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Welkom op basisschool De Garve 

 

Een woord vooraf 

 

Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Garve in Wichmond/ Vierakker. Met 

deze gids maken wij u wegwijs bij ons op school. Wij zijn trots op onze school, mede 

omdat we een éénpitter zijn. Dat wil zeggen dat we niet onder een overkoepelende 

scholengroep vallen, maar zelf met ons bestuur verantwoordelijk zijn voor de school.  

Binnen onze school is ook het kinderdagverblijf Avonturijn gehuisvest. Samen met 

dit kinderdagverblijf gaat basisschool De Garve uitgroeien tot een Integraal Kind 

Centrum (IKC). De komende jaren is het speerpunt binnen onze school om een 

kanteling te maken naar leren richting de 21ste eeuw. Ons motto daarbij is:  

 

“Met plezier elke dag een stukje wijzer”. 

 

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders van kinderen die bij ons op school zitten, 

maar ook voor nieuwe ouders die met onze school kennismaken. Wij hopen dat ook 

zij deze gids met veel plezier zullen lezen. Wilt u na het lezen van deze gids nog meer 

over onze school weten, maak dan gerust een afspraak om eens langs te komen. U 

bent van harte welkom. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het team van De Garve  
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1. De school 

1.1. Gebouw, schoolgrootte en personeel 

Gebouw 

Het moderne schoolgebouw van basisschool De Garve ligt midden in het rustige en 

mooie dorp Wichmond. Wie vanaf de Dorpsstraat richting de school loopt, ziet aan 

het eind van een tegelpad de school liggen. Direct om de school bevindt zich een 

groot schoolplein met groenstroken, een tafeltennistafel en andere speeltoestellen.  

Het dorp Wichmond ligt in de plattelandsgemeente Bronckhorst en is dan ook 

omgeven door het groen van bossen en uitgestrekte weilanden. Het dorp heeft zo’n 

450 inwoners. In het nabijgelegen Vierakker wonen ongeveer 350 mensen. De 

dichtstbijzijnde stad is Zutphen, een kleine tien kilometer verderop.  

Schoolgrootte 

Elke schooldag komen er ruim 100 kinderen naar basisschool De Garve. De school 

bestaat dit jaar uit vier gecombineerde klassen met kinderen uit twee leerjaren.  

IKC 

Sinds 2014 vormt basisschool De Garve met kinderopvang Avonturijn een Integraal 

Kind Centrum (IKC). Een IKC is een voorziening voor kinderen 0 tot en met 12 jaar. 

De kinderen komen hier gedurende de dag om te leren, te spelen, te ontwikkelen en 

te ontmoeten. We streven ernaar om alle ontwikkelingsterreinen van kinderen aan 

bod te laten komen. De organisatie biedt een totaalpakket op het gebied van 

onderwijs, opvang en ontwikkeling. Samen zullen de basisschool en Avonturijn 

komende jaren steeds meer invulling geven aan de inhoud van het Integraal Kind 

Centrum De Garve. 

Personeel 

Op dit moment werkt basisschool De Garve met een directeur, acht leerkrachten, 

een interne begeleider (IB-er), een vakleerkracht gym en een conciërge. De intern 

begeleider staat waar nodig ook voor de klas. Is één van de leerkrachten ziek, dan 

zorgen wij voor vervanging. Wij zijn aangesloten bij PON, een grote invalpool met 

leerkrachten. Door het tekort aan leerkrachten kan het zijn dat er geen vervanging 

beschikbaar is. Dan is er op school een noodscenario. 
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Het vaste team van De Garve bestaat uit de volgende mensen: 

Frida Meints 

Directeur, 3 dagen per week wisselend aanwezig, bij het kantoor hangt een rooster. 

directie@bsdegarve.nl 

Cindy Schapendonk 

Leerkracht groep 7-8 op maandag, dinsdag en woensdag. 

c.schapendonk@bsdegarve.nl 

Hans Hoitink 

Leerkracht groep 7-8 op donderdag en vrijdag. 

h.hoitink@ bsdegarve.nl 

Yonina van der Wiel     Hans Hoitink 

Leerkracht groep 5-6  (behalve woensdag)   Leerkracht op dinsdag en woensdag  

y.vanderwiel@ bsdegarve.nl 

Beate Aaldering 

Leerkracht groep 3-4 op maandag, dinsdag en woensdag. Plaatsverv. directeur. 

b.aaldering@ bsdegarve.nl 

Beatrice van der Borgh 

Leerkracht groep 3-4 op woensdag, donderdag en vrijdag, tevens coördinator ICT. 

b.vanderborgh@ bsdegarve.nl 

Dianne Wiersma     Marion van Gaalen 

Leerkracht groep 1-2 (behalve vrijdag)  Leerkracht op de vrijdag 

d.wiersma@ bsdegarve.nl 

Ruth Kerkhoven 

Interne begeleider (IB-er), remedial teacher (RT-er) en waar nodig groepsleerkracht. 

ib@ bsdegarve.nl 

Joyce Lieverdink                                                                                                  

vakleerkracht gym, vrijdag groep 3-8. 

Sisca Heeling 

conciërge  op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. 
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Hieronder vindt u een overzicht van de verdeling van onze leerkrachten over de 

groepen en de verschillende dagen van de week. 

 

Groepsverdeling schooljaar 2017/2018 

  

Groep 1-2 

 

Groep 3-4 

 

Groep 5-6 

 

Groep 7-8 

maandag Dianne Beate Yonina Cindy 

dinsdag Dianne Beate Yonina/Hans Cindy 

woensdag Dianne Beate/Beatrice Hans/Beatrice Cindy 

donderdag Dianne Beatrice Yonina Hans 

vrijdag Marion  Beatrice Yonina Hans 
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1.2. Bestuur 

Bestuur en Raad van Toezicht 

Het bestuur van De Garve bestaat uit zeven personen. Ook is er een raad van 

toezicht. Deze stelt het bestuur aan. De zittingsduur van bestuursleden is vier jaar. 

Daarna zijn de leden herkiesbaar zolang zij nog een kind op school hebben zitten. 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter:  Dhr. H. Keppels (aftredend)    voorzitterbestuur@bsdegarve.nl 

Secretaris:  Mevr. G. Bos                          secretarisbestuur@bsdegarve.nl 

   Beeklaan 13, 7234SR Wichmond  

Penningmeester: Mevr. A. Wolbrink         penningmeesterbestuur@bsdegarve.nl 

Overige leden: Mevr. H. Van Basten Batenburg algemeenlidbestuur2@ bsdegarve.nl                                      

Mevr. A. van Mierlo                    algemeenlidbestuur1@ bsdegarve.nl 

Mevr. S. Jolink    bouwzakenbestuur@bsdegarve.nl 

     

Samenstelling Raad van Toezicht 

Mevr. E. Roeterdink 

Dhr. D. ter Harmsel 

Mevr. D. Hammecher  

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Naast het bestuur en de raad van toezicht is er ook de medezeggenschapsraad (MR). 

