
 

 

 

Wij zijn !! 
 

 
In deze schoolkalender vindt u praktische informatie. Deze gegevens worden elk jaar in kalendervorm 
aangeboden en geplaatst op onze site https://www.demeander-delfgauw.nl/. Data die voor u van 
belang zijn, vindt u op de papieren kalender op de voorzijde van ieder kalenderblad. Op de achterzijde 
staat praktische informatie op alfabet over het schooljaar 2022-2023. 
Bewaar de kalender goed! Door omstandigheden kunnen data wijzigen. Via de nieuwsbrief wordt u 
daarvan tijdig op de hoogte gebracht. 
Mocht u na het lezen van deze kalender nog vragen hebben, dan kunt u zich altijd wenden tot de 
leerkracht van uw kind of de bouwcoördinator. 
Wilt u kennismaken met onze school, dan nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken met de 
directeur Ivanka Maat. In dit gesprek wordt veel informatie verstrekt. Natuurlijk kunt u uw vragen 
stellen en krijgt u een rondleiding door de school. Uw kind(eren) is (zijn) van harte welkom om bij dit 
gesprek aanwezig te zijn. Tot ziens!! 
 
Nieuwe kinderen en hun ouders heten wij alvast hartelijk welkom op Openbare Basisschool de 
Meander! 
 

A 

• Aanmeldingen 

In verband met de wet Passend Onderwijs kunt u vanaf de leeftijd van 3 jaar uw kind aanmelden op 
onze school. U kunt al eerder een afspraak maken met de directie voor een rondleiding en een 
aanmeldgesprek. In dit gesprek geeft u toestemming om vanaf 3,5 jaar contact op te nemen met de 
peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Nadat wij contact hebben gehad, laten wij u weten of uw kind 
bij ons op school het onderwijs kan krijgen wat bij het kind past.  
Bij oudere leerlingen nemen wij contact op met de vorige school, voordat de inschrijving definitief is. 
Ouders van ingeschreven 3-jarigen worden 6 weken voor de vierde verjaardag van hun kind door de 
leerkracht gebeld om wendagen af te spreken (maximaal 10 dagdelen). Kinderen die na 15 juni 4 jaar 
worden gaan na de zomervakantie naar school. Natuurlijk kunt u altijd met vragen de school bellen.  

• Aanspreekpunt directie bij afwezigheid 

U kunt altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of bij de bouwcoördinatoren Jolene Kerklaan 
(onderbouw) en Iris Kouwenhoven (bovenbouw). 

• Alarm 

Wanneer in Delfgauw een alarmmelding komt via de politie of geluidswagens, houden wij de kinderen in 
school, totdat de situatie weer onder controle is. Ook dit laatste zal via de politie of geluidswagens 
worden gemeld. Bij calamiteiten in school (bijv. brand) hanteert de school een ontruimingsplan, dat 
jaarlijks minimaal twee keer wordt geoefend. Er is ook een ontruimingsplan voor situaties waarbij de 
leerlingen niet in hun eigen groep zijn, zoals tijdens de crea. Bij een weeralarm is het belangrijk dat u 
uw kind(eren) zo snel mogelijk komt ophalen, omdat ook leerkrachten naar huis moeten voordat dat niet 
meer mogelijk is. 

• ARBO 

Een schoolgebouw moet veilig zijn. Daarom zijn wij wettelijk verplicht de school op veiligheidsaspecten 
te onderzoeken alvorens er een gebruiksvergunning wordt afgegeven. De school beschikt over een door 
de brandweer goedgekeurd ontruimings- en calamiteitenplan. Een paar keer per jaar vindt een 
ontruimingsoefening plaats, waarvan één keer onder toezicht van de brandweer. 
De brandslangen en uitgangen worden regelmatig door de brandweer gecontroleerd. Een 
preventiemedewerker zorgt dat bovenstaande onderdelen in orde zijn. 
  

https://www.demeander-delfgauw.nl/


 

B 

• Bedrijfshulpverlening 

Bedrijven, en dus ook scholen, moeten beschikken over een aantal geschoolde bedrijfshulpverleners. In 
het kort komt de taak van deze leerkrachten neer op leiding geven bij ontruiming en calamiteiten en 
het verlenen van eerste hulp bij verwondingen en levensbedreigende situaties. Bij ons zijn Antoinetta 
van Winden, Susanne van Buuren, Anneke van der Blom, Beppie Dirksen, Wendy Datema, Dorith van der 
Kraan, Petra Labeeuw, Ivanka Maat-Dekker, Tessa Molenaar, Ronald van Loenen en Dave Robbemond als 
Bedrijfshulpverlener (BHV-er) geschoold. Aanspreekpunt: Ronald van Loenen. 

