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PRAKTISCHE INFORMATIE VAN A T/M Z
ADRESGEGEVENS

Locatie cbs de Wendakker
Vuurtorenstraat 2
8043 VW Zwolle
 (038) - 4202228
@ wendakker@vivente.nu
 www.dewendakker.nl
Directeur: Jeannette Noordman
jeannette.noordman@vivente.nu

Locatie cbs de Kopakker
Dijkgraafhof 2
8043 EB Zwolle
 (038) - 4200129
@ wendakker@vivente.nu
 www.dewendakker.nl
Directeur: Elmar van Dokkum (per 1/10/2020)
elmar.van.dokkum@vivente.nu

AFMELDEN BIJ ZIEKTE
In geval van ziekte graag vóór schooltijd een (telefonische) afmelding via  (038) - 4202228. We rekenen erop
dat u afspraken voor medisch bezoek, zoals tandarts/orthodontist, huisarts en specialist, zoveel als mogelijk is,
buiten de schooltijden laat vallen.

ALGEMENE VERORDENING PERSOONSGEGEVENS (AVG)
We gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Meer informatie hierover leest u in di onze
schoolgids. We maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van
onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. T.a.v. de vertrouwelijkheid van gegevens: alle
gegevens die de school over de leerlingen heeft en alle onderzoeken van overige instanties zijn vertrouwelijk
van aard en worden pas na toestemming van ouders/verzorgers aan derden verstrekt. Wanneer u bezwaar
heeft tegen publicatie van informatie, foto’s, werkstukjes e.d. van uw kind(eren) op de website van cbs de
Wendakker of in de plaatselijke media, vragen we u dit actief aan te geven in de Parro app. Wilt u tussendoor
iets wijzigen via Parro, bijvoorbeeld uw toestemming intrekken? Geef dit dan s.v.p. ook meteen door aan de
leerkracht(en).
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Mocht u foto’s willen downloaden via Parro of Sociale Media, dan vragen we u met klem om dit alleen van uw
eigen kind(eren) te doen. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden als zorgvuldigheid hieromtrent niet in
acht wordt genomen.

BATTERIJEN
We hebben op beide locaties een inzamelton voor batterijen. Leerlingen kunnen batterijen, afkomstig van
huishoudelijk gebruik, daar inleveren. Per kilo ingezameld materiaal ontvangen we een spaarpunt. Deze
wisselen we in voor spel- en leermaterialen.

BEL
Om de leertijd effectief te benutten, beginnen we op tijd. Om 08.20 uur kunnen de leerlingen bij de eerste bel
naar binnen. We verwachten dat iedereen om 08.30 uur in de groep aanwezig is om de lessen te kunnen
starten. Tussen de middag zijn de leerlingen die naar huis gaan vanaf 12.50 uur weer welkom. Dan gaat de bel,
zodat we om 13.00 uur ons lesprogramma kunnen hervatten.

BEREIKBAARHEID
Vanaf 08.00 uur zijn we telefonisch bereikbaar op beide locaties (via het antwoordapparaat)  (038) 4202228 (locatie de Wendakker) of (038) - 4200129 (locatie de Kopakker). Wilt u een collega spreken? Bel dan
bij voorkeur ná schooltijd. Voor inhoudelijke opmerkingen en/of vragen nemen we graag de tijd en geven we
de voorkeur aan persoonlijk contact. Over het algemeen is de school tot 16.30 uur te bereiken.
Een goed contact met school is een voorwaarde voor een fijne basisschooltijd. Met een goed contact bedoelen
we niet zozeer het gezellige, informele praatje (wat ook heel belangrijk is), maar vooral de bereidheid om,
indien er zorgen/problemen zijn, dit te bespreken met de leerkracht. Ouders/verzorgers én leerkrachten
hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alleen dan kan er samen gezocht worden naar een
oplossing. Dit klinkt vanzelfsprekend en zo hoort het ook te zijn! Heeft u vragen, zorgen over uw kind? Aarzel
niet en neem contact op.

