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Van harte welkom bij CBS De Veenbrug! 
 
Met de informatie uit dit informatieboekje willen we u op de hoogte stellen van de 
dagelijkse gang van zaken op onze school.  
Zo kunt u inzicht krijgen in onze manier van werken. 
Naast dit informatieboekje hebben we meer manieren om u te informeren: 
 
Website 
Onze website www.veenbrug-ikt.nl is een informatiebron voor algemene zaken rondom  
onze school. 
Hier zijn ook de (linkjes naar) documenten zoals de schoolgids en het schoolplan te vinden. 
 
Parro 
Parro is een app waarmee de leerkracht aan ouders korte berichten, foto’s en filmpjes kan 
sturen. Zo blijft u op de hoogte van dagelijkse gebeurtenissen. Daarnaast wordt Parro ook 
gebruikt als kalender en is het mogelijk activiteiten en gesprekken in te plannen. 
 

Nieuwsbrief 
Onze nieuwsbrief “Over de Veenbrug” bevat algemene informatie over school en 
maatschappelijke partners uit de omgeving. 
 
In dit boekje kunt u allereerst lezen over hoe een dag op school eruit kan zien en  
vervolgens staan de onderwerpen op alfabetische volgorde vermeld.  
Dus: CBS De Veenbrug van A tot Z.  
 
We wensen u veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team van CBS De Veenbrug  
Tiemen Kiers, directeur 
 
CBS De Veenbrug  
Gerhard Nijlandstraat 4 
7687 AR DAARLERVEEN 
0546 – 646236 
t.kiers@veenbrug-ikt.nl 
www.veenbrug-ikt.nl 

 
 
 
 
 
N.B.:  
onder ouders verstaan we bij ons op school nadrukkelijk ook pleegouders, verzorgers, voogden 

http://www.veenbrug-ikt.nl/
mailto:t.kiers@veenbrug-ikt.nl
http://www.veenbrug-ikt.nl/
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Voor het eerst naar school 
Vanaf de leeftijd van vier jaar mogen kinderen naar de basisschool. Dit is voor zowel het  
kind als de ouder een belangrijk moment. Om voor die tijd alvast kennis te maken met 
school, bieden wij de mogelijkheid om in goed overleg voor hun vierde verjaardag tien 
dagdelen kennis te maken met de groep en met de school. De leerkracht van de onderbouw 
neemt ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag contact met u op voor een 
intakegesprek bij u thuis om data voor de wenmomenten met u af te spreken.  
 
De eerste stap naar school kan soms wat lastig zijn voor het kind, maar ook voor u… 
Het afscheid nemen zal niet altijd even gemakkelijk zijn, maar dat is logisch: onbekende 
gezichten en een nieuwe juf. Vanuit onze ervaring adviseren we om het afscheid kort te 
houden.  
Als de eerste stap gezet is en de ouders uit beeld zijn, gaat het spelen bijna altijd vanzelf. 
 

Instroom in Instroomgroep of groep 1 

Leerlingen die in het schooljaar vóór 1 januari instromen, starten in groep 1 en zullen na de 
zomervakantie meestal doorstromen naar groep 2. Leerlingen die na 1 januari instromen, 
zullen starten in de instroomgroep en zullen na de zomervakantie doorstromen naar  
groep 1. Natuurlijk is het altijd maatwerk en bekijken wij wat het best passend is voor elke  
leerling. In overleg met ouders wordt besproken wat de beste keuze is voor uw kind. 
 

Continurooster 
Op CBS De Veenbrug hanteren wij het continurooster. Dat betekent dat onze leerlingen 
dagelijks een aaneengesloten periode op school zijn. Zij lunchen tussen de middag met de 
leerkracht in de klas. 
Onze schooltijden zijn: 
 
Maandag 08.30-14.30 
Dinsdag 08.30-14.30 
Woensdag 08.30-12.30 
Donderdag 08.30-14.30 
Vrijdag  08.30-14.30  (groep 1 t/m 4 is vrijdag om 12.00 uur vrij) 
 
Leerlingen zijn een kwartier voor aanvang van de les (vanaf 08.15 uur) welkom op het plein. 
Om 08.25 uur gaat de eerste bel. De leerlingen gaan dan in de rij staan en worden door de 
leerkrachten naar binnen gehaald. De leerlingen van groep 1 en de Instroom mogen nog 
door hun ouders naar binnen gebracht worden vanaf 8.20 uur. 
Om 08.30 uur gaat de tweede bel en beginnen de lessen.  
Bij slecht weer mogen de leerlingen vanaf 08.20 uur naar binnen. Laat daarom uw kind(eren) 
niet te vroeg van huis vertrekken. 
 

