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Voorwoord
In deze bijlage van de schoolgids geven wij u aanvullende informatie over onze school voor
het schooljaar 2020-2021.
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk deze bijlage zorgvuldig te lezen en te bewaren.
Aanvullende mededelingen die voor een goede gang van zaken op school uw aandacht
verdienen, verschijnen in principe iedere twee weken in de digitale NIEUWSBRIEF.
De Nieuwsbrief wordt ook op onze website www.reuzepas.nl geplaatst.
Op onze school gebruiken wij de online communicatie oplossing SchoolWapps! Hiermee
houden wij u op de hoogte van actualiteiten op school en in de klas van uw kind(eren). Om
de informatie te kunnen bekijken, dient u een account aan te maken en deze aan uw kind te
koppelen. U krijgt hiervoor een activatiecode.
We hopen u met deze informatiegids voldoende informatie te verstrekken om de
betrokkenheid bij de school te bevorderen en mede daardoor dit schooljaar voor u en uw
kind zo prettig mogelijk te laten verlopen.
Namens het team,
Maaike de Haan en Marieke Marcusse
Directie
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Schooltijden:
•
•

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
8.30 - 14.00 uur
Zie document ‘Vijf gelijke dagen model’ voor de verdere uitwerking van de
schooltijden op De Reuzepas. Deze vindt u op de website van De Reuzepas
(www.reuzepas.nl).

Daarnaast hebben de groepen ook een aantal dagen vrij wanneer het team een studiedag
heeft, voor data zie kalender.

Start school / inlooptijd
Het is de bedoeling dat de kinderen ‘s ochtends tussen 8.15 uur en 8.30 uur op school zijn.
Vanaf 8.15 uur is er surveillance aanwezig. We volgen dan de volgende procedure:
• ‘s Morgens om 8.25 uur gaan de deuren open en gaan de kinderen als ze op school
komen direct naar hun eigen klas.
• De groepen 1 t/m 3 gaan via de ingang bij de tafeltennistafel naar binnen.
• De groepen 4 t/m 8 gaan naar binnen via de ingang bij de zandbak.
• De leerkrachten zijn om 8.25 uur in hun eigen groep aanwezig, alle kinderen dienen
om 8.30 uur in de klas aanwezig te zijn, dan begint de les.

Wel of niet mee naar binnen bij het brengen van uw kind
Kinderen die pas bij ons op school zitten (en dan denken we natuurlijk aan de jongste
kleuters) willen nog graag door hun ouders naar de klas worden gebracht. Dit vinden we
natuurlijk geen probleem. Als het kind eenmaal gewend is, kan het in de regel zelfstandig
naar binnen. Daarom verzoeken wij alle ouders dit te stimuleren, mede vanwege de drukte
in de gangen.
Loopt u alleen mee naar binnen wanneer u dringend iets aan de leerkracht moet vertellen,
dat niet tot na schooltijd kan wachten. Wilt u de leerkracht spreken, doe dat dan niet aan
het begin van de lessen, maar maak een afspraak na schooltijd. De leerkracht kan u dan in
alle rust te woord staan.
Als iedereen zich hieraan houdt, kunnen de kinderen vlotter naar binnen, zodat de lessen op
tijd starten.

Ingang school
Om 8.30 uur gaan de buitendeuren dicht. Komt uw kind later op school of komt u uw kind
halen tijdens schooltijd, dan verzoeken wij u vriendelijk om aan te bellen bij de zijingang (bij
de tafeltennistafel) of via de hoofdingang van MFA ’t Hart naar binnen te gaan.

Ochtendpauze:
De pauze is voor groep 1 t/m 4 van 10.00 - 10.15 uur en voor groep 5 t/m 8 van 10.20 10.35 uur.
De kinderen mogen wat te drinken en fruit meebrengen. Het drinken het liefst in een beker
zodat we zo min mogelijk afval creëren.
De school neemt actief deel aan het programma “schoolgruiten”. Dit betekent dat de
kinderen tijdens de ochtendpauze uitsluitend fruit of groente (gruiten) mee naar school
brengen. Voor suggesties zie de website www.schoolgruiten.nl
De leerlingen zetten hun spullen in de daarvoor bestemde bakken bij de klas.
Bijlage schoolgids 2020-2021
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De afspraak is dat de kinderen alles opdrinken en opeten wat ze mee hebben gekregen.