• Bijwonen lessen/activiteiten door ouders 

De weekopening/zangkring en de weeksluiting kunnen altijd door ouders/verzorgers worden 
bijgewoond. Wilt u wel even hoesjes om uw schoenen doen voordat u ons speellokaal binnengaat en uw 
mobiele telefoon uitzetten? Heeft u een huilend kleintje, dan is het misschien verstandig dat u de 
speelzaal even verlaat. Verder gaan we ervan uit dat u de hele activiteit bijwoont en niet tussentijds 
binnenkomt of weggaat.  
U bent ook van harte welkom bij de spreekbeurt en de boekbespreking van uw kind. Broer en/of zus 
mogen daar ook bij zijn. 

• Bouwcoördinatoren 

Bouwcoördinator groep 1-4   Jolene Kerklaan (di)  
Bouwcoördinator groep 5-8   Iris Kouwenhoven (di) 
Als u vragen heeft of klachten over de gang van zaken binnen de groep van uw kind(eren), dan gaat u in 
eerste instantie naar de leerkracht. Mocht dit niet naar tevredenheid verlopen, dan kan de 
bouwcoördinator soms aansluiten en verder met u in gesprek gaan, samen met de leerkracht. 
De bouwcoördinatoren zijn medeverantwoordelijk en dus op de hoogte van het reilen en zeilen van de 
groepen die zij onder hun hoede hebben.  
Pas als u deze weg heeft bewandeld en dit niet leidt tot een bevredigende situatie, neemt u contact op 
met de directeur. Er volgt dan een gesprek met bouwcoördinator/leerkracht en directie. 
   

C 

• Cartridges/batterijen 

Om bij te dragen aan een beter milieu hebben wij binnen de school verzamelbakken voor cartridges en 
batterijen. Tonervullingen zamelen wij niet in. De verzamelbakken vindt u in de hal en bij de 
administratie.  
 
 

D 

• Deurbeleid 

De deuren gaan open om 8.00 uur, 11.50 uur (12.05 uur woensdag), 12.50 uur en 14.50 uur. 
De deuren gaan dicht om 8.40 uur, 12.10 uur (12.25 op woensdag), 13.10 uur en 15.10. 
Als de deur dicht is mag u uiteraard altijd naar binnen, maar moet u eerst even aanbellen. 
Bij de weeksluiting op vrijdag gaat de voordeur om 14.20 open en 14.30 weer dicht. Na begin van de 
weeksluiting wordt niemand meer naar binnen gelaten. De voordeur gaat na de weeksluiting uiterlijk 
om 15.00 uur weer open. 
Het rolhek dat de poort tot het plein afsluit is vanaf 12.10 uur tot 12.50 uur gesloten. U kunt dan alleen 
nog het plein verlaten via een van de twee hekken op het plein. Het rolhek wordt gesloten tijdens de 
overblijf i.v.m. de veiligheid van de kinderen. Bij het verlaten van het plein tussen de middag en onder 
schooltijd verzoeken wij u dringend om om de schoolpleinen heen te lopen, omdat het overzicht tijdens 
de overblijf, dan wel het buitenspelen gewaarborgd moet blijven. Dus loopt en fietst u niet tussen de 
kinderen door? Wij zijn verantwoordelijk voor hun veiligheid. 

• Dossierinzage 

Ouders kunnen het dossier inzien van hun kind. De Meander heeft deels nog een papieren dossier en 
deels een digitaal dossier. Geeft u de leerkracht even de tijd om een en ander uit te printen en te 
kopiëren?  



  

Dit zijn de officiële bewaartermijnen voor leerlingdossiers volgens de AVG: 
Leerlingdossier nadat de leerling de school heeft verlaten: 2 jaar. 
Gegevens over leerling doorverwezen naar speciaal onderwijs: 3 jaar. 
Gegevens over verzuim/afwezigheid, in- en uitschrijving: 5 jaar. 
 

E 

• EHBO 

Er is een procedure voor EHBO gevallen afgesproken met beide huisartsen van de huisartsenpraktijk in 
het Medisch Centrum De Meander. Altijd wordt eerst contact met de ouders opgenomen om met het 
kind naar de eigen huisarts te gaan. Zijn de ouders lang onderweg of niet bereikbaar en is de situatie 
verontrustend, dan kan gebeld worden met de praktijk voor advies. In principe is het niet de bedoeling 
om met kinderen naar de huisarts in het Wooncentrum te gaan, als zij daar geen patiënt zijn. Het 
advies van de huisartsen is, als het zo dringend is dat je niet op de ouders kunt wachten, de ambulance 
te bellen. 
 