Pleinwacht 
Een kwartier voor aanvang van de lessen en tijdens de ochtend- en middagpauze is er 
pleinwacht die toezicht houdt op het plein. Deze is voor alle leerlingen herkenbaar door het 
dragen van een gekleurd hesje. 
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Dagindeling 

Als de leerlingen van groep 1 - 2 's morgens binnenkomen, ligt er een werkje klaar op de 
tafel. Dit noemen we de inloop.  
Om 8.45 uur ruimen we op en starten we de dag gezamenlijk in de kring.  
Gedurende de dag is er een afwisselend programma bestaande uit kringactiviteiten 
(spelactiviteiten, reken- en taalactiviteiten, sociaal- emotionele activiteiten, muziek, dans, 
drama, etc.), werklessen waarbij de leerlingen vrij kiezen of soms bezig zijn met een taak, 
buiten spelen en gymmen. 
Het dagprogramma wordt voor leerlingen visueel gemaakt door dagritmekaarten. 
In groep 3 t/m 8 hangt de dagplanning op het bord. Hierbij staat vermeld welk hoofdstuk 
voor een vakgebied aan de orde is. Ook worden de lesdoelen vermeld. 
In ons dagprogramma stimuleren we zelfstandige verwerking. Hiervoor maken wij gebruik 
van oproepblokjes, time timers en stoplichten. 
 

Fruit eten 
Alle leerlingen nemen dagelijks fruit en drinken mee naar school om in de ochtendpauze te 
nuttigen. Om onze afvalstroom te beperken, willen we u vragen dit zoveel mogelijk in 
bekers/ bakjes te doen. Wilt u alle bekers en fruit(bakjes) voorzien van de naam?  
Dat werkt heel prettig voor de leerlingen èn de leerkracht! 
 

Lunch op school 
Tussen 11.45 uur en 12.00 uur eten we gezamenlijk in de klas. Terwijl de leerlingen  
lunchen, leest de leerkracht ze bijvoorbeeld voor. Voor de lunch nemen de leerlingen hun 
brood en drinken mee van thuis. Dit wordt aan het begin van de ochtend in de koelkast 
gezet, zodat het lekker fris blijft. In elke klas staat een koelkast. Eten dat niet opgegeten is, 
gaat in de broodtrommel mee terug naar huis. Wij gaan er vanuit dat leerlingen een gezonde 
lunch mee naar school nemen. 
 

Als de school uit is 
De leerlingen lopen samen met de leerkracht naar buiten. Ouders kunnen wachten op het 
schoolplein. Leerlingen die hun ouders niet meteen zien, wachten altijd bij de leerkracht. De 
leerkrachten gaan pas naar binnen als alle leerlingen zijn opgehaald. Wanneer iemand 
anders uw kind ophaalt (bijvoorbeeld de Buitenschoolse Opvang), wilt u dit dan vooraf aan 
de leerkracht doorgeven? 

 

Fietsen 
Onze school is te bereiken via verschillende routes. Om deze zo veilig mogelijk te houden, 
zijn er verkeersbrigadiers om de leerlingen veilig laten oversteken. Waar mogelijk maken 
fietsers gebruik van de stoep. Hier lopen de fietsers met de fiets aan de hand. Voordat de 
leerlingen het plein op komen, stappen ze van de fiets en lopen ze naar de fietsenstalling. 
In de fietsenstalling kan helaas maar een beperkt aantal fietsen staan.  
Als het mogelijk is dat leerlingen lopend naar school komen, dan heeft dit onze voorkeur. 
De leerlingen uit groep 1 en 2 plaatsen hun fiets in de kleine stalling bij het kleuterlokaal. 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 zetten de fiets (voorzien van deugdelijke standaard) achter 
de school in het daarvoor bestemde gedeelte. 
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Parkeren 
Wanneer u met de auto komt, houd er dan rekening mee dat er een beperkte parkeerruimte 
is! 
Let ook goed op de parkeerplaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor elektrische  
auto’s …  
Dit kan u een flinke boete besparen! 
 

