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Praktische Informatie van De Schouw 
Dit boekje bevat praktische informatie voor het schooljaar 2019-2020 van 
basisschool De Schouw. Het is informatie dat per schooljaar kan wijzigen.  
In de Schoolgids van de Schouw vindt u de meer structurele informatie van 
de school. U kunt hierbij denken aan de visie van de school en de wijze 
waarop de organisatie is opgebouwd. Zeer zeker de moeite waard om ook 
te lezen. U krijgt (zeker als nieuwe ouder) een indruk van hoe wij ons on-
derwijs vormgeven. Achterin dit boekje vindt u tevens handige contactge-
gevens.  
 

Uitnodiging aan ouders om kennis te maken 
Graag nodigen wij  nieuwe ouders uit voor een kennismakend gesprek bij 
ons op school.  
Na het lezen van onze schoolgids komen er mogelijk vragen bij u op. U kunt 
dan contact opnemen met de directie. 
 
Namens het team wensen wij u een fijn schooljaar toe, 
 

 
 
 
Colofon 
 
Basisschool De Schouw 
Dintherseschans 30 
3432 XV Nieuwegein 
Telefoon: 030-6019500 
Email:  info@bsdeschouw.nl  
Website: www.bsdeschouw.nl                                                                                    

Facebook: www.facebook.com/bsdeschouw/ 

Directie: 
Adjunct directeur:   Peter Westland                                                                
Directeur:     Floris Velis    
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A 
Aanmelden nieuwe leerlingen 

Als u uw kind van 4 jaar of jonger bij ons op De Schouw wilt opgeven, dan 
kunt u contact opnemen met de adjunct-directeur van onze school (Peter 
Westland). Hij nodigt u dan uit voor een bezoek op school, waarbij hij u een 
rondleiding geeft en uitlegt hoe er op De Schouw wordt gewerkt en geleerd. 
Ruim voor de vierde verjaardag van uw kind, neemt de leerkracht van  
groep 1/2 contact met u op, om een aantal dagdelen te plannen om uw kind 
te laten wennen. 
Het is verstandig om uw kind ruim van tevoren op te geven i.v.m. de inde-
ling en grootte van de groepen. 
De school verwacht dat uw vierjarige kind, anders dan bij medische oorza-
ken, zindelijk is. 
Aanmelden kan ook via de website: https://bsdeschouw.nl/toekomstige-
leerlingen/inschrijven/  
 
Kinderen die in andere groepen dan groep 1/2 op onze school geplaatst wil-
len worden (denk aan wisseling van school of verhuizing), worden middels 
een aannamebeleid wel of niet op onze school toegelaten.  De Interne Be-
geleider neemt contact op met de vorige school en vraagt naar de school-
loopbaanontwikkeling. Vervolgens neemt zij contact op met de ouders en 
volgt er een gesprek. Op basis van deze gegevens beslist de school over een 
definitieve aanname. De ouders worden 
door de directie op de hoogte gehouden. 
De directie beslist uiteindelijk over de 
definitieve plaatsing.    

 
Afscheid groepen 8 
In de laatste week van het schooljaar 
hebben de groepen 8 hun musical en 
afscheidsavond. 

https://bsdeschouw.nl/toekomstige-leerlingen/inschrijven/
https://bsdeschouw.nl/toekomstige-leerlingen/inschrijven/


De Schouw: Samen, Groei, Veilig & Plezier Praktische informatie  2019-2020 

6 

B 

Bewegingsonderwijs   
Alle leerlingen hebben regelmatig bewegingsonderwijs. Per dag staat er 
voor groep 1/2 anderhalf uur lichamelijke ontwikkeling op het programma. 
Bij mooi weer kan dat buiten zijn, bij slecht weer binnen in de speelzaal, 
waar het gebruik van gymschoenen verplicht is. De gymschoenen blijven op 
school. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week bewegings-
onderwijs in het gymnastieklokaal. De helft van deze gymlessen worden 
door een vakdocent gegeven.  
Gymkleding is verplicht. Het gebruik van gymschoenen is om veiligheid- en 
hygiënische redenen een noodzaak.  
 

 
 

 Maandag Dinsdag  Donderdag  Vrijdag 

08.30-09.15 groep 6b groep 4a  groep 8a groep 4b 

09.15-10.00 groep 6a groep 4b  groep 8b groep 4a 

10.15-11.00 groep 7a groep 5a  groep 7b groep 3b 

11.00-11.45 groep 8b groep 5b  groep 6b groep 3a 

12.45-13.30 groep 7b groep 3a  groep 7a groep 5a 

13.30-14.15 groep 8a groep 3b  groep 6a groep 5b 



 

7 

 

Buitenschoolse opvang  

Sinds 1 augustus 2010 is bij ons  
KMNKind&Co in het pand aanwe-
zig om voor u de buitenschoolse 
opvang te organiseren. 
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C 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Vitras/CMD en GGD Regio Utrecht maken deel uit van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG). Vragen over school, vriendschappen, eten, gezond-
heid, opvoeding, pesten of geld? Het CJG wil meedenken met vragen rond-
om opgroeien en opvoeden. Zowel ouders als jongeren en kinderen kunnen 
een beroep doen op het CJG. In het CJG werken het Consultatiebureau, 
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar van GGD regio Utrecht en het maatschap-
pelijk werk nauw met elkaar samen. Elke gemeente heeft een eigen CJG. 
Informatie over opgroeien en opvoeden staat op 
https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/ . 

