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De vier pijlers van de Pijler:
Sociaal gedrag
Betrokkenheid
Zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling
Passend onderwijs
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1. Een woord vooraf

Beste ouder(s), verzorger(s) en belangstellenden,

Het doet ons veel plezier u de schoolgids van OBS de Pijler te kunnen aanbie-

den. In deze gids kunt u lezen hoe wij het onderwijs aan kinderen vormgeven en

waar wij als school voor staan.

Iedereen heeft zijn/haar eigen talenten, aanleg en belangstelling. Op de Pijler

werken we volgens het principe: “samen maken we onderwijs waardevol”. Met

gebruikmaking van de 4 pijlers: sociaal gedrag, betrokkenheid, zelfstandigheid

en persoonlijke ontwikkeling en passend onderwijs. 

We hebben geprobeerd om in deze schoolgids een zo compleet mogelijk beeld

te schetsen van de Pijler. Indien u ons bezoekt, krijgt u een nog beter beeld van

onze school en hoe wij werken. Wij heten u dan ook van harte welkom om een

bezoek te brengen aan onze locaties. Deze informatie is ook te vinden op onze

website www.obsdepijler.nl .

Het team van de Pijler wenst u een prettig schooljaar.
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2.1 Visie op de vier pijlers

Openbare basisschool de Pijler is een buurt-
school met een gemengd karakter, centraal
gelegen op de kop van Zuid in Rotterdam. De
school bestaat 25 jaar en heeft de buurt
zien uitgroeien tot hetgeen ze nu is: een
bruisend deel van Rotterdam waar ruimte is
voor verscheidenheid aan sociale en cultu-
rele invloeden.

De missie van de Pijler luidt: ‘Samen maken

wij onderwijs waarde(n)vol’. De Pijler

werkt vanuit de visie dat een veilig leerkli-

maat en positieve interactie bijdraagt aan

een optimale ontwikkeling van kinderen. 

Het onderwijs van de Pijler is gebaseerd op

vier pijlers die nauw met elkaar verweven

zijn. Sociaal gedrag is het fundament, de

drijfkracht van de school. Daarnaast hecht

de Pijler veel waarde aan betrokkenheid,

zelfstandigheid, persoonlijke ontwikkeling

en passend onderwijs.

Pijler 1 - sociaal gedrag
De Pijler is een school waar iedereen het

gevoel moet hebben zichzelf te kunnen zijn

en geaccepteerd te worden. Wij benaderen

leerlingen en ouders met een positieve en

open houding. Samen maken wij regels en

afspraken. Gelijkwaardigheid is daarbij al-

tijd het uitgangspunt.

Pijler 2 - betrokkenheid
Onderwijs maken wij samen. De Pijler creë-

ert betrokkenheid door open communicatie

na te streven, waarmee de band tussen ou-

ders, kinderen en school wordt versterkt.

Met elkaar werken we aan een goed functi-

onerende driehoek: ouders-kind-school.

Pijler 3 - zelfstandigheid en
persoonlijke ontwikkeling
De Pijler geeft ruimte waar

dat kan en stuurt en bege-

leidt waar dat nodig is.

Schoolbreed leren kinderen hun werk te

plannen met behulp van een weekkaart.

Daarnaast biedt de school gedifferentieerd

onderwijs door te werken met groepsplan-

nen op drie niveaus. Hierdoor krijgt ieder

kind de instructie en begeleiding die het

nodig heeft. 

Pijler 4 - passend onderwijs
De Pijler biedt ieder kind het onderwijs

waar het behoefte aan heeft door aan te

sluiten bij zijn of haar kwaliteiten en moge-

lijkheden. Dit geldt voor zowel leerlingen

die ondersteuning nodig hebben als voor

leerlingen met een ontwikkelingsvoor-

sprong. Voor leerlingen met specifieke on-

dersteuningsbehoeften stelt de school een

ontwikkelingsperspectief op.

8

2. Onze school
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2.2 Directie en bestuur
De directie van de school bestaat uit: 

Peter van der Waal, 

algemeen directeur;

Yvette Klein, adjunct-directeur en

locatieleider kleine Pijler 

De Pijler is een openbare basisschool en valt

onder het bestuur van stichting BOOR 

(Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam).

Namens stichting BOOR is de heer Hans

Lesterhuis, bovenschools directeur, het eer-

ste aanspreekpunt voor onze school. Voor

eventuele vragen en opmerkingen is hij be-

reikbaar op telefoonnummer 010-2540800.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op

de website  www.stichtingboor.nl.

2.3 Openbare school

De Pijler heeft een openbare identiteit. Dit

komt onder meer tot uitdrukking in de vol-

gende uitgangspunten:

Brede toegankelijkheid  
Iedere leerling, ongeacht ras, geloofsover-

tuiging, geaardheid of sociaal maatschappe-

lijke achtergrond is welkom op onze school.

Wij verwachten van zowel de leerlingen als

de ouders dat zij de onderwijskundige uit-

gangspunten van de school accepteren en

onderschrijven.  

Accepteren van verschillen
We gaan positief om met verschillen en heb-

ben respect voor iedereen. Wij erkennen en

respecteren verschillen in capaciteiten en

kwaliteiten bij leerlingen. Iedereen is name-

lijk uniek.

Openheid, respect, veiligheid en vertrouwen
Onze school wil een veilige leeromgeving

creëren. Hierin kunnen leerlingen zich in

een sfeer van openheid, respect en vertrou-

wen naar eigen mogelijkheden ontwikkelen.

Het team van de Pijler staat altijd open voor

uw mening en doet haar best de signalen die

zij krijgt serieus op te pakken.

Afspiegeling van de samenleving
Onze school is een prachtige afspiegeling

van de Rotterdamse gemeenschap; multi-

cultureel en sociaal divers. Net als in de Ne-

derlandse samenleving zijn ook bij ons de

algemeen geldende normen en waarden van

kracht.

2.4 De “kleine” Pijler 
(dependance)

Sinds 1 maart 2014 is de dependance, de

“kleine” Pijler, gevestigd aan de Rijtuigweg

1. Hier hebben wij acht leslokalen en een

speellokaal. Op de kleine Pijler zijn alle drie

de groepen 3 te vinden en ook vijf groepen

1-2.De schooltijden wijken een kwartier af

van het hoofdgebouw, de “grote” Pijler. En

dat geldt natuurlijk ook voor de overblijftij-

den. Dit in verband met het halen en bren-

gen van uw kind op twee locaties.  De tijden

vindt u bij het kopje schooltijden.   

PIJL_gids2020_Opmaak 1  27-7-2020  11:54  Pagina 9



10

3. Wie is wie

3.1 Groepssamenstelling

Naam Groep Waar Jaar

Wilma v.d. Vaart/ Esma Sahin/ Berni v.d. Heuvel Panda’s bg 1-2

Debora Meijer/ Monica Diaz Penning de Vries Pony’s bg 1-2

Miriam Munters Papegaaien kp 1-2

Nicole Brinkman/ Satti Jmil Pauwen kp 1-2

Annemarie v Heeswijk/ Petra Lookermans Poezen kp 1-2

Annamarie v.d. Velden/ Berni v.d. Heuvel Parkieten kp 1-2

Janneke Wiggers Puppy’s kp 1-2

Amber Thomasson Potvissen kp 3

Annemarie Elsenaar/ Satti Jmil Patrijzen kp 3

Nathalie Bekkers/ Satti Jmil Paarden kp 3

Ineke Schippers Paradijsvogels bg 4

Conny Hillebrand Pika’s 1e 4

Ellen Verstegen/ Nelly Hazewindus Panters 1e 4

Jos Verouden/ Jolijn Gijsbers/ Joline Meindert LIO Piranha’s 2e 5

Tirza Brouwer/ Fatima Oumansour Pelikanen 1e 5

Selma Bierman Pimpelmezen 1e 5

Petra Mengels/ Jessica Groeneveld Pekari’s 2e 6

Funda Kose/ Stephanie Mijdam Passiebloemvlinders 2e 6

Esther v.d. Heiden Pinguíns 2e 6

Roy Verloop Prairiehonden 3e 7

Muhammet Duyar Poolvossen 3e 7

Judith de Vos/ Stephanie Mijdam Pythons 2e 7

Sharon Tomasic/ Astrid Hofland Pijlstaartroggen 3e 8

Mark Jansen Padden 3e 8

Karin Portzgen/ Sharon Tomasic Poema’s 3e 8

PIJL_gids2020_Opmaak 1  27-7-2020  11:54  Pagina 10



11

Jolijn Gijsbers Vakleerkracht gymnastiek en Rots en Water

Arno van den Barselaar Vakleerkracht gymnastiek

Stephanie Mijdam Coördinator ICT

Yvette Klein Adjunct-directeur en locatieleider

Miriam Munters Bouwcoördinator groep 1-2

Nathalie Bekkers Bouwcoördinator groep 3-4

Petra Mengels Bouwcoördinator groep 5-6

Kelly Haring Bouwcoördinator groep 7-8 en werkdrukverlaging

Mark Jansen Bouwcoördinator groep 7-8, a.i.

Anne Ross Intern begeleider groep 1-3

Corinne Sierink Intern begeleider groep 4-5

Anneke de Kruyk Intern begeleider 6-8 en specialist gedrag

Judith de Vos Specialist meerbegaafdheid

Annemarie Elsenaar Specialist rekenen

Regina IJsselstijn Specialist meerbegaafdheid en leerkracht plusklas

Paula Soekhai Conciërge Grote Pijler

3.2 E-mailadressen

Amber Thomasson athomasson@obsdepijler.nl 

Anne Ross (IB) aross@obsdepijler.nl

Anneke de Kruyk (IB) adekruyk@obsdepijler.nl

Annemarie Elsenaar aelsenaar@obsdepijler.nl

Annemarie van Heeswijk avanheeswijk@obsdepijler.nl 

Annamarie van der Velden annamarievandervelden@obsdepijler.nl

Arno van den Barselaar (gymnastiek) avandenbarselaar@obsdepijler.nl

Astrid Hofland ahofland@obsdepijler.nl 

Berni van den Heuvel b-vandenheuvel@obsdepijler.nl

Birgul Atas (SMW)          birgul.atas@smwr-rijnmond.nl 

Brenda Raijer (administratie) braijer@obsdepijler.nl

Conny Hillebrand chillebrand@obsdepijler.nl 

Corinne Sierink (IB) csierink@obsdepijler.nl

Debora Meijer dmeijer@obsdepijler.nl

Ellen Verstegen everstegen@obsdepijler.nl

Esma Sahin esahin@obsdepijler.nl

Esther van der Heijden evanderheijden@obsdepijler.nl
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Fatima Oumansour foumansour@obsdepijler.nl 

