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Voorwoord

De nieuwe kalender/ schoolgids!
We hebben gekozen voor twee (school)gidsen, een A en een B-gedeelte.
Allereerst het A-gedeelte. In dit deel vindt u zaken als gymroosters, vakanties e.d.
Dit gedeelte wordt jaarlijks aangepast.
Achterin vindt u de jaarkalender waar u zelf ook nog het een en ander in kunt noteren. Waar OV (onder
voorbehoud) achter de activiteit staat, is deze datum nog niet definitief.
In het B-deel leest u over onze visie op het onderwijs en de leerling, de werkwijze van de school en hoe wij met
elkaar omgaan. Dit deel kunt u vinden op onze website: www.margrietschoolermelo.nl
We wensen u veel leesplezier!
Natuurlijk wordt er nergens gehakt zonder de bekende spaanders, mocht er iets niet duidelijk zijn of verkeerd
vermeld, dan hoor ik dat graag van u!
Met vriendelijke groeten, mede namens het team,
Riet Teunissen
September 2019
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1.

St. VPCO

Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs

Stichting Voor Protestants Christelijk Onderwijs te Ermelo
De Margrietschool is één van de zes VPCO scholen in Ermelo.
De St. VPCO heeft als kerntaak het leveren en verzorgen van protestants-christelijk basisonderwijs in
de gemeente Ermelo. De St VPCO biedt onderwijs aan voor alle leerlingen die haar scholen bezoeken
en waarvan de ouders de grondslag respecteren.
De basis van waaruit wordt gewerkt en die wordt uitgedragen is en blijft de Bijbel als Gods Woord,
geïnterpreteerd vanuit de protestants-christelijke traditie.
Er is ruimte voor verschil in beleving van het christelijk geloof, met respect voor andere
levensovertuigingen.
In het onderwijs worden accenten gelegd op een veilige omgeving voor de leerlingen, het
samenwerken en het zorg dragen voor elkaar.
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Organisatie:
De directeuren van de scholen zijn integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het
stichtingsbeleid op schoolniveau en de dagelijkse gang van zaken binnen hun school met
inachtneming van een door het bestuur vastgesteld bestuurs- en managementstatuut.
Algemeen directeur VPCO:
Dhr. H. Norder a.i.
Secretaresse VPCO Ermelo:
Mw. E. Gouwenberg

bestuurder@vpcoermelo.nl
info@vpcoermelo.nl

Bestuurssamenstelling 2019-2020
Informatie over bestuurssamenstelling kunt u vinden op: www.vpcoermelo.nl

Adresgegevens St. VPCO Ermelo
Secretariaat
Postadres
Postcode
Bezoekadres
Telefoon
E-mail
Website

: St. VPCO Ermelo
: Postbus 284
: 3850 AG Ermelo
: Putterweg 7B Ermelo
: 0341- 559876
: info@vpcoermelo.nl
: www.vpcoermelo.nl
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2.

Jaarverslag 2018-2019

Personeel
Met meer kleuters dan in de voorgaande jaren waren we erg blij dat we door het bestuur in staat werden
gesteld om een extra kleutergroep op te starten.
Bianca van de Veen is in augustus begonnen als leerkracht van de extra kleutergroep.
Ingeborg Moret en Rozemarijn Sluijter zijn dit jaar aan de slag gegaan als Intern Begeleider.
De ambulante dagen werden in de groepen waargenomen door Simon Jagt en Joke van Til die ook in augustus
aan het werk is gegaan op de Margriet.
Ziekte
De ziektevervanging voor een aantal zieke collega’s is grotendeels opgevangen door collega’s vanuit het team.
Geweldig dat zij zich zo ingezet hebben om in deze tijd van schaarste op de ‘vervangingsmarkt’ hun zieke
collega’s te vervangen.
Gelukkig konden we ook een beroep doen op onze oud-collega’s Nel Dijkema en Hermien Jansen!
Afscheid
Per 1 februari 2019 hebben we afscheid genomen van Eliza Postma, zij is vertrokken naar de VCO Harderwijk.
Na overbrugging van 1 maand mochten we per 1 maart Martin van de Scheur benoemen in groep 7.
Vrijwilligers
Met de komst van leerlingen die onze taal (nog) niet beheersen konden we gelukkig een beroep doen op de
vrijwilligers die de kinderen hebben begeleid.
Op verschillende momenten in de week zijn de vrijwilligers actief geweest.
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Onderwijsinhoudelijk
Lezen
In de groepen 1 en 2 zijn we dit jaar gestart met de methode voor voorbereidend lezen: Kleuterplein.
In groep 3 leerden de kinderen lezen met de methode voor aanvankelijk lezen: Lijn3.
We hebben ook dit jaar weer (in samenwerking met de Bibliotheek NW-Veluwe) gewerkt met ons Leesplan We
willen met dit plan technisch lezen op een hoger niveau te brengen. In de groepen is o.a. gewerkt aan
boekpromotie en tutorlezen. We hebben 2 leescoördinatoren die de aandacht blijven vestigen op het belang
van lezen!
Snappet
Dit jaar hebben we, na een aantal evaluatievergaderingen, gekozen om door te gaan met het werken met
Snappet.
Wat is Snappet?
Snappet is een adaptief digitaal systeem dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen
verwerken de leerstof die is aangeboden op tablets. Door de opgebouwde data is het mogelijk dat de
leerlingen, naast de basisinstructie, op hun eigen niveau kunnen werken.
De belangrijkste kenmerken van Snappet:
Feedback
Met Snappet ontvangen de leerlingen directe feedback na het maken van een opgave waardoor zij gelijk
weten of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt. Leerkrachten krijgen door het gebruik van Snappet direct
en continue inzicht in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en van de hele groep. Deze
feedback kan direct worden ingezet om het leerproces te verbeteren.
Adaptief werken
Leerlingen hebben de mogelijkheid om met Snappet te werken aan leerdoelen die aansluiten op hun eigen
niveau. Bij adaptieve opgaven wordt de uitdaging van de opgaven aangepast aan de leerbehoeften van de
leerling.
8

