
Waar kinderen de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Bijlage schoolgids 2019-2020
‘Waar kinderen enthousiast de wereld 

ontdekken.’   
School- en beltijden
Leerjaar ma/di/do/vr 

ochtend
woe 
ochtend

ma/di/do 
middag

vr 
middag

1 t/m 4 8.30–12.00 8.30–12.15 13.15–15.15 vrij
5 t/m 8 8.30–12.00 8.30–12.15 13.15–15.1513. 13.15-15.15

Hierboven kunt u zien wat de schooltijden per leerjaar zijn. De 
schoolbel gaat 10 minuten eerder, om 8.20 uur en 13.05 uur. 
In deze 10 minuten kunnen de kinderen naar binnen gaan, 
zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. We verwachten de 
kinderen op z’n vroegst 15 minuten voor schooltijd op school.
Groepsindeling
Unit 1    leerkracht
Maandag
Dinsdag
Woensdag 
Donderdag
Vrijdag 

Juf Fenna / Juf Hannah /Juf Dieneke
Juf Fenna / Juf Hannah / Juf Dieneke
Juf Fenna / Juf Hannah / Juf Dieneke
Juf Fenna / Juf Hannah / Juf Dieneke
Juf Fenna / Juf Hannah / Juf Dieneke

Unit 2
Maandag Juf Stephanie / Meester Johan
Dinsdag Juf Stephanie/ Meester Johan / Juf Eline
Woensdag Juf Eline / Juf Willeke / Juf Hemkes
Donderdag Juf Eline / Meester Johan
Vrijdag Juf Stephanie/ Meester Johan / Juf Eline
Unit 3
Maandag Juf Suzanne / Juf Inge
Dinsdag Juf Inge
Woensdag Juf Suzanne / Juf Inge
Donderdag Juf Suzanne / Juf Inge
Vrijdag Juf Suzanne / Juf Inge

 I.B.  Juf Janine     Unit 1         do
 Juf Willeke      Unit 1,2,3     di, wo, do   

 Ondersteuning  Juf Helen Cultuur ma, di  
 Juf Hemkes Nat /Tech  di, wo, do, 
 Juf Sara Wo, do
 Juf Yvonne

 Administratie  Marja Clazing
 TSO coördinator  Marja Clazing
 Conciërge  Marco Raaphorst

Vakantierooster
Vakanties datum
Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie
Pasen 

21-02-2020 t/m 28-02-2020
10-04-2020 t/m 13-04-2020

Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaartweekend 21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksteren unit 3
Pinkstervak. Unit 1+2
Kamp unit 3

29-05-2020 t/m 01-06-2020
29-05-2020 t/m 05-06-2020
03-06-2020 t/m 05-06-2020

Zomervakantie 17-07-2020 t/m 28-08-2020
Studiedagen & continurooster
datum dag  
16-10-2018 wo (studiedag) Unit 1, 2 en 3 vrij

28-11-2019 do (continue) Tot 14.30

31-01-2020 vr (studiedag) Unit 1, 2 en 3 vrij

03-02-2020 ma (studiedag) Unit 1, 2 en 3 vrij

19-03-2020 do (continue) Tot 14.30 

16-04-2020 do (continue) Tot 14.30

09-06-2020 di (studiedag) Unit 1, 2 en 3 vrij

Gymrooster
Dinsdag Vrijdag

Groep Tijd Groep Tijd

Leerj 8   8.30 - 9.10 Leerj 5 10.25 - 11.10
Leerj 7   9.10 - 9.50 Leerj 4 11.10 - 12.00
Leerj 6   9.50 - 10.30 Leerj 6 13.15 - 13.55
Leerj 4 + 5 10.30 - 11.15 Leerj 7 13.55 - 14.35
Leerj 3          11.15 - 11.55 Leerj 8 14.35 - 15.15

De gymlessen zijn op dinsdag en op vrijdag in de gymzaal 
naast school. Alle kinderen moeten dan hun gymkleding en 
gymschoenen bij  zich hebben. Leerjaar 1 en 2 gymmen in ons 
speellokaal. 