Funda Kose fkose@obsdepijler.nl

Ineke Schipper ischipper@obsdepijler.nl

Janneke Wiggers        jwiggers@obsdepijler.nl 

Jessica Groeneveld jgroeneveld@obsdepijler.nl

Jolijn Gijsbers (gymnastiek) jgijsbers@obsdepijler.nl

Jos Verouden jverouden@obsdepijler.nl

Judith de Vos jwever@obsdepijler.nl

Judith Sparenburg jsparenburg@obsdepijler.nl

Karin Portzgen kportzgen@obsdepijler.nl

Kelly Haring kharing@obsdepijler.nl

Mark Jansen mjansen@obsdepijler.nl

Menhel Hebeb (ouderconsulent) mhebeb@obsdepijler.nl

Miriam Munters mmunters@obsdepijler.nl

Monica Diaz Penning de Vries    mdevries@obsdepijler.nl 

Muhammet Duyar mduyar@obsdepijler.nl

Naomi Tramper ntramper@obsdepijler.nl

Nathalie Bekkers nbekkers@obsdepijler.nl

Nelly Hazewindus nhazewindus@obsdepijler.nl

Nicole Brinkman nbrinkman@obsdepijler.nl

Özlem Bilge obilge@obsdepijler.nl

Paula Soekhai psoekhai@obsdepijler.nl

Peter van der Waal (directie) pvanderwaal@obsdepijler.nl

Petra Lookermans plookermans@obsdepijler.nl 

Petra Mengels pmengels@obsdepijler.nl

Regina IJsselstijn rijsselstijn@obsdepijler.nl 

Roy Verloop rverloop@obsdepijler.nl 

Satti Jmil sjmil@obsdepijler.nl 

Selma Bierman sbierman@obsdepijler.nl

Sharon Tomasic stomasic@obsdepijler.nl  

Stephanie Mijdam                 smijdam@obsdepijler.nl 

Tirza Brouwer tbrouwer@obsdepijler.nl 

Wilma van der Vaart wvandervaart@obsdepijler.nl

Yvette Klein (directie) yklein@obsdepijler.nl 
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4.1 Uw kind aanmelden
Informatieochtenden
Op een aantal ochtenden in het jaar organi-

seren wij een bijeenkomst voor belangstel-

lende ouders. Op deze ochtenden geven we

informatie en uitleg over onze manier van

werken. U krijgt vanzelfsprekend ook een

rondleiding door de school. Na afloop van

deze ochtend kunt u uw kind meteen aan-

melden. Dat mag natuurlijk ook op een

later tijdstip. De informatieochtenden zijn

op woensdag of vrijdag van 09.00 tot 10.30

uur:

11-09-2020   17-02-2021

07-11-2020 26-03-2021   

13-11-2020 21-04-2021

09-12-2020     04-06-2021         

22-01-2021

Als u een informatieochtend bij wilt 

wonen, kunt u zich aanmelden bij   

(aanmelden@obsdepijler.nl) of de 

conciërge van de school (010 2900 290).

Aanmeldformulier
Wilt u uw kind zonder of vóór deelname

aan de informatieochtend aanmelden, dan

kunt u hiervoor het aanmeldformulier

‘nieuwe leerling groep 1-2’ downloaden 

van onze website 

(aanmeldingen@obsdepijler.nl). 

Eenmaal ingevuld kunt u het formulier 

mailen of inleveren op één van de locaties.

4.2 Wachtlijst
U kunt uw kind aan-

melden vanaf de leef-

tijd van twee jaar. De capaciteit van onze

school is al jaren niet voldoende om alle

aangemelde kinderen te kunnen plaatsen.

Sinds 1januari 2002 hebben we dan ook

een wachtlijst ingevoerd voor kinderen van

twee tot vier jaar. Op de informatieochtend

ontvangt u een exemplaar van ons wacht-

lijstprotocol. Eén van de basisregels is dat

kinderen die een broer of zus op school

hebben, altijd een plek hebben, mits ze op

tijd worden aangemeld (vóór 1 maart). 

Een tweede uitgangspunt is dat kinderen

die wonen in de driehoek Laan op Zuid, 

Rosestraat en Stieltjesstraat altijd worden

geplaatst. Kinderen die wonen op de 

Wilhelminapier of het Noordereiland 

hebben daarna voorrang. Als er dan nog

plaatsen over zijn, is ‘inschrijfdatum’ het

criterium voor plaatsing.

4.3 Aanmelden zij-instromers

Indien uw kind reeds onderwijs volgt, maar

wenst in te stromen op de Pijler, dient u

contact op te nemen met de directie. Er

volgt een oriëntatiegesprek met de intern

begeleider (IB-er) van het betreffende leer-

jaar. Tevens behoort u de huidige school op

de hoogte te brengen van de gewenste

overstap. Onze IB-er neemt vervolgens

13

4. Ouders
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contact op met de school om informatie op

te vragen. Vervolgens bepaalt de directie

samen met de IB-er of er tot inschrijving en

plaatsing wordt overgegaan. 

Kinderen van buurtscholen worden pas 

geplaatst, nadat de directies van de 

betrokken scholen contact hebben gehad.

4.4 Ouderraad (OR)

Binnen een school is de ouderraad echt on-

misbaar. De ouders leveren samen met de

leerkrachten een zeer belangrijke bijdrage

aan allerlei schoolactiviteiten; het sinter-

klaas- en kerstfeest, schoolreis, sportdag,

ouderavonden, et cetera. Deze activiteiten

zouden niet georganiseerd kunnen worden

als er geen ouders bereid zouden zijn te

helpen bij de voorbereiding en begeleiding.

Alle ouders zouden in principe actief OR-lid

kunnen worden, maar dat vergadert een

beetje lastig. Op zo’n grote school als de 

Pijler is een OR bestaande uit een tiental

ouders noodzakelijk. Ze ontlasten de leer-

krachten bij het organiseren van activitei-

ten voor de school. Deze groep kiest zelf

een voorzitter, secretaris en penningmees-

ter. Zij vormen het dagelijks bestuur van de

OR. Als u interesse hebt in een functie,

neemt u dan gerust contact op met de di-

rectie of de groepsleerkracht. 

4.5 Ouderbijdrage aan 
schoolfonds

Het basisonderwijs is in principe gratis.

Toch vraagt iedere school een ouderbij-

drage voor het schoolfonds. Dit is een 

vrijwillige, maar niet vrijblijvende bijdrage,

die wordt beheerd door de OR van de

school. Dit geld wordt gebruikt om de 

festiviteiten, die voor uw kinderen worden

georganiseerd, te betalen, zoals de sinter-

klaascadeautjes voor de groepen 1 t/m 4,

14

De volgende personen maken deel uit van de OR: 

Nilza Lopes voorzitter moeder van Dilara en Lyam

Gerard van Oeveren penningmeester vader van Nils

Halime Kus lid moeder van Yusuf en Ómer

Marianne Huige lid moeder van Krijn en Loek

Nilza Lopes             lid                          moeder van Dilara

Janine van Oeveren      lid                         moeder van Nils

Michelle Kuiper lid moeder van Max en Boris

Bernadette Franken lid moeder van Autumn

Melek Uun lid moeder van Berkay

Ellen Verstegen leerkracht

Satti Jmil leerkracht

Yvette Klein leerkracht
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de schoolreis, de vieringen en de sportdag.

De bijdrage aan het schoolfonds is vastge-

steld op €60,-. Leerlingen die vanaf januari

instromen betalen minder. Zij krijgen een

korting van €7,50 per maand met een 

maximale korting van €30,-.

De sinterklaassurprise van maximaal €5,-,

die de kinderen voor elkaar maken vanaf

groep 5 wordt niet uit het schoolfonds 

vergoed. Datzelfde geldt voor de werk-

week van groep 8.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt

u een nota van de penningmeester. Indien u

deze niet wilt betalen, dan kunt u dat tot 1

oktober aangeven. Kunt u het niet betalen,

bespreek dit op tijd met de directie dan

zoeken we samen een oplossing. 

De bijdrage aan het schoolfonds kan in 

één of in twee termijnen worden betaald. 

U kunt dit ook contant op school betalen.

We doen een dringend beroep op ouders

om deze bijdrage te betalen. Zodat er weer

een onvergetelijk schooljaar gerealiseerd

kan worden voor alle kinderen.. 

4.6 Stichting Leergeld 
Rotterdam 

Stichting Leergeld Rotterdam wil voorko-

men dat schoolgaande kinderen uit gezin-

nen met een zeer laag inkomen niet kunnen

deelnemen aan het sociaal en maatschap-

pelijke leven op en rond de school. 

Het moeten missen van bijvoorbeeld de

werkweek of een sportclub moet vóórko-

men worden. Stichting Leergeld zet zich

dan ook in voor ouders met een laag inko-

men. Ze moeten wel wonen in Rotterdam

en hun kosten niet vergoed krijgen uit de

bijzondere bijstand of andere subsidie-

regelingen. Denkt u dat u gebruik zult 

moeten maken van deze hulpbron dan kunt

u bellen met 010-2400189, e-mailen naar

info@leergeldrotterdam.nl of schrijven

naar Postbus 21457, 3001 AL Rotterdam.

U kunt hiervoor ook contact opnemen 

met onze schoolmaatschappelijk werkster

Birgül Atas.

4.7 Overblijven

Overblijfouders
Alle kinderen kunnen op school overblijven.

Juf Paula (conciërge op de grote Pijler) 

organiseert dit samen met een groot aantal

vrijwillige overblijfouders. Ieder schooljaar

volgen zij hiervoor een speciale cursus. 

De overblijfouders ontvangen een vergoe-

ding van €10,- per keer dat zij helpen bij 

het overblijven. Wilt u kennismaken met 

de overblijfouders? U mag best eens 

15

Onze voorkeur voor betaling gaat uit
naar het overmaken van het bedrag 
van € 60,- op rekening 
NL88 RABO 0119 5188 64

t.n.v. Stichting BOOR inzake 
OBS de Pijler
Vermeld: schoolfonds + 
voor- en achternaam van het kind.
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binnenlopen tijdens het overblijven. Tevens

stellen zij zich elk jaar tijdens de algemene

informatieavond aan de nieuwe ouders

voor. Uw kind dient zelf brood, iets te 

drinken en fruit mee te nemen. Blikjes 

frisdrank, chips en snoep zijn niet toege-

staan. De overblijfouders stimuleren de

kinderen hun boterhammen op te eten,

maar zij zullen dit echter niet verplichten.

Het kan dus vooromen dat uw kind niet

alles heeft opgegeten.

Betaling
Ouders van kinderen die regelmatig over-

blijven kunnen gebruik maken van twee 

betalingsmogelijkheden. U kunt kiezen

voor het betalen van een vast bedrag per

kind per jaar. U kunt ook gebruik maken

van een strippenkaart waarmee uw kind

veertien keer kan overblijven. Als uw kind

af en toe overblijft, kan dat voor €2,- per

keer. Zijn er meer dan twee kinderen in het

gezin die gebruik maken van de overblijf?

Dan is er korting! 

Kosten overblijf
Jaarbetaling groep 1 t/m 8  € 180,-

Jaarbetaling vanaf derde kind € 90,-

Strippenkaart 14 x overblijven € 20,-

Incidenteel 1 x overblijven € 2,-

Strippenkaart en incidenteel overblijven te

voldoen bij juf Paula op de grote Pijler of juf

Anita op de kleine Pijler. Aan het begin van

het schooljaar geven wij uw kind een brief

mee met uitleg over de overblijfregeling 

op onze school. Hierin kunt u aangeven op

welke manier u wilt betalen. Het jaarbedrag

kunt u in één keer of in twee termijnen 

(oktober en januari) voldoen. Wilt u wel 

gebruik maken van de overblijf, maar zijn de

kosten een probleem? Komt u dan gerust

langs op school en maak dit bespreekbaar

bij de directie of SMW.

