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Gouda, augustus 2021 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Hierbij ontvangt u de jaarlijkse kalender. Op de voorkant van de kalenderbladen vindt u de bijzonderheden en acti-

viteiten die aan het begin van dit schooljaar al bekend zijn. Op de achterkant treft u in alfabetische volgorde allerlei 

praktische informatie aan. We hopen dat u de kalender een vast plekje in uw huis geeft, zodat u deze informatie 

steeds bij de hand heeft. Eventuele wijzigingen in de informatie geven we door via de Goejanverwelle Express die u 

elke donderdag digitaal ontvangt. Ook via onze website www.d4w.nl/goejanverwelleschool kunt u veel informatie 

over ons kindcentrum vinden. 

We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben over de gang van zaken op ons kindcentrum. Voor suggesties en 

opmerkingen houden we ons aanbevolen.   

Team Kindcentrum Goejanverwelle 

Missie en visie:  

Op het Kindcentrum Goejanverwelle vinden we het belangrijk dat we als team en medezeggenschapsraad elkaar 

kunnen vinden in een gemeenschappelijke basis. In de missie en visie van het kindcentrum is die basis vastgelegd. 

U kunt ons daarop aanspreken.  

Onze visie op leren en ontwikkelen: 

Wij streven ernaar dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in de vaardigheden die de toekomst van hen 
verwacht, in een veilige omgeving waarin zij kunnen samenwerken en die uitdaagt en inspireert. 

Onze kernwaarden zijn: 

• Respect 

• Veiligheid 

• Verantwoordelijkheid 

• Samenwerking 

• Ontwikkeling 

In onze schoolgids omschrijven wij onze kernwaarden. De schoolgids vindt u op onze website,  
www.d4w.nl/goejanverwelleschool     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Augustus 2021 
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1 2 
Zomervakantie 

3 
Zomervakantie 

4 

Zomervakantie 

 

 

5 
Zomervakantie 

 

 

6 
Zomervakantie 

7 

8 9 
Zomervakantie 

10 
Zomervakantie 

 

11 
Zomervakantie 

12 
Zomervakantie 

13 
Zomervakantie 

14 

15 16  
Zomervakantie 

17 
Zomervakantie 

18 
Zomervakantie 

19 
Zomervakantie 

20 
Zomervakantie 

21 

22 23 
Zomervakantie 

24 

Zomervakantie 

 

25 
Zomervakantie 

26 
Zomervakantie 

27 
Zomervakantie 

28 

29  
Juf Melissa 

(peutergroep) 

30 
Eerste schooldag 

31 
 

1 2 3 4 



 
Schoolleiding: 
Marleen Baas 

 
 
Tel. 0182-580075 / 06-52395562 
marleen.baas@d4w.nl 
 

 
 
Directeur 
 

 
 
di t/m don  
en vrijdag 
om de week 

 
Intern Begeleiders: 
Beppie Terlouw 
 
Karina van Vliet 
 

 
Tel. 0182-580075 
beppie.terlouw@d4w.nl 
 
karina.van.vliet@d4w.nl 

 
 
IB groepen 1 t/m 3 
 
IB groepen 4 t/m 8 

 
 
di 
 
di t/m do 

Adres: 

Chopinstraat 10 

2807 PS  Gouda    

tel. 0182-580075    

            

Website:    www.d4w.nl/goejanverwelleschool   

Algemeen e-mailadres:  goejanverwelleschool@d4w.nl   

Administratie:    administratie.goejanverwelleschool@d4w.nl 

    Tel. 0182-580075 

Medezeggenschapsraad:  mr.goejanverwelleschool@d4w.nl 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

29 30 

 

31 

 
1 
 

2 
 

3  
Meester Roeland 

Inloopmoment  

8.30-9.00 uur 

4  

5  
Juf Marleen 

6 
Hele week start-

gesprekken na 

schooltijd  

gr. 3 t/m 7 

7 
Luizencontrole 

Infoavond gr. 8 

8 
Informatie-

avond gr. 1/2 

9 10 11 

12 13 
Schoolbrengweek 

Hele week start-

gesprekken na 

schooltijd  

gr. 3 t/m 8 

14  
Juf Lucia 

 

15 
 

16 
 

17 
Goejanverwelle 

in ROOD 

Muziekdag 

18 

19 20 
School op SEEF 

verkeerslessen 

 

21 
Inschrijven 

incidentele  

kinderopvang 

Quadrant  

22 
 

23  
Juf Else 

24 25 

26 27 

Hele week start-

gesprekken na 

schooltijd gr. 1/2  

28 

 

29 
Inloopmoment 

8.30-9.00 uur 

30 1 2 

   September 2021 

 



Groepsindeling: 

 

 

Gr.1/2A: di t/m do Annemarie Ansems  Gr. 4: ma, di Liesbeth van Manen 

Gr. 1/2A: ma, vr Lucia Liefaart  Gr. 4: wo t/m vr Jorne van Ginkel 

Gr. 1/2B: ma, wo t/m vr Beppie Terlouw  Gr. 5: ma t/m vr Bert Balkenende 

Gr. 1/2B: di Vacature  Gr. 6: ma t/m vr Britt Vreeswijk 

Gr. 3A: ma, di Else Verhagen  Gr. 7A: ma t/m vr Roeland van Wingerden 

Gr. 3A: wo t/m vr Juliëtte Polman  Gr. 7B: ma t/m wo Vacature 

Gr. 3B: ma, di, wo Marlein Aanen  Gr. 7B: do, vr Sonja Kaptein 

Gr. 3B: do, vr Felicia Heerkens  Gr. 8: ma t/m vr Kim Jorna 

   Plusklas: di, do Annemieke Rouwendal 

Peutergroep Nel Hoevers/Ingrid Pel/ 

Melissa Wiendels 

 Leerkracht ter onder- 

steuning van gr. 4 

Maria Kamperman 

Overige medewerkers:  

Onderwijsassistente Teunie Dekker  Administratie Liesbeth de Bruin 

Onderwijsassistente Agnes Dessing  Administratie Yolande Burghoorn 

Onderwijsassistente Monique de Knoop  Conciërge/schoonmaak Ed Post 

Leraarondersteuner Marja Windmeijer  Schoonmaak Anja Rabouw 

Vakdocent Gymnastiek Bert Griffioen    

U kunt de administratie het best bereiken tussen 8.00 en 12.00 uur. Alleen in dringende omstandighe-

den kunt u de teamleden onder schooltijd bereiken. Heeft u een belangrijke boodschap dan kunt u die 

doorgeven aan de administratie. Uw boodschap wordt dan doorgegeven aan het betreffende teamlid.  

 



zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

26 27 28 29 30 1 2 

 

3 4 
Hele week start-

gesprekken na 

schooltijd gr. 1/2 

5 
Dag van de leraar 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

10 
Schoolkerk-

dienst 

11 
Kamp gr. 8 

 

12 
Kamp gr. 8 

13 
Kamp gr. 8 

14 
 

15 
Studiedag team 

kinderen vrij 

16 

17 18 
Herfstvakantie 

19 
Herfstvakantie 

20 
Herfstvakantie 

21 
Herfstvakantie  

22 
Herfstvakantie  

23 

24 25 
Studiedag team 

kinderen vrij 

 

26 27 
Luizencontrole 
 

28 
Inloopmoment 

8.30-9.00 uur 

 

29  
 

30  
Juf Felicia 

Juf Nel  

31 
Wintertijd 
gaat in 
 

1 2 3 4 5 6 

Oktober 2021 

            Ok-

tober 



ABSENTIE 
Wanneer een kind door ziekte of andere omstandighe-
den niet op school kan komen, bent u als ouders/
verzorgers wettelijk verplicht de school tijdig op de 
hoogte te stellen. Belt u ons in dat geval tussen 8.00 
en 8.20 uur, of stuur een mail naar: administra-
tie.goejanverwelleschool@d4w.nl. Ook via Social 
Schools kunt u uw kind absent melden. 
 