Middagpauze:
De lunchpauze is voor groep 1 t/m 4 van 11.45 - 12.15 uur en voor groep 5 t/m 8 van 12.05 –
12.35 uur. De kinderen hangen hun lunch aan de kapstok. Voor verdere informatie over de
lunch, zie document ‘Vijf gelijke dagen model’ voor de verdere uitwerking op De Reuzepas.

Ophalen van uw kind na schooltijd
Ouders die hun kind ophalen, verzoeken wij om niet voor de ramen van de klaslokalen te
gaan staan wachten. Dit verstoort de les die nog bezig is. De leerkrachten lopen met de
kinderen naar buiten.

Honden
Uit het oogpunt van hygiëne en veiligheid mogen er géén honden op de speelplaats.
Bovendien zijn sommige kinderen bang voor honden.

Voor- en naschoolse opvang
KION biedt voor- en naschoolse opvang aan voor de kinderen van onze school binnen het
gebouw van de MFA. Informatie vindt u op www.kion.nl

Ziekmelden
Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dit vóór schooltijd, telefonisch, aan ons te melden. Indien
u dit onverhoopt vergeet, nemen wij in de loop van de ochtend contact met u op. Dit om te
voorkomen dat uw kind zonder uw medeweten ergens anders is. Wij vertrouwen erop dat u
de school tijdig informeert.

Verlof aanvragen
In de leerplichtwet staat dat ouders/ verzorgers ervoor moeten zorgen dat hun kinderen
naar school gaan. Zomaar wegblijven van school of te laat komen, mag niet. De gemeente
heeft de taak dat te controleren.
Op de website van de school (www.reuzepas.nl) kunt u nalezen bij welke gelegenheden
verlof kan worden aangevraagd. Een aanvraagformulier kunt u hier ook vinden. Deze is
tevens op school verkrijgbaar.

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
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19-10-2020
21-12-2020
15-02-2021
05-04-2021
27-04-2021
03-05-2021
10-05-2021
24-05-2021
19-07-2021

t/m
t/m
t/m

23-10-2020
01-01-2021
19-02-2021

t/m
t/m

07-05-2021
14-05-2021

t/m

27-08-2021
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Belangrijke data schooljaar 2020-2021
Voor een overzicht van belangrijke data, verwijzen we u naar onze kalender. Deze is te
vinden op de website van de school en te bekijken via Schoolwapps.

Gymrooster 2020-2021
maandag
8.30-9.10
9.10-9.50
9.50-10.30
10.30-11.10

dinsdag

woensdag

Groep 5
(LIO)
Groep5
(LIO)

11.10-11.50

Groep 4B

13.20-14.00

Groep 4B

Groep 6
(LIO)
Groep 6
(LIO)

vrijdag

Groep 7
(BSC)
Groep 7
(BSC)

11.50-12.30

12.40-13.20

donderdag

Groep 3
A en B
Groep 3
A en B

Groep 8
(BSC)
Groep 8
(BSC)

Groep
4A
Groep
4A

Binnen de multifunctionele accommodatie is een grote sportzaal aanwezig, welke is
uitgerust met veel moderne toestellen. De kinderen nemen sportkleding en sportschoenen
mee. De lessen op de donderdag worden gegeven door de sportcoach, Judith de Backer.
De groepen 1-2 gymmen minimaal een keer in de week op een vaste dag in de speelzaal in
hun ondergoed en op gymschoenen. Zij kleden zich in de klas om.

Zwemmen
Als het weer het toelaat maken we in de zomerperiode tijdens de gymles gebruik van het
buitenbadje “De Tuimelaar” in Ewijk. We doen dit alleen met de kinderen vanaf groep 5 en
o.l.v. de buurtsportcoach. Zij is bevoegd tot het geven van zwemonderwijs. We laten de
kinderen van tevoren weten of er gezwommen wordt.

