waarbij een bepaald
onderwerp wordt uitgelicht.
Schoolfeesten:
Sint Nicolaas.
De goedheiligman wordt elk jaar op feestelijke wijze binnengehaald en verwelkomd door de hele
school. Daarna bezoekt hij alle klassen afzonderlijk.
Eindejaarsmaaltijd
We vieren met elkaar het einde van het oude jaar en kijken uit naar het nieuwe. Dit feest wordt in de
klassen zelf gevierd d.m.v. een gezamenlijke maaltijd, die de kinderen voor elkaar bereid hebben: de
eindejaarsmaaltijd houden wij dit jaar op woensdagavond 19 december 2018.
Voorjaarsontbijt
In het voorjaar vieren we dat de lange winterperiode voorbij is met een voorjaarsontbijt. De
kinderen mogen in pyjama naar school komen en krijgen een lekker ontbijt, verzorgd door de
activiteitencommissie. Dit jaar is het ontbijt op 13 maart. Die dag is het ook Landelijke Montessori
Dag.

90 jaar Montessori-onderwijs in Dordrecht
In 2018 bestaat onze school 90 jaar. Dat is een mijlpaal die we niet zomaar voorbij willen laten gaan.
In mei hebben we 3 dagen feest gevierd met de kinderen. Van 14 september t.m 18 november 2018
zal er in het Onderwijsmuseum aan de Burg. de Raedtsingel een speciale tentoonstelling over
Montessorionderwijs 90 jaar in Dordrecht zijn. U bent van harte welkom om deze tentoonstelling te
bezoeken. Ter ere van dit heuglijke feit is, in samenwerking met het Onderwijsmuseum, een mooie
glossy gemaakt, waarin een kijkje gegeven wordt in de Montessorischool Dordrecht vroeger en nu.
Indien ouders (religieuze) bezwaren hebben tegen deelname aan de viering van één van
bovenstaande feesten door hun kind, dan dienen zij hierover contact op te nemen met de directie.

Wet op de Privacy:
Op 25 mei 2018 is de handhaving op de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking gesteld. Deze wet stelt nadere eisen aan het omgaan met persoonsgegevens. Ook OPOD
heeft hier mee te maken. Voor nadere informatie betreffende het OPOD privacy beleid verwijzen wij
graag naar de website.
I.v.m. de wet op de privacy zullen foto’s van kinderen alleen geplaatst worden indien daar
toestemming van ouders voor is. Wilt u er, als ouder, ook rekening mee houden dat , indien u foto’s
maakt op school, tijdens feesten of excursies, u deze foto’s niet op Facebook ( of een ander social
medium) mag plaatsen, zonder toestemming van ouders. School is niet verantwoordelijk voor
plaatsing van deze foto’s.
Open dag
Dit is de gelegenheid om kennis te maken met en meer te weten te komen over onze school. Nieuwe
ouders kunnen de klassen bezoeken tijdens de lessen. Dit jaar hebben we een open dag op 19
maart 2019.
Schoolmelk
Tijdens de schoolpauze kunnen de kinderen melk krijgen (aanvraagformulieren hiervoor zijn op
school verkrijgbaar). De eerste dag na elke vakantie is er geen schoolmelk. Geeft u uw kind dan
a.u.b. drinken mee. De juiste data van het melk drinken staan op uw acceptgiro. Wilt u het
schoolmelk-drinken beëindigen, dan betaalt u eenvoudigweg niet meer. De school krijgt
automatisch bericht.
Verkeerssituatie
Het is verboden om op het schoolplein te fietsen. Dit i.v.m. de grote kans op ongelukken. Dit geldt
zowel voor de kinderen als voor de ouders.
Er zijn fietsenrekken aan de Nassauweg.
Wilt u ook als het regent niet met de auto voor de school stoppen. Overstekende kinderen hebben
geen overzicht als er auto’s geparkeerd staan.

Medicijngebruik
Omdat het gebruik van medicijnen door leerlingen van de school een serieuze zaak is, is het
belangrijk dat de afspraken die hiervoor door de ouder(s) met de school worden gemaakt duidelijk
zijn en vastgelegd worden. Onder medicijnen wordt verstaan: alle geneesmiddelen die door een arts
of specialist zijn voorgeschreven en waarbij een bepaalde dosering is aangegeven. Onder
zelfzorgmiddelen wordt verstaan: alle middelen die zonder recept van een arts of specialist bij een
apotheek of drogist gekocht kunnen worden.