Regels
Ook voor het overblijven gelden duidelijke

regels. Kinderen die de regels met regel-

maat overtreden, krijgen een brief mee

naar huis waarin u over dit gedrag wordt

geïnformeerd. Als het negatieve gedrag

langere tijd aanhoudt, willen wij u 

persoonlijk spreken en kan de leerling 

(tijdelijk) worden geschorst. 

Groep            Overblijftijd              Overblijfdagen
De grote Pijler   12.00 – 13.00                   maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
De kleine Pijler    12.15 – 13.15                  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

De betaling  ontvangen wij bij voorkeur
door overmaking op de volgende ING
rekening: NL61 INGB 0006 0657 87
op naam van Schoolbudget De Pijler.
Vermeld daarbij overblijf + voor- en
achternaam van het kind 
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4.8 Ouderbetrokkenheid
Het is belangrijk voor de inzet, de motivatie

en het welbevinden van kinderen dat 

ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling

van hun kind. Een kind dat zich gewaar-

deerd voelt, zal zich thuis én op school 

prettiger voelen. Dit heeft naar onze over-

tuiging een positieve invloed op de presta-

ties. Wij stellen uw betrokkenheid dan ook

zeer op prijs. Voor schooltijd mag u met uw

kind mee naar de groep, zodat u kunt zien

wat er in de klas gedaan en gemaakt wordt.

Als u een gesprek wilt met de leerkracht

over de ontwikkelingen van uw kind, is dit

altijd mogelijk. U kunt hiervoor na school-

tijd een afspraak maken.

4.9 Ouderhulp

Helpen bij activiteiten op school is een

goede en leuke manier om uw betrokken-

heid te tonen. Vanuit onze pijler betrokken-

heid verwachten wij van alle ouders een

bepaalde mate van hulp en ondersteuning.

Dit kan bestaan uit:

Hulp in de klassen;

Begeleiden tijdens uitstapjes; 

Helpen bij eenmalige activiteiten.

U bent een onmisbare schakel in het 

huidige onderwijs. Zonder uw inzet 

kunnen een aantal activiteiten gewoon 

niet georganiseerd worden. Als u denkt 

ons op een andere manier te kunnen 

helpen, neemt u dan contact op met de

groepsleerkracht van uw kind of met 

een van de leden van de OR. 

4.10 Ouderconsulent 
Onze ouderconsulent, Menhel Hebeb, is

een belangrijke schakel tussen u, uw kind

en de school. Zij organiseert ouderbijeen-

komsten voor ouders van leerlingen met

een kleine woordenschat. Met deze ouders

worden de thema’s besproken die op school

centraal staan. De ouders krijgen hulp bij

het ook thuis aanleren van woorden en 

talige activiteiten. Een goede woorden-

schat is namelijk heel belangrijk om later 

te kunnen begrijpen wat je leest en hoort.

Ook biedt de ouderconsulent thema-

ochtenden aan rondom opvoeding en 

ondersteuning.

4.11 Medezeggenschapsraad 
(MR)

De MR vormt een belangrijke gespreks-

partner voor de school en het bestuur. 

Iedere school is verplicht een MR te heb-

ben. Alle plannen en vernieuwingen op

school worden met de MR doorgenomen.

Evenals de OR is de MR onmisbaar voor

onze school. 

Standaard is de MR samengesteld uit 

ouders en personeelsleden, in gelijke 

verhouding. Voor bepaalde belangrijke 

beslissingen heeft de MR de bijzondere 

bevoegdheid van adviesrecht of instem-

mingsrecht. Daarnaast heeft de MR recht

op informatie en kan zij eigen initiatieven

voorstellen. De MR en de directie hebben

minimaal één keer per maand overleg. 

Ook het bestuur van de school zal 

PIJL_gids2020_Opmaak 1  27-7-2020  11:54  Pagina 17



18

regelmatig de MR benaderen. Tevens kunt

u contact opnemen met de MR. Dit kan

rechtstreeks met één van haar leden, maar

ook via het e-mailadres: mr@obsdepijler.nl.

U bent van harte welkom om een vergade-

ring van de MR bij te wonen. Deze zijn in

principe openbaar, behalve als er over 

personen wordt vergaderd.

Leden
Op onze school bestaat de MR uit 10 perso-

nen; 5 ouders en 5 personeelsleden. Elk lid

van de MR wordt gekozen voor een periode

van drie jaar. De “aftredende” leden kunnen

zich herkiesbaar stellen voor een nieuwe

termijn. 

Mocht u interesse hebben dan kunt u dit

aangeven door een e-mail te sturen naar

mr@obsdepijler.nl. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR)
Binnen het bestuur van onze school, 

stichting BOOR, is ook een GMR actief. 

De GMR bespreekt zaken die alle openbare

basisscholen of een deel ervan aangaan. 

De GMR onderhoudt nauw contact met de

MR, onder andere via haar nieuwsbrief. 

Alle informatie over de GMR (samenstel-

ling, vergaderingen, notulen etc.) kunt u

vinden op de website:

www.boorbestuur.nl. De leden van de

GMR worden gekozen door de MR van 

alle bij de stichting BOOR aangesloten 

basisscholen.

4.12 Klachtenregeling

Iedereen maakt fouten 
Als u een probleem of een klacht heeft dan

kunt u hiermee in eerste instantie terecht

bij de groepsleerkracht. Komt u er met de

De oudergeleding bestaat momenteel uit:

René van Lier   Voorzitter        Vader van Zeyn en Yuno

Björn Geelhoed Postmaster   Vader van Krijn en Loek

Carlein Koppejan Moeder van Puck en Keet

Atila Çakir            Vader van Algan-Baras en Damla-Neris

Carlein Koppejan Moeder van Puck, Keet en Faas

Nicola Unger Moeder van Ezra

Jos Verouden   Secretaris     Leerkracht groep 5

Annemarie van Heeswijk Leerkracht groep 1-2

Esther van der Heiden Leerkracht groep 6

Corinne Sierink     Intern Begeleider groep 4-5

Anne Ross         Intern Begeleider groep 1-3
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groepsleerkracht niet uit, dan kunt u te-

recht bij de bouwcoördinator of de intern

begeleider. Tenslotte kunt u ook nog aan-

kloppen bij de directie van de school.

Vertrouwenspersonen van de Pijler
Indien u ook daarna nog steeds vindt dat

uw probleem onvoldoende of onzorgvuldig

is behandeld, kunt u terecht bij één van de

vertrouwenspersonen van de Pijler. De col-

lega’s Ellen Verstegen en Anneke de Kruyk

vervullen de taak van vertrouwenspersoon.

Zij hebben de taak goed te luisteren naar

uw klacht en zullen nogmaals proberen 

via bemiddeling een passende oplossing te

vinden. Lukt dat onverhoopt niet, dan 

zullen ze u doorverwijzen naar de juiste 

instanties waar u vervolgens uw klacht

kunt neerleggen. U kunt ervan verzekerd

zijn dat wij uw klachten uiterst serieus

nemen Ook bij de MR kunt u terecht met

uw klacht. Zij kan deze bespreekbaar

maken tijdens de MR vergadering.

Zijn er klachten waar u met de school niet

uit komt, dan kunt u zich wenden tot de

klachtencommissie van ons bestuur. 

U kunt dan terecht bij de externe vertrou-

wenspersoon van de stichting BOOR, 

de heer Paul van Lange en mevrouw Jakkie

Ames. Zij zijn rechtstreeks te benaderen

via onderstaande contactgegevens:

Paul van Lange

paul@paulvanlange.nl

06-22913174

Jakkie Ames

jakkie_ames@hotmail.com

06-135 70625

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Ook de Inspectie van het Onderwijs heeft

een speciaal meldpunt ingericht voor ieder-

een die met het onderwijs in aanraking

komt. Hier kunt u terecht met klachten van

ernstige aard: seksueel misbruik, seksuele

intimidatie, fysiek geweld en psychisch 

geweld, zoals grove pesterijen. 

U kunt hier ook terecht voor signalen over

discriminatie, onverdraagzaamheid, funda-

mentalisme, radicalisering en extremisme.

Het meldpunt is telefonisch bereikbaar

tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief

op 0900-111311.
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5.1 Passend onderwijs

Het doel van ons onderwijs is om het 

maximale uit alle leerlingen te halen. Op de

achtjarige weg van het basisonderwijs doen

wij er daarom alles aan om alle kinderen zo

goed mogelijk te volgen en te begeleiden.

Heel belangrijk hierbij is de observatie door

de leerkracht. De leerkracht volgt dagelijks

de ontwikkeling van ieder kind en probeert

mogelijke problemen zo vroeg mogelijk te

signaleren.

In de kleutergroepen volgen wij de leerlin-

gen met behulp van BOSOS, een observa-

tiesysteem met 5 ontwikkelingslijnen

waarbij gekeken wordt welke vaardigheden

al worden beheerst. Voor taal maken we

gebruik van de Taaltoets Alle Kinderen. 

Vanaf groep 3 nemen wij bij de kinderen,

naast de CITO toetsen ook de toetsen af

die bij onze lees-, taal-, spelling- en reken-

methode horen. De resultaten van deze

toetsen worden geregistreerd zodat de

ontwikkeling van kinderen inzichtelijk

wordt. Onze leerkrachten kijken ook goed

naar de sociaal emotionele ontwikkeling

van kinderen. De onderwijsbehoeften van

de leerlingen worden per vakgebied be-

schreven in het groepsplan. Op basis van

overeenkomstige behoeften worden de

leerlingen gegroepeerd. Er wordt uitgegaan

van drie instructiegroepen per leerjaar; de

verrijkingsgroep, de 

basisgroep en de 

intensieve groep. 

Alle kinderen worden

een aantal keer per jaar

besproken met de IB-er. Hier wordt 

bepaald of een kind extra zorg nodig heeft

en zo ja welke. Het kan voorkomen dat er

een individueel handelingsplan of ontwik-

kelperspectief wordt gemaakt. Zo’n plan

wordt met u besproken. Wij vragen dan een

handtekening van u onder het plan  of 

ontwikkelperspectief. Indien nodig kan de

expertise van externe partners en/of in-

stanties ingeroepen worden om extra zorg

aan een leerling te kunnen geven. Hierbij

kan gedacht worden aan de schoolcontact-

persoon van Passend Primair Onderwijs

Rotterdam (PPO) of Schoolmaatschappelijk

Werk (SMW).

5.2 Zorgplicht

Voor alle kinderen die op school zitten

heeft de school een zorgplicht. Alle kinde-

ren hebben immers recht op passend on-

derwijs (zie ook paragraaf 2.1, pijler 4). Als

een kind extra zorg nodig heeft, onderzoe-

ken wij eerst alle mogelijkheden die wij als

school kunnen bieden. Als wij echt geen

passend onderwijsaanbod kunnen realise-

ren, dan hebben wij de zogenaamde traject-

20

5. Zorg voor uw kind
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plicht. Dat betekent dat de school dan, in

overleg met de ouders, voor een goede,

nieuwe onderwijsplek voor dit kind moet

zorgen.

