
   

     

STARTBLOK  

  
1  

    INFORMATIE 

SCHOOLJAAR   

2020 - 2021    

    
    

      

INFORMATIE  

SCHOOLJAAR 2020-2021  

  
Het Startblok, de sleutel op weg naar de toekomst!    
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INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021: 

VOORWOORD   

   
In dit document zijn alle gegevens te vinden, die betrekking hebben op het schooljaar 2020-2021.   

In het schooljaar 2019-2020  is Het Startblok iets gekrompen. We hebben te maken met 

leerlingen, die de school verlaten, omdat een aantal flats in de buurt gesloopt wordt.   

Gelukkig zien we een kentering en we verwachten in 2020 / 2021 weer te gaan groeien. 

Dit jaar kunnen alle leerkrachten op het Startblok blijven. We mogen een nieuwe collega 

verwelkomen Choumicha Ouyachou. Zij gaat onze onderbouw versterken. 

Vorig schooljaar zijn toegevoegd aan ons Team, Sander Bol als zij-instromer en Corrine 

Bleecke als IB, zij blijven ook in 2020-2021 bij ons. 

Ook blijven onze 6 onderwijs-ondersteuners het werk van alle collega’s ondersteunen.  

Op de peuterafdeling gaan we weer van start met 4 groepen. We raden iedereen aan om op tijd 

in te schrijven, dit om teleurstelling te voorkomen. 

We beginnen het schooljaar met 18 groepen. Voor de kleuters zijn er 6 groepen 1-2.  In alle 

andere leerjaren zijn er 2 groepen. De indeling van de groepen worden via PARRO verstuurd.. 

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind, bij de administratie of de 

directie. Dit document wordt regelmatig aangepast. Bij veranderingen in de organisatie wordt 

zo snel als mogelijk een update gemaakt. U krijgt dan altijd een berichtje via Parro. Informatie 

over de klas van uw kind krijgt u via Klasbord.   

We gaan met z’n allen voor een mooi Startblokjaar.    

   
Walter Konings   
Directeur   
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Koningsspelen 2019  (omdat ze er in 2020 niet waren) 

  

  
   

   

  

  

   

   

www.startblokschiedam.nl   
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INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021:ACTIVITEITEN / JAARKALENDER, 
Gedurende het schooljaar, wordt u via Parro op de hoogte gehouden van activiteiten die nog ingepland 

gaan worden.  
   

    DATUM   ACTIVITEIT   BIJZONDERHEDEN   

ma   31 augustus 2020 1e Schooldag   Groepen 1 t/m 8 

 31 augustus t/m 

11 september 

2020 

Start Gedragsweken aan de 

hand van Kanjertraining.   

 

Groepen 1 t/m 8 

ma   

28 september 

2020 tot aan de 

herfstvakantie    

Startgesprek met ouders   Uitnodiging door 

leerkracht   

di 
29 september 

2020 

Voorlichtingsmiddag groep 8 Ouders groep 8 

wo  05 oktober 2020 Start Kinderboekenweek  t/m 9 

oktober 

Dinsdag 6 oktober 

kinderboekenmarkt.  

 12 oktober t/m 

16 oktober 2020 

Studieweek Groepen 1 t/m 8 vrij 

 19 oktober t/m 

23 oktober 2020 

Herfstvakantie Groepen 1 t/m 8 vrij 

 2 november t/m 

6 november 

2020 

Startblok Kanjerdag Ouderles  

 

Groepen 5 t/m 8 en 

ouders 

do 5 november 2020 Startblok Kanjerdag Ouderles  

 

Groepen 1 t/m 4 en 

ouders 

vr 06 november t/m 

13 november 

2020 

Week van de Mediawijsheid 

2020. 

Groepen 7 

ma   23 

november  2020 

Schriftelijk resultaten overzicht 

1e periode  

mee naar huis  

 Groepen 3 t/m 8 

di 24 november 

2020 

Voorlopig advies groep 8 Groep 8 

vr   04 

december  2020 

Sinterklaasfeest   Groepen 1 t/m 8 

12.00 uur vrij   

 

  

do   17 

december  2020 

Kerstdiner   17.30-19.00 uur   

vr 18 december 

2020 

Laatste schooldag voor de 

kerstvakantie 

Groepen 1 t/m 8 

12.00 vrij 
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 21 december t/m 

1 januari 2021 

 

Kerstvakantie Groep 1 t/m 8 vrij 

do   14 januari 2021 Start Take Care groepen 6       

di   14 januari  2021 Startblok Kanjerdag Ouderles Groepen 1 t/m 4   

ma 18 januari t/m 29 

januari 2021 

 

Cito M-afname Groepen 3 t/m 8 

ma   25 januari  2021 Startblok Nationale 

Voorleesdagen 

Groepen 1 t/m 8 

ma 1 februari 2021 Startblok Kanjerdag Ouderles Groepen 1 t/m 4   

ma 08 februari 2021 Eindadvies groep 8 + rapport Groep 8 

 15 februari 2021 

t/m 19 februari 

2021 

 

Studieweek Groepen 1 t/m 8 vrij 

 22 februari 26 

februari 2021 

Voorjaarsvakantie Groepen 1 t/m 8 vrij 

di   09 maart 2021 Rapportavond  Ouders groepen 3 t/m 

7   

wo/vr  10 maart t/m 12 

maart 2021 

Werkweek groepen 8 

Oosterhout  

Groep 8 

ma 22 maart 2021 Startblok Kanjerdag Ouderles 

 