 

F 

• Fietsen/stepjes/skateboards 

In verband met de grootte van de scholen wordt een fors deel van het plein ingenomen door fietsen. 
Wilt u de fiets van uw kind goed wegzetten, zodat deze geen speelruimte inneemt. Onder de poorten 
kunnen geen fietsen staan op last van de brandweer. Bij de sporthal zijn ook fietsenrekken. Ook daar 
horen de fietsen in het rek, omdat passeren anders niet mogelijk is. Wilt u komen lopen met uw kind als 
u in de buurt woont? Wijst u uw kind erop dat er niet gefietst mag worden op het plein en de stoep. 
De kleine stepjes zijn alleen welkom in de school als ze kunnen worden ingeklapt. Houdt u hier rekening 
mee bij de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen? Het voorkomt de teleurstelling dat het kind er niet 
mee naar school kan. In de pauze kan niet worden gespeeld met skateboards.  
 
 

G 

• Gedragsprotocol 

De Meander heeft een gedragsprotocol ontworpen in samenwerking met de MR. Wij stellen prijs op een 
respectvolle omgang met elkaar. Als u zich inschrijft op de Meander, dan onderschrijft u automatisch 
het gedragsprotocol.   

• Gevonden voorwerpen 

De gevonden voorwerpen zijn te vinden in de hal in de kast. Horloges, sieraden, sleutels etc. worden bij 
de administratie bewaard en liggen daar op het randje voor het raam. Als zaken op het plein of in de 
gymzaal zijn kwijtgeraakt, dan loont het de moeite om bij de andere twee scholen navraag te doen. 
Twee keer per jaar worden alle gevonden voorwerpen uitgestald in de hal en wat niet wordt opgehaald 
gaat daarna naar een goed doel. 

• Gymtijden en –kleding  

De gymlessen van de groep 1 t/m 8 vinden plaats op maandag, dinsdag en donderdag en worden 
gegeven door een vakdocent gym. De groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week gymles. De groepen 
1/2 drie keer per 2 weken. In het begin van het jaar ontvangen de kinderen hun indeling. 
 
Groep 1/2: Graag gym- of turnschoentjes op school afgeven met naam. Deze worden bewaard op 
school. 
Groep 3 t/m 8: Gymmen in T-shirt en korte broek, eventueel in turnpakje. In verband met het gevaar 
van voetwratten zijn ook hier gym- of turnschoenen verplicht. Deze gymspullen gaan gewoon weer mee 
naar huis. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, mogen geen lange broeken, oversized T-shirts, 
horloges of sieraden gedragen worden. Leerlingen nemen vanaf groep 3 een handdoek mee om zich te 
wassen of te douchen, hier is gelegenheid voor. Douchen na de gym wordt gestimuleerd. 
De luizenzak gaat mee naar de gym. 
 



 

 

I 

• Inspectie van het Onderwijs 

Rijksinspectiekantoor:  
Inspectie van het Onderwijs  
Postbus 2730  
3500 GS Utrecht  
Telefoon algemeen: 088-669 60 00  
  
Inspectierapporten zijn op te vragen op de site van de onderwijsinspectie en staan ter inzage op de 
website. 
 
 

J 

• Jaarvergadering 

In oktober van elk schooljaar vindt de jaarvergadering plaats van de ouderraad en 
medezeggenschapsraad. Op deze avond wordt: 

o het bedrag van de ouderbijdrage bepaald; 
o de begroting behandeld en goedgekeurd; 
o het rapport van de kascommissie besproken; 
o de uitslag van eventuele verkiezingen van nieuwe leden voor ouderraad en 

medezeggenschapsraad bekend gemaakt; 
o jaarverslagen van de ouderraad en medezeggenschapsraad besproken en goedgekeurd. 
 

Op deze avond kunnen ouders meepraten over de bovenstaande onderwerpen. Uw inbreng is van 
belang! Wij praten over de voorwaarden voor goed onderwijs voor uw kind!  

• Jeugdbladen- en boeken 

Veel uitgevers van jeugdbladen voorzien de school van reclamemateriaal. Wij hebben daar een selectie 
in gemaakt. De kinderen kunnen zich via de school abonneren op de tijdschriften Bobo, Okkie, Taptoe 
en Hello You. In het begin van het schooljaar kunt u uw kind daarvoor inschrijven via de folders die mee 
naar huis gaan. Kijkt u goed of de strook terug moet naar school of zelf moet worden opgestuurd?  
 