BREDE SCHOOL 
Wij zijn als kindcentrum aangesloten bij de Brede 
School. De kinderen volgen regelmatig onderschoolse 
lessen, maar kunnen zichzelf ook inschrijven voor bui-
tenschoolse activiteiten. Kijk voor meer informatie en 
het actuele aanbod in onze wekelijkse nieuwsbrief en 
op de website van de Brede School. Op deze website 
kunt u ook zelf aanmeldformulieren downloaden: 
www.bredeschoolgouda.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUITENSCHOOLSE OPVANG 
Voor de buitenschoolse opvang (BSO) werken we sa-
men met Quadrant Kindercentra. Lokalen 1, 2, 9 en 10 
worden gebruikt door Quadrant. Indien u gebruik 
maakt van Quadrant kunt u op de voorzijde van de 
kalender zien wanneer u zich kunt opgeven voor inci-
dentele opvang tijdens vakanties. Voor vragen m.b.t. 
de gang van zaken bij Quadrant kunt u contact opne-
men met de administratie van Quadrant, tel: 0182-
689896. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN 
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw 
kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd 
en Gezin. Hier werken verschillende professionals sa-
men, zoals jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van 
de jeugdgezondheidszorg en pedagogen. Iedere mede-
werker heeft eigen specifieke deskundigheid om uw 
kind te ondersteunen. De medewerkers in het CJG 
werken op verschillende manieren samen op school.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIGITALE MEDIA 
Computers spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. 
In de onderbouw is de computer ondersteunend bij de 
thema’s waar aan gewerkt wordt. In de midden- en 
bovenbouw is de computer belangrijk bij het maken 
van de verwerking van de lesstof, waarbij wij vanaf 
groep 5 gebruik maken van Snappet. Verderop in deze 
kalender leest u hierover meer.  
 
Het gebruik van internet brengt ook risico’s met zich 
mee. We zijn daar alert op. De risico’s van internet 
worden aan het begin van het schooljaar met de kin-
deren besproken. Een exemplaar van ons internetpro-
tocol krijgen de kinderen vanaf groep 5 ter onderteke-
ning mee naar huis. We maken ten behoeve van het 
onderwijs soms gebruik van foto– of video-opnamen, 
voor intern en extern gebruik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij intern gebruik gaat het bijvoorbeeld om opnames in 
het kader van de professionalisering van leerkrachten 
en studenten. Bij extern gebruik gaat het om foto’s of 
video’s van activiteiten met de groep bedoeld voor de 
website en social schools, de kalender of voor een pre-
sentatie in de groep. Bij de start van het schooljaar 
ontvangen ouders/verzorgers een melding via social 
schools waarin zij hun toestemming kunnen aangeven 
voor dit schooljaar.  
 
FIETSEND NAAR SCHOOL 
Op beide pleinen hebben we fietsenstallingen.  Op het 
Zuidplein (Mozaïekkant) is echter de meeste ruimte 
voor het stallen van de fietsen. We vragen de kinderen 
hiervan gebruik te maken. De fietsen worden op slot in 
de fietsenrekken binnen de hekken geplaatst. De fiet-
sen worden gestald op eigen risico!   
Komt uw kind op step, skates, wheelies of met een 
wavebord op school, dan is de afspraak dat we afstap-
pen bij het hek en verder lopen op het plein.   
 
Voor de verkeersveiligheid vragen wij de ouders de 
kinderen zoveel mogelijk op de fiets naar school te 
brengen. In de week van 13 september 2021 doen we 
mee aan de schoolbrengweek. 
     
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEVONDEN VOORWERPEN   
Gevonden kleding e.a. worden verzameld in een bak in 
lokaal 3.  Mist uw kind iets, laat  hem/haar daar dan 
kijken. Een paar keer per jaar  brengen we de gevon-
den voorwerpen naar een goed doel. 
                                                                  

Informatie in alfabetische volgorde: 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zwangerin.nl%2Fgouda%2Fkinderopvang&ei=mCqYVfTfEMjTUeOXgbAI&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNFhdO0TMdUTvDtIko0J07ejd6b7TA&ust=143612160622158


zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

31 1 
 

2 
 

3 
Dankdag  

4 
Nationaal 

Schoolontbijt 

5 
 

6 

7 8 
 

9 
Studiedag team 

Kinderen vrij 

10 
 

11 12 
 

13 

14 15 
 

16 
 

17 18 19 
 

20 

21  
Juf Juliëtte 

22 
Voortgangsge-

sprekken na 

schooltijd  

gr. 3 t/m 8 

23 
Aanmelden 

incidentele kin-

deropvang 

Quadrant 

24 
Pietenochtend 

25 26 
Inloopmoment 

8.00-9.00 uur 

 

27 

28 29 
Voortgangsge-

sprekken na 

schooltijd  

gr. 3 t/m 8 

30 1 2 3 4 

November 2021 

 

 



GEZOND ETEN EN DRINKEN 
In alle groepen is er tussen 10.05 uur en 10.30 uur 
gelegenheid om iets te eten en te drinken. We vinden 
het belangrijk de kinderen te leren om te kiezen voor 
gezonde voeding. Onder schooltijd eten we gezonde 
tussendoortjes. Op alle dagen eten we fruit of groente. 
De kinderen nemen dan alleen fruit mee naar school. 
We zien tijdens de lunch ook graag gezond eten in de 
brooddozen. 
Wanneer uw kind jarig is, mag hij/zij op school trakte-
ren. De keuze van de traktatie laten we aan u over, 
maar we vragen u wel om bij het uitzoeken van de 
traktatie rekening te houden met de gezondheid van 
de kinderen. Als u kiest voor snoep, kies dan voor een 
kleine eenpersoonsportie.   
Daarnaast vragen we u als ouders/verzorgers rekening 
te houden met de aanwezigheid van kinderen met al-
lergieën en kinderen uit Islamitische gezinnen. De 
teamleden delen graag mee in de gezonde traktatie 
van de kinderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GYMNASTIEK 
Groep 1/2:  
De kinderen van de groepen 1 en 2 gebruiken twee 
keer in de week en bij regen het speellokaal voor een 
gym- of spelles. De kinderen gymmen meestal in hun 
ondergoed en met gymschoenen die sluiten met be-
hulp van elastiek of klittenband. De gymschoenen wor-
den in het lokaal bewaard. Wilt u de naam van uw kind 
erin zetten?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 3 t/m 8: 
Tijdens de gymlessen dragen we gymkleding. Gym-
schoenen zijn verplicht. De kinderen  van groep 3  krij-
gen het eerste half jaar hun gymnastiekles op donder-
dag in het speellokaal op de Chopinstraat. Deze wor-
den gegeven door een vakleerkracht. Daarna gaan zij 
ook gymmen in de gymzaal aan de Middenmolenlaan. 
De  gymnastieklessen voor de groepen 4 t/m 8 worden 
ook gegeven in de gymzaal aan de Middenmolenlaan 
ook door de vakleerkracht gymnastiek. 
Meester Gert geeft gymles aan de groepen 1 t/m 8. 
We hebben op ons kindcentrum een gymschoenen-
bank. Deze staat bij lokaal 3. Hierin staan gedragen 
gymschoenen. Te kleine schoenen kunnen hierin wor-
den gezet en/of worden omgeruild voor een grotere 
maat.  