Inloop- / informatieavond
In het begin van het schooljaar vindt er voor alle groepen een informatieavond plaats waarin
het reilen en zeilen van de verschillende groepen wordt toegelicht (data staan op de
kalender vermeld).
Op 24 september organiseren we een inloopavond. Kinderen mogen hun (groot) ouders hun
klas en alles wat daarbij hoort, laten zien.

Schoolregels
Op school zijn er uiteraard verschillende soorten ‘regels en afspraken’
Regels zijn er om veiligheid en orde te kunnen waarborgen in en om school.
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We gaan op De Reuzepas uit van het volgende regels:
1. We zorgen ervoor dat onze school er netjes en verzorgd uitziet.
❑ Afval hoort in de prullenbakken, gooi het dus niet op de grond.
❑ Veeg je voeten als je binnenkomt.
❑ Hang je jas en/of tas aan de kapstok.
❑ Na gebruik van het toilet de wc doorspoelen, handen wassen en zuinig gebruik
maken van papieren handdoekjes.
2. We zorgen ervoor dat het in en om school veilig en ordelijk is voor iedereen.
❑ Op de speelplaats mag je niet fietsen.
❑ Plaats je fiets in het aangewezen vak.
❑ Bij slecht weer gaan de deuren eerder open.
❑ Zonder toestemming van een leerkracht loop je niet naar binnen, ook niet in de
pauze.
❑ Speel binnen de hekken/ rode paaltjes/ oranje lijnen en blijf op de speelplaats.
❑ Laat de ingangen vrij.
❑ We lopen rustig in het schoolgebouw.
❑ Praat zachtjes in de gangen.
❑ Geen geld of waardevolle spullen meebrengen naar school.
❑ Petjes en hoedjes gaan af bij het binnenkomen.
❑ Mobiele telefoons gaan uit bij het binnenkomen en mogen pas na schooltijd worden
aangezet als men buiten is. De telefoons worden ingeleverd bij de leerkracht tijdens
de schooltijden.
(P.S.-privéeigendommen van de leerlingen vallen niet onder de verzekering van de
school).
3. We gaan zorgvuldig om met elkaars spullen en de spullen van school.
4. We gaan respectvol met elkaar om en lossen conflicten op.
❑ We volgen hierbij de methode de Vreedzame School.
❑ We zijn beleefd tegen iedereen en luisteren naar elkaar.

Omgangsregels van de Vreedzame School
Ieder schooljaar werken de kinderen binnen dezelfde periode aan hetzelfde thema.
De thema’s zijn:
• We horen bij elkaar.
• We lossen conflicten zelf op.
• We hebben oor voor elkaar.
• We hebben hart voor elkaar.
• We dragen allemaal een steentje bij.
• We zijn allemaal anders.

Bijlage schoolgids 2020-2021
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Afspraken bij het oplossen van conflicten
Conflicten tussen leerlingen worden volgens de regels van de Vreedzame School in eerste
instantie met de mediatoren opgelost. Als kinderen er niet zelf uitkomen, helpt een
leerkracht hierbij.
Bij ernstige conflicten of grensoverschrijdend gedrag worden de ouders meteen op de
hoogte gesteld door de leerkracht, intern begeleider of directie.
Bij een conflict of grensoverschrijdend gedrag schrijven de betrokken leerlingen zelf op een
“conflictenformulier” wat er is gebeurd en hoe dit opgelost gaat worden. Dit formulier gaat
mee naar huis en na ondertekenen van de ouders weer mee naar school. Zo blijven ouders
op de hoogte en kan de school een incidentenadministratie bijhouden. Het hele protocol is
te lezen op onze website.