Leren zichtbaar maken.
Het ingeslagen traject Leren zichtbaar maken werd dit jaar voortgezet.
De leerlingen zijn zich meer bewust van wat ze leren op school en waarom ze dit moeten leren. Aan het begin
van de les wordt het doel aan de kinderen kenbaar gemaakt, na de les volgt een korte evaluatie om te zien of
het doel behaald is.
Ook kunnen de leerlingen, samen met de leerkracht, (mee)bepalen wat hun volgende streefdoel gaat worden.
Kinderen werken zeer gemotiveerd(op hun tablet) aan hun doelen.
Vanaf de kleutergroepen werken we aan het zichtbaar maken van lesdoelen. In de kleutergroepen worden de
behaalde doelen op een poster in de groep gehangen.
Talenten
Ook dit schooljaar hebben we in groepen en groepsdoorbrekend gewerkt aan onze Talentenontwikkeling. De
kinderen hebben workshops kunnen volgen die geleid werden door gepassioneerde mensen die de leerlingen
deelgenoot hebben gemaakt van hun talent.
Ook hebben de kinderen in groepen (bestaande uit leerlingen van groep 1 t/m 8) elkaars talenten kunnen
ontdekken. En dat leverde verrassende ontdekkingen en voorstellingen op!
De leerlingen hebben ‘talententekeningen’ gemaakt om te laten zien waar zij hun talent zien. Er is ook gewerkt
met het Talentenkwaliteitsspel. Alle leerlingen houden in hun portfolio zelf hun ontwikkeling bij.
Tehatex
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben dit schooljaar een aantal keren kunnen intekenen op workshops
voor Tehatex. De workshops werden (groepsdoorbrekend) gegeven. Het was mooi om te zien dat de kinderen
in de verschillende leeftijdsgroepen elkaar ondersteunden om samen tot mooie resultaten te komen.
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Zorg
Ook dit jaar werden onze zorgleerlingen intensief begeleid door de IB-ers en onderwijsassistent.
Er zijn les-observaties voor individuele leerlingen en groepen uitgevoerd. Ook zijn er met leerlingen
kindgesprekken gehouden en toetsen afgenomen. Verschillende leerlingen hebben individuele begeleiding
ontvangen.
Een aantal keren per jaar zijn er groepsbesprekingen gehouden waarbij alle leerlingen en hun resultaten
werden doorgesproken. Er zijn ook regelmatig gesprekken met ouders gevoerd wanneer er zorgen waren over
hun kind.
Ook dit jaar konden we weer gebruik maken van de expertise van Mw. Rian Vonhof, orthopedagoog in dienst
van de VPCO. Zij is door de VPCO aangesteld als ambulant begeleider voor alle VPCO basisscholen in Ermelo.
We doen een beroep op haar expertise als we meer dan gewone zorgen hebben over de ontwikkeling van
onze leerlingen en graag iemand van buitenaf mee willen laten kijken en denken.
Zeeluwe (samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs)
Vanwege de inzet van onze eigen ambulant begeleider, hebben we het afgelopen jaar alleen maar de hulp van
Zeeluwe ingeschakeld om een toelaatbaarheidsverklaring voor verwijzing naar een speciale (basis) school aan
te vragen.

