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Aanmelden van een leerling op de Horizon
Ruimschoots voordat uw kind de leeftijd van 4 jaar gaat bereiken, kunt u uw kind
aanmelden bij ons op school. De directeur nodigt u uit voor een gesprek en ze laat u de
school zien.
Aan het einde van het gesprek en de rondleiding krijgt u eerst van de directeur een
aanmeldingsformulier mee.
Als u dit heeft ingevuld, voorzien van handtekening(en) en op school heeft ingeleverd,
wordt intern eerst bekeken c.q. besproken of ons onderwijs past voor deze leerling. Dit is
een van de regels van Passend Onderwijs binnen ons samenwerkingsverband
Noordoostpolder. Binnen max. zes weken wordt aan de ouders/verzorgers de uitslag
medegedeeld. Daarna kan uw kind ingeschreven worden middels het invullen van het
inschrijfformulier en is uw kind officieel aangenomen bij ons op school.
Kinderen die door verhuizing bij ons in Ens komen wonen doorlopen in feite hetzelfde
traject als hierboven beschreven. Bij deze categorie is het echter wel van belang dat wij
tijdig de onderwijskundige rapporten van de vorige school onder ogen krijgen zodat ook
wij ons een beeld van het kind/de kinderen kunnen vormen.
Nieuwe leerlingen, ook broertjes en/of zusjes, die vier jaar worden vóór 1 oktober van het
volgend schooljaar, graag z.s.m. aanmelden. Dit i.v.m. de teldatum en het indelen van
groepen en personele bezetting voor dat schooljaar.
Aanvang school
Vanaf 8.30 uur kunnen de kinderen op school komen. Vanwege de Coronamaatregelen
gaan de kinderen direct naar de klas, het buiten spelen voor schooltijd is niet toegestaan.
De kinderen komen binnen via de desinfectiezuil.
In de pauzes gaat er 2x een bel. De eerste is voor het opruimen van de materialen, de
tweede is het signaal voor de start van de lessen. Kinderen die tussen de middag thuis
eten, kunnen vanaf 12.50 uur weer op school terecht.
Momenteel komen ouders niet in de school. De leerkrachten zijn voor- en na schooltijd op
het plein voor korte contactmomenten. Groep 1 t/m 3 wordt bij het weggaan door de
leerkracht naar het hek van het kleuterplein gebracht. Als uw kind door een ander wordt
opgehaald of alleen naar huis mag, dan horen we dat graag om misverstanden te
voorkomen. Kinderen gaan na schooltijd direct naar huis.
Activiteitencommissie en leden
Binnen de school zijn er afspraken gemaakt om de verschillende groepen van vrijwilligers
zo goed mogelijk met elkaar te laten samenwerken. Iedereen heeft namelijk hetzelfde
doel: een school zijn met goede onderwijskwaliteit, die zich tevens kenmerkt door een
grote betrokkenheid van ouders.
Ouders van De Horizon kunnen zitting nemen in de Activiteitencommissie (AC) van de
school. De AC is de verbindingsschakel tussen de ouders en het schoolteam. Jaarlijks
nodigt de AC alle ouders uit voor de jaarvergadering. Op deze avond legt de AC
verantwoording af (ook financieel) over het afgelopen jaar. De AC is

.
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Vanaf 21 september nemen we toetsen van het leerlingvolgsysteem af.
Vanaf 28 september doen we met alle drie de scholen een project beeldend vormgeven rondom
thema Kinderboekenweek “en toen.. ?”

georganiseerd als vereniging en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De AC komt
ongeveer 5 maal per jaar bijeen om plannen uit te werken.
De AC houdt zich bezig met een aantal praktische zaken waaronder het assisteren bij en
het helpen organiseren van o.a. het schoolreisje, het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de
sportactiviteiten.
Tijdens het schooljaar ontvangt u van de penningmeester van de AC een schrijven met
betrekking tot het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage
wordt elk jaar opnieuw tijdens de jaarvergadering door de ouders vastgesteld. De
taakverdeling binnen de AC wordt in de nieuwsbrief vermeld.