Rapporten en oudergesprekken
Wij willen u als ouders zo goed mogelijk informeren over de ontwikkelingen en vorderingen
van uw kind. Dat doen wij middels oudergesprekken en rapporten.
Aan het begin van het schooljaar, in oktober, vinden de eerste oudergesprekken plaats
rondom het sociaal emotionele welbevinden van het kind. Dit doen wij doormiddel van een
“omgedraaid oudergesprek”. Wij willen graag van u weten hoe u uw kind ziet en wat uw
verwachtingen zijn betreft uw kind van het aankomende schooljaar. Vanaf groep 6 mogen de
kinderen hierbij zelf aanwezig zijn.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per schooljaar een rapport mee naar huis, in
februari en juli. Na het eerste rapport volgt er weer een 10-minutengesprek met ouders en
leerkracht. Rondom het tweede rapport vinden er facultatieve gesprekken plaats, op
aanvraag van ouders of van de leerkracht.
De kleuters die minimaal een half jaar op school hebben gezeten, ontvangen aan het eind
van het schooljaar een eigen rapport.
Voor data zie kalender.
Mochten zich op school tussentijds problemen voordoen, dan neemt de leerkracht daarover
contact met u op. Ervaart of vermoedt u echter zelf moeilijkheden bij uw kind, neem dan, in
het belang van uw kind, zo spoedig mogelijk contact op met de leerkracht.
Het komt geregeld voor dat (gescheiden) ouders vragen om aparte uitnodigingen te
ontvangen voor oudergesprekken met de leerkracht. De belasting van de leerkrachten wordt
hiermee extra verhoogd. In principe voeren we geen aparte oudergesprekken. Ouders zijn
zelf verantwoordelijk om elkaar te informeren over de schoolvorderingen van hun kind.
De informatieverplichting van de school richting ouders denken we op deze manier goed te
kunnen waarborgen.
Alleen in bijzondere gevallen zullen we van deze werkwijze afwijken. Dit kan dan alleen na
overleg en goedkeuring van de directie.
De nieuwsbrieven en andere informatie worden aan beide ouders digitaal verstrekt.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden verzameld op school. Heeft uw kind iets verloren, dan kunt u
op school bij de conciërge informeren of het is gevonden. Aan het einde van het schooljaar
worden de niet opgehaalde spullen weggegooid.
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Infectieziekten
Heeft uw kind een infectieziekte, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk kenbaar te maken
bij de directie van de school. Bij meerdere gevallen van dezelfde infectieziekte in een korte
periode moet de school dit melden bij de GGD. Dit om een verdere uitbraak te voorkomen.

Haarluisbeleid
Haarluis komt voor op iedere school in Nederland. Het is vervelend en lastig.
Na elke vakantie wordt er gekamd. Wilt u deze dag zorgen dat er geen ingewikkelde
haardrachten of gel in het haar zit.
U krijgt bericht wanneer er bij uw kind haarluis is geconstateerd.
Als er tijdens de controle haarluis is gevonden in de klas van uw kind, krijgt u daar ook
bericht over. Mocht u zelf hoofdluis constateren, geef dit dan even door aan de leerkracht.

Sinterklaas op De Reuzepas
Ieder jaar vereert Sinterklaas onze school met een bezoek. Hij is met zijn gevolg geruime tijd
aanwezig in de groepen 1 t/m 5 en verrast de kinderen met een cadeautje. De leerlingen uit
de groepen 6 t/m 8 helpen de Sint die dag door voor elkaar een surprise met gedicht te
maken. Wij vragen de ouders van groep 6 hun kind behulpzaam te zijn bij het maken van de
surprise en het gedicht, omdat het voor deze kinderen de eerste keer is.

Verkeersexamen
Groep 7 neemt deel aan het theoretisch verkeersexamen. Kort daarna volgt het praktisch
examen. Tijdens dit examen fietsen de kinderen een vastgestelde route door Beuningen.
Vlak voor die tijd worden de fietsen door een fietsenmaker gecontroleerd op het
schoolplein. Via de Nieuwsbrief ontvangt u nadere informatie.

CITO entreetoets
Groep 7 neemt deel aan de Cito-entreetoets. Deze toets wordt over een langere periode
verdeeld afgenomen.

Centrale Eindtoets groep 8
Ieder jaar doen de leerlingen van groep 8 mee aan de eindtoets. Wij nemen Route 8 af.
Nadere informatie krijgen de betreffende ouders tegen die tijd via school. De uitslag van de
toets is niet doorslaggevend voor de schoolkeuze, maar dient wel ter ondersteuning. Tevens
is de uitslag een extra controle voor de school m.b.t. de kwaliteit van het geboden
onderwijs.