BEWEGINGSONDERWIJS
Dit schooljaar vinden alle gymlessen voor de groepen 3 t/m 8, volgens een rooster, plaats in het Bewegingshuis
in Stadshagen. De lessen worden wekelijks gegeven door Anouk Bourgonje en Sharon de Witte,
vakleerkrachten bewegingsonderwijs van SportService Zwolle. De andere les wordt verzorgd door de eigen
leerkracht. De kleutergroepen krijgen wekelijks bewegingsonderwijs van de vakleerkrachten in het speellokaal
en daarnaast van hun eigen leerkracht.

BEWEGINGSONDERWIJS KLEDING
De kinderen uit de kleutergroepen maken tijdens de gymlessen gebruik van het speellokaal van de school. Ze
dragen tijdens de gym/spellessen goed passende, stevige gymschoenen, het liefst met klittenbandsluiting. Ze
gymmen in een sportbroekje met shirt. De gymspullen worden in de tassenbak bewaard. De leerlingen van
groep 3 t/m 8 dragen tijdens de spel- en gymlessen een gymbroek met shirt en gymschoenen. Na afloop van de
gymles gaan de gymspullen mee naar huis.
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BIBLIOTHEEK
Met De Stadkamer, onze partner die ons adviseert bij culturele activiteiten, organiseren we momenten om de
bibliotheek in Stadshagen te bezoeken. De groepen 3 tot en met 8 gaan gemiddeld een keer per zes weken
naar de bibliotheek om boeken te lenen voor in de klas of bijvoorbeeld ter voorbereiding van een
boekbespreking/presentatie.

BUITENSCHOOLSE OPVANG PARTOU
Partou en cbs de Wendakker werken al vele jaren samen. Partou verzorgt de voorschoolse-, tussenschoolse- en
naschoolse opvang op beide locaties.
Plezier en ontspanning na een drukke schooldag vindt Partou belangrijk. Kinderen kunnen vrij spelen maar
hebben ook de keuze uit een breed, gevarieerd activiteitenaanbod. Buitenspelen, bewegen en muziek staan
hierbij centraal. Met deze activiteiten inspireren ze de kinderen en leren zij spelenderwijs te leren en de wereld
te ontdekken. In de vakanties wordt er een afwisselend programma aangeboden.
Ouders/verzorgers kunnen via het digitale platform en de app ‘Mijn Kind’ met foto’s en korte verslagen de dag
van hun kind op afstand meebeleven. Hierdoor krijgen ze een nog beter beeld van wat er zich afspeelt op de
BSO tussen het brengen en het ophalen van hun kind. Op beide locaties is er peuteropvang. Hier kunnen
kinderen van 2 tot 4 jaar zich met leeftijdsgenootjes spelenderwijs ontwikkelen en worden zij voorbereid op de
basisschool. Op de locatie Wendakker is ook dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Alles onder 1 dak!
Locatie Winterdijkstraat 2
: (038) - 4202970
@ : winterdijkstraat@partou.nl
: www.partou.nl/winterdijkstraat
Locatie Dijkgraafhof 2
: (038) – 3033358
@ : dijkgraafhof@partou.nl
: www.partou.nl/dijkgraafhof
Vestigingsmanager: Marijke van Egteren
marijke.vanegteren@partou.nl

COMMUNICATIE
In onze communicatie zijn we transparant. We willen tijdig, duidelijk en eenduidig communiceren. Daarvoor
worden de volgende middelen ingezet:
Parro
•
•
•

Weekberichten (soms ook per mail) per groep met informatie over lessen en activiteiten.
Het plannen van gesprekken.
Het verzoek om hulp/ondersteuning in de groep door ouders/verzorgers bij een activiteit.