  
 
 

De Eerste Communie  
De eigenlijke voorbereiding op de Eerste Commu-
nie wordt sinds enkele jaren binnen de parochie 
gedaan met de ondersteuning van de katholieke 
basisscholen. Kinderen van groep 4 nemen niet 
automatisch deel aan de voorbereiding. Voor 
deelname dienen de ouders of opvoeders ook 
uitdrukkelijk in contact te treden met de paro-
chie.  
 

https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/
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E 

Expertisegroepen 
In de schoolgids is uitgebreid te lezen wat onze expertisegroepen inhouden. 
Hieronder vindt u de samenstelling van de expertisegroepen: 
 
1. Sociale Veiligheid  
2. Zorg 
3. 21st Century Skills  
4. Kunst en Cultuur  
5. Sport en Spel 
6. Eventcoördinatie 
7. Opleiden in School 
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F 

Foto’s en film 
De Schouw maakt gedurende het schooljaar bij vele activiteiten films en 
foto’s. Deze kunt u terug vinden op SchouderCom. 
Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van beeldmateriaal op de 
website, SchouderCom of schoolgids dan kunt u dit op ieder moment ken-
baar maken via de app SchouderCom.  In de ‘In Ogenschouw’ wordt dit jaar-
lijks gemeld.  
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G 

Gevonden en verloren voorwerpen 
Zeer regelmatig komen we goederen tegen die de 
leerlingen ergens hebben laten liggen. Deze gaan in 
de doos gevonden voorwerpen. Bent u iets kwijt, 
kom dan eens in deze doos kijken.  
Tijdens de avond van de 10-minuten gesprekken 
worden de spullen uitgestald. Daarna wordt het 
opgeruimd. 
 

Gescheiden ouders 

Na een scheiding houden beide ouders recht op dezelfde informatie. De 
leerkrachten, die beroepshalve te maken hebben met kinderen, geven con-
form de wettelijke regeling informatie (over de onderwijskundige ontwikke-
ling van het kind) aan beide ouders. Die regeling geeft aan dat de ouder, ook 
wanneer hij / zij niet meer belast is met het ouderlijk gezag of er sprake is 
van omgang, recht heeft op informatievoorziening van de school. Idealiter 
houden de ouders elkaar na (echt)scheiding  op de hoogte van de belang-
rijkste ontwikkelingen van hun kind. Dit geschiedt spontaan of via een om-
gangsregeling. Sommige gescheiden ouders bezoeken gezamenlijk ouder-
avonden en rapportavonden.  

Er zijn uitzonderingen op de plicht tot informatieverstrekking. Indien er 
sprake is van een rechterlijke beschikking waarin het recht op informatie is 
beperkt, verschaft de school binnen die beperking geen informatie over de 
schoolontwikkeling van het kind.  

In alle andere gevallen zal de school de niet-verzorgende ouder op de hoog-
te houden van de ontwikkelingen van het kind indien dit door de desbe-
treffende  ouder gevraagd wordt. 

Mocht er sprake zijn van een verstoorde relatie dan zijn de rapportgesprek-
ken apart te voeren. 
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GGD voor kinderen in het basisonderwijs 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor de groep 0 tot 19-jarigen wordt inte-
graal uitgevoerd door de GGD regio Utrecht. Elk kind maakt een grote licha-
melijke en geestelijke ontwikkeling door. De afdeling jeugdgezondheidszorg 
van de GGD regio Utrecht begeleidt de gezondheid, groei en ontwikkeling 
van schoolkinderen. In groep 2 en 7 van de basisschool worden de kinderen 
en hun ouders uitgenodigd voor onderzoek (o.a. ogen- en gehoortest) op 
school door de assistent(e) jeugdgezondheidszorg. Ook als het kind niet in 
groep 2 of groep 7 zit, kan er contact opgenomen wor-
den met de GGD, bijvoorbeeld als er vragen zijn over 
inentingen, de gezondheid of de ontwikkeling van het 
kind. In het jaar dat het kind negen jaar wordt, krijgen 
ouders/verzorgers een oproep om het kind te laten 
vaccineren. Kinderen krijgen twee vaccinaties. De DTP 
prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik 
tegen bof, mazelen en rode hond. Meer informatie: 
www.ggdru.nl of mail naar jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl 
 

Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen. 

De GGD biedt ook een telefonisch spreekuur. U wordt dan zo mogelijk de-
zelfde dag nog teruggebeld door een jeugdverpleegkundige. Bel hiervoor 
naar 033 – 4600046.  

Meer informatie: 

www.ggdru.nl of mail naar jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl 

 

Gymtijden 
Zie ‘Bewegingsonderwijs’ op pagina 6. 

http://www.ggdru.nl
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl
http://www.ggdmn.nl/
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdmn.nl
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H 

Huiswerk 
In groep 6, 7 en 8 wordt regelmatig huiswerk gegeven. Dat varieert van één-
maal per week in groep 6 tot maximaal driemaal per week in groep 8. Het is 
vooral bedoeld als voorbereiding op het indelen en maken van huiswerk in 
het voortgezet onderwijs. In de groepen 4 & 5 wordt soms werk meegege-
ven.  In groep 8 is een agenda verplicht. 
 
