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Gegevens school
De Triangel
Asserstraat 23
9451 AA Rolde
Telefoonnummer: 06 – 820 79 595
Website: www.gereformeerdebasissschool.nl
Bankrekeningnummer: NL95 RBRB 0954 8666 14
Adres schoolvereniging
Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs
T.n.v. A. Hoving-Folkers (secretaris)
Meester Boonstraplantsoen 2
9356 AH, Tolbert
secretariaat.vvgo@gmail.com
Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag beginnen we om 8.45 uur en stoppen om 14.45
uur.
Op vrijdag zijn de kleuters vrij.
Op woensdag zijn alle leerlingen vrij, maar de leerlingen van groep 4-7 hebben dan een
thuiswerkdag en zullen het nodige aan huiswerk doen.
Rond 10 uur hebben de kinderen een half uur pauze en om 12 uur begint de lunchpauze van
ongeveer 3 kwartier. Rond half drie sluiten we dag af met wat drinken en een koekje.
Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Kleuters

Juf Sikkens-S

Juf Sikkens-S

Juf Sikkens-S

Vrij

Groep 3

Juf Sikkens-S

Juf Sikkens-S

Juf Sikkens-S

Juf Sikkens-H

Groep 4-7

Juf de Ruig

Juf de Ruig

Juf Sikkens-H

Juf Sikkens-H

Algemene gang van zaken
Mocht u voor 8.45 op school zijn, dan mag uw kind spelen op het plein. Er is dan geen
pleinwacht aanwezig (dus zelf toezicht houden is gewenst).
Mocht u te laat op school zijn voor het brengen of halen van uw kind, zouden we een seintje
zeer op prijs stellen.
Ouders mogen de kinderen helpen met de jas ophangen (kleuters). Het is fijn als de ouders
niet in het lokaal afscheid nemen van de kinderen, zodat de leerkracht op tijd kan beginnen.
Als een kind voor het eerst naar school gaat, is dat natuurlijk wel goed. Voor schooltijd graag
alleen korte mededelingen (over verkoudheid, extra drinken of iets dergelijks). Als ouders
iets kleins met de juffen willen bespreken, dan kan dit na schooltijd, anders graag op
afspraak.
De afspraak is dat de kinderen na schooltijd pas naar buiten mogen als hun “chauffeur”
aanwezig is. We willen voorkomen dat de kinderen zonder toezicht naar buiten lopen aan de

kant van de zorginstelling. Verder letten we erop dat de kinderen niet aan komen rennen
terwijl u met uw auto aan komt rijden of aan het inparkeren bent.
Vakantierooster 2020/2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Junivakantie
Zomervakantie

18 oktober – 29 oktober (2 weken)
24 december – 31 december (vrijdag ervoor vrij)
21 februari – 25 februari
15 april
18 april
25 april – 6 mei (2 weken)
26 en 27 mei
23 mei en 24 mei
6 juni – 10 juni
18 juli – 26 augustus (laatste schooldag tot 12 uur)

Groepsindeling
Groep 1: 5 leerlingen
Groep 2: 4 leerlingen
Groep 3: 5 leerlingen
Groep 5: 3 leerlingen
Groep 6: 3 leerlingen
Groep 8: 3 leerlingen
Totaal: 23 leerlingen

School ABC
Afwezigheid
Als een leerling gedurende vier week tijd meer dan 16 uur afwezig is, moeten we dit (tenzij
er duidelijk sprake is van ziekte) melden bij de leerplichtambtenaar.
Eten en drinken
In de eerste pauze heeft uw kind een gezond tussendoortje nodig. Voor drinken wordt dan
gezorgd. Voor de middagpauze kunt u uw kind brood meegeven. Melk is op school aanwezig.
Als uw kind tussen de middag geen melk drinkt, kunt u dit aangeven.
Aan het einde van de schooldag krijgt uw kind nog wat drinken en een koekje.
Financiën
De school wordt betaald door middel van vaste maandelijkse bijdragen en giften. Ouders
betalen per gezin nog een vrijwillige bijdrage van 35 per jaar voor uitjes en andere uitgaven.
Gymkleren
Op school staat een mand waarin voor elk kind een tas met een shirt, korte broek en
gymschoenen gedaan kan worden. Voor een vakantie krijgt uw kind de tas mee, zodat de
gymspullen gewassen kunnen worden.