Als uw kind medicijnen/ zelfzorgmiddelen gebruikt en die moeten tijdens de schooltijden ingenomen
worden, dan moet u per medicijn of zelfzorgmiddel een ‘Verklaring medicijnverstrekking’ invullen en
inleveren op school. Zonder deze verklaring zal de leerkracht uw kind geen medicijn/ zelfzorgmiddel
toe (laten) dienen. (hieronder wordt ook een paracetamol in geval van bijv. hoofdpijn verstaan !)
U ontvangt bij inschrijving het formulier ‘Verklaring medicijnverstrekking’ .Wilt u bij wijziging van het
medicijngebruik zelf contact opnemen met de leerkracht en een nieuwe verklaring invullen.

Samenstelling nieuwe groepen
De samenstelling van de nieuwe groepen is een nauwkeurige en complexe zaak. Een flink aantal
factoren, waaronder verdeling jongens/meisjes, aantallen, werkhouding, bestaande
groepssamenstelling en nog vele anderen spelen hierbij een rol. De voorkeur van ouders of kind kan
derhalve nooit van doorslaggevend belang zijn. Het is een proces van afwegen, waarbij meerdere
zaken een belangrijke rol spelen.
De groepssamenstelling:
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende groepen gevormd:
- er is elke dag opvang voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
- drie peutergroepen 2-4 jaar
- vier onderbouwgroepen 1-2
- vier middenbouwgroepen 3-4-5
- een tussenbouwgroep
5-6
- drie bovenbouwgroepen 6-7-8

Benodigdheden
De kinderen van de onder-, midden- en bovenbouw dienen de volgende benodigdheden zelf mee te
nemen:
Schooltas:
Het is gewenst dat de kinderen een stevige, afsluitbare tas hebben. Met name hun eten kan er goed
in bewaard worden en de werkjes die ze maken kunnen ze zo makkelijk mee naar huis nemen.
Gymschoenen en gymkleding:
Alle kinderen moeten voor de gymlessen een gympakje of T-shirt met broekje meenemen. I.v.m. het
voorkomen van voetwratten en ter voorkoming van ongelukken moeten de kinderen ook
gymschoenen aan. Kinderen die geen gymschoenen bij zich hebben, mogen niet gymmen.
Voor midden- en bovenbouw verder nog:
Etui:
Het vergemakkelijkt het netjes opbergen van de school- en eigen teken- en schrijfspullen.
Het is verstandig alle meegebrachte spullen van een naam te voorzien!
Gymnastiek
Onderbouw:
Dagelijks wordt er gespeeld, zowel binnen als buiten. De leerkracht regelt zelf de gym-, spel-en
muzieklessen die in het lokaal plaatsvinden. Het is dus van belang dat de gymspulletjes op school
blijven. In de onderbouw wordt 1x per week les gegeven door een vakdocent van Hattrick.
(sportbedrijf)
Middenbouw en bovenbouw:

Voor de leerlingen van de midden- en bovenbouw geldt de regel dat zij na de gymnastiekles de
sportkleding mee naar huis nemen. Naast de eigen leerkracht verzorgt de vaste gymleerkracht, Els
Tchai de gymlessen voor de midden- en bovenbouw.In MKC Mozaïek doen alle kinderen in principe
mee met gymnastiek, tenzij:
- Kinderen hun gymkleding zijn vergeten
- Ze op doktersadvies niet mee mogen gymmen
- Kinderen zich ziek voelen.
- Er een andere gewichtige reden is (te beoordelen door de leerkracht of directeur)
In alle bovenstaande gevallen gaan de kinderen met hun werkjes naar een andere groep, totdat de
eigen groep weer terug is. Deze maatregel geldt altijd tenzij er een andere afspraak gemaakt wordt
met de directeur na overleg met de leerkracht.
Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) en Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO)
Aan het eind van groep 7 krijgen de kinderen een inschrijfformulier om in groep 8 deel te mogen
nemen aan HVO of godsdienstonderwijs. GVO/HVO laat zien wat geloof of levensovertuiging voor
mensen kan betekenen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan.
De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van diverse
levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor humanistisch, protestants, katholiek,
islamitisch, boeddhistisch of hindoeïstisch vormingsonderwijs. GVO/HVO is niet verplicht. Tijdens de
lessen kosmisch onderwijs wordt er in de bovenbouw ook uitgebreid aandacht besteed aan
bovenstaande levensbeschouwelijke richtingen.
Computers en tablets
In alle groepen kunnen de kinderen individueel of met een klein groepje met de computer/
chromebook werken met behulp van diverse educatieve programma’s. Deze programma’s moeten
wel passen in de montessori-filosofie. Op de computers wordt verder alleen software gebruikt met
een licentie (dus legale software. De kinderen uit de groepen 4 en 5 werken op tablets voor spelling,
automatiseren en rekenen (Rekenrijk). Daarnaast wordt er, uiteraard, gewerkt met de
montessorimaterialen. U moet deze tablets zien als vervanging van de werkboekjes en stencils. De
groepen 6, 7 en 8 werken met chromebooks.
Na de basisschool !
Na 8 jaar gaat uw kind naar een nieuwe school: het voortgezet onderwijs. Ouders en kinderen
worden daar, in het laatste jaar dat zij in ons centrum zijn, op voorbereid. Op 30 oktober 2018
worden ouders ingelicht door een leerkracht uit de bovenbouw en directie. De uitslagen van het
C.I.T.O. leerlingvolgsysteem én de zienswijze van de leerkracht vormen samen het advies voor het
vervolgonderwijs. In een persoonlijk gesprek met ouders en leerling wordt de juiste richting gekozen.
De kinderen worden voor 1 maart 2018 aangemeld op de vervolgschool. De keuze van de school is
een zaak van de ouders. In april/ mei is er een verplichte eindtoets voor alle kinderen van groep 8.
Deze toets geldt niet als advies voor het vervolgonderwijs.
In het schooljaar 2017-2018 verlieten 16 leerlingen uit groep 8 onze school. Zij stroomden uit naar
de volgende richtingen: VWO: 6 leerlingen HAVO: 3 leerlingen VMBO tl: 2 leerlingen VMBO kb/bb:
5 leerlingen.
Trakteren
Als uw kind jarig is, is het leuk om te trakteren. Om het leuk, maar ook gezond te houden geldt
hiervoor de regel dat er geen snoepzakken e.d. uitgedeeld mogen worden. Fruit vinden de kinderen
heerlijk, evenals stukjes kaas, of een andere gezonde traktatie. Bovendien hoeft een traktatie niet
alleen eetbaar te zijn. Overigens, de leerkrachten houden van dezelfde traktatie als de kinderen.
Wilt u er rekening mee houden dat er kinderen op school zitten die een bepaald dieet hebben?