 



De Schouw: Samen, Groei, Veilig & Plezier Praktische informatie  2019-2020 

14 

I                                                                                                                            

Informatieavond                                                                                                       

In het begin van het nieuwe schooljaar heeft u als ouder de mogelijkheid 

om het ‘nieuwjaarsfeestje’ te bezoeken. Dan maakt de school duidelijk wat 

de doelen van het schooljaar zijn en kunt u kennis maken met de leerkracht 

van uw kind. De avond waarop dit valt zal in de “In Ogenschouw” bekend 

worden gemaakt. 

Informatie via ’In Ogenschouw’                                                                           

De nieuwsbrief van onze school “In Ogenschouw” komt elke maand uit. De 

“In Ogenschouw” wordt via SchouderCom aan alle ouders verzonden. Hierin 

worden alle lopende en komende activiteiten vermeld. 

Inspectie van onderwijs 
De inspectie van onderwijs bezoekt ook De Schouw. Bij het onderzoek in 
april 2019 vormde de inspectie zich een oordeel over: 
OP1 Aanbod 

OP2 Zicht op Ontwikkeling 

SK2 Pedagogisch klimaat 

KA2 Kwaliteitscultuur 

De inspectie maakte daarbij de verbinding met het beleid van het bestuur .  

Conclusie: Op basis van de bevindingen van de inspectie scoort De Schouw 
voldoende op bovengenoemde onderdelen en ziet zij geen redenen om af 
te wijken van de reguliere planning voor het vervolgtoezicht.  

Het volledige rapport is te lezen op: www.onderwijsinspectie.nl  en op de 
site 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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K 

 

Kamp 
Als afsluiting van de basisschoolperiode op 
De Schouw heeft groep 8 een kamp. Wij 
gaan met de kinderen van deze groepen 
van maandag tot en met vrijdag naar 
Texel. Naast de leerkrachten van groep 8 
gaan er minimaal 2 leerkrachten en 3 à 4 
ouders mee als begeleiders.  
 

Kernwaarden 
De Schouw staat voor een viertal kernwaarden. Deze kernwaarden laten 
zien, waar wij als school voor staan en waarmee wij ons van andere scholen 
onderscheiden.                                                                                                        
Onze kernwaarden zijn: Samen, Groei, Veilig & Plezier 
Vanuit deze kernwaarden die wij als team een warm hart toedragen, geven 
wij ons onderwijs vorm.  
 
Samen 
Samen bereik je meer. Op onze school zie je kinderen, leerkrachten en ou-
ders samen streven naar een fijne school en de beste resultaten.  
Verbinding is nodig om tot ontwikkeling te komen. We gaan de verbinding 
aan met onze omgeving. U hoort daar bij. 
 
Groei 
In het leerklimaat bij ons op school groeien leerlingen en leerkrachten alle-
maal op eigen tempo en worden persoonlijke doelen bereikt. We leren van 
en met elkaar en maken allemaal onze eigen sprongen vooruit. 
We kijken niet alleen naar CITO-scores, maar zeker ook naar het proces. 
Leerlingen zijn zich bewust van hun leerproces en de eigen rol daarin.  
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Veilig 
Iedereen mag en durft zichzelf te zijn. Alleen wanneer jij je fijn voelt kun je 
optimaal groeien.  
 
Plezier 
Doordat je mag zijn wie je bent, werk je sa-
men naar mooie resultaten. Groei ervaren 
geeft plezier in het leren. Dit plezier wordt 
versterkt door de vele activiteiten die we bij 
ons op school organiseren.  
 
Kortom: 
Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voe-
len zodat zij met plezier naar school gaan.  
Veiligheid en plezier zijn dé ingrediënten die 
nodig zijn om samen tot groei te komen.  
 
 
Kijkmomenten 
Ouders hebben de mogelijkheid om bij hun kind in de groep een kijkje te 
nemen. Bij de groepen 1 & 2 zijn er verschillende kijkmomenten per jaar.  

 
Klachtenregeling 
De klachtenregeling staat uitgebreid beschreven in de schoolgids (hoofdstuk 
9). Voor vragen kunt u zich richten tot de directeur van de school: Floris Ve-
lis of de interne contactpersoon: Hetty Koopman en Kim Ockeloen 

Kleuterfeest  
Op de dag dat de groepen 3 ™ 7 op schoolreis gaan, is er voor de groepen     
1 & 2 het kleuterfeest. Het kleuterfeest wordt georganiseerd door ouders en 
teamleden. 
 
Koffie uurtje 
Een keer per kwartaal gaan wij graag met ouders om de tafel om zo samen 
te spreken over het onderwijs en/of andere zaken op onze school. U bent 
van harte uitgenodigd om hier aan mee te doen. 
 
 
 

 

Groot in 

de school 

en Klas! 
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L 

Lesmethoden 
Op De Schouw werken we vanuit de volgende lesmethoden: 

 

vakgebied methode groep 
Catechese Hemel en aarde 1-8 

Rekenen Rekenrijk 1-8 

Taal/Lezen/spelling Peuterplein 

Kleuterplein 

Veilig leren lezen 
Technisch lezen: Flits 

Taal:  Staal 
Fonemisch bewustzijn 

Startgroep VVE  
1-2 

3 
3-8 

4-8 
1-2 (3) 

Motoriek/Schrijven Pennenstreken 1-8 

Wereld Oriëntatie Blink 3-8 

Engels The team 7-8 

Verkeer Wijzer door het ver-
keer 

3-7 

Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs in 
het speellokaal 
Bewegen in de basis-
school 

1-2 
 

3-8 

Sociaal emotionele vorming KiVa 1-8 

Studievaardigheden Blits 6-8 

Creatieve vakken Moet je doen 
123-Zing 

1-8 
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Leerlingenraad 
Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor 
school en leren kan toenemen. Omdat samen een belangrijke kernwaarde is 
betrekt de Schouw de leerlingen intensief  bij het onderwijs. Het is belangrijk 
dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlingenraad is een goede 
manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen en voor de 
school om er iets mee te doen. Zij vormen een belangrijk orgaan voor onze 
school.  