Contact met leerkrachten 
Onze leerkrachten hebben (letterlijk) de deur voor u open en zijn makkelijk te benaderen. 
Voor schooltijd vragen wij u om alleen in dringende gevallen met de leerkracht te spreken 
om bijvoorbeeld even kort iets door te geven wat belangrijk is voor de leerkracht om te 
weten. Wanneer u een uitgebreider gesprek wilt, kunt u een afspraak maken, na 14.30 is er 
alle tijd voor.  
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De Veenbrug van A tot Z 
 

AVG  
De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, vormen het uitgangspunt van ons privacybeleid.  
In verband met deze nieuwe wetgeving is er binnen stichting Ieder Kind Telt een 
privacyprotocol vastgesteld. Hierin is opgenomen hoe we met privacygevoelige informatie 
omgaan. 
Eén van de punten is het maken van beeldmateriaal. Bij De Veenbrug worden uitsluitend 
door de leerkracht, stagiaire of onderwijsassistente foto’s van leerlingen gemaakt. Deze 
foto’s worden alleen in de Parro-app van de eigen groep gedeeld. Verder worden er in het 
kader van de AVG zonder schriftelijke toestemming van ouders géén foto’s gedeeld of 
geplaatst van leerlingen waar ze herkenbaar op staan. Heeft u vragen over de AVG?  
Dan kunt u deze stellen aan de directie. 
 

Bewegingsonderwijs 
Bij CBS De Veenbrug vinden wij het belangrijk dat leerlingen bewegen. Op ons grote 
schoolplein is hiervoor alle ruimte. 
Groep 1 en 2 gymmen in ons eigen speellokaal. Tijdens deze lessen verwachten we dat 
leerlingen gymschoenen aan hebben met lichte zool, die geen sporen achterlaten op de 
vloer. Bij voorkeur met handige sluiting, zodat leerlingen deze zelf aan en uit kunnen doen. 
De schoenen moeten voorzien zijn van naam. 
 
Groep 3 t/m 8 volgt 2x per week lessen bewegingsonderwijs in de gymzaal van Daarlerveen.  
Deze ligt aan de andere kant van ons schoolplein. 
Bij de lessen bewegingsonderwijs dragen de leerlingen gymkleding (T-shirt en korte broek is 
voldoende). Daarnaast is het gebruik van zaalschoenen met een lichte zool die niet afgeeft, 
verplicht. 
 

Bovenschoolse plusgroep 
Voor de meerbegaafde leerlingen is het mogelijk dat we een speciaal onderwijsprogramma 
aanbieden. Leerlingen die aan gestelde voorwaarden voldoen, kunnen door school worden 
aangemeld bij de bovenschoolse plusgroep. Specialisten binnen deze groep besluiten of de 
leerling in aanmerking komt om hier de lessen te volgen. De inhoud en het onderwijs aan 
deze groep wordt gegeven door ervaren en gespecialiseerde leerkrachten. 
 

Communicatie 
Als school hechten we waarde aan goede communicatie en ‘korte lijntjes’ met ouders. 
Parro wordt door ons gebruikt om directe berichten naar ouders te sturen. Dit kan 
informatie uit de groepen zijn, maar ook schoolmededelingen die alleen bedoeld zijn voor  
de ouders. Verderop kunt u hier meer over lezen. 
E-mail wordt gebruikt voor ‘officiële’ berichtgeving. 
Algemeen nieuws over de school komt in onze nieuwsbrief “Over de Veenbrug”. 
Verder verspreiden we in persberichten nieuws over bepaalde activiteiten. 
Op www.veenbrug-ikt.nl kunt u algemene informatie vinden over onze school. 

http://www.veenbrug-ikt.nl/
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Continu Verbeteren 
Binnen onze school werken we met “Continu Verbeteren”. Deze methodiek is afgeleid van 
het Japanse “Kaizen” principe, wat u misschien vanuit het bedrijfsleven kent als LEAN.  
Door de Amerikaan Jay Marino is dit vertaald naar het onderwijs.  
Dit is door KlassePro in het Nederlandse onderwijs gebracht. 
Door ‘Continu verbeteren’ toe te passen, willen we eigenaarschap van en 
verantwoordelijkheid voor de persoonlijke ontwikkeling bij zowel onze leerlingen als ons 
team creëren. 
 

Digitale verwerking lesstof 
Onze leerlingen groeien op in de digitale revolutie. Daarom hebben wij er voor gekozen  
om ze al vroeg digitale vaardigheden aan te leren. Vanaf groep 3 worden deze zichtbaar in 
het digitaal verwerken van lesstof. De voordelen van digitaal werken zien we vooral in het 
adaptieve aanbod van de software. 
  

Driehoeksgesprekken 
In het kader van ‘Continu Verbeteren’ werken onze leerlingen gedurende de hele 
schoolloopbaan aan een portfolio. Deze bespreken ze met hun ouders en leerkracht  
tijdens de driehoeksgesprekken. Bij deze gesprekken laat de leerling zien aan welke doelen 
hij/zij heeft gewerkt en waaraan hij/zij wil werken. De leerkracht is hierbij ondersteunend  
en kan door vraagstelling de leerlingen op weg helpen. 
 