De MR toetst het beleid van de school en het schoolbestuur en zorgt ervoor dat 

ouders waar nodig de gelegenheid krijgen om mee te denken en mee te praten. 

Samenstelling medezeggenschapsraad (MR) 

Voorzitter:   Mevr. S. Weetink (ouder)  

Secretaris:   Mevr. Y. van der Wiel - Jansen (teamlid)   

Overige leden: Dhr. R. Vaartjes (ouder) 

                              Dhr. H.Hoitink (teamlid) 
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Identiteitscommissie 

Ook heeft De Garve een identiteitscommissie. Deze is door het schoolbestuur 

ingesteld om het team en het bestuur te ondersteunen en te adviseren als het gaat 

om de levensbeschouwelijke vorming in de school. Basisschool De Garve heeft een 

interconfessionele grondslag. Dat wil zeggen dat de stromingen binnen onze school 

rooms-katholiek en protestant zijn. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers 

van beide kerken uit onze dorpen Wichmond / Vierakker, de ouders en het team. 

Samenstelling identiteitscommissie                                                                                                      

                         Mevr. Y. van der Wiel (teamlid) 

   Mevr. O. van der Mark (ouder) 

   De heer T. van Wiersum (predikant PKN Wichmond)                                                    

   De heer J. Marijnissen  (lid R.K. geloofsgemeenschap Vierakker) 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie bestaat uit een groep van ouders, die activiteiten regelt 

voor de school. Zij organiseren bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, het kerstfeest, 

carnaval, het schoolreisje, sportactiviteiten en de jaarafsluiting. 

Samenstelling activiteitencommissie 

Dhr. E. ter Linden, voorzitter/woordvoerder 

Dhr. P. Wolbrink, penningmeester 

Mevr. B. Schuurman, secretaris 

Mevr. E. Schuurman, algemeen 

Mevr. R Leisink, algemeen 

Mevr. H. Tijssen, algemeen 

Dhr. E van Zuilekom, algemeen 

Mevr. M. Nendels, algemeen 

Dhr. R. Vaartjes, algemeen 

Mevr. I. Wolbrink, algemeen 

Mevr. L. Klein Haneveld 

Dhr. E. Rukkers 

Namens het team is juf Dianne de contactpersoon binnen de activiteitencommissie.  
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1.3. Is De Garve een goede school? 

Natuurlijk vinden wij dat basisschool De Garve een goede school is. Vanuit ons 

motto ‘met plezier word je elke dag een stukje wijzer’ werken we hier als team iedere 

dag met hart en ziel aan. Dat doen we samen met onze leerlingen en hun ouders.  

Waarde(n)volle thema’s 

Wij zijn van mening dat kinderen sneller leren in een prettige omgeving, een plek 

waar ze het echt naar hun zin hebben en waar ze zich veilig voelen. Waardevolle 

thema’s bij ons op school zijn dan ook: 

*Verantwoordelijkheid ervaren en dragen. 

*Eerbied en respect voor elkaar, cultuur en religie. 

*Solidariteit. 

*Naastenliefde. 

*Besef van normen en waarden.  

Missie van De Garve 

De Garve speelt in op de drie basisbehoeften van het kind: waardering, vertrouwen 

en zelfstandigheid. Door een kind waardering te geven, verhoogt het gevoel van 

veiligheid. Door vertrouwen te geven, weet een kind dat het ook zonder hulp iets 

kan en mag ondernemen. En door kinderen al op jonge leeftijd zelfstandig te laten 

werken, krijgen zij meer plezier in wat ze doen en geloof in eigen kunnen. 

Visie van De Garve 

“Veiligheid en vertrouwen vormen de basis, de wortels. Als je je veilig voelt, kun je 

jezelf zijn (de stam) en kun je werken aan zelfstandigheid, sociaal zijn en kun je 

voorbereid je plek in de samenleving vinden! De kroon van de boom!” 

Kernwoorden die hieruit voortkomen en bepalend zijn voor het onderwijs in de 

komende jaren: 

 Samenwerken staat centraal (relatie), 

 Zelf verantwoordelijkheid nemen over je leren/leven; eigenaarschap 

(autonomie), 

 Niet kennis is het belangrijkste (deze verouderd snel): maar leren denken 

(hoe ga ik om met dingen die op mijn pad komen) (competentie).   
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Kwaliteit 

De kwaliteit van onze school wordt in eerste instantie bewaakt door het team zelf. In 

toenemende mate doet ook het bestuur dit. Jaarlijks lichten zij onderwijs en de 

schoolorganisatie door en komen zij met voorstellen tot aanpassingen en 

verbeteringen. Ook trekt de school lering uit de uitslagen van de Cito-toetsen (twee 

keer per jaar in alle groepen) en uit de eindtoets van groep 8. Daarnaast houden we 

ook iedere twee jaar een enquête onder ouders met als doel de kwaliteit van onze 

school te meten en te verhogen. 

Opbrengsten 

Uiteraard heeft ook de onderwijsinspectie een grote rol in de kwaliteitsbepaling. 

Belangrijk hierbij zijn de zogenaamde eindopbrengsten, oftewel de scores die de 

leerlingen in groep 8 halen voor hun eindtoets. Deze eindtoets is voor de 

onderwijsinspectie een instrument om te bepalen of een school voldoende kwaliteit 

heeft. In het onderstaande overzicht staan de gemiddelde scores van de afgelopen 

jaren weergegeven.  

 

 

 

Opbrengsten Eindopbrengsten Cito 

  

Landelijk gemiddelde op 

vergelijkbare scholen 

 

Kinderen groep 8 op 

basisschool De Garve 

2012 535.1 536.2 

2013 534.8 535.2 

2014 537.2 532.4 

2015 535,3 534.9 

2016 534,9 532.3 
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Opbrengsten Eindopbrengsten Iep 

  

Landelijk gemiddelde op 

vergelijkbare scholen 

 

Kinderen groep 8 op 

basisschool De Garve 

 80 81 

 

Adviezen versus de eindscore 

  

op niveau 

 

onder niveau 

2016 36 % 36 % 

2017 76 %  

Cito 

Opbrengst eindtoets  2017  

In de afgelopen jaren hebben wij gebruikgemaakt van de eindtoets van Cito, maar 

wij vonden dat deze toets niet goed meer aansloot bij de behoeften van onze 

leerlingen. Dit schooljaar hebben wij de IEP-toets afgenomen. Deze toets is 

ontwikkeld door Bureau ICE. Deze toets is zo samengesteld dat iedere leerling wordt 

uitgedaagd om te laten zien wat hij/zij kan. De toets werkt niet met aparte 

invulformulieren en is daardoor erg overzichtelijk. Daarnaast is de vraagstelling 

helder en duidelijk. In principe doen alle kinderen van de groep mee aan de 

eindtoets. 

De inspanning van de school, met name op het gebied van begrijpend lezen en 

woordenschat voor de hele school en nog extra voor groep 7 en 8, heeft geleid tot 

een hogere opbrengst.  De schoolscore is nu weer boven het landelijk gemiddelde.  