Informatie voor de school
Bij het zoeken naar een andere school is het

belangrijk dat de ouders informatie over

hun kind  geven aan de school zodat wij

samen kunnen bepalen wat de extra onder-

wijsbehoeften van het kind zijn. Het is zeer

belangrijk dat ouders en school samen op-

trekken in het vinden van een passende

school voor het kind. Zij kennen het kind

beiden goed. Door in openheid informatie

met elkaar te delen, is de kans het grootst

dat een passende school voor het kind 

gevonden kan worden. Een school die 

aansluit bij de wensen van de ouders.

Wanneer geldt de zorgplicht niet?
De zorgplicht en de trajectplicht gelden

niet als de school of de groep waar het kind

voor wordt aangemeld vol is. Voorwaarde is

wel dat een school een duidelijk en consis-

tent aannamebeleid heeft.  Ook moet ze in

haar schoolondersteuningsprofiel aange-

ven wanneer de school daadwerkelijk vol is.

De zorgplicht geldt ook niet wanneer ou-

ders de grondslag van de school weigeren

te onderschrijven; niet alleen de religieuze

grondslag of de levensbeschouwelijke iden-

titeit van de school, maar ook de onderwijs-

kundige grondslag. Tenslotte is de

zorgplicht niet van toepassing bij aanmel-

ding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en

cluster 2 instellingen (gehoor en communi-

catieve beperkingen). Deze instellingen

maken geen deel uit van samenwerkings-

verbanden passend onderwijs en hebben

een eigen toelatingsprocedure.

5.3 Meerbegaafdheid

Een deel van onze leerlingen heeft weinig

moeite met de leerstof. In dat geval zorgen

leerkracht, specialist meerbegaafdheid en

intern begeleider voor verdiepings- en ver-

rijkingsstof om zo uw kind voldoende uitda-

ging te kunnen blijven geven. Jaarlijks, in

oktober, kijkt de nieuwe leerkracht  naar

zijn of haar groep en signaleert leerlingen

op kenmerken van meerbegaafdheid (SIDI).

Alle leerlingen die de SIDI signaleert, 

krijgen verrijkingswerk aangeboden. 

In groep 6 kan een deel van deze groep ook

uitgenodigd worden om aan schaakles deel

te nemen. In groep 7 en 8 bieden wij aan

deze groep leerlingen naast schaakles ook

Music Media aan. Regina IJsselstijn is 

werkzaam op de Pijler als specialist 

Meerbegaafdheid. In het schooljaar 

2018-2019 is er onder leiding van 

Regina IJsselstijn een Plusklas gestart.

5.4 Zittenblijven en verlengde
kleuterperiode

Zittenblijven
Onze school doet er alles aan om zitten blij-

ven te voorkomen. Het is echter soms in het

belang van het kind dat het kind een jaar

21
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over doet. De leerresultaten en/of de ont-

wikkeling van een kind kunnen opvallend

achter blijven bij de rest van de groep. 

De aangeboden extra hulp kan onvol-

doende effect hebben gehad. Het kind zou

dan teveel de aansluiting met een volgend

leerjaar missen. Doel van het zitten blijven

is dat het kind daarna de basisschool op 

een goede manier kan afmaken.

Verlengde kleuterperiode
Er wordt zorgvuldig gekeken of een kind

van groep 2 naar 3 kan. Als kinderen te

vroeg naar groep 3 gaan is er een risico dat

de ontwikkeling van kinderen onder druk

gaat verlopen. Dat geeft kinderen soms 

niet de kans om echt te laten zien wat ze

kunnen. Wij stellen dan een verlengde 

periode in groep 2 voor, dit noemen wij

geen zitten blijven.

Beslissing 
Het is niet alleen de leerkracht die beslist

om een kind te laten zitten of de periode in

groep 2 te verlengen. Bij ons op school is

het een beslissing van de leerkracht, samen

met de intern begeleider en in overleg met

de directie. Zij bepalen of het in het belang

van het kind is om een jaar over te doen of

de kleuterperiode te verlengen. 

Natuurlijk wordt u als ouder zo vroeg 

mogelijk bij dit proces betrokken. Wij doen

ons uiterste best u in de periode van de 

bespreking van het rapport, in februari,

hierover te informeren.

5.5 Gesprekscyclus

We willen tijdens de gesprekken met u over

de ontwikkeling van uw zoon of dochter

meer diepgang in de gesprekken brengen

en beter aansluiten bij de ontwikkeling van

uw kind. De gesprekken die wij jaarlijks met

u voeren, zijn om deze reden met ingang

van schooljaar 2017-2018 aangepast.

De oude rapportgesprekken hebben plaats

gemaakt voor start- en ontwikkelgesprek-

ken. Wanneer, wat en hoe precies kunt u

hieronder lezen. Tevens wil de school het

belang van deze gesprekken onderstrepen

en aangeven dat deze dan ook niet vrijblij-

vend zijn; u dient bij elk gesprek aanwezig

te zijn. Vanaf groep 4 verwacht school dat

uw kind ook aanwezig is bij het gesprek.

Groep 1-2
Intakegesprek

Nadat uw kind 6-8 weken op de Pijler is 

gestart vindt het eerste gesprek met de

leerkracht plaats. Er wordt besproken 

hoe de eerste periode op school is verlopen

en of er bijzonderheden zijn in de voor-

schoolse ontwikkeling waarvan school op

de hoogte dient te zijn, hier is een invullijst

voor. Verder worden de verwachtingen van

u naar de school toe uitgesproken en ook

de verwachtingen van de leerkrachten wor-

den uitgesproken. 

Ontwikkelgesprek

Voor de herfstvakantie wordt voor de ove-

rige leerlingen het eerste ontwikkelgesprek

gevoerd. Halverwege (februari) en aan het

22
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eind van het schooljaar (juli) zijn er nog

twee gespreksmomenten. Aan het eind van

het schooljaar worden alleen gesprekken

gepland voor groep 2 leerlingen, ter 

afsluiting van de kleuterperiode. Ouders

van overige leerlingen ontvangen alleen

een uitnodiging van de leerkracht indien dit

noodzakelijk wordt geacht. Tussentijds is

het altijd mogelijk om op uw eigen verzoek

een gesprek te voeren met de leerkracht

over de ontwikkeling van uw kind.

Rapport

Aan het einde van het schooljaar ontvan-

gen de kinderen een schriftelijk rapport,

met uitzondering van de kinderen die zijn

gestart na de kerstvakantie van het betref-

fende schooljaar. Zij ontvangen pas het 

volgende schooljaar een eerste rapport. 

Leerlingen die 5 jaar zijn geworden, krijgen

een rapport vanuit het observatiesysteem

BOSOS. Aan het einde van het schooljaar

ontvangen  de kinderen van groep 2 een

schriftelijk rapport. Het kleuterrapport is

afgestemd op de wijze waarop het onder-

wijs wordt vorm gegeven en het leerling-

volgsysteem BOSOS dat wordt gehanteerd

in de groepen 1-2.

Groep 3-8
Startgesprek

Voor de herfstvakantie wordt er een start-

gesprek gevoerd. Het betreft een kennis-

makings- en verwachtingsgesprek. In groep

3 vindt het gesprek alleen met de ouders

plaats, vanaf groep 4 wordt ook de leerling

bij het gesprek verwacht. Vanaf groep 6

verwachten wij ook een actieve inbreng

van de leerling zelf.

Overige gesprekken

In februari ontvangt u een rapport en wor-

den er ontwikkelgesprekken gevoerd in de

groepen 3-6. De CITO resultaten maken

deel uit van het gesprek. In groep 7 ontvan-

gen de kinderen een voorlopig advies

Voortgezet Onderwijs (VO) en in groep 8

een eindadvies VO. Hiervoor worden

aparte gesprekken gepland. Er hangt een

inschrijflijst waar u op kunt intekenen.

In juli vindt er op initiatief van de leerkracht

een ontwikkelgesprek plaats. Ouders kun-

nen hier ook zelf om vragen indien zij dit

nodig achten. Er hangt dan geen inschrijf-

lijst.

Rapport

In het rapport van de groepen 3-8 staan de

ervaringen van de leerkrachten met uw

kind beschreven. Maar ook de resultaten

van de methode gebonden toetsen en 

de resultaten van ons CITO leerlingvolg-

systeem. Deze CITO toetsen worden 

beoordeeld met de cijfers I, II, III, IV of V.

Hierbij is I het hoogste niveau en V het

laagste niveau. U ontvangt bij het rapport

een los inlegvel met daarop de CITO vaar-

digheidsscores op de gebieden rekenen-

spelling-lezen (technisch en begrijpend) en

woordenschat. Dit overzicht bestaat uit

een grafiek per leergebied die alle tot dan

toe gemaakte toetsen (groep 3 t/m 7 laat

zien. De leerlingen van groep 7 en 8 ont-

vangen in november een uitdraai van hun
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cijferlijst. Hierbij vindt alleen een gesprek

plaats op uitnodiging van de leerkracht. 

De lijst is bedoeld om ouders en leerlingen

te attenderen op hun vorderingen, gezien

de aankomende (pre-)adviesgesprekken. 

Sinds het schooljaar 2018-2019 maken 

we gebruik van de IEP Eindtoets. IEP 

staat voor Inzicht Eigen Profiel, we zijn van

mening dat deze eindtoets beter aansluit

bij onze leerlingen.

5.6 Vrijstelling, toelating en 
instroom 

Tijdelijke vrijstelling voor bepaalde vakken
Onze leerlingen volgen alle lessen, maar er

kunnen bijzondere redenen zijn om hiervan

af te wijken. Denk bijvoorbeeld aan de 

gymlessen. De redenen voor het niet 

volgen van lessen kunnen van principiële 

of lichamelijke aard zijn. Wij verlangen 

wel altijd een schriftelijke verklaring van

ouders. Als wij vinden dat het nodig is, 

willen wij het graag met u bespreken.

Toelating kleuters
Vierjarige kleuters gaan na hun vierde ver-

jaardag naar school. Kleuters die in juni of

juli vier jaar worden, starten na de zomer-

vakantie. 

Kleuters die starten bij ons op school die-

nen volledig zindelijk te zijn. Indien dit niet

het geval is vragen wij u dit direct bij de

leerkracht aan te geven. Dit betekent dat

uw kind nog niet naar school kan! 

Een ongelukje kan altijd gebeuren, maar

een school beschikt simpelweg niet over 

de middelen en de tijd om kinderen continu

te verschonen. Informatie over het wennen

vindt u bij praktische zaken.

Toelating zij-instromers
De toelating van leerlingen in de groepen 

2 t/m 8 gebeurt na een oriëntatiegesprek

met een van onze IB-ers. De IB-er bekijkt of

er ruimte is om uw kind te plaatsen en

neemt ook contact op met de vorige school.

Deze school dient op de hoogte te zijn van

de mogelijke overstap. Kinderen van buurt-

scholen worden pas geplaatst nadat de 

directies van de betrokken scholen contact

met elkaar gehad hebben.

Vervolgens wordt in overleg met de direc-

tie besloten of er tot inschrijving en plaat-

sing wordt overgegaan. Indien dit het geval

is, wordt u verzocht een inschrijfformulier

in te vullen. Dit formulier moet altijd 

worden ondertekend door de ouders.

5.7 Informatie Voortgezet 
Onderwijs (VO)

Het is belangrijk dat uw kind na de Pijler op

een school terecht komt die goed bij hem of

haar past. Wij werken daar hard aan en zet-

ten ons in om dat voor elkaar te krijgen.