Groepen 1 t/m 4 

vr 2  april 2021 Goede vrijdag Groepen 1 t/m 8 vrij 

ma 5  april 2021 Tweede Paasdag Groepen 1 t/m 8 vrij 

di t/m 

do 

20 april t/m 22 

april 2021 

Cito Groep 8 Groep 8 

vr  23 april 2021 Koningsspelen  Groepen 1 t/m 8  

13.30 uur vrij   

 26 april t/m 7 

mei 2021 

Mei vakantie Groepen 1 t/m 8 vrij 

 

 17 mei t/m 19 

mei 2021 

Cito Entree toets groep 7 Groep 7 

do/vr 13 mei/ 14 mei 

2021 

Hemelvaart 

 

Groepen 1 t/m 8 vrij 

 25 mei t/m 4 juni 

2021 

Cito E-afname Groepen 3 t/m 8 

ma  24  mei 2021 Pinksteren 

 

Groepen 1 t/m 8 vrij 
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di  07 juni 2021 Schoolreis / Peuterfeest   Groepen 1 t/m 8 en 

peuters 

di   06 juli 2021 Rapport 2 mee naar huis   Gesprek op 

uitnodiging   

di  06 juli 2021 Informatie schooljaar 2021-

2022 online   

   

wo  07 juli 2021 Meester & Juffen dag groepen 1 

t/m 4 en peuters  

 Groepen 1 t/m 4 en 

peuters 

do 8 juli 2021 Afscheidsavond groep 8 

 

Groep 8/ouders 

vr 9 juli 2021 Drievliet groep 8 

 

Groep 8 

do 15 juli 2021 Laatste schooldag  

vr 16 juli 2021 Studiedag / start zomervakantie Groepen 1 t/m 8 vrij 

 

 

 

INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021 VAKANTIES EN VRIJE DAGEN   

 

VAKANTIE   1E DAG     LAATSTE DAG   

Herfstvakantie  12 oktober 2020  23 oktober 2020 

Kerstvakantie   21 december 2020  01 januari 2021 

Voorjaarsvakantie  15 februari 2021  26 februari 2021 

Paasvakantie   02 april 2021   04 april 2021 

Meivakantie   26 april 2021   07 mei 2020 

Hemelvaart   13 mei 2021   14 mei 2021 

Pinksteren   24 mei 2021   24 mei 2021 

Zomervakantie  16 juli 2021   27 augustus 2021 

 

 

NB. Het schoolteam is niet vrij geroosterd volgens bovenstaand 

schema. Zij zijn tijdens de vrije dagen van uw kind regelmatig op 

school om allerlei werkzaamheden te verrichten (o.a. studiedagen).   
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INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021: AANVRAAG VERLOF / TE LAAT 

KOMEN   
   

Het Startblok wordt regelmatig gecontroleerd door de Leerplicht Ambtenaar van de Gemeente 

Schiedam. Indien uw kind regelmatig te laat komt, wordt u daarop aangesproken door de 

leerkracht. De volgende stap is een gesprek met de directie en/of de gezinsspecialist. Daarop 

volgend zijn wij verplicht een melding te doen bij de Ambtenaar Leerplicht. U begrijpt, dat 

wij zo’n vervelende stap, willen voorkomen. Op tijd naar bed, op tijd opstaan, goed ontbijten 

en op tijd naar school!  

   

Voor een aanvraag verlof moet u een formulier invullen. Achterop het formulier staan de 

redenen, waarvoor wij verlof mogen geven. Op vakantie gaan buiten de aangegeven 

vakantiedata is niet toegestaan. Wij vragen, mocht u buiten deze data verlof aanvragen, daar 

waar mogelijk een schriftelijk bewijs (huwelijkskaart / brief ziekenhuis e.d.). Aanvragen 

worden altijd in overleg met de leerplichtambtenaar beantwoord.    

   

INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021: TAAKVERDELING 

LEERKRACHTEN   
                                                          Invoegen nieuwe bestand 2020-2021 

GROEP/ TAAK  LEERKRACHT  WERK-  
DAGEN  

LEERKRACHT  WERK 
DAGEN  

Peuters  Cinzia Pintus   

MA/DI/WO/DO/VR 
Conny van 

Veen  
 MA/DI/WO 

Peuters  Kevser Bagci  MA/DI/WO/DO/VR Irma 

Heusdans  
 WO/DO/VR 

Peuters Aicha Aissati 1 dag Monica de 

Roo  
 MA/DI/WO/DO 

Coördinatie  Zeynep Kaya  DI   

       

Groep A 1-2  Petra de 

Koning 

MA t/m  DO Hasna Ghaleb 

tot Johanna 

terug is 

VR 

En 2x per 

maand ICT 

Groep B 1-2  Margo 

Westerveld  
MA / DI /VR  Annemieke 

Harent 

WO/DO 

Groep C 1-2  Inge 

Laermans  
DI / WO / DO / 

VR  
Annemieke 

Harent 
MA  

Groep D 1-2  Saskia Mejri  DI / WO / VR  Eline Stijger  MA /DO  
Groep E 1-2  Ellis Prins  MA / DI / DO / 

VR  
Gursel 

Serindag 
WO  
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Groep F 1-2 Choumicha 

Ouyachou-

Aazziman 

MA / DI / DO / 

VR 

Ihssan 

Kaddoura 

WO 

Onderwijsondersteuner Ihssan 

Kaddoura 

MA /DI /DO 

/VR 

  