Adres bestuur
Adres schoolbestuur Aves Stichting voor primair onderwijs
Postbus 33
8300 AA Emmeloord
0527-249249
Email: info@aves.nl
Website: www.aves.nl
Adreslijsten/leerlingenlijsten
Vanwege AVG mogen er geen adresgegevens meer verspreid worden. Bij de aanvang
van het nieuwe schooljaar kunt u vrijwillig uw gegevens achterlaten op een klassenlijst die
dan vervolgens onder de ouders van de groep verspreid wordt. Zo kunt u eenvoudiger
onderling contact opnemen voor bijvoorbeeld speelafspraken.
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Herfstvakantie: 10 t/m 18 oktober
Contactweek: 19 t/m 23 oktober
Project beeldende kunst: 28 september t/m 30 oktober
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Afmelden van uw kind
Wanneer uw kind niet naar school kan komen, willen wij graag dat u dat aan ons meldt. U
kunt het beste bellen tussen 08.00 uur en 08.35 uur; Wij weten dan, dat we ons over uw kind
geen zorgen hoeven te maken.
Mocht u nog geen contact met ons hebben opgenomen, dan zullen wij na 08.45 uur
contact met u opnemen met de vraag waar uw kind is.
Allergie
Wanneer uw kind een allergie heeft, geef dit dan door aan de
groepsleerkracht. Dan is het voor de leerkracht duidelijk wat wel of
niet toegestaan is als traktatie.
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Het is een wettelijke verplichting dat op school dagelijks meerdere
bedrijfshulp-verleners (BHV-er) aanwezig zijn. De BHV’ers dragen er zorg voor dat in geval
van calamiteiten handelend wordt opgetreden en de hulpdiensten worden ingeschakeld.
Wij vinden de veiligheid van uw kind erg belangrijk, daarom volgen een aantal
leerkrachten van De Horizon de BHV-cursus en zijn zij als zodanig gediplomeerd.
Jaarlijks vinden herhalingsmomenten van deze cursus plaats om de certificaten te
verlengen. Hierbij worden theorie en praktijk opnieuw onder de aandacht gebracht.
Bij ons op school hebben de volgende personen de cursus gedaan: Jolanda Warmolts,
Helma Lohues, Ilona Sluyter, Coringe Koomen, Sandrijn Hameetman en Peter Dekkers. Peter
Dekkers is onze hoofd-BHV’er en tevens veiligheidscoördinator. Ieder jaar houden wij met
de kinderen een ontruimingsoefening/ brandoefening die daarna tijdens een
teamvergadering geëvalueerd wordt. Onze ontruimingsinstallatie wordt jaarlijks
gecontroleerd.
Contactweek
In de contact week kunnen ouders na schooltijd een afspraak maken met de
groepsleerkracht om het werk van de leerling te bekijken en bespreken. Vanwege de
coronamaatregelen kunnen de gesprekken ook telefonisch of via Microsoft teams.
U krijgt een uitnodiging in Parro om u op te geven. De contactweek is dit jaar van 19 tot en
met 23 oktober.
Coronaprotocol
Bij aanvang van het schooljaar 2020-2021 is het Corona protocol van kracht. De
aanpassingen die we binnen de school doen staan hierin vermeld. Vanwege het
Coronaprotocol kunnen een aantal onderwerpen in deze jaargids aangepast zijn/worden.
Gesprek aanvragen
Wij stellen het op prijs wanneer u regelmatig contact met ons onderhoudt om de
ontwikkeling van uw kind te bespreken. Wij van onze kant zullen u zo snel mogelijk
informeren wanneer ons bijzonderheden opvallen die voor u interessant of belangrijk
kunnen zijn. Het voeren van een gesprek via Microsoft Teams is één van de mogelijkheden.
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We nemen de leerling enquête van de Kanjertraining af.
4 november studiedag( kinderen vrij)
25 november groep 1 t/m 4 vrij
10 nov. buitenwerkdag groep 6/7 (reservedatum 17 nov.)
13 nov. buitenwerkdag groep 7/8 (reservedatum 20 nov.)

