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Woord vooraf
Deze praktische schoolgids is het tweede deel van de schoolgids en bevat beknopte
informatie die u gedurende het schooljaar regelmatig nodig heeft.
In de praktische gids staan de wisselende onderwerpen op alfabetische volgorde.
Deel 1 van de schoolgids informeert u over ‘ons onderwijs’. Onder andere over de
opzet en de organisatie van ons onderwijs. Op welke wijze wij de leerontwikkeling
volgen en hoe we u daarvan op de hoogte stellen.
Beide delen van de schoolgids worden jaarlijks voor het begin van het schooljaar naar
de ouders* gemaild en op de website van de school geplaatst.
Ziek en verlof
Wanneer uw kind in verband met ziekte niet naar school kan komen, wilt u dan zo
vriendelijk zijn dit via de Parro-app te melden. Telefonisch kan ook. Dit graag voor
9.00 uur ’s morgens. Komt er geen bericht, dan informeren wij bij u waarom uw kind
niet op school aanwezig is.
Extra verlof moet (tijdig) schriftelijk aangevraagd worden bij de directeur.
Dit formulier kunt u via de Parro-app downloaden. Uiteraard kunt u het op school
ophalen. Aan de hand van de wettelijke regels wordt bekeken of uw kind recht heeft
op verlof. In alle situaties van ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur van de
school wettelijk verplicht om dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de
gemeente. U kunt in het jaarrooster 2021 - 2022 zien op welke dagen er geen school
is, omdat uw kind vakantie of een vrije dag heeft. Op deze wijze kunt u tijdig opvang
regelen voor uw
kind en/of rekening houden met de planning van uw vrije dagen of werkdagen.
Het jaaroverzicht is ook achterin deze gids te vinden.
Indien U na het lezen van deze praktische schoolgids of in de loop van het schooljaar
vragen of opmerkingen heeft, vragen wij u om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Team basisschool Oventje
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Schoolgegevens
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Brinnummer:
E-mail:
Website:

Basisschool Oventje
Voor-Oventje 16
5411 NT Zeeland
0486-451204
11LT
dir.oventje@optimusonderwijs.nl
www.bsoventje.nl

Groepsleerkrachten
Ilse Manders

Groep 1-2-3

maandag t/m vrijdag

Anita Janssen
Kristel Kracht

Groep 4-5-6
Groep 4-5-6

maandag, dinsdag, woensdag
donderdag, vrijdag

Claudia van Dijk

Groep 7-8

Kristel Kracht

Groep 7-8

maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag
woensdag

Maria van Dongen

Ondersteuning

maandag en woensdag

Directie
Frans Trimbach

Directeur

wisselende werkdagen

Interne begeleiding
Marlou Wolters

Intern begeleider

dinsdag, woensdag

Conciërge
Schoonmaak

dinsdagmiddag, donderdagmiddag
dagelijks

Administratie
Marijke Boumans
Ondersteuning
Twan Toonen
Helma Dekkers

Medezeggenschapsraad
Voorzitter
Marlou Wolters (namens het personeel)
Leden
Anita Janssen (namens het personeel)
Jolanda Nooijen (namens de ouders)
Dietske Selten (namens de ouders)
Ouderraad
Voorzitter
Penningmeester
Lid

Willem Verstegen
Piet van de Hei
Sanjee van Lanen
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Afhalen van de kinderen
Wij vinden het erg prettig als u op de speelplaats op uw kind(eren) wacht. De
doorgang van de poort blijft 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 onze (over)buren vrij te laten.

Bewegingsonderwijs
De leerlingen van groep 1 t/m 8 gaan voor de gymlessen met de bus naar sporthal
“de Hekel”. In de sporthal mogen de leerlingen gymschoenen dragen, die geen
strepen veroorzaken op de vloer. Zorgt u verder voor gemakkelijke kleding. Als u wilt
dat uw kind de voeten wast na de gymles, geef het dan een handdoek mee (voorzien
van naam). Als een leerling om de een of andere reden niet met de gymles mag
meedoen, dan graag een briefje van de ouders.
Wanneer u voor de jongste kinderen gymschoenen koopt graag zonder veters.
Groep 1 t/m 8 gymt op donderdag van 12.30-14.00 uur.