3A Dinsdag 

12.30-13.25 uur 

Speellokaal Chopin 

3B Dinsdag 

13.25-14.20 uur 

Speellokaal Chopin 

4 Dinsdag 

8.30-9.30 uur 

Gymzaal Mmln 

5 Dinsdag 

9.30-10.40 uur 

Gymzaal Mmln 

6  Donderdag 

12.30-13.40 uur 

Gymzaal Mmln 

7A Donderdag 

9.40-10.50 uur 

Gymzaal Mmln 

7B Donderdag 

10.50-12.00 uur 

Gymzaal Mmln 

8 Donderdag 

8.30-9.40 uur 

Gymzaal Mmln 

HUISWERK 
Op de basisschool is het meestal zo dat in een les na 
de instructiefase direct een verwerking volgt.  
In de groepen 4 en 5 beperkt het thuis leren zich 
hoofdzakelijk tot het oefenen van de tafels en lezen.  
Vanaf groep 6 zal er op het gebied van de zaakvak-
ken en rekenen met een zekere regelmaat huiswerk 
worden gegeven.  
Het belangrijkste doel van het huiswerk in deze groe-
pen is dat de kinderen leren omgaan met huiswerk.  
Vanaf groep 6 wordt geoefend met het gebruik van 
een agenda. 
In groep 7 verwachten we dat alle kinderen hun 
agenda dagelijks bij zich hebben. Zij hebben meestal 
drie keer per week een huiswerkopdracht.  
In groep 8 krijgen de kinderen als voorbereiding op 
het voortgezet onderwijs vaker huiswerk mee, soms 
ook meer opdrachten voor één dag en op korte ter-
mijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INLOOPMOMENTEN: 
Iedere maand is er een inloopmoment van 8.30-9.00 
uur. U kunt dan een kijkje nemen in de klas van uw 
kind(eren). De data vindt u op de voorkant van deze 
kalender. 
 
 

GYMNASTIEKROOSTER 



zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

28 29 30 1 
 

2 3 
Sinterklaas op 

school 

Vrije middag 

 

4 
 

 

5  
Sinterklaas 

 

6 
 

7 8 
Kerstcrea 

9 10 11 

12 13 
  

14  
Juf Liesbeth  

van M. 

15 
 

16 
 

17 
 

18 

19 20 
Kerstmusical 

LICHT! 

Gr. 1 t/m 8 

 

21  
Juf Agnes 

 

22 
 

23 
 

24 
Spelletjesochtend  

gr. 1 t/m 3  

Vrije middag 

 

25 

26 27 
Kerstvakantie 

28 
Kerstvakantie 

29 
Kerstvakantie 

30  
Juf Liesbeth de B. 

Kerstvakantie 

31 
Kerstvakantie 

1 

December 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                      



INTERN BEGELEIDERS 
Om alle kinderen de zorg en aandacht te bieden die 
nodig is en de groepsleerkrachten daarin te begeleiden 
heeft de school intern begeleiders. Voor de groepen 1 
t/m 3 is dit Beppie Terlouw en voor de groepen 4 t/m 
8 Karina van Vliet. Een IB’er voert leerlingbesprekin-
gen met groepsleerkrachten, is betrokken bij het op-
stellen van plannen voor extra zorg en gaat na wat het 
rendement van de extra leerhulp is. Daarnaast hebben 
zij een belangrijke rol op het gebied van de begeleiding 
van groepsleerkrachten, de afstemming van het onder-
wijs tussen de groepen e.d. Voor vragen over de ont-
wikkeling van uw kind kunt u in de eerste plaats te-
recht bij de groepsleerkracht. Zo nodig kunt u een af-
spraak maken met de intern begeleider.  
 
KINDERPANEL 
Het kinderpanel overlegt tenminste 4 x per jaar met  
twee teamleden. Uit elke groep 3 t/m 8 wordt door de 
kinderen een vertegenwoordiger gekozen die voor het 
hele schooljaar zitting heeft.  
Kinderen hebben prima ideeën en meningen over hoe 
hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij 
willen de kinderen betrekken bij PBS en ons onderwijs. 
Het kinderpanel is een goede manier voor kinderen om 
hun ideeën en meningen uit te dragen en voor de 
school om er iets mee te doen.  
Het doel van het kinderpanel is o.a.:  

• Kinderen leren een eigen mening te vormen. 

• Te overleggen en samen te werken. 

• Ideeën en meningen te verwoorden en beargu-
menteren. 

• Oplossingen te vinden waar iedereen het mee 
eens is.  

 
 

 
 
KLACHTENREGELING 
Overal waar gewerkt wordt, lopen zaken wel eens an-
ders dan verwacht of bedoeld. Dat is op onze school 
niet anders. Wij vinden het belangrijk dat een klacht op 
de juiste manier wordt behandeld. Uiteraard is ons stre-
ven dat uw klacht binnen de school wordt opgelost. Be-
spreekt u daarom uw klacht eerst met de leerkracht of 
een andere medewerker waar de klacht ontstaan is. Als 
u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen 
met de directeur van de school om in een gesprek te 
bespreken wat er nodig is om de klacht goed af te han-
delen. Wanneer u het niet eens bent met de beslissin-
gen van de directeur van de school, kunt u een schrifte-
lijke klacht indienen bij de voorzitter van het college 
van bestuur van De Vier Windstreken, mevrouw D.M.A. 
Lorier-Kooi. De afhandeling van klachten is vastgelegd 
in onze klachtenregeling. Deze kunt u vinden op de 
website van De Vier Windstreken: https://www.d4w.nl/
ons-beleid/klachtenregeling/.  
Deze klachtenregeling is bedoeld voor individuele ge-
vallen. Als u vindt dat uw klacht niet afdoende is be-
handeld, kunt u zich rechtstreeks tot de externe lande-
lijke klachtencommissie wenden. U kunt dan terecht bij 
de Geschillencommissie bijzonder onderwijs (GCBO). 
Klachtencommissie Katholiek, Christelijk, Algemeen 
Bijzonder en Gereformeerd Onderwijs, Postbus 82324, 
2508 EH Den Haag, tel. 070-3861697 (van 9.00-16.30 
uur), email: info@gcbo.nl   
 
 

 

Binnen de Goejanverwelle werken we met een interne 
contactpersoon. Deze persoon is aanspreekpunt voor 
kinderen, ouders en personeel bij klachten of onvrede. 
De interne contactpersoon kan u adviseren en samen 
met u bekijken wat de beste weg is voor uw klacht. 
Hij/zij gaat zorgvuldig met de kwestie om. Onze inter-
ne contactpersoon is Beppie Terlouw,  
beppie.terlouw@d4w.nl   
 
Naast de interne vertrouwenspersoon kunt u kiezen 
voor het inschakelen van een externe vertrouwensper-
soon om u advies te geven over de procedure van uw 
klacht. De externe vertrouwenspersoon van de Goejan-
verwelle is: GGD externe vertrouwenspersoon, con-
tactgegevens: tel: 088-3083342, email: externever-
trouwenspersoon@ggdhm.nl  
 
KLASSENOUDERS 
Klassenouders zijn zowel voor de groepsleerkracht als 
voor de ouders een aanspreekpunt voor allerlei prakti-
sche zaken die de groep aangaan. Het is belangrijk dat 
de klassenouders de andere ouders bij de activiteiten 
in de groep en op school betrekken en een stimuleren-
de rol spelen. Natuurlijk hebben ze regelmatig overleg 
met de groepsleerkrachten. Aan het begin van het 
schooljaar vragen we de ouders zich aan te melden als 
klassenouder in de groep van hun kind(eren). Het 
heeft onze voorkeur om maximaal twee ouders per 
groep aan te stellen.  
 
