3. PRAKTISCHE INFORMATIE

3.1 Schooltijden/vakanties/vrije dagen (dagdelen)
 Schooltijden/Continurooster
Schooltijden:
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 hebben we een vijf gelijke dagen continurooster
ingevoerd. De leerlingen uit alle groepen volgen elke dag van 8.30 uur tot 14.15 uur
lessen. Om de lessen op tijd te laten beginnen gaan de kinderen om 08.25 uur naar
binnen.
Tot 8.30 uur kunt u informatie aan de leerkracht doorgeven of met de leerkracht een
afspraak maken om over uw kind of andere zaken te spreken. In het belang van de
effectieve leertijd willen we om 8.30 uur beginnen met ons lesprogramma en verzoeken u
vriendelijk doch dringend het lokaal om deze tijd te verlaten.
De leerlingen moeten in acht schooljaren minimaal 7520 klokuren maken (minimaal 940
klokuren per jaar). Natuurlijk is het toegestaan meer uren te maken en dat gebeurt op
onze school ook. Op de Dr. Ariëns was voor de invoering van het continurooster een
verschil in klokuren tussen de onderbouw en de bovenbouw. Vandaar dat op dit moment
de gehele bovenbouw nog niet terug kan naar minder uren. Omdat het voor de ouders
veel praktischer is dat hun kinderen gelijktijdig ’s morgens naar school en ’s middags naar
huis gaan, hebben we voor de volgende indeling gekozen:
Onderbouw: De kinderen hebben pauze van 12.00 uur – 12.45 uur. In die tijd wordt
gegeten en buiten gespeeld. Er wordt 5 x 5 uur = 25 uur per week onderwijs gegeven.
Het totale aantal uren voor de onderbouw bedraagt dit schooljaar daardoor 957 uur.
Bovenbouw: Tijdens het eten, van 12.00 uur tot 12.15 uur, staan onderwijsactiviteiten op
het programma. Van 12.15 uur tot 12.45 uur wordt buiten gespeeld Er wordt 5 x 5 ¼ =
26 ¼ uur per week onderwijs gegeven. Het totale aantal uren voor de bovenbouw
bedraagt dit schooljaar 1005 uur.
Vanaf het schooljaar 2020-2021 zijn de extra uren voor de bovenbouw niet meer
noodzakelijk. In overleg met de MR kan er dan gekozen worden voor aanpassing van de
schooltijden, een andere pauzeregeling, meer ingeplande studiedagen voor het schoolteam
etc.
Continurooster:
Wij zijn overgestapt op een continurooster op de uitdrukkelijke wens van het overgrote
deel van de ouders.
Voor wat betreft de organisatie:
• Indien we er ook dit jaar in slagen voldoende hulp van ouders te krijgen in de
middagpauze zijn er geen extra kosten. Daarmee zijn we als school redelijk uniek.
• De leerlingen krijgen voor het speelkwartier in de ochtenduren de gelegenheid voor
een tussendoortje en van 12.00 uur tot 12.15 uur is er tijd voor het middageten.
• Wij gaan ervan uit dat de kinderen gezond eten en drinken meekrijgen van huis.
• Graag het eten en drinken meegeven in een trommel en een beker. Allerlei andere
verpakkingen worden door de leerlingen weer mee naar huis genomen. Deze regel
hebben we ingevoerd om de hoeveelheid afval laag te houden. Enerzijds omdat
leerlingen lang bezig zijn met het verzamelen van het afval, anderzijds omdat onze
container enorm snel vol was.

 Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

21-10-2019
23-12-2019
24-02-2020
13-04-2020
27-04-2020
21-05-2020
01-06-2020
13-07-2020

t/m
t/m
t/m

25-10-2019
03-01-2020
28-02-2020

t/m
t/m

08-05-2020
22-05-2020

t/m

21-08-2020

 Vrije dagen (dagdelen)
Er zijn nog andere dagen waarop de kinderen vrijaf hebben en voor de leerkrachten
studiedagen worden gepland.
De extra vrije dagen/dagdelen in het schooljaar 2019-2020:
dinsdag 15 oktober
vrijdag 6 december
vrijdag 21 december
donderdag 6 februari
vrijdag 10 april
dinsdag 2 juni
woensdag 17 juni
vrijdag 10 juli

8.30 – 14.15 uur
8.30 – 14.15 uur
vanaf 12.00 uur
8.30 – 14.15 uur
8.30 - 14.15 uur
8.30 – 14.15 uur
8.30 - 14.15 uur
vanaf 12.00 uur

studiedag team
studiedag team
start Kerstvakantie
studiedag team
studiedag team
studiedag team
studiedag team
start zomervakantie

Extra vrije dagen voor groep 1a
De ervaring leert ons dat een eerste schooljaar voor groep 1a nogal vermoeiend is. Om
alle nieuwe indrukken de ruimte te geven, krijgen de leerlingen van groep 1a extra vrije
dagen.
Vanaf woensdag 8 januari tot aan de zomervakantie, hebben de leerlingen van groep 1a
op woensdag geen school.
3.2 Groepsindeling 2019-2020
Onze school heeft de laatste jaren te maken met een terugloop van het aantal leerlingen.
Uitgaande van een gemiddeld aantal leerlingen van 25 per groep kunnen we eigenlijk geen
vijf groepen meer samenstellen. De financiële middelen vanuit het rijk zijn hiervoor ook
niet toereikend. We zullen voor vijf groepen dus een deel van onze financiële reserves
moeten aanspreken.
De keuze voor vijf groepen is voortgekomen uit de wens om relatief kleine groepen
te vormen.
Na overleg met de medezeggenschapsraad is goedkeuring verleend aan onderstaande
groepsindeling:

Groep Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1-2

Marga

Marga

Marga

Carin

Carin

3

Cindy

Cindy

Cindy

Merel

Merel

Merel

Merel

4-5

Madelon

Madelon

Madelon

Kyra

6-7

Willemien

Willemien

Marion
Britt

Willemien

Willemien

7-8

Marion

Marion

Marije

Marije

Marije

Britt

Britt

Cindy

Merel

Kyra

Enkele opmerkingen:
• De groepen 1, 2 en 3 worden 's middags samengevoegd. Op deze manier komen
we meer tegemoet aan het spelend leren. Dit maakt de overgang van groep 2 naar
groep 3 gemakkelijker.
• We streven er elk jaar na niet meer dan twee leerkrachten voor de groep te
plaatsen. