JAARBOEKJE

JP HASEBROEKWEG 21
1851 CK HEILOO
WWW.BENEDICTUSSCHOOL.NL
TELEFOON: 072-5331857

De school verstrekt per gezin eenmalig een kleine multomap.
De multomap gaat de basisschoolperiode van uw kind(eren) mee.
U ontvangt jaarlijks nieuwe multomapvulling met daarin opgenomen belangrijke informatie
betreffende het lopende schooljaar 2018-2019. U kunt dan zelf de inhoud vervangen.
De leerlingenlijsten zijn niet meer opgenomen in het kader van de privacywet.

Augustus 2018
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Voor u ligt het jaarboekje 2018-2019.
Aan het begin van het schooljaar proberen wij u zo volledig mogelijk te informeren.
Wijzigingen zijn niet altijd te voorzien en deze zullen wij tijdig via de nieuwsbrief aan u kenbaar
maken. Onderstaande informatie is belangrijk.
Op de kalender staan o.a. vakanties, roostervrije dagen en vrije middagen vermeld voor alle
kinderen. Onverwacht vrij geven doen wij in principe nooit, alleen in geval van calamiteiten.
Gezonde school
De Benedictusschool is aangesloten bij Gezond voorbeeld Heiloo met Appeltje-Eitje beleid.
Als dagelijks tussendoortje om mee te geven naar school zien wij graag een stukje fruit/groente.
Kinderen die geen fruit meenemen krijgen eventueel van school (in overleg met een diëtiste) een
schoolkoekje. Zelf koek of andere tussendoortjes meenemen is dus niet de bedoeling. De
lunchtrommel bevat vanzelfsprekend een 'gezonde' lunch.
Traktaties zien wij, gezien ons schoolbeleid, ook graag gezond en bescheiden. Kinderen trakteren
alleen in de eigen groep.
Privé-afspraken na schooltijd
Het continurooster brengt met zich mee dat kinderen eerder uit school zijn en wij gaan er vanuit dat
het u lukt om afspraken voor controles of therapie na schooltijd, in vakanties of op roostervrije
momenten te laten plaatsvinden. Afwezigheid van kinderen wordt geregistreerd als geoorloofd of
ongeoorloofd verzuim. Absentie zonder reden wordt volgens de regels als ongeoorloofd afwezig
ingevoerd. Verlofbriefjes om verlof aan te vragen kunt u vinden in de hal (Hetloo) van de school.
Weeralarm
Wanneer er door het KNMI een weeralarm code rood of oranje is afgegeven, dan blijven de kinderen
binnen en komen groepen die buiten zijn of in de gymzaal aan de Burenweg, terug naar school.
Schoolnieuws
U kunt zich aan- of afmelden voor het krijgen van een melding als er een nieuwsbericht is geplaatst
op de website van de school. U gaat naar de website en klikt op; benedictusschool-praktische zakennieuwsbrief aan-en afmelden.
Om de verschillende activiteiten beter te spreiden over het schooljaar vindt het schoolreisje plaats
aan het begin van het schooljaar. De leerkracht kan de ouders soms adviseren om een kind (nog) niet
mee te laten gaan op schoolreis.
Peuterspeelzaal Pino
De deuren van peuterspeelzaal gaan vanaf 8.30 uur open en u kunt uw kind nadat de school om 8.30
uur is gestart dan binnendoor naar de peuterspeelzaal brengen.
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Telefoonnummer