De leerlingenraad van 2019-2020: 
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M 

Maatjesgroepen 

Omdat wij kinderen leren dat wij met elkaar De Schouw vormen, komen 
groepen regelmatig met elkaar in contact. Zo leren jong en oud elkaar 
kennen. Wij organiseren dat door maatjesgroepen te vormen.  Een oudere 
groep knutselt, wandelt, of leest voor aan een jongere groep. Daarnaast zijn 
er diverse activiteiten waarbij wij als school elkaar ontmoeten. Door 
maatjesklassen te maken gaan de kinderen elkaar ook beter leren kennen en 
creëren we meer verbinding tussen de kinderen en de groepen. Deze 
groepen zijn aan elkaar gekoppeld: 
 
Groep 8A is gekoppeld aan Groep 4A 
Groep 8B is gekoppeld aan Groep 4B 
Groep 7A is gekoppeld aan Groep 3B 
Groep 7B is gekoppeld aan Groep 1/2D 
Groep 6A is gekoppeld aan Groep 3A 
Groep 6B is gekoppeld aan  Groep 1/2C 
Groep 5A is gekoppeld aan Groep 1/2A  
Groep 5B is gekoppeld aan Groep 1/2B  
 

Medezeggenschapsraad (MR) 

 De MR van De Schouw bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De 
ouders (gekozen dóór ouders) kunnen d.m.v. verkiezingen toetreden 
tot de MR. Ook de leerkrachten rouleren. Zij stellen zichzelf 
beschikbaar. 

 Het doel van de MR is om zowel ouders als leerkrachten mee te laten 
denken en te beslissen over de gang van zaken op school. Dit kan gaan 
over het aannemen van een nieuwe leerkracht of de vakantieplanning. 
Ook de arbeidsomstandigheden van de leerkrachten en het welzijn 
van de leerlingen en beleidsontwikkelingen  van school zijn zaken waar 
de MR over waakt. 
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 Alles wat met de school te maken heeft, kan door de MR met de 
directie (als vertegenwoordiger van de school) en het bestuur worden 
besproken, zodat de MR advies of instemming kan geven over een te 
nemen beslissing. 

 Uit de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen heeft     

1 lid van de school zitting in deze Trinamiek-GMR. De GMR werkt op 

beleidsniveau, d.w.z. dat er besluiten worden genomen, die voor alle 

betrokken scholen van de stichting gelden. 

 De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus alle ouders kunnen de 

vergadering bijwonen. De vergaderdata staan in onze nieuwsbrief.  

 Een samenvatting van de vergaderingen zijn te lezen op onze website. 

 
Dit is de MR van De Schouw 
 

Ouders 

Denise Landzaat (voorzitter) 

Anke van der Spil 

Brandon Petronilia 

Teamleden  

Daphne Nachtegaal 

Marlous Blom 

Peter Verwaijen 
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Oudervereniging (OV) 

Aan onze school is een oudervereniging verbonden. Zodra uw kind een 
leerling wordt van De Schouw, bent u automatisch lid van de 
oudervereniging. 

De oudervereniging van De Schouw is aangesloten bij het overkoepelende 
orgaan (Nederlandse oudervereniging Katholieke Onderwijs) N.K.O. Hierbij 
kunnen ouderverenigingsleden cursussen volgen en adviezen inwinnen. 

Wat doet de oudervereniging van De Schouw? 
 het starten en mede organiseren van activiteiten in  samenwerking 

met het team, zoals; Sinterklaas, Kerst,  carnaval, 
Schouwdag en schoolreis. 

 het innen en verantwoording dragen van de 
vrijwillige ouderbijdrage, welke gebruikt wordt 
voor o.a. schoolreisje, kleuterfeest en feesten 
zoals sint, Kerst en carnaval en sportactiviteiten. 

De leden worden gekozen op de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. Op deze ledenvergadering wordt 
verantwoording afgelegd over de besteding van de 
vrijwillige ouderbijdrage en de ondernomen activiteiten. Ook wordt de 
hoogte van de nieuwe ouderbijdrage bepaald tijdens deze vergadering. 

Alle vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar en de 
goedgekeurde notulen kunt u op verzoek inzien. De ouderactiviteiten 
berusten op een ondersteunende rol. De eindverantwoordelijk is te allen 
tijde in handen van de school. Het welslagen van vele onderwijsactiviteiten is 
sterk afhankelijk van de mate waarin de oudervereniging en het team 
kunnen rekenen op de hulp van ouders of verzorgers.  
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Dit is het bestuur van de Oudervereniging: 

 

Voorzitter:  Digna van Rooyen 
Secretariaat: Yvonne Legtenberg 
Penningmeester: Irene de Beer 
Algemene leden: Franka Guiking 
   Joyce van der Horst 
   Thea Mandersloot 
   Christine Smeltink 
   Linda Weggeman 
   Denise van Hoorn 
   Sandra van Erven 
   Bernadette Schaatsbergen 
   Aziza el Harche 
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P 
Pestgedrag 

Pesten is een belangrijk bespreekpunt in onze maatschappij. Ook bij ons op 
de Schouw besteden we daar aandacht aan. Pestgedrag proberen wij op 
school te voorkomen. Met behulp van de methode “KiVa” en onze eigen 
“leefregels” besteden wij aandacht aan omgaan met elkaar, het bewust 
worden van eigen gedrag en de gevolgen van het gedrag bij anderen. 
De volledig aanpak is te lezen op onze website. 
 