Voor het advies VO in groep 8 zijn de CITO

toetsen voor rekenen, begrijpend lezen,

spelling en technisch lezen van januari van

groep 6,7 en 8 heel belangrijk. 

De behaalde scores in die drie jaar bepalen

voor een belangrijk deel het advies. Daar-
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naast speelt het beeld van de leerkracht

over de werkhouding en inzet een grote rol.

In groep 8 wordt tot slot in april de IEP

Eindtoets afgenomen. Deze toets geeft een

beeld van het kind voor wat betreft het 

niveau van rekenen, taal, begrijpend lezen

en informatieverwerking. De IEP Eindtoets

is nog steeds belangrijk omdat kinderen die

beter scoren dan verwacht, mogelijk nog

naar een hogere vorm van VO kunnen. 

Bij een leerling die lager scoort dan 

verwacht, blijft het gegeven advies 

gehandhaafd.

Na de kerstvakantie organiseert de school

een ouderavond voor leerlingen en ouders

van groep 7 en 8 waarin u geïnformeerd

wordt over de verschillende vormen van

voortgezet onderwijs en het tijdpad van de

advisering. Ook kunt u daar uw vragen stel-

len. De kinderen van groep 7 ontvangen 

tijdens het eerste rapportgesprek een

voorlopig advies met betrekking tot de ver-

wachte vorm van Voortgezet Onderwijs.

Dit is van belang voor uw oriëntatie tijdens

de open dagen van het Voortgezet 

Onderwijs. 

Doorverwijzing vindt altijd plaats op basis

van de indruk die wij hebben gekregen van

een leerling tijdens de periode dat het kind

bij ons op school zat. Natuurlijk in combina-

tie met toets gegevens van methodes  en

overstijgende toetsen. Informatie over het

type voortgezet onderwijs waar onze leer-

lingen van groep 8 naar zijn verwezen vindt

u op de volgende pagina en op de website

(onder het tabblad Ouders/ Informatie

Voortgezet Onderwijs).

5.8 School Maatschappelijk 
Werk (SMW)

Basisscholen worden re-

gelmatig geconfronteerd

met kinderen met proble-

men. Soms zijn het proble-

men die samenhangen met

de thuissituatie en de leefomgeving van

kinderen. Dergelijke problemen kunnen

kinderen belemmeren in hun ontwikkeling.

Als school vinden wij het ook onze taak

zorg te bieden aan deze groep kinderen. 

De mogelijkheden van de school zijn op dit

gebied echter zeer beperkt. Daarom is het

van belang dat het onderwijs steun zoekt

bij de hulpverlening. In ons geval bij het

School Maatschappelijk Werk (SMW). 

Door deze samenwerking kunnen wij 

kinderen in probleemsituaties beter helpen

en begeleiden. Daarnaast kan het SMW

een rol spelen bij de aanmelding van zorg-

leerlingen door een sociale rapportage te

verzorgen. 

Op de Pijler hebben wij 14 uur per week

beschikking voor schoolmaatschappelijk

werk.  Birgül Atas is iedere woensdag en

donderdag aanwezig op school, maar u

kunt ook telefonisch contact met haar 

opnemen (010 30 39 045 of 06 249 200 83

of een e-mail sturen naar

birgul.atas@smwr-rijnmond.nl .

25

PIJL_gids2020_Opmaak 1  27-7-2020  11:55  Pagina 25



26

cursusjaar 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/
2016 2017 2018 2019 2020 totaal

VWO 12 11 9 22 13 67

HAVO/VWO 11 17 6 12 15 61

HAVO 10 10 17 13 5 55

VMBO TL/ 
HAVO 3 6 5 7 12 33

VMBO TL 8 9 7 3 7 34

VMBO GL/ 
VMBO TL 9 3 5 4 3 24

VMBO GL/ VMBO TL 
met LWOO 2 2 4

VMBO KL/ 
VMBO TL 8 7 15

VMBO KL/ VMBO TL
met LWOO 1 1 2

VMBO GL 3 1 4

VMBO GL met LWOO 1 1

VMBO KL/
VMBO GL 3 3 1 3 4 14

VMBO KL/
VMBO GL
met LWOO

VMBO KL 5 4 6 3 4 22

VMBO KL 
met LWOO 1 1 2

VMBO BL/
VMBO KL 5 2 6 1 2 16

VMBO BL/
VMBO KL met LWOO 3 3

VMBO BL 1 1 1 3 6

VMBO BL met LWOO 5 2 5 2 1 15

VSO 1 1

Totaal 77 68 74 80 80 379

Informatie Voortgezet Onderwijs (VO) en uitstroom
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5.9 De meldcode
De meldcode huiselijk geweld en kinder-

mishandeling is een stappenplan voor 

professionals en instellingen bij (vermoe-

den van) huiselijk geweld, kindermishande-

ling of verwaarlozing. De school is verplicht

volgens deze code te handelen. 

Voor meer informatie hierover verwijzen

wij u naar de website van de rijksoverheid

www.rijksoverheid.nl.

5.10  Centrum Jeugd en Gezin
(CJG)

In het basisonderwijs komt u samen met uw

kind een aantal keer in contact met het

Centrum Jeugd en Gezin (CJG). In groep 2

onderzoeken en spreken ze uw kind.

Daarna nodigt een medewerker van het

CJG u uit en bespreken ze samen met u de

gezondheid en de ontwikkeling van uw

kind. Dit herhalen zij in groep 7. Naast deze

onderzoeken krijgt u in het jaar dat uw kind

negen jaar wordt, een oproep van het CJG

om uw kind te laten vaccineren.

5.11 Gezondheidszorg en GGD

Alle kinderen zijn wel eens ziek. Als dit een

besmettelijke ziekte betreft, verwachten

wij van u dat u dit aan de school meldt. 

Indien nodig informeren wij zo spoedig 

mogelijk de ouders en GGD. De school

volgt hiervoor de richtlijnen van de GGD 

en de schoolarts.

Hoofdluis
Geen enkele basisschool ontkomt er aan,

het hoort er gewoon bij. Hoofdluis is ook op

onze school een regelmatig terugkerend

probleem. Wij adviseren uw kind in elke

schoolvakantie thuis te onderzoeken op

luis, zodat u eventueel actie hierop kunt 

ondernemen. Na iedere vakantie worden

door een aantal vrijwillige ouders alle kin-

deren op school op hoofdluis gecontro-

leerd. Als hoofdluis wordt geconstateerd,

wordt de hele klas daarvan op de hoogte

gebracht in verband met verdere versprei-

ding. Door gezamenlijk kinderen regelma-

tig op hoofdluis te controleren kunnen wij

een uitbraak van hoofdluis voorkomen.

Gezonde tussendoortjes
School is voorstander van gezonde tussen-

doortjes. Sinds een aantal jaren hebben wij

de woensdag dan ook uitgeroepen tot

Groente & Fruitdag. Alle kinderen nemen

op die dag iets van groente of fruit mee als

tussendoortje. Wanneer een kind iets 

anders bij zich heeft dan wordt er in de

groep naar een passende oplossing ge-

zocht. Het tussendoortje gaat weer mee

naar huis. Misschien heeft er iemand een

extra appel bij zich of is een kind bereid 

zijn tussendoortje samen te delen. De leer-

kracht kan de leerling een briefje meegeven

met het verzoek om voortaan op woensdag

iets van groente of fruit mee te geven.

Op de overige dagen kunt u iets anders

meegeven als tussendoortje, fruit en/of

groente mag natuurlijk ook. U kunt denken
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aan een boterham of een liga. Frisdrank,

chips en snoep zijn niet toegestaan. Het

tussendoortje is niet meer dan een snack

en kan iets kleins zijn. Uw kind dient elke

dag, voordat het naar school gaat, goed te

ontbijten. Dat is echt heel belangrijk. Op

een lege maag kun je niet presteren of

leren!

5.12 Ziek kind of zieke 
leerkracht

Kind
Als een kind ziek wordt,

gaat het in principe naar

huis. De groepsleer-

kracht of iemand anders

van de school zal contact met u proberen te

krijgen. In de bovenbouw kan het voorko-

men dat uw kind u ook zelf belt, dit gebeurt

met medeweten van de leerkracht. Een ziek

kind gaat nooit alleen over straat tenzij u

hier in het gesprek toestemming voor gege-

ven heeft. Bent u niet te bereiken dan blijft

uw kind op school. Het komt 

regelmatig voor dat een kind vraagt naar

paracetamol omdat hij/zij last heeft van 

bijvoorbeeld hoofdpijn. Wij mogen die niet

verstrekken omdat dit gezien wordt als 

medisch handelen. Wij verstrekken dan ook

alleen paracetamol nadat de leerkracht

hierover contact met u heeft gehad. Indien

de school medicijnen moet verstrekken die

zijn voorgeschreven door een arts, ver-

wachten wij dat een schriftelijke afspraak

wordt opgesteld. Deze zal worden onderte-

kend door ouders, leerkracht en directie.

Leerkracht
Bij ziekte van een leerkracht doet school

een beroep op vervangers. Deze zijn echter

niet eenvoudig te vinden. Dit betekent dat

de school meestal zelf een oplossing moet

vinden. Wij hebben gelukkig de beschikking

over een paar invalleerkrachten. In eerste

instantie zullen wij altijd proberen intern

een oplossing te vinden en de klas op te

vangen of te verdelen. Verdelen is een min-

der goede oplossing omdat hiermee de

kwaliteit van het onderwijs behoorlijk

onder druk komt te staan. Wij zijn hier geen

voorstander van. Het kan echter voorko-

men dat wij u moeten verzoeken uw kind

zelf op te vangen. Zo mogelijk wordt u hier

altijd eerst over geïnformeerd. Wij sturen

kinderen nooit naar huis, zonder u daarvan

in kennis te stellen.

5.13 Afwezigheid melden

Als uw kind ziek is of om

welke reden dan ook ver-

hinderd is naar school te

komen, vragen wij u drin-

gend dat aan ons te mel-

den, vóór schooltijd, op 010-2900290 

(de grote Pijler) of 010-4852952 (de Kleine

Pijler). U kunt dit ook per e-mail melden bij

de groepsleerkracht.
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6.1 Schoolregels 

Om de manier waarop we met elkaar 

omgaan te kunnen waarborgen hebben wij

regels opgesteld. Deze regels hebben als

uitgangspunt wederzijdse acceptatie en

respect. School en ouders moeten elkaar

hierin ondersteunen en aanvullen. Grens-

overschrijdend gedrag, in welke vorm dan

ook, wordt niet getolereerd op de Pijler en

hierop zal de school dan ook altijd actie on-

dernemen. Dit kan zijn in de vorm van een

gesprek, een waarschuwing en in het ergste

geval schorsing en/of verwijdering (zie ook

paragraaf 6.3).

Vijf van de Wijk
De gedragsregels op onze school zijn geba-

seerd op “De Vijf van de Wijk”. Dat zijn ba-

sisregels waaraan kinderen in Feijenoord,

Noordereiland en de Kop van Zuid zich op

school, op het plein en thuis aan dienen te

houden. Het zijn vijf gedragsregels die wij

van iedereen verwachten; ik heb respect

voor anderen, ik ben aardig tegen anderen,

ik ga netjes om met mijn omgeving, ik kom

op tijd en ik luister naar anderen.