 

De komende jaren verwachten we op basis van de individuele scores van de 

kinderen dat de opbrengsten goed zullen zijn. Dit laat niet onverlet dat de school 

het in gang gezette beleid, van het onderwijs op het gebied van begrijpend lezen en 

spelling, moet continueren.   
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1.4. Doelen en speerpunten 

Het team en het bestuur van basisschool De Garve hebben onderstaande doelen 

van de school opgesteld.  

 De school wil de leerlingen een pedagogisch veilig klimaat bieden waarbinnen 

zij de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen en te ontplooien.  

 De school biedt een oefenplaats voor sociaal gedrag en samenwerking. 

 De school wil het kind helpen een verantwoordelijk mens te worden. Een 

mens met een positief zelfbeeld. Iemand die zelfstandig en sociaal in het leven 

staat en iemand die respect heeft voor andersdenkenden. 

 Het onderwijzend personeel wil de leerlingen op een enthousiaste en 

betrokken manier stimuleren, aanmoedigen en de aandacht geven die nodig 

is om het kind tot zijn recht te laten komen.  

 Naast het aanbieden van een passend aanbod voor kinderen die moeite 

ondervinden in het leerproces wil de school ook uitdaging bieden voor meer 

begaafde leerlingen. 

 De school wil zorgen voor een kansrijke start van alle kinderen in het 

voortgezet onderwijs en in de maatschappij. 

 De interconfessionele school wil de kinderen in aanraking brengen met 

christelijke normen en waarden en religieus besef. 

Naast bovenstaande doelen heeft basisschool De Garve speerpunten opgesteld. Deze 

zullen in de periode 2015-2019 de aandacht van de school moeten gaan vragen: 

cultuuromslag, opbrengstverbetering van het onderwijs, ontwikkeling naar 

onderwijs van de toekomst en een professionelere bedrijfsvoering.  

In het schooljaar 2014-2015 heeft de (toen nog interim) directeur een onderzoek 

gedaan naar het voortbestaan van de school en wat de school nodig heeft voor te 

toekomst. Uit het onderzoek, waarbij kinderen team en ouders waren betrokken, is 

naar voren gekomen dat het voorbestaan van De Garve de komende jaren zeker is, 

mits er een gedegen directievoering plaatsvindt. Al dan niet door samenwerking met 

andere organisaties.  
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Onderwijskundig gezien waren er 4 opties, te weten: 

1.Traditioneel basisonderwijs 

2.Daltononderwijs 

3.Onderwijs van morgen binnen de groepen 

4.Onderwijs van morgen groepsdoorbrekend 

In eerste instantie heeft het bestuur gekozen voor optie 3, met als mogelijkheid in 

de toekomst optie 4. Gezien de ontwikkelingen binnen de school heeft het bestuur 

uitgesproken het vertrouwen te hebben, dat de school kan groeien naar optie 4 in 

2019. De directie is gevraagd hiervoor een visionair plan te schrijven, dat als 

bespreekstuk kan dienen voor alle betrokkenen: team, ouders en MR. De 

bespreking van dit proces zal het komende jaar opgepakt gaan worden. 
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2. De kinderen 

2.1 Uw kind aanmelden 

Het aanmelden van nieuwe leerlingen gebeurt bij ons op school door middel van het 

aanmeldingsformulier. Dat formulier kunt u op school krijgen of u kunt het laten 

toesturen. Voor nieuwe ouders verzorgt de directeur een kennismaking met de 

school. Daarbij krijgen de ouders onder andere uitleg over de inhoud van het 

onderwijs en over praktische zaken. Ook kunnen ouders hierbij een afspraak 

maken voor een gewenningsregeling. In zo’n geval kan een kind, voordat het op 

school start, al vijf halve dagen meedraaien in de groep.  

De Garve staat open voor elke leerling, die de ondersteuningscapaciteit van de 

school of groep niet te boven gaat. De capaciteit van de school staat beschreven in 

het schoolondersteuningsprofiel. Als wij de zorg niet verantwoord kunnen leveren, 

zullen we de leerling in ieders belang moeten weigeren. De wet ‘passend onderwijs’ 

bepaalt wel dat de school dan moet zorgen voor een passend aanbod voor het kind. 

Dat kan op een andere school zijn dan De Garve. Dit gebeurt in nauw overleg met 

de ouders. 

2.2 Passend onderwijs 

De onderwijsbehoeften van kinderen zijn niet gelijk. Het is de taak van de school om 

aan die verschillende behoeften tegemoet te komen. Op die manier krijgt uw kind 

het onderwijs dat bij zijn of haar mogelijkheden past. De Garve is klassikaal 

georganiseerd, maar wel zo dat er ruimte is voor meerdere niveaus en individuele 

begeleiding. Hierbij denken we ook aan kinderen die meer uitdaging nodig hebben. 

De Garve heeft een interne begeleider die extra hulp en aandacht voor deze 

kinderen in goede banen leidt. Toch kan het voorkomen dat onze school het niet 

verantwoord vindt of niet in staat is om een leerling adequaat op te vangen. In dat 

geval gaan we in overleg met de ouders en het Ondersteuningsteam (O.T.) van het 

Samenwerkingsverband (SWV) IJsselBerkel. Onze school is aangesloten bij dit 

samenwerkingsverband. Het SWV is verantwoordelijk voor de zorg die de capaciteit 

van de school te boven gaat in de regio Zutphen.  
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Het Ondersteuningsteam (O.T.), 

Elke school kent een ondersteuningsteam voor de bespreking van kinderen met een 

extra ondersteuningsbehoefte. In het ondersteuningsteam bespreken we samen met 

ouders de vraag: wat heeft het kind nodig om een bepaald doel te behalen? De 

school vraagt ouders formeel toestemming voor de bespreking van hun kind in het 

ondersteuningsteam en nodigt ouders altijd uit om bij de bespreking van hun kind 

aanwezig te zijn. Aan het ondersteuningsteam nemen verder deel de leerkracht, de 

intern begeleider, onderwijscoach (vanuit het samenwerkingsverband) en 

medewerker Sociale teams gemeente Bronckhorst. Daarnaast kunnen ook partners 

op afroep deelnemen aan het overleg, bijvoorbeeld een orthopedagoog. 

2.3 Werkwijze 

Lestijden 

Op basisschool De Garve gaan de kinderen van maandag tot en met vrijdag van 

8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Sinds1 augustus 2015 werkt de school met dit 

model van vijf gelijke dagen. Elke dag eten de kinderen tussen de middag op school. 

Zij eten samen met de leerkrachten. Na het eten mogen de kinderen spelen. Dit 

gebeurt in principe altijd buiten. De middagpauze duurt in totaal 20 minuten. 

Alle kinderen op basisschool De Garve gaan op deze manier in totaal 940 uur per 

jaar naar school. In hun schoolloopbaan moeten kinderen 7520 uur maken. Door 

de invoering van dit model hebben niet alle groepen deze uren gemaakt. Dat 

betekent dat we de komende jaren een inhaalslag moeten maken.  