E-mail
E-mail zetten we in voor communicatie die gaat over de ontwikkeling van en de zorg voor een leerling.
De Rakkerpraat verschijnt 1x per maand op de eerste vrijdag van de maand (uitgezonderd de vakanties) en
deze wordt centraal per mail via ParnasSys verstuurd. In principe lezen en beantwoorden de teamleden op hun
werkdagen hun mail.
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COVID-19
Afgelopen schooljaar werden we ineens geconfronteerd met Covid-19 en de gevolgen daarvan voor ons
onderwijs. Op het moment van schrijven van deze gids is nog onduidelijk welke consequenties de
ontwikkelingen rondom Covid-19 dit schooljaar voor ons programma met zich meebrengen. We hebben
geprobeerd om onze jaarlijkse activiteiten zoveel mogelijk in ons rooster in te plannen. Wellicht ten overvloede
geven we hierbij aan dat dit alles onder voorbehoud is en rekenen daarbij op uw begrip. De meest actuele
agenda treft u aan in Parro.

CREAMIDDAGEN
Per schooljaar staan er 3 periodes creamiddagen gepland. Gedurende 4 weken staan dan diverse creatieve
opdrachten centraal (o.a. muziek/drama/dans/handvaardigheid/tekenen/koken). In principe worden er altijd
twee periodes afgesloten met een presentatie voor ouders/verzorgers.

CULTURELE- EN KUNSTZINNIGE VORMING
cbs de Wendakker profileert zich als een muziek- en cultuurschool. Gedurende het schooljaar staan er in- en
extern diverse culturele activiteiten gepland. Deze hebben een vormende waarde voor de kinderen. Spreken in
het openbaar, het voordragen van een tekst, het uitbeelden van een gevoel of een verhaal, het gebruikmaken
van de mogelijkheden van muziek (zang, dans en instrumentaal) enzovoort. Al deze activiteiten vergroten het
zelfvertrouwen van de kinderen en dragen op een positieve manier bij aan de leerhouding. Naast de creatieve
vaardigheden van de eigen leerkrachten maken we ook gebruik van de vakkennis van andere personen. Dit zijn
vaak projectmatige lessenseries, eventueel aangevuld met excursies.

ERKEND LEERBEDRIJF
Ieder jaar bieden we stagiaires de mogelijkheid om ervaring op te doen op onze school. Het betreft vooral
studenten van Landstede en de PABO.

FIETSEN
Op het plein lopen we met de fiets. Dit helpt gevaarlijke situaties voorkomen. De fietsen (en stepjes) worden
geplaatst op de daarvoor aangewezen plekken. De toegangsweg tot de school dient vrij te blijven van fietsen
en auto’s, zodat hulpdiensten snel ter plekke kunnen zijn.

FOTO’S
Er worden regelmatig foto’s gemaakt van allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten de groep. Aan het begin
van het schooljaar ontvangt u een verzoek om hier via Parro actief toestemming voor te geven. Deze
toestemming kunt u te allen tijde intrekken. Wilt u, in dat geval, de leerkracht(en) daarvan op de hoogte
stellen?

GEBEDSGROEP
Op cbs de Wendakker is op beide locaties een gebedsgroep actief. Het is een initiatief vanuit een aantal
ouders/verzorgers. Zij komen regelmatig bij elkaar om te bidden voor zaken die spelen in en rond school. Het is
mogelijk om gebedspunten aan te dragen. Contactpersoon voor de Kopakker is Thirza Bakker
thirzabakker@hotmail.com en voor de Wendakker is dit Owe Loonstra owe.loonstra@gmail.com
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GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden voorwerpen komen terecht in bakken die bij de ingangen staan. Aan het eind van het schooljaar
worden alle spullen, die niet zijn opgehaald, afgevoerd naar de daarvoor bestemde inzamelbakken. De school
neemt geen verantwoordelijkheid voor zoekgeraakte materialen en sleutels.

GGD IJSSELLAND
Marjon Mulder, m.mulder@ggdijsselland.nl is als verpleegkundige van de GGD aan locatie de Wendakker
verbonden en Helma Loman, h.loman@ggdijsselland.nl aan locatie de Kopakker. Voor meer informatie over de
GGD IJsselland, afdeling Jeugdgezondheidszorg, verwijzen we naar onze schoolgids.