Bij aanvang van elk schooljaar wordt er in

iedere groep samen met de kinderen een

gedragsprotocol opgesteld, dat op een

zichtbare plaats in de klas wordt 

opgehangen. Kinderen krijgen duidelijke

verantwoording ten aanzien van de om-

gangsvormen in de groep en de school.

1. Ik heb respect voor anderen; Wij verlan-

gen van iedereen op school wederzijdse

acceptatie en respect. We hebben met

elkaar afgesproken dat er op school Ne-

derlands met elkaar wordt gesproken,

zodat iedereen elkaar goed kan ver-

staan. Dit geldt voor leerkrachten, leer-

lingen en de ouders. Indien u als ouder

de Nederlandse taal onvoldoende mach-

tig bent, is het mogelijk om tijdens be-

langrijke gesprekken een familielid mee

te nemen die als tolk dient. In de school

lopen wij rustig. Als je met je klas naar

buiten gaat, ben je stil op de gang en/of

op de trap. Op deze manier zorgen wij er

met elkaar voor dat andere groepen niet

onnodig gestoord worden tijdens de les.

2. Ik ben aardig tegen anderen; Ruzie is

niet bevorderlijk voor de sfeer in de

groep en op school. Agressief gedrag

leidt nooit tot echte oplossingen. 

Agressie wordt dan ook niet getolereerd

op school. Bij problemen die regelmatig

terug keren of onacceptabele vormen

aannemen, nodigt school de ouders uit

voor een gesprek.

3. Ik ga netjes om met mijn omgeving; Wor-

den eigendommen van school door een

leerling of leerlingen bewust vernield,

dan zullen de kosten hiervan op de ou-

ders worden verhaald. Vanuit hygiënisch

oogpunt zijn alle leerlingen van de groe-

pen 1 t/m 8 verplicht zittend te plassen. 
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4. Ik kom op tijd; De les start zodra de bel

gaat. School vereist dan ook dat kinde-

ren op tijd op school komen. Te laat

komen wordt genoteerd als ongeoor-

loofd verzuim. Bij regelmatig te laat

komen wordt u hierop aangesproken

door de leerkracht en/of directie. Struc-

tureel te laat komen is onacceptabel en

in het geval van leerplichtige leerlingen

(vanaf vijf jaar) wordt hier melding van

gemaakt bij de leerplichtambtenaar. 

5. Ik luister naar anderen; Wij laten elkaar

altijd uitpraten. Wij lossen problemen

pratend op.

6.2 De Kanjertraining

Sociaal gedrag is de belangrijkste pijler

waarop het onderwijs van onze school is

gebaseerd. In het schooljaar 2016-2017

zijn wij gestart met de Kanjertraining. De

kanjertraining is bedoeld voor kinderen die

problemen hebben in de omgang met ande-

ren en voor hun klasgenoten en/of ouders.

De Kanjertraining heeft tot doel sociale

problemen zoals pesten, conflicten, uitslui-

ting en sociaal terug getrokken gedrag te

voorkomen of te verminderen en het wel-

bevinden van kinderen te vergroten. Naast

de serie lessen met bijbehorende oefenin-

gen van de Kanjertraining, gebruiken wij

ook de leerlingvragenlijst, teneinde de soci-

aal emotionele ontwikkeling van elk kind en

de groep goed te kunnen volgen.

6.3 Schorsing en verwijdering
Schorsing
De schorsing van een

leerling kan plaats vinden

als de goede voortgang

van het onderwijs zoda-

nig wordt verstoord dat

een afkoelingsperiode nodig is. Vooraf-

gaand aan de schorsing neemt de school

contact met u op en zal overleg plaats vin-

den over de ontstane situatie en de verder

te volgen gedragslijn. Een schorsing wordt

altijd schriftelijk bevestigd en in kopie naar

de stichting BOOR verzonden.

Verwijdering
Als overleg en pogingen om het gedrag van

de leerling te verbeteren niets hebben op-

geleverd is verwijdering een uiterste mid-

del. Wij zullen zorgvuldig en uitgebreid

overleggen met alle betrokkenen: ouders,

leerkracht, directie, interne begeleiding en

het bestuur van BOOR. Als het nodig is

nemen wij ook contact op met de Onder-

wijsinspectie en begeleidingsdiensten.

Voordat tot definitieve verwijdering over-

gegaan kan worden, heeft de school de

plicht om acht weken actief op zoek te gaan

naar een vervangende school. Pas als blijkt

dat geen van de benaderde scholen bereid

is de leerling op te vangen, mag deze ver-

wijderd worden. De leerling is tijdens deze

periode geschorst thuis, maar krijgt wel

huiswerk vanuit school mee.
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6.4 Pesten en gedrag
Anti Pestprotocol en Stappenplan Gedrag
De Pijler heeft een Anti Pestprotocol. Hierin

staat op welke signalen de leerkracht moet

letten, hoe hij hierop moet reageren en

welke stappen gezet moeten worden om dit

gedrag om te buigen. Voor kinderen met

problematisch en verstorend gedrag heeft

de school het Stappenplan Gedrag geschre-

ven. Onacceptabele vormen van (pest)ge-

drag zullen helaas ook bij ons op school

voorkomen. Zodra wij dit merken gaan wij

allereerst in gesprek met de betrokken leer-

lingen en maken duidelijke afspraken met

hen. Vervolgens houden wij het gedrag

nauwlettend in de gaten. Als het pestgedrag

aanhoudt zullen ook de ouders erbij worden

betrokken. Onder het kopje schoolregels

(paragraaf 6.1) beschrijven wij hoe wij vin-

den dat wij met elkaar om horen te gaan. 

Signaleren
Naast de leerkracht , heeft ook u als ouder

voor ons een belangrijke signalerende 

functie. Met name pesten en intimiderend

gedrag gebeurt vaak ongemerkt en wordt

op school niet altijd tijdig gesignaleerd. 

Als u merkt dat er sprake is van onaccepta-

bel gedrag, meldt dit dan direct bij de 

leerkracht op school. 

6.5 Vieringen 

Een viering is een activiteit van de hele

school waarbij alle groepen iets voorberei-

den en dit aan elkaar laten zien. Dit kan een

toneelstukje, dansje, liedje of versje zijn;

meestal rond een centraal thema. De school

beschikt over een vieringruimte met 

podium, geluid en theaterverlichting. 

Verspreid over het jaar worden er vier 

vieringen georganiseerd. Bij twee van deze

vieringen zijn ouders en andere familieleden

van harte welkom on te komen kijken naar

het optreden van de kinderen. Informatie

over dag en tijd vindt u terug op de website.

Als u komt kijken, verzoeken wij u dringend

op tijd te komen en te blijven totdat alle

groepen hebben opgetreden. 

6.6 Verjaardagen

Eén van de belangrijkste dagen in het jaar;

Uw kind is jarig! Dit mag gevierd worden in

de eigen groep, als ouders en kind dit zelf

ook willen. School is voorstander van een

eenvoudige en gezonde traktaties. U kunt

daarbij bijvoorbeeld denken aan iets van

groente of fruit. Bij de leerkracht kunt u

naar ideeën hiervoor informeren. Ook op de

website staan leuke suggesties voor ge-

zonde en lekkere traktaties. Iedere leerling

die een verjaardag viert, mag langs de 

groepen op de eigen etage/ in de eigen gang

om ook de leerkrachten van deze groepen te

trakteren.

Schoolbreed is er afgesproken dat leer-

krachten hun verjaardag vieren binnen de

eigen groep. Uiteraard kunnen leerkrachten

van een bepaalde bouw of locatie wel 

onderling afspreken dit gelijktijdig te doen.  
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De Brede School Kop van Zuid is een
samenwerkingsverband tussen de ba-
sisscholen de Pijler en de Clipper en
de drie kinderopvangorganisaties in de
wijk Kop van Zuid mogelijk gemaakt
door de gemeentelijke subsidie “Gelijke
kansen voor elk talent”. Gedurende
het jaar worden er twee blokken
Brede Schoolactiviteiten aangeboden.
Er wordt een gevarieerd activiteiten-
programma aangeboden, waaraan leer-
lingen van deze scholen in gemixte
samenstelling en naar keuze na school-
tijd, gratis kunnen deelnemen. Het aan-
bod wordt via een programmaboekje
kenbaar gemaakt aan de ouders.

De activiteiten zijn naast “het elkaar leren

kennen”, samenwerken, het bieden van ge-

lijke kansen en het ontplooien van talenten

gericht op het maken van verbinding met

de kerndoelen van het onderwijs. Hierdoor

wordt verdieping mogelijk op cognitief, fy-

siek, creatief en sociaal emotioneel gebied.

De Brede School activiteiten worden 

gegeven door vakdocenten en leveren niet

alleen een bijdrage aan de kerndoelen van

het onderwijs maar zijn ook

gericht op “het elkaar leren

kennen”, samenwerken, het

bieden van gelijke kansen en

het ontplooien van talenten.

De lessen zijn gesubsidieerd door de 

gemeente Rotterdam in het kader van 

“Gelijke kansen voor elk talent” en daarom

gratis. Van u als ouder wordt wel verwacht

dat u zelf uw kind brengt en haalt én ervoor

zorgt dat uw kind op tijd aanwezig is.

7.1 Werkwijze

Alle leerlingen van de Pijler en de Clipper

kunnen zich met toestemming van ouders

inschrijven voor een Brede School activi-

teit. Blok 1 start in september en loopt tot

eind november en blok 2 start in februari

en loopt door tot de meivakantie.

Hoe ontvang ik informatie?
Alle ouders waarvan het mailadres bekend

is op school, ontvangen per mail informatie

over het programma met een korte uitleg

over de verschillende activiteiten. Tevens

wordt de informatie over de Brede School

gecommuniceerd via de nieuwsupdate en is

terug te lezen op de nieuwspagina van de

website. Ouders die thuis geen gebruik

maken van internet kunnen deze informa-

tie bij de conciërge op school navragen.

Hoe schrijf ik in?
Voordat er een keuze wordt gemaakt, is

het belangrijk de activiteiteninformatie

goed door te nemen met uw kind(eren).

Dit voorkomt teleurstelling achteraf. 

32

7. Brede School / Leren Loont
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Inschrijven kan via het digitale inschrijffor-

mulier op de website. U kunt dit ingevuld

inleveren bij de conciërge of bij de leer-

kracht in de klas. Een e-mail verzenden

naar bredeschool@declipper.nl volstaat

ook. 

Selectie
Alle plekken worden gedeeld met de leer-

lingen van de twee deelnemende scholen.

Leerlingen worden zo veel als mogelijk 

ingedeeld bij hun eerste keus. Soms is dit

echter niet mogelijk ( rekening houdend

met de school, verdeling jongens/meisjes 

et cetera). Om zoveel mogelijk leerlingen

plek te kunnen bieden binnen onze Brede

School, wordt bijgehouden welke leerlingen

hebben meegedaan aan een activiteit. 

Bij de selectie van het tweede blok, krijgen

kinderen die in het eerste blok nog niet

hebben meegedaan voorrang.

Bevestiging deelname
Ouders van kinderen die ingedeeld zijn

voor een activiteit ontvangen per e-mail

bericht over de plaatsing, behalve als er

geen e-mail bekend is. Deze ouders ontvan-

gen de informatie op een andere manier.