Gezinsviering
groep 4,5,6
10.00 uur

Wij zijn bereikbaar van 08.00 uur tot 08.30 uur in ons lokaal of op kantoor. Ook na schooltijd
zijn wij bereikbaar tot 17.00 uur. Wilt u er wel op letten dat we soms na schooltijd een
vergadering hebben.
Bij een formeel gesprek wordt door de betreffende persoon aangegeven dat er een
verslag van wordt gemaakt. Dit wordt ook voor gezien/akkoord ondertekend.
Gevonden voorwerpen
Vaak gebeurt het dat er allerlei spullen op school blijven liggen. Deze spullen worden één
periode van vakantie tot vakantie centraal bewaard in een krat naast de voordeur. Wij
streven ernaar om voor iedere vakantie de spullen aan te bieden en daarna op te ruimen
voor het goede doel.
Gezinsvieringen.
In principe bereidt iedere groep bij ons op school een gezinsviering voor. De viering wordt
gehouden in de kerk. Uiteraard is iedereen vrij om deel te nemen aan de viering zelf,
echter aan de voorbereiding op school doet iedereen mee. Natuurlijk gaan we er wel van
uit dat alle kinderen meedoen, we hebben er tenslotte samen aan gewerkt. Het thema
wordt door de werkgroep ’gezinsvieringen’ voorgesteld en uitgewerkt.
U kunt als ouder deelnemen in deze werkgroep. Heeft u interesse, meldt dit dan bij de
groepsleerkracht.
De data van de gezinsvieringen zijn onder voorbehoud gepland samen met de parochie.
Ze staan vermeld in de jaarkalender.
De Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel worden door de parochie voorbereid
buiten schooltijden.
Groepsbezetting
Groep 1/2:
juf Jolanda & juf Sandrijn
Groep 2/3:
juf Helma & juf Anita
Groep 4/5:
juf Caja & juf Ilona
Groep 6/7:
juf Coringe & juf Anouk
Groep 7/8:
juf Emmelien & meester Peter
Leraarondersteuning:
juf Aranka
Gymlessen:
meester Rick
Intern begeleider:
juf Marjolein
Conciërge:
meester Gerard
Directeur:
juf Mariska
De werkdagen vindt u achter het hoofdstuk ‘Team’.
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Sint op school, middag kwartetkampioenschap 5 t/m 8
Kerst onder schooltijd.
Kerstvakantie 19 december t/m 3 januari

Gymnastieklessen
Groep 1/2 gaat op woensdag en vrijdag gymmen in de Sporthal. Hiervoor hebben ze
alleen gymschoenen nodig, liefst met klittenband. Deze kunnen in de gymtas gestopt
worden die aan de kapstok hangt.
Met goed weer hebben de kleuters elke dag spel en beweging op ons eigen schoolplein.
Vanaf groep 3 gymmen de leerlingen verplicht in sportkleding en gymschoenen. Wilt u
erop letten dat deze gymkleding ook wekelijks mee naar huis gaat om te wassen? Bij mooi
weer sporten de leerlingen op het schoolterrein.

Gymtijden/ (-lessen ) (sporthal) ( o.v. )
Maandag
13.00 -13.45 uur
13.45- 14.30 uur
14.30-15.15 uur
Woensdag
9.00-9.45 uur
11.45-12.30 uur
Donderdag
08.45-9.30 uur
09.30-10.15 uur
11.00-11.45 uur
Vrijdag
10.30-11.15 uur
11.15-12.00 uur

groep 6/7
groep 4/5
groep 2/3
groep 1/2
groep 8
groep 2/3 samen met groep 3 van de Regenboog , meester Rick
groep 4/5, meester Rick
groep 6/7, meester Rick
groep 1/2
groep 7/8

Hoofdluis
Het ‘luizenteam’ bestaat uit een aantal ouders. Iedere eerste dinsdagmiddag na een
vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Mocht zich een probleempje
voordoen dan wordt dit gemeld aan de groepsleerkracht. De leerkracht neemt contact
op met het betreffende gezin en maatregelen worden getroffen. Als men niet weet hoe
het probleem behandeld dient te worden, kan men bij apotheek of internet informatie
krijgen omtrent de noodzakelijke maatregelen.
Het luizenteam komt ook in actie wanneer een gezin bij de leerkracht meldt dat er luizen
zijn geconstateerd. Er wordt dan contact opgenomen met het luizenteam en alle kinderen
worden gecontroleerd totdat de school weer luisvrij is. Uiteraard is het zo dat het
luizenteam op school een eerste globale check uitvoert en dat we dan van de ouders
verwachten dat ze aanvullend extra checken. (Het blijft een eigen
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verantwoordelijkheid). Via Parro melden wij indien ook ouders gevraagd worden om hun
kind thuis extra te controleren.
Vanwege de coronamaatregelen is het op dit moment nog niet duidelijk wanneer het
luizenteam weer ingezet kan worden. We vragen u daarom thuis regelmatig te
controleren.
Huiswerk
In groep 6, 7 en 8 krijgen kinderen weleens huiswerk mee. In groep 8 gebeurt dat wat
vaker. Dit als voorbereiding op het vervolgonderwijs. Huiswerk wordt per groep in Parro
vermeld.
Inloopavond
De inloopavond is bedoeld voor de leerlingen die de ouders rondleiden in de groep c.q.
school en hun verhaal erbij vertellen. De inloopavond is dit schooljaar nog niet gepland
i.v.m. het Coronaprotocol.
Jaarplan 2020-2021
In het jaarplan vindt u uitgebreid de acties die wij gepland hebben. Dit jaarplan vindt u
ook op onze website. Hieronder treft u alleen de onderwerpen aan:
1. Individuele cursus/ opleiding vanuit Aves academie;
2. Implementatie Engels methode groep 5 t/m 8
3. Implementatie Rekenmethode groep 1 t/m 8
4. Formatieve evaluatie binnen de school in combinatie met ontwikkelen portfolio
5. ICT-beleidsplan
6. Leergroepen met de onderwerpen kleuterobservatiesysteem,
handschriftontwikkeling, praktijklessen
7. Doorontwikkelen identiteitsonderwijs en burgerschap
8. Uitvoeren risico-inventarisatie (Arbo), waaronder ouderenquête
Jeugdgezondheidszorg (schoolarts) GGD
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Flevoland:
De Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk
als psychosociaal, van alle kinderen en jongeren te beschermen, te bevorderen en te
bewaken. In zowel groep 2 als in groep 7 voeren de jeugdverpleegkundigen van de
afdeling JGZ een Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) uit. Indien mogelijk, vinden
deze onderzoeken op de school plaats. Het doel van deze onderzoeken is het beoordelen
van de gezondheidstoestand, de groei en ontwikkeling (zowel lichamelijk als
psychosociaal) van uw kind. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Flevoland is
telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Overige informatie over
de diensten van de afdeling JGZ, maar ook een breed scala aan folders, is terug te vinden
op de website.
088-0029920
www.ggdflevoland.nl
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Vrijdag 5 en maandag 8 februari groepsbespreking (groep 1 t/m 4 vrij)
Voorjaarsvakantie 20 t/m 28 februari