Schoolreis / Schoolkamp
Unit 1 gaat een dagje kamperen of naar de speeltuin. 
Unit 2 gaat op schoolreisje.
Unit 3 gaat op schoolkamp 
De kosten van het schoolreisje zijn  € 21,00. Voor het kamp 
van unit 3 wordt € 80,- gevraagd. 

Ziek melden of verzuim melden
Ziekmelding dient z.s.m. plaats te vinden, mondeling op school 
of op telefoonnummer 0180-631819 vóór aanvang van de 
lessen ‘s morgens of tussen de middag. In geval u school niet 
kunt bereiken omdat de telefoon steeds in gesprek is, kunt u 
ook een mailtje sturen naar school. (eendragt@d4w.nl)
Voor overige verlofaanvragen dient u uiterlijk zes weken van te 
voren contact op te nemen met de directie. Op de website van 
school kunt u de richtlijnen van de gemeente nalezen.

Ouderbijdrage
U betaalt per kind € 25,00. Aan het begin van het schooljaar 
ontvangt u een brief met het verzoek te betalen.
Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, gaan we er vanuit dat 
ieder zijn of haar steentje bijdraagt. 

Luizenzakken
Deze zijn op school verkrijgbaar voor €2,- per stuk.

Overblijven
Een overblijfkaart kost €17,50 voor 10 keer overblijven. 
Rekeningnummer: NL71RABO0375043748. 

BHV
Onze BHV’ers: juf Janine , juf Hemkes. 

Buitenschoolse opvang
Kinderopvang in de buurt van de Eendragt wordt gerealiseerd 
door IJsselkids Kinderopvang Postbus 85014
3009 MA  Rotterdam. info@ijsselkids.nl

Uitstroomcijfers VO
In 2019 zijn de 18 leerlingen van groep 8 naar de volgende 
VO-scholen gegaan: 
Type vervolgonderwijs Percentage

PrO 9 %
VMBO-K
VMBO-B/LWOO
VMBO-T

9 %
9 %

30 %
VMBO-T/HAVO 0 %
HAVO   13 %
HAVO/VWO 9 %
VWO 13 %
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Jaarverslag 2018-2019   
 ‘Samen werken aan een nieuwe toekomst’
Eigenaarschap is het centrale thema voor de komende jaren. 
Eigenaarschap geeft betrokkenheid en een gedeelde 
verantwoordelijkheid.
Het afgelopen jaar hebben we vooral gewerkt aan didactisch 
handelen en het goed analyseren van de opbrengsten.

Didactisch handelen: In een nieuw onderwijsconcept is de rol 
van de leerkracht cruciaal. Het zicht houden op de behoefte 
van onze kinderen en hoe we daar tegemoet aan kunnen 
komen. Het bieden van keuzes in een gestructureerde 
leeromgeving stond centraal. In het inspectiebezoek dat is 
geweest aan het einde van het schooljaar zag de inspecteur dat 
we mooie stappen hebben genomen en dat we het komende 
jaar dit moeten borgen en versterken. 

Analyseren: Jaarlijks kijken we met elkaar naar onze 
resultaten. Wat zien we, wat valt op en waar willen/kunnen we 
wat mee. Welke trends zien we. Maandelijks evalueren we ons 
onderwijsaanbod en in februari kijken we naar de schooltrends. 
Voor het komende jaar gaan we een inhaalslag maken in Unit 
3. De leerlingen in Unit 1 en 2 groeien goed in hun 
ontwikkeling en dat zien we ook terug in de resultaten. In Unit 
3 vinden we dat er onvoldoende groei is en de resultaten zijn 
onvoldoende. 

2019-2020: Dit jaar ligt de nadruk op het interventieplan van 
Unit 3. Zorgen dat eventuele hiaten worden weggewerkt in de 
leerstof en werken aan een goede doorgaande lijn van unit 2 
naar unit 3. Daarbij blijven we werken aan eigenaarschap van 
onze kinderen.

