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Algemene gegevens
Adres: Basisschool Oventje
Voor-Oventje 16
5411 NT Zeeland
Telefoon: 0486-451204
E-mail: dir.oventje@optimusonderwijs.nl
Internet site: www.bsoventje.nl
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Woord vooraf
Deze praktische informatiegids (PIG) geeft u beknopt die informatie
die u gedurende het schooljaar regelmatig nodig heeft.
Naast deze PIG maken we ook ieder jaar een schoolgids die u veel
uitgebreider informeert. De schoolgids informeert u onder andere
over de opzet van ons onderwijs, de organisatie van de zorg voor
de leerlingen, hoe wij resultaten meten en hoe we u daarvan op de
hoogte stellen.
De schoolgids publiceren wij op de website van de school. Als u wilt
drukken wij er graag eentje voor u af.
Ouders die voor het eerst een kind op onze school aanmelden
krijgen een schoolgids.
De PIG wordt aan het begin van het schooljaar aan alle ouders
gemaild.
Mocht u na het lezen van deze PIG vragen of opmerkingen hebben,
dan horen wij dat graag van u.
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Samenstelling van het team
Groepsleerkrachten
Daniëlle van Raaij
Groep 1/2/3: wissel-maandag, donderdag, vrijdag
Groep 6/7/8: wissel-maandag
Anita Jacobs:
Groep 1/2/3: wissel-maandag, dinsdag, woensdag
Groep 6/7/8: wissel-maandag
Maria van Dongen:
Groep 4/5:
maandag, dinsdag, woensdag
Anoek van der Elzen:
Groep 4/5:
donderdag, vrijdag
Jos van Lith:
Groep 6/7/8: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Directeur
Cindy Langens
Tel.:
Mobiel:
Aanwezig: wisselende dagdelen
Intern Begeleider
Marlou Wolters:
ICT'er
Wim Smits:

maandag, donderdagochtend

donderdagochtend (één keer per twee weken)

Administratieve ondersteuning
Corin van Hintum: woensdagochtend
Vrijwilligers:
Louise Geurts van Kessel: maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag
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Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad tracht samen met het schoolbestuur en
in samenspraak met het bestuur van de ouderraad het beleid van
de school op allerlei terreinen gestalte te geven. De directeur van
de school spreekt uit naam van het schoolbestuur met de
medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden:
Namens de ouders:
Dietske van Summeren en Wendy
Cornelissen
Namens het team:
Maria van Dongen en Anita Jacobs
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Ouderraad
Het doel van de ouderraad is het verstevigen van de relatie tussen
de school en de ouders.
Door de leden wordt tijdens de jaarvergadering van de vereniging
het bestuur gekozen.
Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:
Jolanda Nooijen, Miguel Mekelenkamp, Harold van Tiel
Monique Stroeken, Annet Vissers en Willem Verstegen, Annette
Wijnen.
Verdere informatie (met name over de taakverdeling) is te vinden
op de website van de school.
Oudercontact en informatie
Informatie/kennismakingsavonden:
Groep 1 t/m 8: 22 september
Oudergesprekken groep 1 t/m 8:
5 of 6 oktober
Oudergesprekken groep 1 t/m 8:
18 of 19 januari
Schooladvies voortgezet onderwijs groep 8:
16 februari
Oudergesprekken groep 1 t/m 7 (op verzoek):
11 juli
Rapporten:
Groep 1 t/m 8:

14 januari en 7 juli

Schriften mee naar huis:
16 oktober, 27 november, 29 januari, 18 maart en 27 mei
Buiten de ouderavonden om kunt u natuurlijk altijd bij de
leerkracht van uw kind of bij de directeur van de school terecht met
vragen. Wacht niet te lang, u kunt daarmee erger voorkomen.