•
•
•
•
•
•

Met de gelden van het samenwerkingsverband zijn leerlingen extra begeleid door IB-er, onderwijsassistent en
leerkrachten. Het ging hierbij om leerlingen met:
een leerachterstand
sociaal –emotionele problemen
taalachterstand
problemen op het gebied van lezen, spellen en rekenen
motorische problemen
PPD-nos, ADD, ADHD en dyslexie
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Intraverte
Ook dit jaar heeft Intraverte weer gebruik gemaakt van de gymzaal. Kinderen vanuit heel Ermelo komen naar
de Margriet voor een stukje extra begeleiding. Prettig voor de kinderen van onze school die naar Intraverte
gaan, zij hoeven de deur niet uit!
Wat is Intraverte?
‘’Wij zijn er voor kinderen bij wie de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Bijvoorbeeld voor kinderen die
weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, moeite hebben met een
scheiding of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan.
Maar ook wanneer motorische vaardigheden achterblijven zoals schrijven, fietsen, klimmen en rennen.
Wij helpen kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; dus via spel en beweging!’’
KiVa
Als KiVa gecertificeerde school hebben we ook dit jaar In de groepen 1 t/m 8 gewerkt met het KiVaprogramma. Voor meer informatie zie: Schoolgids 2019-2020 op onze website.
Lentekriebels
Dit jaar hebben we schoolbreed weer deelgenomen aan het programma “Lentekriebels”
De ‘Week van de Lentekriebels’ is een landelijke projectweek over relationele- en seksuele vorming voor de
groepen 1 t/m 8.
Gezonde school
Onze school is in het bezit van het landelijke vignet ’Gezonde School’. Het vignet Gezonde School is een
erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en
medewerkers. Wij hebben het vignet behaald op de deelgebieden: Welbevinden en Sociale veiligheid.
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Burgerschap
Ook dit jaar hebben we ouderen met een uitnodiging betrokken bij ons kerstfeest.
Na de viering van het paasfeest hebben de kinderen een bloem met een mooie wens bij het Henriëtte van
Heemstrahuis, de IJsvogel, de Vijverhof en omwonenden van de school gebracht.
Het afgelopen schooljaar zijn er elke maandagmorgen kleine groepjes kinderen uit groep 2 o.l.v. ouders naar
de IJsvogel geweest om te bewegen met de bewoners. Van beide kanten is het project als zeer positief
geëvalueerd.
Op deze wijze willen we de leerlingen in contact brengen met de ouderen die in de genoemde voorzieningen
wonen en andere bewoners rondom de school.
We hebben de kinderen bewust gemaakt van de wereld om zich heen door deel te nemen aan o.a.
Kinderpostzegelactie, , sponsorloop door leerlingen voor het goede doel, Pleinfeest i.s.m. organisatie Edukans,
onze adoptiekinderen uit Haïti en Ethiopië en zendingsprojecten van Twin Kids.
Verder hebben de leerlingen door diverse excursies geleerd over dingen van toen en nu.
•

•
•

Scholing
Met het team hebben we een tweetal (onderwijsinhoudelijke) studiedagen gevolgd.. Een studiedag werd
georganiseerd door VPCO Ermelo. De cursus met als onderwerp ‘’Kindgericht Onderwijs”’ werd gegeven door
Machiel Karels van Wij Leren. “’Hoe gaan wij onze school in-en van de toekomst vormgeven”’ was het
onderwerp van de studiedag o.l.v. Albert de Boer van de IJsselgroep. N.a.v. de studiedag zijn er lijnen uitgezet
die in het schoolplan terug zijn te vinden.
Het hele team is bijgeschoold op het gebied van BHV.
Een deel van het team heeft cursussen via de Cadenza E-learning gevolgd.
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•
•
•
•
•
•

