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Op www.d4w.nl staat de complete schoolgids (kies ‘Scholen’, vervolgens ‘Goede 

Herderschool’, dan ‘Over de school’ en tenslotte ‘Schoolgids’). 
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Adresgegevens     
Goede Herderschool 

Cortenhoeve 51, 2411 JL Bodegraven, 0172-611286  

goedeherderschool@d4w.nl en via www.d4w.nl/goedeherderschool   

 

Bijzondere data 
● informatieavond alle groepen  dinsdag 18 september 2018 

● algemene ouderavond MR,SR+OC dinsdag 18 september 2018 

● start Kinderboekenweek   dinsdag 2 oktober 2018 

● afsluiting Kinderboekenweek  donderdag 11 oktober 2018 

● Sinterklaasfeest     woensdag 5 december 2018 

● Kerstviering     woensdag 19 december 2018 

● projectweek    week 19, 20 en 21 (2019) 

● Koningsspelen    vrijdag 12 april 2019 

● meesters-/juffendag   woensdag 29 mei 2019 

● kamp groep 8     week 26 of 27 (2019)  

● afscheidsavond groep 8   dinsdag 16 juli 2019 

 

Buitenschoolse Opvang (BSO) op de GHS 
De Goede Herder School heeft een gezellige voor- en naschoolse opvang op 

maandag-, dinsdag- en donderdag. Met de kinderen is bedacht dat deze BSO De 

Kameleon moest gaan heten. Deze wordt gerealiseerd door enthousiaste en 

bekwame medewerkers van Quadrant Kindercentra. De BSO is bereikbaar op 06-

38778066 of via  kameleon@quadrantkindercentra.nl. Mocht u gebruik willen 

maken van VSO of juist extra BSO op woensdag- en/of vrijdagmiddag, laat dit dan 

a.u.b. aan Quadrant weten. Vakantieopvang mogelijkheden zijn er bij Quadrant 

Kindercentra uiteraard al wel in ruime mate. 
 

Voor meer informatie over deze BSO (mogelijkheden, kosten, visie enz.) kunt u 

contact opnemen met afdeling Planning & Plaatsing van Quadrant: 0182 - 689 896 

of via info@quadrantkindercentra.nl Ook kunt u kijken op de site 

www.quadrantkindercentra.nl.   

 

Buitenschoolse activiteiten 
De leerlingen kunnen aan diverse buitenschoolse sportevenementen 

meedoen. Deze worden door de plaatselijke sportverenigingen 

georganiseerd met als doel de leerlingen op een leuke manier met sport 

kennis te laten maken. Ouders  begeleiden samen met ons als teamleden 

deze toernooien. Op zaterdag en in schoolvakanties doen we alleen mee, 

als de begeleiding geheel door ouders verzorgd wordt. In de Nieuwsbrief en 

op de website doen we geregeld verslag. 

 

 

mailto:goedeherderschool@d4w.nl
http://www.d4w.nl/goedeherderschool
mailto:kameleon@quadrantkindercentra.nl
mailto:info@quadrantkindercentra.nl
http://www.quadrantkindercentra.nl/
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Externe adressen 
 

Onderwijsinspectie  Rijksinspectiekantoor   079-3203333 

     Postbus 501, 2700 AM Zoetermeer 

Vertrouwensinspecteur        0900-1113111 

 

Schoolbegeleider   Onderwijsadvies    079-2395600 

     Van Beeckstraat 62, 2722 BC Zoetermeer 

Schoolarts (JGZ)   Mw. L. Cajko    088-3084797 

     Jeugdgezondheidszorg 

     Spoorlaan 2, 2411 ER Bodegraven 

Vertrouwenspersoon GGD       0182545600 

Interne vertrouwenspersonen E. Bos-de Kruijf (leraar)  0172-611286 

     M. Brinkman (IB) 

 

Logopedie    Mw. A. de Goede-Jansen  088-3084346 

     (di+do. Na 15U) 
 

 

 

 

 

 

Gymnastiekrooster 2018 - 2019 
De gymnastieklessen vinden plaats op de volgende dagen: 

 

Dinsdag en donderdag worden de gymlessen aan unit 1 (groep 3), 2 en 3 

gegeven door meester Jan in de gymzaal de Sporthoeve. 
 