Onderwijsondersteuner Hasna Ghaleb  MA  /DI /DO      

          

Groep 3a  Debby 

Geeratz 

MA /DO/VRIJ Sander Bol MA/DI/WO 

Groep 3b  Daphne Smits  MA t/m VR   Janka Pierre  2 

middagen 
Groep 4a  Laura 

Vermeij 
MA t/m VR      

Groep 4b  Martine 

Voorbach  
WO / DO / VR  Ayse Kaplan  MA / DI   

Onderwijsondersteuner gr . 3 

en 4  
Janka Pierre  MA / DI / DO / 

VR  
    

Onderwijsondersteuner  Stephanie 

Fonseca  
MA / WO / DO / 

VR 
    

          
Groep 5a  Lianne 

Dekkers 

MA t/m VR   

Groep 5b  Daphne 

Barendrecht 

MA / Di / WO / 

VR 

 Sylvia de 

Kaper 
 DO 

Groep 6A Margriet 

Lepelblad 

MA t/m VR     

Groep 6B Rick 

Hollander 

MA t/m VR   

Onderwijsondersteuner 

gr . 3 t/m 6  

Petra 

Hasenbroek  
MA t/m VR      

          

Groep 7A Samantha 

Haanskorf 

MA t/m VR   

Groep 7B Mariska 

Goedknegt 

MA t/m VR Radia Aissati 2 middagen 

+ 10 dgn 

Groep 8a  Charrel Jager WO/ DO / VR Emine Yener MA/DI 

Groep 8b  Marloes 

Mannie 

MA / DI / DO Ilona van 

Kessel 

WO /  VR 

Onderwijsondersteuner 

gr 7. en 8  

Radia Aissati  MA/DI/DO/VRIJ      

          

IB  Monica de 

Roo  

  Peutergroepen    
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IB  Anja vd Heul  DI / DO  Groepen 1 en 

2  
  

IB / RT  Edith 

Verschuur  
MA / DI / DO / VR  Groepen 3 t/m 

5  

 

IB  Corrine 

Bleecke  
MA / DO  Groepen 6 t/m 

8  
  

Gymnastiek  Wim 

Reitzema  
MA / VR      

Gymnastiek vacature Rick van 

Haren 

DI   

Combinatie 

Functionaris 
Wim 

Reitzema  
WO      

Vaste Inval Leerkracht Gursel 

Serindag  

MA/DI/WO/DO/VR Groepen 1 t/m 

6 

 

          
Administratie 

financiën  
Arnaud 

Kerdel  
WO      

Administratie   Olga Jansen  VR     
Gezinsspecialist  Kelly 

Schrauwers  
DO EN VR      

Onderwijs dat past  Celine 

Nijenhuis  
 Op afroep     

Logopedie  Els ten 

Bensel  
WO      

ICT Petra de 

Koning 

DI om de week   

Conciërge  Samira 

Bouzghout   
MA /DO /VR      

Conciërge  Ikram 

Ahaloui 
DI      

          
Coördinatie Gr. 1-4  Eline Stijger   DI     

Coördinatie  Gr. 5-8  Charrel Jager   DI      

Vertrouwenspersoon  Debby 

Geeratz 

MA / DO/ VRIJ    

Brede School 

Coördinator 

Sylvia de 

Kaper 

MA / DI    

Directeur  Walter 

Konings  

MA /DI / DO / VR   
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 - INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020 2021: ZORG OP HET STARTBLOK  

  
Naast het regulier onderwijsaanbod aan onze kinderen, wordt op veel verschillende manieren extra zorg 

geboden. De zorg aan onze leerlingen betreft de totale ontwikkeling: lichamelijk, cognitief 

(verstandelijk) en sociaal/emotioneel. Daarnaast kan vanuit de thuissituatie ook een hulpvraag zijn  
b.v. over de opvoeding of m.b.t. een ingrijpende gebeurtenis. De intern begeleider is verantwoordelijk 

voor de coördinatie van de zorg aan de kinderen. De leerkracht is en blijft verantwoordelijk voor de 

begeleiding van het kind.  

  
Op het Startblok wordt gewerkt volgens de principes van opbrengstgericht werken. Het 

onderwijsaanbod wordt zorgvuldig afgestemd op de leerlingen. Er wordt getracht de kwaliteit van het 

onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen te optimaliseren, met als doel te komen tot een zo goed 

mogelijke ontwikkeling binnen de grenzen van ieders mogelijkheden.   

  
Leerlingen verschillen van elkaar wat betreft de hoeveelheid instructie en tijd die ze nodig hebben om 

een goede lezer of rekenaar te worden. Daarom geven de groepsleerkrachten van het Startblok alle 

instructielessen volgens het activerende directe instructiemodel. Een model dat instructie effectiever 

maakt. Er is een minimumdoel voor de groep als geheel. Alle leerlingen doen mee aan de korte 

klassikale instructie. Daarna gaan de kinderen de leerstof zelfstandig verwerken, op dat moment heeft 

de leerkracht tijd om de leerlingen met meer instructie behoefte verlengde instructie te geven. Voor de 

meer- en hoogbegaafde kinderen is er verdiepingsstof.   

  
Bij het formuleren van de onderwijsbehoeften en de begeleiding van de leerlingen wordt 

gebruikgemaakt van alle aanwezige informatie met betrekking tot een leerling. Dit betekent dat het 

totale kind wordt gezien. Op deze manier bereiken we dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. 