HALEN EN BRENGEN
Wij vragen u vriendelijk om bij het halen en brengen van uw kind(eren) te letten op de verkeersveiligheid
rondom de school.

GOED DOEL
De kinderen kunnen op basis van vrijwilligheid wekelijks een geldbedrag mee naar school nemen voor
Compassion. Via dit project sponseren we in totaal 6 kinderen en geven we hen een kans op een betere
toekomst. Via een online omgeving (My Compassion) sturen we brieven en communiceren we met elkaar.
Meer informatie via www.compassion.nl

GROEPSOUDERS
Ieder schooljaar zoeken we per groep een of twee ouders. Zij vormen een waardevolle ondersteuning voor de
leerkracht bij praktische zaken in de groep. Op verzoek benaderen zij o.a. andere ouders/verzorgers voor
begeleiding tijdens bijvoorbeeld een activiteit. De school blijft altijd eindverantwoordelijk wanneer het de
klassenouder niet lukt om aan het gevraagde tegemoet te komen. Uitgebreide reacties en vragen n.a.v. een
verzoek om hulp door de klassenouder, horen wat ons betreft niet thuis op de app.

HONDEN
Honden mogen niet op het schoolplein.

INFORMATIEAVOND
Aan het begin van het schooljaar geven we in alle groepen informatie. We beschouwen dit moment vooral als
kennismakingsavond en geven u daarnaast informatie over onze aanpak, onderwijskundige werkvormen,
materialen, praktische zaken en leerstofinhoud.

INFORMATIEVERSTREKKING AAN GESCHEIDEN OUDERS/VERZORGERS
Na een echtscheiding (of beëindiging van een samenlevingscontract) blijft er sprake van gezamenlijk gezag over
de kinderen van de voormalige partners. Dit is vanzelfsprekend bij co-ouderschap, maar geldt ook wanneer het
kind bij één van de ouders/verzorgers gaat wonen en de andere ouder/verzorger een omgangsregeling heeft
met het kind. Het is in eerste instantie de plicht van de verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte
te houden van belangrijke zaken die het kind betreffen, dus ook alle verslagen te verstrekken over de
schoolontwikkeling van het kind. Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren, dan kan de niet verzorgende
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ouder altijd alsnog de school verzoeken om informatie over de schoolontwikkeling van zijn/haar kind(eren) te
geven. In sommige situaties kan de rechter anders besluiten. Indien we op de hoogte zijn gebracht van dat
besluit, zullen wij ons daaraan houden. Beide ouders/verzorgers houden evenveel recht op informatie. De
school hoeft echter geen informatie te verstrekken wanneer dit naar de mening van de school strijdig is met
het belang van het kind.

JARIG
Als uw kind jarig is, kan er getrakteerd worden. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Op hun
verjaardag kiezen de kinderen een verjaardagskaart uit.
Wanneer mama, papa jarig is, kunnen kinderen van de kleutergroepen een kleurplaat maken. We hebben de
afspraak dat kinderen dit zelf bij de leerkracht aangeven.

KAMP
Groep 8 gaat van 17 t/m 19 mei 2021 op kamp. Ouders/verzorgers van leerlingen van groep 8 ontvangen in het
voorjaar meer informatie. Een verzoek tot betaling van een vrijwillige bijdrage voor kamp kunt u al eerder
tegemoet zien.

KINDERPOSTZEGELS
De kinderen van groep 7 doen dit jaar mee met de kinderpostzegelactie. Zij staan vanaf 23 september in de
startblokken om (online) zoveel mogelijk postzegels en/of kaarten te verkopen. De opbrengst wordt door de
Stichting Kinderpostzegels geschonken aan nationale- en internationale projecten.

