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Voorwoord

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Obs De Vierambacht is een openbare basisschool. Dit houdt in dat iedereen, ongeacht geloof, ras of gezindte welkom is. 
‘Samen op één school’ is het streven van het openbaar onderwijs. De school is een voorbereiding op de samenleving waaraan de kinderen 
later gezamenlijk vorm moeten geven. Het is van wezenlijk belang dat begrip en respect voor elkaars opvattingen door de school wordt uitge-
dragen. We vinden het van groot belang dat de school een afspiegeling is van de buurt. De school is gelegen in de deelgemeente Delfshaven 
en wordt bevolkt door kinderen van vele nationaliteiten. Het is daarom verheugend dat de school een afspiegeling van de wijk is. 

Voor u ligt onze jaarkalender gecombineerd met belangrijke stukken uit de schoolgids. De uitgebreide schoolgids kunt u vinden op onze 
website: www.obsdevierambacht.nl. Deze kalender is speciaal voor u samengesteld en we raden u daarom aan deze te bewaren, zodat u bij 
vragen het een en ander kunt naslaan. 

Over alle belangrijke date en informatie van zaken die in een schooljaar spelen, ontvangt u regelmatig een Nieuwsbrief.

Namens het team van obs de Vierambacht

Locatie Nozemanstraat (hoofdgebouw)
Nozemanstraat 75
3023 TM Rotterdam
Tel.: 010-4771883
E-mail: directie@devierambacht.nl
www.devierambacht.nl

Locatie Jagerstraat
De Jagerstraat 22
3022 VP Rotterdam

Locatie Tielestraat
C.P. Tielestraat 12
3023 TD Rotterdam

C.P. Tielestraat en Nozemanstraat
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
•  08.30-12.00 uur
•  13.00-15.15 uur
•  Pauze van 12.00-12.50 uur

Woensdag 08.30-12.30 uur

De Jagerstraat
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
•  08.30-12.15 uur
•  13.15-15.15 uur
•  Pauze van 12.15-13.10 uur

Woensdag 08.30- 12.30 uur

U dient ervoor te zorgen dat uw kind op 
tijd op school aanwezig is; de leerkrachten 
beginnen op tijd met de lessen. 

Van de schooltijden kan worden afgeweken 
in verband met uitstapjes, afwijkende gym-
tijden e.d. U krijgt hiervan altijd bericht.

Schooltijden
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Start schooljaar

IOP-gesprekken

IOP-gesprekken

IOP-gesprekken
MR vergadering

IOP-gesprekken

Koffieochtend* 
Luizencontrole,
 Leerlingenraad

Vergroening 
Nozemanbuurt**

IOP-gesprekken

IOP-gesprekken

Infoavond 
19.30-20.30 uur

IOP-gesprekken

IOP-gesprekken

IOP-gesprekken

IOP-gesprekken

Op tijd
U dient ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school aanwezig is; 
de leerkrachten beginnen om 8.30 uur met de lessen.

* Koffieochtend DJ om 8.45 uur; onderwerp drugs en opvoeding.
** Officiële start vergroening Nozemanbuurt om 11.00 uur door de wethouder, locatie C.P. Tielestraat.
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Oktober 2019

De ouderbijdrage
In deze maand ontvangen wij graag de vrijwillige ouderbijdrage. U heeft per mail een betaalverzoek 
ontvangen vanuit Wis-Collect. Deze activiteiten zijn o.a. het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het suikerfeest, 
excursies, sporttoernooien, schoolreizen, het afscheid van de groepen 8.

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

MR-vergadering

Kinderboekenweek
Leerlingenraad

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Luizencontrole
Leerlingenraad

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Studiedag;
kinderen vrij

Dag van de leraar

Kinderboekenweek

Herfstvakantie Start 
wintertijd
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November 2019

Extra verlof
De school hanteert de regels voor extra verlof die zijn opgesteld door de gemeente, afdeling leerplicht. 
Deze staan vermeld in de brochure ‘Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen’. Zij wijkt hier niet vanaf. 
Dit houdt o.a. in dat er geen extra verlof voor vakanties wordt gegeven.