“Wat vraagt dit kind, met deze kenmerken, in deze groep, uit deze gezinssituatie van de leerkracht?”   
Voordat het nieuwe schooljaar begint heeft er, tussen de nieuwe en de vorige leerkracht van de 

leerlingen, een overdracht plaatsgevonden. Aan het begin van het schooljaar wordt een gesprek met 

ouders, leerling en leerkracht gevoerd. Ouders worden minimaal tweemaal per jaar uitgenodigd.  

  
Zoals ons motto al zegt, Het Startblok “bouwt aan je toekomst”. Op het Startblok werken we met 

doorlopende leerlijnen. We bieden op school de kaders aan waarin ze de nieuwe kennis kunnen 

plaatsen. Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs en samenleving.   
De vorderingen in de ontwikkeling van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 worden regelmatig en 

uitgebreid gevolgd. De administratieve weerslag hiervan vindt plaats in het Leerling en Onderwijs Volg 

Systeem.   
In de onderbouw wordt gewerkt met de module leerlijnen van Parnassys. Met deze module wordt de 

ontwikkeling van leerlingen en de planning op leerling- en groepsniveau bijgehouden.   
In de groepen 3 t/m 8 worden er methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen afgenomen.  In 

groep 7 wordt de Entreetoets gemaakt en in groep 8 maken de leerlingen de CITO-eindtoets. Deze 
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toetsen en de observaties van de leerkracht geven informatie voor de keuze van het best passende type 

voortgezet onderwijs. Alle toetsgegevens worden verzameld in ons leerlingvolgsysteem.   

  
Voor de intern begeleider is het belangrijk overzicht te houden op de ontwikkeling van de leerlingen 

gedurende hun hele schoolcarrière, ondersteuning te geven aan de leerkrachten en de kwaliteit van de 

leerlingzorg te waarborgen. Tijdens de groepsbesprekingen tussen de intern begeleider en de leerkracht 

worden de groepen en (zorg)leerlingen systematisch besproken, de stand van zaken wordt vastgelegd en 

er worden te nemen acties ingepland en in gang gezet. Als de ontwikkeling van een leerling op welk 

gebied dan ook anders verloopt, worden er passende maatregelen genomen. De intern begeleider 

coördineert de te nemen stappen in overleg met de groepsleerkracht en indien nodig met externe 

hulpverlenende instanties. De ouders worden hierover altijd geïnformeerd.  
Bovenstaande wordt vastgelegd in het groepsbesprekingsformulier, de eventuele hulpplannen en indien 

van toepassing het groeidocument.  

  
Inrichting van de zorgstructuur  
In het Zorgplan 2019-2023 wordt de zorg, die op onze school geboden wordt uitgebreid beschreven.  

  

   

INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021: WIJKSCHOOLVERENIGING.   

   
Samen met de andere basisscholen vormt obs Het Startblok al een aantal jaren de Wijkschool 

Vereniging Nieuwland. Leerlingen kunnen inschrijven voor cursussen op gebied van sport 

(o.a. basketbal) en op het gebied van cultuur (o.a. gitaarspelen). De kosten voor deze 

activiteiten worden heel laag gehouden. Wij hopen, dat veel leerlingen de introductiemiddag 

bezoeken. 

.  Meer info en inschrijven via https://sites.google.com/site/schiedamwsv/nieuwland  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

  

https://sites.google.com/site/schiedamwsv/nieuwland
https://sites.google.com/site/schiedamwsv/nieuwland
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SCHOOLJAAR 2020-2021: ROOSTER BEWEGINGSONDERWIJS 

   

 MAANDAG   

   

DINSDAG   

   

VRIJDAG   

   

08.40-09.20 uur groep 5a   08.40-09.20 uur groep 8a   08.40-09.20 uur groep 5a   

09.20-10.00 uur groep 5b   09.20-10.00 uur groep 8b   09.20-10.00 uur groep 5b   

10.00-10.40 uur groep 6a   10.00-10.40 uur groep 7a   10.00-10.40 uur groep 6a   

10.40-11.20 uur groep 6b   10.40-11.20 uur groep 7b   10.40-11.20 uur groep 6b   

         

11.30-12.10 uur groep 4a    11.30-12.10 uur groep 4a    11.30-12.10 uur groep 7a    

         

12.40-13.20 uur groep 3a   12.40-13.20 uur groep 3a   12.40-13.20 uur groep 7b   

13.20-14.00 uur groep 3b   13.20-14.00 uur groep 3b   13.20-14.00 uur groep 8a   

14.00-14.40 uur groep 4b   14.00-14.40 uur groep 4b   14.00-14.40 uur groep 8b   

 

Voor de groepen 3 t/m 8  

  

De lessen bewegingsonderwijs zijn verplicht. Alleen op 

doktersadvies met een briefje van de dokter kan een 

les/kunnen meerder lessen bewegingsonderwijs worden 

overgeslagen.  

   

Voor de lessen bewegingsonderwijs is een korte of strakke lange broek nodig.  

Sportschoenen voor binnen met een lichtkleurige zool, waarop niet buiten gelopen is, zijn 

wenselijk maar niet verplicht. Bij geen sportschoenen wordt de les op blote voeten gevolgd.   

Het wordt aangeraden sieraden op de dagen bewegingsonderwijs thuis te laten. Tijdens de 

lessen bewegingsonderwijs gaan de sieraden af of kunnen deze worden afgeplakt. U als ouder 

en uw kind/kinderen dragen hier zelf verantwoordelijkheid voor.   