KLACHTENREGELING
Het is belangrijk dat de school een omgeving is, waar uw kind(eren), maar ook de collega’s zich veilig voelen.
Een school is echter een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan en er kunnen zich situaties
voordoen die het gevoel van veiligheid wegnemen. Meestal worden deze situaties in onderling overleg
uitgesproken en bijgelegd. Soms vindt op school een gebeurtenis plaats waar ouders/verzorgers of leerlingen
het niet mee eens zijn en een oplossing niet gevonden wordt. Vivente vindt het belangrijk dat, wanneer hier
een klacht uit voort komt, deze zorgvuldig wordt behandeld en beschikt daarom over een klachtenregeling.
Deze regeling is bestemd voor alle betrokkenen van onze scholen, zoals leerlingen, ouders/verzorgers,
directieleden, vrijwilligers en overige personeelsleden. Voor meer informatie verwijzen we u naar de folder
‘Omgaan met klachten en bezwaren’. Deze kunt u terugvinden op onze website www.vivente.nu

GESPREKKEN
Jaarlijks staan er contactmomenten gepland om de ontwikkeling van uw kind(eren) te bespreken. Via Parro
houden we u hiervan op de hoogte en kunt u zich aanmelden. Mocht er aanleiding toe zijn, dan is het altijd
mogelijk om tussentijds contact op te nemen met de leerkracht en/of de Intern Begeleider.

LEERLINGENRAAD
Op cbs de Wendakker is een Leerlingenraad actief. Vorig schooljaar bestond de raad uit 8 leerlingen, verdeeld
over twee locaties, uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Het doel is om met elkaar en een vertegenwoordiger van de
school te praten over zaken die de school aangaan. In de groepen is er, zowel voorafgaand aan het overleg als
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na afloop, een terugkoppeling door de leden in de groep(en). Van de overleggen wordt verslag gedaan en het
voorzitterschap wisselt.

LUIZENTEAM
Om luizen buiten de schooldeuren te houden, worden alle leerlingen regelmatig, door geïnstrueerde
ouders/verzorgers, gecontroleerd op hoofdluis en neten. Dit gebeurt in principe op vaste dagen door een
aantal ouders/verzorgers. Indien bij uw kind hoofdluis/aanwezigheid van neten is geconstateerd, neemt de
leerkracht contact met u op en wordt er in de groep informatie uitgedeeld. Wanneer uw kind tussentijds last
krijgt van luizen/ neten, wilt u dit dan melden bij de leerkracht? Ook in dat geval wordt er informatie
meegeven, zodat andere ouders/verzorgers hun kinderen extra kunnen controleren. Preventief wassen met
een anti hoofdluismiddel heeft geen effect.

MUZIEKONDERWIJS
Op cbs de Wendakker werken we samen met 3 vakdocenten muziek en MEC Muziek. Volgens een doorgaande
leerlijn geven ze, op groep 3 na, in alle groepen muziekles en begeleiden ze in de groepen 6 de oriëntatie op
muziekinstrumenten. In groep 3 vinden er vanaf dit schooljaar lessen ‘dans’ plaats. MEC Muziek biedt
mogelijkheden om buiten schooltijd muzieklessen te volgen.

MEDICIJNGEBRUIK
Soms wordt ons gevraagd om, onder schooltijd, medische handelingen ten behoeve van leerlingen te
verrichten. Met het oog op de gezondheid van de leerlingen is het van groot belang dat in dergelijke situaties
zorgvuldig wordt gehandeld. Schoolleiding en de leerkrachten moeten voldoende kennis en vaardigheden
hebben om het medisch handelen op een verantwoorde manier uit te voeren. De procedure hiervoor is
beschreven in het Protocol Medisch Handelen. Het protocol vindt u op www.vivente.nu