 

De leerlingen van unit 1 gymmen niet in de gymzaal, maar in het speellokaal van 

de school. Ieder kind heeft een eigen gymtas die aan de kapstok hangt, zodat de 

gymspullen op school blijven.  
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Gesprekken 
Door het jaar heen gaan we graag met u in 

gesprek over de voortgang van uw kind. 

Hiervoor hebben we een aantal momenten 

vastgelegd, zoals hieronder genoemd.  

Uiteraard heeft u als ouder altijd de 

gelegenheid om een gesprek aan te vragen 

voor uw kind. Graag horen wij vroegtijdig uw 

vragen en/of zorgen, zodat we samen 

kunnen werken aan een oplossing.  

Het kan ook fijn zijn om tijdens de 

startgesprekken hierover uw wen over 

kenbaar te maken bij de basisleerkracht. 

 

Startgesprekken (omgekeerde oudergesprekken) Unit 1, 2 en 3. 

• ma 3 t/m do 6 september 

Ouder-kindgesprekken alle units   

• ma 19 t/m do 22 november 

Het rapport voor Unit 2 en 3 (incl. gr 3) gaat vrijdag 15 februari mee naar huis. 

Voortgangsgesprekken unit 1, 2 en 3 en VO gesprekken gr 8  

• ma 18 t/m do 21 februari 

Het rapport voor unit 1, 2 en 3 (m.u.v. gr 8) vrijdag 5 juli mee naar huis. 

(facultatieve) gesprekken unit 1, 2 en 3 (m.u.v. gr 8)  

• ma 8 t/m 11 juli 

Afname van de Route 8, eindtoets, 16 april 2019. 

  

Klachtenregeling 
Onze school kent een klachtenregeling (zie hieronder bij vertrouwenspersonen en 

zo nodig ook de schoolgids).  

Verder heeft het bestuur zich aangesloten bij Verus, besturenraad voor Christelijk 

onderwijs. Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, Tel: 070-386197, Web: 

www.geschillencommissiebijzonderonderwijs.nl, Mail: info@kringenrechtspraak.org 
 

U kunt hen bellen op ma-vr. (070–3861697) indien u met uw klacht nergens terecht 

kunt of wanneer u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht.  
 

Alvorens hen te contacten, wijzen we u echter eerst graag op de mogelijkheid om 

met de directie te spreken of met de voorzitter van het College van Bestuur (a.i.) 

dhr. R. Niehe van D4W in Gouda, Nieuwe Gouwe Westzijde 1 te bellen 0182-526719 

Stichting PCPO “De Vier Windstreken” (D4W). 

De Goede  Herder School valt met 16 scholen uit Bodegraven, Gouda en uit 

plaatsen daaromheen, onder een regionaal schoolbestuur: de Stichting 

Protestants Christelijk Primair Onderwijs “De Vier Windstreken” (D4W).  

Postadres van St. PCPO D4W, Postbus 2061 2800 BE Gouda 

 

http://www.geschillencommissiebijzonderonderwijs.nl/
mailto:info@kringenrechtspraak.org
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Medezeggenschapsraad: 
Een Medezeggenschapsraad (MR) van een basisschool bestaat uit een ouder- en 

een personeelsgeleding. Op de Goede Herderschool tellen beide geledingen drie 

personen, zodat we een MR hebben met zes leden. De oudergeleding wordt 

gekozen door de ouders, de zittingstermijn per lid is drie jaar. We vergaderen 

ongeveer acht keer per schooljaar, de helft daarvan is deels gezamenlijk met de 

Schoolraad en een afgevaardigde van de Oudercommissie. 

Een MR denkt mee over het onderwijs, het beleid en de organisatie van de school. 

Als MR hebben we initiatiefrecht, recht op overleg, recht op informatie, 

instemmingsrecht en adviesrecht. Met andere woorden: we denken en beslissen 

mee. We overleggen met de directeur over bijvoorbeeld: 

• evaluatie en verbetering van het onderwijs 

• het kiezen van leermethodes 

• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, unitformatie) 

• het schoolplan 

• de besteding van geld en de gebouwen 

• het vaststellen van vakanties en vrije dagen  

• contact met ouders  

• individuele leerlingenbegeleiding en -ondersteuning 

• relevante ontwikkelingen bij stichting D4W waar de GHS onder valt  

• veiligheid (in en rond de school). 