Lange haren gaan in een staart. Ook dit is fijn om op de dagen bewegingsonderwijs al in orde 

te hebben.   
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Bij meermaals niet op orde hebben van het bovenstaande, zal er contact worden opgenomen 

met de ouders.  

Ook onze kleuters en peuters bewegen regelmatig in het speellokaal. Speciale kleren en 

sportschoenen zijn hier niet verplicht.   

 

 

 

Wij doen in het schooljaar 2020-2021 mee aan de volgende schoolsporttoernooien:   

   
• Voetbal groepen 5 t/m 8   

• Voetbal groepen 3 en 4   

• Basketbal groepen 7 en 8   

• Handbal groepen 5 t/m 8   

• Trefbal groepen 7 en 8   

• Rugby (onder voorbehoud)   

• Cricket   

• Tennis  

• Badminton  

• Tafeltennis  

• Schaken  

    

-  

   

  

  

Startblok Kampioen 

Schiedam Schoolvoetbaltoernooi 2019 
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Peutergroepen Het Startblok sept/ februari 
 

 

 

NIJNTJE

 

  DRIBBEL

 

  

Ma ocht MONICA KEVSER Ma mid MONICA KEVSER 

Di midd MONICA KEVSER Di ocht MONICA KEVSER 

Woe midd KEVSER IRMA Woe ocht KEVSER IRMA 

Do midd MONICA  IRMA Do ocht MONICA IRMA 

Vrij ocht MONICA  IRMA Vrij midd MONICA IRMA 

 

Zeynep dinsdag coördinatie 
  

MUIS 

 

  KIKKER

 

  

Ma ocht CINZIA CONNY Ma midd CINZIA CONNY 

Di midd CINZIA CONNY Di ocht CINZIA CONNY 

Woe midd CINZIA CONNY Woe ocht CINZIA CONNY 

Do midd CINZIA KEVSER Do ocht CINZIA KEVSER 

Vrij ocht CINZIA KEVSER Vrij midd CINZIA KEVSER 
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INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021: SCHOOLTIJDEN    
 

Let op! In verband met Covid 19 regels kunnen de schooltijden anders zijn. 

We houden u, via Parro hierover op de hoogte. 

Ook bij warm weer kunnen er aanpassingen zijn (tropenrooster). 

 

De schooltijden van Peuterspeelzaal. 

  

Kikker        Dribbel  

  

  

 

 

 

 

 

    Muis                   Nijntje   

  Maandag  Dinsdag  Woensdag   Donderdag  Vrijdag   

Ochtend   08.15 –  
11.30 uur  

      08.15 – 

11.30 uur  
  

Middag    12.00 –  
15.15 uur  

12.00 –  
15.15 uur  

12.00 –  
15.15 uur  

  

 

  

  Maandag  Dinsdag  Woensdag   Donderdag  Vrijdag   

Ochtend     08.15 –   
11.30 uur  

08.15 –  
11.30 uur  

08.15 –  
11.30 uur  

  

Middag  12.00 –  
15.15 uur  

      12.00 –  
15.15 uur  
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De schooltijden van de BASISSCHOOL   

   

DAG   START   EINDE   

MAANDAG   08.30 UUR   14.45 UUR   

DINSDAG   08.30 UUR   14.45 UUR   

WOENSDAG   08.30 UUR   12.15 UUR   

DONDERDAG   08.30 UUR   14.45 UUR   

VRIJDAG   08.30 UUR   14.45 UUR   

   

De schooldeuren gaan ’s morgens om 8.20 uur open. Om 8.30 uur beginnen de lessen.  

Wij verwelkomen iedereen met een welgemeend goede morgen. We verwachten van alle 

leerlingen, dat zij ons ook een goede morgen wensen.     

 

Wij vragen u beleefd uw kind lopend of op de fiets naar school te brengen. Indien u toch met 

de auto komt, deze in verband met de verkeersveiligheid netjes parkeren op de daarvoor 

bestemde plekken. Auto’s half op de stoep leveren een gevaar op voor alle leerlingen van 

onze school. De wijkagent zal in het begin van het schooljaar regelmatig het parkeergedrag 

controleren. Let op! Vanaf de van Haarenlaan rijdt u bij de Piersonstraat een 30 km gebied 

binnen.   

 

De pauzes voor de groepen zijn als volgt ingedeeld.  

   
10.00-10.15  uur groepen 6B/7B/3A/3B   kleine pauze   
10.15-10.30  uur groepen 5A/5B/8A/8B   kleine pauze   
10.30-10.45  uur groepen 6A/7A/4A/4B   kleine pauze    
 

11.45-12.15 uur groepen 6B/7B/3A/3B      grote pauze     

 

 

 
11.15-11.45 uur groepen kleuters        grote pauze                 

11.45-12.15 uur groepen kleuters                                grote pauze 

 

 

 

  12.15-12.45 uur groepen 5A/5B/8A/8B  grote pauze 

  12.45-13.15 uur groepen 6A/7A/4A/4B  grote pauze 
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Wij verzoeken u de school op tijd te verlaten, zodat wij zo effectief mogelijk de beschikbare 

tijd kunnen benutten.  Ook aan het einde van de schooldag pas de school (gangen) betreden 

om 14.45 uur. In verband met Covid-19, mogen ouders niet in het schoolgebouw en houden 

we meerdere ingangen aan, waar we de kinderen overnemen. 

Zwaaiende ouders voor de ramen bemoeilijken het afsluiten van de lesdag. Na schooltijd is 

spelen op ons schoolplein toegestaan. We kunnen helaas niet toestaan, dat leerlingen van onze 

school na schooltijd gebruik maken van de wc’s.   