 
KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS 
Kwaliteit van het onderwijs heeft naar onze mening 
vooral te maken met de mensen die het onderwijs ge-
ven. Door regelmatig overleg, nascholing, coaching 
e.d. streven we er naar een goed team te zijn.   
Al jaren leveren onze kinderen op de Eindtoets presta-
ties die op grond van leerlingkenmerken van hen ver-
wacht mogen worden. Maar kwaliteit is ons inziens niet 
uitsluitend af te meten aan de hand van toetsuitslagen 
en uitstroomgegevens.  
Als kindcentrum hechten we ook veel belang aan: 

• het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikke-
ling van kinderen,  

• de zorg voor kinderen die meer of minder presteren,  

• ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn voor 
het leren in de 21e eeuw.  
 

Bij het laatste inspectiebezoek toonde de inspecteur 
zich over het algemeen tevreden over de belangrijke 
aspecten van ons onderwijs. Het oordeel van de in-
spectie vindt u op www.onderwijsinspectie.nl. Overi-
gens spreekt niet alleen de inspecteur ons aan op kwa-
liteit, dat kunt u als ouder ook. Op de website: 
www.scholenopdekaart.nl kunt u alle informatie over 
onze school lezen.  
 
 
 
 

https://www.d4w.nl/ons-beleid/klachtenregeling/
https://www.d4w.nl/ons-beleid/klachtenregeling/
mailto:tel:%20088-3083342
mailto:externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
mailto:externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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28 
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Juf Britt 

 

 

31 
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Januari 2022 

 



 
JEUGDGEZONDHEIDSZORG (JGZ)  
De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen 
uit groep 2 en 7 op school uit voor een onderzoek. Zij 
kijken of uw kind goed kan horen en zien, hoe uw kind 
groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u advies 
krijgen over bijv. voeding, zindelijkheid, gedrag, om-
gaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen van pes-
ten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra  
onderzoek. Zij zijn er voor kinderen van de groepen 1 
t/m 8.  
 
LEERLINGENADMINISTRATIE 
In onze administratie beschikken we over een aantal 
wettelijk vereiste gegevens die door u bij de aanmel-
ding van uw kind zijn opgegeven. Om de administratie 
goed op orde te houden, verzoeken wij u om wijzigin-
gen (telefoonnummers, e-mailadressen!) direct aan  
de administratie door te geven of te mailen aan  
administratie.goejanverwelleschool@d4w.nl. Verder 
beschikken we graag over een telefoonnummer van 
familie, kennissen of buren voor dringende  situaties 
waarin we uzelf niet kunnen bereiken. Wij volgen hier-
bij de regels die betrekking hebben op de invoering 
van de nieuwe wetgeving AVG. 
 
LEERLINGVOLGSYSTEEM 
De resultaten van toetsen, observaties en beschrijvin-
gen, door leerkracht of intern begeleider, leggen we 
vast in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. We leggen 
de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen vast, zodat we kunnen bepalen of die ontwik-
keling naar wens verloopt. Als ouder heeft u het recht 
de gegevens in te zien, die we over uw kind opslaan. 
Neemt u desgewenst contact op met de intern begelei-
der. Vanaf groep 3 krijgen kinderen bij het rapport de 
leerlingenkaart uit het leerlingvolgsysteem mee. Aan 
de hand daarvan kunt u uw kind vergelijken met de 
gemiddelde Nederlandse basisschoolleerling.  
 
LIED VAN DE MAAND 
Elke maand leren we de kinderen van alle groepen een 
christelijk lied van de maand aansluitend bij het thema 
en de Bijbelverhalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGOPEDIE 
Logopedie wordt (wekelijks) op school verzorgd door 
de jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Mid-
den. De logopedist van de afdeling Logopedie onder-
zoekt en begeleidt kinderen met spraakproblemen, 
taalontwikkelingsproblemen, stemproblemen, luister-
problemen en afwijkend mond-gedrag. De logopedist 
op school werkt alleen preventief. Onder preventie val-
len screening, onderzoek en adviesgesprekken.  

 

Alle kinderen worden rond hun vijfde verjaardag na 
toestemming van de ouders gescreend. Ouders krijgen 
hier van te voren schriftelijk informatie over en via een 
vragenlijst wordt het oordeel van de ouders en de leer-
kracht gevraagd. Voor kinderen uit alle groepen geldt: 
als u twijfelt over de spraak-taalontwikkeling van uw 
kind, dan kunt u het via de leerkracht aanmelden voor 
een logopedisch onderzoek. Hieraan zijn geen kosten 
verbonden. Indien logopedische behandeling nodig 
blijkt te zijn kan de logopedist op school u adviseren in 
het vinden van een logopediepraktijk bij u in de buurt. 
Hebt u zelf vragen over uw kind, dan kunt u de logope-
diste bereiken via school of op de GGD onder nummer 
088-3083100. 

 
LUIZENCONTROLE 
Dankzij de inzet van actieve ouders per groep hebben 
we op school het hoofdluisprobleem goed onder con-
trole. Na elke vakantie worden alle kinderen gecontro-
leerd. De GGD adviseert ons over de juiste aanpak. In 
alle groepen is het gebruik van luizencapes verplicht. 
De eerste luizencape krijgen 4-jarige kinderen mee in 
het welkomstpakket.  
                 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke 
rol bij het bepalen en uitvoeren van het schoolbeleid. 
Tijdens vergaderingen met directie en schoolraad ko-
men onderwerpen aan de orde die door de MR of 
door de school worden ingebracht. De directie van de 
school is verplicht om belangrijke beleidsbeslissingen 
aan de MR voor te leggen voor advies of instemming. 
De MR houdt zich onder meer bezig met de kwaliteit 
van het onderwijs, voorzieningen in de gebouwen, ar-
beidsomstandigheden en de belangen van kinderen en 
medewerkers. 
Een deel van de vergaderingen van de MR is openbaar. 
De MR wordt samengesteld uit zowel ouders als mede-
werkers van de school.  
 
MR-leden namens de ouders:  
Demelza Boer, Mariëlle Dortland en Annelieke Snijder. 
MR-leden namens het personeel:  
Marlein Aanen, Sonja Kaptein en vacature. Lucia 
Liefaart heeft zitting in de GMR.   
 

 

 

 

mailto:administratie.goejanverwelleschool@d4w.nl
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Februari 2022 

 



 
MELDCODE 
Onze school heeft de verantwoordelijkheid om effectief 
te reageren op signalen van kindermishandeling en 
huiselijk geweld. Het is landelijk verplicht om volgens 
de stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kin-
dermishandeling te handelen. Dit houdt in het kort in: 
1–Signalen in kaart brengen. 
2-Overleggen met een collega en eventueel raadple-
gen van Veilig Thuis. 
3-Gesprek met ouders en betrokkenen. 
4-Wegen van de ernst van de kindermishandeling of 
het huiselijk geweld. 
5-Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig 
Thuis. 
Voor vragen kunt u terecht bij de groepsleerkracht, 
IB’er of directie. 
 
NATUUR en MILIEU   
We zijn met de kinderen regelmatig actief met de na-
tuur bezig. Een aantal groepen gaat dit jaar weer  naar 
de kinderboerderij. Daarnaast lenen we leskisten van 
het Centrum voor Natuur en Milieueducatie De Zwa-
nebloem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUDERBETROKKENHEID 
Ouders en school hebben beiden hun verantwoordelijk-
heid voor de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. 
Een goede onderlinge afstemming is van groot belang. 
Kinderen presteren beter en voelen zich prettiger als 
de groepsleerkrachten en de ouders regelmatig con-
tact hebben met elkaar en op één lijn zitten. De thuis-
wereld en de schoolwereld zijn voor het kind dan ook 
beter met elkaar verbonden.  