In het schooljaar 2014/2015 hebben de groepen 1 tot en met 4 al 940 uur gemaakt. 

In het huidige schooljaar en het komende schooljaar gaan de groepen 1 en 2 allebei 

940 uur naar school. De andere groepen maken 1000 uur. Vanaf schooljaar 

2017/2018 gaat alleen groep 7/8 nog 1000 uur naar school. De andere groepen 

maken vanaf dat moment weer 940 uur.  
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Vakken 

In het overzicht op de volgende pagina vindt u de verdeling van de uren over de 

verschillende vakken. Basisschool De Garve besteedt verhoudingsgewijs veel 

aandacht aan de leergebieden lezen en taal. Het accent ligt hierop, omdat de 

onderwijsbehoefte van veel kinderen op dit terrein ligt. Ook legt de overheid het 

accent naast rekenen op deze onderdelen. 

In groep 1 en 2 ligt het accent op spel. “Mijn spelen is mijn  leren.” Ook krijgen de 

kinderen veel bewegingsonderwijs. Daaronder verstaan we behalve de gymles ook 

het buitenspelen. De kinderen in groep 7 en 8 krijgen bij ons op school drie 

kwartier per week les in de Engelse taal. In het overzicht zijn verder enkele vakken 

samengevoegd. Bijvoorbeeld creativiteit, zaakvakken en de bevordering van gezond 

gedrag.  

Bij creativiteit moet u denken aan handvaardigheid, muzikale vorming, dansante 

vorming, tekenen en dramatische vorming (toneel). Onder de zaakvakken verstaan 

we wereldoriëntatie, aardrijkskunde, verkeersonderwijs, natuurkennis, geschiedenis 

en geestelijke stromingen. Bij de bevordering van gezond gedrag gaat het naast 

kennisaspecten ook over vormingsaspecten. Hierbij komen bijvoorbeeld seksuele 

vorming, sociaal-emotionele vorming en burgerschapszin aan de orde. 

Kleuterbouw 

In de kleuterbouw ligt het accent op spelen en beweging. Het motto van de school is 

“Ons spelen is ons leren!”.  Al spelenderwijs wordt er door de kinderen geleerd. 
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Urenverdeling over de verschillende vakken 

 

Groep 

 

1 en 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Godsdienstige vorming 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Lezen   3 3 3 2,5 2,5 

Taal   6,5 6,25 6,25 6,25 6,5 

Lees-/taalontwikkeling 6 8      

Schrijven 0,5 2,5 1 1 1 0,5 0,5 

Rekenen 2,5 5 5 5 5 5 5 

Zaakvakken/gezond gedrag 0,5 3,25 3,25 4,5 4,5 4,25 4,25 

Creativiteit 3 3 3 2 2 2 2 

Bewegingsonderwijs 7,25 2 2 2 2 2 2 

Engelse taal      1 1 

Werken met ontwikkelingsmateriaal 4       

Totaal aantal uren per week 25 25 25 25 25 25 25 

 



                     Schoolgids De Garve Schooljaar 2017-2018                                                              20 
 

Zelfstandig werken 

De zelfstandigheid van de leerlingen is een voorwaarde om de gekozen werkwijze 

van De Garve te verwezenlijken. Vanaf groep 1 leren we de kinderen dit. Zij wennen 

al vroeg aan een duidelijke structuur en zelfstandig gedrag in de groep.  

Zo kiezen de kinderen in groep 1 en 2 al zelf werkjes uit, die ze naast het verplichte 

werk kunnen doen. Zij leren om deze zelf uit te kiezen en de werkjes ook zelfstandig 

af te maken. Daarbij houden we uiteraard rekening met het feit dat het ene kind 

sneller leert dan het andere kind.  

In groep 3 tot en met 8 werken de leerlingen met dagtaken en weektaken. Zij krijgen 

instructie voor een aantal vakken en werken daarnaast zelfstandig aan hun taken. 

Zo leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor hun keuzes en resultaten. 

Ook leren ze door samen te werken met andere kinderen.  

Onderwijs voor de 21ste eeuw 

Technologie heeft de manier waarop we samenwerken en leven enorm veranderd. 

Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe competenties, de 

zogenoemde 21st-Century skills. We denken dan aan vaardigheden als 

samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend 

vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Het aanleren van 

deze skills zullen komende jaren in het onderwijs op De Garve een steeds grotere 

plaats krijgen. 

Jaarplan en jaarverslag 

Om het onderwijs te verantwoorden maakt de school elk schooljaar een jaarverslag 

“Terugblik” en een jaarplan “Vooruitblik op..”. Deze plaatsen we op onze website. 
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3. De ouders 

3.1 Algemene informatie 

Afwezigheid en ziekte 

Is uw kind(ook 4-jarige kinderen) een dag niet op school, bijvoorbeeld door ziekte of 

een bezoek aan een arts, dan verzoeken wij u dit vóór schooltijd aan ons door te 

geven via het ouderportaal. Als uw kind onverwacht niet op school verschijnt, dan 

maken wij ons ongerust en bellen we u na 9.00 uur. Wordt uw kind onder 

schooltijd ziek, dan nemen we contact met u op en zoeken we naar een goede 

oplossing voor de opvang van uw kind. 

Verlofregeling 

Voor persoonlijke omstandigheden kan uw kind verlof krijgen. Het gaat dan om 

wettelijke verplichtingen, een huwelijk, familiejubileum of het overlijden van een 

familielid. Verlof kunt u aanvragen via een verlofformulier. Zo’n formulier is 

verkrijgbaar bij de directeur. Die beoordeelt uw aanvraag en geeft al dan niet 

goedkeuring voor het verlofverzoek.  

Voor vakantie buiten de reguliere schoolvakanties om kan uw kind alleen verlof 

krijgen als het voor de ouders in de zomervakantie onmogelijk is om op vakantie te 

gaan. Wie wegens werkzaamheden of gebondenheid aan een bedrijf in de 

zomervakantie niet weg kan, mag voor zijn of haar kind buiten de zomervakantie 

om maximaal twee weken verlof aanvragen.  

De leerplichtwet biedt geen ruimte voor snipperdagen of extra verlof buiten de 

schoolvakanties om. Extra verlof is aan strenge regels gebonden. Op onze website 

staat een link naar de regels, die de gemeente Bronckhorst in dit kader hanteert. 

Onze directeur is in geval van ongeoorloofd verzuim en het vermoeden van 

ongeoorloofd verzuim verplicht dit te melden in het Landelijk Verzuimregister. Wij 

verzoeken u daarom rekening te houden met de richtlijnen en ons niet onnodig in 

verlegenheid te brengen.  
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Veiligheid kinderen 

De Garve vindt het belangrijk dat ieder kind zich veilig voelt op school. Soms zijn er 

situaties waarin dat niet zo is, bijv. pestsituaties. De school volgt het protocol ‘beleid 

goed gedrag’. Dit protocol ligt ter inzage op school.  