   

INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021: OPGROEIEN IN ARMOEDE  

  
Het bespreekbaar maken van armoede in een gezin is een groot probleem (1 op de 6 kinderen 

in Schiedam heeft hier mee te maken). Voor gezinnen, waar kinderen opgroeien in armoede, 

heeft de school de mogelijkheid om te ondersteunen. We worden gesteund door het 

Jeugdeducatiefonds en hebben ons eigen Jannie Dekker Fonds. Ook voor sport- & 

cultuuractiviteiten kunnen we een beroep doen op het Jeugdsport & cultuurfonds. U kunt 

altijd hulp zoeken via de vertrouwenspersoon (Debby Geeratz), onze gezinsspecialist (Kelly 

Schrauwers) en Kees Bol.  

  

Noot: Kees blijft op vrijdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur beschikbaar om subsidie 

aanvragen met u in te vullen.  

  

 INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021: CENTRUM JEUGD & GEZIN Al  

  
Het Centrum voor Jeugd en Gezin nodigt u en uw kind uit. 

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen, 

op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek in groep 2 of als uw kind een prik krijgt. 

Daarnaast heeft het CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in het schoolzorgteam en is aan de school van 

uw kind een jeugdverpleegkundige verbonden.  

  

Uitnodiging groep 2: meten, wegen en meer  

Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen langs te komen voor een 

afspraak op het CJG of op school. Ook moet u een vragenlijst invullen..  

Tijdens de afspraak onderzoeken we de ogen, oren en motoriek van uw kind. Ook wordt uw kind, in 

ondergoed, gemeten en gewogen. Aansluitend is er ruimte om met de jeugdarts in gesprek te gaan. We 

gebruiken hiervoor de antwoorden van de ingevulde vragenlijsten. Heeft u vragen over de opvoeding, 

thuis- of schoolsituatie of gezondheid van uw kind, dan kunt u ze stellen.  
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Uitnodiging 9 jaar: vaccinaties  

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee vaccinaties: de DTP-prik tegen 

difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt hierover vooraf 

een brief via het RIVM.   

  
Uitnodiging groep 7: meten, wegen en meer  

Wanneer uw kind in groep 7 zit, krijgt u een brief waarin we u de mogelijkheid geven een afspraak met 

ons te maken. U kunt zelf kiezen of u dit wilt. Redenen kunnen zijn:  

• U maakt zich zorgen, bijvoorbeeld omdat uw kind niet goed slaapt  

• U heeft vragen, bijvoorbeeld over voorbereiden op het voortgezet onderwijs  

• U heeft het idee dat uw kind niet lekker in het vel zit  

• Uw kind is te zwaar, of juist te licht, en daarover wilt u advies  

  

Soms sturen wij gelijk een uitnodiging voor een afspraak met de jeugdverpleegkundige. 

Bijvoorbeeld omdat wij ons zorgen maken, graag iets met u en uw kind willen bespreken of 

omdat u eerder zelf heeft aangegeven een afspraak te willen.  

  

Schoolziekteverzuim   
Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door ziekte niet 

naar school kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties en 

daardoor ook voor het welzijn en de gezondheid van uw kind. Uw kind wordt dan, met medeweten van 

u, door de school aangemeld bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG.   

 

Covid-19 

We volgen ook in 2020 / 2021 de richtlijnen van het RIVM ivm het COVID-19. Afhankelijk hiervan 

moeten kinderen die hoesten en/of koorts hebben thuis blijven. 

Kinderen met hooikoorts mogen naar school komen. 

  

Zorgteam op school   
Het zorgteam bestaat uit verschillende deskundigen die met elkaar overleggen en verbonden 

zijn aan de school. Afhankelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige van het 

CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam. Hier wordt u altijd van op de hoogte 

gebracht.  
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De jeugdverpleegkundige op school  
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of  

(faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! De 

jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school van uw kind, is:  

  

 

• Betty Dingenouts  

• Telefoonnummer: 06-54914568  

• E-mail: b.dingenouts@cjgrijnmond.nl  pleinen en de omgeving schoon. De  

onderzoekt ook de mogelijkheid om e te maken ie. In    
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INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021: OUDERINFORMATIE   

   

- RAPPORTEN VOOR PEUTERS EN 

KLEUTERS   

   
De peuters krijgen om het half jaar een KIJK-rapport. De 

leerkracht nodigt u uit voor een gesprek. De kleuters krijgen 2 

rapporten per jaar.   

   

- STARTGESPREK (GROEPEN 1 t/m 8)   

   
De leerkrachten gaan in gesprek met u om mogelijkheden en verwachtingen omtrent uw kind 

in kaart te brengen. Deze gesprekken vinden plaats voor de herfstvakantie.  U wordt door de 

leerkracht uitgenodigd.  

   

U ontvangt een schriftelijk bericht van de resultaten van de 1e periode in schooljaar 2020-

2021. Indien gewenst kunt u een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.   

   

- 1E RAPPORT  MAART (GROEPEN 1 t/m 7)   

   
U kunt via PARRO inschrijven voor een gesprek met de leerkracht(en) van het kind.   

Groep 8 ontvangt het rapport al in februari, dit in verband met inschrijving Voortgezet 

Onderwijs. 