Als u vooraf even informeert bij de leerkracht dan kunnen ook deze kinderen genieten van een
traktatie van uw kind.

De leerkrachten
Alle pedagogisch medewerksters en leerkrachten in ons centrum hebben naast de opleiding tot
leidster of leerkracht ook de opleiding tot montessorileider/ster gevolgd of gaan deze opleiding
volgen. Daarnaast hebben we een vakleerkracht gymnastiek, een vakleerkracht muziek , een
remedial teacher en een intern begeleidster in ons centrum.

Taak van de intern begeleidster:
In MozaïeK is Marjan Sebes de intern begeleidster. Zij is op dinsdag, woensdag en donderdag
aanwezig . Zij heeft de verantwoordelijkheid op het terrein van de zorgverbreding. Dit heeft te
maken met verschillende vragen van leerkrachten, kinderen en ouders. Ze richt zich op collega’s,
die ze ondersteunt en coacht. Ze overlegt met de directie en denkt mee over het toekomstig beleid.
Ze voert gesprekken met kinderen en ouders. Zij ondersteunt de leerkrachten bij ( het verbeteren
van) het signaleren, analyseren en biedt hulp bij onderwijsleerproblemen. U kunt altijd bij haar
terecht als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind. Ook weet zij precies de route die
gevolgd wordt als uw kind extra hulp nodig heeft
Vervanging bij ziekte en nascholing.
U weet allemaal dat het erg moeilijk is om invallers te vinden voor het onderwijs. Op onze school zijn
we in de gelukkige omstandigheid dat we veel parttimers hebben die meestal bereid zijn om in te
vallen op het moment dat een duo-partner ziek is of een cursus heeft. Toch kan het voorkomen dat
in het geval van een griepgolf geen leerkracht gevonden kan worden. We hebben op school een
draaiboek gemaakt waar we ons in dat geval aan houden. Uit het draaiboek blijkt dat kinderen
slechts in het uiterste geval naar huis worden gestuurd. We hopen dat dat het komende seizoen niet
voor zal komen. De kinderen waar thuis geen opvang voor is, kunnen uiteraard op school terecht.

Werkgroepen en Externe instanties
In een centrum als Mozaïek werken we samen met andere organisaties en instanties die te maken
hebben met opvoeding en onderwijs van kinderen.
Zo hebben we intensief contact met de schoolarts, de ouder-kindcoach (OK-coach) en diverse
logopedisten. U leest hierover meer op de website of in het algemeen deel van de schoolgids.
Wij vinden het erg belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het reilen en zeilen van ons centrum. We
hebben daarom een aantal werkgroepen in ons centrum waar zowel ouders als leerkrachten actief
zijn. Heeft u belangstelling om in één van de werkgroepen zitting te nemen laat het ons dan weten of
vertel het de klassenouder.
Medezeggenschapsraad (MR)
Op elke school is een MR. Zij komen zo’n 7 keer per jaar bij elkaar. Ze bestaat uit 4 ouders en 4
teamleden. De MR houdt de vinger aan de pols w.b. het beleid van de school. Meer informatie over
de MR kunt u vinden op de website of het algemeen deel van de schoolgids.
Activiteitencommissie/Pr
De ouderraad verzorgt de feesten en activiteiten op school (sinterklaasviering, eindejaarsmaaltijd,
zomerfeest, voorjaarsontbijt, versiering van de school, etc).