Educatief partnerschap 
Onder educatief partnerschap verstaan wij de samenwerking tussen school en ouders om  
de ontwikkeling van leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.  
Dit kan in verschillende vormen, zoals: 

• Driehoeksgesprekken : leerling - ouders - school 

• Hulp bij bijvoorbeeld de bibliotheek 

• Gastlessen geven die zijn gekoppeld aan onderwijskundige vakgebieden vanuit  
ieders eigen (beroepsmatige) achtergrond. 

 

GGD 
Aan onze school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg verbonden, bestaande uit 
een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente.  
Zij zien alle leerlingen in groep 2 en 7. Mocht u als ouder vragen hebben over de  
gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u ook altijd zelf met hen contact 
opnemen. Zo kunnen zij met u meedenken onder andere bij ziekte (afwezigheid), 
bedplassen, opvoedingsproblemen, gezond gewicht, aanpak hoofdluis en pesten. 
School heeft regelmatig overleg met het team Jeugdgezondheidszorg over algemene zaken 
die met de gezondheid en het welzijn van de leerlingen te maken hebben, bijvoorbeeld het 
schoolondersteuningsteam (SOT). Ook kan de IB-er of de leerkracht, met toestemming van  
u als ouder, advies vragen aan de Jeugdgezondheidszorg hoe uw kind extra ondersteund  
kan worden.  
Op de website www.ggdtwente.nl vindt u meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg. 
Voor opvoedkundige tips vanuit GGD Twente kunt u op www.loes.nl terecht. 

http://www.ggdtwente.nl/
http://www.loes.nl/
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GMR 
Onze onderwijsstichting kent ook een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). 
In deze raad zijn alle elf scholen van de stichting vertegenwoordigd door een ouder of 
personeelslid. Deze GMR vergadert zeven keer per jaar waarin men de grote beleidslijnen 
van de stichting controleert en waar nodig wijzigt. 
Mocht u vragen hebben of opmerkingen betreffende het gevoerde bestuursbeleid, dan  
kunt u bij onze vertegenwoordiger in de GMR of één van de andere MR-leden terecht. 
 

Huiswerk 
Huiswerk heeft aan de ene kant de functie om bepaalde stof extra in te oefenen buiten 
school. 
Aan de andere kant leert het leerlingen vaardigheden als plannen, organiseren en  
zelfstandig verwerken buiten de schoolse situatie. Dit is alvast een aanloop naar het 
voortgezet onderwijs. 
 

Klachtenregeling 
Heeft u een klacht? Vertel het ons! 
Bent u tevreden? Vertel het een ander! 
Bent u enthousiast? Vertel het iedereen! 
 
Een reclameslogan uit de jaren ‘90, die in veel gevallen nog steeds van toepassing is. 
 
Ouders en school werken aan de beste mogelijkheden voor kinderen. Het is echter  
mogelijk dat een beeld van een situatie of aanpak verschilt. Wanneer u niet tevreden bent 
over de gang van zaken rondom uw kind, neemt u dan contact op met de leerkracht.  
Is dit niet afdoende, dan kunt u bij de directie terecht. Deze zal de klacht in behandeling 
nemen en samen met u en de leerkracht naar een oplossing zoeken. 
 
CBS De Veenbrug heeft een klachtenregeling. Deze is te vinden in de schoolgids.  
Hierin staan ook de gegevens van contactpersonen vertrouwenszaken, de 
vertrouwenspersoon stichting Ieder Kind Telt, de anti-pestcoördinator en de 
aandachtsfunctionaris stichting Ieder Kind Telt vermeld. 
 

Kleding 
We verwachten van onze leerlingen en medewerkers dat ze gepaste kleding op school 
dragen. 
Het dragen van hoofdbedekking in het schoolgebouw is niet toegestaan, tenzij dit op 
godsdienstige grondslag is. Dan kan het in overleg met de directie worden toegestaan. 
Gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan. 
Het is fijn als de leerlingen op school gemakkelijke kleding dragen die tegen een stootje  
kan.  
Tijdens de wintermaanden ook graag alle mutsen, dassen en wanten voorzien van naam. 
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Leerlingenzorg 
Op CBS De Veenbrug proberen we leerlingen de ondersteuning te bieden die ze nodig 
hebben. De intern begeleider speelt hierin een belangrijke rol. Zij ondersteunt de 
leerkrachten bij de begeleiding van leerlingen, zowel op leerstofgebied als op het sociaal 
emotionele vlak.  
Leerlingen kunnen problemen in hun leerontwikkeling ondervinden door iets wat niet goed 
lukt, maar ook omdat ze juist iets heel goed kunnen. Dit vraagt om een passend aanbod. 
 