Nanda Zonjee (BHV)
1-2A (BHV)
Manon Steenhoek-Rokebrand
1-2B
Heleen Manten
Stefanie Wouters
3
Stephanie Zandbergen
4
Anne van der Veen (onderwijsassistente)
Marianne de Dood
5
Corine van Schenk Brill-Wobbes
Monique Ruiter
5
(BHV)
Sacha Otsen
Laura Duin
6
Paul Vos
Patrick Nordemann (LIO)
Marian Overmeer
7
Ivo Stoop
Paul Verhaar (LIO)
Paul Vos
Esther de Nijs
8
Helen van der Veer
IB – Eefje Zoon-Pieterse
IB-er (BHV)
Directie
Theresia Ruijter-Winder (BHV)
m-d-w-v
(BHV)
Administratie
Liesbeth Louman
w
Via school
Voorzitter Ouderraad
Jelle Koning (vanaf 17-10-18)
06-51469997
Penningmeester Ouderraad
Sascha van der Zande
06-52007901
Voorzitter Medezeggenschapsraad
Eefje Zoon-Pieterse
Via school
Secretaris Medezeggenschapsraad
Tamara Zonneveld
06-16795855
Leden Medezeggenschapsraad
Dennis Nanne (groep 3)
06-25084425
Tamara Zonneveld (gr 5)
06-16795855
Stephanie Zandbergen
via school
Eefje Zoon
via school
Blosse onderwijs
072-5660200
W.M. Dudokweg 47, Heerhugowaard
Postbus 271, 1700 AG Heerhugowaard
Blosse Kinderopvang
Centraal bureau
072-5660200
Buitenschoolse Opvang
Pino peuterspeelzaal (locatie)
0725331857
Contactgegevens school
Benedictusschool
info@benedictusschool.nl
J.P. Hasebroekweg 21
072-5331857
1851 CK Heiloo
www.benedictusschool.nl
BHV= Bedrijfshulpverlener
Meldpunt incidenten/ongevallen:
Eefje Pieterse (aandacht functionaris) en/of Theresia Ruijter-Winder

Schooltijden continurooster
Groep 1 tot en met 8: 8.30 uur tot 14.30 uur.
Op woensdag 8.30 uur tot 12.00.
School open
Vanaf 8.15 uur gaan de deuren open en mogen de kinderen naar binnen. Leerkrachten beginnen om
8.30 uur met de lessen en wij vragen u om hiermee rekening te houden.
Verlof samengevat
Zie schoolgids en website.
De leerplichtambtenaar geeft aan dat alleen onder gewichtige omstandigheden verlof mag worden
verleend en dat wil zeggen: (aantoonbaar) buiten wil en wens gelegen.
Let op: Een wijziging in vluchtgegevens wordt alleen geaccepteerd met een bewijs van de
oorspronkelijke boeking! Er komt een digitale melding van de school bij DUO, die de melding
doorgeeft aan de leerplichtambtenaar.
Gymrooster 2018 – 2019 (Burenweg 2)
Leerkrachten die vanaf 2005 zijn afgestudeerd aan de PABO zijn niet automatisch meer bevoegd om
gymlessen te verzorgen. Op veel scholen geeft dit organisatorisch ongemak. Wij hebben het voor dit
schooljaar weer goed kunnen oplossen. *Vanaf groep 5 is het douchen na de gym gewenst, maar
niet verplicht. Voor sommige kinderen is dat in het begin even wennen. Er zijn gescheiden
doucheruimtes. Onderling kunnen gymtijden op dezelfde dag soms worden geruild.
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*Buitengym vindt plaats op het veld voor de school en vervangt dan de les in het gymnastieklokaal.
*Tegen een geringe vergoeding wordt aan de groepen 5, 6 en 7 vier weken lang schaatstraining
gegeven op ijsbaan De Meent te Alkmaar. Schaatsen vervangt de gymles van die week.
*Uitvallen van een gymles: compensatie
Bij ziekte van een leerkracht zijn wij blij als we tijdig een invaller kunnen regelen voor een groep.
Liever een invaller zonder gymbevoegdheid dan een groep naar huis sturen is ons uitgangspunt. Er
wordt ter compensatie in nood dan langer buitenspel gespeeld. Bij langdurige vervanging (>3 weken)
wordt een gymbevoegde leerkracht uit een andere groep ingezet.
*De leerkracht registreert de kinderen die niet (kunnen) deelnemen aan de gymles om bijvoorbeeld
medische redenen of het vergeten van gymspullen. In principe gaan alle kinderen mee naar de
gymzaal.
*Sport@school regelt gastlessen op basisscholen en vanuit verschillende sportdisciplines komen
kinderen onder schooltijd in aanraking met sporten. Om de gastlessen mogelijk te maken vinden
verschillende acties plaats zoals de Maalwater Run. Benedictuskinderen die deelnemen aan de
jaarlijkse Maalwater Run sponsoren met hun inschrijving een deel van de gastlessen op onze school
en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee.

Allergieouder op de Benedictus
Onder de ongeveer 230 kinderen van onze school zijn een aantal kinderen met een voedselallergie.
Voor de school valt het, met al die verschillende allergieën, niet altijd mee om bij elke activiteit
waarbij getrakteerd wordt aan deze kinderen te denken. Denk aan activiteiten zoals Sinterklaas,
Kerst, Pasen maar ook schoolreis, sportdag of spontane traktaties tussendoor. De meeste ouders
zorgen voor een (nood)trommeltje in de klas zodat hun kind toch een traktatie heeft. Het is het voor
deze kinderen ook leuk om ‘gezond’ getrakteerd te worden. Wij hebben op onze school een allergieouder en bij deze persoon kunnen ouders eventueel met hun vragen over traktaties terecht.
In het kader van de privacywetgeving (AVG) bepaalt u zelf of u, vanwege uw kind met een
voedselallergie, eventueel contact opneemt met de allergieouder. Dat kan via het e-mailadres:
tiborcseperke@gmail.com.
In de mail noteert u: de naam van uw kind(eren), de groep, de leerkracht, de allergie.
De allergieouder kan dan contact met u opnemen om te overleggen wat uw kind zou mogen eten en
wat de doen bij schoolactiviteiten waarbij getrakteerd wordt.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u de school een e-mail sturen of de
allergieouder. Heeft u geen e-mail dan kunt u bellen naar school (0725331857) of naar de
allergieouder (072-5204375).
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Mevrouw Cseperke Tibor (moeder van David en Maarten Roubos)
De Hoge Weijdt 16
1851 ED Heiloo
072-5204375

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG ook op de Benedictusschool. Dat betekent dat wij het belangrijk
vinden om u goed te informeren over het AVG beleid op onze school.
Filmen en fotograferen op school door ouders? Let op de privacywetgeving!
De school is geen openbare plek en daarom is het belangrijk met elkaar regels te delen over de
privacywetgeving (AVG) en wat wij daarin van u als ouder verwachten.
Foto’s en films zeggen iets over de afkomst van leerlingen en dat is bijzonder gevoelige informatie.
Foto’s en films mogen dan ook niet zonder toestemming gemaakt en gedeeld worden vanuit de
wetgever.
Hoe gaat de school om met het fotobeleid?
Het aantal ouders dat met camera's en smartphones foto's maakt of filmt op school is in de
afgelopen jaren flink toegenomen. Deze foto’s komen al snel op Facebook, WhatsApp en andere
social media terecht of worden zonder toestemming gedeeld met derden. En dat is niet de
bedoeling! De school moet namelijk voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek
waar zij (en hun ouders) het risico lopen ongewenst gefotografeerd te worden.
Per 25 mei 2018 is het op de Benedictusschool dan ook niet meer toegestaan om foto’s te nemen of
filmpjes te maken van kinderen in de klas of tijdens alle schoolactiviteiten zoals bijv. de
kunstcarrousel, sportdag, musical, Kerstviering etc.
Wat is wel toegestaan voor ouders?
Als u een foto of filmpje maakt waar uw eigen kind alleen op staat (inzoomen) mag dat uiteraard. Het
kan ook gebeuren dat er namens de school enkele ouders of docenten foto’s nemen tijdens
verschillende schoolactiviteiten. Wij houden in dat geval rekening met de privacywet en
beeldmateriaal voor uitingen plaatsen wij alleen met toestemming. En er zijn enkele ‘foto-ouders’
toegewezen die ervoor zorgen dat kinderen aan het eind van de schooltijd een ‘herinnering’ krijgen
met een verslag van de schooljaren.
Wat is niet toegestaan voor ouders?
Verspreiden van beeldmateriaal en filmpjes, maar ook informatie over kinderen via bijvoorbeeld de
groepsapp is niet toegestaan. En zo kunt u rekening houden met andere ouders die het niet altijd op
prijs stellen dat u foto’s van hun kinderen maakt en/of publiekelijk deelt zonder toestemming of
informatie deelt.
Algemene regels:
• Maak alleen foto’s of close-ups van uw eigen kind.
• Het is niet toegestaan om foto’s of filmpjes te maken in de klas of tijdens schoolactiviteiten
van andere kinderen, al dan niet met uw eigen kind erbij, dus maak foto’s en video’s
alleen voor eigen gebruik tenzij u dit heeft overlegd.
• Overleg met andere ouders eerst of u foto’s van hun kind mag maken en of dat gedeeld mag
worden en zo ja met wie en via welk kanaal.
• Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites, social media en
(Whats)Apps’.
• Het is vanwege de AVG niet toegestaan foto’s van een klasactiviteit met (andermans)
kinderen (zonder toestemming van de leerkracht of betreffende ouders) te delen via een
school Whatsapp-groep. De WhatsApp groep is alleen informatief bedoeld.