Eerste schooldag
In overleg met de leerkracht wordt de eerste schooldag vastgesteld. Uw kind mag
naar school op de eerste dag na zijn/haar vierde verjaardag. Als uw kind na de
zomervakantie voor het eerst naar school komt, komt het de eerste week alleen
’s morgens naar school. Als uw kind in de loop van het schooljaar instroomt, kunt u
gebruik maken van de zogenaamde ‘wendagen’. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10
maanden mag uw kind, bij wijze van gewenning, al 5 dag(delen) naar school komen.
U kunt de kinderen ‘s morgens binnen brengen vanaf 8.20 uur. Daarna neemt u
afscheid van uw kind. We willen om 8.30 uur met de les beginnen, dus zorg ervoor
dat u dan de klas verlaten hebt.
Wij gaan ervan uit dat de kinderen zindelijk zijn als ze op school komen en dat ze
zelfstandig naar het toilet kunnen. Mocht het toch een keer misgaan dan is er reserve
kleding op school aanwezig.
Rond 10.15 uur mogen de kinderen iets eten en/of drinken. Ze brengen dit zelf mee,
het liefst in een rugzakje. Het drinken graag in goed af te sluiten bekers en zonder
prik. Fruit liefst meegeven in een bakje, geschild en gesneden.
Rond 12.00 uur is de lunchpauze. De kinderen nemen brood mee in een trommeltje
en wat te drinken. Het drinken wordt in een koelkastbak bij de deur in een bak
geplaatst. Op school is een koelkast waar het drinken in bewaard wordt.De school
eindigt om 14.00 uur.
In het begin is het voor uw kind best nog spannend om over die grote speelplaats te
lopen. Daarom mag u uw kind in het begin bij de buitendeur op komen halen. Probeer
uw kind zo snel mogelijk zo zelfstandig te maken, dat het naar u toe komt bij de
poort.
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Fietsen
De kinderen mogen met de fiets naar school komen. Woont u dichtbij de school dan
vragen we de kinderen te voet naar school te komen. De kinderen mogen op de
speelplaats niet fietsen. Wij vragen u zelf het goede voorbeeld te geven door ook niet
op de speelplaats te fietsen.

Fruit eten
Alle kinderen gaan naar buiten tijdens het speelkwartier, tenzij het weer te slecht is.
Ze eten dan een een stukje fruit (geen snoep). Wilt u het hapje verpakt (eventueel
geschild of gepeld voor de jongere kinderen) meegeven.
Bekers en bakjes graag voorzien van de naam. Melkproducten kunnen in de koelkast
worden gezet.
Indien wij opnieuw gebruik kunnen maken van het door de EU gesubsidieerde
schoolfruit, brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

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. Daarom graag de naam van het kind
op de iegen spulletjes. De gevonden voorwerpen worden in het magazijn bewaard.
Tijdens de ouderavonden worden de gevonden voorwerpen uitgestald in de gang. Wat
na de laatste ouderavond niet meegenomen wordt, wordt opgeruimd.

Hoofdluiscontrole
Hoofdluis is niet iets om je voor te schamen. Dat hoofdluizen alleen onder minder
hygiënische omstandigheden zouden voorkomen, is een misverstand. Iedereen kan ze
krijgen. Luizen worden overgedragen via kleding en onderlinge contacten. Vooral na
de zomervakantie zien we dat er vaak hoofdluis voorkomt op school.
Wanneer u bij uw kind hoofdluis constateert geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan
de school (juffrouw Claudia). De school brengt dan de ouders van de groepsgenoten
van uw kind (anoniem) op de hoogte van het feit dat er hoofdluis in de groep
geconstateerd is, zodat zij maatregelen kunnen nemen.
Al een aantal jaren is er op onze school hoofdluiscontrole. Deze hoofdluiscontrole
wordt uitgevoerd door een aantal ouders. Deze vindt plaats op de maandag na iedere
vakantie. Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw kind op hoofdluis gecontroleerd
wordt, kunt u dit kenbaar maken bij de contactpersoon voor de hoofdluiscontrole,
juffrouw Claudia.
In verband met de coronamaatregelen kunnen we nu nog niet aangeven wanneer de
eerste controle zal zijn. Wij vragen de ouders dan ook om de eigen kinderen goed te
blijven controleren.
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Huiswerk
Vanaf groep 7 leren we leerlingen stapsgewijs met huiswerk en plannen om te gaan.
De leerlingen leren hierdoor te plannen en de tijd in te delen per dag en per week.
Met het huiswerk bevorderen we het zelfstandig werken, zodoende leren en wennen
de leerlingen aan zaken die in het voortgezet onderwijs goed van pas komen.
De leerlingen in groep 4, 5 en 6 krijgen zo nu en dan huiswerk en op individuele basis
kunnen er ook andere afspraken gemaakt worden.