Privacy 
Scholen registreren in het leerlingvolgsysteem (Parnassys) gegevens over de 
kinderen. Deze registratie is van belang voor de formele inschrijving en 
bekostiging, en om de vorderingen en ontwikkeling van het kind op cognitief 
en sociaal-emotioneel gebied te volgen en waar nodig bij te sturen. 
Parnassys is een belangrijk instrument om de kerntaak van de school te 
kunnen uitvoeren. De registratie kan ook privacygevoelige informatie 
bevatten, soms betrekking hebbend op het privéleven van de kinderen en 
het gezin. Alle persoonsgegevens vallen onder de bescherming van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als ouder heeft u het recht 
om op verzoek inzage te krijgen in deze gegevens of om ze te wijzigen of te 
verwijderen (onder bepaalde condities). Hoe we binnen Trinamiek willen 
omgaan met persoonsgegevens en privacy staat beschreven in ons 
privacyreglement. Hierin staan ook de rechten van alle betrokkenen 
beschreven.  
De school is wettelijk verplicht bij vertrek van een leerling naar een nieuwe 
school een onderwijskundig rapport op te stellen en dit op te sturen naar de 
nieuwe school. De ouders ontvangen hiervan een afschrift (art. 42 Wet op 
het Primair Onderwijs). 
Alle door ons geregistreerde gegevens zijn beveiligd tegen inzage door 
onbevoegden. Er is een geheimhoudingsplicht voor het bestuur, de directie 
en leerkrachten. 
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Voor het maken en (online) verspreiden van beeldmateriaal van uw kind en/
of het verspreiden van uw adresgegevens via de adressenlijst van de klas zal 
u expliciet om toestemming worden gevraagd.  Wij zullen u jaarlijks 
herinneren aan de mogelijkheid om deze toestemming te wijzigen. Meer 
informatie op de website van Trinamiek onder regelingen. 

Projectweken 
Om het samen bezig zijn op school te versterken zijn er per jaar 2 projecten. 
Deze hebben voor de hele school hetzelfde thema. Iedere groep geeft er op 
zijn manier invulling aan. De projectweken kunnen worden afgesloten met 
een tentoonstelling of uitvoering.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trinamiek.nl/over-trinamiek/regelingen/
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S 
Scarabee Rooster  

De kinderen die meer uitdaging 

nodig hebben, krijgen bij ons de 

mogelijkheid om op een andere 

wijze onderwijs te krijgen dat bij 

hen past. Dit gebeurt in de Scarabee klas.  In de schoolgids leest u hier meer 

over. 

Schoolgrootte en groepering 
We starten het schooljaar 2019-2020 met 365 leerlingen verdeeld over 16 

groepen. Begin 2020 zal er, bij voldoende aanmeldingen,  een instroomgroep 

voor vierjarigen starten. 

Tijd Groep Activiteit 

8:30-8:45 4-8 denkspellen 

8:45-9:55 4-8 Project 

9:55-10:10 5-8 Korte activiteit (mindset, creatief denken) 

10:10-10:25 4-8 Pauze 

10:25-10:40 4 Korte activiteit (mindset, creatief denken) 

10:40-11:15 4-8 Filosofie 

11:15-12:00 6-8 Spaans 

12:00-13:15  Pauze 

13:15-14:15 1-2 Denkspellen + activiteit 

14:15-15:15 3 Denkspellen + activiteit 
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Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 
Op De Schouw is een schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) aanwezig, die 
voor een aantal uren aan deze school verbonden is. Wat doet een 
schoolmaatschappelijk werker?  De schoolmaatschappelijk werker is een 
functionaris die gespecialiseerd is in de combinatie van (jeugd)hulpverlening 
en onderwijs. Met dat laatste worden vooral de voorwaarden bedoeld die 
nodig zijn om een kind zo optimaal mogelijk te laten leren op school. Maar 
de schoolmaatschappelijk werker weet ook wat de mogelijkheden van 
hulpverlening zijn binnen en buiten de school.  
 
Misschien wilt u ondersteuning bij het opvoeden of bij praktische 
omstandigheden in de thuissituatie. In al die gevallen kan de 
schoolmaatschappelijk werker in samenspraak met de school u hulp bieden. 
Het voordeel van de schoolmaatschappelijk werker op school is, dat die in 
een heel vroeg stadium al met u en de school meedenkt over wat uw kind 
aan (leer)voorwaarden nodig heeft. We noemen dat preventief werken. Het 
betekent dat we proberen te zorgen, dat iets wat moeilijk gaat geen groter 
probleem wordt.  

Maar de schoolmaatschappelijk werker doet meer. Ze geven ook advies aan 
de mensen die op school met uw kind werken, zoals over opvoedkunde en 
over een speciale aanpak die nodig is in de klas of soms school-breed.  

De schoolmaatschappelijk werker wordt ook regelmatig uitgenodigd door 
school. Gezamenlijk met leerkrachten, Intern Begeleider en soms de directie 
wordt uitgezocht wat de beste oplossingen zijn voor bepaalde kinderen of 
gezinnen. Het betreft altijd een zorg omtrent ontwikkeling en opvoeding. 