Sportdagen
Jaarlijkse sport- en spelletjesdag
Iedere jaar organiseren wij voor alle kinderen van onze school een sport- en spelletjesdag op
de voetbalvelden van Ewijk. We combineren dit met de Koningsspelen.
Gemeentelijke scholensportdag groep 7
Voor de groepen 7 is er een extra scholensportdag voor alle groepen 7 uit de gemeente
Beuningen.
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Gemeentelijke scholensportdag groep 8
Speciaal voor de leerlingen van groep 8 is er een sportdag. Leerlingen uit groep 8 van alle
basisscholen uit de gemeente Beuningen leggen verschillende proeven af.
Aan de hand van de prestaties wordt een diploma uitgereikt.
Daarnaast vindt er een slagbalcompetitie plaats tussen de deelnemende scholen. Nadere
informatie volgt.
Schoolvoetbal
Tevens doet onze school mee aan het schoolvoetbaltoernooi in onze regio, met de groepen
7 en 8.
Voor data zie belangrijke data schooljaar. Via de Nieuwsbrief ontvangt u te zijner tijd nadere
informatie.
Kangoeroe-dag kleuters
Korfbalvereniging Nas organiseert ieder jaar voor de groepen 1-2 een sportspelletjesmiddag.

Schoolkamp
Op school kennen we twee schoolkampen: het schoolkamp voor de kinderen van groep 3
t/m 7 en het schoolkamp voor de kinderen van groep 8.
Groep 3 t/m 7
Aan het eind van het schooljaar gaan we twee dagen met de kinderen van groep 3 t/m 7 op
schoolkamp. We gaan naar een jugendherberge in Nütterden in Duitsland. Het kamp wordt
voorbereid door een werkgroep bestaande uit ouders en leerkrachten. Elk jaar is er een
thema welke leidend is voor de spelen en het toneelspel welke als een rode draad door het
kampgebeuren heenloopt. Voor elk groepje van vijf of zes kinderen gaat er een
begeleidingsouder mee.
Groep 8
De kinderen van groep 8 gaan met hun leerkracht(en) en enkele begeleidingsouders drie
dagen op kamp. Voor hen is het een soort afscheid van de basisschoolperiode. De kinderen
gaan op de fiets naar een locatie op ongeveer 35 kilometer van school.

Slaapfeest groep 2
Om de kleuterperiode op school af te sluiten mogen de kinderen uit groep 2 een nachtje op
school slapen. Ze komen om 18.30 uur op school, doen gezellige spelletjes en gaan daarna
gezamenlijk slapen in de speelzaal. De volgende ochtend ontbijten ze in de groep, waarna ze
op afgesproken tijd opgehaald kunnen worden. Hiervoor wordt bij de gemeente een
vergunning aangevraagd.

Speeltuindag groep 1-2
Jaarlijks gaan de kinderen uit groep 1-2 op schoolreisje naar ‘De Blije Dries’ in Wijchen. Voor
vervoer rekenen we op hulp van ouders.

Bezetting 2020-2021
Groepsbezetting
Groep
1-2 A

Leerkracht
Dorine Schel
Anke van Workum
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1-2 B

1-2 C

Astrid Roskamp
Esther Popelier

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sylvia van Wees
Esther Popelier

x

1-2 D

Martijn Korthouwer

x

x

x

x

x

3A

Janine Nouwens
Esther Thomassen

x

x

x
x

x

x

3B

Paulien Boon

x

x

x

x

x

4A

Jan van Wees

x

x

x

x

x

4B
4B

Femke van Summeren
Mireille van Gemert

x

x

x
x

x

5

Saskia Janssen
Mireille van Gemert

x

x

x

6

Ellen van der Zwaard
Wilbert van Hemmen

x
x

x

x
x

7

Saskia Mouwen
Maaike de Haan

x

x

x

8

Kelly Klaassen

x

x

x

Ondersteuning
groep 8
Ondersteuning
5-6-7
Ondersteuning
5-6-7
Ambulante
leerkracht
nieuwkomers

Maaike de Haan

x
x
x

x

x

x

x

x

X
ochte
nd

Mireille van Gemert
x
Irma Boekhorst
x
Jori Storteler
x

x

x

Zorg, ondersteuning
Intern begeleider en
vertrouwenspersoon

Leerkracht
Ilse Schotten

Ma
x

Di
x

Wo
x tot
12
uur

Do
x

Vr

Vertrouwenspersoon

Paulien Boon

x

x

x

x

x

Ma

Di
x

Wo

Do

Vr

Onderwijsondersteunend personeel
Administratie
Hannie van Hemmen
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Conciërge

Willie Mallo

Directie
Marieke Marcusse
Maaike de Haan

x

x

x

x

x

Ma
x

Di
x

Wo
x

Do
x
x

Vr

In geval van calamiteiten kunt u Marieke bereiken op 06-17278594.