 

K 

• Kamp groep 1 t/m 8 

De Meander gaat met de kinderen op kamp. Wij zijn van mening dat je groepsvorming bevordert door 
met elkaar een nieuwe en leuke ervaring op te doen. 
De groepen 1 t/m 4 gaan een nachtje logeren in een clubhuis van een scoutinggroep in de omgeving. 
Deze groepen gaan met hun eigen klas en eigen juf, ouders gaan mee als kampleiding. De groepen 5 en 
6 gaan 3 dagen weg met elkaar en groep 7 en 8 gaan 4 dagen weg. Op de dagen van de kampweek dat 
de kinderen niet op kamp zijn gaan ze gewoon naar school. 
 
Het op kamp gaan met elkaar maakt deel uit van de visie van de school en is daarom verplicht voor alle 
kinderen. Natuurlijk maken we af en toe een uitzondering voor de allerjongste kinderen die net op 
school zijn. Van hen wordt wel verwacht dat zij overdag aanwezig zijn. 
  



  

 

L 

• Leerplicht 

Een kind wordt leerplichtig op de eerste van de maand, nadat hij/zij 5 jaar is geworden. Kinderen 
komen vanaf hun 4e verjaardag naar school. Zie ‘wenregeling voor kleuters’.  

• Luizen 

Alle kinderen worden na iedere vakantie en na het kamp door ouders uit de eigen groep gecontroleerd 
op hoofdluis. Het protocol verloopt als volgt: Als er luizen zijn geconstateerd krijgt u een brief mee 
naar huis. De kinderen moeten die dag na school door hun ouders worden behandeld. Alle kinderen 
ontvangen een luizenzak van de OR. Indien de luizenzak kwijtraakt of kapotgaat, kunt u een nieuwe zak 
voor € 5,00 kopen bij de administratie. Ouders die mee willen helpen om de luizencontrole te doen, 
zijn welkom!! 
 
 

M 

• Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het 
team. De leden van de MR kunt u vinden op de website. De rechten en plichten van de MR staan 
beschreven in de wet op de medezeggenschapsraad.  
De leden worden zo nodig in oktober gekozen. Zodra bekend is wie namens de ouders als nieuw lid 
zitting hebben genomen, verneemt u dat van ons. 
Correspondentie met de MR verloopt via school. De vastgestelde notulen en agenda kunt u opvragen bij 
de MR, zie link op de site onder het kopje medezeggenschapsraad.  
 
Over de functie van de medezeggenschapsraad volgt hieronder een beknopt overzicht dat is 
overgenomen uit een publicatie van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Sinds februari 
1982 is er een wet medezeggenschap in het onderwijs. De wet regelt de medezeggenschap van ouders, 
leerlingen en personeel op school door middel van een medezeggenschapsraad en een -reglement.  
“De bevoegdheden en taken van de medezeggenschapsraad en haar leden zijn in het kort: 

o bespreken van, meebeslissen over en adviseren in een aantal zaken de school aangaande, 
onder andere ook met het bevoegd gezag (Stichting Scholengroep Holland) 

o bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school 
o voorkomen van discriminatie, in het bijzonder gelijke behandeling van vrouwen en mannen 

bevorderen 
o geheimhoudingsplicht indien het om vertrouwelijke zaken gaat.” 

Scholengroep Holland heeft ook een overkoepelende medezeggenschapsraad voor alle 13 scholen, de 
GMR, waarin zowel leerkrachten als ouders zitting hebben. 
 

N 

• Nieuwsbrief 

De school geeft een nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief vindt u naast allerlei mededelingen over de 
school ook bijdragen van de ouderraad, de medezeggenschapsraad en de tussenschoolse opvang (TSO). 
U ontvangt de nieuwsbrief via Social Schools.  

• Naschoolse opvang (NSO) 

De school heeft contacten met diverse stichtingen voor naschoolse opvang. Er is goed overleg met alle 
instanties om het ophalen van de kinderen zo veilig en zo soepel mogelijk te laten verlopen. De NSO-
kinderen worden opgevangen in de kleutergroepen beneden of in de speelzaal. Daar worden alle 
kinderen heen gebracht en afgemeld. Wij werken samen met SkippyPePijN, ZON, ZieZoo en Plukkebol. 
Ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het afmelden van hun kinderen en het doorgeven van de 
studiedagen.  



 

• Nederlands spreken 

Voor een goede omgangsvorm spreken we met elkaar af waar er op de Meander Nederlands gesproken 
wordt. 

o In het klaslokaal en in de gangen wordt in principe Nederlands gesproken. 
o De leerkracht voert een gesprek met ouders in het Nederlands. Mocht u dit als ouder niet 

kunnen begrijpen dan kunt u zelf een tolk regelen. Een leerkracht mag er ook voor kiezen om 
het gesprek in het Engels te voeren. 