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN GMR
De MR van cbs de Wendakker levert een belangrijke bijdrage aan het functioneren van de school als geheel. Bij
alles wat met 'beleid' te maken heeft, is de MR nauw betrokken. Medezeggenschap geeft de ouder/verzorger
en de leerkracht inspraak (advies en/of instemmingsrecht) in tal van zaken, zoals de onderwijstijden en de
wijze waarop het voor het onderwijs beschikbare geld wordt besteed. In nauw overleg met de directeur van de
school, die de rol heeft van gesprekspartner, worden beleidsplannen besproken. De samenstelling van de MR
staat vermeld op onze website www.dewendakker.nl De MR is te bereiken via: mr.wendakker@vivente.nu
GMR
De Vivente-groep kent een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad). Deze raad bestaat uit 16
leden (8 ouders en 8 personeelsleden). De leden van de raad zijn afkomstig vanuit diverse scholen. De raad
overlegt met de voorzitter CvB (College van Bestuur). U kunt de GMR bereiken via gmr@vivente.nu Het
reglement kunt u opvragen bij de directie.

MUSICAL
Aan het eind van het schooljaar nemen de groepen 8 afscheid met een musical. Ze voeren de musical ook op
voor de overige groepen. Genodigden zijn ’s avonds van harte welkom. Daarnaast werken de kleutergroepen
en groep 4 jaarlijks aan een musical.
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ONDERWIJSTIJD
Leerlingen gaan, gerekend over acht jaar, in totaal 7520 uur naar de basisschool. Leerlingen in de eerste vier
leerjaren (onderbouw) krijgen tenminste 3520 uur les. In de laatste vier jaren (bovenbouw) is dat 3760 uur.
Onder onderwijstijd vallen de lessen die binnen de school worden gegeven. Online onderwijs, zoals we dat in
de Covid-19 periode hebben uitgevoerd, valt niet onder de term onderwijstijd. Vandaar dat we het aantal uren
het afgelopen schooljaar, binnen deze unieke situatie, niet hebben gerealiseerd i.t.t. voorgaande schooljaren.
De onderwijsinspectie heeft aangegeven aan dat dit geen consequenties heeft.

OUDERBIJDRAGE
Jaarlijks ontvangt u in februari een verzoek, via een link van Schoolkassa, om de vrijwillige ouderbijdrage te
voldoen. Hiervan worden allerlei zaken bekostigd, ten gunste van de leerlingen, waarin het reguliere budget
niet voorziet. De hoogte van het bedrag wordt in 2020 na raadpleging van de leden door het bestuur van de OV
in een Algemene Leden Vergadering vastgesteld. Voor meer informatie over de OV verwijzen we naar de
schoolgids.

OUDERVERENIGING (OV)
Onze school kent een actieve oudervereniging met veel commissies. Een aantal keer per jaar vergadert de OV
centraal en voor het overige organiseren commissies hun eigen activiteiten in samenwerking met leerkrachten.

OV ALGEMENE LEDEN VERGADERING
De Oudervereniging is jaarlijks wettelijk verplicht om een Algemene Leden Vergadering te houden. Daarin
wordt o.a. verantwoording afgelegd, vindt er eventueel bestuurswisseling plaats en kunnen statuten en het
huishoudelijk regelement aangepast worden. De leden beslissen tijdens de ALV bijvoorbeeld ook over de
hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Dit schooljaar staat de ALV op maandag 19 oktober 2020 gepland.

PAUZE
Vlak voor de pauze krijgen de kinderen de gelegenheid het meegebrachte eten/drinken te nuttigen. Wilt u
eten/drinken in goed afgesloten bekers, trommels en bakjes meegeven? Bij voorkeur geen
wegwerpverpakkingen. Voor kinderen in groep 1 en 2 liever niet meer dan twee dingen meegeven, bijv.
drinken en iets van fruit. Wij promoten gezonde tussendoortjes.

PLEINWACHT
In de ochtendpauze wordt er door collega’s toezicht gehouden op de pleinen.