• Van belang voor een goed contact zijn ook de huis-
bezoeken. Dit doen we bij kinderen die nieuw bij ons 
op school komen.  

• Aan het begin van het schooljaar voeren we startge-
sprekken met kind, ouder en leerkracht. Dit doen we 
voor de groepen 3 t/m 8. Hierop volgt in november 
een voortgangsgesprek.  

• De groepen 1 en 2 voeren leerkracht, ouders en kind 
gesprekken vóór de herfstvakantie. 

• In februari worden de rapportgesprekken gevoerd. In 
de groepen 1/2 gebeurt dit aan de hand van  het ob-
servatiesysteem KIJK! dat wij in de groepen 1/2 ge-
bruiken. Vanaf groep 3 worden het rapport en de 
leerlingvolggegevens betrokken bij het gesprek.  

• Inloopochtend. Elke maand is er een inloopochtend 
op wisselende dagen. Dit moment is van 8.30—9.00 
uur. U bent van harte welkom om in de groep van uw 
kind(eren) om zijn/haar werk te bekijken. 

• Indien nodig worden er ook gesprekken gevoerd in 
de maand juli.  

• Jaarlijks organiseren we een ouderavond. 

• Actuele informatie krijgt u via onze nieuwsbrief en 
social schools.  

 
 
 
 

• Aarzelt u alstublieft niet wanneer er vragen of proble-
men zijn. Kom even bij ons langs of neem telefonisch 
contact met ons op. We maken dan een afspraak om 
het na schooltijd met u door te spreken. In geval van 
bijzondere zorgen, klachten of vragen m.b.t. het 
schoolbeleid kan ook de intern begeleider of de direc-
teur de aangewezen persoon zijn voor een gesprek. 

• Op onze prikborden in de gangen en portalen hangen 
we mededelingen en aankondigingen van activiteiten 
op.  

• Het uitgangspunt daarbij is dat de mededeling in het 
belang van kinderen moet zijn en moet aansluiten bij 
de doelstellingen van de school. Als u iets wilt laten 
ophangen kunt u dat afgeven bij de administratie.  

• In de hal van ons gebouw hangt een ideeënbus waar-
in u suggesties kunt doen.  

• Volgt u ons ook op Facebook, Twitter, Instagram en 
Social Schools? 

                                                                                                                             
OUDERBIJDRAGE 
Voor uitgaven die niet door de overheid vergoed wor-
den, hebben we een ouderfonds voor de kinderen van 
groep 1 t/m 8. U kunt hierbij denken aan onkosten 
voor vieringen, feesten, sportactiviteiten, schoolreizen 
en excursies. Wij gaan er vanuit dat de bijdrage wordt 
betaald. Alle kinderen kunnen dan deelnemen aan de 
genoemde activiteiten en wij hoeven niet per activiteit 
met u als ouders af te rekenen.  
De ouderbijdrage bedraagt normaal gesproken € 53,50 
per kind per jaar. De kosten van het schoolreisje en 
een deel van de kosten van het schoolkamp van groep 
8 zijn hierbij inbegrepen. Het rekeningnummer van het 
ouderfonds is: NL27 RABO 0128 956 704 t.n.v. Ouder-
fonds Goejanverwelleschool.  
I.v.m. de Corona crisis zijn de schoolreizen van 2020 
en 2021 niet doorgegaan. Veel ouders hebben eerder 
voor de schoolreis betaald. We berekenen per gezin de 
volledige ouderbijdrage of een deel ervan om dit te 
compenseren. 
Als bijvoorbeeld door een verhuizing uw kind(eren) het 
schooljaar niet af kan/kunnen maken, kunt u bij de 
administratie restitutie van (een deel)  van  de ouder-
bijdrage vragen.     
 
OUDERHULP 
Dankzij de hulp van ouders kunnen we diverse extra 
activiteiten organiseren. We zijn erg blij dat er steeds 
weer ouders zijn die ons graag willen helpen. Bij de 
luizencontroles, versieren van het gebouw, de BAVI-
bibliotheek, creatieve activiteiten en diverse andere 
zaken wordt de hulp van ouders gevraagd.  
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OVERGANG GROEP 2 - GROEP 3 
Voor de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken we 
naar de algehele ontwikkeling van het kind. We  obser-
veren en maken gebruik van het ontwikkelingsmodel 
‘KIJK!’. We vinden het voor een goede overgang naar 
groep 3 van belang dat de kinderen van groep 1 en 2 
voldoende ervaring hebben opgedaan met allerlei as-
pecten van het onderwijs. U moet hierbij denken aan 
vaardigheden op het gebied van rekenen, taal, lezen, 
motoriek, taakgerichtheid, luisterhouding en sociale 
vaardigheden. Wanneer er echter veel twijfels zijn 
over de vaardigheden van het kind die nodig zijn voor 
groep 3, hanteren we een protocol. Uiteraard wordt dit 
traject vroegtijdig met de ouders besproken. Daar-
naast kan het zijn dat een kind opvalt vanwege een 
ontwikkelingsvoorsprong. Voor een eventuele versnel-
de overgang wordt er in overleg met ouders een tra-
ject doorlopen waarin we zicht krijgen op leer– en per-
soonlijkheidseigenschappen en de didactische vaardig-
heden van het kind, zodat we een goede beslissing 
kunnen nemen. Voor beide trajecten wordt er in mei of 
juni een besluit genomen over de overgang naar groep 
3. Dit gebeurt uiteraard in overleg met u als ouders/
verzorgers.  
 
PBS: 
Positive Behaviour Support (PBS) is een schoolbrede  
aanpak die zich richt op het versterken van gewenst 
gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het 
doel is het creëren van een positieve sociale omgeving 
die het leren bevordert en gedragsproblemen voor-
komt. Hierbij staan onze kernwaarden ‘respect’, 
‘verantwoordelijkheid’  en ‘veiligheid’  centraal. Meer 
uitleg over PBS kunt u lezen in onze schoolgids. 
 
ANTI-PESTBELEID 
Door middel van PBS en de schoolbrede afspraken wil-
len we ervoor zorgen dat de kinderen goed met elkaar 
kunnen spelen en samenwerken. We geven lessen in 
goed gedrag m.b.t. pesten. Kinderen wordt geleerd 
‘stop’ te zeggen aan de  hand van de aangeleerde  af-
spraken  ’stop hou op’ en ’stop-loop-praat’.   
Onze school hanteert een ‘anti-pestprotocol’. In dit 
protocol leest u wat we onder pesten verstaan en wel-
ke stappen we ondernemen in geval van pestgedrag. 
 

                                                                                                                             
. 

PLUSKLAS  
Op onze school vinden wij zorg voor (meer)begaafde 
kinderen belangrijk. We werken met een plusklas voor 
(meer)begaafde kinderen. Gedurende een dagdeel per 
week krijgen zij op hun eigen niveau les in verschillen-
de vakgebieden met gelijkgestemden. Juf Annemieke, 
onze begaafdenspecialist, geeft ondersteuning en be-
geleiding aan de leerkrachten van groep 1 t/m 8 én is 
de plusklasleerkracht.  
Op basis van de observatie van de groepsleerkrachten,  
scores bij meerdere toetsen uit het leerlingvolgsys-
teem en gesprekken worden de plusklas kinderen ge-
selecteerd. Daarvoor gebruiken we o.a. een speciaal 
begaafden protocol. Uiteraard wordt u als ouders/
verzorgers hierbij betrokken.  
  