Vakanties en vrije dagen 

In onderstaand overzicht vindt u de vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 

2017/2018. De vakanties en vrije dagen voor de groepen 7 en 8  wijken op enkele 

punten af van die voor de groepen 1 tot en met 6. 

 

Vakantieregeling schooljaar 2017-2018 

  

Groep 1 t/m 6 

 

Groep  7 en 8 

Vrije dagen  25  augustus 

2 oktober 

8  januari 

23 februari 

15 juni 

25  augustus 

2 oktober 

                      23 februari 

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 16 t/m 20 oktober 

Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 25 december t/m 5 januari 

Krokusvakantie 23 februari t/m 2 maart 23 februari t/m 2 maart 

Paasweekend 30 maart t/m 2 april 30 maart t/m 2 april 

Meivakantie  27 april t/m 11 mei 27 april t/m 11 mei 

Pinkstervakantie 21 t/m 25 mei Pinkstermaandag 21 mei 

Zomervakantie 16  juli t/m 24 augustus 16 juli t/m 24 augustus 

   

   

Herfstvakantie 2018!! 22 okt 2018 t/m 26 okt  22 okt 2018 t/m 26 okt!! 
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3.2 Communicatie 

De schoolgids die u nu leest, maakt een belangrijk deel uit van de communicatie 

van onze basisschool. Daarnaast zijn we online actief. We hebben een website 

(www.bsdegarve.nl). Ook zijn er regelmatig gesprekken en ouderavonden op school, 

krijgen kinderen een rapport en is er een klachtenregeling. 

Website 

Op onze nieuwe website (www.bsdegarve.nl) vindt u niet alleen informatie, maar ook 

foto’s en andere links. We plaatsen foto’s bij bijzondere gelegenheden zoals 

vieringen van sinterklaas en kerst, de koningsspelen en schoolreisjes.  

Ouderportaal 

Via het ouderportaal versturen we wekelijks de weekinfo. Ook berichten van de 

leerkrachten versturen we via het ouderportaal. We willen het fysiek meegeven van 

brieven of materiaal zoveel mogelijk beperken. 

Gesprekken op school 

Aan het begin van het schooljaar organiseert elke leerkracht een informatieavond 

voor de ouders. Hierbij komen de onderwijsinhoud en de gang van zaken in de 

groep aan de orde. 2 Keer per jaar zijn er 10-minutengesprekken voor de groep 1 

t/m 6 waarvoor alle ouders worden uitgenodigd.  Deze houden we in begin oktober 

en in februari/maart. Bij het gesprek in oktober staat tijdens dit gesprek het 

welbevinden van uw kind centraal. Het gesprek in maart gaat over de voortgang in 

de ontwikkeling van uw kind. In juni nodigen we ouders op afroep uit. Indien er 

meer gesprekken nodig zijn, geeft de leerkracht dat aan. U kunt dit zelf ook 

aangeven. Daarnaast zijn er soms ouderavonden over een bepaald onderwerp. 

In groep 7 en 8 gaat het als volgt: 

oktober startgesprek voor groep 7 en facultatief voor groep 8 

januari groep 8 definitief adviesgesprek 

februari/maart groep 7 facultatief 

juni groep 7 voorlopig adviesgesprek 

Bij de gesprekken van groep 7 en 8 worden zowel kinderen als hun ouders 

verwacht. Indien er meer gesprekken nodig zijn, geeft de leerkracht dat aan. U kunt 

dit zelf ook aangeven. 
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Volgen van de ontwikkeling 

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een rapport. Hierin vindt u 

onder andere alle uitslagen van de Cito-toetsen, die de kinderen krijgen. In principe 

gaan alle kinderen altijd per augustus over naar de volgende groep. Als er 

aanleiding toe is, zoeken we extra momenten om met de ouders van het betreffende 

kind om in gesprek te gaan. Daarin wordt ook besproken of een kind vroegtijdig 

doorstroomt naar de volgende groep of mogelijk verlengd in de huidige groep blijft.  

Van deze gesprekken maken we meestal een verslag, dat de ouders na inzage 

ondertekenen. 

Klachtenregeling 

Als u niet tevreden bent over een schoolaangelegenheid, dan stellen wij het op prijs 

dat u uw klacht met ons bespreekt. U kunt bijvoorbeeld een klacht hebben over één 

van onze leerkrachten, over de directeur, over het schoolbeleid, over het bestuur of 

over het bestuursbeleid.  

Heeft u een klacht over een leerkracht, dan kunt u die melden bij de directeur. 

Ervan uitgaande dat u de klacht heeft besproken met de betreffende leerkracht. De 

directeur zal vervolgens met u en de betreffende leerkracht in gesprek gaan om tot 

een oplossing te komen.  

Heeft u een klacht over de directeur of over het schoolbeleid, dan kunt u die melden 

bij de directeur zelf of bij het bestuur. Klachten over het bestuur of over het 

bestuursbeleid kunt u melden bij het bestuur zelf of bij de medezeggenschapsraad. 

Onze school is ook lid van de landelijke klachtencommissie. Zodoende kunt u ook 

hier uw klacht melden. De klachtencommissie is de hoogste instantie die uw 

klachten kan behandelen en is te bereiken via het telefoonnummer 070-3861697. 

Het adres van deze commissie en de exacte procedure van deze klachtenregeling ligt 

op school ter inzage. 

We willen iedereen met klem vragen geen anonieme klachten te melden bij 

leerkrachten, de directeur, de medezeggenschapsraad of het bestuur. Op anonieme 

klachten kunnen wij heel moeilijk reageren. 
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Contactpersoon en vertrouwenspersoon 

Basisschool De Garve heeft ook een contactpersoon waar ouders en kinderen 

naartoe kunnen voor overleg over klachten. Dit is Ruth Kerkhoven. Zij probeert bij 

een klacht te bemiddelen of schakelt de vertrouwenspersoon in. Onze school heeft 

een contract met de stichting Archipel. Deze stichting ‘levert’ een 

vertrouwenspersoon op afroep. Dit is mevrouw C. Hulst via het telefoonnummer   

06-45434266. Indien u dat wenst kan de contactpersoon of de vertrouwenspersoon u 

begeleiden naar de klachtencommissie.   
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3.3 Kosten/betalingen 

Ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage is € 25,00 per kind.  

Deze ouderbijdrage is vrijwillig, maar zonder deze bijdrage zijn extra activiteiten niet 

te organiseren. Mocht de hoogte van het bedrag een probleem voor u zijn, dan kunt 

u contact opnemen met de directeur. Bij inschrijving ontvangt u een 

machtigingsformulier.  

Voor een nieuwe leerling die na 1 januari naar school gaat, hoeft geen bijdrage voor 

het lopende schooljaar te worden betaald. 

De schoolvereniging 

Ouders, die kinderen bij ons op school hebben zitten, kunnen lid worden van de 

schoolvereniging. Leden van deze vereniging hebben stemrecht tijdens de 

vergaderingen. Ten minste één keer per jaar organiseert het bestuur van De Garve 

een ledenvergadering. Het lidmaatschap kost 10 euro per jaar.  