Kanjertraining
De 5 afspraken die centraal staan bij de kanjertraining!
• We vertrouwen elkaar.
• We helpen elkaar.
• Niemand speelt de baas.
• Niemand lacht uit.
• Niemand doet zielig.

De kanjerlessen worden iedere week gegeven in alle groepen. Tijdens de training worden
vertrouwensoefeningen gedaan, gesprekken gevoerd, opdrachten uitgevoerd en
verhalen voorgelezen. Dit om op een bewuste manier vaardigheden aan te leren en om te
gaan met sociale situaties, inzicht te krijgen in het eigen
gedrag en het effect hiervan op je klasgenoten.
Om ouders ook zoveel mogelijk bij deze werkwijze te
betrekken, wordt er aandacht aan de kanjertraining besteed
op ouderavonden.
Er is een schoolprotocol rondom de kanjertraining en de
schoolregels. Deze is zichtbaar in alle lokalen en heeft een
centrale plek in onze kanjeraanpak. Wilt u meer weten? Er is
een boek te leen bij de leerkrachten waarin de kanjertraining
uitvoerig wordt uitgelegd.

Mobiele telefoon
Uw kind is via de school bereikbaar. Belangrijke mededelingen, die niet tot na schooltijd
kunnen wachten, kunt u via het algemene telefoonnummer doorgeven. Toch vinden
sommige ouders het fijn te weten dat het kind u onderweg kan bereiken als daar
noodzaak voor is. Op school geldt de regel dat de mobiele telefoons onder schooltijd
uitgezet moeten worden. Dit geldt ook voor de pauzes. Houdt u er rekening mee dat de
telefoon op school niet verzekerd is en dit dus voor uw eigen risico is.
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Studiedag
IB/Dir

23 maart continurooster van 8.45-14.15 uur. Alle kinderen eten op school.

Medezeggenschapraad (MR)
De MR is een wettelijk verplicht orgaan en een brug slaat tussen bestuur, directeur /team
en ouders. Vooral beleidszaken van zowel bestuur als school komen hierbij aan de orde. Zij
hebben in sommige gevallen een adviserende stem of
een besluitvormende stem.
Een en ander staat in het MR reglement.
De directeur is adviserend lid die op afspraak
aanwezig kan zijn bij deze vergaderingen.
Karin Davids (namens de ouders)
De vergaderingen zijn openbaar en staan op de
jaarkalender. De MR agenda en de notulen zijn, na
vaststelling, terug te vinden op de site van De Horizon.
Tijdens de jaarvergadering wordt verslag gedaan van
de verschillende onderwerpen die aan bod zijn
geweest.

Nieuwsbrief (Nieuws onder de Horizon)
Om u als ouders goed op de hoogte te brengen van de gang van zaken binnen onze
school, maken we gebruik van een nieuwsbrief. Deze wordt via Parro aan alle ouders
verstrekt. Deze nieuwsbrief wordt twee wekelijks op vrijdag verstuurd.