Week van de 
mediawijsheid

IOP-gesprekken

Thema avond 
19.30-21.00 uur

Week van de 
mediawijsheid

IOP-gesprekken
MR-vergadering

Week van de 
mediawijsheid
Leerlingenraad

IOP-gesprekken

Week van de 
mediawijsheid

Studiedag;
kinderen vrij

Week van de 
mediawijsheid

IOP-gesprekkenIOP-gesprekken



maandagwk dinsdag woensdag donderdag vrijdag za zo

010 - 477 1883
www.devierambacht.nl

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

49

50

51

52

1

December 2019

Rots en Water
Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- 
en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of 
verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag 
en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

IOP-gesprekken

Kerstvakantie

Kerstvakantie

IOP-gesprekken

Kerstvakantie

Kerstvakantie

IOP-gesprekken

Kerstmarkt 
17.00-19.30 uur

Kerstvakantie
Eerste kerstdag

Sinterklaas
‘s middag vrij  

Kerstviering, schooltijden:
8.30-12.00 uur en
17.00-18.30 uur

Kerstvakantie
Tweede kerstdag

IOP-gesprekken

Vrij

Kerstvakantie



Gezonde voeding op de Vierambacht



De medezeggenschapsraad (MR)
We hebben een medezeggenschapsraad 
bestaande uit een ouder- en een 
personeelsgeleding van ieder drie personen. 
Enkele taken en bevoegdheden zijn:
•  Het overleg voeren met de directie;
•  Het bespreken van alle 

schoolaangelegenheden;
•  Het vaststellen van het schoolfonds;
•  De bevordering van openheid en overleg.

Voor informatie en opmerkingen kunt u zich 
wenden tot de voorzitter van de MR: 
Arthur Ooms, leerkracht
p/a Nozemanstraat 75, tel.: 010-4771883
E-mail: a.ooms@devierambacht.nl.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

De ouderraad (OR)
Wij zijn een school met actieve ouders. Het 
is van ieders belang en plezier dat eenieder 
zijn steentje bijdraagt. Daarom is er ook een 
ouderraad. Enkele voorbeelden van de inzet 
van de ouderraad zijn hieronder beschreven.

De ouderraad: 
•  Organiseert activiteiten voor ouders. Dit 

kunnen eigen activiteiten zijn maar ook 
activiteiten die aansluiten bij de school;

•  Levert hand- en spandiensten bij 
activiteiten van de school;

•  Is de ‘antenne’ voor ouders: de leden 
signaleren wat er leeft onder de ouders 
en brengen dit naar voren bij het 
managementteam, de MR of andere 
geledingen van de school;

•  Levert ondersteuning. Dit gebeurt onder 
andere via de verschillende commissies, 
zoals de commissies voor feestdagen, 
voor de sportdag en voor andere speciale 
projecten; 

•  Organiseert samen met de school 
ouderavonden.

Wie meer wil weten over de Ouderraad kan 
contact opnemen via de school of via de 
e-mail: ouderraad@devierambacht.nl. De 
leden van de ouderraad zijn vaak te vinden 
bij de koffieochtenden in de ouderkamers. 

Ouderbetrokkenheid
Het belang van ouderbetrokkenheid, de ou-
derkamer en onze medewerkers ouderbetrok-
kenheid De ouderbetrokkenheid vinden wij 
uiterst belangrijk. Wij staan open voor op- en 
aanmerkingen van onze ouders en willen alle 
ouders graag bij de school betrekken. 
Onze 2 medewerkers ouderbetrokkenheid 
leiden de ouderkamers (op C.P. Tielestraat 
en de De Jagerstraat) en staan altijd klaar 
om de ouders met raad en daad bij te staan. 
Verder hebben zij een brugfunctie tussen het 
onderwijs, de voorzieningen in de wijk en 
de ouders. Ook verzorgen zij de wekelijkse 
koffieochtenden. Er wordt voor de locatie 
C.P. Tielestraat/Nozemanstraat in de hal van 
de C.P. Tielestraat 12 elke vrijdagochtend 
en op de De Jagerstraat in de ouderkamer 
elke woensdagochtend de koffieochtend 
gehouden. Alle ouders zijn hier van harte 
welkom voor een kopje koffie of thee of voor 
een gezellig praatje. 
Onze medewerkers ouderbetrokkenheid 
geven: Taal- en reken ondersteuningslessen. 
Tijdens de drie wekelijkse bijeenkomsten 
krijgt u materiaal mee naar huis waarmee uw 
kind thuis kan oefenen. Hiermee ondersteunt 
u uw kind. De doelstelling van de activiteiten 
is een basis te leggen voor succes.