PROJECTWEKEN
Door het jaar hebben we weken waarin een bepaald thema centraal staat. In iedere groep wordt daar dan op
een eigen manier aandacht aan besteed. Soms is er ook een gezamenlijke opening/afsluiting. Via Parro en de
Rakkerpraat wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten.
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RAKKERPRAAT
De Rakkerpraat is de naam van onze nieuwsbrief en deze verschijnt iedere eerste vrijdag van de maand
(uitgezonderd vakanties) en wordt digitaal verspreid. U vindt hierin o.a. onderwijskundig nieuws, informatie
over schoolactiviteiten, bijzondere mededelingen, nieuws uit de commissies, achtergronden e.d.. We streven
ernaar om zo min mogelijk informatie op papier mee te geven. De meest actuele agenda staat vermeld in
Parro.

RAPPORT
In februari en juni 2021 krijgen de leerlingen een uitdraai van het digitale rapport mee.

ROOKBELEID
We zijn een rookvrije school. Dit betekent dat er in het schoolgebouw niet gerookt mag worden, maar ook niet
op het buitenterrein. Vanaf 1 augustus 2020 is dit een wettelijke verplichting.

SCHOOLFOTOGRAAF
Foto Koch komt op dinsdag 3 november 2020 langs op locatie Kopakker. Op donderdag 5 en vrijdag 6
november is het beurt aan de leerlingen van locatie Wendakker. Kleurrijke kleding wordt aanbevolen!

SCHOOLREIS
Dit schooljaar staan de schoolreizen gepland op 20 mei 2021.

SCHOOLSCHOONMAAK
Vijf keer per jaar worden via de groepsouders de schoonmaakavonden georganiseerd. De data staan in de
jaarkalender in Parro. We starten om 19.00 uur. Wilt u zelf een emmer, doeken en eventueel een stofzuiger of
huishoudtrap meenemen? Wij zorgen tussendoor voor koffie. Bent u verhinderd? Geen probleem! Wilt u dan
ruilen met een andere ouder/verzorger?
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SCHOOLTIJDEN
GROEP 1 TOT EN MET GROEP 4
Maandag

8.30 - 11.45 u

13.00 - 15.15 u

Dinsdag

8.30 - 11.45 u

13.00 - 15.15 u

Woensdag

8.30 - 12.15 u

Donderdag

8.30 - 11.45 u

Vrijdag

8.30 - 11.45 u

13.00 – 15.15 u

GROEP 5 TOT EN MET 8
Maandag

8.30 - 11.45 u

13.00 - 15.15 u

Dinsdag

8.30 - 11.45 u

13.00 - 15.15 u

Woensdag

8.30 - 12.15 u

Donderdag

8.30 - 11.45 u

13.00 - 15.15 u

Vrijdag

8.30 - 11.45 u

13.00 - 15.15 u

SPONSORING
We voeren een terughoudend beleid t.a.v. sponsoring. De school accepteert zeker geen geld en/of materialen
wanneer daar naar de leerlingen, ouders/verzorgers of school toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn
die invloed hebben op het functioneren van de kinderen c.q. de school. Acceptabel zijn hoogstens die
activiteiten die geen verplichtingen met zich mee brengen, die geen invloed hebben op het onderwijs en die
passen bij onze schoolorganisatie. Ouderorganisaties, vakbonden en ministerie hebben hierover een convenant
opgesteld.

SPORTDAG
Jaarlijks nemen we deel aan de sportdag. Dit schooljaar combineren we dit weer met de Koningsspelen op 23
april 2021. Meer informatie volgt te zijner tijd.
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SPORTTOERNOOIEN
De Wendakker neemt gedurende het schooljaar deel aan allerlei (buitenschoolse) sporttoernooien. De
sportcommissie van de OV leidt al deze activiteiten in goede banen.

TUSSEN SCHOOLSE OPVANG (TSO)
Op ma-di-do-vrij is er de mogelijkheid om over te blijven. Een team van overblijfouders is op die dagen actief
om samen met de kinderen te eten en tussen de middag pauze activiteiten te begeleiden. Via
www.partou.nl/tso kunt u uw kind(eren) aanmelden en een strippenkaart aanschaffen, Deze blijft geldig zolang
uw kind op school zit. Vragen over de TSO: tsowendakker@partou.nl of via 0627012064 (tussen 9:00 uur en
14:00 uur). Contactpersoon: Elsbeth Reeder. Als er een studiemiddag of studiedag is, vervalt de tussenschoolse
opvang. Deze dagen worden dan niet berekend.