      

- 2E RAPPORT JUNI (groepen 1 t/m 8)   

  
Begin juli ontvangt u het 2e rapport. Indien noodzakelijk wordt u uitgenodigd. U mag 

natuurlijk ook zelf een afspraak maken. In dit rapport zijn ook de  resultaten van de CITO  E-

toetsing meegenomen. U ontvangt op hetzelfde moment de info over schooljaar 2021-2022.   
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- OUDERS OP BEZOEK IN DE KLAS   

 
Onder voorbehoud ivm Covid-19. 

U bent altijd welkom in de groep van uw kind om een deel van de dag in de groep mee te 

maken. U kunt een afspraak met de leerkracht maken.   

   

- OUDERBIJDRAGE   

   
Voor schooljaar 2020-2021  is de ouderbijdrage vastgesteld op 35 euro. Van deze 

ouderbijdrage worden de schoolfeesten gevierd (b.v. Sinterklaas ) en de schoolreizen betaald. 

De ouderbijdrage is niet verplicht, maar ….. we kunnen helaas niet zonder om de genoemde 

activiteiten te organiseren.  

   

- OUDERKAMER   

   
Onder voorbehoud ivm Covid-19. 

In de ouderkamer zijn ook in het schooljaar 2020-2021 weer allerlei activiteiten. Op maandag 

en vrijdagochtend kunt u een kopje koffie of thee drinken (tot 10.00 uur). We zij druk bezig 

om voor de ouderkamer op deze dagen allerlei activiteiten te regelen.  Wij hopen op de 

nodige hulp van onze ouders. 

   

- PRIVACY WETGEVING   

   
Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe Europese wetgeving op het gebied van Privacy. U vindt 

allerlei informatie op de website van PRIMO. Op onze eigen website vindt u een link naar 

deze informatie.   

  

- SCHOOLAPP PARRO  

   
Wij proberen zoveel mogelijk informatie met u te delen via de website van de school. De 

nieuwe schoolgids en ook dit document hangen we aan onze site www.startblokschiedam.nl. 

Bij plaatsing van een nieuw document, bij veranderingen in een document of bij activiteiten 

ontvangt u een berichtje via de schoolapp. Wij maken gebruik van PARRO.    

   

http://www.startblokschiedam.nl/
http://www.startblokschiedam.nl/
http://www.startblokschiedam.nl/
http://www.startblokschiedam.nl/
http://www.startblokschiedam.nl/
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- KLASBORD   

   

De groepen communiceren via klasbord met de ouders. Elke klas heeft dus een afgeschermde 

omgeving. U krijgt foto’s, mededelingen en vragen via Klasbord.   

   

   
   

- MEDEZEGGENSCHAPSRAAD   

   
De school beschikt over een medezeggenschapsraad. In deze raad zijn ouders en personeel 

vertegenwoordigd. De directeur is als adviseur aan de raad toegevoegd.   

 

Ouderdeel: Ozlem Kayalik, Irma Heusdans, Sevinc Doymaz, Ikram Ahaloui en Nazan Baser.   

Personeelsdeel:  Debby Geeratz, Ilona van Kessel, Eline Stijger, Annemieke Harent en Edith 

Verschuur.     
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INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021: WIE WAAR OP WELKE PLEK?   

Begane Grond   

   

    

   

   

   

   

Kleuters   

Groep D   

   

Kleuters   

Groep C   

   

Kleuters   

Groep B   

   

Kleuters   

Groep A   

   

   

   

Ouderlokaal  

   

   

   

3A   

   

   

   

3B   

   

 

   

   

4A   

   

   

   

   

4B   
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1e verdieping            

    

   

   

   

5A   

   

5B  

   

6A   

   

6B 

   

   

   

    

Extra hulp  

lokaal   

   

   

   

7B   

   

   

   

7A   

   

   

   

   

   

8B   

   

   

8A   
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PORTO-CABINS   

   

PEUTERGROEPEN   

   

   

   

   

   

   

   
PEUTERGROEPEN   

   

   

   

   

   

   

   

KLEUTERS    

GROEP 1/2E   

  

   

  

   

   

   

   

   

   
   

KEUKEN    

   

   

   

KANTOOR   

   

Kleuters 

Groep 1/2F 
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INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021: KLACHTENREGELING PRIMO  

- INTRODUCTIE   

De kwaliteit van het onderwijs staat bij ons voorop. Veiligheid, openheid en een duidelijke structuur 

zorgen voor een prettig schoolklimaat. Aandacht voor normen en waarden spelen daarin een grote rol. Het 

contact tussen ouders en school is heel belangrijk. Wij stellen het dan ook op prijs als u met vragen of 

opmerkingen naar ons toekomt. Ondanks deze inzet kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent 

met de gang van zaken rondom uw kind. U kunt dit in eerste instantie het beste met de leerkracht van uw 

kind bespreken. Een enkele keer lukt het niet om gezamenlijk met de leerkracht tot een oplossing te 

komen. Indien dit het geval is kunt u bij de directeur terecht.   

- DE SCHOOLCONTACTPERSOON   

Ook kunt u of uw kind een afspraak maken voor een gesprek met de schoolcontactpersoon. De 

schoolcontactpersoon is iemand van het team, die geschoold is in het omgaan met klachten. Deze 

persoon adviseert u wat u het beste kunt doen. De schoolcontactpersoon kan contact opnemen met de 

vertrouwenspersoon. De schooldirecteur kan in principe hetzelfde doen; hij of zij kan u adviseren hoe u 

het beste kunt handelen en u eventueel doorverwijzen naar de schoolcontactpersoon of de 

vertrouwenspersoon.   