Onze motto is:
Kom lachend binnen, maar ga ook vooral lachend weer naar buiten!!!
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Paasweekend: 2 t/m 5 april
Koningsspelen 23 april: continurooster MB/BB 8.45-14.15 uur
Aves dag 26 april, alle kinderen vrij
Koningsdag 27 april: alle kinderen vrijdag

Overblijven (tussenschoolse opvang, TSO)
Kinderen kunnen dagelijks (behalve woensdag) overblijven op school. Dit kan zowel
structureel als incidenteel. Het door de ouders meegegeven lunchpakketje wordt
gezamenlijk in een leslokaal opgegeten. Hierna is er tijd om lekker te spelen op het
schoolplein. Indien het weer dit niet toelaat spelen de kinderen binnen.
Op de Horizon wordt het overblijven georganiseerd door een team van vrijwillige
overblijfouders.
Voor de registratie van kinderen en financiële administratie maken wij gebruik van
‘MIJNTSO’.
De kosten bedragen in het schooljaar 2019-2020 € 1,00 per overblijfmoment. Deze worden
achteraf per twee maanden gefactureerd. Ouders ontvangen de factuur via mail en
kunnen binnen 30 dagen per IDEAL betalen.
De aanmeldingsprocedure voor ‘MIJNTSO’ staat op de website van onze school. Lees voor
meer informatie het ‘TSO-reglement KBS De Horizon'.
Uiteraard geeft u bij aanmelding de overblijfdagen door. Aan het eind van ieder
schooljaar geeft u door wat de overblijfmomenten van uw kind(eren) zijn voor het nieuwe
schooljaar.
Indien uw kind een keer niet komt kan u het afmelden via de app of site. Als u dit voor 9.00
uur ’s ochtends doet worden er voor die dag geen overblijfkosten berekend.
Ook kunt op dezelfde wijze uw kind juist aanmelden voor die dag.
De directeur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de TSO en draagt
verantwoording af aan de medezeggenschapsraad. Coördinator Jessica Oosterbroek
verzorgt de dagelijkse organisatie en de financiën. De financiële administratie vindt plaats
onder verantwoordelijkheid van de AC. Indien er een prijswijziging gewenst is heeft de MR,
namens de ouders, instemmingsrecht. Jaarlijks vindt financiële verslaglegging en
verantwoording aan de ouders plaats tijdens de 1e Algemene Ouderavond in het nieuwe
schooljaar.
Het overblijfteam bestaat vaste overblijfkrachten en invalkrachten met voldoende
scholing. Alle betrokken vrijwilligers hebben vooraf een Verklaring Omtrent Gedrag
ingeleverd bij de directeur van de school. Wij proberen voor de rust en herkenbaarheid
voor de kinderen te werken met een zo vast mogelijk TSO-team.
Alleen als we voldoende vrijwilligers hebben kan deze regeling blijven bestaan. We zijn
daarom altijd op zoek naar nieuwe TSO-vrijwilligers. Ook als u niet elke week kunt, hoeft dit
geen enkele belemmering te zijn om u op te geven als vrijwilliger. U krijgt per
overblijfmoment een vrijwilligersvergoeding van € 10,00 .
Als u een actieve bijdrage wilt leveren als vaste overblijfkracht (bijvoorbeeld ieder week of
eens per 2,3 of 4 weken) of als invalkracht dan kunt u contact opnemen met de Jessica
Oosterbroek of mailen naar Overblijven.horizon@gmail.com
Er wordt gewerkt met een rooster dat een aantal keer per jaar wordt opgesteld.
Gebruikelijk is om te plannen ‘van schoolvakantie tot schoolvakantie’. Het rooster van de
overblijfkrachten in schooljaar 2020-2021 staat op internet.
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Wie zich niet aan de regels houdt, kan de mogelijkheid tot overblijven worden ontnomen.
Kinderen die niet overblijven mogen om
12.50 uur weer op het plein spelen.

Parkeren
Bij het brengen en halen van de kinderen is het bij de hoofduitgang erg druk.
We willen u verzoeken om niet voor de school te parkeren en het kerkplein of de Baanhoek
te gebruiken. Zo wordt het wachten van ouders op de fiets of te voet ook mogelijk op de
stoep. Het staat jullie ook altijd vrij om op het schoolplein te wachten.
Parro
We gebruiken de communicatieapp Parro voor de communicatie tussen ouder en
leerkracht. Het kan gekoppeld worden aan ons schoolsysteem en is
volledig AVG-proof.
Via Parro heb je als ouder en als leerkracht alle belangrijke
en leuke informatie bij de hand, netjes verzameld in één app. In de
app ontvangt u wekelijks een groepsapp en tweewekelijks de
nieuwsbrief.
U krijgt van ons bij aanvang een koppelcode in de mail waarmee u
een account kunt aanmaken via de app of talk.parro.com (op
computer).