Een ouder en een collega hebben zich bijgeschoold op het gebeid van NT2 om onze niet Nederlandstalige
kinderen goed te kunnen begeleiden.
Een collega heeft de 2-jarige scholing “’Bewegingsonderwijs in de basisschool”’ met succes afgesloten.
Een collega heeft het afgelopen jaar scholing IB gevolgd en deze met een positief resultaat afgesloten.
Een aantal collega’s heeft cursus gevolgd om de KiVa lessen te mogen geven.
De Intern Coördinator Opleidingen heeft studiedagen aan de CHE en Marnixacademie gevolgd op het gebied
van studentenbegeleidng.
De directeur heeft cursussen gevolgd in het kader van herregistratie registerdirecteur.
Pleinfeest
In mei zijn we gestart met een actie door de kinderen voor het Pleinfeest. Een sponsorloop heeft het prachtige
bedrag van €4200.00 opgebracht! Dit jaar gaat de helft van de opbrengst van het Pleinfeest naar Cajamarca in
Peru, waar het geld ingezet gaat worden op een school voor dove kinderen. De andere helft gaat naar onze
eigen school. Dit jaar willen we een nieuw speelhuisje voor de kinderen aanschaffen.
Tot slot
Een school kan niet zonder de hulp van vrijwilligers en ouders. We zijn dan ook bijzonder blij dat er weer
zoveel mensen zich in hebben gezet voor de Margriet en haar leerlingen. Uw hulp was ook dit jaar weer
onontbeerlijk, waarvoor onze welgemeende dank!
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3. Uitstroom leerlingen naar Voortgezet Onderwijs.
(Centrale) eindtoets groep 8 Cito

In het schema hieronder vindt u de plaatsing van leerlingen naar de verschillende vormen van voortgezet
onderwijs van de afgelopen 3 jaar.
Schoolkeuze groep 8 in percentages van 2017-2019:
Eindscore 2017
537.3
VMBO Basis
VMBO kader VMBO TL
VMBOTL/Havo
18
18
13
Eindscore 2018
528.2
VMBO basis
VMBO kader VMBO TL
VMBOTL/Havo
3
28
38
3
Eindscore 2019
535.5
VMBO basis
VMBO kader VMBO TL
VMBO TL/Havo
40
15
10

Havo
6

Havo/VWO
13

Havo
7

Havo-VWO
14

HAVO
25

Havo/VWO

VWO
19

T- VWO
13
T- VWO

7
VWO
10

T-VWO
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4.

Organisatie

Directie:
Mw. H. Teunissen
Waarnemend bij afwezigheid directeur
Dhr. J. van Santen
Intern begeleider
Mw. R.S. Sluijter-Kamp
Mw. I.E.M. Moret
Groepsleerkrachten:
Mw. E. N. Pieters-Steenhoek
Mw. J. Hoogteijling-van Beek
Mw. W.M. Wolfs-Fredrikze
Mw. I.E.M. Moret
Mw. R. Straetemans
Mw. R.S. Sluijter-Kamp
Mw. H.B. .Zandbergen-Brugman
Mw. E. Koelewijn
Mw. G. Gopalrai-van de Beek
Dhr. M. van de Scheur
Dhr. S. Jagt
Mw. J. van Til
Mw. B. van de Veen
Dhr. C. Louwerse
Onderwijsassistente
Mw. M. Bruins Slot- de Zwaan

Telefoonnummer school: 0341-557900
dir.margrietschool@vpcoermelo.nl
jackvansanten@vpcoermelo.nl
rozemarijnsluijter@vpcoermelo.nl
ingeborgmoret@vpcoermelo.nl
estherpieters@vpcoermelo.nl
jacobinehoogteijling@vpcoermelo.nl
wiljawolfs@vpcoermelo.nl
ingeborgmoret@vpcoermelo.nl
rachelstraetemans@vpcoermelo.nl
rozemarijnsluijter@vpcoermelo.nl
hermazandbergen@vpcoermelo.nl
ellenkoelewijn@vpcoermelo.nl
ginettegopalrai@vpcoermelo.nl
martinvandescheur@vpcoermelo.nl
simonjagt@vpcoermelo.nl
jokevantil@vpcoermelo.nl
biancavandeveen@vpcoermelo.nl
corlouwerse@vpcoermelo.nl
moniquebruinsslot@vpcoermelo.nl

Het team van de
Margrietschool bestaat uit
een directeur, intern
begeleiders,
groepsleerkrachten en een
onderwijsassistent.
Bij afwezigheid van de
directeur is een
groepsleerkracht
aanspreekpunt binnen de
school. Iedere groep heeft
zijn vaste leerkracht(en),
zodat de goede voortgang
van het onderwijs zoveel
mogelijk gewaarborgd
wordt.
De (buitenschoolse)taken
en werkzaamheden in de
school zijn een
gemeenschappelijke zaak
van het hele team.
Daarom zijn de taken
onderling verdeeld, zodat
ieder betrokken is bij de
school en kan werken in
een plezierige sfeer
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5.

Groepsverdeling 2019-2020

Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1a
Groep 1b
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5/6
Groep 7
Groep 8

Ingeborg
Bianca
Esther
Wilja
Rozemarijn
Ginette
Martin
Jack

Ingeborg
Bianca
Esther
Wilja
Simon
Ginette
Martin
Jack

Joke
Bianca
Monique/Herma
Wilja
Simon
Ginette
Cor
Jack

Joke
Bianca
Herma
Rachel
Simon
Jacobine
Martin
Jack

vrij
vrij
Herma
Rachel
Simon
Jacobine
Martin
Ellen/Cor

IB:
op dinsdag (Rozemarijn) en donderdag (Ingeborg)zijn de Intern Begeleiders vrij geroosterd
Ziekte
In geval van ziekte wordt een leerkracht vervangen. Indien mogelijk door een invalkracht. In noodgevallen worden er intern oplossingen
gezocht. Zie ook schoolgids.

6.

Bewegingsonderwijs

gym en zwemtijden

woensdag
vrijdag
8.309.15 uur
8.30- 9.15 uur
Groep 8
9.15 uur
10.00
Groep 7
9.15- 10.00 uur
Groep 5-6
10.0011.15 uur
Groep 4
10.00- 11.15 uur
Groep 3
11.15 uur 12.15 uur
Groep 8
11.15- 12.00 uur
Groep 7
Zwemmen Dinsdag
Groep 5-6
9.45 uur* 11.00 uur
* bustijden
Gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in Sporthal ‘Calluna’, Herderlaan 51, 3851 BC Ermelo Tel:
0341-551347
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Gym- en spellessen Groep 1 en 2
Gymlessen voor de groepen 1 en 2 worden in de gymzaal op school gegeven. Gymkleding is niet verplicht,
gymschoenen met klittenband of elastiek wel! Let op dat de gymschoenen stroeve zolen hebben!
(Balletschoenen hebben dat bijv. niet.) Gymschoenen met veters zijn niet toegestaan voor groep 1 en 2.
De gymspullen van groep 1 en 2 blijven op school. Graag overal een naam op vermelden! Wilt u een tas maken
(model grote knikkerzak) of een stoffen (dus geen plastic) tas meegeven voor de gymspullen? Wilt u de tas of
zak herkenbaar maken voor uw kind?

7.

Schooltijden

Morgen:
Groep 1
Groep 2 t/m 4

8.

08.30 uur - 12.00 uur.
Woensdag tot 12.15 uur.
Vrijdag geen school.
Vrijdagmiddag vrij.

Middag: 13.15 uur - 15.15 uur.
Woensdagmiddag vrij!
De schoolbel gaat om: 08.25 uur en 13.10 uur
De lessen beginnen om: 08.30 uur en 13.15 uur

Vakanties 2019-2020

Herfstvakantie
21 t/m 25 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie
24 t/m 28 februari
Pasen
10 t/m 13 april
Meivakantie
27 april t/m 8 mei
Hemelvaart
2 en 22 mei
Pinksteren
1 juni
Zomervakantie
20 juli t/m 30 augustus
Houdt u er rekening mee dat, behoudens bijzondere verlofdagen, er geen vrij mag worden gegeven buiten de
vakantiedagen om? Voor meer informatie: zie B-gedeelte.
17

9.

Ouders

Medezeggenschapsraad
Wat is het doel van een Medezeggenschapsraad (MR)?
De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad te hebben.
De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het
onderwijs op school. De raad spreekt zowel voor ouders, personeel en leerlingen. Ze heeft als taak om een
klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen, te waken tegen discriminatie en
bevordering van gelijke behandeling.
Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?
De MR heeft verschillende taken en bevoegdheden waarmee zij invloed kan uitoefenen op het schoolbeleid.
Deze taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
De MR beschikt over twee formele rechten: adviesrecht en instemmingsrecht.
Adviesrecht wil zeggen dat het bestuur/schooldirectie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft.
Dat betekent overigens niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden.
Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het bestuur/schooldirectie kan
zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur/schooldirectie het besluit
dan toch ten uitvoer brengt, kan de MR in beroep gaan bij de landelijke klachtencommissie.
De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
o Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
Het schoolplan
Het schoolreglement
Beleid ten aanzien van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid
Arbobeleid, veiligheid, gezondheid en welzijn.
De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
-Hoofdlijnen meerjarig financieel beleid.
-Vakantieregeling
18

-Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school
-Vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voor- en naschoolse opvang wordt
georganiseerd
Voor sommige onderwerpen bestaat er een verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen
kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan,
zoals de samenstelling van de formatie, taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. De
oudergeleding heeft met name instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan zoals verandering
van grondslag van de school, vaststelling van de schoolgids, vaststelling van de onderwijstijd en de wijze
waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.
Oudergeleding MR:
Mw. A. Helling
Dhr. M van Diermen
Mw. A. Ramon
Personeelsgeleding:
Mw. H.B. Zandbergen
Mw. W. Wolfs
Dhr. J. van Santen
Ouder-en teamgeleding GMR
Mw. R.S. Sluijter-Kamp
Vacature
Mw. H. Teunissen

Voorzitter

mrmargrietschool@vpcoermelo.nl
mrmargrietschool@vpcoermelo.nl
mrmargrietschool@vpcoermelo.nl

Secretaris

hermazandbergen@vpcoermelo.nl
wiljawolfs@vpcoermelo.nl
jackvansanten@vpcoermelo.nl

GMR –teamgeleding

rozemarijnsluijter@vpcoermelo.nl

Adviseur MR.

dir.margrietschool@vpcoermelo.nl
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Oudercommissie
Doelstelling oudercommissie(OC):
Met de instelling van de oudercommissie wordt beoogd de relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad,
het bestuur en de school te bevorderen en wel op zodanige wijze dat de werkzaamheden van de
oudercommissie aan het optimaal functioneren van het onderwijs bijdragen.
De oudercommissie bestaat uit minimaal 6 leden, inclusief de directeur. Ouders die willen participeren in de OC
kunnen zich melden bij: ocmargrietschool@vpcoermelo.nl of bij een van de leden van de OC.
Taakomschrijving oudercommissie:
De oudercommissie verleent in overleg met en onder verantwoording van de directie medewerking aan de
activiteiten in en om de school, zoals schoolfeesten, kerst- en paasfeest, Sinterklaas, , sporttoernooien,
schoolreisjes etc.
Binnen de oudercommissie bestaan diverse subcommissies ter voorbereiding en uitvoering van al deze
activiteiten.
De oudercommissie vergadert gemiddeld 7 keer per jaar.
Leden van de OC stellen zich jaarlijks in de Kijker aan u voor.
Vrijwillige ouderbijdrage: (vanaf schooljaar 2019-2020) €18.50 per kind per jaar. Dit bedrag is een minimum
bedrag. Natuurlijk bent u vrij om meer te geven!
Bankrek.nr. OC: NL30 RABO03177.91400
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10.

Pauze

Elke morgen nemen we even pauze om iets te drinken en te eten.
We hebben een aantal regels t.a.v. het drinken: we nemen alleen melkproducten of ´gezonde drankjes´ mee,
dus beslist geen cola e.d.
Appels, liga’s of een boterham zijn natuurlijk ook erg lekker! Ook in de pauze geldt: Géén snoep of gevulde
koeken e.d.! Dinsdag en donderdag zijn onze fruitdagen. Op deze dagen nemen alle leerlingen fruit mee naar
school.
Geeft u niet teveel mee?

11.

Groep 1 en 2

We willen graag dat de ouders in de gang afscheid nemen van hun kind. We merken dat het voor de kinderen
veel rustiger is als er niet zoveel ouders in de klas zijn bij de start van de morgen of middag. Vanaf 8.20 uur
gaat de deur open en kunt u de leerkracht in de deuropening spreken als er iets belangrijks te melden is.
Wanneer uw zoon/dochter toch veel moeite heeft met afscheid nemen, dan hanteren we de regel iets soepeler,
maar hopen wel dat er zo spoedig mogelijk ook in de gang afscheid genomen kan worden.
Na schooltijd kunt u altijd even binnenlopen als uw kind iets belangrijks wil laten zien.
Zelfredzaamheid.
Wij gaan er vanuit dat kinderen die op school komen zichzelf kunnen aan- en uitkleden en weten hoe hun jas
aan moet. Uiteraard helpen wij met veters, ritsen en moeilijke knopen. Kinderen die naar school gaan moeten
zindelijk zijn. Het is voor ons onmogelijk tijdens de les kinderen te verschonen.
Denkt u aan: namen op bekers, tassen, portemonnees e.d.
Speelgoed.
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Wilt u geen speelgoed meegeven naar school? Het zou jammer zijn als het op school kapot zou gaan. Voor de
jarigen maken we natuurlijk een uitzondering!
Werkjestassen en ringbanden voor de kleuters.
Wilt u uw kind aan het begin van het schooljaar een stevige grote plastic tas meegeven?
Deze tas gebruiken we om de werkjes mee naar huis te geven. De tas gaat elke keer weer mee terug naar
school, zodat we niet elke keer nieuwe tassen hoeven uit te delen. Op school zetten we de naam van uw kind
erop.
Ringband met insteekhoezen
In de groepen 1 en 2 mogen alle kinderen een ringband met insteekhoezen meenemen. In de hoezen wordt
regelmatig een mooi (plak)werk van de kinderen gedaan. Aan het eind van groep 2 gaat de map gevuld mee
naar huis en heeft u een prachtig overzicht van de eerste twee jaar op school!