Huiswerk
Groep 4-7 krijgt automatiseerwerk voor rekenen mee voor in de herfst-, mei- en
junivakantie.
Zodat ze gedurende één week elke dag even 10-15 minuten sommetjes maken. Voor
de kinderen van groep 3 is het in het bijzonder belangrijk dat ze ook in de vakantie
thuis blijven lezen. Als u daar vragen over hebt, kunt u terecht bij de leerkracht.
Klachtenregeling
1.
Voor “normale” klachten (over de gang van zaken op school, lesgeven, contacten met
de leerkrachten enz.) kunnen ouders zich wenden tot het bestuur; uiteraard nadat ze eerst
hebben geprobeerd er met de betreffende leerkracht(en) uit te komen.
2.
Voor “ ernstige” klachten (vermoedens van ongewenste intimiteiten, ontucht,
geweld enz.) kunnen ouders zich wenden tot de aangestelde vertrouwenspersoon. Het is
wel zaak om in zulke gevallen zeer zorgvuldig te handelen: te vaak zijn in het verleden
mensen onterecht ernstig beschadigd.
3.
De vertrouwenspersoon beoordeelt een klacht en bemiddelt bij de voortgang
(melding of aangifte, een goed gesprek, overleg met bestuur).
Leerlingenzorg
Een leerling wordt aangemeld door middel van het aanmeldformulier (verkrijgbaar op school
en de website). Wordt een leerling aangemeld, dan volgt een aanmeldingsgesprek aan de
hand van een formulier met een aantal relevante vragen. Op basis van dit gesprek wordt
beoordeelt of de school het kind kan bieden wat het nodig heeft.
Mocht dit nog niet de nodige duidelijkheid geven, dan kunnen de leerkrachten besluiten om
een leerling gedurende maximaal een maand op proef aan te nemen.
Daarna volgt opnieuw een gesprek met de ouders.
Vervolgens wordt door de leerkrachten een definitief besluit genomen.
Ouderbijdrage
Ouders betalen een vrijwillige ouderbijdrage van 35 euro voor uitjes etc.
Schoolmelk
Op school is er melk voor de kinderen voor tussen de middag. U hoeft de kinderen dus geen
melk mee te geven. Als u geen gebruik wilt maken van de schoolmelk, dan kunt u dit
aangeven.
Schoolregels
Alle kinderen leren hun psalm (en tekst).
Op school hebben de kinderen geen telefoons mee.
We gaan goed met elkaar om.
We zorgen goed voor elkaar.
De kinderen komen netjes gekleed naar school.
Schoonmaak

Voor de grote schoonmaak zullen we zo nodig een gezellige zaterdag inplannen.
Tienminutengesprek
Na de rapporten zullen de ouders uitgenodigd worden voor een tienminutengesprek.
Trakteren
Leerlingen mogen op hun verjaardag trakteren op school.
Vervanging
Bij ziekte zullen de leerkrachten zoveel mogelijk elkaar vervangen.
Vervoer
Ouders proberen het vervoer zoveel mogelijk samen te regelen. Als er vragen zijn of
moeilijkheden wat betreft het vervoer, dan kunnen ouders contact opnemen met het
bestuur.
Verzekeringen
Collectieve ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende
schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling
onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste
weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering.
Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is niet gedekt onder deze verzekering.
Het is van groot belang dat auto’s die worden gebruikt voor het reizen naar en van school
tenminste beschikken over een geldige (verplichte) W.A. verzekering en een ongevallen
schadeverzekering.
Voor meer informatie en/of exacte voorwaarden kan contact worden opgenomen met het
bestuur.
Algemene aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn
(docenten, vrijwilligers of bestuursleden) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van
onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht
wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal
tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden.
De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Ouders
van leerlingen jonger dan 14 jaar zijn primair verantwoordelijk voor het doen en laten van
hun kinderen. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding,
fiets, bril enz.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een
kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

Ziek melden
U kunt kinderen voor schooltijd ziek melden. Het liefst niet meer in de laatste vijf minuten
voor de school begint.

Overig
Invalleerkracht
A.K. de Marie
Externe personen
Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs (seksuele intimidatie): 0900-1113111