Ook hiervoor ontvangt u een machtigingsformulier bij inschrijving.  

Donateur 

Donateur kan iedereen worden die De Garve een warm hart toe draagt. U bent al 

donateur voor minimaal €7,50. Meer mag natuurlijk altijd.  

Ook hiervoor ontvangt u een machtigingsformulier bij inschrijving.  
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4. De kleuterbouw 

 

Leerplicht 

Als u kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig. Bijna altijd kiezen ouders er echter voor 

om hun kind, als het 4 jaar is, naar de basisschool te laten gaan. Voor jonge 

kinderen kan het een te zware belasting zijn om de hele week naar school te gaan. 

De schoolleiding en de leerkrachten van basisschool De Garve kunnen u informeren 

over de mogelijkheden om overbelasting van het kind te voorkomen. 

Wennen 

Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact met u op 

om maximaal vijf wenmomenten met u af te spreken. Uw kind mag dan, op de met 

u afgesproken momenten, naar school komen en speelt een aantal dagdelen mee in 

de groep om zo rustig te wennen aan de groep en school. In de maand juni/juli 

worden er i.v.m. de grootte van de groep geen wenmomenten meer afgesproken. 

Brengen & halen 

De kinderen mogen om 8.15 uur naar binnen. We gebruiken voor de kinderen de 

achteringang. Tot 8.30 uur is er inloop voor de kinderen, zodat de leerkracht 

‘qualitytime’ heeft met de kinderen. Zo is de start van de dag wat ongedwongener. 

Om 8.30 uur gaat de deur dicht en starten we. In de gang heeft ieder kind een eigen 

kapstok waar hun jas opgehangen kan worden. De beker en het fruit voor het 

tussendoortje mag in de daarvoor bestemde mand of bak gelegd worden. Het 

drinken voor de lunch mag in de bak voor de koelkast gezet worden en de 

lunchtrommel blijft in de tas. De tassen kunnen onder in het jassenvak worden 

geplaatst. We gaan ervan uit dat uw kind dit zelf doet onder uw toezicht. Om 14.00 

uur komen de kinderen samen met de juf naar buiten. 
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OND-leerlingen 

Kinderen die geboren zijn in de maanden oktober, november en december noemen 

we OND-leerlingen. In principe gaan deze leerlingen door naar groep 3, tenzij het 

vermoeden is dat het kind dit niet aankan. Wij volgen deze kinderen nauwlettend en 

bepalen halverwege groep 2 of de leerling verder kan of niet. We volgen hierbij het 

protocol Doorstroming groep 2 – 3. De beslissing neemt de directeur na overleg met 

de leerkracht, de ouders en de IB-er. Overeenstemming is hierbij het uitgangspunt. 

Zindelijk  

Wij gaan ervan uit dat de kinderen, die starten op onze school, zindelijk zijn. Als dit 

niet zo is, dan verzoeken wij u dit aan te geven. Bij wet mag de school een kind, dat 

nog niet zindelijk is, weigeren.  De school kan in overleg met u en anderen (zoals de 

jeugdverpleegkundige van de GGD) een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw 

kind zo snel mogelijk zindelijk is.  

In het geval van een medische oorzaak gaan de school en ouders ook in gesprek in 

het kader van Passend Onderwijs. 
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5. ABC-weetjes + 

A. 

 Adoptiekinderen 

Via de stichting Wereldkinderen heeft onze school 3 kinderen financieel 

geadopteerd. In alle klassen staan spaarpotten voor deze adoptiekinderen. Kinderen 

kunnen hier geld voor meebrengen. Enkele leerlingen van groep 7 en 8 

onderhouden de contacten met de adoptiekinderen. Ook de geldzaken regelt deze 

‘adoptiecommissie’ zelf. Eén van de leerkrachten houdt hier toezicht op. Via de 

schoolkrant houden we u op de hoogte van de contacten met de door ons 

geadopteerde kinderen.  

Afwezigheid 

Voorziet u afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte of doktersbezoek, geeft u dit dan 

vóór schooltijd aan ons door via ouderportaal. Als uw kind onverwacht niet op 

school verschijnt, maken wij ons ongerust en bellen u om 9 uur. Wordt uw kind 

onder schooltijd ziek dan nemen wij contact met u op.  

Afwezigheid leerkrachten 

Is een leerkracht ziek of afwezig? Vervanging wordt dan geregeld via het PON. Het 

PON heeft niet altijd iemand beschikbaar. De school heeft een noodscenario. Indien 

mogelijk dan hoort u vooraf hoe de vervanging is geregeld. Anders achteraf. 

Avondvierdaagse 

Onze school doet zo mogelijk elk jaar mee met de avondvierdaagse. De kinderen van 

groep 3 en 4 lopen 5 kilometer, groep 5 mag kiezen en de oudere leerlingen lopen 10 

kilometer. De kleuters doen alleen de laatste avond mee. De organisatie ligt in de 

handen van de activiteitencommissie.  

B.  

          Buitenschoolse opvang  

Voor buitenschoolse opvang kunt u terecht bij Avonturijn, onze partner in het 

Integraal Kind Centrum De Garve. 
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C. 

 Centrum Jeugd en Gezin 

De gemeente Bronckhorst heeft een Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Kijk voor de 

ondersteuning, die het CJG voor u kan bieden, op de website 

www.cjgbronckhorst.nl.  

 Cito-toetsen 

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een Cito-toets. Die meet 

vooral de taal- en rekenopbrengsten en moet een beeld geven van de vooruitgang 

van de kinderen. De leerlingen van groep 8 maken de landelijk verplichte eindtoets.  

Computergebruik op school: regels  

Ten aanzien van het computergebruik hanteert onze school de ‘Gedragscode voor 

het gebruik van computervoorzieningen’ zoals die te vinden is op de website van De 

Garve: www.bsdegarve.nl . Deze gedragscode geldt voor iedereen die binnen de 

school een functie vervult, als leerling bij de school staat ingeschreven of anderszins 

voor of in opdracht van de school een taak verricht en is in beginsel van toepassing 

op elke vorm van computergebruik binnen de school.  

E. 

  Eindtoets: IEP  

Dit schooljaar wordt de IEP-toets afgenomen. Deze toets is ontwikkeld door Bureau 

ICE. Deze toets is zo samengesteld dat iedere leerling wordt uitgedaagd om te laten 

zien wat hij/zij kan. De toets werkt niet met aparte invulformulieren en is daardoor 

erg overzichtelijk. Daarnaast is de vraagstelling helder en duidelijk. In principe doen 

alle kinderen van de groep mee aan de eindtoets. 

  

 

 

http://www.bsdegarve.nl/
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Eten en drinken  

Om 10.00 uur tijdens de eerste pauze eten we bij voorkeur fruit/groenten. Om 

12.00 uur eten de leerlingen hun meegebrachte boterham/cracker. We gaan ervan 

uit dat ouders in de broodtrommel die hoeveelheid stoppen waarvan ze denken dat 

hun kind dat nodig heeft en opkrijgt. Het nieuwe uitgangspunt wordt: de 

broodtrommel hoeft niet leeg. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken op verzoek 

van ouders.   