 
 

O 

• Oortjes 

Alle leerlingen vanaf groep 5 ontvangen eenmalig oortjes.  

• Opvang bij ziekte 

Het komt voor, dat een kind onder schooltijd ziek wordt. Wij nemen dan contact met u op, zodat u uw 
kind kan komen ophalen. Het is van belang dat wij op de hoogte zijn en blijven van de juiste 
telefoonnummers. Verder vragen wij u een oplossing te organiseren, zodat uw kind zo snel mogelijk kan 
worden opgehaald.  
Ook vragen wij u dringend om uw kind niet naar school te brengen als het ziek is/aan het worden is. De 
leerkracht kan u verzoeken om uw kind weer mee naar huis te nemen. 
Wilt u ervoor zorgen dat de school u altijd kan bereiken voor dringende zaken? 

• Ouderbijdrage 

De ouderraad steunt de school niet alleen met ideeën en adviezen, maar ook met geld, de 
ouderbijdrage. Het vragen van een ouderbijdrage is aan wettelijke regelingen gebonden. Zie hiervoor 
eventueel de schoolgids onder punt 9.1 Ouderraad. De ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de 
jaarvergadering vastgesteld en de gelden worden beheerd door de penningmeester van de ouderraad. 
De bijdrage is vrijwillig. Toch vragen wij iedereen deze te betalen, omdat het organiseren van een 
aantal activiteiten anders onmogelijk is. Een betalingsregeling behoort tot de mogelijkheden. U wordt 
in de loop van het jaar ter herinnering benaderd door de ouderraad, indien u nog niet hebt betaald. 

• Ouderparticipatie 

“De Meander zijn we samen!”. 
De ouderraad zal u via de klassenapp vragen hulp te bieden bij vieringen zoals Sint en Kerst. 
De leerkrachten zullen u benaderen om uw hulp te vragen voor bijvoorbeeld de creaochtenden, de 
technieklessen of hulp bij uitjes. 
Hebt u geen tijd, dan begrijpen we dat best. Iedereen probeert zijn of haar steentje bij te dragen. Het 
enige wat wij van u echt verwachten op school, is om per gezin minimaal 1x per jaar te helpen bij de 
groepsdoorbroken creatieve ochtend. U kunt zich hiervoor inschrijven via de agenda van Social Schools. 
Dank!  

• Ouderraad  

Vereniging van ouders van leerlingen van de Meander. 
Deze vereniging behartigt de belangen van de ouders van de school en organiseert mede de 
ouderparticipatie. Daarnaast wordt de vrijwillige ouderbijdrage beheerd en erop toegezien dat hiervoor 
activiteiten worden georganiseerd en middelen worden aangeschaft die ten goede komen aan de 
kinderen van de school. 
U bent als ouder/verzorger automatisch lid van de oudervereniging wanneer uw kind(eren) ingeschreven 
zijn op school. De ouderraad vormt het bestuur van de vereniging. Er zal géén contributie worden 
geheven. Wel wordt er gevraagd om een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt vastgesteld 
op de jaarvergadering in oktober. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te vinden op de 
website van school onder het kopje ouderraad of opvraagbaar bij school. 
  



  

• Overblijf (TSO) 

Kinderopvang SkippyPePijN organiseert de overblijf en int ook de gelden. 
Groep 1 t/m 4 luncht in de klas met een TSO-medewerker en gaat daarna naar het schoolplein.  
Groep 5 t/m 8 luncht in de klas en gaat onder begeleiding van een TSO-medewerker naar buiten of naar 
de sporthal om daar lekker te bewegen. 
Voor deze manier van overblijven heeft SkippyPePijN ieder jaar weer overblijfouders nodig.  
Wilt u graag als overblijfmoeder of -vader meehelpen, dan kunt u dit kenbaar maken op het 
aanmeldingsformulier. Onze vaste overblijfkrachten blijven van harte welkom en zeer nodig! 
 
 

P 

• Protocol e-mailgebruik 

Graag goed lezen! 
1. Op de Meander is e-mail een zakelijk middel voor zowel het team als de ouders.  
2. Wij bespreken eventuele klachten en zorgen persoonlijk met elkaar. 
3. Belangrijk is dat u uw e-mail zorgvuldig opstelt, zodat de boodschap overkomt zoals deze is 

bedoeld.  
4. Geef de leerkracht tijd om te reageren op uw email.  
5. Kortom, de mail is bedoeld voor: 

- Het maken van een afspraak. 
- Het toesturen van gevraagde documenten. 
- Inschrijven voor activiteiten. 