6

Weekplanning
In de verschillende groepen wordt met een weekplanning gewerkt.
Op de weekplanning is te zien welke lessen er in de groep worden
gegeven.
De weekplanning van de groep van uw kind krijgt u voor de
informatieavond aan het begin van het schooljaar. U kunt daar
vragen over stellen tijdens de informatieavond
Ouderbijdrage
De school organiseert een
aantal activiteiten die niet door
de overheid betaald worden
zoals het schoolreisje, het
schoolverlaterskamp,
sportdagen en de
Sinterklaasviering. Hiervoor
vraagt de ouderraad u een
bijdrage, die ouderbijdrage
wordt genoemd.
De ouderbijdrage hebben zij
voor dit schooljaar vastgesteld
op
€ 30,00 per kind. Hierin zitten alle kosten die wij in de loop van het
schooljaar voor uw kind maken, behalve het schoolverlaterskamp.
Wij vragen u de ouderbijdrage vóór 1 december over te maken op
bankrekening NL17 RABO 0159 5988 93 tnv Oudergelden b.s.
Oventje, met vermelding van de voor- en achternaam van uw kind
/ kinderen.
Klachtenregeling
Als u klachten heeft horen wij dat graag in een vroeg stadium.
Afhankelijk van de klacht neemt u contact op met de leerkracht van
uw kind of met de directeur.
Als u er met de leerkracht of de directeur niet uitkomt kunt u in de
schoolgids lezen (Hoofdstuk 5.6) hoe u verder kunt komen.
Schoolmaatschappelijk werk
Vanuit CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is Karlijn van Heck onze
contactpersoon Samen met de intern begeleider van de school
vormt zij het zogenaamde schoolzorgteam. Dit schoolzorgteam
bespreekt minstens één keer per maand de leerlingen met sociaalemotionele problemen en adviseert dan over de te volgen aanpak.
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Jeugdgezondheidszorg
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Hart voor
Brabant zet zich in voor de bescherming en bevordering van de
gezondheid van de jeugd van 4 tot 19 jaar.
Jeugdartsen, sociaal verpleegkundigen, teamassistenten,
logopedisten en de jeugdpsycholoog sporen gezondheidsproblemen
bij jeugdigen op. Zij geven ook adviezen over de gezondheid en
ontwikkeling van uw kind. Ook voert de GGD het
rijksvaccinatieprogramma uit.
Het programma van de JGZ staat uitgebreid in de schoolgids.
Jeugdarts:
Sociaal verpleegkundige:
Teamassistente:
Logopediste:
Telefoon GGD:

Sophie de Vries
Suzanne Hubers
Karin Körschner
Carla van Heugten
(0900 - 4636 443 lokaal tarief)

CJGgeeftantwoord
Opvoeden en opgroeien gaan niet altijd vanzelf. Het is normaal om
vragen te hebben over je kind, je vader of moeder, of over jezelf.
Iedereen twijfelt wel eens of bepaald gedrag ‘normaal’ is.
Praktische tips, informatie en advies zijn dan welkom.
Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen met al hun opgroei- en
opvoedvragen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht.
Daar werken onder de noemer “CJGgeeftantwoord” deskundige
medewerkers die met u meedenken. U kunt ook medewerkers van
CJG tegenkomen op de basisschool van uw kind. Met name de
schoolmaatschappelijk werker (die regelmatig overleg heeft met de
IB’er) en de sociaal verpleegkundige. Geen enkele vraag is raar. U
krijgt altijd een antwoord. Samen wordt gezocht naar oplossingen
waarmee u weer verder kunt. De hulp is gratis.
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CJG is op de volgende manieren bereikbaar:
I : www.cjggeeftantwoord.nl
E : info@cjggeeftantwoord.nl
T : 0800-254 00 00 (gratis)
Daarnaast kunt u op maandagochtend van 9.00-12.00 uur terecht
in het CJG inlooppunt Schaijk, Netjeshof 1a en op
woensdagochtend 9.00-12.00 uur in Zeeland, Brouwerspad 13a.
De contactpersonen voor Landerd zijn Nettie Nabuurs en Constance
Janssen.
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Schooltijden
Groep 1 t.m. 8.
Maandag t.m. vrijdag
Gymtijden
Maandag:

08.30 u. – 14.00 u.