Voor de personeelsgeleding vormen we een soort Ondernemingsraad.  

Omdat wij namens alle ouders en 

leerkrachten praten, vinden wij 

een goed contact met de 

achterban belangrijk. Heef u 

opmerkingen of vragen, of vindt u 

dat we als MR ergens aandacht 

aan moeten besteden? Laat het 

ons weten, wij horen het graag. U 

kunt contact met ons opnemen 

via het nummer 0172-611286 of via 

e-mail: 

mr.goedeherderschool@d4w.nl   

Geleding personeel :  Dhr. M. Langeveld (GMR)   

      Mw. J. Kemp-Bassa     

    Mw. D. Voogd     

Geleding ouders:   Dhr R. Slinger (voorzitter)                   

     Dhr. E. de Jong (secretaris)                   

                                        Dhr. B. Lageweg                                     

mailto:mr.goedeherderschool@d4w.nl
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Oudercommissie (OC) 
De oudercommissie organiseert en coördineert in overleg en samenwerking met 

de leerkrachten activiteiten op school zoals onder andere het Sinterklaasfeest, 

Kerst, meesters- en juffendag, eerste en laatste schooldag. Ook fungeert de 

oudercommissie als klankbord van ouders en ventileert zij eventuele tips en 

aandachtspunten naar het team. Daarnaast coördineert de oudercommissie het 

contactouderschap op school.  

 

Komend schooljaar bestaat de OC uit: 

Mw. A. de Jong (voorzitter) 

Mw. A. Brandriet (secretaris)  

Dhr. F. Verduijn (penningmeester) 

 

Voor vragen en/of info kunt u contact opnemen met de OC-leden of mailen naar  

oc.goedeherderschool@d4w.nl 

 

Ouderbijdrage en extra kosten 
Voor het bekostigen van allerlei activiteiten op school vraagt de Oudercommissie 

(OC) een vrijwillige, doch zeer gewenste ouderbijdrage van € 27,50 per leerling. 

Graag z.s.m. overmaken op bankrekening NL94 RABO 0308 8258 96  t.n.v. St. PCPO 

D4W inzake OC GHS o.v.v. voor- en achternaam van uw kind en de basisgroep. U 

kunt ook gespreid betalen b.v. per kind om het kwartaal. Uit deze ouderbijdrage 

betalen we b.v. de Sintviering, het kerstfeest, de meesters- en juffendag, de 

sportdag, de laatste schooldag en allerlei andere extraatjes voor de leerlingen. 

Verantwoording van de bestedingen vindt u op het financiële jaaroverzicht van 

de penningmeester van de OC. De kascontrole wordt jaarlijks in sept. uitgevoerd 

door enkele ouders en de nieuwe begroting gaat ter instemming naar de MR. 
 

Extra kosten 1-8 p.p.: schoolreis +  € 25,00 +  cadeaus meester-/juffendag + € 2 

Verder voor groep 8: schoolkamp ± € 90, klassenfeesten € 6 en slotactiviteit € 15     

 

Overblijven of Tussenschoolse Opvang (TSO) 
De school biedt de mogelijkheid om over te blijven voor alle leerlingen op 

maandag, dinsdag en donderdag. Voor unit 2 en 3 (m.u.v. groep 4) op vrijdag. 

Tijdens het overblijven krijgen de leerlingen melk. Als uw kind geen melk mag of 

lust, vragen we u om uw kind eigen drinken mee te geven.  