Bereikbaarheid team
In principe zijn de leerkrachten op hun werkdagen op school 
bereikbaar. In geval u een boodschap heeft die de leerkracht 
voor schooltijd moet weten, kunt u het beste naar school bellen 
of even langslopen. De mail wordt pas in de loop van de dag 
gelezen. Bij noodgevallen mag u contact opnemen met Riekelt 
Korf. 

Naam email
Juf Dieneke dieneke.jonker@d4w.nl

Juf Eline eline.bijkerk@d4w.nl

Juf Fenna fenna.stigter@d4w.nl

Juf Hannah hannah.vergunst@d4w.nl

Juf Hemkes marcella.hemkes@d4w.nl

Juf Helen helen.verbree@d4w.nl

Juf Janine janine.van.den.berg@d4w.nl

Meester Johan johan.sterrenburg@d4w.nl

Juf Inge Inge.habold@d4w.nl

Juf Marja marja.clazing@d4w.nl

Juf Natasja natasja.groenveld@d4w.nl

Juf Sara sara.ouddijk@d4w.nl

Juf Stephanie stephanie.vergunst@d4w.nl

Juf Suzanne suzanne.adegeest@d4w.nl

Juf Willeke willeke.de.koning@d4w.nl

Juf Yvonne yvonne.gerding@d4w.nl

Directeur
Riekelt Korf  
Tel.:           0180- 631819 of 06-49494438 
email:        eendragt@d4w.nl 
Aanwezig:  maandag en dinsdag tot 14.00 uur, woensdag t/m 
vrijdag

Medezeggenschapsraad
Wilbert den Hollander (voorzitter)

Karin Goedhart
Ronald de Boer
Marcella Hemkes (personeel)
Natasja Groenveld (personeel en secretaris)

De MR notulen kunt u op de website lezen. In het MR postvak 
kunt u vragen e.d. deponeren of u mailt ze naar 
mr.eendragt@d4w.nl 

Ouderraad
Renske Hoogendoorn (voorzitter)
Marijke den Hollander
Nanda Rustenhoven
Janneke Witte ( secretaresse)
Esther Gieskens (penningmeester)
Miranda van Rooijen
Mariëtte van Wensveen
Juf Stephanie

   
Interne contactpersoon
Voor de leerlingen zijn de IB’er Willeke de Koning en Stephanie 
Vergunst de interne vertrouwenspersonen.
Bij hen kunt u altijd terecht om, vertrouwelijk, een geval van 
(vermeend) machtsmisbruik of een klacht te bespreken. Zij 
luisteren naar u en bespreken welke stappen ondernomen 
kunnen worden. De contactpersoon kan u doorverwijzen naar 
de externe vertrouwenspersoon van de school aangesteld door 
ons schoolbestuur.

Externe vertrouwenspersoon 
Hoofd jeugdgezondheidszorg G.G.D. Midden-Holland, 
Thorbeckelaan 5, Gouda 0182 – 545650 
De externe vertrouwenspersoon is er om met u verder over de 
klacht te praten en u te ondersteunen bij eventuele verdere 
stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Ook 
de gesprekken met deze persoon zijn strikt vertrouwelijk.

Jeugdarts
G.G.D., afdeling Jeugd gezondheidszorg 0182- 545650

Klachtenregeling e.d.
Het bestuur van De 4 Windstreken heeft zich aangesloten bij 
Verus, de besturenraad voor christelijk onderwijs.
Verus, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; bereikbaar via 070 
– 3861697 (van 9.30-15.00 uur).

Gegevens van de school
CBS De Eendragt
Bezoekadres: De Lente 1,   2761 VL Zevenhuizen
0180-631819
postadres; POSTBUS 84, 2760 AB Zevenhuizen
email: eendragt@d4w.nl
website: www.d4w.nl/eendragt

Stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken (D4W)
De school maakt deel uit van De Vier Windstreken, een 
stichting met 16 scholen in en om Gouda.
Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN, Gouda
0182-526719
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