Leerlingvolgsysteem 
Vorderingen in de ontwikkeling van leerlingen houden we bij in ons leerlingvolgsysteem 
ParnasSys.  
Als ouder kunt u deze inzien via het ouderportaal.  
Ontwikkeling op cognitief gebied wordt gemeten door toetsen.  
Dit kunnen methodegebonden toetsen zijn die aan het einde van een behandeld hoofdstuk 
meten wat een leerling heeft geleerd. Dit is over een korte periode.  
Daarnaast hebben we methode onafhankelijke toetsen (Cito LVS) die de kennis over een 
lange termijn meten en toetsen aan de leerlijnen en landelijk gestelde normen. 
 

Lezen, boeken en meer  
Lezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom besteden wij op onze 
school, in samenwerking met ZINiN-bibliotheek Daarlerveen, veel aandacht aan 
leesonderwijs: de Bibliotheek Op School. 
 Leesplezier is essentieel en dus organiseren wij diverse leesactiviteiten. Leesonderwijs 
begint al thuis. Al heel vroeg leren leerlingen tijdens het voorlezen woorden herkennen en 
leven ze zich in een verhaal in. 
 

Logopedie 
De logopedische dienst van de gemeente Hellendoorn verzorgt de logopedie op de 
basisscholen in de gemeente Hellendoorn. De logopedist houdt zich bezig met het 
voorkomen, opsporen, onderzoeken en begeleiden van leerlingen die problemen hebben 
met de stem, het gehoor, de spraak of de taal. Maar ook het mondgedrag, waaronder het 
ademen door de mond en het zuigen op de vingers, duim of speen, heeft de aandacht van  
de logopedist. 
 
Wat doet de logopedist in de school? 
Groep 1: Observatie, screening en voorlichting aan ouders.  
Groep 2: Uitbreiding van de taken van groep 1 incl. kortdurend onderzoek van alle 
leerlingen. 
 

Luizencontrole 
In de eerste week na iedere schoolvakantie worden alle leerlingen en leerkrachten 
gecontroleerd op hoofdluis. De data vindt u in de kalender. 
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Maatschappelijke betrokkenheid  
De school wil maatschappelijk betrokken zijn. Ons onderwijs richt zich op maatschappelijk 
betrokken burgerschap via lesprogramma’s en projecten. Hierbij kunt u denken aan: het 
leggen van een krans op 4 mei bij het door ons geadopteerde oorlogsmonument, het door 
groep 8 organiseren van sjoelwedstrijden in ’t Trefpunt en natuurlijk de pannenkoekendag 
voor ouderen! 
 

Medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschapsraad van CBS De Veenbrug bestaat uit twee ouders en twee 
leerkrachten.  
Per jaar komen ze 5 keer samen. Zij kunnen invloed uitoefenen door het recht op 
medezeggenschap. Bij belangrijke beleidsveranderingen hebben zij advies- en/of 
instemmingsrecht. Bij de MR-vergaderingen is de directeur als adviserend lid namens het 
bestuur aanwezig. 
 

Mobieltjes 
We hebben een simpele regel op school:  
mobieltjes mogen mee naar school maar vóór de les moeten ze worden ingeleverd bij de 
leerkracht. Aan het eind van de schooldag krijgt iedereen zijn of haar mobiel weer terug. 
 

Ouderbijdrage 
Met de ouderbijdrage worden de activiteiten bekostigd die niet betaald kunnen worden uit 
gelden die door het Rijk aan de school beschikbaar worden gesteld.  
Deze activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van uw kind.  
In samenwerking met het schoolteam worden sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasmaaltijd, 
schoolreisje, kamp, projecten en excursies, sportactiviteiten, creatieve vorming en laatste 
schooldag georganiseerd. 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de informatie hoe u de ouderbijdrage kunt 
voldoen. 
 

Ouderportaal ParnasSys 
Online alle belangrijke gegevens over uw kind bekijken. 
Onze school heeft een ouderportaal. Daar kunt u thuis de gegevens die we over uw 
kind(eren) hebben, bekijken. Het gaat om: 

- persoonsgegevens van uw kind(eren) en het gezin 
- noodnummers 
- medische gegevens 
- resultaten methodetoetsen  
- resultaten CITO toetsen 
- gespreksverslagen 
- absenties 
- een adreslijst van de groep van uw kind(eren) 
- contactgegevens van leerkrachten, school en bestuur 

 
Uw gegevens, houd ze actueel! 
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Voor ons is het van belang dat de gegevens die we over u hebben actueel zijn en correct. 
Bijvoorbeeld om u in noodgevallen snel te kunnen bereiken. Als u iets ziet wat niet (meer) 
klopt, dan kunt u op de knop 'Correctie' drukken en ons voorstellen om de gegevens te 
wijzigen.  
Hoe actueel onze gegevens zijn, is dus uw verantwoordelijkheid.  
 