Het overblijven kost € 2,50 per keer. Een grote kaart met 20 bonnen kost € 40,00 en 

een kleine kaart met 10 bonnen kost € 20.00. Voor elk kind dient een 

eigen kaart gekocht te worden. U kunt de gewenste kaart kopen door het juiste 

bedrag over te maken naar bankrekening NL18 RABO 0128 8407 57  t.n.v. St. PCPO 

D4W inzake TSO GHS o.v.v. naam en basisgroep van uw kind. Uiteraard kunt u 

meerdere kaarten in 1 keer kopen. Deze procedure voorkomt ‘gedoe’ met geld, 

losse bonnetjes en maakt registratie / betaling voor alle betrokkenen eenvoudiger. 

mailto:oc.goedeherderschool@d4w.nl


8 
Jouw talent, ontwikkeld voor de toekomst! 

De kaart per kind (strippenkaart)  blijft op school en is de hele schooltijd geldig.  Als 

een strippenkaart bijna vol is, krijgt u via uw kind een gekleurde herinneringskaart 

mee naar huis. Zo kunt u bijtijds de betaling voor een nieuwe kaart doen. Het 

overblijfgeld wordt onder meer besteed aan overblijf meubilair, speelmaterialen, 

melk voor de kinderen  en de betaling van de vrijwillige overblijfkrachten (TSO-

ouders ).   

De ouders die voor de overblijfkinderen zorgen, krijgen hier € 7,- per keer voor. 

Mevr. Y. Lingen coördineert onze TSO. Ze is bereikbaar op 0172-619956 of via 

yolanda.lingen@d4w.nl Ook voor vragen/suggesties. Bij haar en de directie kunt u 

aanmeldingsformulieren en nadere informatie (de overblijfkrant) krijgen. 

 

Rapporthoesjes 
Om de buitenkant van de rapporten mooi te houden, hebben alle kinderen bij 

hun rapport een plastic hoes gekregen. Het is de bedoeling dat dit hoesje de hele 

basisschoolperiode meegaat. Lukt dit niet, dan kost een nieuw hoesje € 1,00 

 

Schoolfotograaf 
Ieder jaar komt de schoolfotograaf en 

worden er individuele en groepsfoto’s 

gemaakt. Zodra de exacte datum bekend 

is, wordt u daar via de nieuwsbrief/ over 

geïnformeerd.  

 

Ouderbetrokkenheid (partnerschap) 
Als school vinden wij het belangrijk om met u samen te werken. Daarom hebben 

we afgelopen jaar een partnerschapsteam opgericht vanuit een wensen en 

verwachtingenavond. Dit partnerschapsteam is een team waarin enkele ouders, 

leerkrachten en de directeur samenwerken voor een effectieve vorm om 

ouderbetrokkenheid planmatig en met draagvlak vorm te geven op uw school. U 

bent altijd welkom om met ons mee te denken over onderwerpen voor 

ouderbetrokkenheid. Mocht u interesse hebben en of vragen hebben over dit 

onderwerp bel of mail naar : goedeherderschool@d4w.nl of 0172-611286. 

 

Werkgroepen/Klankbordgroepen 
Omdat we het als school belangrijk vinden dat u als ouder met ons meedenkt op 

verschillende gebieden, werken wij met werkgroepen/klankbordgroepen. Deze 

groepen worden op onderwerp samengesteld. De groep bestaat uit zowel ouders, 

als leerkrachten en directie. Op dit moment werken we met een specifieke 

klankbordgroep rondom het thema gepersonaliseerd leren. Mocht u interesse 

hebben en of vragen hebben over de werkgroepen/klankbordgroepen bel of 

mail naar :goedeherderschool@d4w.nl of 0172-611286.  

mailto:yolanda.lingen@d4w.nl
mailto:goedeherderschool@d4w.nl
mailto:goedeherderschool@d4w.nl
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Schooltijden 
Unit 1 (en groep 4): 

Maandag, dinsdag en donderdag  8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur 

woensdag      8.30 – 12.30 uur 

vrijdag      8.30 – 12.00 uur 
 

Unit 2 en 3 (m.u.v. groep 4) 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur 

woensdag      8.30 – 12.30 uur 
 

De schooldeuren zitten/gaan op slot als de leerlingen binnen zijn. Bij de 

hoofdingang (op het grote plein) zit een bel. U kunt daar altijd de school binnen 

gaan.  

