
Bijlage schoolgids 2022-2023
Da Costaschool

Met de ruimte om jezelf te zijn!

Inleiding
Dit is de jaarlijkse bijlage bij de schoolgids van de Da
Costaschool. In deze bijlage zijn alle zaken opgenomen die van
jaar tot jaar opnieuw worden vastgesteld. Tevens is een aantal
praktische zaken in de bijlage opgenomen, zoals het
rekeningnummer van de school en de schooltijden.

Afspraken en regels
Lestijden

Groep 1-8
ma 8:30 uur 14:30 uur
di 8:30 uur 14:30 uur
wo 8:30 uur 12:15 uur
do 8:30 uur 14:30 uur
vr 8:30 uur 14:30 uur
In de tabel hierboven kunt u zien wat de lestijden zijn. We
hanteren een continurooster. Dit rooster is voor alle groepen
gelijk. We verwachten de kinderen uiteraard op tijd op school,
maar op z’n vroegst tien minuten voor schooltijd. De schoolbel
gaat vijf minuten voor tijd, dus om 08:25 uur. Tijdens deze vijf
minuten verzamelen de kinderen zich op hun plek op het plein
bij de groepsleerkracht en gaan met elkaar naar binnen.
Wisselend op woensdag en vrijdag is er een inloop. De data
hiervoor vindt u op de jaarplanning

Groepsindeling
Groep Leerkracht Dagen
1 Debbie de Mooij

Mariken Stigter
ma, di, wo, do vr
vr

2 Petra Götz
Mara van Looijen

di, wo
ma, wo, do, vr

3 Annelies Minnaard
Mariken Stigter

ma, di, wo, vr
wo, do

4 Gea Haaksman
Christel v.d. Marel

ma, di
di.mi., wo, do, vr

5/6 Jaccolien van Vliet
Mirjam Nap

ma, di. wo, do, vr
di, wo,

7 Martina de Hoog
Trudie Graveland

ma, di, wo, do
wo, vr

8 Maartje Kapteijn
Linda Humme

ma, di, wo,do, vr
wo do

Directie en Ondersteuning
Directeur Joke Pater di, wo, do

IB Annelies Minnaard
Trudie Graveland

do
do

Divers Nelleke van Dixhoorn
Petra Götz
Mara van Looijen

ma, wo, do
ma (om de week)
di

Gym Jan Folsche
Danny Heukels

di (mo)
vr (mi)

Ict Maartje Kapteijn
Linda Humme

do
di en do

ICO Maartje Kapteijn do
Administratie Anneke Blonk wo

Conciërge Ruud Kooistra ma(mo), wo(mo)
vr(mo)

Gymlessen
De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen sporthal “De Kuil” .
Op dinsdag worden de lessen tot 12.00 uur verzorgd door Jan
Folsche en Danny Heukels van Sport en Welzijn i.s.m. de eigen
leerkracht.
Groep Dagen
3 di  08.30-09.45 vr 11.30-12.10
4 di  09.45-11:00 vr 12.10-12.50
5/6 di  13.00-14.15 vr 13.05-13.45
7 do 08.30-09.45 vr 13.45-14.30
8 di 11:00-12:15 vr 13.45-14.30

Inzet NPO-gelden
In de groepsindeling kunt u zien dat er in elke groep extra
leerkrachten zijn ingedeeld. Bij de meeste groepen is dit op
woensdag. Op deze dag geeft wisselend één van beide
leerkrachten les. De andere leerkracht analyseert wat er de
afgelopen week is geleerd, houdt gesprekken met kinderen en
maakt een plan als er extra ondersteuning nodig is. Zo hopen
we de hiaten die door de coronacrisis zijn ontstaan zo spoedig
mogelijk weg te werken.

Het uitgebreide plan voor de besteding van de NPO gelden is
goedgekeurd door de MR en is op te vragen bij de directie.

Computational Thinking
Afgelopen jaar heeft Linda Humme een leerlijn van groep 1-8
ontwikkeld voor computational Thinking. Hierbij leren kinderen
programmeren met behulp van verschillende ict middelen zoals
een bee-bot, bleu-bot. Ook de computertaal, binair tellen komt
aan bod. Hierdoor leren kinderen na te denken in verschillende
stappen en zo ook andere gedeelten van hun hersenen aan het
werk te zetten.