Bij gescheiden ouders hebben we van beide ouders een apart e-mailadres nodig.  
U ontvangt dan elk een eigen toegangscode. Dit op voorwaarde dat u niet uit de ouderlijke 
macht ontzet bent (hiervoor moet de andere ouder bewijs aanleveren). 
 
Inloggegevens 
Als we uw aanvraag ontvangen hebben, sturen we u per mail de inloggegevens voor het 
portaal. U moet direct het wachtwoord dat u ontvangen heeft, vervangen door een 
persoonlijk wachtwoord. Let er wel op dat dit een moeilijk te achterhalen wachtwoord  
moet zijn. Het gaat om zeer persoonlijke gegevens van uw kind en gezin! 
Wij kunnen nooit uw wachtwoord achterhalen. Als u uw wachtwoord vergeten bent,  
kunt u via het portaal een nieuwe aanvragen. Deze ontvangt u dan op het e-mailadres dat  
bij ons bekend is. Mocht u ook uw gebruikersnaam vergeten zijn (of een nieuwe willen),  
dan kunt u op school een nieuwe aanvragen. 
 

Ouderraad (OR) 
De ouderraad van onze school steekt de handen uit de mouwen bij diverse activiteiten op 
school. U kunt de ouderraad bereiken via or @ veenbrug-ikt.nl 
 

Over De Veenbrug 
Dit is de naam van onze nieuwsbrief.  
Indien mogelijk wordt de nieuwsbrief van school een aantal keren per jaar uitgebracht.  
In “Over De Veenbrug” staat informatie over activiteiten, bezigheden, ontwikkelingen enz.  
(Van specifieke informatie vanuit de groep wordt u via Parro op de hoogte gehouden.) 
De nieuwsbrief wordt verstuurd via Parro.  
Wilt u ook onze nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? 
U kunt een berichtje sturen naar info@veenbrug-ikt.nl en u hoeft niets meer te missen van 
onze school! 
 

Parro 
Voor informatie en communicatie naar ouders maken wij gebruik van Parro. U krijgt via 
school een inlogcode om u aan te melden.  
Met deze handige app kan de leerkracht korte berichten sturen naar de ouders van de 
leerlingen die in deze groep zitten. 
Verder ontvangt u op deze manier informatie over onze thema's, ouderavonden,  
uitstapjes, e.d.. 
Onze berichten komen direct bij u aan én dit voorkomt losse berichtjes of briefjes. 
Met Parro blijft u altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke 
schoolzaken! 
Als u bent ingelogd in Parro, kunt u hier zelf uw privacyvoorkeuren aangeven voor wat 
betreft de AVG-wet. 

mailto:info@veenbrug-ikt.nl


 

  

 

 
 13 

In
fo

rm
a

ti
eb

o
ek

je
 D

e 
V

ee
n

b
ru

g
 

Passend onderwijs 
Sinds de invoer van de wet op passend onderwijs, is onze school als school met een ‘brede 
zorg profiel’ aangemerkt. Dit betekent dat we, binnen onze mogelijkheden, thuisnabij 
onderwijs bieden aan leerlingen uit de omgeving. We zijn ons er echter van bewust dat wij 
niet op elk gebied voldoende expertise kunnen hebben om in specifieke onderwijs-
behoeften van leerlingen te voorzien. In overleg met ouders en ons SchoolOndersteunings-
Team (SOT) gaan we dan op zoek naar de best passende oplossing. Dit kan extra 
ondersteuning op onze school zijn, of een keuze voor een andere school die deze expertise 
wel in huis heeft. 
  

Portfolio 
De ontwikkelingen van de leerlingen worden bijgehouden in het leerlingportfolio. 
Regelmatig heeft de leerkracht een gesprek met de leerling om deze vorderingen te 
bespreken. Dit betreft niet alleen groei in ontwikkeling op cognitief gebied, maar ook 
creativiteit en sociaal-emotionele ontwikkeling kan door de leerling worden gezien als iets 
om trots op te zijn. 
In het portfolio staan ook doelen vermeld waar leerlingen aan willen werken. Met de 
leerkracht reflecteren ze hierop. Alles als doel eigenaarschap van het eigen leerproces te 
ontwikkelen. 
Tijdens driehoeksgesprekken leerling – ouders – leerkracht vertelt het kind aan de ouders 
over de ontwikkeling. De leerkracht is ondersteunend in de gesprekken. 
 