De ouderbijdrage
De ouderbijdrage is vrijwillig. Uit de 
bijdrage worden de onkosten voor bepaalde 
activiteiten die de school voor uw kind 
maakt betaald. Deze onkosten worden niet 
door de overheid vergoed. Deze activiteiten 
zijn o.a. het sinterklaasfeest, het kerstfeest, 
het suikerfeest, excursies, sporttoernooien, 
schoolreizen, het afscheid van de groepen 8.
Omdat er vanaf december grote kosten 
gemaakt worden, is er afgesproken dat het 
schoolfonds in de eerste week van oktober 
betaald dient te worden.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 
zullen wij de ouderbijdragen en overige 
schoolkosten via WIS Collect  factureren.

Ouders/verzorgers ontvangen hiertoe een 
e-mail van de school vanuit WIS Collect. Via 
deze e-mail kunnen zij rechtstreeks met o.a. 
iDEAL de betreffende factuur betalen. 

Met vragen over facturen en/of betalen 
via WIS Collect, kunnen ouders/verzorgers 
contact opnemen met de administratie van 
school.

Alleen kinderen van ouders die de ouderbij-
drage hebben betaald kunnen meegaan met 
het schoolreisje.

Extra verlof
De school hanteert de regels voor extra 
verlof die zijn opgesteld door de gemeente, 
afdeling leerplicht. Deze staan vermeld in de 
brochure ‘Extra verlof: alleen in bijzondere 
gevallen’. Zij wijkt hier niet vanaf. Dit houdt 
o.a. in dat er geen extra verlof voor vakanties 
wordt gegeven.
De directie is op dit punt gebonden aan 
afspraken met de leerplichtambtenaar van 
de gemeente Rotterdam. 
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Januari 2020

Minervaschool
Wij zijn Minervaschool van Stichting BOOR.
Door het aanbieden van gepersonaliseerd leren kan iedere leerling op zijn eigen niveau 
en tempo leren, dus ook de leerling met een ontwikkelingsvoorsprong.

CITO-M toets

CITO-M toets

CITO-M toets

CITO-M toets
Schoolkeuzemarkt

CITO-M toets
MR-vergadering

CITO-M toets

Kerstvakantie

Luizencontrole

CITO-M toets

CITO-M toets
Leerlingenraad

CITO-M toets

Kerstvakantie

CITO-M toets

CITO-M toets

Kerstvakantie

CITO-M toets

CITO-M toets

CITO-M toetsCITO-M toets
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Februari 2020

Met de fiets of step naar school
Het kan zijn dat uw kind op de fiets naar school komt. De school is niet aansprakelijk 
voor eventuele diefstal, schade etc. De school heeft geen fietsstalling. Hetzelfde geldt 
voor steppen, deze moeten buiten worden vastgezet en mogen niet in de schoolgebouwen.

CITO-M toets

Adviesgesprekken 
groep 8

Voorjaarsvakantie

CITO-M toets

Adviesgesprekken 
groep 8

MR-vergadering

Voorjaarsvakantie

CITO-M toets

Adviesgesprekken 
groep 8

Leerlingenraad

Voorjaarsvakantie

CITO-M toets

Adviesgesprekken 
groep 8

Studiedag;
kinderen vrij

CITO-M toets

Adviesgesprekken 
groep 8

Studiedag;
kinderen vrij

VoorjaarsvakantieVoorjaarsvakantie
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Maart 2020

Lekker Fit! en Lekker Fit Kleuters
Als school nemen wij deel aan het programma Lekker Fit! en Lekker Fit! Kleuters. Dit is een actieprogramma dat door 
de gemeente Rotterdam in het leven is geroepen om kinderen uit de stad meer bewust te laten worden over het belang 
van beweging en gezonde voeding. Vanuit dit programma worden er voor de leerjaren 3 t/m 8 drie bewegingslessen per 
week aangeboden. Deze lessen vinden plaats in de gymzaal en worden door een vakleerkracht verzorgd. 

IOP-gesprekken

IOP-gesprekken

IOP-gesprekken

IOP-gesprekken

MR-vergadering

IOP-gesprekken
Luizencontrole

Verkeersexamen

IOP-gesprekken
Leerlingenraad

Grote Rekendag

IOP-gesprekken

IOP-gesprekken

IOP-gesprekken
Viering Internationale 

Vrouwendag

IOP-gesprekken

Inter-
nationale 

Vrouwendag

Start 
zomertijd
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April 2020

Mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons/smartphones is binnen de school en op de schoolpleinen onder 
de lesgebonden tijd en tijdens de overblijf niet toegestaan. Het meenemen van een dergelijke 
telefoon gebeurt op eigen risico en de school is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging.

Tweede paasdag

Meivakantie
Koningsdag

Meivakantie

Leerlingenraad

Centrale eindtoets
Kamp groep 7

Meivakantie

Viering Paasfeest

Centrale eindtoets
Kamp groep 7

Goede Vrijdag

Centrale eindtoets
Kamp groep 7

Koningsspelen

Eerste 
paasdag

Meivakantie
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Mei 2020

Early Bird
In de groepen 1 tot en met 8 wordt Engels aangeboden als tweede taal volgens de uitgangspunten van 
Early Bird. De groepen 1-2 bieden Engels een half uur per week aan en wordt in de volgende leerjaren 
uitgebreid naar 2 uur per week in groep 7 en 8.

Meivakantie

CITO-M toets

Studiedag;
kinderen vrij

Meivakantie

CITO-M toets
Thema avond 

19.30-21.00 uur

CITO-M toets
MR-vergadering

Meivakantie

Luizencontrole
Leerlingenraad

CITO-M toets

CITO-M toets
Viering Suikerfeest

Meivakantie

Hemelvaartsdag

Meivakantie

Meivakantie

Vrij

CITO-M toets

Suikerfeest

Moederdag

Eerste 
pinksterdag

CITO-M toets
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Juni 2020

Verzuim/absentie 
Als uw kind, om welke reden dan ook, de school niet kan bezoeken, of als uw kind later komt, 
dan moet u dit op dezelfde dag melden. De school is hiervoor telefonisch bereikbaar vanaf 
7.45 uur. Tot 8.45 uur verwerkt de administratief medewerker de registratie van elk verzuim. 

Tweede
pinksterdag

CITO-M toets

Schoolreis

Kamp groep 8
Studiedag;

kinderen vrij
Vaderweek

IOP-gesprekken

CITO-M toets

CITO-M toets

Schoolreis

Kamp groep 8
Studiedag;

kinderen vrij
Vaderweek

IOP-gesprekken
MR-vergadering

CITO-M toets

CITO-M toets
Leerlingenraad

Schoolreis

Kamp groep 8
Vaderontbijt 

De Jagerstraat

CITO-M toets

CITO-M toets

Schoolreis

Kamp groep 8
Vaderontbijt 
Nozeman-CP

CITO-M toets

CITO-M toets

Schoolreis

Kamp groep 8
Vadervoetbaltoernooi

Vaderdag
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Juli 2020

IKEI, ieder kind een instrument
De groepen 1 t/m 4 krijgen één keer in de week zang en muziekles van een vakdocent. 
De groepen 5 en 6 krijgen een keer in de week muziekles en leren een instrument bespelen.
De muzieklessen in de groepen 7 en 8 worden door de leerkrachten van school gegeven.

IOP-gesprekken

Afscheid groep 8

Zomervakantie

Zomervakantie

IOP-gesprekken

Zomervakantie

Zomervakantie

IOP-gesprekken
Leerlingenraad

IOP-gesprekken

Zomervakantie

Zomervakantie

IOP-gesprekken

IOP-gesprekken

Vrij

Zomervakantie

IOP-gesprekken

IOP-gesprekken

Vrij

Zomervakantie

ZomervakantieZomervakantie
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Augustus 2020

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Laatste dag van de 
zomervakantie

Eerste schooldag
31 augustus 2020

Zomervakantie



Tussenschoolse activiteiten (TSA)
De visie van de school m.b.t. de tussen-
schoolse activiteiten: De school kiest voor 
een veilige en gestructureerde inrichting van 
het verblijf van de kinderen tussen de middag. 
•  Leerlingen kunnen zich ontspannen zon-

der schoolse bemoeienis en opladen voor 
het middagprogramma.

•  Leerkrachten maken gebruik van hun (CAO 
geregelde) lunchpauze om te ontspannen 
en bereiden zich voor op de lessen van de 
middag.

•  Er is een lunchpauze van 70 minuten voor 
de kinderen.

•  Wij werken met 2 professionele aanbie-
ders, Humankind en Hutspot, ondersteunt 
door vrijwilligers.

•  De vrijwilligers krijgen interne scholing om 
alles goed te laten verlopen.