VAKANTIES EN VRIJE (MID)DAGEN
Voor het schooljaar 2020 - 2021 zijn de volgende vakanties en extra vrije (mid)dagen vastgesteld:
Herfst

12 oktober t/m 16 oktober

Kerst

21 december t/m 1 januari

Voorjaar

22 februari t/m 26 februari

Goede Vrijdag en Pasen

2 t/m 5 april

Mei

26 april t/m 7 mei

(inclusief Koningsdag/ Bevrijdingsdag)

Hemelvaart

13 mei en aansluitend 14 mei

Pinksteren

23 en 24 mei

Zomer

12 juli t/m 20 augustus

STUDIE- EN OVERIGE VRIJE (MID)DAGEN
Maandagmiddag 26 oktober 2020
Woensdag 4 november 2020
Vrijdag 15 januari 2021
Vrijdag 22 januari 2021
Vrijdag 16 april 2021
Maandag 14 juni 2021
Vrijdag 9 juli 2021

alle leerlingen vrij
groep 1 en 2 vrij
groep 1 en 2 vrij
alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
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VERTROUWENSPERSOON (EXTERN)
De school kent een externe vertrouwenspersoon. Dit is een externe deskundige. In de schoolgids staat een
uitgebreidere taakomschrijving vermeld.
Contactgegevens:
Henk Grit
hgrit@viaa.nl
038- 4255542/0624321661
Gecertificeerd VP en aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV)

VERTROUWENSPERSOON (INTERN)
Elke school heeft een interne vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon is iemand binnen de
school die mensen met vragen over hoe om te gaan met klachten of bezwaren de juiste weg wijst. De interne
vertrouwenspersoon behandelt de klacht niet inhoudelijk. Voor locatie de Kopakker vult Bertine Pas
bertine.pas@vivente.nu deze taak in en voor locatie de Wendakker is dit Coby van Bussel-Huizinga
coby.huizinga@vivente.nu
Aanspeekpunt pesten
Leerlingen en ouders kunnen te maken krijgen met pesten op de school. Het is belangrijk dat u met uw verhaal
bij iemand op de school terecht kunt. De interne vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor wie wil praten
over een situatie waarin hij/ zij gepest wordt. Deze collega is er ook voor ouders die vragen hebben over
pesten.

VERZEKERINGEN
De school heeft voor alle leerlingen en leerkrachten een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is
van kracht tijdens het rechtstreeks van school naar huis gaan en omgekeerd, maar ten hoogste een uur vóór en
een uur ná de schooltijden. De verzekering is eveneens van kracht voor alle door de school georganiseerde
activiteiten onder leiding van leerkrachten, respectievelijk de door het bestuur aangewezen volwassen
personen. Deze verzekering komt pas in beeld nadat blijkt dat de leerling geen beroep kan doen op de eigen
verzekering. Als u uw kind(eren) met de auto naar school brengt, dient u zelf over een inzittendenverzekering
te beschikken, omdat dit laatste niet is opgenomen in de hierboven genoemde - door de school- afgesloten
verzekering. Dat geldt ook als u voor een excursie of sportactiviteit namens school kinderen meeneemt in de
auto. Zie voor meer informatie onze schoolgids.
N.B. Materiële schade aan beugels, brillen, kleding en fietsen, enz. wordt door de collectieve verzekering en de
school niet vergoed.

VIERINGEN
Jaarlijks besteden we aandacht aan (christelijke) vieringen in afstemming met de desbetreffende commissie
van de Oudervereniging.

WEBSITE/OVERIGE MEDIA
Op onze website www.dewendakker.nl staat allerhande informatie. Diverse schooldocumenten zijn daar te
downloaden. Bijzondere activiteiten worden gemeld aan de plaatselijke media.
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