Samenwerkingsverband 
CBS De Veenbrug is namens stichting Ieder Kind Telt aangesloten bij samenwerkingsverband 
Twente Noord. Binnen dit samenwerkingsverband kan de school beroep doen op extra 
ondersteuning. Dit wordt gedaan als de school niet de juiste expertise in huis heeft om een 
leerling met speciale onderwijsbehoeften te kunnen begeleiden. Vanuit het 
samenwerkingsverband zijn de orthopedagoog en schoolcoach direct aan de school 
verbonden. Zij vallen ook binnen het SchoolOndersteuningsTeam (SOT). 

 
Schoolgids 

Onze schoolgids is te vinden via de link op onze website naar www.scholenopdekaart.nl . 
 

Schoolongevallenverzekering 
Als school hebben wij een ‘vangnetverzekering’ voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) 
tijdens schooluren en een uur voor en na die tijd. Deze geldt ook voor alle buitenschoolse 
activiteiten (schoolreisje, kamp, excursie).  
De verzekering betaalt uit op het moment dat uw eigen verzekering hierin niet voorziet. 
Wanneer u dit voldoende vindt, hoeft u niets te doen, maar wilt u een ruimere dekking, 
dan kunt u hiervoor, eventueel via school, een extra verzekering afsluiten.  
Deze schoolverzekering is echter enkel een ongevallenverzekering en geen 
aansprakelijkheidsverzekering. Raadpleeg eventueel uw eigen verzekeringsadviseur. 
 
 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Schoolschoonmaak  
De school wordt dagelijks schoongemaakt door Care Dienstengroep.  
In januari / juli vragen wij uw hulp om de school grondig schoon te maken, ook zaken die 
niet door de reguliere schoonmaak gedaan kunnen worden. 
Want in een schone school is het veel prettiger leren en werken! 

 
Sociale veiligheid 

CBS De Veenbrug heeft een sociaal veiligheidsplan. Deze is te vinden via 
www.scholenopdekaart.nl  
 

SOT 
De afkorting SOT staat voor SchoolOndersteuningsTeam. Dit team is 3x per jaar op school 
aanwezig en bestaat uit externen zoals de orthopedagoog SWV Twente Noord, 
schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en schoolcoach SWV Twente Noord. 
Vanuit CBS De Veenbrug zijn de intern begeleider en directeur bij dit overleg aanwezig. 
Het SOT wordt ingeschakeld als de school handelingsverlegen is rondom de 
onderwijsbehoeften van een leerling. In dit overleg zijn ook de ouders aanwezig, zodat er 
met elkaar wordt nagedacht hoe een leerling het best begeleid kan worden. 
 

Stagiaires 
Elk jaar bieden wij op onze school ruimte aan verschillende stagiaires. Al onze leerkrachten 
zijn in het bezit van het diploma ‘coaching’. Daarom mogen wij ook LiO-stagiaires van  
PABO Windesheim begeleiden. Naast PABO-stagiaires begeleiden we ook leerlingen van  
ROC Twente, Alfa-college en het Noordik. 
 

Swim2Play 
De kracht van Swim2Play is dat alle leerlingen in de basisschoolleeftijd spelenderwijs en 
onbewust nieuwe dingen leren in het water en uitdagingen aan durven gaan. Uw kind  
krijgt tijdens Swim2Play lessen aangeboden op zijn of haar eigen niveau. De aandacht voor 
de zwemtechniek verdwijnt naar de achtergrond, omdat dit relatief weinig (leer)effect  
heeft op kinderen van jonge(re) leeftijd. Plezier staat voorop, omdat dit één van de 
belangrijkste voorwaarden is om te leren (en te blijven leren).  
 

Verjaardag 
Wanneer uw kind bijna jarig is, kunt u bij de leerkracht een afspraak maken om dit te vieren 
met het uitdelen van een traktatie. 
Natuurlijk mag u bij het zingen en het uitdelen aanwezig zijn. U mag foto’s maken van uw 
eigen kind. We moeten hierbij met nadruk noemen dat andere leerlingen NIET mogen 
worden gefotografeerd in het kader van de AVG-wet. 
Als u vragen heeft over de uitvoering van deze wet, kunt u deze altijd stellen aan de 
directeur. 
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Verlof aanvragen 
Voor kinderen vanaf 5 jaar geldt in ons land een leerplicht. Kinderen moeten vanaf die 
leeftijd naar school. De leerplichtwet geeft een aantal mogelijkheden voor geoorloofd 
verzuim. De mogelijkheden voor het aanvragen van verlof staan in onze schoolgids 
beschreven. U kunt ook op onze website meer informatie vinden en direct een 
verlofaanvraag indienen. 
 

Verloren voorwerpen 
Zet zoveel mogelijk de naam van uw kind op jassen, tassen, gymschoenen e.d.. Dit voorkomt 
veel onnodig zoeken. Bij vermissing kunt u kijken in onze kist met gevonden voorwerpen. 
Doe dit op tijd, want deze wordt periodiek geleegd. 
 