Berichten van Social School vallen ook onder dit protocol e-mailgebruik. 
 
 

R 

• Rapporten en rapportmappen 

De Meander heeft een digitaal ingevuld rapport, dat u meekrijgt op papier. In het rapport komt ook een 
persoonlijk werkje van ieder kind. 
De kinderen krijgen hun rapport mee in een multomap, de rapportmap. Mocht het rapport kwijt zijn, 
dan vragen wij u een bijdrage van 10 euro voor een nieuwe rapportmap met logo. De rapportmap blijft 
t/m groep 8 op school. Daarna gaat deze definitief mee naar huis. 
Het is belangrijk om het rapport bijtijds weer mee te geven naar school voor het volgende rapport. Wilt 
u het rapport tekenen voor gezien voordat u het weer inlevert? 

•  (Niet) Roken 

De Meander is een rookvrije school! Dit houdt in dat in school/op het plein niet wordt gerookt. Als 
leerkrachten of ouders toch willen roken, verzoeken wij hen dringend dit buiten het schoolplein en niet 
in het bijzijn van de kinderen te doen.  
 

S 

• Scholengroep Holland (SGH) 

Scholengroep Holland is het bestuur van 13 scholen van Nootdorp tot Zevenhuizen, waar ook de 
Meander onder valt. Zie ook www.scholengroepholland.nl. De Bestuurder is Anke van Vuuren. Het 
bestuursbureau is gevestigd op Eerste Tochtweg 11c, 2913 LN Nieuwerkerk a/d IJssel, tel: 0180-399673. 

• Schoolfotograaf 

Ieder jaar komt een schoolfotograaf om uw kind in groepsverband en individueel te fotograferen. U 
bent uiteraard niet verplicht de foto's te kopen. Van alle broers en zussen die op school zitten wordt 
ook samen een foto gemaakt. 

  

http://www.scholengroepholland.nl/


 

• Schoolgids/schoolkalender/schoolplan 

De Meander heeft verschillende documenten waarmee we ouders informeren over de gang van zaken. 
De schoolgids is een brochure waarin een beeld wordt gegeven van de visie van de school en van de 
activiteiten die daarmee samenhangen. 
De schoolkalender geeft aan wanneer er vrije dagen en activiteiten zijn en op de achterkant van de 
papieren kalender staat op alfabet praktische informatie zoals schooltijden etc. De schoolkalender 
krijgt u per mail toegestuurd en wordt ook nieuwe ouders toegezonden. Als kinderen komen wennen, 
wordt de meest recente kalender uitgereikt. 
Het schoolplan is het beleidsplan van de school. Daarin staan voor vier jaar onze beleidsvoornemens 
gepland zoals de invoering van methodes, Passend Onderwijs etc. Dit plan is door de MR bekeken en 
goedgekeurd. 
De schoolgids, de schoolkalender en het schoolplan staan op de website. 

• Schooltijden 

De deur is geopend vanaf 8.00 uur. Bent u te vroeg, dan wacht u even buiten. Ook als de deur (per 
ongeluk) openstaat, vragen wij u toch even buiten te wachten. 
Maandag  08.30 - 12.00 uur / 13.00 - 15.00 uur  
Dinsdag  08.30 - 12.00 uur / 13.00 - 15.00 uur 
Woensdag  08-30 - 12.15 uur 
Donderdag groep 1 t/m 4  08.30 - 12.00 uur 
Donderdag groep 5 t/m 8  08.30 - 12.00 uur / 13.00 – 15.00 uur 
Vrijdag  08.30 - 12.00 uur / 13.00 - 15.00 uur 
De groepen 1 t/m 4 werken per jaar minder uren en zijn bij ons op donderdagmiddag vrij.  
U kunt bij de kinderopvanginstanties voor deze middag gebruik maken van opvang. 

• Schoolverlaters 

Het voorgezet onderwijs verlangt een onderwijskundig rapport van de basisschool met daarin het advies 
en de verdere gegevens van het kind. De overdracht vindt volledig digitaal plaats. 
Als uw kind naar een andere school gaat, ivm verhuizing etc. zal er een onderwijskundig rapport naar 
de nieuwe school worden gestuurd. In dat verslag staan, naast een algemeen beeld van het kind, de 
prestaties in de verschillende vakken en de gebruikte methoden vermeld. Het leerlingdossier blijft twee 
jaar op school aanwezig.  

• Schoolverzuim 

Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het tijdig absent melden van hun kind(eren). 
Als kinderen er zonder reden niet zijn, moet de groepsleerkracht in de absentielijst de afwezigheid van 
uw kind als ongeoorloofd administreren. De school zal echter eerst naar huis bellen om de reden van de 
afwezigheid te achterhalen.  
Wilt u in geval van ziekte uw kind vóór 8.00 afmelden via Social Schools? De school neemt contact op in 
geval van niet gemelde absentie. Dit doen wij zo snel mogelijk na de aanvang van de les.  
 

