
 

 

Gelukkig leren voor elk kind 

Samenvatting schoolgids 2020-2021 

Inleiding 
Dit is de jaarlijkse samenvatting van de schoolgids van de 
Immanuelschool. In deze samenvatting zijn alle zaken 
opgenomen die van jaar tot jaar opnieuw worden 
vastgesteld.  
 
Lestijden 

 1-4 5-8 

Maan-, dins- en donderdag 08.30-14.30 08.30-14.30 

Woensdag 08.30-12.15 08.30-12.15 

Vrijdag 08.30-12.00 08.30-14.30 

De kinderen nemen allemaal een gezond tussendoortje en 
lunchpakketje mee naar school. Op woensdag, donderdag en 
vrijdag eten we fruit in de ochtendpauze. 

 
School- en beltijden 
In de tabel hierboven kunt u zien wat de schooltijden per 
groep zijn. De schoolbel gaat 5 minuten eerder, om 8.25 uur. 
In deze 5 minuten kunnen de kinderen naar binnen gaan, 
zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.  
 
Ziek melden of verzuim melden (0348 561614) 
Ziekmelding dient z.s.m. plaats te vinden, mondeling op 
school of telefonisch voor aanvang van de lessen. Voor 
overige verlofaanvragen dient u, minimaal zes weken van te 
voren, contact op te nemen met de directie. 
 
Personele bezetting 

Groep Leerkracht 

1-2A Helma en Jacqueline 
helma.feunekes@d4w.nl 
jacqueline.de.rijke@d4w.nl 

1-2B Marcella en Renske 
marcella.blijleven@d4w.nl 
renske.copier@d4w.nl  

3 Rachel en José 
rachel.heuer@d4w.nl 
jose.groot@d4w.nl 

4-5 Mineke  
mineke.huisman@d4w.nl 

5 Carin en Caroliene 
Carin.de.ruiter@d4w.nl 
Caroliene.van.rosmalen@d4w.nl 

6/7 Jeanet en Mirjam 
j.geneugelijk@d4w.nl 
mirjam.de.wit@d4w.nl  

7/8 Daniëlle 
Danielle.den.oudsten@d4w.nl 

Intern  
begeleiders 

Helma: groep 1 en 2 
helma.feunekes@d4w.nl 
Caroliene: groep 3-8 
caroliene.van.rosmalen@d4w.nl   

MT Marcella 
marcella.blijleven@d4w.nl  

Directie Hanneke 
hanneke.van.der.snoek@d4w.nl  

Administratie Annemarie 
annemarie.six@d4w.nl 

Onderwijs-
assistentes 

Martine en Kitty 
martine.den.butter@d4w.nl 
kitty.hoogendijk@d4w.nl 

 
Leerplicht 
Vanaf 1 juli 2012 wordt, in het kader van de ambtelijke 
samenwerking tussen Woerden en Oudewater, de leerplicht 
door de gemeente Woerden gedaan.  
Chiel de Smale is de leerplichtconsulent die de leerplicht van 
de basisschoolleerlingen van Oudewater onder zijn hoede 
heeft. Wilt u meer informatie over leerplicht, dan verwijzen 
we u naar de website van Regionaal Bureau leerplicht 
Utrechtnoordwest: www.rblutrechtnoordwest.nl  
 
Gym 
De groepen 1/2/3 gymmen in het speellokaal in het 
Cultuurhuis. De groepen 4 t/m 8 gymmen in sporthal De 
Noort-Syde. In de tweede helft van het schooljaar zal groep 3 
ook in de sporthal gaan gymmen.  
 Het gymrooster is als volgt: 

 woensdag donderdag 

Groep (3) 4 11.30-12.15 11.15-12.15 

Groep 5 10.30-11.30 12.30-13.30 

Groep 6/7 09.30-10.30 11.15-12.15 

Groep 7/8 08.30-09.30 12.30-13.30 

 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor zaken die niet door het 
ministerie bekostigd worden, zoals het sinterklaasfeest, de 
kerstviering, de paaslunch, enz. Voor instromers geldt een 
aangepast tarief. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, gaan 
we ervan uit dat ieder zijn of haar steentje bijdraagt. Naast 
de ouderbijdrage wordt er nog een apart bedrag gerekend 
voor het schoolreisje of het schoolkamp. Op dit moment 
bedragen de kosten van zowel het schoolreisje als het 
schoolkamp € 25,-, het kleuterschoolreisje bedraagt € 10,-. 
 
Stichting P.C.P.O De Vier Windstreken (D4W) 
De Immanuelschool maakt deel uit van De Vier Windstreken, 
een stichting met 16 scholen in en om Gouda. Bezoek- en 
postadres bestuursbureau: 
Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda 
Tel: 0182-526719; mailadres: info@d4w.nl 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De taak van de MR is advies geven aan de directie inzake 
schoolaangelegenheden. Ook heeft de MR voor bepaalde 
zaken instemmingsrecht. Daarnaast vormt de MR een 
uitstekend klankbord, waarin ouders en teamleden met 
elkaar van gedachten kunnen wisselen over het functioneren 
van de school. Een van de MR-leden heeft ook zitting in de 
Gemeenschappelijke MR van De Vier Windstreken. 
De vertegenwoordigers van de ouders zijn dit jaar André 
Prins, Lenneke Zwanenburg en Liesbeth van Lindenberg. 
De vertegenwoordigers van het team zijn Mineke Huisman, 
Jacqueline de Rijke en Jeanet Geneugelijk. 
De MR heeft haar eigen emailadres: 
mr.immanuelschool@d4w.nl  
 
Schoolraad (SR) 
De SR is een klankbord voor de school betreffende de 
identiteit en de kwaliteit van de school.  
De schoolraad bestaat uit de volgende personen: 
Anneke Verkleij, Anne Scherpenzeel, Corné Hoogendoorn, 
Cristi Geurts, Hanneke Rodrigo, Lisette Nieuwenhuizen en 
Marije de Vries. Mailadres SR: sr.immanuelschool@d4w.nl  
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Ouderraad (OR) 
De OR regelt allerlei activiteiten op onze school. Om die taak 
zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat 
suggesties, kritiek, opmerkingen en wensen vanuit de ouders 
t.a.v. de activiteiten kenbaar gemaakt worden. Tot de taak 
van de ouderraad hoort bijvoorbeeld het verlenen van 
medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en 
het organiseren van dienstverlening en het beleggen van één 
vergadering per jaar met de ouders. 
Dit schooljaar bestaat de OR uit de volgende personen: 
Andrea van Herk, Anne Alles, Carolien Hoang, Conny Hagoort, 
Esther/Hilbren de Gier, Linda Bongers, Lise Gelderblom, 
Maaike Verweij en Marieke van der Eijk. 
Mailadres OR: or.immanuelschool@d4w.nl  
 
Klachten seksuele intimidatie en machtsmisbruik 
Als u een klacht heeft op dit gebied, kunt u contact opnemen 
met de vertrouwenspersoon uit het team, Caroliene van 
Rosmalen. 
Zij wil luisteren naar kinderen, collega’s en ouders die 
klachten hebben en samen met hen bepalen wat er met de 
klacht gedaan moet worden. Het is niet haar taak ernstige 
problemen zelf op te lossen. Zij kan u wel de weg wijzen 
naar instanties die behulpzaam kunnen zijn. 
Het stichtingsbestuur van De Vier Windstreken heeft zich 
aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. 
Via www.d4w kunt u de klachtenregeling van D4W lezen. 
● De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te 

bereiken via de GGD Hollands Midden: Secretariaat PZJ, 
telefoon 088 308 3342, e-mail: 
externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl 

● Jeugdgezondheidszorg GGD Midden-Nederland, De 
Dreef 5/Postbus 51, 3700 AB Zeist, tel: 030 6086086, 
www.GGDMN.nl 

● Inspectie van het onderwijs,  
www.onderwijsinspectie.nl, vragen over onderwijs: tel 
1400), klachtmeldingen over seksuele intimidatie, 
vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief) 

● Vertrouwensarts: Via Bureau Jeugdzorg Utrecht 
www.bjzutrecht.nl 0900 4005555 

● Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk 
Primair Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag, 
tel: 070 3861697; info@gcbo.nl 

● Intern vertrouwenspersoon: Caroliene van Rosmalen 
 
Vrienden van de Immanuelschool 
Na het jaar 2000 is het plaatselijk bestuur van de Vereniging 
een school met de Bijbel te Oudewater overgaan in de 
schoolraad en zijn de financiële middelen overgedragen naar 
de vereniging Vrienden van de Immanuelschool. 
Deze vereniging schenkt regelmatig geld uit het vermogen 
van de voormalige vereniging voor doelen die de kwaliteit en 
de identiteit van de Immanuelschool ten goede komen. U 
kunt hierbij denken aan de bijbels voor de leerlingen van 
groep 8, het uitdelen van kerstboeken en educatieve 
activiteiten. 
Het gaat hierbij om zaken die gerelateerd zijn aan de 
identiteit en kwaliteit van de school en die niet bekostigd 
worden door de overheid. 
 Het bestuur van de Vrienden van de Immanuelschool bestaat 
uit Nienke van de Water, Nelleke Lekkerkerker en Miranda 
van Bijsterveld. 
Wilt u meer informatie of wilt u lid worden van de 
vereniging, dan kunt u mailen naar:   
vriendenvandeimmanuelschool@gmail.com  
 