Zorg en ondersteuning
De intern begeleider draagt zorg voor alle leerlingen van groep 1 tot en met 8.
Zij heeft o.a. de volgende taken:
❑ Het signaleren van (onderwijs)problemen, bijvoorbeeld d.m.v. de Cito-toetsen
❑ Het mede opstellen van handelingsplannen
❑ Het volgen van de ontwikkelingen van de zorgleerlingen
❑ Het voeren van gesprekken met directie, leerkrachten, ouders en externe instanties
(andere scholen, schooladviesdienst, NIM, etc.)
❑ Coaching van team
❑ Begeleider vernieuwingsprocessen
❑ Voorzitter ondersteuningsteam, zie schoolgids

Bereikbaarheid leerkrachten
Alle medewerkers van de school zijn via het telefoonnummer van de school bereikbaar op de
dagen waarop zij werkzaam zijn. U kunt hen het beste bereiken vóór schooltijd (08.15 08.30 uur), of na schooltijd (na 14.30 uur).
Voor zeer dringende zaken ’s avonds of in het weekend kunt u contact opnemen met de
directie. Het telefoonnummer Marieke staat in de lijst vermeld.
Tevens kunt u mailen met de betreffende leerkracht. (Eerste letter
voornaam.achternaam@groeisaampo.nl), bijvoorbeeld: m.dehaan@groeisaampo.nl.
Uitzonderingen zijn: Marieke Marcusse en Saskia Janssen: hun mailadressen zijn:
ma.marcusse@groeisaampo.nl, saskia.janssen@groeisaampo.nl
De directie is ook te bereiken via: reuzepas@groeisaampo.nl
De juiste mailadressen vindt u op de website van de school (www.reuzepas.nl).

Procedure vervanging zieke leerkrachten
Bij ziekte worden de leerkrachten vervangen door leerkrachten uit de vervangingspool. Voor
specifieke uitwerking, zie de schoolgids.

Schoolfotograaf
Deze wordt door de ouderraad gekozen. Er worden zowel individuele foto’s als groepsfoto’s
gemaakt. De datum waarop de foto’s worden gemaakt, wordt vermeld in de nieuwsbrief.

Schoolbibliotheek
In de MFA is een deels onbemande bibliotheek gehuisvest. Deze is toegankelijk tijdens
openingsuren van de MFA. Op bepaalde tijden is de bibliotheek bemand. De school maakt
hier ook gebruik van.
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Het lezen van boeken is erg belangrijk voor de leesontwikkeling en de
woordenschatontwikkeling van kinderen. Daarnaast gebruiken kinderen veel boeken ter
voorbereiding van het maken van een werkstuk of spreekbeurt. Om kinderen hierbij te
stimuleren vragen wij u uw kind lid te maken van de bibliotheek. Kinderen kunnen dan zelf
boeken lenen en deze zowel op school als thuis gebruiken.

Schoolmaatschappelijk werk
Deze instelling biedt hulp aan ouders die problemen hebben met of vragen hebben over de
opvoeding van hun kind. Ouders kunnen via school een gesprek aanvragen bij
schoolmaatschappelijk werk. Hiervoor kunt u bij de intern begeleider een afspraak maken.
Het gesprek vindt op school plaats.