F. 

 Fietsen, skates en andere dingen met wielen  

Op het plein lopen we. De fiets wordt bij aankomst op school direct in de 

fietsenstalling geplaatst. Skaten, skeeleren, stepjes en dergelijke mag op donderdag. 

Dan hebben we wielendag. De school is niet verantwoordelijk voor het beschadigen 

en/of zoekraken van deze spullen. 

Flexibele inloop 

In groep 1 en 2 is er iedere dag een flexibele inloop. Een kwartier voor het begin van 

de officiële schooldag om 8.30 uur mogen kinderen in de klas beginnen met hun 

dagtaak of extra werkjes.  

Foto’s in de schoolgids en op de website 

Regelmatig worden er foto’s gemaakt tijdens lessen en projecten, die we ouders en 

belangstellenden graag willen laten zien. De foto’s worden zonder naam 

gepubliceerd. De foto’s kunnen toegepast worden voor publicaties van de school 

en/of gebruikt worden voor publicaties van De Garve. Wanneer ouders/ verzorgers 

bezwaar hebben tegen publicatie kunnen zij dit doorgeven aan de directie. Hetzelfde 

geldt voor intern filmmateriaal voor studie of observatiedoeleinden. 

G. 

 Gezondheid 

Ieder jaar onderzoeken een jeugdverpleegkundige en een schoolarts een deel van 

onze leerlingen. Zij werken vanuit de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD 
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Regio Gelre-IJssel in Deventer. De ouders van de betreffende leerlingen krijgen een 

uitnodiging met het tijdstip en de inhoud van het onderzoek. Daarnaast houdt de 

jeugdverpleegkundige een aantal keer per jaar bij ons op school spreekuur om 

vragen van ouders te beantwoorden. De data staan in de activiteitenkalender.   

 Goede doelen  

In iedere klas staat een spaarpot. Het geld gaat naar onze adoptiekinderen. Soms 

houden we speciale acties. Kinderen uit groep 7 en 8 vormen de Adoptiecommissie 

en dragen zorg voor de organisatie. 

Gym 

Groep 1 en 2 hebben één keer per week gym in het speellokaal. Bij slecht weer doen 

ze dit meerdere keren per week. Groep 3 en 4 gaan lopend naar de sporthal. De 

groepen 5 tot en met 8 gaan op de fiets naar de sporthal. De gymles is op vrijdag en 

wordt gegeven door een vakleerkracht gym.  

Op maandagochtend van 8.30 uur tot 9.15 uur is er peutergym en op donderdag 

van 14.15 uur tot 15.00 uur kleutergym. U dient uw kind hiervoor in te schrijven. U 

kunt een inschrijfformulier halen bij de juf. 

 Gymkleding 

Het kledingadvies tijdens de gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8 is een 

turnpakje of een sportbroekje met shirt of hemd. In de sporthal zijn gymschoenen 

verplicht. Zwarte zolen zijn verboden. Hun gymschoenen moeten de kinderen 

meenemen in een tas om inloop van straatvuil in de gymzaal tegen te gaan. De 

kleuters gymmen in hun hemd en onderbroek. Het omkleden van de kleuters kost 

te veel tijd. Het dragen van gymschoenen mag. Als uw kind voetwratten of 

voetschimmels heeft, zijn gymschoenen verplicht. We bewaren alle gymschoenen 

van de kleuters op school in een gezamenlijke bak.  

H. 

 Hoofdluis 

Regelmatig controleren we alle kinderen op hoofdluis. Hierbij krijgen we hulp van de 

hoofdluismoeders. Toch is het belangrijk dat ouders ook zelf blijven controleren. 

Wanneer uw kind hoofdluis heeft, verzoeken wij u iemand van onze 

hoofdluiscommissie te waarschuwen. Deze bestaat uit Inge Bouwmeister (0575-
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441609), Annet Keppels (0575-575741) en juf Yonina (0575-441473). De data van 

de controles staan in de activiteitenkalender.   

 Huiswerk 

In de hoogste groepen laten we de leerlingen wennen aan huiswerk. Ook in andere 

groepen is het soms nodig dat kinderen thuis extra oefenen met onderdelen die zij 

moeilijk vinden of waarin zij ondersteuning krijgen. Voor erg jonge kinderen zijn we 

hier terughoudend in, maar - in overleg met de ouders - komt het wel voor.  

I. 

 Inloopmomenten 

Ouders van kinderen in groep 1 en 2 mogen elke woensdag mee in de klas, tussen 

8.15-8.30 uur. Voor ouders van kinderen in de hogere groepen is hier één keer per 

maand een moment voor. De exacte data van de inloopmomenten zijn te vinden op 

de activiteitenkalender. 

K. 

 Kerk 

Er zijn jaarlijks twee oecumenische kinderkerkdiensten. Dit zijn diensten voor en 

door de kinderen. De voorbereidingen hiervoor gebeuren op school in samenwerking 

met de identiteitscommissie. Ook organiseert de school een kerst- en een 

paasviering. Ouders kunnen bij deze vieringen aanwezig zijn. 

 Koningsspelen 

De school doet ook altijd mee met de Koningsspelen. Deze worden georganiseerd 

door de kinderen uit groep 7 en 8. 
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L. 

 Leerlingenlijst 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt uw kind een lijst met de namen en 

adresgegevens van zijn/haar groepsgenoten.                                                                                                    

U kunt aangegeven op het formulier ‘controle kindgegevens’, dat u aan het begin 

van het schooljaar ontvangt, of deze gegevens op deze lijst opgenomen mogen 

worden.  

M. 

Medicijnverstrekking 

Het kan zijn dat uw kind voor een bepaalde periode (lang of kort) medicijnen 

toegediend moet krijgen. Hiervoor dient u een medicijnverklaring in te vullen, te 

ondertekenen en in te leveren bij de leerkracht. Op deze manier geeft u 

toestemming dat de groepsleraar het medicijn aan uw kind mag geven. 

N. 

Nablijven 

Het kan zijn dat uw kind klassendienst heeft (opruimen en vegen van de het lokaal). 

Dit is van tevoren bekend. Het streven is dat dit binnen 10 minuten klaar is.                        

Het kan zijn dat uw kind na schooltijd nog even in de klas blijft voor een korte 

nabespreking van de lesstof, een gesprek, o.i.d. met de leerkracht zonder andere 

kinderen erbij.  Is dit het geval, wordt u op de hoogte gesteld door de leerkracht. 

Uiteraard is dit geen “straf” of “nablijven”.  

O. 

 Ongevallen 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom volgen juf Beate, juf Yonina, juf Frida 

en Sisca continu de opleiding bedrijfshulpverlening. Kleine ongelukjes lossen we 

dus zelf op. Bij twijfel of ernstigere verwondingen bellen we de ouders op om het 

kind op te halen. U kunt dan zelf contact opnemen met uw arts. Als de wond 

ernstiger is, dan zorgt de school voor onmiddellijke actie en stellen we de ouders zo 
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snel mogelijk in kennis. In zo’n geval kunnen we ook contact opnemen met een 

noodadres. We verzoeken u een wijziging van uw noodadres o.i.d. geven via het  

ouderportaal. 

