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Inleiding       
Dit is de jaarlijkse bijlage bij de schoolgids van de  
PCB Meester Lalleman. In deze bijlage noemen we alle zaken die 
handig zijn om direct bij de hand te hebben. Ook worden hier alle 
zaken opgenomen die van jaar tot jaar opnieuw worden 
vastgesteld. We adviseren u om dit blad, samen met de halfjaar 
kalender, bij de hand te houden. Voor een uitgebreide beschrijving 
verwijzen we u graag naar onze schoolgids. Deze kunt u vinden op 
onze website: meester-lalleman@d4w.nl   

 

Schooltijden 

Groep 
ma-di-do-vrij      
    ochtend wo ochtend vrij middag 

1 t/m 4 08.25-14.30 08.25-12.30 
Vanaf 12.00 
uur vrij 

5 t/m 8 08.25-14.30 08.25-12.30  
 

School- en beltijden.  
Vanaf 8.15 mogen alle kinderen naar binnen.  
De schoolbel gaat om 08.25. Alle kinderen moeten dan in de klas 
zijn, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.  
Let op: Ivm de maatregelen van Covid-19 is het helaas nog niet 
toegestaan dat ouders de school inkomen bij het halen en brengen. 
Dit betekent dat de kinderen mogen worden afgezet op het 
schoolplein. 
 
De kinderen en de leerkrachten hebben 30 minuten lunchpauze. De 
kinderen van de groepen 1 t/m 4 spelen onder toezicht van 12.00 
tot 12.30 uur buiten. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 spelen 
onder toezicht van 12.35 tot 13.05 uur buiten. In deze tijd hebben 
de leerkrachten lunchpauze. De kinderen gaan onder 
verantwoordelijkheid van de leerkrachten naar buiten en binnen.  
 

Ziek melden of verzuim melden 
Ziekmelding dient zo snel mogelijk, uiterlijk voor 08.25 uur te 
gebeuren per telefoon. Het telefoonnummer is: 0182-375495. 
Ziekmeldingen kunnen niet per e-mail of Social Schools gedaan 
worden. Voor overige verlof aanvragen dient u van te voren 
contact op te nemen met de directie. 
 
Groepsindeling schooljaar 202-2022 

Groep 1/2A Juf Martha  
Juf Evy 

ma,di,do,vr 
wo 

 

Groep 1/2B Juf Tamara 
Juf Evy 

ma, di, wo 
do, vr 

 

Groep 3 Juf Marcella 
Juf Colinde 

ma, di 
wo, do, vrij 

 

Groep 4  Juf Carola ma, di wo, do 
vrij 

 

Groep 5 Juf Nancy 
Meester Stefan 

ma, di, wo, do 
vrij 

 

Groep 6 Juf Pitty 
Juf Marga 

ma,do, vrij 
di, wo 

 

Groep 7 Meester Dick 
Juf Margreet 

ma, di, vrij 
wo, do 

 

Groep 8  
 

Juf Marjolein 
Meester Ernie 

di, wo, do 
ma en vrij 

 

Onderwijs 
assistente 

Juf Erica  ma,di,do,vr  

Ondersteunend 
leerkracht 

Juf Evy  wo, do, vr om 
de week 

 

Gymleerkracht Meester Daniël ma  

Directie Debby van Rijn 
debby.van.rijn@d4w.nl 
Annemieke de Boer a.i. 
annemieke.de.boer@d4w.nl 

ma, wo, vrij 
 
ma, do 

 

IB Margreet Hoekstra 
margreet.hoekstra@d4w.nl 

 
ma,di 

 

Administratie Monique den Hoedt 
monique.den.hoedt@d4w.nl 

di en wo  

conciërge Ron van der Linden ma t/m vrij  
      
 

       

 

      Gymnastiekrooster in sporthal “de Zuidplas 

Groep Maandag 

 Groep 3 08.30-09.20 uur verzamelen 
bij de Zuidplas 

             Groep 4  09.20-10.10 uur  

Groep 5 10.10-11.00 uur 

             Groep 6 11.00-11.50 uur 

   Groep 7 12.45-13.35 uur 

             Groep 8 13.35-14.25 uur uit bij de 

Zuidplas 

     
 
 

 

Vakanties  

Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 

Kerstvakantie 24 december vanaf 12.00 uur t/m   
7 januari  

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 

Goede vrijdag 15 april  

2e Paasdag 18 april  

Koningsdag  27 april  

Meivakantie 28 april t/m 6 mei  

Hemelvaartsdag  26 mei 

Extra vrij  27 mei 

2e Pinksterdag 6 juni 

Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2021 

Studiedagen  

Maandag  25 oktober 

Woensdag   9 februari 

Vrijdag  25 februari 

Woensdag  25 mei 

Dinsdag  7 juni 
 

 
 