Klachten m.b.t. het onderwijs 
Hoe goed iedereen ook zijn best doet, er kan altijd iets 
gebeuren dat u minder prettig vindt of waar u zich niet in 
kunt vinden. De school heeft daarom een klachtenregeling. U 
heeft als ouder volop de gelegenheid om met uw vraag, 
opmerking of klacht aan te kloppen. Wij onderscheiden als 
school de volgende stappen: 

1. U bespreekt uw vraag, opmerking of klacht met de 
desbetreffende leerkracht.  

2. Indien (het resultaat van) dit overleg voor u 
onbevredigend is verlopen, verzoeken wij u een 
afspraak te maken met de directie. Uw opmerking 
of klacht wordt dan met  de directie, de leerkracht 
en u besproken. 

3. Als het bovengenoemde traject voor u 
onbevredigend is verlopen, kunt u zich wenden tot 
de voorzitter van het college van bestuur van 
Stichting de Vier Windstreken, mevr. D. Lorier. Het 
bestuur heeft de verantwoordelijkheid en de taak 
om beide partijen (ouders en school) hoor en 
wederhoor te geven en zo mogelijk te bemiddelen 
in het conflict. 

4. Als bemiddeling door het bestuur niet tot een voor 
u bevredigende oplossing leidt, kunt u contact 
opnemen met de contactpersoon van onze school. 
Die zal u helpen met de verdere 
klachtenprocedure. 

 
Uitstroomgegevens 2019 
De leerlingen uit groep 8 zijn als volgt uitgestroomd: 

Schooltype Augustus 2020 Augustus 2019 

Vmbo 7 4 

Vmbo-t 6 11 

Havo 11 5 

Vwo 2 4 

 
Reclame en andere informatie 
Scholen worden door uitgevers, winkels, instituten, 
organisaties e.d. steeds vaker gezien als een gemakkelijke 
manier om reclame door te geven. Wij hebben het volgende 
standpunt hierover: de informatie moet educatief zijn, voor 
kinderen bestemd, niet-commercieel (gratis) én Oudewaterse 
zaken betreffen.  
Als het aan alle vier de criteria voldoet, dan delen we het 
uit. Informatie die wel commercieel én educatief is, leggen 
we op diverse plaatsen in de school waar de kinderen het, als 
ze dat willen, zelf mee kunnen nemen. 
Het bovenstaande standpunt geldt ook voor flyers en posters. 
 
Stadsteam Oudewater 
Stadsteam Oudewater vormt vanaf januari 2015 de toegang 
tot zorg en ondersteuning in Oudewater. U kunt op één 
centrale plek terecht met uw vraag of zorg. 
Het stadsteam beschikt over expertise op specifieke 
gebieden, zoals o.a. opvoeden en opgroeien.  
Het Stadsteam Oudewater werkt nauw samen met alle 
maatschappelijke organisaties in Oudewater en de gemeente. 
Vragen die het Stadsteam Oudewater zelf kan beantwoorden, 
worden direct opgepakt. Ook biedt het team zoveel mogelijk 
zelf de gewenste ondersteuning. Bij meer complexe vragen 
zoekt het stadsteam samenwerking. Bij voorkeur lokaal, maar 
waar noodzakelijk ook daarbuiten. Het Stadsteam Oudewater 
is volledig bevoegd om specialistische diagnose te stellen 
en/of ondersteuning in te roepen.  
Meer info: www.stadsteamoudewater.nl  
 
Inloopspreekuur 
Iedere donderdag tussen 10.00 - 12.00 uur in het Medisch 
Centrum Oudewater, Oude Singel 9-11.  
 
Contact 
Stadsteam Oudewater, Medisch Centrum Oudewater, Oude 
Singel 9-11 Oudewater. Telefoonnummer 0348 - 56 18 93 op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 12.00 
uur. Email: info@stadsteamoudewater.nl 
 
Afkortingen op de halfjaarkalender 
MR – vergadering Medezeggenschapsraad 
SR –  vergadering Schoolraad 
OR – vergadering Ouderraad 
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