Voorleeswedstrijd  
Jaarlijks organiseren wij tijdens de Kinderboekenweek de voorleeswedstrijd op onze school. 
Tijdens de voorrondes in de groepen worden er klassenwinnaars aangewezen. De leerlingen 
mogen tijdens de voorleeswedstrijd van onze school hun boekfragment voorlezen of gedicht 
voordragen. 
Een jury bepaalt de voorleeskampioen. De hoogst geplaatste leerling uit groep 7/8 mag de 
school vertegenwoordigen tijdens de gemeentelijke voorleeswedstrijd in het ZINiN-theater. 
Ouders van deelnemende leerlingen zijn daarbij van harte welkom. 
 

Voortgezet Onderwijs  
Aan het eind van de basisschool komen ouders en kinderen voor de keuze van het 
Voortgezet Onderwijs te staan. Als school willen wij u hierin zo goed mogelijk begeleiden. 
Tijdens een informatieavond geven we u uitleg over het Voortgezet Onderwijs. 
Aan het einde van groep 7 bespreken wij met u als ouder een voorlopig advies op basis van 
het leerlingvolgsysteem. In februari volgt het schooladvies.  
 

Ziekte 
Ziek kind 
Bij ziekte van uw kind of bijvoorbeeld een doktersbezoek vragen we u dit ’s morgens tussen 
08.00 uur en 08.30 telefonisch te melden. Ons telefoonnummer is 0546 646236. 
Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij vanaf 9.00 uur contact op met de ouders.  
Bij besmettelijke ziekten verzoeken wij u dringend dit ook aan school door te geven.  
Dit uiteraard in het belang van alle andere leerlingen en de leerkrachten. 
 
Ziekte tijdens schooluren 
Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als uw kind 
op school ziek wordt, proberen we u zo snel mogelijk te bereiken. We vragen u dan uw kind 
op school te komen ophalen. 
We sturen leerlingen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen (ook niet op het tweede 
telefoonnummer of noodnummer) blijft uw kind dus op school. Als het zodanig ziek is dat 
verzorging onmiddellijk nodig lijkt, dan schakelen we medische hulp in. 
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Als uw kind meteen naar de dokter of het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u te 
bellen zodat u met uw kind naar arts of ziekenhuis kunt gaan. Als we u niet kunnen bereiken, 
gaan we in eerste instantie zelf als begeleiding mee.  
Wilt u in verband hiermee controleren of uw telefoonnummer juist is vermeld in het 
Ouderportaal? 
Als uw nummer onjuist is, kunt u dit via het Ouderportaal aan ons doorgeven. 
 
Wij gaan er vanuit dat u probeert om een bezoek aan de dokter of tandarts voor of na 
schooltijd af te spreken. Wanneer het toch onder schooltijd moet plaatsvinden, wilt u dit 
dan melden aan de groepsleerkracht? 
 
Zieke leerkracht 
Het komt een enkele keer voor dat een leerkracht ziek is. 
Wanneer dit het geval is, wordt een beroep gedaan op invalleerkrachten die werkzaam zijn 
bij Onderwijsbureau Twente die de ziektedag(en) van de vaste leerkracht vervangen. 
Toch kan het gebeuren, dat er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn. 
In uitzonderlijke gevallen kan het dan voorkomen dat er geen onderwijs gegeven kan 
worden. U wordt als ouder via e-mail en Parro op de hoogte gesteld dat leerlingen dan thuis 
blijven. 
 

Zindelijkheid 
Wij verwachten dat uw kind zindelijk is als hij/zij op school komt en zelfstandig naar de wc 
gaat. Wanneer uw kind nog niet helemaal zindelijk is, hopen wij dat u er begrip voor op kunt  
brengen, dat wij uw kind niet altijd kunnen verschonen. Hiervoor zouden wij dan de hele 
groep leerlingen alleen in de klas moeten laten. Als wij niet in de gelegenheid zijn om uw 
kind te verschonen, wordt u gebeld, zodat u dat zelf kunt komen doen. 
 
 

Tot slot: 
Wij hopen u met deze informatie wegwijs te hebben gemaakt over de gang van zaken bij  
De Veenbrug.  
 
Als u nog vragen heeft, kunt u altijd na schooltijd terecht bij de groepsleerkracht. Heeft u 
zaken die u wilt bespreken over uw kind, is het fijn als u hier een afspraak voor maakt bij de 
leerkracht. 
 
We wensen u veel schoolplezier bij De Veenbrug! 
 
Het team van De Veenbrug 