 

Schoolvakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie  22-10-2018 t/m 26-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie 25-2-2019 t/m 01-03-2019 

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 19-04-2019 t/m 22-4-2019  

Meivakantie  23-04-2019 t/m 03-05-2019  

Hemelvaartsdag (+extra dag) 30-05-2019 en 31-05-2019 

Tweede Pinksterdag 10-06-2019 

Zomervakantie  20-07-2019 t/m  01-09-2019 
 

Studiedagen: 

maandag 24 september 2018 

maandag 7 januari 2019 

donderdag 18 april 2019 

 

Vrije middagen unit 2 en 3 
 

● vrijdagmiddag 21 december 2018 

● vrijdagmiddag 19 juli 2019 

 

Schoolverzekering voor leerlingen 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een 

ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.   

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten 

(leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een 

(beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn 

geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover 

de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door 

eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets enz.) valt niet onder de dekking. 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de 

school actief zijn (personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge 
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van onrechtmatig handelen. Wij wijzen u hierbij op 2 aspecten die aanleiding 

kunnen zijn tot misverstanden. 
 

Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor 

alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer 

dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de 

school moeten worden vergoed. De school heeft echter pas een 

schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school 

(of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun 

rechtsplicht.  Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is 

van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen 

een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan 

ook niet door school vergoed. 
 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig 

gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn 

primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de 

schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door 

onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of 

de ouders) verantwoordelijk voor. School is niet aansprakelijk voor verlies van of 

beschadiging aan eigendommen van ouders of kinderen op de school, zoals 

speelgoed en kleding. Wij doen er natuurlijk wel alles aan om dit te voorkomen. 

Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 

 

Schoolvulpennen 
In unit 2 (groep 4) krijgen de kinderen een pen met inktpatroon. Met deze pen 

kunnen de leerlingen een goede schrijfhouding ontwikkelen.  

 

Vieringen 
Kerstviering 2018 

De Kerstviering is dit schooljaar gepland op woensdag 19 december 2018. De 

commissie, die deze activiteit organiseert buigt zich al over de invulling. Zodra er 

meer duidelijk is, wordt u daar via de nieuwsbrief over geïnformeerd. 

Paasviering 2019 

Op woensdag 17 april 2018 beginnen we om 8.00 uur met een paasontbijt in de 

klas. Op deze dag wordt ook het Paasfeest gevierd. De school gaat om 12.00 uur 

uit en de kinderen lunchen daarna gewoon thuis.  

Pinksterviering 2019 

Op vrijdag 7 juni 2019 vieren we met de leerlingen onder schooltijd het 

Pinksterfeest. 
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Teamleden 
 

Unit 1: 

Patricia Batelaan    (ma, di, wo) 

Jeannette Kemp    (do en vr) 

Helmi Karssen-de Vos   (di) 

Greet Dorrepaal (coördinator)  (ma, di, wo, vr) 

Annet Verweij    (ma, di, wo, do (in de ochtend)) 

      

Unit 2: 

Ester Bos     (ma, di, wo) 

Judith Hogema    (do, vr) 

Daniel de Rooij (coördinator)  (ma-vr) 

Annet Verweij    (ma, di, do (in de middag)) 

Marcel Langeveld     (ma-vr) 

 

Unit 3: 

Alina Patiwael-Weijer   (wo, do, vr) 

Diana Voogd-Ruppert   (ma, vr)  

Sophie Hummel    (ma-vr) 

Daniel de Rooij (coördinator)  (ma-vr) 

 

 

Jan Folsche    vakdocent gymnastiek   (di en do) 

Yolanda Lingen   TSO-coördinator    (ma-vr)  

Cora van Leeuwen   onderwijsassistent    (ma, di, do) 

Leonie Barendrecht  onderwijsassistent    (do) 

Femke Poot    onderwijsassistent    (ma, di) 

Ruud Kooistra   conciërge      (wo) 

Petra van den Bos- Heilig   conciërge      (di en do) 

Elske van Leeuwen   directeur     (ma, di, do, vr) 

Marion Brinkman   intern begeleider, unit 2 en 3  (ma, di, do) 

Greet Dorrepaal   Intern begeleider unit 1   (di) 

Daniël de Rooij   ICT-Coördinator    (di (middag)) 

 

 

 

 

 

 

 