Maak gerust eens een afspraak met de schoolmaatschappelijk werker, als u 
met vragen zit rond uw kind, over gedragsproblemen of over de opvoeding 
thuis.  
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Schoolfotograaf 
Jaarlijks komt de schoolfotograaf bij ons op 
school. De dagen komen in de kalender van 
SchouderCom te staan. 
 

Schoolreis   
Ieder jaar gaan de kinderen van de groepen 3 ™ 7 
op schoolreis. De kosten van het schoolreisje 
worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage.  
 
Schooltijden  
Wij werken op onze school met het vijf-gelijke-dagenmodel. Dit houdt in dat 
alle kinderen van alle groepen elke dag even lang naar school gaan. 

Iedere ochtend en middag wordt er door de leerlingen iets gedronken en 
gegeten. Graag wijzen wij u erop dat wij graag een gezonde levensstijl 
nastreven. 

 

Schooltijdenwet 
De schooltijdenwet bepaalt dat kinderen in acht schooljaren 7520 uur naar 
school moeten. De verdeling van schooltijden over de schooljaren is in 
overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. 
Wekelijks maken de kinderen volgens bovenstaand rooster 25 lesuren (5 uur 
per dag).  
Op jaarbasis, met aftrek van de vakanties en studiedagen, maken de 
kinderen bij ons ongeveer 950 uur. We houden dan nog margeuren over 
voor onvoorziene gebeurtenissen of extra studiedagen.  
 
 

 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1-8 8:30-14:15 8:30-14:15 8:30-14:15 8:30-14:15 8:30-14:15 
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Schoolverzekering voor leerlingen 
Ongelukken zijn niet altijd te voorkomen. Schade veroorzaakt door kinderen 
wordt in eerste instantie verhaald op de ouders of verzorgers van het 
betreffende kind.  De school is alleen aansprakelijk als een ongeval het 
gevolg is van onrechtmatig handelen. De school is dan nalatig geweest. 
Bijvoorbeeld wanneer de school een loszittende leuning van een trap niet 
vastzet na meldingen van ouders. 
Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. 
De verzekering is van kracht gedurende de schooluren en tijdens 
evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks van 
huis naar school gaan en omgekeerd. Bovendien is er een doorlopende reis- 
en evenementenverzekering afgesloten. Wanneer een ongeval heeft 
plaatsgevonden kan de schoolleiding om advies gevraagd worden bij de 
invulling van het formulier. Ouders/verzorgers die leerlingen in de auto 
vervoeren bij o.a. excursies dienen een inzittendenverzekering te hebben. 
Alle leerlingen kleiner dan 1,35m en lichter dan 35 kg moeten op een 
goedgekeurde zitverhoger zitten. 
De school is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van kostbare 
zaken, zoals mobiele telefoons. Ook niet als de leerkracht het toestel tijdelijk 
heeft bewaard. Geadviseerd wordt om kostbaarheden niet mee naar school 
te nemen. 
 
Schorsing en Verwijdering 

Een leerling die handelt in strijd met de schoolregels en algemeen geldende 
normen kan worden geschorst of verwijderd. Hiervoor geldt een speciale 
procedure die u vindt op de website van Trinamiek (www.Trinamiek.nl bij 
ouderinformatie). 

Indien er een aanleiding is om schorsing of verwijdering te overwegen 
neemt de schoolleiding contact op met de ouders. Een besluit tot schorsing 
of verwijdering wordt genomen door het bestuur van Trinamiek. De school 
werkt met een notitie “disciplinaire maatregelen”. In deze notitie zijn de 
regels voor schorsing opgenomen. Ernstig wangedrag van de leerling (of de 
ouder) kan hiertoe aanleiding zijn. 

 
 

http://www.trinamiek.nl/pagina/170/Schorsing+en+verwijdering+
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 Schorsing is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat de 

directie c.q. het schoolbestuur concludeert dat de relatie tussen school 
en leerling (ouders) onherstelbaar is verstoord. 

 Schorsing is aan de orde wanneer de directie bij ernstig wangedrag van 
de leerling en/of ouder onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is 
voor het zoeken naar een oplossing. 

Indien er een aanleiding is om schorsing of verwijdering te overwegen neemt 
de schoolleiding contact op met de ouders. Een besluit tot schorsing of 
verwijdering wordt genomen door het bestuur van Trinamiek. Het besluit 
wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld, waarna ouders binnen zes 
weken bezwaar kunnen indienen. 

 
Start schooldagen 
De deuren gaan open om 8.20 uur om u in de gelegenheid  
te stellen om een afspraak te maken met de leerkracht voor een gesprek met 
de desbetreffende leerkracht of de directie. De kinderen kunnen dan rustig in 
de klas plaatsnemen en eventueel hun werk voor die dag vast klaar leggen.  
De leerkracht staat bij de deur om de kinderen welkom te heten.  
 