•  Er is dagelijks overleg met de groepsleer-
kracht.

De tussenschoolse activiteiten (TSA) wordt 
georganiseerd door Humankind (Nozeman en 
C.P. Tielestraat) en Hutspot (De Jagerstraat). 
Voor alle kinderen bestaat de mogelijkheid 
om tussen de middag op school gebruik te 
maken van deze opvang. Dit is vastgelegd in 
een reglement. De TSA wordt gratis aangebo-
den voor alle kinderen.

Voor- en naschoolse opvang
In het gebouw aan de Nozemanstraat heeft 
Stichting Kinderopvang Humankind een eigen 
ingang o.a. voor haar activiteiten op het gebied 
van voor- en naschoolse kinderopvang. Het 
Kinderdagverblijf/Buitenschoolse Opvang heet 
‘De Hooiman’. De voor- en naschoolse opvang 
wordt op dit moment georganiseerd door: 
•  Stichting Kinderopvang Humankind 
  Hooiman, tel. 010-4783411
•  Stichting Peuter en Co, tel. 010-4253777
•  Hutspot, tel. 010-4667457

De school voldoet door het aanbieden van 
bovengenoemde activiteiten aan zijn wet-
telijke verplichting.

Rots en Water
Doel van het Rots en Water programma is 
het vergroten van de communicatie- en soci-
ale vaardigheden en welzijn bij kinderen en 
jongeren en het voorkomen en/of vermin-
deren van sociale problemen zoals pesten, 
conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
Deze doelstelling wordt bereikt door het 
ondersteunen en bevorderen van de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kind, jongere 
en jongvolwassene (4-18+). Daarbij wordt 
ouderparticipatie gestimuleerd en waar 
mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces 
te betrekken.
Naast het aanbod in de jaargroep blijft ook 
de individuele training bestaan.

Lekker Fit! en Lekker Fit Kleuters
Als school nemen wij deel aan het program-
ma Lekker Fit! en Lekker Fit! Kleuters. Dit is 
een actieprogramma dat door de gemeente 
Rotterdam in het leven is geroepen om 
kinderen uit de stad meer bewust te laten 
worden over het belang van beweging en 
gezonde voeding. Vanuit dit programma 
worden er voor de leerjaren 3 t/m 8 drie 
bewegingslessen per week aangeboden. 
Deze lessen vinden plaats in de gymzaal en 
worden door een vakleerkracht verzorgd. 

Early Bird
In de groepen 1 tot en met 8 wordt Engels 
aangeboden als tweede taal volgens de 
uitgangspunten van Early Bird. De groepen 1 
t/m 4 krijgen 1 uur Engelse les per week aan 
de hand van thematische workshops en spel-
letjes en muziek in de stamgroep. In de groe-
pen 5 t/m 8 wordt dit gedaan aan de hand 

van de methode Backpack. Naast specifieke 
verwerving van Engelse taalvaardigheid 
worden er ook andere lessen (bijvoorbeeld 
muziek) in het Engels aangeboden volgens 
de CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) methode. Dit geschiedt gedurende 
twee uur per week.

Verzuim/absentie 
Als uw kind, om welke reden dan ook, de 
school niet kan bezoeken, of als uw kind 
later komt, dan moet u dit op dezelfde dag 
melden. De school is hiervoor telefonisch 
bereikbaar vanaf 7.45 uur. Tot 8.45 uur 
verwerkt de administratief medewerker de 
registratie van elk verzuim. 

Minervaschool
Wij zijn Minervaschool van Stichting BOOR, 
omdat wij planmatig werken met leerlingen 
met een ontwikkelingsvoorsprong.
De afgelopen jaren hebben wij een ontwik-
keling doorgemaakt in de begeleiding van 
leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. 
Door de invoering van een nieuwe manier 
van werken kan iedere leerling op zijn eigen 
niveau en tempo leren, dus ook de leerling 
met een ontwikkelingsvoorsprong.
Wij zullen in ons aanbod aandacht blijven 
schenken aan onderwerpen als leren leren, 
verdiepen en verrijken en doorzetten.

IKEI, ieder kind een instrument
Dit schooljaar gaan we door met het “IKEI” 
project. 
De groepen 1 t/m 4 krijgen één keer in de 
week zang en muziekles van een vakdocent.  
De groepen 5 en 6 krijgen een keer in de 
week muziekles en leren een instrument 
bespelen. 
De muzieklessen in de groepen 7 en 8 
worden door de leerkrachten van school 
gegeven.