Pauze-hap
Voor en/of In de pauze van 10.15 uur krijgen de leerlingen de kans om iets te eten of
drinken. We willen ouders erop wijzen dat gezond eten en drinken door ons ook wordt
gestimuleerd tijdens de lessen. Daarom houden we in de groepen 1 t/m 8 drie groente- of
fruitdagen, maandag, dinsdag en donderdag: ouders vragen we dan ook om op deze
dagen alleen iets van fruit of groente mee te geven. We willen jullie vragen om ook op de
andere dagen voor een gezond tussendoortje te kiezen voor de ochtendpauze.

Privacy (AVG)
Als ouder of verzorger moet je ervan uit kunnen gaan dat een school verantwoordelijk
omgaat met de privégegevens van kinderen. Daarnaast hoort uiteraard de privacy van je
zoon of dochter bij de school in goede handen te zijn. We vinden die privacy erg
belangrijk. We doen er dan ook zoveel mogelijk aan om die te beschermen.
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Portfoliogesprekken

Ensyfair 12 t/m 19 juni
Groepsbesprekingen 15 en 17 juni draaien we een continurooster, kinderen eten op school
Kamp 23 t/m 25 juni. Groep 1 t/m 4 vrij.

Het goed organiseren van die bescherming wordt steeds belangrijker. In de huidige
digitale samenleving maakt ook de Horizon namelijk steeds meer gebruik van digitale
leermiddelen. Dat doen we om ieder kind zo goed mogelijk op zijn of haar toekomst voor
te bereiden. Bovendien groeien hiermee de mogelijkheden om op maat les te geven.
Binnen Aves zijn privacy-gedragsregels en afspraken vastgesteld om deze privégegevens
en privacy te beschermen.
U geeft bij de inschrijving op de basisschool toestemming in het kader van AVG, u mag
natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. In het begin van het
schooljaar wordt u gevraagd of er een wijziging is in de toestemmingsbrief die wij hebben
ontvangen.
Roken
Het is verboden binnen de school en op het schoolplein te roken.
Schoolfotograaf
Op 23 september 2020 bezoekt de schoolfotograaf onze school. Hij maakt een groepsfoto
en een portretfoto. Ook mogen broers en zussen samen op de foto. De nabestelling van
de foto’s wordt in een online omgeving direct tussen de fotograaf en de ouders geregeld.
Schooltijden
Groep (onderbouw)
Groep 1 - 2 - 3 - 4
Maandag
08.45 - 12.00
Dinsdag
08.45 - 12.00
Woensdag 08.45 - 12.30
Donderdag 08.45 - 12.00
Vrijdag
08.45 - 12.00

13.00 - 15.15
13.00 - 15.15
vrij
13.00 - 15.15
vrij

Groep 5 t/m 8 (midden- bovenbouw)
Maandag
08.45 - 12.00 13.00 - 15.15
Dinsdag
08.45 - 12.00 13.00 - 15.15
Woensdag 08.45 - 12.30 vrij
Donderdag 08.45 - 12.00 13.00 - 15.15
Vrijdag
08.45 - 12.00 13.00 - 15.15

.

juli 2021
ma

di

wo

do
1

vr

za

zo

2

3

4

10

11

Portfoliogesprekken

6

7

8

9

Schoolreis
groep 3 t/m 6

Slotavond
groep 7/8

Slotavond
groep 7/8
(o.v.)

12.00 uur
vakantie

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Notities

5

Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus

Gedurende het schooljaar 2020-2021 gaan we onderzoeken of er draagvlak is voor andere
schooltijden/continurooster.
Schoolwise/schoolbibliotheek
Sinds 2014 heeft de school een nauw samenwerkingsverband met FlevoMeer Bibliotheek
met betrekking tot de schoolbibliotheek. Alle kinderen op school worden lid van de
Schoolbibliotheek en daarmee worden ze ook automatisch lid van FlevoMeer Bibliotheek.
Zij kunnen dan ook in de bibliotheek in Emmeloord boeken lenen.
De FlevoMeer Bibliotheek zorgt ervoor dat de boeken van de schoolbibliotheek actueel
blijven en levert een bibliotheeksysteem: SchoolWise. Met dit systeem kan de
schoolbibliotheek gerund worden, maar SchoolWise heeft ook een leerlingendeel. Daarin
zit een catalogus waarin de boeken van de schoolbibliotheek en de boeken van de
bibliotheek in Emmeloord te vinden zijn. Verder biedt SchoolWise toegang tot geschikte
websites en filmpjes voor kinderen over allerlei onderwerpen. Kinderen mogen boeken uit
de schoolbibliotheek lenen voor thuis, deze gaan dan mee in een blauwe map om de
boeken zo netjes mogelijk te houden. De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen tweewekelijks
een prentenboek mee met boekenpret.