Vakantierooster, jaarplanning
Het vakantierooster kunt u vinden in de jaarplanning, die apart
meegegeven is. Het vakantierooster staat ook op de website.

Ziek melden of verzuim melden
Ziekmelding dient z.s.m. plaats te vinden. Mondeling op school
of op telefoonnummer 0172-611897 voor aanvang van de
lessen ‘s morgens. Voor verlofaanvragen dient u minimaal
twee weken van te voren contact op te nemen met de directie.
Dit geldt ook voor de kinderen die nog niet leerplichtig zijn.
Een aanvraagformulier is op de website te vinden.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is € 45,- per kind. U ontvangt in september
het verzoek om de ouderbijdrage te voldoen. Hoewel de
ouderbijdrage vrijwillig is, gaan we er vanuit dat iedereen zijn
of haar steentje bijdraagt. Natuurlijk bent u ook geheel vrij om
meer bij te dragen.

Schoolreis
De kinderen van groep 3 t/m 7 gaan dit jaar op 9 september
2022 op schoolreis. De kosten hiervan zijn samen met de
ouderbijdrage verrekend. De bestemming wisselt per jaar.

Schoolkamp
Het schoolkamp is voor leerlingen van groep 8 en wordt dit
jaar op 5, 6 en 7 september 2022 georganiseerd. De kosten
hiervan bedragen €90,-.

Rookvrij plein
Sinds 1-8-20 is iedere school verplicht om een rookvrij
schoolplein te hebben. Ook op ons plein is het verboden om te
roken. Dit is aangegeven met het daarvoor bestemde bordje.

Met de ruimte om jezelf te zijn Da Costaschool



Bijlage schoolgids 2022-2023
Da Costaschool

Met de ruimte om jezelf te zijn!

Namen, adressen en bereikbaarheid
Directie
Joke Pater-Griffioen (directeur)
T 0172-61 18 97, E dacostaschool@d4w.nl
T 06-18 69 30 20, E joke.pater@d4w.nl
Annelies Minnaard (lid managementteam)
T 0172-61 18 97, E annelies.minnaard@d4w.nl

Medezeggenschapsraad (MR)
Oudergeleding
Voorzitter: Richard Griffioen
T 0348-502609, E mr.dacostaschool@d4w.nl
Lid: Tom Smit
T 0348-448882, E mr.dacostaschool@d4w.nl

Personeelsgeleding
Martina de Hoog
T 0172-61 18 97, E martina.de.hoog@d4w.nl

Maartje Kapteijn
T 0172-61 18 97, E maartje.kapteijn@d4w.nl

Afgevaardigde GMR:
Hidde Bos. Bereikbaar via mr.dacostaschool@d4w.nl

Activiteiten Commissie (AC)
E ac.dacostaschool@d4w.nl
Joyce Rietveld, Linda Verkerk, Silvia van Veldhuizen, Anke
Boer, Marjolein Notenboom, Cynthia van Leeuwen, Annamarie
Steenhoven, Kirsten de Leeuw, Annelies van der Hek

Interne Begeleiding
Annelies Minnaard – Groep 1 t/m 4
T 0172-61 18 97, E annelies.minnaard@d4w.nl
Trudie Graveland – Groep 5 t/m 8
T 0172-61 18 97, E trudie.graveland@d4w.nl

Interne vertrouwenspersoon klachten
Nelleke van Dixhoorn
T 0172-61 18 97, E nelleke.dixhoorn@d4w.nl

Klachtenregeling
Raadpleeg hiervoor de website.
https://www.d4w.nl/ons-beleid/klachtenregeling/

Vertrouwenspersoon extern
Voor de externe vertrouwenspersoon kunt u contact opnemen
met het team van de GGD.
G.G.D. Midden-Holland, Thorbeckelaan 5, Gouda.
T 088-3083200

Schoolarts
De schoolarts is te bereiken via de G.G.D., afdeling
Jeugdgezondheidszorg.
T 0182-545600 of T 0172-613410

Leerplicht Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Bezoekadres: Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda
Correspondentieadres: Postbus 1086, 2800 BB Gouda
T 0182–588 586 E info@leerlingzakenmh.nl

Passend Onderwijs
Een bijzondere situatie doet zich voor indien een leerling
ondanks extra aandacht niet tot ontwikkeling kan komen
binnen de school. Voor deze leerlingen is een verwijzing naar
onze speciale basisschool Park en Dijk dan vaak de beste
oplossing.