T 

• Te Laat? 

Dat kan gebeuren. Is de groep op dat moment in de weekopening/zangkring, dan wacht uw kind in de 
hal bij een van de leerkrachten, dus niet alleen in de groep. Zijn in de groepen spreekbeurten of 
boekbesprekingen aan de gang, dan wacht uw kind even buiten de klas tot dit moment voorbij is. Het is 
te storend als meerdere kinderen dit moment onderbreken. 
  



  

• Teamleden De Meander 

 

Directeur Ivanka Maat (ma-do) 
 

Bouwcoördinator Onderbouw Jolene Kerklaan (di) 
 

Bouwcoördinator Bovenbouw Iris Kouwenhoven (di) 
 

Intern Begeleider Dorith vd Kraan (ma-di, do) 
 

Groep 1/2a Melody Claas (ma-di, do-vrij) 
Lisanne Eisvogel (woe) 

Groep 1/2b  Lisanne Eisvogel (ma-di) 
Bernadet de Kok (wo-vrij) 

Groep 1/2c Beppie Dirksen (ma-woe) 
Joni Rensen (do-vrij) 

Groep 3a Sharona Elgers (ma, do-vrij) 
Petra Labeeuw (di-woe) 

Groep 3b Saskia van der Elst (ma-di) 
Erna Feijge (woe-vrij) 

Groep 4a Anne Koot (ma-vrij) 
 

Groep 4b Jolene Kerklaan (ma, woe-vrij) 
Wendy Datema (di) 

Groep 5a Ronald van Loenen (ma-vrij) 
 

Groep 6a 
 

Ruud Lems (ma-vrij) 

Groep 6b Remco Rouwendaal (ma-vrij)  
Yente Jansen (ma-di) 

Groep 7a Anneke vd Blom (ma-di) 
Iris Kouwenhoven (woe-vrij) 

Groep 7b/8b Susanne van Buuren (ma-do) 
Dave Robbemond (vrij) 

Groep 8a 
 

Antoinetta van Winden (woe-vrij) 
Dave Robbemond (ma-di) 

Gym Tessa Molenaar (ma-di, do) 
 

Plusgroep 
Rekentijgers 
Rekentijgers 

Sharona Elgers (di) 
Sharona Elgers (do middag) 
Saskia van der Elst (do ochtend) 

Ondersteuning/RT 
 

Floor de Feijter (ma-di) 
Remco Rouwendaal (ma-di)  
Dave Robbemond (do) 
Petra Labeeuw (do) 
Eva den Boogert (ma-di, do-vrij) 

Leerkrachtondersteuner Sanne Steentjes (ma-di, vrij) 
 

Onderwijsassistente 
 

Michelle Kolk (di, do) 
 

Specialist gedrag 
Specialist lezen 
Specialist rekenen 
NT2 

Susanne van Buuren (vrij ochtend) 
Antoinetta van Winden (ma middag) 
Saskia van der Elst (do middag) 
Antoinetta van Winden (ma ochtend)  

Administratie Gaby Bolsenbroek (woe, vrij) 
 

Conciërge Tessa van Arum (ma, di, do ochtenden) 

 



 

• Tussendoortjes/traktaties/snoep 

Op de Meander besteden wij aandacht aan gezonde voeding. Sinds 2021 hanteren wij daarvoor een 
“Gruit” beleid voor de pauze van 10 uur. Deze pauzehap is bedoeld als tussendoortje. Dat betekent dat 
de leerlingen tijdens deze pauze alleen groente, fruit of een naturel rijstwafel eten en water of 
(soja)melk drinken. Ook vragen we u om een hartige traktatie te verzinnen met verjaardagen. Voor de 

leerkrachten hoeft u niet iets anders mee te geven. 
 

U 

• Uitjes met de kinderen 

Als ouder bent u nooit eindverantwoordelijk bij het begeleiden van groepjes tijdens een uitje. Mocht er 
iets gebeuren, dan is altijd de school eindverantwoordelijk.  
 