- DE VERTROUWENSPERSOON   

Wanneer de aard van de klacht dusdanig ernstig is, kunt u worden geadviseerd en bijgestaan door de 

vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon opereert onafhankelijk van de school of het bestuur. Zij 

kan ouders begeleiden met het opschrift stellen van uw klacht. Wanneer justitieel ingrijpen noodzakelijk 

is (b.v. in geval van mishandeling of seksuele intimidatie) zal zij dit aan u adviseren en u daarbij 

begeleiden. Indien wenselijk kan zij met de ouders en de school een bemiddelaar zoeken.   

- DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE (LKC)   

De scholen zijn aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie (LKC). Klachten waar ouders en 

school niet samen uit komen, kunnen aan hen worden voorgelegd. Dikwijls gebeurt dit op advies of door 

bemiddeling van de schoolcontactpersoon of de vertrouwenspersoon.   

- DE VERTROUWENSINSPECTEURS   

Binnen de Inspectie van het Onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als 

vertrouwensinspecteurs. Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende taak 

bij klachten rond seksueel misbruik of seksuele intimidatie. De vertrouwensinspecteur heeft 

geheimhoudingsplicht. Hij of zij zal in alle gevallen in nauw overleg met de klager afspraken maken 

over de afhandeling van de klacht en de te nemen stappen.   
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- MELDINGSPLICHT   

Leerkrachten en directie zijn verplicht vermoeden van strafbare feiten waaronder het vermoeden van 

seksueel misbruik, ernstige mishandeling of seksuele intimidatie te melden aan het bestuur van de 

Stichting. Het stichtingsbestuur is wettelijk verplicht om bij het vermoeden van strafbare feiten op dit 

gebied in de schoolsituatie een melding te doen bij de vertrouwensinspecteur. Op iedere school is de 

klachtenregeling ter inzage aanwezig.   

 

 

 

- NAMEN EN ADRESSEN   

 

Schoolcontactpersoon: De naam van de schoolcontactpersoon is Debby Geeratz   

Vertrouwenspersoon: Mevrouw Letteke Scheurkogel werkzaam bij CED Groep  

Bezoekadres: Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam. Zalencentrum: Dwerggras 3       

Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam . Telefoonnummer: Telefoon 010 - 4071 599   

Landelijke Klachten Commissie: Postbus 185 3440 AD Woerden   

Vertrouwensinspecteur: Inspectie van het Onderwijs Tel. 0900 – 1113111 
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INFORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021: GEDRAG EN PLANNEN   

   

- GEDRAGSWEKEN / SCHOOLREGELS   

   
In de eerste twee weken van het schooljaar starten we met het thema Gedrag. Naast de 

schoolregels komen ook de afspraken met betrekking tot de klas, het gebouw en het plein aan 

de orde.    

 

- PESTEN / PESTPROTOCOL   

   
Natuurlijk willen we ook op het Startblok, dat er onderling niet gepest wordt. Voorkomen, 

bespreken en nazorg zijn van groot belang. Deze zaken zijn vastgelegd in ons “kanjer anti-

pestprotocol”. U kunt dit protocol opvragen bij de directie. De anti-pest 

coördinator/vertrouwenspersoon  op onze school is Debby Geeratz.   

   

- PLEIN   

   
Voor het plein zijn aparte regels opgesteld. De belangrijkste zijn:   

- We spelen samen   

- We eten en drinken niet op het plein   

- We houden het plein schoon.   

- Er zijn maximaal 4 ballen op het plein.   

- Er is een schema voor gebruik van de voetbalbak en trefbalveld.   

   

   

Indien een kind ongewenst gedrag vertoont op het plein wordt er ingegrepen. Deze leerling 

moet naar binnen. Indien noodzakelijk krijgt het kind een brief mee naar huis. In de kleine 

pauze houden in de groepen 1 t/m 5 ook 2 kinderen (Pleinkanjers) toezicht.   

 - KANJERTRAINING   

   
Door onze complexe maatschappij wordt ook het gedrag van onze kinderen beïnvloed. Het 

schoolteam speelt hierop in door een speciale training te volgen om het gedrag van kinderen 

te beïnvloeden. (De kanjertraining). De leerkrachten krijgen gedurende het schooljaar een 

aantal trainingen en voeren de daarbij behorende opdrachten uit.  Ook de ouders worden 

uitgenodigd om een les Kanjertraining te volgen.  
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PLANNEN VOOR 2020-2021   

   
Als schoolteam gaan we in het schooljaar 2020-2021 aan de slag met:   

   

- Voortzetting Kanjertraining / Sociaal Emotioneel Leren (SEL).   

- Uitvoering Schoolplan 2019-2023.   

- Voortzetting Cursus voor schoolteam over “Gedrag van kinderen” door Kees van 

Overveld.   

- Groepsdoorbroken werken.  

- Thematisch werken. In de groepen 3 t/m 8 wordt de DaVinci Wereld Oriëntatie 

methode ingevoerd. Deze biedt Thematisch de leerdoelen aan. 

- Nieuwe Rekenmethode Getal en Ruimte Junior wordt in groepen 3 t/m 8 ingevoerd. 

- De school als professionele leergemeenschap, werken in Leerteams.  

 

 

TOT SLOT   

   
Dit document is met veel zorg en aandacht samengesteld. U krijgt bericht als er een wijziging 

plaatsvindt.   

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u deze ook mailen naar 

info.startblok@primoschiedam.nl.  U mag natuurlijk ook langs komen bij de directie.   

   

Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar 2020-2021!           