12.30 – 14.00 uur Groep 3 t/m 8

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
26-10-15
Kerstvakantie
21-12-15
Voorjaarsvakantie 08-02-16
2e Paasdag
28-03-16
Meivakantie
25-04-16
Hemelvaart
05-05-16
e
2 Pinksterdag
16-05-16
Zomervakantie
25-07-16

t/m 30-10-15
t/m 01-01-16
t/m 12-02-16
t/m 06-05-16
t/m 06-05-16
t/m 05-09-16
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Combinatieklassen
We werken met de volgende groepen:
1/2/3, 4/5, 6/7/8
Afwezigheid leerling
Als uw kind de lessen niet kan bijwonen, bijvoorbeeld omdat het
ziek is, ontvangen wij hiervan graag een melding vóór het begin
van de lessen.
Het komt voor dat wij niet op de hoogte zijn van de afwezigheid
van een leerling. In zo'n geval proberen wij 10 minuten na aanvang
van de schooltijd telefonisch contact met u op te nemen, zodat het
voor ons duidelijk is wat er aan de hand is.
Verjaardagen
In groep 1/2 mogen de ouders / verzorgers bij de viering van de
verjaardag aanwezig zijn. Ter bescherming van de privacy van alle
kinderen, staan wij het niet toe dat u video-opnamen maakt tijdens
de verjaardagsviering. Het maken van foto’s van uw kind is wel
toegestaan.
Vanaf groep 3 zijn de leerkrachten bereid foto’s te maken, als er
een camera door de ouders wordt afgegeven.
Schoolprojecten
Dit schooljaar zijn er twee schoolprojecten. In alle groepen wordt
dan les gegeven over hetzelfde onderwerp. Het eerste
schoolproject begint op 31 augustus. Het onderwerp is: “Omgaan
met elkaar”.
Het tweede schoolproject begint op 15 februari. Het onderwerp is:
vastenproject.
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Gevonden voorwerpen
In de loop van het schooljaar blijven er nogal wat spullen op school
liggen. Vaak kennen de kinderen hun eigen spullen niet terug. Dit
kunt u voorkomen door de spullen van een naam te voorzien.
De gevonden voorwerpen worden in het magazijn bewaard.
Tijdens de ouderavonden in januari zijn de gevonden voorwerpen
uitgestald in de aula. Wat dan niet meegenomen wordt, wordt
opgeruimd.
Lijmvlekken
Goede lijm die snel en goed hecht en géén vlekken geeft is er
(nog?) niet. We proberen lijmvlekken in de kleding te voorkomen.
Heeft uw kind desondanks lijmvlekken in de kleding dan kunt u bij
de conciërge een oplosmiddel krijgen, om de vlekken uit de kleding
te verwijderen.
Wijziging gegevens
Wij stellen het erg op prijs als u wijzigingen in uw persoonlijke
gegevens aan ons doorgeeft, zodat onze administratie altijd de
goede gegevens bevat.
Vooral wijzigingen in telefoonnummers waarop u of door u
opgegeven personen bereikbaar zijn tijdens schooltijd, zijn voor
ons heel belangrijk.
Om te voorkomen dat u informatie mist, is het belangrijk ervoor te
zorgen dat wij een goed e-mailadres van u hebben.
Schoolgruiten
Op maandag, woensdag en vrijdag gruiten wij op school.
Schoolgruiten staat voor Groenten en fruit eten op school!
Hiervoor hebben de kinderen een gruitbox gekregen waarin ze hun
groenten en/of fruit kunnen meenemen.
Op bovengenoemde dagen wordt er op school gezamenlijk
groenten en fruit gegeten! Dat is niet alleen gezond maar ook nog
eens erg gezellig!
Natuurlijk mag op de andere dagen ook groente en fruit
meegegeven worden.
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Hapjeskring groep 1/2
Rond 10.15 uur hebben de kinderen van groep 1/2 een pauze in de
vorm van een hapjeskring. Ze eten dan een een stukje fruit of iets
dergelijks (geen snoep).
Wilt u het hapje verpakt, eventueel geschild of gepeld meegeven.
Bekers en bakjes moeten voorzien zijn van een naam. Zij worden
bij binnenkomst in de bakken gezet bij de deur van de klas.
Verzekeringen
Op onze school zijn hulpouders door het schoolbestuur verzekerd
tegen wettelijke aansprakelijkheid. Er wordt alleen schade aan
derden uitgekeerd. Deze verzekering is van kracht tijdens schoolse
en buitenschoolse activiteiten.
Wij willen er nadrukkelijk op wijzen, dat de school geen
aansprakelijkheid aanvaardt voor schade aan eigendommen van