Jeugdgezondheidszorg (GGD)
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen tijdens vaste contactmomenten de
groei en ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor zo’n
contactmoment, dat plaatsvindt op het consultatiebureau.
Wat gebeurt er tijdens een contactmoment?
♦ Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht en test
ook de oren en ogen. Daarna bespreekt de jeugdarts met u de gezondheid en
ontwikkeling van uw kind.
♦ Als uw kind 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het
gewicht. Daarna bespreekt zij met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. De
jeugdverpleegkundige geeft ook de DTP en BMR-vaccinaties. Op
www.ggdhvb.nl/mijnkind leest u meer informatie over deze vaccinaties.
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school.
Als voorbereiding op het contactmoment informeren zij bijvoorbeeld bij de leerkracht
of interne begeleider hoe het met uw kind gaat.
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen ook deel aan de Zorg Advies Teams
op school. Als de school over uw kind(eren) contact heeft met externen zullen wij de
ouders vooraf altijd toestemming vragen.
Wat doet de GGD nog meer?
♦ De GGD voert in overleg met school ook projecten uit rondom een gezonde
leefstijl. Denk hierbij aan projecten over gezonde voeding en bewegen.
♦ De GGD biedt leerkrachten en interne begeleiders ondersteuning en advies bij
vraagstukken rondom veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen.
Contactgegevens
Jeugdverpleegkundigen:
Esther Thijssen via 0883686201/06- 641487097 of via esther.thijssen@ggdhvb.nl
Suzanne Hubers via 0883686180/31623928367 of via s.hubers@ggdhvb.nl
Preventiewerkers jeugd:
Tobias Jubbega via 06 - 4009 1083 of via tobias@preventiewerkerjeugd.nl
Nettie Nabuurs op 0883686193/06- 5334 3689 of via nettie@preventiewerkerjeugd.nl
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Klachtenregeling
Als u klachten heeft horen wij dat graag in een vroeg stadium. De groepsleerkracht is
hiervoor het eerste aanspreekpunt. De leerkracht kan u doorverwijzen naar de
directeur. Mocht u er met de leerkracht of de directeur niet uitkomen dan kunt u met
de interne contactpersoon (juffrouw Maria van Dongen) bespreken welke verdere
mogelijkheden er zijn.
De vertrouwenspersonen voor de scholen van OPTIMUS zijn:
Mevr. Marie-José van Dijke en Dhr. Christian Heeren. Zij zijn in dienst van GIMD
(Gemeenschappelijke Instelling Maatschappelijke Dienstverlening).
U kunt het hoofdkantoor van GIMD bereiken via telefoonnummer: 058-2954777.
OPTIMUS is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie GCBO:
telefoon 070-3861697, website www.gcbo.nl, e-mail info@gcbo.nl).
Hier kunnen klachten gemeld worden. Deze commissie onderzoekt of een klacht
gegrond is en bespreekt met het bevoegd gezag over de klacht en over de te
ondernemen stappen.
Het protocol ligt ter inzage op het stafbureau van OPTIMUS in Grave. De
vertrouwensinspecteur van het basisonderwijs is te bereiken onder telefoonnummer
073-6138954.

Kledinginzameling
Een aantal keren per jaar komt de firma Bag2school in opdracht van school om
ingezamelde kleding op te halen. De opbrengst van deze kledinginzameling komt ten
goede aan de leerlingen van de school, het gaat namelijk naar de ouderraad. Voor
meer informatie hierover kunt u terecht op www.bag2school.nl. De inzamelingsdata
maken wij via Parro bekend.

Leerlingenlijsten
Als gevolg van de veranderde wetgeving met betrekking tot persoonsgegevens, mag
de school geen leerlingenlijsten meer verstrekken.

Oudercontact en informatie
Op onze jaarkalender kunt u een aantal contactmomenten terugvinden. U moet dan
denken aan:
• De algemene ouderavond(en)
• Het inloopmoment
• De ontwikkelgesprekken (kind-oudergesprekken)
• De rapporten
Deze contacten worden via Parro tijdig gemeld.
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Tussentijds is altijd een mogelijkheid om een afspraak te maken met de
groepsleerkracht of de directeur. Ons motto: Beter te vroeg dan te laat! Beter een
keer teveel dan teweinig.