 
RAPPORT en PORTFOLIO 
De kinderen krijgen twee keer per jaar een portfolio/
rapport mee naar huis. Hierin vindt u niet alleen werk 
van uw kind, maar ook tekeningen, evt. foto’s en re-
flectie op het werk dat uw kind in de klas heeft ge-
daan. Zo willen we zicht geven op de ontwikkeling van 
uw kind.  

 

 

 

 

 

 

 

In januari en juni vullen de groepsleerkrachten voor 
hun leerlingen een observatielijst in van het ontwikke-
lingsmodel ‘KIJK!’.  

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen twee keer per jaar 
(in februari en juni/juli) in deze map hun rapport mee. 
Cijfers geven we alleen als de resultaten van een vak 
redelijk objectief te meten zijn. 

Tegelijk met het rapport krijgen de kinderen, vanaf 
groep 3 de leerlingvolgkaart mee. Daarop kunt u zien 
hoe uw kind gepresteerd heeft bij een aantal landelijk 
genormeerde toetsen. Deze gegevens kunnen afwijken 
van het rapport dat de groepsleerkracht maakt op ba-
sis van het gewone werk in de klas en het dagelijks 
contact met de kinderen. 

Voor de basisvaardigheden in de groepen 3 t/m 8 
(technisch en begrijpend lezen, spelling, taal en reke-
nen) maken we gebruik van Cito-toetsen.  

Het afgelopen jaar ging bijna 50% van onze leerlingen 
naar de veelal gecombineerde brugklassen voor Havo/
VWO of Gymnasium. De andere 50% stroomde door 
naar één van de afdelingen van het VMBO.    

In groep 8 maken de kinderen de eindtoets ROUTE 8. 
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ROOKVRIJE SCHOOL 
Wij hebben een rookvrij schoolterrein. Dit is te zien 
aan de ‘rookvrije schoolterrein borden’.  Er mag ner-
gens meer op het schoolterrein gerookt worden. Dit 
geldt altijd (24 uur per dag, 7 dagen per week) en 
voor iedereen: leerkrachten, ouders/verzorgers en be-
zoekers.  
 
 
 
 
 
 
 
SCHAAL van SAMENDELEN 
Elke maandag bij de weekopening zamelen we geld in 
met de schaal van samen delen. De opbrengst wordt 
besteed aan een goed doel. Dit jaar werken we sa-
menwerken met Stichting Present. We houden u hier-
van op de hoogte via onze nieuwsbrieven.  
In het kader van het schoolproject, in de tijd voor Pa-
sen, besteden we aandacht aan wisselende projecten.  
  
SCHOOLARTS/JEUGDGEZONDHEIDSZORG 
In de basisschoolperiode van uw kind vindt een pre-
ventief gezondheidsonderzoek plaats in de groepen 2 
en 7. U ontvangt via het JGZ een oproep voor dit on-
derzoek. Daarnaast worden de kinderen van de con-
trolelijst jaarlijks opgeroepen voor onderzoek. U kunt 
onze schoolarts bereiken via het CJG in het Nelson 
Mandela Centrum, tel: 088-3083100 of e-mail: 
infojgzgouda@ggdhm.nl     
 
                                                       
SCHOOLBEGELEIDINGSDIENST 
Bij de begeleiding van kinderen en bij de onderwijs-
kundige ontwikkeling van ons kindcentrum maken we 
met een regelmaat gebruik van de diensten van een 
schoolbegeleidingsdienst Onderwijs Advies of Driestar 
Educatief. Deze organisaties hebben  onderwijskundi-
gen, organisatiedeskundigen, psychologen en orthope-
dagogen in dienst.  
 
SCHOOLFOTOGRAAF 
Elk jaar laten we de schoolfotograaf op school komen 
om foto’s te maken.  
 
SCHOOLGIDS 
Als een kind drie jaar wordt, ontvangen de ouders van 
de overheid een onderwijsgids, waarin geadviseerd 
wordt om bij scholen, waarvoor men belangstelling 
heeft, een schoolgids aan te vragen. Uiteraard voldoen 
we graag aan zo’n verzoek.  
In onze schoolgids treft u  informatie aan over de doel-
stellingen en de achtergronden van ons kindcentrum, 
een beschrijving van de verschillende vak- en vor-
mingsgebieden, de werkwijze en de kwaliteit van de 
school. De informatie van deze gids en kalender sluit 
op elkaar aan. In de kalender staat vooral de prakti-
sche informatie die u jaarlijks nodig kunt hebben. U 
kunt de schoolgids downloaden op onze website:  
www.d4w.nl/goejanverwelleschool        
 
 
                                                                                     
               
                                                  
 

 
SCHOOLLIED 
Ons kindcentrum heeft een schoollied dat bij bijzonde-
re gelegenheden wordt gezongen. De tekst is als volgt: 
 
Midden in de wijk daar staat een school 
En m’n huis staat er ook 
En op die school voel ik me thuis, 
Want die school in de wijk is een fijne school, 
Dat vertel ik ook aan iedereen in huis: 
 
Refr:  Het is de Goejanverwelle, Goejanverwelle 
 Goejanverwelleschool, woowoowoo-woo 
 
Als ik later groot ben, dan denk ik vast nog vaak, 
Aan die tijd op die school op de mooie Chopin-
straat, 
Waar ik leerde spelen en spelend leerde. 
Iedereen kent onze school ook bij naam. 
 
Refr:  Het is de Goejanverwelle, Goejanverwelle 
 Goejanverwelleschool, woowoowoo-woo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNAPPET: 
Op school werken we vanaf groep 5 t/m 8 met tablets 
van Snappet.  
Hieronder kunt u lezen welke afspraken en regels wij 
hanteren bij het gebruik van de tablets: 

• Vanaf groep 5 krijgt iedere leerling een tablet in 
bruikleen. 

• Er wordt uitsluitend op school met de tablet ge-
werkt. 

• Wanneer de tablet stukgaat, ruilt de school deze 
kosteloos om voor een andere tablet. 

• Voor de tablets heeft de school een borg betaald 
van € 150,00. Wanneer een kind de tablet al dan 
niet expres/moedwillig kapot maakt of de tablet 
stukgaat door onzorgvuldig handelen van het 
kind, vragen wij de ouders de schade aan te ver-
halen op hun aansprakelijkheidsverzekering. 

• De tablet gaat aan het eind van het schooljaar 
mee naar het volgende schooljaar. Na groep 8 
worden de tablets ingeleverd. 

 
 



  

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 

1 2 
Meivakantie 

3 
Meivakantie 

4 
Meivakantie 

5 
Meivakantie 

6 
Meivakantie 

7 

8 
Moederdag 

9 10 11 
Luizencontrole 

12 
Inloopmoment 

8.30-9.00 uur 

 

13  
Juf Karina 

14 

15 16 
 

17 
JAVD 

Schoolfotograaf 

 

18 
JAVD 

19 
JAVD 

20 
JAVD 

21 

22 
 

23  
Juf Yolande 

24 
 

25 
Studiedag team 

Kinderen vrij 

 

26 
Hemelvaarts-

dag 

27 
Vrije dag 

28 

29 30 31 
Schoolreis  

gr. 1/2 

1 2 3 

 

 

4 

Mei 2022 

 

 



 
SCHOOLREIS/SCHOOLKAMP 
In de maand juni gaan de groepen 1 t/m 7 op school-
reis. We kiezen een bestemming die past bij de leeftijd 
van de kinderen. De groepen 8 gaan aan het begin van 
het schooljaar enkele dagen met elkaar op kamp. De 
volledige kosten voor de schoolreis worden betaald uit 
de ouderbijdrage. Voor het groep 8 kamp ontvangen 
de ouders een aparte rekening. Enkele weken voor 
deze uitstapjes ontvangt u hier nadere informatie 
over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHOOLTIJDEN 

 
 
De buitendeuren openen ‘s morgens om 08.20 uur.  
U kunt t/m groep 4 dan even met uw  kind spelen, 
voorlezen of het werk van uw kind bekijken. Er is 
meestal wel even tijd voor een korte mededeling aan 
de leerkracht. De groepsleerkracht heeft zijn/haar 
aandacht nodig voor de groep. Voor een gesprek ver-
zoeken we ouders om een afspraak te maken. Om 
8.25 uur gaat de eerste bel als teken dat de lessen 
bijna gaan beginnen. De kinderen moeten dan naar 
binnen komen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en 
beginnen de lessen. Van de ouders verwachten we dat 
ze om 8.30 uur klaar zijn met afscheid nemen.  
 