 

V 

• Vakanties en vrije dagen 2022-2023 

Herfstvakantie   22-10-2022 t/m 30-10-2022 
Kerstvakantie  24-12-2022 t/m 8-1-2023 
Voorjaarsvakantie  25-2-2023 t/m 5-3-2023 
Pasen   7-4-2023 t/m 10-4-2023 
Meivakantie  22-4-2023 t/m 7-5-2023 
Hemelvaartvakantie  18-5-2023 t/m 21-5-2023 
Pinksteren  29-5-2023 
Zomervakantie  8-7-2023 t/m 20-8-2023 
 
Het team van de school wordt regelmatig geschoold.  
Studiedagen: 
Dinsdag  08-11-2022 
Woensdag  15-2-2023 
Maandag  03-4-2023 
Vrijdag 23-6-2023 
Op de middag voor de kerst- en de zomervakantie is er geen les. 

• Veilig naar school 

Op de haal- en brengtijden van de scholen kan het chaotisch zijn in de straat. Wilt u uw auto parkeren 
op het terrein bij Albert Heijn of uw kind lopend brengen? Dit scheelt veel verkeersdrukte. Het is voor 
auto’s niet toegestaan om tussen 8.00 en 8.30 uur de Florijnstraat in te rijden. Er wordt regelmatig 
gecontroleerd. Laat uw kind alleen op de fiets naar school komen als dat echt nodig is. Er is een 
chronisch gebrek aan ruimte voor de fietsen en er zijn vaak beschadigingen. Wij zijn daar niet voor 
aansprakelijk.  

• Verjaardagen 

Verjaardagen vieren op school is gezellig en hoeft niet duur te zijn. Het is heel gebruikelijk dat de 
leerkrachten dezelfde traktatie krijgen als de kinderen. De jarige kleuter gaat alle kleutergroepen langs 
met 2 kinderen uit de klas om de leerkrachten te trakteren en de naam op een grote kaart te laten 
schrijven. Groep 3 t/m 8 laten hun jarigen groep 3 t/m 8 bezoeken. Wilt u uw kind niet op snoep laten 
trakteren? De vierde verjaardag wordt niet op school gevierd. 

• Verlof 

Verlof buiten de schoolvakanties wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan. Vraag de directie 
naar de bepalingen. Ongeoorloofd verlof moet door ons worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. Een 
boete en/of een oproep door de leerplichtambtenaar behoort tot de mogelijkheden. Hiermee voldoen 
wij aan de afspraak binnen de scholen van Pijnacker-Nootdorp en houden wij ons aan de Leerplichtwet 
die we verplicht zijn na te leven. De inspectie heeft verder aangekondigd rondom de vakantie te tellen 
op scholen. Hierbij kunnen ook de scholen beboet gaan worden als te veel kinderen ongeoorloofd 



  

afwezig zijn. Houdt u er rekening mee dat een proces-verbaal automatisch inhoudt dat bij het 
ministerie van Justitie een aantekening in uw dossier wordt gemaakt? 

• Verzekeringen 

De kinderen zijn onder schooltijd verzekerd voor ongevallen. Ook ouders vallen onder de verzekering als 
zij met kinderen op stap zijn onder schooltijd. 

• Vulpengebruik 

De kinderen leren schrijven met een potlood. In groep 5 gaan de kinderen met vulpen (Lamy) schrijven. 
De pennen worden eenmalig door school verstrekt. Als een kind een vulpen kwijtraakt dan vragen wij 
de ouders om een nieuwe vulpen aan te schaffen. Bij de administratie kunnen deze voor € 5,00 
aangeschaft worden. 
 
 

W 

• Website 

U kunt onze website bezoeken op het volgende adres: www.demeander-delfgauw.nl. Op deze site staan 
alle activiteiten en verschillende documenten die ook met de kinderen worden meegegeven.  
Daarnaast kunt u het laatste nieuws lezen en leuke foto’s bekijken van de school en uit de groepen. 

• Weekopening/zangkring en weeksluiting 

Tijdens de weekopening/zangkring op maandagochtend en de weeksluiting op vrijdagmiddag zijn ouders 
van harte welkom. Wij vragen u om niet tijdens deze activiteiten binnen te komen of weg te gaan. 
Verder is het vanzelfsprekend dat de mobiele telefoons even uitgaan. Bent u te laat, of is uw kind te 
laat, wilt u dan bij de weekopening/zangkring in de hal wachten en bij de weeksluiting buiten? Tijdens 
de weeksluiting op vrijdagmiddag verzoeken wij u om buiten te wachten tot de deuren opengaan. 

• Wenregeling voor kleuters 

Elke ingeschreven kleuter mag al voor de vierde verjaardag komen wennen. Hierover neemt de 
leerkracht ca. 6 weken van tevoren contact met u op. Uw kind mag maximaal 10 dagdelen komen 
wennen. De kinderen zijn op deze dagen door de school verzekerd. Ze kunnen tijdens het wennen nog 
niet overblijven. 

http://www.demeander-delfgauw.nl/