 
Stichting Leergeld Nieuwegein 
Mocht het betalen van de vrijwillige 
ouderbijdrage problemen voor u opleveren, 
dan kan in bijzondere gevallen tot 
kwijtschelding worden overgegaan. Minder 
draagkrachtige ouders kunnen een beroep 
doen bij de Stichting Leergeld en/of U-pas 
voor een ondersteunende bijdrage. 
Deze stichting wil schoolgaande kinderen 
steunen, die door onvoldoende 
gezinsinkomen niet of nauwelijks kunnen 
deelnemen aan schoolse en buitenschoolse 
activiteiten.  Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden? Wendt u zich tot:  
Stichting Leergeld Nieuwegein 030-6305425  leergeld@ggdmn.nl 

mailto:leergeld@ggdmn.nl
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U 

Uitstroom naar het vervolgonderwijs 
Aan het einde van het schooljaar 2019- 2020 hebben 46 leerlingen uit de 
groepen 8 onze school verlaten. Alle leerlingen hebben in overleg met 
ouders en de leerkracht van groep 8 een vervolg school gevonden die bij 
hen past.  
 
     2016  2017        2018 2019 

School gemiddelde   535,8  532,3          81    73,4 

landelijk gemiddelde   534,5  536,5          80,6 79 

Schooladviezen in procenten: 2016  2017          2018  2019 

VWO     11  5         7  12 

HAVO     13  11                16  11 

VMBO TL    16  17                18  9 

VMBO KL    4  5                   1  8 

VMBO BL    4  5                   5  6 
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V 
Verjaardagen 
Als kinderen jarig zijn willen ze dat graag aan iedereen laten weten. 
Vanwege dit feest willen ze dan ook graag hun klasgenootjes en hun 
leerkracht trakteren. Wij zijn voorstander van klein en gezond trakteren. 
Mocht uw kind allergisch zijn voor bepaald voedsel, geef dat dan door aan 
de leerkracht. 
 
Verzuim 

Leerplicht 
Elk kind in Nederland kan naar de basisschool als het vier jaar wordt. Dat is 
niet verplicht. De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand, 
die volgt op de maand waarin een kind vijf jaar is geworden. 
 
Ziekte 
Laat ons tijdig weten dat uw kind niet op school aanwezig kan zijn door 
ziekte e.d. Om onnodige zorgen onzerzijds te voorkomen en vervolgens 
telefonisch contact met u te zoeken, willen we graag op tijd geïnformeerd 
worden over de afwezigheid van uw kind(eren). Ziekmelden graag via onze 
app DigiDuif,  per mail of telefonisch. 
 
Regels in geval van schoolverzuim 
Leerlingen van wie de afwezigheid niet door ouders of anderen (te denken 
valt hierbij aan eventueel broer of zus) wordt doorgegeven vallen onder 
ongeoorloofd schoolverzuim en zullen derhalve moeten worden 
doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. 
Gedurende de schoolloopbaan van uw kind dient de school elke vorm van 
afwezigheid van uw kind bij te houden. 
 
 

http://www.party-kids.nl/titels.asp?intCategorie=1&strSorteer=intMail&intRubriek=1
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Wettelijke verlofregeling 
De directie kan hoogstens toestemming geven voor verlof, wanneer er 
sprake is van “gewichtige omstandigheden” zoals bezoek arts, specialist, 
huwelijk, jubileum of begrafenis.  
 
Maar zelfs deze bevoegdheid is beperkt. De directie moet zich wenden tot 
de leerplichtambtenaar van de gemeente Nieuwegein wanneer er een 
bepaalde grens overschreden wordt.  
Het verkrijgen van verlof geschiedt te allen tijde in overleg met de directie, 
waar u ook de desbetreffende uitleg krijgt. Het aanvragen van verlof kan 
middels onze website of DigiDuif. De directie mag voor de volgende 
gewichtige redenen, soms in overleg met de leerplichtambtenaar, 
goedkeuring verlenen: 
 Aan werknemers van nutsbedrijven, vergezeld van een 

werkgeversverklaring. 
 Voor speciale gezinsomstandigheden. 
 Bij het uitoefenen van godsdienstige plichten. 
 
Bij overtreding van de leerplicht dient de directie de leerplichtambtenaar in 
kennis te stellen van het verzuim. 
Verlof om niet deel te nemen aan religieuze vieringen tijdens schooltijd 
wordt niet verleend. 

 
Vrijstelling van onderwijsactiviteiten 
Het bevoegd gezag (Lees voor bevoegd gezag: de directie) kan op verzoek 
van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde 
onderwijsactiviteiten.  
Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag 
vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij vrijstelling welke 
onderwijsactiviteiten voor de leerlingen in de plaats komen van die 
waarvoor vrijstelling is verleend. 
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Regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst 
Voor extra verlof buiten de schoolvakanties van uw kind(eren) b.v. 
vervroegde vakantie of verlate terugkomst is toestemming nodig van de 
leerplichtambtenaar. Dat verlof wordt slechts in zeer dringende 
omstandigheden verleend. 
Hierbij moet u een werkgeversverklaring overleggen aan de directie en / of 
de leerplichtambtenaar, waarin aangegeven wordt dat u door uw 
werkzaamheden niet in de schoolvakanties vrij kunt krijgen. 
Om dit verlof aan te vragen, dient u eveneens een formulier in te vullen, dat 
is in te vullen via onze website onder formulieren/vrijstelling schoolbezoek. 