Ouderraad en ouderbijdrage
In het eerste deel van de schoolgids heeft u al meer kunnen lezen over de ouderraad.
De school organiseert een aantal activiteiten die niet door de overheid betaald worden
zoals: het schoolreisje, het schoolverlaterskamp, de sportdag en Sinterklaas- en
Kerstviering. Hiervoor vraagt de ouderraad u een bijdrage, de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 30,00 per kind*. Hierin zitten
alle kosten die de OR in de loop van het schooljaar voor uw kind maakt, behalve het
schoolverlaterskamp van groep 8. Wij vragen u de ouderbijdrage vóór 1 december
2021 over te maken op bankrekening: NL17 RABO 0159 5988 93 t.n.v. Oudergelden
BS Oventje onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind(eren).
Wij kunnen u niet verplichten deze bijdrage te betalen. Wanneer u problemen heeft
met het betalen van de ouderbijdrage, kunt u contact opnemen met de directie van de
school.
*Als uw kind na 31 december naar school gaat, vraagt de OR u een bijdrage van € 20,00 voor dat
schooljaar. Gaat uw kind na de meivakantie naar school, dan wordt er geen ouderbijdrage voor dat
schooljaar gevraagd. Wij vragen dan wel een vergoeding van € 10,00 als uw kind meegaat met het
schoolreisje.

Parro
Via Parro houden we de ouders (en de kinderen) op de hoogte van het actuele
schoolnieuws. Via deze app kunnen ouders ook hun kind ziekmelden. Tevens is er een
mogelijkheid om het verlofformulier op te vragen. Het is een afgeschermde app.
Geplaatste foto’s staan dus niet op het wereldwijde internet. Deze foto’s mogen dus
ook niet zonder toestemming via social media verspreid worden.
Wijzigen uw contactgegevens, geef dat dan door aan dir.oventje@optimusonderwijs.nl

Privacy
Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van digitale informatie en ict.
We maken gebruik van digitale systemen om de kwaliteit van ons onderwijs verder te
verbeteren. De hoeveelheid data, waaronder persoonsgegevens groeit en dat brengt
nieuwe verantwoordelijkheden en risico’s met zich mee. Het is belangrijk om
informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om
te gaan.
Privacy is een grondrecht. Wij doen er dan ook alles aan om de informatiebeveiliging
en privacy goed te regelen – technologisch, in beleid en in gedrag. Optimus heeft een
strikt beleid voor informatiebeveiliging en privacy (IBP). Bovendien zijn wij net als
elke organisatie gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) die sinds 25 mei 2018 door de Autoriteit Persoonsgegevens wordt
gehandhaafd. De AVG stelt regels voor de omgang met persoonsgegevens.
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Het uitgangspunt van de wet is dat de privacy leidend is en dat organisaties
verantwoordelijk zijn voor de juiste omgang met privacy rechten. Leerlinggegevens
zijn uiteraard ook persoonsgegevens. Vaak bevatten leerlinggegevens gevoelige
informatie zoals over gezondheid, gedrag, godsdienst, seksuele voorkeur of over de
thuissituatie. Deze gevoelige gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Die mogen
alleen worden vastgelegd als dat strikt noodzakelijk is.
De scholen van Optimus gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van leerlingen
en medewerkers en zijn transparant naar ouders, leerlingen en medewerkers over
welke persoonsgegevens ze op welke wijze verwerken en welke rechten ouders,
leerlingen en medewerkers daarbij hebben. Rechthebbenden hebben altijd de
mogelijkheid inzicht te krijgen in welke gegevens we op welke manier vastleggen. Een
ding staat vast: Optimus is gedreven om de privacy van leerlingen en medewerkers
goed te beschermen.

Rookvrije school
Onze school is ‘rookvrij’. Voor leerkrachten, ouders en alle anderen geldt te allen tijde, zowel
binnen als buiten het schoolgebouw, maar ook tijdens alle activiteiten in schoolverband een
rookverbod.

Schoolbestuur
Basisschool Oventje valt onder het bestuur van Optimus Primair Onderwijs.
Deze stichting heeft de zorg over de basisscholen in de gemeenten Grave, Landerd,
Oss, Cuijk, Boxmeer, St. Anthonis en Mill - Sint Hubert. Het College van Bestuur wordt
gevormd door dhr. Harrie v.d. Ven en mevr. Monique Donders. Het bestuur en de staf
zijn gehuisvest in Grave, Stoofweg 2, 5361 HZ Grave – telefoon 0485-318910.