Whatsapp-groep
Sommige klassen hebben een WhatsApp-groep om ouders te informeren. De leraar communiceert
met de WhatsApp-coördinator die de informatie met ouders deelt. Het is niet de bedoeling dat
ouders zelf onderling via deze app filmpjes en foto’s verspreiden van andere kinderen. Mocht er toch
iets aan beeldmateriaal vanuit de leerkracht of ouder-coördinator gedeeld worden dan is dat altijd
met toestemming.
Bent u een haarspeld, kledingstuk, lunchtrommel, vriendenboekje of iets anders kwijt van uw kind?
Dan kunt u dat het beste via een briefje op de deur in de klas communiceren of vragen op het
schoolplein. De WhatsApp-groep is vooral bedoeld voor belangrijke (last minute) informatie vanuit
de leerkracht die alle ouders aangaat.
Interessante artikelen voor ouders over verstandig omgaan met foto’s
Behalve dat wij ons willen houden aan de privacywetgeving zijn er nog meer redenen om
terughoudend te zijn met het maken en verspreiden van foto’s en films van (mede)leerlingen. Graag
verwijzen we u naar enkele interessante artikels over de noodzaak om hier – in het belang van uw en
andermans kind - bewust mee om te gaan.
Zie www.benedictussschool.nl/avg voor informatie over AVG en richtlijnen van foto’s op scholen.
Kinderen, opnames en Vlogs: verzoek aan ouders
Wij vragen u om met uw kind de nieuwe wet op de privacy te bespreken en uit te leggen waarom het
niet is toegestaan om foto’s of filmpjes te maken van andere kinderen/klasgenoten en deze
bijvoorbeeld te plaatsen op YouTube of te verspreiden via WhatsApp, Instagram enzovoorts. Voor
kinderen onder de 16 jaar is altijd toestemming nodig van de ouders.
Kinderen overzien zelf nog niet de gevolgen van wat ze onbedoeld kunnen veroorzaken op korte of
langere termijn met beeldmateriaal waar zij zelf of anderen op staan. Wij hopen dat u met uw kind in
gesprek blijft gaan en dat u weet wat zij doen als zij op de computer ‘spelen’ of met een mobiel op
pad zijn. School en ouders kunnen samen werken aan bewust omgaan met social media want de
nieuwe privacywet (AVG) geldt overal.

Kalender schooljaar 2018-2019
Wijziging worden altijd via de nieuwsbrief gemeld.
SEPTEMBER
3
Weer naar school
7
12
14
18
19
20, 25, 26 en 27
21
26
26
28
28
OKTOBER
2
2
3
3
4
8
12
17
18
19
19
20 - 28
29
31
NOVEMBER
7

12.00 uur kinderen vrij i.v.m. studiemiddag team
Start typelessen
Portretfoto’s schoolfotograaf + broer en zus
Prinsjesdag
Studiedag, kinderen vrij
Ouder-Kind gesprekken groep 4 t/m 7, 15 minuten
Techniek
Start verkoop kinderpostzegels gr 7 vanaf 12.00 uur
NIO aanvullende toets deel 1 (aantal kinderen uit groep 8)
Schoolreisje groep 1-5
NIO aanvullende toets deel 2 (aantal kinderen uit groep 8)
Monumentendag groep 8
Voorlichtingsavond groep 7 en 8 Voortgezet Onderwijs, 19.30 uur
Informatieavond groep 3
8.30-8.45 Opening Kinderboekenweek, thema Vriendschap
Kleedjesmarkt op kleuterplein vanaf 12.00 -12.45 uur
Dierendag
12.00 uur kinderen vrij i.v.m. studiemiddag team
Afsluiting Kinderboekenweek (12.45 uur)
Jaarvergadering Ouderraad: 19.30 uur inloop, 19.45 uur aanvang
Kledingactie (kleding voor 09.15 op school inleveren)
Techniek
12.00 uur kinderen vrij i.v.m. studiemiddag team
Herfstvakantie
Weer naar school / luizencontrole
Terugkomavond brugpiepers

30

Nationaal schoolontbijt 1-8
Kinderpostzegels: groep 7 brengt de zegels
Sint Maartenviering op school
Kleuters met lampion naar De Loet
Studiedag, alle kinderen vrij
Techniek
12.00 uur kinderen vrij i.v.m. studiemiddag team
Adviesgesprekken groep 8
Eventueel zorg/adviesgesprekken op afspraak
Oudergesprek groep 3 naar aanleiding van de herfstsignalering
Surprise-museum op school

DECEMBER
3
6
18
19
20
20
22 dec. – 6 jan.