Schoolarts
Het zorgaanbod van de GGD ziet er (onder voorbehoud van wijzigingen in beleid) als volgt
uit:
Screening op leeftijd van 5, 8 en 11 jaar
Alle kinderen van 5, 8 en 11 jaar zullen op school door de GGD worden gemeten en
gewogen; de kinderen houden daarbij altijd hun kleren aan. Kinderen van 5 en 11 jaar
krijgen ook een ogentest. Ouders van kinderen van 5 en 11 jaar krijgen ook een landelijke
vragenlijst en een aandachtspuntenlijst. Na afloop van de screening krijgt uw kind een briefje
mee naar huis met de uitkomsten van het onderzoek. Mocht u bij de screening van uw kind
aanwezig willen zijn, dan kunt u dit laten weten via het bedrijfsbureau:
(024) 329 7111, bereikbaar dagelijks tussen 08.30 uur en 14.00 uur.
Afspraak op verzoek bij vragen en problemen
Heeft u vragen over de uitkomst van de screening of over andere zaken die de gezondheid
en het welzijn van uw kind aangaan, dan kunt u op ieder gewenst moment een afspraak
maken met een medewerker van de GGD. Ook de school kan het belangrijk vinden dat de
GGD speciale aandacht geeft aan uw kind. Als u een afspraak wilt maken met ons, kunt u dit
doorgeven aan het bedrijfsbureau of aan de leerkracht van uw kind.
Redenen voor een gesprek kunnen vragen of problemen zijn over onder andere:
• De lichamelijke gezondheid
• Het gehoor en/of het zien
• Sfeer op school, niet graag naar school gaan, mogelijk pesten, erg druk gedrag of juist
lusteloosheid, somberheid, extreem computergebruik etc
• (Nog niet) zindelijk zijn
• Ingrijpende gebeurtenissen (bijvoorbeeld overlijden of ziekte van een familielid,
echtscheiding, conflicten in het gezin)
• Slapen of eten
• Spraak/taal
• Omgang met vrienden/vriendinnen
U bent te allen tijde van harte welkom om met een medewerker van de
Jeugdgezondheidszorg hierover te praten. Samen zoeken we naar de mogelijkheden om de
gezondheid en het welzijn van uw kind (verder) te verbeteren.
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Warden Wolfert, sociaal verpleegkundige JGZ GGD Gelderland Zuid kan met u meedenken
bij vragen en/of zorgen over de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Onderwerpen
kunnen zijn: slaapgedrag, eetgedrag, groei/gewicht, samenspel, maar ook pubergedrag
en/of ingrijpende gebeurtenissen. Een aantal keren per jaar houdt Warden spreekuur op
school. Data worden in de nieuwsbrief vermeld. Kunt u deze tijden niet, dan is er de
mogelijkheid een afspraak te maken via de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD via
tel 088-1447111 of via de mail jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl Vermeld hierbij
de naam, geboortedatum en school van uw kind.

Verwijsindex
Onze organisatie is aangesloten bij de Verwijsindex Regio Nijmegen.
De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties
en instellingen (bijvoorbeeld zorgcoördinatoren in het onderwijs, begeleiders en
hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind of
jongere onder hun hoede. Wanneer meerdere hulpverleners een signaal over hetzelfde kind
afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen professionals
elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in de
hulpverlening aan jeugdigen.
Er kunnen verschillende redenen zijn voor een signaal in de Verwijsindex. Bijvoorbeeld
omdat de professional zich zorgen maakt over de woonomstandigheden, geldproblemen,
drugsgebruik, depressiviteit, problemen in het gezin, gedragsproblemen, criminaliteit of
pesten. In de Verwijsindex wordt alleen vermeld om wie het gaat: naam, adresgegevens,
geslacht en geboortedatum. De reden waarom de professional zich zorgen maakt, wordt niet
vermeld.
Ouders van kinderen tussen de 0 en 16 jaar worden persoonlijk op de hoogte gesteld als een
signaal over hun kind wordt afgegeven in de Verwijsindex en wat de reden daarvoor is.
Jongeren van 16 jaar en ouder worden zelf geïnformeerd.
In het systeem worden signalen over kinderen en jongeren tussen de 0 en 23 jaar uit de
gemeenten Nijmegen, Wijchen, Beuningen, Druten, West Maas en Waal, Heumen,
Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn gedurende maximaal twee jaar opgeslagen.
Meer weten?
Lees de informatiefolder voor ouders of voor jongeren of bezoek de website
http://www.verwijsindexgelderland.nl