Afmelden
We verwachten dat leerlingen elke week

meedoen als ze zijn ingedeeld voor een 

activiteit. Mocht het een keer toch niet 

lukken, dan horen wij het graag 

(bredeschool@declipper.nl).

Afsluiting
Aan het eind van een blok worden de

meeste activiteiten met ouders feestelijk

afgesloten. Per activiteit werkt dit anders.

Van de betreffende vakdocent ontvangen

ouders hierover bericht.

BSO’s  
Kinderen die na schooltijd naar een BSO

gaan, kunnen zich ook inschrijven voor een

Brede School activiteit. Omdat sommige 

locaties iets verder zijn, is er afgesproken

dat BSO Kiddoozz, BSO Kind van Zuid en

BSO Norlandia kinderen brengen en halen

van de volgende locaties: de kleine Pijler, 

de Clipper en de gymzaal naast de Wissel. 

Let hierbij op bij de keuze voor een 

activiteit. Ouders moeten ZELF afspraken

maken met de BSO over het halen en 

brengen op dinsdag en donderdag.

Eten en drinken
Het is toegestaan eten en drinken mee te

nemen naar een activiteit. Let wel, geen

chips of snoep. Aan het begin van de les 

of op een moment tussendoor wordt er 

gelegenheid geboden iets te eten en/of 

te drinken.

Afspraken 
Er is een aantal belangrijke afspraken die u

in acht dient te nemen als uw kind wenst

deel te nemen aan de Brede School activi-

teiten:

• De activiteiten vinden plaats na school-

tijd; u bent zelf verantwoordelijk voor

uw kind(eren).
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8.1 Sporttoernooien
Jaarlijks kunnen de kinderen vanaf groep 6

deelnemen aan een aantal sporttoernooien

op woensdagmiddag. De organisatie wordt

door de vakleerkrachten gymnastiek ver-

zorgd. Voor de begeleiding wordt zowel

een beroep op leerkrachten als op ouders

gedaan. Verspreid over het jaar wordt aan

een tiental toernooien deel genomen zoals

voetbal, handbal, hockey en atletiek.

8.2 Wijkmuziekschool
De Stichting Kunstzinnige

Vorming Rotterdam

(SKVR) verzorgt op veel

plekken in Rotterdam de

wijkmuziekschool. Kinde-

ren uit groep 6,7 en 8 kunnen hier gitaar,

dwarsfluit, viool of drums leren spelen.

Voor een heel jaar les betaalt u €150,-. 

Het instrument wordt in bruikleen 
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8. Activiteiten na schooltijd

• Bij te veel aanmeldingen kunnen kinde-

ren bij de tweede keuze worden ge-

plaatst. Geen tweede keuze ingevuld?

Dan bestaat de kans dat uw kind niet

wordt ingeloot.

• U dient uw kind(eren) zelf te brengen en

te halen. De BSO’s kunnen kinderen

brengen en halen van en naar de kleine

Pijler en de Clipper, maar u dient hier

vooraf zelf afspraken over te maken met

de BSO.

• Het is belangrijk dat u uw kind(eren)

blijft motiveren om te komen, want voor

tijd stoppen wordt niet op prijs gesteld. 

• Te vaak afwezig zonder kennisgeving,

kan uitschrijving tot gevolg hebben.

• Wijzigingen dient u tijdig door te geven

(telefoonnummer, emailadres), zodat u

goed bereikbaar bent voor de Brede

School. U dient bereikbaar te zijn voor

vakkrachten die de activiteit verzorgen.

7.2 Contact

Voor vragen over de Brede School kunt u

terecht bij Naz Doymaz. Zij is voornamelijk

tijdens Brede School tijden telefonisch 

bereikbaar op 06-18811578. 

U kunt haar ook mailen via

bredeschool@declipper.nl.

Wilt u dringend iemand spreken over de

Brede School en is Naz niet bereikbaar?

Neem dan contact op met school.
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gegeven. Behandel het netjes. Voor het 

instrument moet een borg van €25,- 

worden betaald. Iedere donderdag wordt

er les gegeven door een muziekleraar. 

Soms is er een optreden voor ouders en aan

het eind is er een voorstelling in een echt

theater. De lessen worden vanaf het

schooljaar 2019-2020 gegeven op de

kleine Pijler.

8.3 Monument Loods 24

Onze school heeft het monument “Loods

24”aan de Stieltjesstraat geadopteerd. 

Dit monument staat op de plek waar van-

daan Joden in de Tweede Wereldoorlog

naar de concentratiekampen werden gede-

porteerd. Op de plaquette bij dit monu-

ment staan de namen gegraveerd van 686

gedeporteerde kinderen in de leeftijd van 

0 tot 12 jaar. Elk jaar, op de vrijdag voor 

de meivakantie, leggen de leerlingen van

groep 8 bloemen neer ter nagedachtenis.

Tijdens deze bijeenkomst lezen zij ook zelf

gemaakte gedichten voor. Ouders en 

belangstellenden zijn bij deze ceremonie

van harte welkom.

8.4 Kinderboekenweek

Ieder jaar besteedt de school aandacht aan

de Kinderboekenweek in de vorm van een

schoolbreed project. In alle klassen 

besteedt men dan veel aandacht aan

leespromotie. De kinderen knutselen, 

tekenen en schrijven ook. Centraal staat

het thema van de Kinderboekenweek. 

Dit is ieder jaar weer anders. Er komen

illustratoren, schrijvers en/of kunstenaars

op school die lessen geven aan de kinderen.

Ook ouders kunnen hierin een actieve rol

spelen als zij een beroep of hobby 

uitoefenen dat aansluit bij dit project. 

Alle activiteiten leiden naar een viering en

een projectavond waarbij u als ouders

wordt uitgenodigd. Op de projectavond is

ook altijd een boekhandel aanwezig waar u

de mooiste en nieuwste boeken kunt

kopen.

8.5 Voorleeswedstrijd

In de maanden januari en februari kunnen

kinderen zich in de groepen 5 t/m 8 opge-

ven voor de voorleeswedstrijd. In de klas

lezen kinderen op hun mooist voor aan de

andere kinderen in de klas. Er wordt gelet

op de juiste intonatie, de presentatie van

het gekozen boek en of er wordt gelezen

met stemmetjes. In elke klas wordt 

uiteindelijk de voorleeskampioen gekozen!

De voorleeskampioen mag voorlezen voor

een groep 1-2, 3 of 4. Met de voorleeswed-

strijd willen wij de kinderen motiveren om

te blijven (voor)lezen.
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9.1 Schooltijden

Kwartiertje
De schooltijden van de grote Pijler en de kleine Pijler verschillen een kwartier. Hierdoor

hebben ouders tijd om eventueel kinderen van beide locaties te begeleiden. De schooldeu-

ren worden in de ochtend tien minuten en in de middag vijf minuten voor aanvang van de

lessen geopend. Bij slecht weer gebeurt dit eerder en mag er in de hal worden gewacht. 

Op tijd
De lessen starten zodra de bel gaat. Dat houdt in dat u ervoor dient te zorgen dat uw kind

op tijd op school komt. Eenmaal op school dient u ook voor het gaan van de bel afscheid te

nemen van uw kind. Heeft u een belangrijke vraag aan de leerkracht, dan verzoeken wij u

hiervoor een aparte afspraak te maken met de leerkracht na schooltijd.  

9.2 Vakanties

Herfstvakantie ma 19-10-2020 t/m vr 23-10-2020

Sinterklaas vr 04-12-2020 middag vrij

Kerstvakantie ma 21-12-2020       t/m vr 01-01-2021

Voorjaarsvakantie ma 22-02-2021       t/m  vr 26-02-2021

Pasen          vr 02-04-2021       t/m ma 05-04-2021

Koningsdag di 27-04-2021   hele dag vrij

Meivakantie       ma 03-05-2021     t/m vr 14-05-2021 incl Hemelvaart

Pinksteren       ma 24-05-2021      hele dag vrij

Zomervakantie ma 19-07-2021 t/m  vr 29-08-2021
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9. Praktische zaken

De grote Pijler

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08:30 – 12:00 08:30 – 12:00 08:30 – 12:30 08:30 – 12:00 08:30 – 12:00

13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00

De kleine Pijler

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08:45 – 12:15 08:45 – 12:15 08:45 – 12:45 08:45 – 12:15 08:45 – 12:15

13:15 – 15:15 13:15 – 15:15 13:15 – 15:15 13:15 – 15:15
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9.4 Verlof
Vanaf het moment dat uw kind vijf jaar is, is

het officieel leerplichtig. U mag uw kind dan

niet langer zonder geldige reden thuis hou-

den. Extra vrij kan ook alleen verleend wor-

den als er een gegronde reden voor is

(bijvoorbeeld een huwelijk of een jubileum).

Dit extra verlof moet u altijd vooraf en

schriftelijk aanvragen. Verlof voor de 

dokter, het ziekenhuis, religieuze feesten,

begrafenissen en dergelijke regelt u 

gewoon rechtstreeks met de eigen 

leerkracht, tenzij anders vermeldt in de

nieuwsbrief. Wel stellen wij een briefje

hierbij verplicht zodat wij de afwezigheid

kunnen verantwoorden aan de inspectie of

leerplicht-ambtenaar.

Extra Vakantieverlof
Voor vakantieverlof buiten de reguliere

schoolvakanties om zullen wij slechts in 

uitzonderingsgevallen toestemming 

verlenen. Dit verzoek dient u tenminste zes

weken voor aanvang bij de directie van 

de school aan te vragen. De directie is 
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Extra vrije dagen groep 1 t/m 8
vrijdag       02-10-2020                        dinsdag      06-04-2021

vrijdag 20-11-2020 maandag 26-04-2021

maandag   01-02-2021                         donderdag    15-07-2021

dinsdag         02-02-2021                        vrijdag 16-07-2021

donderdag 01-04-2021  

9.3 Studie(mid)dagen

Na- en bijscholing vormen een wezenlijk onderdeel van het beroep van

leerkracht. De kinderen maken in een schooljaar meer uren dan wettelijk

verplicht. Dit biedt de mogelijkheid de kinderen een aantal (mid)dagen

extra vrij te geven zodat het team onderwijsinhoudelijk kan vergaderen.

De geplande studie(mid)dagen vinden plaats op:

maandag    31-08-2020             donderdagmiddag   28-01-2021

donderdagmiddag    17-09-2020         vrijdag     19-02-2021 

dinsdagmiddag    03-11-2020      maandagmiddag      15-03-2021

dinsdagmiddag        24-11-2020       vrijdag                25-06-2021
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gebonden aan afspraken met de leerplicht-

ambtenaar van de gemeente Rotterdam. 

Zo kan uw vakantieverlof nooit aansluiten

op de zomervakantie en zal er altijd een

werkgeversverklaring gevraagd worden. 

Bij bezwaren tegen het besluit van de di-

rectie en de leerplichtambtenaar kunt u

binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad

van State. De school hanteert als beleid dat,

indien er niet volgens de hierboven 

vermelde regeling wordt gehandeld, de

leerplichtambtenaar altijd wordt ingelicht.

Vervolgens kan er een boete aan u worden

opgelegd.

9.5 Religieuze feestdagen

De meeste vakanties in Nederland zijn 

gepland rond christelijke feestdagen. 