De deur van de Peutergroep gaat om 8.15 uur open. 
 
Ons kindcentrum hanteert een continurooster. In de 
groepen 1/2 eten de groepsleerkrachten met de kin-
deren. De groepen 3 t/m 8 eten met de groepsleer-
kracht of één van de onderwijsassistenten en spelen 
buiten met 2 of 3 groepen onder begeleiding van een 
leerkracht en onderwijsassistent(en).  
 
 

Groepen  
1 t/m 8 

ma, di, do, vr 
 
wo 
 

08.30—14.30 uur 
 
08.30—12.15 uur 
 

 
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING 
Door middel van een gerichte aanpak van de sociaal-
emotionele ontwikkeling willen we zorgen voor een 
evenwichtig en prettig school- en groepsklimaat. We 
streven ernaar dat alle kinderen zich veilig voelen, zo-
dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.  
Wij zijn een PBS-school. PBS is gericht op het creëren 
van een omgeving die het leren bevordert en gedrags-
problemen voorkomt. Over hoe we PBS vormgeven op 
ons kindcentrum kunt u lezen in de schoolgids.  
In de groep is dagelijks aandacht voor de omgang met 
elkaar. Via bemiddeling van de intern begeleider is het 
in bepaalde gevallen ook mogelijk om de hulp van 
schoolmaatschappelijk werk in te roepen.                    
 
SPELLETJES en SPEELGOEDOCHTEND  
Drie keer per jaar worden in de groepen 1 t/m 3 spel-
letjesochtenden gehouden. De  kinderen mogen dan 
gezelschapsspelletjes meenemen waar ze samen mee 
kunnen spelen. Op de speelgoedochtenden mogen ze 
speelgoed van thuis meenemen. We vragen u geen 
kwetsbaar speelgoed of oorlogsspeelgoed mee te ge-
ven.  
 
SPORTACTIVITEITEN 
Ons kindcentrum doet mee aan diverse Goudse sport-
evenementen, zoals de schoolvoetbalkampioenschap-
pen en de Jeugdavondvierdaagse. 
 
STAGIAIRES 
Van verschillende opleidingsinstituten hebben we sta-
giaires die in de groep observeren en meewerken. On-
der begeleiding van de groepsleerkracht nemen zij ook 
wel delen van het lesprogramma over. Jaarlijks hebben 
we ook enkele stagiaires die al startbekwaam zijn. Dit 
zijn studenten die bezig zijn met hun laatste langduri-
ge stageperiode. Zij moeten nog afstuderen maar zijn 
wel al bevoegd om een groep geheel zelfstandig les te 
geven. Ook zijn er in verschillende groepen derde jaar-
stagiaires die vrijwel volledig meedraaien met alle 
schoolactiviteiten. Bij alle stages blijft de groepsleer-
kracht eindverantwoordelijk voor het onderwijs in de 
groep. De stagiaires worden begeleid door de interne  
coach. Op onze school is dit juf Marleen. 
 
STRATEGISCHE KOERS D4W 
   
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het koersplan van D4W kunt u downloaden op 
www.d4w.nl    
 
STUDIEDAGEN 
Om goed bij te blijven in het onderwijs en ons kindcen-
trum verder te ontwikkelen, hechten we veel waarde 
aan nascholing. Soms is er nascholing op gewone 
schooldagen. De kinderen zijn dan een dag of dagdeel 
vrij. Deze nascholingsbijeenkomsten worden ruim van 
tevoren gepland en aangekondigd in deze kalender en/
of de Goejanverwelle Express. Dit jaar volgen we stu-
diedagen over didactisch handelen, begrijpend luiste-
ren en begrijpend lezen en herhalen PBS. 
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Verlof wegens afwijkende vakanties 
Wat betreft vakantieverlof is de leerplichtwet duidelijk. 
Dat is niet toegestaan, tenzij er in de verschillende 
schoolvakanties geen enkele gezinsvakantie mogelijk is 
vanwege de aard van het beroep van één van de ou-
ders. De noodzaak tot verlof moet blijken uit een ver-
klaring van de werkgever. Een rooster technisch pro-
bleem bij de werkgever is geen reden voor verlof. 
 
Vakantieverlof buiten schoolvakanties is aan  
regels gebonden 

• De vakantie mag maximaal twee weken duren,  

• Het gaat om de enige vakantie van een gezin in een 
jaar,  

• Het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee 
weken van een schooljaar. 

 
Verlof wegens gewichtige omstandigheden 
Diverse bijzondere omstandigheden kunnen reden zijn 
voor het toekennen van een verlofdag. Hierbij kan ge-
dacht worden aan een verhuizing van het gezin, het 
bijwonen van een huwelijk, ernstige ziekte of overlij-
den, of een huwelijksjubileum van ouders of grootou-
ders. Dit verlof wordt toegekend door de directie.  
E-mail: marleen.baas@d4w.nl. Zij kan u ook meer in-
formatie geven.  
 
Verlof om gezondheidsredenen  
Een bezoek aan de huisarts, specialist of tandarts kunt 
u doorgeven aan de groepsleerkracht. Dit verlof duurt 
in de regel hoogstens een deel van de ochtend of een 
middag. Wanneer een kind door ziekte of andere om-
standigheden niet op school kan komen, zijn ouders/
verzorgers wettelijk verplicht de school tijdig op de 
hoogte te stellen. Belt u ons in dat geval tussen 8.00 
en 8.20 uur. 
 
Informatie over verlof en een aanvraagformulier kunt u 
krijgen bij juf Marleen of via de website van Leerling-
zaken Gemeente Gouda.  
https://www.leerlingzakenmh.nl/site/assets/uploads/
Verloffolder-Gouda.pdf  
 
Verzoeken voor vakantieverlof en gewichtige omstan-
digheden moeten, indien mogelijk, 8 weken van tevo-
ren worden ingediend. Overleg met de leerplichtamb-
tenaar is soms noodzakelijk. Om teleurstellingen en 
hoge kosten te voorkomen, raden we u dringend aan 
om geen vakantie te boeken voordat u toestemming 
heeft voor het verlof! 
 
 
VIERINGEN 
Vanzelfsprekend worden de jaarlijkse christelijke fees-
ten gevierd. Dit schooljaar vieren we het kerstfeest 
met kinderen en ouders op het toneel. Daarnaast is er 
eens in de twee jaar een schoolkerkdienst voor alle 
groepen in samenwerking met de protestantse kerken 
in de wijk.  
 
 

 

 
TAALONDERSTEUNING 
In de groepen 1 t/m 4 krijgen de kinderen met een 
achterstand in hun taalontwikkeling extra ondersteu-
ning van verschillende teamleden. Zij houden zich be-
zig met de mondelinge taalvaardigheid van kinderen 
en assisteren daarnaast de groepsleerkrachten in de 
groep.  
 