Sinterklaas
Uitslaapuurtje (kinderen kunnen gewoon om 8.30 komen)
Kerststukjes maken
Kerstontbijt
Kerstviering, 12.00 uur vrij,
kerstconcert 17.30 tot 19.00 uur (groep 1-8) De Ter Coulsterkerk
Kerstvakantie

9
9
14
19-23
26
19-23

JANUARI
7
11
14
15
18
21 – 1 febr.
22
Vanaf 29
29

Weer naar school / luizencontrole
Ice games gr 4 t/m 8
12.00 uur kinderen vrij i.v.m. studiemiddag team
Schaatsen groep 5-6-7
Techniek
CITO weken
Schaatsen groep 5-6-7
Intekenen op lijsten voor oudergesprekken
Schaatsen groep 5-6-7

FEBRUARI
5
6
8
8
13
15
16 - 24
25
26, 27 en 28

Schaatsen groep 5-6-7
Studiedag: kinderen vrij
Rapporten mee
Techniek
Adviesgesprekken groep 8
Studiedag, kinderen vrij
Voorjaarsvakantie
Weer naar school / luizencontrole
Oudergesprekken 13.00 uur en 17.00 uur

MAART
1
8
11
15
20
v.a. 21
22
27
28
29
29

APRIL
3
5
8
15
16, 17
18
19 april – 5 mei

MEI
6
10
17
22
29
30 - 31

Carnaval op school: Iedereen mag verkleed komen
12.00 uur kinderen vrij i.v.m. studiemiddag team
Week van Lentekriebels
Kunstcarrousel
12.00 uur kinderen vrij
Kangoeroewedstrijd
Kunstcarrousel
Activiteiten Rekendag
Kledingactie (kleding voor 9.15 uur inleveren)
Kunstcarrousel
Schoolvoetbal 7-8
Aanmeldingsweek VO (onder voorbehoud)

Schoolvoetbal gr 5-6
Schoolvoetbal 7-8
Expositie Kunstcarrousel
Palmpaasstok brengen naar De Loet, groep 4
IEP eindtoets groep 8
Paasviering en Paasontbijt, door kinderen voor kinderen gemaakt.
12.00 uur kinderen vrij en start meivakantie voor kinderen
Meivakantie
1e Heilige Communie

Weer naar school / luizencontrole
Techniek
Benedictusfeest en verjaardag leerkrachten
Sportdag (datum onder voorbehoud)
Groepsfoto’s
Hemelvaart

JUNI
3 t/m 7
7
10
11, 12, 13 en 14
14
17
17 t/m 21
18 - 21
20 – 21
24 t/m 28
26
28
JULI
4
5
5
12 Vrijdag
13 juli – 25 aug.

Citoweken
Kinderen 12.00 uur vrij, studiemiddag team
Pinksteren
Avond-4-daagse
Techniek
Groep 8: bagage inleveren tussen 17.00 en 18.00 uur op school
Citoweken
Groep 8 kamp
Kampnacht groep 6 en 7
Oudergesprekken indien wenselijk
Studiedag: kinderen vrij
Kennismaken met de nieuwe leerkracht volgend schooljaar

Afscheid en musical groep 8
Klassenlunch of High tea verzorgd door en voor leerlingen van groep 8
Rapporten mee
Benedictus Got Talent groep 1 t/m 8, tot 12.00 uur school, tevens laatste
schooldag, kinderen om 12.00 uur vrij
Zomervakantie
Vooroordelenkoffer groep 7
Schoonmaak materialen etc.

AUGUSTUS

Maandag 26 augustus: weer naar school

U bent van harte welkom bij festiviteiten die op de kalender staan vermeld
De sportdagen worden nog ingepland in samenspraak met Sport@School Heiloo.
De datum van de Maalwater Run is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk in april plaatsvinden.