Team
Mariska Baars
Directeur
Werkdagen: maandag, dinsdag ,
donderdag
m.baars@aves.nl
Marjolein Matijsen
Intern begeleider
Werkdagen: dinsdag, donderdag
m.matijsen@aves.nl

, Aranka Altena
Leraar ondersteuner
Werkdagen: donderdag en vrijdag
a.altena@aves.nl

Peter Dekkers
Groepsleerkracht groep 7/8
Hoofd BHV-er
Veiligheidscoördinator en
Plaatsvervangend directeur,
Werkdagen: maandag t/m vrijdag
p.dekkers@aves.nl
Emmelien Heetebrij-van Eerde
WPO-student groep 7/8
Werkdagen: maandag en dinsdag
e.vaneerde@aves.nl

Coringe Koomen-Spekschate,
Groepsleerkracht groep 6/7,
BHV’er, MR-lid,
Leescoördinator
Stagebegeleider op afstand
Werkdagen: maandag, dinsdag
c.spekschate@aves.nl

Anouk Zieleman-ter Veld
Groepsleerkracht groep 6/7
Werkdagen: woensdag, donderdag en
vrijdagochtend
As.zieleman@aves.nl

Caja Oldeman
Groepsleerkracht groep 4/5
ICT-er
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
c.oldeman@aves.nl

Ilona Sluyter
Groepsleerkracht groep 4/5
Extra ondersteuning leerlingen
BHV’er, MR- lid
Werkdagen: maandag,
donderdagochtend
i.sluyter@aves.nl
Helma Lohues-Bekmann
Groepsleerkracht groep 2/3
BHV’er
Werkdagen: maandag, dinsdag en
Om de week de woensdag
h.bekmann@aves.nl

Anita Daams-van ’t Erve
Groepsleerkracht groep 2/3
Werkdagen: om de week de woensdag
Donderdag en vrijdagmorgen
a.vanterve@aves.nl

Jolanda Warmolts-Doggen
Groepsleerkracht groep 1/2
BHV’er, cultuurcoördinator
Werkdagen: maandag t/m woensdag
j.doggen@aves.nl

Sandrijn Hameetman-de Bruin
Groepsleerkracht groep 1/2
BHV’er, hoogbegaafdheidscoördinator
Werkdagen: donderdag en vrijdag
s.debruin@aves.nl
Rick Pollmann
Vakleerkracht gym
Werkdag: donderdag
R.polmann@aves.nl

Gerard Lijnema
Conciërge
Werkdag: dinsdag

Uren verplicht onderwijs
Basisscholen zijn wettelijk verplicht om per groep een minimumaantal uren onderwijs te
verzorgen. In de groepen 1 t/m 4 moeten de kinderen over een periode van vier jaar 3520
uren naar school (880/jaar).
Voor de groepen 5 t/m 8 gaat het in totaal om 4000 uren (1000/jaar).
Een schooldag mag voor kinderen niet langer duren dan 5,5 uur.
Het urentotaal per week voor onze school is:
Groep 1 t/m 4
: 23 uur en drie kwartier (alleen vrijdagmiddag extra vrij).
Groep 5 t/m 8
: 25 uur en drie kwartier.
Met aftrek van vakanties en vrije dagen komen we dit jaar in het totaal op de volgende
aantal uren:
Onderbouw groep 1 t/m 4
: 888,25 uur
Midden- bovenbouw groep 5 t/m 8
: 1004,25 uur
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
10 oktober t/m 18 oktober 2020
Studiedag
4 november 2020 ( kinderen vrij)
Kerstvakantie
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Vrije dag groep 1 t/m 4
25 november 2020, 5 en 8 februari 2021
Voorjaarsvakantie
20 februari t/m 28 februari 2021
Paasweekend
2 april t/m 5 april 2021
Studiedag Stichting
26 april 2021 (kinderen vrij)
Koningsdag
27 april 2021
Meivakantie
1 mei tot en met 16 mei 2021
Hemelvaartweekend valt in de meivakantie
Pinkstermaandag
24 mei 2021
Kamp, groep 1 t/m 4 vrij
23 juni t/m 25 mei 2021
Zomervakantie
10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021
Continurooster 8.45-14.15 uur
23 maart 2021, 23 april 2021, 15 en 17 juni 2021

Verjaardagen
Verjaardagen van leerlingen worden i.o.m. de groepsleerkracht binnen de groep gevierd.
De kinderen mogen op hun verjaardag trakteren. U kunt navragen hoe laat dit gaat
gebeuren. Voor de eventuele traktatie aan de leerlingen en de leerkracht(en) vragen wij
om een gezonde traktatie te geven. Op internet vindt u leuke, goedkope traktaties.
Nogmaals wijzen wij erop dat wij graag dezelfde traktatie ontvangen als de leerlingen. De
jarige job wordt in het ’zonnetje’ gezet die dag en ontvangt een verjaardagskaart waarop
alle leerkrachten hun gelukwens schrijven.
Verjaardagen van leerkrachten worden ook gevierd. Deze dag staat
dan in het teken van een lesvrije dag: spelletjes, drama, knutselen,
puzzels, quiz ed. Het mooiste wat de kinderen ons kunnen geven is
iets wat ze zelf hebben gemaakt of voorbereid voor deze dag. In de
groepsmail zal worden vermeld wanneer de leerkrachten hun
verjaardag vieren met de leerlingen.