12.

GGD

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij vragen over opvoeden en de gezondheid van kinderen.
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen tot 18 jaar
en helpt bij vragen.
Consultatiebureau Tot 4 jaar kunnen ouders terecht bij het consultatiebureau. Vanaf 4 jaar
zijn wij er voor hen. Het digitale dossier van ieder kind gaat mee naar de GGD.
Spraak en taal Ouders/verzorgers en de leerkracht krijgen een vragenlijst over de spraak- en taalontwikkeling
van vier/vijf jarigen. Een logopedist beoordeelt de vragenlijsten en ziet het kind zo nodig voor logopedisch
onderzoek. De logopedist let hierbij op: spraak, taal, stem, luistervaardigheid en mondgedrag. Als er een
behandeling nodig is, verwijst de logopedist het kind door.
Gezondheidsonderzoek 5 jarigenDe jeugdverpleegkundige voert een gezondheidsonderzoek uit bij vijfjarigen.
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Ouders kunnen daarvoor ook zelf onderwerpen inbrengen. De verpleegkundige kijkt naar gezondheid en
ontwikkeling, meet lengte en gewicht en doet een gehoor- en oogtest. Als het nodig is en in overleg met de
ouder schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in of neemt de vraag mee naar het CJG team.
Vaccinatie Iedere negenjarige krijgt een uitnodiging voor:
- de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond
- de DTP-vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio
Ieder twaalfjarig meisje krijgt een uitnodiging voor:
- de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker
Themabijeenkomst De GGD kan op verzoek een gastles of ouderavond verzorgen over o.a. de thema’s voeding
en bewegen, mediawijsheid, seksualiteit en mondgezondheid.
Extra gezondheidsonderzoek- Gedurende de hele schooltijd kan een kind zo nodig extra onderzocht worden.
Dit kan als ouders of leerkrachten vragen hebben over de gezondheid of ontwikkeling van een kind. De
jeugdarts kan rechtstreeks verwijzen naar tweedelijns hulpverleners.
Zorgoverleg De JGZ kan deelnemen aan het zorgteam op school.
Gezonde School
De Gezonde School-adviseur kan de school helpen om actief en effectief met gezondheid aan de slag te gaan.
Op een manier die past bij de school. De website www.gezondeschoolnog.nl geeft een overzicht van
activiteiten en interventies in de regio. Zes keer per jaar komt er een nieuwsbrief uit.
Benieuwd wat de JGZ allemaal doet op de basisschool?
Lees het in ons magazine Jeugdgezondheidszorg voor het basisonderwijs
Meer weten over de GGD? Kijkt u op www.ggdnog.nl
GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Kijk op
https://www.opvoeden.nl voor meer informatie over opvoeden en gezondheid.
Centrum Jeugd en Gezin: Heeft u een vraag ? Kom gerust langs. Ook als het de thuissituatie betreft.
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13.

Tussenschoolse opvang-overblijven

www.broodspelen.nl
Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang
(TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de
basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte
eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg
aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de
kinderen. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij letten
erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de
gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school. De exacte afspraken over het
overblijven op onze school kunt u vinden in de schoolspecifieke overblijfinformatie die op school verkrijgbaar
is. Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus snoep,
koek, chips, frisdrank en energiedrank zijn tijdens de tussenschoolse opvang niet toegestaan.
Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, dient ingeschreven te
staan bij Brood & Spelen. U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl/aanmelden. Ook
wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze mutatie doorgeven via de website
www.broodspelen.nl. Houdt u bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met 2 weken
opzegtermijn.
De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft.
Bij haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator (Diane Lelsz) is telefonisch
bereikbaar op 06-43533153 of via de e-mail op margrietschool-ermelo@broodspelen.nll . Facturatie van het
overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Kantoor is telefonisch bereikbaar op alle
werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur op het nummer 033 - 258 86 84 of via info@broodspelen.nl
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14. Contactpersonen en belangrijke telefoonnummers
School
Bestuurscentrum
Coördinatie hoofdluis
Coördinatie schoolschoonmaak
ouders.
Webmaster
Facebook
Preventiemedewerker Arbo