Onze maatschappij kent echter meerdere

religies en culturen die andere feestdagen

kennen. Als openbare school houden wij 

zoveel mogelijk rekening met andere 

religies. Indien feestdagen van uw religie

afwijken kunt u een schriftelijk verzoek 

indienen voor een extra vrije dag.

9.6 Wendagen

Alle kinderen die vier jaar worden krijgen

zes weken voor hun vierde verjaardag van

de leerkracht een uitnodigingskaart. Zij

mogen op onze school vijf ochtenden of

middagen komen wennen. De kinderen

maken kennis met de leerkracht, de andere

kinderen in de klas, de materialen en de

schoolregels. Zo zijn zij al een beetje ge-

wend als ze echt naar school gaan. Dit geldt

niet voor de kinderen die in juni, juli, augus-

tus of september zijn geboren, afhankelijk

hoe de vakanties vallen in het schooljaar.

Zij gaan direct na de zomervakantie naar

school. Deze nieuwe kleuters worden wel

uitgenodigd om in de laatste schoolweek

voor de zomervakantie een uurtje te komen

kennis maken met de leerkracht en met de

kinderen die na de vakantie terugkeren in

de groep.

9.7 Informatieavond

Aan het begin van ieder schooljaar verzor-

gen wij een avond waarin u in de groepen

alle informatie krijgt over hoe wij het on-

derwijs bij ons op school georganiseerd

hebben. Daarnaast ontvangt u een speciale

nieuwsbrief waarin u wordt geïnformeerd

over de onderwijsvernieuwingen die wij in-

gevoerd hebben en verder gaan invoeren. 

9.8 Website

Onze school beschikt over een website

(www.obsdepijler.nl). U vindt alle informa-

tie uit onze gids ook op de site. U kunt alles

online op uw gemak nalezen. Aangevuld

met onder andere nieuws over activiteiten,

berichten uit de klassen, de bijgewerkte

agenda en nieuwsberichten. Elke week ont-

vangt u van school een update in uw mail-
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box. Hiervoor dient u zich aan te melden via

de homepage van de website. 

9.9 Buitenschoolse opvang

Iedere basisschool is verplicht kinderopvang

aan te bieden. De Pijler heeft gekozen voor

het zogenaamde makelaarsmodel. Er zijn

contracten afgesloten met verschillende

professionele organisaties voor kinderop-

vang, waar nauw mee samen gewerkt

wordt. Deze organisaties zijn Norlandia Kin-

deropvang, Kiddoozz Kinderopvang, Talent-

college, KleurPaleis en Kind van Zuid. Deze

organisaties verzorgen de opvang van uw

kind van 4-12 jaar voor en na schooltijd.

Maar ook tijdens studiemiddagen, leerling-

vrije werkdagen en in de vakanties (van

07.30- tot 18.30 uur). U dient hier wel zelf

contact over op te nemen met de BSO. Nor-

landia en Kiddoozz maken hiervoor onder

meer gebruik van ruimtes op de kleine Pijler.

Norlandia Kinderopvang
Willem Hedaweg 3

3043 AZ Rotterdam

Tel. 010-2132027

https://norlandia.nl

klantendesk@norlandia.nl  

Kiddoozz Kinderopvang
Eckardstraat 42-52 

3077 XD Rotterdam

Tel. 0102041820

www.kiddoozz.nl

info@kiddoozz.nl 

Kind van Zuid
Entrepotstraat 7

3071 JA Rotterdam

Tel. 0102150050

www.kindvanzuid.nl

info@kindvanzuid.nl

Het Talentencollege 
Hilledijk 97A

3072 RE Rotterdam

Tel. 0102004455

www.peutercollege.nl

secretariaat@peutercollege.nl 

Het KleurPaleis
Oranjeboomstraat 209

3071 SJ Rotterdam

Tel. 0103073930

www. Het KleurPaleis.nl 

info@KleurPaleis.nl

9.10 Kamp

Elk jaar wordt er naar uitgekeken; groep 8

gaat op kamp. Wij zullen dit jaar weer 

verblijven op Kampeerboerderij Land van

Kleef in Loon op Zand. Een ruim huis met

een groot afgezet stuk grond eromheen.

Een zeer mooie locatie voor educatieve,

sportieve en sociale activiteiten.

Wij kiezen ervoor om het kamp vroeg in het

schooljaar, de week vóór de herfstvakantie,

te organiseren. De kampweek bevordert de

onderlinge sociale sfeer en werkt positief

bij de groepsvorming. Een deel van de kos-
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ten van het kamp wordt uit het schoolfonds

betaald, omdat deze groep niet op school-

reis gaat. Voor het overige deel van de 

kosten ontvangt u van ons een rekening.

9.11 Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda

van de Pijler en de ouders van onze leerlin-

gen. Bij het brengen en halen van kinderen

ontstaan soms onveilige situaties. School

doet een dringend beroep op uw verant-

woordelijkheidsgevoel. 

Help ons de verkeerssituatie voor alle 

kinderen veiliger te maken:

• Breng uw kind bij voorkeur met de fiets

of lopend naar school. Fietsen dienen te

worden geplaatst in de fietsenrekken. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de

fiets (school is niet aansprakelijk voor

onder meer schade of diefstal).

• Stoppen bij de gele streep, of of de stoep

of ‘dubbelparkeren’ met de auto is niet

toegestaan. Maak gebruik van de par-

keerplaatsen rondom school indien u

toch met de auto naar school komt.

• Spreek elkaar (op een respectvolle 

manier) aan op ongewenst gedrag. 

Alleen met elkaar kunnen wij zorgdra-

gen voor een veilige schoolomgeving.

9.12 Zwemmen
Groep 4 en 5
De groepen 4 en 5 van

onze school gaan zwem-

men; in het zwembad Afri-

kaanderplein. Bij het zwemmen ligt de

nadruk op het halen van het A-diploma en

eventueel het B-diploma. Kinderen die al

meerdere diploma’s hebben, krijgen de

kans om op hun niveau door te gaan en

kunnen zeker nog diploma’s halen. De

zwemdag en de zwemtijd wordt bij aanvang

van het schooljaar bekend gemaakt.

Het is aan te raden geen horloges, sieraden

of andere waardevolle spullen mee te

nemen naar het zwembad. Als er iets kwijt

raakt, is de school hier niet aansprakelijk

voor.

Vakantiezwemmen
Voor kinderen die na twee jaar zwemles

geen zwemdiploma hebben gehaald, biedt

de gemeente Rotterdam de mogelijkheid

dit alsnog te doen via het zogenaamde 

vakantie zwemmen. In de herfst-, kerst-,

voorjaars- en meivakantie kunnen deze 

kinderen gratis zwemles krijgen en zo toch

hun diploma halen.

9.13 Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken

uit onze samenleving en neemt een steeds

belangrijker plaats in. Wettelijk moet er En-

gelse les gegeven worden in de groepen 7
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en 8. Onze school start met het geven van

Engels in groep 5. De methode die hiervoor

gehanteerd wordt, maakt veel gebruik van

digitale native speakers en het digibord.

Kinderen krijgen dus vaak de taal te horen

zoals die gesproken hoort te worden.

9.14 Levensbeschouwelijk 
onderwijs

De financiering van het levensbeschouwe-

lijk onderwijs is centraal geregeld; de 

overheid heeft subsidie beschikbaar ge-

steld. De afgelopen jaren heeft een peiling

onder de ouders van de Pijler echter

aangetoond dat de belangstelling voor 

Humanistisch Vormingsonderwijs, 

Christelijk of Islamitisch godsdienstonder-

wijs erg laag is. Daarom kunnen wij deze

lessen niet aanbieden.

9.15 Mobiele telefoons

Mobiele telefoons zijn niet meer weg te

denken uit het straatbeeld en uit het leven

van veel van onze kinderen. Steeds jonger

krijgen de kinderen al een mobieltje. 

Op school is het gebruik van mobiele 

telefoons echter niet toegestaan. 

Voor eventueel verlies of diefstal van een

mobieltje is de school niet aansprakelijk.

9.16 Ontruimingsplan
Zoals bij iedere openbare gelegenheid, 

hebben ook wij een ontruimingsplan dat 

bij brand of andere calamiteit in werking

treedt. In iedere ruimte treft u de samen-

vatting van dit plan aan. De ontruiming

wordt regelmatig geoefend op zowel de

grote Pijler als de kleine Pijler. Bij oefenin-

gen en calamiteiten gaat er een duidelijk

alarmsignaal af. Daarnaast beschikt de

school over voldoende leerkrachten met

een BHV-training (bedrijfshulpverleners).

9.17 Tevredenheidenquêtes

Als school doen wij ons uiterste best om te

zorgen dat de kinderen en de ouders zich

thuis voelen. Wij proberen een veilige 

omgeving, een prettige sfeer en een goed

leerklimaat te creëren. Iedere drie jaar

meten wij bij de ouders, leerlingen en leer-

krachten de tevredenheid over de school.

De enquêtes worden centraal aangestuurd

vanuit het bestuur en worden schriftelijk

dan wel via internet afgenomen, zodat van

alle scholen informatie wordt verkregen.

Op deze manier wil het bestuur de kwaliteit

blijven toetsen. Ook op schoolniveau zullen

wij de uitkomsten gebruiken om ons onder-

wijs en onze service verder te verbeteren.

Als school willen wij graag luisteren naar

de signalen van ouders, leerlingen en leer-

krachten en openstaan voor uw ideeën en

meningen.
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9.18 Verzekering
Een ongelukje zit in een

klein hoekje, zeker bij

kinderen. Alle kinderen

van de Pijler zijn verze-

kerd tegen ongevallen, tijdens hun verblijf

op school, onderweg van huis naar school

en terug. Ook tijdens door de school geor-

ganiseerde uitstapjes zijn ze verzekerd. 

Een ongeval moet wel binnen 48 uur 

gemeld worden aan de verzekeringsmaat-

schappij. Formulieren hiervoor zijn op

school verkrijgbaar. Voor schade aan

kleding, brillen e.d. zijn de kinderen nooit

verzekerd.

9.19 Vereniging voor Openbaar 
Onderwijs (VOO)

Deze gids staat bomvol informatie. Toch

kan het voorkomen dat u nog vragen heeft.

Vragen over de school kunt u stellen aan

één van de leerkrachten of de directie. 

Vragen over het onderwijs in het algemeen

en vragen die u liever eerst met een onaf-

hankelijk iemand wilt doorspreken, kunt u

voorleggen bij de Vereniging voor Open-

baar Onderwijs (VOO) www.voo.nl  Dit is

de vraagbaak voor ouders/verzorgers over

openbaar onderwijs. Telefonisch bereik-

baar op 036-5331500. Een ander ouderad-

viesorgaan voor opvoeding en onderwijs is

Ouders van waarde, www.ouders.net en 

telefonisch bereikbaar via 0343- 51343

van 08.30 - 12.30 uur.

42

PIJL_gids2020_Opmaak 1  27-7-2020  11:55  Pagina 42



43

PIJL_gids2020_Opmaak 1  27-7-2020  11:55  Pagina 43



    
 

www.obsdepijler.nl
Hoofdlocatie 
De Pijler
W.G. Witteveenplein 10
3071 MA Rotterdam 
Tel: (010) 2900 290

Dependance:
De kleine Pijler
Rijtuigweg 1
3071 ZA Rotterdam
Tel: (010) 4852 952
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