Gegevens van de school
Da Costaschool
Laan van Turkenburg 2
2411 VM Bodegraven
T 0172- 61 18 97, E dacostaschool@d4w.nl
W https://dacostaschool.d4w.nl

Stichting P.C.P.O. “De Vier Windstreken”
De school maakt deel uit van De Vier Windstreken.
Bezoekadres Bestuursbureau
Nieuwe Gouwe Westzijde 1
2802 AN Gouda
T 0182-526719, E info@d4w.nl W www.d4w.nl

Bankrekeningnummer
● Ouderbijdrage: NL42 RABO 03088.12.379 t.n.v.

Da Costaschool Ouderbijdrage

Buitenschoolse opvang
Voor de buitenschoolse opvang werkt de school samen met
Quadrant Kindercentra, Junis Kinderopvang en Het Tuinhuis. U
dient uw kind hiervoor zelf op te geven bij de BSO.
Vanaf 1-11-21 is er in de school op maandag, dinsdag en
donderdag opvang aanwezig zijn. Deze wordt verzorgd door
Quadrant.

Peutergroep “Da Costa”
Peutergroep "Da Costa" begeleidt peuters spelenderwijs in hun
ontwikkeling. Vanaf 2 jaar en vijf maanden zijn kinderen
welkom. Inschrijven kan vanaf het moment dat het kind
18 maanden oud is via www.quadrantkindercentra.nl. De
openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 8:15 tot 11:45
uur. Peutergroep “Da Costa” zit in hetzelfde gebouw als de
school en is verbonden aan Quadrant Kindercentra. Meer
informatie kan ingewonnen worden via:
T   Peuterspeelzaal: 06-57 41 92 92
T   Quadrant Kindercentra: 0182-689 896
W www.quadrantkindercentra.nl

Verslag afgelopen schooljaar
Het afgelopen jaar hebben we ons verdiept in EDI, onder
begeleiding van Alfons flik hebben we met elkaar de manier
van lesgeven afgestemd. Ook het werken met blokplanningen
is nu binnen de school in gebruik. Hierdoor kunnen we sneller
zien welk kind er meer uitdaging nodig heeft of nogmaals een
les aangeboden moet krijgen.
We hebben een start gemaakt met onze nieuwe taalmethode
Staal. De opbrengsten van de cito toetsen laten zien dat dit
een goede keus is. Vooral met spelling zijn de leerlingen goed
gegroeid. Bij de kleuters is het werken met Mijn Kleutergroep
gestart. We zien dat we een mooi overzicht hebben om de
kinderen te volgen door observatie waardoor Cito toetsen bij
de kleuters niet nodig zijn.
We hebben o.l.v. Marijke Dekkers hard gewerkt aan
teambuilding. We zijn blij dat we nu met elkaar werken als
één team en elkaar ondersteunen. Hierdoor is o.a. het
ziekteverzuim drastisch verminderd zodat we ook op een
enkele keer na geen klas naar huis hoefde te sturen.

Plannen dit jaar
Het komende jaar willen we starten met een nieuwe methode
voor rekenen. Afgelopen jaar hebben we onderzocht welke
methode goed bij ons zou passen. De nieuwe methode heet
Getal en Ruimte junior. Om alles uit deze methode te halen en
in te voegen in onze Edi manier van werken worden we
begeleid door Alfons Flik. De leerkrachten worden hiervoor
gefaciliteerd door het eerder genoemde NPO plan. Met al deze
plannen staat er een team klaar, die met de methodes van
deze tijd, klaar is voor goed onderwijs gericht op de toekomst.
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