Visie op onderwijs
Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs 
altijd op basis van onze kernwaarden is inge-
richt. Zodanig, dat het onze kinderen helpt 
samen te leven en samen te werken in deze 
maatschappij. Immers, wij bereiden de kin-

deren voor op de toekomst. Elk kind is uniek 
en elk kind heeft talenten. Wij hebben hoge 
verwachtingen van de kinderen en streven 
ernaar om het beste uit ze kinderen te halen. 
We willen kinderen vaardigheden meegeven 
rond samenwerking, communicatie, ICT-
gebruik, creativiteit, kritisch denkvermogen 
en probleemoplossende vaardigheden. Wij 
vinden het ook belangrijk dat zij zich ontwik-
kelen in een houding van zelfvertrouwen, 
zelfkennis, zelfstandigheid en positief gedrag 
en dat zij optimaal zijn betrokken bij hun 
eigen onderwijsleerproces.

Missie
Kwaliteitsonderwijs in een wereldbuurt!
1. Vertrouwen
2. Veiligheid
3. Verantwoordelijkheid
4. Waardering

Mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons/smart-
phones is binnen de school en op de school-
pleinen onder de lesgebonden tijd en tijdens 
de overblijf niet toegestaan. Het meenemen 

van een dergelijke telefoon gebeurt op eigen 
risico en de school is niet aansprakelijk voor 
verlies, diefstal of beschadiging.

Klachtenregeling, vertrouwenspersoon
Op onze school geldt de ‘Klachtenregeling 
openbaar primair en voortgezet onderwijs 
Rotterdam’, aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie primair en openbaar en 
algemeen bijzonder voortgezet onderwijs.
De uitvoerige klachtenregeling is te verkrij-
gen bij de directie.

Het betreft hier bijvoorbeeld klachten die 
kunnen gaan over: het gedrag van het onder-
wijsgevend en het onderwijs ondersteunend 
personeel, het lesprogramma van de school 
en de wijze waarop leerlingen door school 
worden behandeld.

Met instemming van de Medezeggenschaps-
raad hebben we afgesproken dat ouders 
eerst met hun klacht bij de groepsleerkracht 
of de medewerkers ouderbetrokkenheid 
terechtkunnen. Naar aanleiding van de af-
handeling van de klacht kan de directie erbij 
betrokken worden, dit kan zowel mondeling 
als schriftelijk gebeuren.
Van de gesprekken wordt altijd een ouder-
gespreksformulier ingevuld.
Als dit alles niet tot een oplossing leidt kan 
men de klacht schriftelijke aan het bevoegd 
gezag voorleggen. Het aanspreekpunt 
namens het bevoegd gezag bij klachten is de 
bestuurssecretaris. Het bevoegd gezag zal 
proberen te bemiddelen. 

Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
T.a.v. Gerard Drukker
Postbus 23058
3001 KB Rotterdam
Tel.: 010-2540800
E-mail: g.drukker@stichtingboor.nl  

Hiernaast bestaan nog de volgende 
mogelijkheden:
•  Vertrouwelijk bespreken met een externe 

vertrouwenspersoon (ook voor advies 
over de vraag wel of geen klacht in te 
dienen). 
- De heer Paul van Lange
 E-mail: paul@paulvanlange.nl  
 Tel.: 084 0031980
- Mevrouw Jakkie Ames
 E-mail: jakkie_ames@hotmail.com 
 Tel.: 06 13570625

•  Klacht melden bij het landelijk meldpunt 
vertrouwensinspecteurs. Voor klachten 
op het gebied van (seksueel) geweld, inti-
midatie, discriminatie, onverdraagzaam-
heid, radicalisering en dergelijke.

  Tel.: 0900 1113111 (lokaal tarief).
•  Indien u niet tevreden bent met de afhan-

deling van uw klacht door de schoolleiding, 
het bestuur of de externe vertrouwens-
persoon kunt u uw klacht indienen bij de 
landelijke klachtencommissie. 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel.: 030-2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Met de fiets of step naar school
Het kan zijn dat uw kind op de fiets naar 
school komt. De school is niet aansprake-
lijk voor eventuele diefstal, schade etc. De 
school heeft geen fietsstalling. Hetzelfde 
geldt voor steppen, deze moeten buiten 
worden vastgezet en mogen niet in de 
schoolgebouwen.