leerlingen, als de school redelijkerwijs aan haar zorgplicht heeft
voldaan.
Verder is er een eigendommenverzekering afgesloten. Hulpouders
zijn verzekerd tegen schade aan hun eigendommen tijdens
buitenschoolse activiteiten. Daarnaast wordt dekking geboden op
no-claimverlies op een cascoverzekering van een auto, motor of
scooter.
Vervolgens is voor de kinderen een schoolongevallenverzekering
afgesloten. Deze verzekering is van kracht tijdens schooluren en
evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het
rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd.
Voor meer informatie of schademeldingen kunt u zich wenden tot
de directeur.
Hoofdluiscontrole
Na iedere vakantie is er op maandagmiddag een hoofdluiscontrole.
Deze hoofdluiscontrole wordt uitgevoerd door een aantal ouders /
verzorgers, die daarvoor geïnstrueerd zijn.
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Kledinginzameling
Een aantal keren per jaar komt de Firma Bag2school in opdracht op
school om ingezamelde kleding op te halen. Een deel van de
opbrengst van deze kledinginzameling komt ten goede aan de
school en een deel komt ten goede aan projecten.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op
www.bag2school.nl
De inzamelingsdata voor dit schooljaar zijn: vrijdag 9 oktober en
vrijdag 1 april.
Leerlingenlijsten
Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen een
leerlingenlijst mee, waarop de namen, adressen en
telefoonnummers van de klasgenoten staan.
Als u er bezwaar tegen heeft dat uw kinderen op deze lijst voor
komen, kunt u dat op school doorgeven en verwijderen wij de
betreffende namen uit de lijst(en).
Afhalen van de kinderen
Wij vinden het erg prettig als u op de speelplaats op uw
kind(eren) wacht. De uitgangen bij de poortjes blijven hierdoor vrij
en iedereen kan snel weg.
Parkeer auto’s alleen in de daarvoor bestemde vakken of op de
parkeerstrook langs de aula. Wij willen u vriendelijk vragen, de
parkeerplaats bij timmerbedrijf Cornelissen vrij te laten.
Let op de aanwijzingen die de brigadiers geven.
Ouders / verzorgers van kinderen die pas op school zitten, mogen
hun kinderen ophalen bij de buitendeur van groep 1/2.
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Verlofregeling
De Leerplichtwet beperkt de mogelijkheden tot het verlenen van
extra (vakantie-)verlof.
Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag volgend op de
maand waarin het 5 jaar wordt.
Een kind van 5 jaar kan toestemming krijgen om 5 uur per week
vrij te krijgen. In het belang van een soepele ontwikkelingslijn van
uw kind, is het wel verstandig om het zo min mogelijk thuis te
houden.
Zodra een kind 6 jaar is, is het volledig leerplichtig.
Toestemming voor extra verlof tot en met 10 schooldagen moet
worden aangevraagd bij de schoolleiding. Dit wordt echter alleen in
zeer bijzondere gevallen verleend (gewichtige omstandigheden).
Voor verlofperiodes langer dan 10 dagen per schooljaar beslist de
leerplichtconsulent van de gemeente.
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Belangrijke telefoonnummers en adressen
Naam
Bureau Jeugdzorg
AldetiendNoord-Brabant
straat 21b
Centrum voor Jeugd
en Gezin

5402 ZC Uden

Cokon voor- en
naschoolse opvang
GGD Hart voor
Brabant

Rossinistraat 9

GGZ regio Uden /
Veghel
GIMD Hoofdkantoor

Populierlaan 5461 CN Veghel
1

GMR

gmr@optimusonderwijs.nl

Landelijke
klachtencommissie
Nederlandse Kath.
vereniging van
Ouders
Oad (busvervoer
naar de gym)
Optimus primair
Onderwijs
Sporthal de
Hekel
Stichting
Jeugdtandverzorging
Vertrouwensinspecteur
Vragen over
onderwijs

5344 AK Oss

Postbus
97805

2509 GE
Den Haag

Postbus 315 5431 BW Cuijk
Vlasroot 35

5411 AC Zeeland

Obrechtstraat 25

5344 AT Oss
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Telefoon
0413267400
0800–
2540000
(gratis)
0412405030
09004636443
0413344055
0582954777

0703925508
0703282882
0486459911
0485318910
0486452360
0412625967
09001113111
0800-5010
(gratis)