Irene Nederveen
Sijtske Halma
Linda de Vries
Daniëlle Hearn
Maaike Schuurman
Riet Teunissen

Tel: 557900
Tel: 559876
Tel: 06-22696738
halma123@hotmail.com
06-23917595
danielle@webgedoe.nl
Facebook Margrietschool Ermelo

25

September 2019

Zondag

OV=onder voorbehoud

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

1

2
Inloop 8.30 uur 9.00
uur

3

4

5

6

7

8

9
Luizencontrole

10

11

12
Informatieavond
Groep 1 t/m 8

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
Week tegen
het pesten

23

24
Fietsenkeuring

25

26

27

28

29

30
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Oktober 2019

Zondag

OV=onder voorbehoud

Maandag

Dinsdag
1

Woensdag
2
Streetwise ANWB
Voetbal

6

7

8

9
Studiemorgen.
Leerlingen vrij (OV)

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

3
Studiedag VPCO.
Leerlingen vrij

4
Ermelo
Schoon!

5

10

11

12

17
Herfstfeest

18

19
Herfstvakantie

13

14

15

Voetbal
16

20
Herfstvakantie

21

22

23

24

25

26

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

27

28
Luizencontrole

29

30

31

Herfstvakantie

27

November 2019

Zondag

OV=onder voorbehoud

Maandag

Dinsdag

Woensdag Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

1

2

4

5
Studiedag
Leerlingen vrij

6

7
Schoolontbijt

8

9

11
Inloop ouders
15.15-16.00 uur

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3
KinderboekenWeek
2-13 oktober

10

10minutengesprek
groep 8
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December 2019

Zondag

OV=onder voorbehoud

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

1

2

3

4

5
Sinterklaas

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
Kerstfeest

19

20
12.00 uur…
Kerstvakantie!

21
Kerstvakantie

22

23

24

25

26

27

28

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

29

30

31

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie
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Januari 2020

Zondag

Maandag

OV=onder voorbehoud

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

1

2

3

4

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

7

8

9

10

11

Kerstvakantie

6
Luizencontrole

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

5

30

Februari 2020

Zondag

OV=onder voorbehoud

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
1

2

3
Open avond
nieuwe ouders

4

5
Inloopmorgen
nieuwe ouders

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kerk-school

16

23
Voorjaarsvakantie

Inloop ouders
15.15-16.00 uur

18

19
Rapport

20
Winterfeest

21

22
Voorjaarsvakantie

24

25

26

27

28

29

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie

17

zaalvoetbal

31

Maart 2020

Zondag

OV=onder voorbehoud

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

1

2
Luizencontrole

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
Week van de
Lentekriebels

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

April 2020
OV=onder voorbehoud

Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Goede vrijdag
vrij

11

12
1e Paasdag

13
2e Paasdag
vrij

14

15
Centrale
eindtoets 8

16
Centrale
eindtoets 8

17

18

19

20

21

22

23

24
Koningspelen

25
meivakantie

26

27

28

29

30

meivakantie

meivakantie

meivakantie

meivakantie

meivakantie
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Mei 2020

Zondag

OV=onder voorbehoud

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

1

2

meivakantie

meivakantie

3

4

5

6

7

8

9

meivakantie

meivakantie

meivakantie

meivakantie

meivakantie

meivakantie

meivakantie

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
Hemelvaart
Vrij

22
vrij

23

24

25

26

27

28

29

30

meivakantie
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Juni 2020

Zondag

OV=onder voorbehoud

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

31
1e Pinksterdag

1
2e Pinksterdag
Vrij

2

3

4

5

6

7

8
Avondvierdaagse

9
Avondvierdaagse

10
Avondvierdaagse

11
Avondvierdaagse

12
Studiedag

13

14

15

16

17
Schoolkamp 8

18
Schoolkamp 8
Teamdag, ll. vrij

19
Schoolkamp 8

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Week van de10minutengesprekken
1-7

29

30

35

Juli 2020

OV=onder voorbehoud

Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Kijkje in de
nieuwe groep

10
Pleinfeest

11

12

13

14

15
Afscheid groep 8
Rapport

16

17
Zomervakantie
om 12.00 uur!

18
zomervakantie

19

20

21

22

23

24

25

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

26

27

28

29

30

31

1

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

zomervakantie

Zomervakantie

t/m 30
augustus
36

Aantekeningen
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