 
Vrijwillige Ouderbijdrage 
Op De Schouw worden jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd die de 
school mede tot een fijne school maken. Zonder alle bijdragen kunnen we 
niet alles realiseren wat voor het schooljaar gepland staat. Daarom 
verzoeken wij iedereen die de financiële mogelijkheid heeft minimaal het 
adviesbedrag over te maken. Ouders die om financiële redenen niet in staat 
zijn de ouderbijdrage te voldoen, kunnen zich wenden tot de (adjunct-)
directeur, om in een vertrouwelijk gesprek tot een oplossing hiervoor te 
komen. 
Deze bijdrage wordt gebruikt voor activiteiten georganiseerd door de 
commissies zoals Sint, Kerst en Pasen. Uitzondering op deze regel betreft 
een (gedeeltelijke) extra bijdrage voor het kamp in groep 8. De kosten 
(€3,50) voor het cadeautje van de “Sintsurprise” (groepen 5 t/m 8 dient ook 
zelf te worden bekostigd.   
De hoogte van deze bijdrage is dit schooljaar € 55,00 Girorekening 
oudervereniging:  
NL92INGB000337573 t.n.v. ouderraad De Schouw 
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Vakanties 2019-2020 

 
Herfstvakantie 
19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019 
Kerstvakantie 
21 december 2019 t/m 05 januari 2020 
Voorjaarsvakantie 
22 februari 2020 t/m 01 maart 2020 
Meivakantie 
25 april 2020 t/m 05 mei 2020 
Hemelvaart 
21 mei 2020  en 22 mei 2020 
Pinkstervakantie 
30 mei 2020 t/m 07 juni 2020 
Zomervakantie 
18 juli t/m 30 augustus 2020 

 
Vrije dagen (studiedagen) 

 
 
 
 
 
 

Vrije middagen (vanaf 12:00 uur) 

 Middag voor Kerstvakantie   

 Middag voor zomervakantie  
 

 
 
 
 
 
 
 

maandag 7 oktober dinsdag 17 maart 2020 

woensdag 13 november dinsdag 14 april 2020 

vrijdag 6 december 2019 vrijdag 19 juni 2020 
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Z 

Ziekte leerkracht 
Als door onvoorziene omstandigheden (calamiteit, onverwacht 
ziekteverzuim) vervanging van leerkrachten noodzakelijk is, trachten we in 
te schatten hoelang de vervanging nodig is en vervanging voor deze groep
(en) te regelen.  
Mocht er geen vervanging mogelijk zijn dan verdelen wij de kinderen over 
andere groepen. Soms mogen kinderen dan thuisgehouden worden. De 
directie stelt u hiervan op de hoogte. Indien u uw kind dan niet thuis kunt 
houden, biedt de school altijd gelegenheid om uw kind op te vangen op 
school.  
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8. Contactgegevens  

 
Basisschool De Schouw 
Bezoekadres: Dintherseschans 30 
   3432 XV Nieuwegein 
Telefoon:  030-6019500 
Mail:   info@bsdeschouw.nl  
 
Medezeggenschapsraad 
Mail:   mr@bsdeschouw.nl 
Telefoon:  030-6019500 
 
Oudervereniging 
Secretariaat:  yialegtenberg@gmail.com  
 
Peuterspeelzaal Jan Dopie (inpandig) 
KMNKind&Co 
Bezoekadres: Uddelerschans 15 
   3432 XZ Nieuwegein 
Telefoon:  030-6061083  
 
BSO Waterwereld (inpandig) 
Bezoekadres Uddelerschans 15 
   3432 XZ Nieuwegein 
Telefoon:  030-6061406  
 
Logopedie Brede school De Schouw (inpandig) 
Jackey Kappelhof 
Telefoon:  06 28688060 
 
Kinderoefentherapie  (inpandig) 
Daniëlle Timmermans 
Telefoon:  030 6033477 
Mail:   info@oefentherapienieuwegein.nl 
 
Schoolbestuur Trinamiek 
Postadres:  Postbus 377 
   3430 AP IJsselstein 
Bezoekadres: Boerhaaveweg 39 
   3401MN IJsselstein 
Mail:   info@trinamiek.nl  
Telefoon:  030-6868444 
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 Schoolmaatschappelijk werk 
Mireille van ‘t Hof   
Telefoon:   0622955691 
Mail:    m.vanthof@geynwijs.nl  
 
Vertrouwens persoon (Interncontactpersoon) 
Hetty Koopman (juf Hetty) 
Telefoon:   030 6019500 (school) 
Mail:    hetty.koopman@bsdeschouw.nl 
 
Vertrouwenspersoon (extern) 
Mevrouw Rita Wielemaker 
Telefoon:   06-1073 6743. 
Mail:     r.wielemaker@gimd.nl  
 
Landelijke klachtencommissie GCBO 
Postadres:   Stichting GCBO 
    Postbus 82324 
    2508 EH Den Haag 
Telefoon:   070 3861697 
Mail    E-mail: info@gcbo.nl 
 
OPDC (schoolbegeleidingsdienst) 
Bezoekadres:  Baden Powellweg 3 
    3401RR IJsselstein 
Telefoon:   030-6884656 
Website:   www.sbodewenteltrap.nl 
 
Schoolarts GGD Regio Utrecht 
Postadres:   Postbus 624 
    3430AP Nieuwegein 
Bezoekadres:  Poststede 5 
    3431 HP Nieuwegein 
Telefoon:   030-6305400 
Website:   www.ggdru.nl 
 
Onderwijs inspectie 
Postadres:   Postbus 51 
    3500 GS Utrecht 
Website:   www.onderwijsinspectie.nl  
Mail:    info@owinsp.nl 

mailto:m.vanthof@geynwijs.nl
mailto:r.wielemaker@gimd.nl
mailto:info@gcbo.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@owinsp.nl