 
     
 
    Startgesprekken met ouders en kind 
    6 t/m 17 september 
 

    Ouder-kind gesprekken 
    Week 11 van 15 november 
 
    Definitief adviesgesprek groep 8 
    Week 24 vanaf 21 februari 2022 
 
    Rapport gesprekken met ouders     
    Week 24 21 t/m  24  februari 
 
    Voorlopig adviesgesprekken groep 7 
    Week 24 van 21 februari 
   
    Rapportgesprekken met ouders (en kind) facultatief 
    Week 39 en 40 20 juni t/m 1 juli 
 
     
    

    Schoolreis en kamp  
   10 mei groep groep 4 t/m 7 
   11 mei groep 1 t/m 3 
   11 t/m 13 mei kamp groep 8 
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Stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken (D4W) 
De PCB Meester Lalleman maakt, maakt deel uit van stichting 
P.C.P.O. De Vier Windstreken.  
Bezoekadres bestuurskantoor:      
Nieuwe Gouwe W-Z 1    
2802 AN Gouda    
tel. 0182-526719 
 
 
Buitenschoolse opvang (BSO) 
Voor de buitenschoolse opvang werken wij samen met:  
 
Buitenschoolse opvang (BSO) Turfhuis Kind & Co 
Oudersvrucht 1 
2841 LN Moordrecht 
www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-moordrecht-
turfhuis/ 
 
IJsselkids Kinderopvang - Kinderdagverblijf, peuteropvang 
en BSO Het Gruttonest 
Pr. Beatrixstraat 15A,   
2841 VS  Moordrecht 
Tel. 0182-379199 
www.kernkinderopvang.nl 

 
                    
Medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over het beleid van de 
school en komt op voor de belangen van personeelsleden, ouders 
en leerlingen. De MR bestaat uit 2 teamleden en 3 ouders. 
Email: mr.pcb.meesterlalleman@d4w.nl  

Oudergeleding:   André Bos (voorzitter) 
                         Tessa Rook 
Teamleden:        Marga de Langen 
                         Margreet Hoekstra       
                          
 
Ouderraad (OR) 
De ouderraad (OR) bestaat uit enthousiaste ouders die allerlei 
activiteiten organiseren in, rond en voor de school. Zij ondersteunt 
het team van de school in praktisch opzicht. 
Email: or.pcb.meesterlalleman@d4w.nl 
Oudergeleding: Mandy Keijzers (voorzitter), Marieke Tolhoek,  
Linda Verboom, Dina van der Wal, Heidi Bos, Iris van Ginkel, 
Nathalie Hofman, Nathalie Hordijk, Arianne Hordijk, Heidy de 
Ruiter van Mourik, Melissa Booiman 
Teamgeleding: Directie 
  
Schoolraad (SR) 
De schoolraad (SR) is een commissie die bestaat uit ouders van de 
school en is de gesprekspartner van de directie betreffende de 
identiteit van de school en de kwaliteit van het onderwijs van de 
school. 
E-mail: mr.pcb.meesterlalleman@d4w.nl 
Oudergeleding: Carolien Noorlander 
                       Frank Gerritsen 
Teamgeleding:  Directie       
                       

ICT 

Carola Koppenaal 
Monique den Hoedt 
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage bedraagt voor 1 kind € 25,00, 2 kinderen 
€45,00, 3 kinderen of meer € 60,00. Hoewel de ouderbijdrage 
vrijwillig is, gaan we ervan uit dat ieder zijn of haar steentje 
bijdraagt. U ontvangt van de administratie  in september het 
verzoek om de ouderbijdrage te voldoen.  
 
 
 

 
 
Klachtenregeling 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 interim-voorzitter van het 
college van bestuur van Stichting de Vier Windstreken, dhr. Rob 
Niehe. 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. 
  
De school is aangesloten bij Stichting Geschillen Commissie 
Bijzonder Onderwijs (Stichting GCBO). 
Postbus 82324,  
2508 EH Den Haag.   
Tel 070-3861697 
Website: www.gcbo.nl 
E-mail: info@gcbo.nl 
 
 

Intern contactpersoon (vertrouwenspersoon) 
Pitty Dijkema 
pitty.dijkema@d4w.nl 
 
Externe vertrouwenspersoon  
GGD Hollands Midden 
Secretariaat Jeugdgezondheidszorg 
Tel: 088-3083342 
E-mail:  externe vertrouwenspersoon@ggdhm.nl 
 
 
CJG centrum jeugd en gezin  Moordrecht ‘De Kraal’ 

Bezoekadres: 
Prinses Beatrixstraat 15a 
2841 VS  Moordrecht 
Tel: 088 – 2542384 
cjgzuidplas.nl 
 

 
Inspectie van het onderwijs 
onderwijsinspectie.nl  
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