Public-relations werkgroep (PR) zorgt voor de externe communicatie. We vinden het belangrijk dat
een breed publiek weet dat Dordrecht een goed en gezellig Montessori Kind Centrum heeft. De
PR-groep zorgt voor folders, de open dag en zorgt dat de pers wordt ingelicht bij belangrijke
activiteiten, het MKC aangaande.
Dok-groep
Vrijwel iedere dag zijn er ouders die het (in de volksmond DOK genoemd) documentatiecentrum
‘bemensen’. Zij zorgen voor de uitleen van boeken en helpen kinderen met het zoeken van boeken
die ze nodig hebben voor bijvoorbeeld een werkstuk.
Continurooster-werkgroep
Alle kinderen blijven op school over en gaan na het eten buiten spelen. Een vaste groep moeders
zorgt elke dag dat de kinderen gezellig op het plein kunnen spelen en bij slecht weer houden zij
toezicht bij het binnenspelen. Naast vaste krachten draait het overblijven op de hulp van ouders die
eens in de 3 weken helpen (bij de onderbouw)
Werkweekploeg
Deze groep mensen komt slechts een aantal keren in het jaar bij elkaar, waarvan 4 dagen zeer
intensief. Zij bedenken en verzorgen met elkaar de 4 dagen durende werkweek voor de
bovenbouwgroepen.
Werkgroep luizencontrole
Regelmatig vinden op onze school luizencontroles plaats in alle groepen. De ouders van kinderen bij
wie hoofdluis geconstateerd wordt, worden geïnformeerd door de leerkracht. Wij verwachten van
de ouders dat ze hun kinderen direct behandelen (folders met informatie over speciale shampoos
zijn verkrijgbaar op school) om zo een grote besmetting te voorkomen. Mocht uw kind hoofdluis
hebben dan is veelvuldig kammen met een speciale luizenkam de beste remedie.
Naast al deze werkgroepen zijn er nog meer activiteiten, waarbij ouders actief (kunnen) zijn. De
teamleden zullen dan ook af en toe vragen of u kunt helpen bij het overhoren van de tafels, het
technisch lezen of het begeleiden tijdens een excursie. Ook uw kind vindt het meestal erg prettig als
u op school een helpende hand biedt.
Doe-ff-gezond school
Net als een aantal andere scholen in Dordrecht-West zijn wij betrokken bij het fit-project van
Doe-ff-gezond. Dit houdt in dat wij als school, en u als ouder natuurlijk, streven naar een gezonde
leefstijl. Maandelijks ontvangt u in de Montesstory tips voor gezonde hapjes of drankjes.
Mozaïek koor
Zoals u weet heeft ons kindcentrum kunst en cultuur hoog in het vaandel staan; u ziet dat terug in
onze lessen. Daarnaast hebben wij met een aantal van onze enthousiaste leerlingen een koor
opgericht o.l.v. Yvette. Zij zijn te beluisteren en te bewonderen bij verschillende activiteiten, zowel
binnen onze muren als buiten bij feestelijke gelegenheden. U leest hier meer over in onze
maandelijkse info: de Montesstory. Tevens hebben wij een team/ouder koor, deze enthousiaste
groep mensen komen één keer in de 3 weken bijeen om te zingen.
Montesstory
Ons informatieblad heet ‘Montesstory’. Hierin vindt u de meest actuele zaken de school aangaande.
De Montesstory verschijnt maandelijks en kunt u lezen via Schoolapps.

U bent altijd vrij om een stukje in de Montesstory te schrijven; wel graag aanleveren via de email.
Tot slot
Wij vinden het enorm belangrijk dat uw kind het goed naar zijn zin heeft in Mozaïek. Een goede
sfeer is tenslotte voorwaarde om goed te kunnen leren en werken. Wij streven naar een goede
communicatie tussen kind en leerkracht, maar ook tussen leerkracht en ouder. Als er iets is waar u
vragen over heeft; is u iets ter oren gekomen wat u graag uitgelegd wilt zien; zijn er zaken die u
liever niet zou zien: VERTEL HET ONS !!. Wij horen het liever rechtstreeks van u dan via roddel of
achterklap.
Mocht u er met de leerkracht van uw kind niet uitkomen, dan kunt u altijd terecht bij de directeur.
Wij wensen u en uw kind een fijn schooljaar toe !

Team Mkc MozaïeK .