 Ouderhulp 

Wij vinden het waardevol dat ouders ons ondersteunen bij activiteiten. Hierbij moet 

u bijvoorbeeld denken aan hulp bij handvaardigheid, sportevenementen, vervoer 

naar excursies, een spelmiddag, klusjes, schoolreisjes en de avondvierdaagse. Aan 

het begin van het jaar geven we daarom een Talentenlijst mee, waarmee u zich kunt 

opgeven. 

Ouderportaal  

Via het ouderportaal versturen we wekelijks de weekinfo. Ook berichten van de 

leerkrachten versturen we via het ouderportaal. We willen het fysiek meegeven van 

brieven of materiaal zoveel mogelijk beperken. De communicatie met ouders 

gebeurt, als het over hun kind gaat, via het Ouderportaal. Dit moet i.v.m. de extra 

privacyregeling die hier op zit. We verzoeken u vragen ect. ook te stellen via het  

ouderportaal. 

 

R. 

 Rondetafelgesprekken 

We houden op school regelmatig rondetafelgesprekken om ouders mee te laten 

denken over de invulling van het onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs af te 

stemmen. Ouders worden via de weekinfo uitgenodigd.  

S. 

 Schoolkamp/schoolreis 

De leerlingen van groep 7 en 8 gaan op schoolkamp. De overige groepen gaan op 

schoolreis. Voor deze activiteiten vragen we van de ouders een financiële bijdrage. 

De activiteitencommissie organiseert ook activiteiten, die geld opbrengen. Een deel 

daarvan gebruiken we voor het schoolkamp en de schoolreis. Zo willen we de 

ouderbijdrage voor de reisjes beperkt houden. Lukt het u niet om deze bijdrage te 
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betalen, vraag dan een vertrouwelijk gesprek aan met de directeur. Die gaat dan 

samen met u op zoek naar een oplossing. 

Schoolfotograaf  

Elk jaar zet de fotograaf de groepen op de foto en één keer per 2 jaar alle kinderen 

individueel. 

Schoolkrant 

De schoolkrant verschijnt twee keer per jaar, namelijk met de kerst en in de zomer. 

 Schoolmelk 

Uw kind kan een zuiveldrank via de school krijgen voor de ochtend- en/of 

lunchpauze op de dagen die u wenst. Op de website www.campinaopschool.nl vindt 

u hierover alle informatie. Ook is er hier de mogelijkheid uw kind op te geven. Na de 

zomervakantie is er op maandag geen drankje! Na alle andere vakanties is er op 

maandag een houdbaar product beschikbaar.  Op woensdag drinken we op school 

water. 

 Sporttoernooien 

Kinderen uit de hoogste groepen kunnen ieder jaar meedoen aan het schoolvoetbal, 

het dammen. Aan de avondvierdaagse doet De Garve ook mee. Ook doen we soms 

mee het aan touwtrekken. 

T. 

 Typejuf 

Ieder schooljaar komt de typejuf op school. Zij leidt de kinderen die dat willen op 

voor  het branche-erkende Diploma Computertypen. Het examen wordt afgenomen 

door de examenvereniging VSLM, een landelijke organisatie die de kwaliteit van de 

examens waarborgt. De VSLM staat er garant voor dat dit diploma alleen wordt 

afgegeven aan kandidaten die snel en nagenoeg foutloos, volgens het 

tienvingersysteem blindtypen, examen hebben gedaan.  Dit jaar vinden de 

typelessen half op school en half voor schooltijd plaats en worden ze georganiseerd 

voor de kinderen van groep 7. De school neemt een gedeelte van de kosten voor 

haar rekening. De exacte data waarop de juf aanwezig is, staan in de 

activiteitenkalender. 
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U. 

Uitdelen van wenskaarten, uitnodigingen 

Tijdens de kersttijd geven veel leerlingen elkaar een kerstkaart. Dit kan 

teleurstelling bij de andere leerlingen geven in de trant van: “Waarom krijg ik geen 

kaart van jou?” of “Ik mag geen wenskaarten uitdelen van mijn ouders” enz. 

Daarom vragen wij u om uw kind(eren) geen kerstkaarten op school uit te laten 

delen, maar bij de leerlingen thuis in de brievenbus te doen. Bedankt voor uw 

medewerking. 

Wat geldt voor de wenskaarten geldt ook voor uitnodigingen voor 

verjaardagspartijtjes. 

V. 

 Veiligheid 

Als de school uitgaat, staat er een toezichthoudende leerkracht aan de weg. Hij of zij 

zorgt ervoor dat kinderen niet onbesuisd de weg op rennen of fietsen. Op de oprit 

van de school lopen kinderen en ouders met de fiets aan de hand. Doordat de 

gemeente Bronckhorst voor onze school een zogenaamde schoolzone heeft 

gecreëerd, mogen auto’s op dit gedeelte van de Dorpsstraat niet meer parkeren. 

Hierdoor hebben kinderen geen last meer van auto’s, die het uitzicht voor hen 

belemmeren wanneer zij de weg op willen fietsen of lopen.  

 Verjaardagen  

We zetten uw kind graag in het zonnetje. In de eigen groep mag getrakteerd worden. 

Daarna kan uw kind de klassen langs om de felicitaties van andere meesters en 

juffen te ontvangen. Ook mag uw kind naar Avonturijn om de felicitaties van de 

leidsters daar te ontvangen. We verwachten een kleine, gezonde traktatie. De 

traktatie voor de leerkrachten en leidsters is hetzelfde als voor de kinderen.  

Verkeersexamen 

De kinderen in groep 7 doen elk jaar verkeersexamen. Het examen bestaat uit een 

theoretisch en een praktisch gedeelte. Op school leren de kinderen de 

verkeersregels. Het praktische gedeelte van het examen vindt plaats in Vorden. 
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 Verzekeringen 

Alle leerlingen, personeel en vrijwilligers zijn op grond van de ongevallenverzekering 

van school verzekerd. Deze geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval 

tot blijvende invaliditeit leidt. Ook geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn 

gedeeltelijk meeverzekerd voor zover uw eigen verzekering geen dekking biedt. 

Materiële schade (kapotte bril, fiets, en dergelijke) valt niet onder de dekking. Onze 

aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als bestuursleden, personeel 

en vrijwilligers dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen.  

Kleine lettertjes  

Het is belangrijk om te weten dat de school alleen aansprakelijk is als er sprake is 

van een verwijtbare fout. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er 

sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school.  

Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles. Die schade 

valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt niet door de school 

vergoed. De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van 

leerlingen. Daarvoor zijn hun ouders zelf verantwoordelijk. Het is van belang dat u 

daarvoor een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit.  
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5. Activiteitenkalender 

 

De kalender met activiteiten kunt via de www.bsdegarve.nl downloaden. 

 

http://www.bsdegarve.nl/