Ouderraad
Leden OR namens ouders
Naam
Malou van Ommen
Jolanda Burgers
Franka Kosman en Mayke van Wijk
Ingrid van Dijk
Janneke van Leijen
Maud Steenaart
Joyce Willems
Jamilla van Gisbergen
Andrea van Dijke

Bijlage schoolgids 2020-2021

Functie
Voorzitter
vervangend voorzitter
penningmeester
secretaris
lid OR
lid OR
lid OR
lid OR
lid OR
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José van Gent
Mark van Boxtel, Bob Theloesen, Lonneke Hendriks

Vertegenwoordiging namens De Reuzepas
Naam
Maaike de Haan

lid OR
Kascommissie

Functie
directeur

E-mailadres: or-reuzepas@groeisaampo.nl
Kosten lidmaatschap Oudervereniging en deelname schoolkamp:
• Ouderbijdrage:
• Schoolkamp:
Per kind

€17,50,-

groep 3 t/m 7
groep 8

€ 39.50.€ 44.50,-

Bovengenoemde bedragen zijn de bedragen van het afgelopen schooljaar. Tijdens de
jaarvergadering van de ouderraad worden de bedragen voor het huidige schooljaar definitief
vastgesteld.
Om het innen van de ouderbijdragen en de kampbijdrage te vergemakkelijken, heeft de
ouderraad besloten met ingang van het schooljaar 2018-2019 over te gaan op een
automatische incasso. Ouders ontvangen hiervoor een informatiebrief en een
machtigingsformulier.

Medezeggenschapsraad
Leden MR namens ouders
Naam
Anke van Breukelen
Pim van Rossum
Lisette Haan-Loermans
Lina Snellaars

Functie
Voorzitter
Lid MR
Lid MR
Lid MR

E-mailadres MR: mr-reuzepas@groeisaampo.nl
Leden MR namens team De Reuzepas
Naam
Functie
Paulien Boon
Lid MR/secretaris
Ilse Schotten
Lid MR
Saskia Janssen
Lid MR
Sylvia van Wees
Lid MR
Directielid is als adviseur bij de MR - vergaderingen aanwezig.
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Adressen en telefoonnummers
Stichting Groeisaam
Van Heemstraweg 53
6651 KH Druten
e-mail: info@groeisaampo.nl
Telefoonnummer: 0487-541022 (Directeur bestuurders Dhr. Gerard van de Burgt en Mevr.
L. van Meegen)
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 185
3440 AD Woerden
0348-405245
www.lgc-lkc.nl
Zorgplatform Beuningen
Koolzaadveld 1
Postbus 7
6640 AA Beuningen
024-6751054
email:info@zorgbeuningen.nl
www.zorgbeuningen.nl
Schoolartsendienst
Jeugdgezondheidsdienst
Schoolarts: Ilse Maas
Sociaalverpleegkundige: Warden Wolfert
Leigraaf 4
6641 DH Beuningen
024-3297111 (dagelijks tussen 08.30 en 14.00 uur)
Nijmeegse Instelling voor Maatschappelijk Werk
NIM
Koolzaadveld 1
6641 ST Beuningen
024- 3232751 (09.00-10.30 uur)
Dijkmagazijn
Dijk 41
6641 LA Beuningen
024-6777000
Email: dijkmagazijn@hetnet.nl
Logopedische Dienst Wijchen
De logopediste is met een regelmaat op school voor screening, onderzoek en advies.
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Logopediste: Kim Strik
telefoon: 024-7517357
e-mail: k.strik@wijchen.nl
www.wijchen.nl/logopedie
Inspectie
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs : 0800-8051 (gratis)
Veilig Thuis
Voor al uw zorgen of meldingen betreft huiselijk geweld en kindermishandeling.
0800-2000
Veilig Schoolklimaat/klachten i.v.m. veilig schoolklimaat
Klachtencommissie VBKO
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.
Externe contactpersoon i.v.m. klachten:
Stichting Oeverwal heeft samen met stichting SPOM een vertrouwenscommissie bestaande
uit:
- Andre Haverkort 024-6776085
- Annette Goeman 024-6751156
- Lia van den Anker 0344-464363
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