Schoolgruiten
Zie ook: fruit eten.
Schoolgruiten staat voor Groenten en fruit eten op school! Dat is niet alleen gezond
maar ook nog eens erg gezellig!
Met EU-Schoolfruit ontvangen scholen 20 weken, drie dagen per week, gratis groente
en fruit voor alle leerlingen. Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in
de klas! In september kan de aanvraag verstuurd worden. Een paar weken later hoort
de school of men dan deelnemen.
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Schooltijden, vakanties en vrije dagen
Schooltijden
Wij hanteren het vijf gelijke dagen model en werken met de volgende
combinatiegroepen: groep 1-2-3, groep 4-5-6 en groep 7-8.
Groep 1 t/m 8:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00
08.30-14.00

uur
uur
uur
uur
uur

pauze
10.15-10.30 uur
middagpauze
12.00-12.30 uur
september 2021: De pauzetijden zijn afhankelijk van de geldende coronamaatregelen.
Vakanties en vrije dagen:
Herfstvakantie

25 t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari 2022 t/m 4 maart 2022

Pasen

18 april 2022

Meivakantie

25 april 2022 t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 t/m 27 mei 2022

Pinksteren

6 juni 2022

Zomervakantie

25 juli 2022 t/m 2 september 2022

Studiedagen

1 oktober 2021
14 oktober 2021
6 december 2021
16 februari 2022
15 april 2022
7 juni 2022
4 juli 2022

Wilt u uw gezinsvakanties in bovengenoemde vakanties en/of vrije dagen plannen.
Voor vakanties buiten de reguliere schoolvakanties wordt doorgaans geen verlof
gegeven.
Op bladzijde 12 en 13 staat de jaarkalender. Een aantal activiteiten is nog niet opgenomen.
Dit heeft te maken met de onduidelijke situatie rondom corona. U moet dan denken aan het
schoolkamp, de schoolreis, de peuterochtenden, techniek- en cultuuractiviteiten.
Zodra er meer duidelijkheid is maken we dit op Parro bekend.
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Social media
De school heeft een Facebookpagina waarop regelmatig foto’s van activiteiten of
vieringen gedeeld worden. De namen van leerlingen worden niet op Facebook
geplaatst. Wilt u niet dat een foto waarop uw kind te zien is op deze Facebookpagina
komt te staan, dan kunt u dat aangeven bij de directie.
Van onze ouders vragen wij of zij hier op dezelfde manier mee om gaan. Wij
verzoeken ouders om geen foto’s en/of namen van leerlingen via social media te
verspreiden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders van deze leerlingen.

Stages
Ieder schooljaar biedt basisschool Oventje studenten van de Pabo uit Nijmegen en
studenten van het ROC (Regionaal OpleidingsCentrum) uit Oss en Nijmegen de
gelegenheid om stage te lopen binnen de school.

Verjaardagen van kinderen
Als uw kind de verjaardag wil vieren op school, verzoeken wij u een afspraak met de
leerkracht te maken. Natuurlijk mag er dan getrakteerd worden.
In groep 1/2 mogen de ouders bij de viering van de verjaardag aanwezig zijn.
Ter bescherming van de privacy van alle kinderen, staan wij het niet toe dat u foto’s
en/of video-opnamen maakt tijdens de verjaardagsviering. Het maken van foto’s van
uw eigen kind is wel toegestaan. Uitnodigingen voor kinderfeestjes alstublieft afgeven
buiten school.

Verkeer
Wekelijks wordt aandacht besteed aan redzaamheid in het verkeer. Kinderen lopen
door hun kind-zijn een extra risico in het verkeer. De beste voorbereiding is
verkeersdeelname onder begeleiding van de ouders. Kennis van verkeer en
verkeersregels vergroten ook de verkeersveiligheid. Vanaf groep 1 t/m groep 8 wordt
er daarom aandacht geschonken aan verkeer d.m.v. de door VVN uitgegeven
katernen. In groep 7/8 wordt ook deelgenomen aan het landelijke verkeersexamen.
Sinds juni 2005 is BS Oventje in bezit van het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Dit
label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het
schoolbeleid.
Alle activiteiten rondom verkeer staan vermeld in ons BVL activiteitenplan.
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Verzekering
Op onze school zijn leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, maar ook
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. Voor de kinderen en het personeel is 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.
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. Voor meer informatie of schademeldingen kunt u zich
wenden tot de directeur.

Wijziging gegevens
Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens graag tijdig aan ons doorgeven via
dir.oventje@optimusonderwijs.nl. Zodat onze administratie altijd de goede gegevens
bevat. Vooral wijzigingen in telefoonnummers waarop u bereikbaar bent tijdens
schooltijd, zijn voor ons heel belangrijk.
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