VAKANTIES 2021/2022: 
Herfstvakantie:  18 t/m 22 oktober 2021 
Kerstvakantie:  27 december 2021 t/m 
   7  januari 2022 
Voorjaarsvakantie: 28 februari  t/m 4 maart 2022 
Paasvakantie:  15 t/m 18 april 2022 
Meivakantie:             25 april t/m 6 mei 2022  
Hemelvaartvakantie:  26 en 27 mei 2022 
2e Pinksterdag:  5 juni 2022 
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEILIGHEID 
Onze school heeft een ARBO veiligheidsbeleidsplan. 
Waar mogelijk besteden we aandacht aan de veilig-
heidsaspecten die binnen en buiten de school een rol 
spelen. Twee keer per schooljaar wordt er een ontrui-
mingsoefening gehouden om de kinderen te leren wat 
de beste vluchtroute is in geval van brand of een an-
dere calamiteit. Ons gebouw voldoet aan de veilig-
heidseisen van de brandweer en de speeltoestellen op 
het plein worden jaarlijks gecontroleerd. Een aantal 
collega’s is opgeleid tot bedrijfshulpverlener. In geval 
van nood zullen zij de helpende hand bieden. 
 
VERLOF en LEERPLICHT 
Vanaf hun vierde verjaardag gaan kinderen naar 
school. Soms komen ze van tevoren al een paar keer 
kijken om te wennen. Uw kind is leerplichtig zodra het 
5 jaar wordt. Als een hele schoolweek voor een 5-
jarige nog te lang duurt, kunnen ouders daar met juf 
Marleen een afspraak over maken.  Als ouders hun 
kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, 
laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te 
gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of 
iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding 
te doen bij de leerplichtamtenaar. De leerplichtambte-
naar maakt hierna proces-verbaal op. Het Openbaar 
Ministerie legt hiervoor een geldboete op van € 100,00 
per kind per dag of dagdeel.  
Als kinderen zonder mededeling niet op school ver-
schijnen, zullen wij voor de ochtendpauze contact met 
u opnemen.  

https://www.leerlingzakenmh.nl/site/assets/uploads/Verloffolder-Gouda.pdf
https://www.leerlingzakenmh.nl/site/assets/uploads/Verloffolder-Gouda.pdf
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VERZEKERING 
Ons bestuur heeft via Verus verzekeringen afgesloten 
die dekking geven onder schooltijd en bij activiteiten 
die door de school georganiseerd worden.  

Als uw kind tijdens een bezoek op school schade aan-
richt, bent u hier als ouder zelf aansprakelijk voor. Te-
gen de meeste schade kunt u kinderen verzekeren 
door een particuliere WA-verzekering af te sluiten. Al-
leen dan kunt u aanspraak maken op vergoeding van 
de door uw kind veroorzaakte schade. Als een ander 
kind schade toebrengt aan uw kind, zijn de ouders van 
het andere kind in principe aansprakelijk. School is niet 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor gedragingen 
van kinderen tijdens de schooltijden of verband hou-
den met activiteiten die in schoolverband worden on-
dernomen, tenzij sprake is van onrechtmatig handelen 
van school. We hebben een aansprakelijkheidsverzeke-
ring afgesloten voor onze medewerkers en kinderen 
die naar school gaan. Voor kinderen geldt een secun-
daire: d.w.z. dat de aansprakelijkheid van ouders voor 
gaat. School is niet aansprakelijk voor verlies van of 
beschadigingen aan eigendommen van ouders of kin-
deren op de school, zoals speelgoed en kleding. We 
raden u aan daarop bedacht te zijn en geen dure spul-
len mee te laten nemen naar school. Wij doen er na-
tuurlijk wel alles aan om dit te voorkomen. De 
schoolongevallenpolis geeft dekking tijdens schooluren, 
tijdens de route van en naar school (maximaal één uur 
voor en één uur na schooltijd), tijdens sportactiviteiten 
in schoolverband, schoolreizen, excursies, kamp e.d. 
De dekking omvat een uitkering bij overlijden en bij 
gehele of gedeeltelijke invaliditeit.  

 
VOORTGEZET ONDERWIJS  
Voor de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 
8 organiseren we in september een voorlichtingsavond 
over de procedure voor verwijzing naar het voortgezet 
onderwijs (VO). De eerste gespreksrondes over de 
voorlopige schoolkeuze vinden  plaats in september. 
Net als vorig jaar maken we de ROUTE-8 toets als 
Centrale Eindtoets. In februari zullen de eindgesprek-
ken worden gehouden met de ouders van de kinderen 
van groep 8, waarbij de plaatsingswijzer en het advies 
van de school zullen worden besproken. De uitslag van 
deze toets zal later als een tweede gegeven doorge-
stuurd worden aan het VO. U als ouders/verzorgers 
meldt uw kind aan bij de school van hun keuze. Daar-
bij kunt u afwijken van de plaatsingswijzer en het 
schooladvies. Het advies van de school is bindend en 
bepalend voor de niveaukeuze op het voortgezet on-
derwijs. Aanmeldingsformulieren voor het VO zijn bij 
ons verkrijgbaar en worden door ons verstuurd naar de 
betreffende school.  
Om een goede indruk te krijgen van het voortgezet 
onderwijs bezoeken we met de kinderen van groep 8 
meerdere scholen.  
In de maanden november t/m januari organiseren de-
ze scholen ook informatie bijeenkomsten waar toekom-
stige kinderen met hun ouders kunnen gaan kijken. 
Ook voor kinderen van groep 7 is het interessant daar 
vast eens een kijkje te nemen. 
 
 
 

VERVANGING 
Bij afwezigheid van groepsleerkracht(en) lukt het ons 
gelukkig meestal wel om een geschikte vervanger te 
vinden. In bijzondere situaties, als meerdere groeps-
leerkrachten gelijktijdig ziek zijn bijvoorbeeld, kan het 
voorkomen dat we groepen samenvoegen. Vrij geven 
komt zo min mogelijk voor. Als dat toch noodzakelijk 
is, wordt u als ouders/verzorgers de dag van tevoren 
ingelicht (uitgezonderd calamiteiten).   
 
WEBSITE / SOCIAL SCHOOLS 
Staat www.d4w.nl/goejanverwelleschool al bij uw favo-
rieten? U treft er veel informatie aan over de school, 
protocollen, informatiebrieven, de schoolgids en ver-
slagen van actuele gebeurtenissen.  
I.v.m. de invoering van de nieuwe wet AVG ontvangen 
alle ouders aan het begin van het schooljaar een mel-
ding via social schools waarin zij al dan niet toestem-
ming kunnen verlenen voor het gebruik van beeldma-
teriaal en groepsactiviteiten. 
Met het e-mailadres dat in onze administratie is opge-
nomen, kunt u inloggen  op het gedeelte van de site 
dat bestemd is voor de groep van uw kind(eren). Als 
we nog niet over uw e-mailadres beschikken, of bij 
verandering, kunt u dit doorgeven via een mailtje aan:  
administratie.goejanverwelleschool@d4w.nl     
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WEEK– EN MAANDOPENING  
Groep 1/2 begint iedere week met een weekopening. 
In de groepen 3 t/m 8 is er een maandopening. Meest-
al gebeurt dit met twee tot drie groepen gezamenlijk. 
Het is een korte viering waarin we de kinderen het the-
ma van de bijbelverhalen van die week uitleggen. Dit 
gebeurt op verschillende manieren: vertellen of uit-
beelden van een verhaal, zingen van bijpassende lie-
deren, gebed e.d.  
 
 
 
 

http://www.goejanverwelleschool.nl/