Verlof / leerplicht
Soms kan een kind extra verlof krijgen. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen. Denk
aan een begrafenis of een huwelijk. Voor deze gevallen zijn duidelijke richtlijnen waaraan
wij ons aan moeten houden om extra verlof te geven. Indien er een ongeoorloofd verzuim
is, is de school bij wet verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te melden.
Het geven van toestemming verloopt via vaste stappen. Deze zijn mei 2017 vastgesteld
door Aves, stichting voor Primair Onderwijs. Wij zijn bij het geven van verlof verplicht ons
aan deze stappen te houden. Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakantie
verloopt altijd via de schoolleiding.
Voor bezoek aan de tandarts, orthodontist e.d. vragen we u een verlofbriefje in te vullen.

Vervanging zieke leerkracht
Middels de vervangingspool van Aves gaan we ervan uit dat we een vervanger kunnen
krijgen. Indien dit niet lukt dan proberen we in eerste instantie een niet werkende parttimer
te vragen. Indien er geen oplossing is te vinden voor de zieke collega, volgen we
onderstaand beleid:
Indien er geen invaller beschikbaar is, zorgt de school de eerste dag voor opvang.
Als er een invaller nodig is voor groep 4 t/m 8 dan worden de leerlingen uit deze groepen
verdeeld over de groepen. Indien een onderbouwleerkracht ziek is, wordt ze vervangen
door een bovenbouwleerkracht. De groep van de bovenbouwleerkracht wordt dan
verdeeld over de andere groepen. We zullen gedurende die dag alles doen om
vervanging te vinden. Alleen als dit niet lukt, zult u die dag een bericht ontvangen dat de
kinderen de volgende dag geen les hebben. U wordt altijd tenminste de dag van tevoren
op de hoogte gesteld. Als een ziektegeval langer duurt, blijven we proberen om een
invaller te vinden. Mocht dat onverhoopt na enkele dagen nog niet gelukt zijn, dan gaat
een leerkracht uit een andere groep de lessen verzorgen. Die andere groep blijft dan thuis,
dit alles om achterstanden te voorkomen. Het naar huis sturen wordt altijd gemeld bij Aves,
de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie.
Vanwege de RIVM-richtlijnen Corona kan het de komende tijd voorkomen dat we meer
met vervangingsproblematiek te maken krijgen. We vragen hiervoor uw begrip.
Vervoer
Bij uitstapjes, excursies, etc. wordt regelmatig gebruik gemaakt van het vervoer van
leerlingen door ouders / vrijwilligers. Ouders/vrijwilligers die zich hiervoor aanmelden dienen
over een geldige inzittenden verzekering te beschikken! Wij raden aan geen kinderen op
de voorstoel te plaatsen of het moet uw eigen kind zijn. Stoelverhogers is voor de jongere
kinderen aan te raden.
Verzekeringen
Een ongeval zit in een klein hoekje, vooral bij schoolgaande kinderen die soms zo opgaan
in hun bezigheden dat ze hun omgeving vergeten. Om deze reden heeft het bestuur een
collectieve ongevallenverzekering afgesloten die dekking biedt tijdens het verblijf op
school, schoolreisjes en andere schoolse activiteiten. Om elke onduidelijkheid te
voorkomen gaan we ervan uit dat elke ouder voor zijn kind(eren) een wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering evenals een zorgverzekering heeft afgesloten.
De school is nooit aansprakelijk voor het kwijtraken van of schade aan spullen die uw kind
ongevraagd mee naar school neemt en voor schade aan brillen, kleding en
aansprakelijkheidsschade.
Website
De Horizon heeft de beschikking over een eigen website. Op 29 juni 2020 is de vernieuwde
website gelanceerd. Er is hierop ook een prachtig promotiefilmpje te zien. Op onze website
kunt u actuele gegevens van de school vinden.
Wijkagent
Ens heeft een wijkagent Jan Huizingh.
U kunt eventueel via school met hem in contact komen.
Wij hebben incidenteel contact met elkaar.
Algemeen nummer
0900 - 8844

Eigen aantekeningen

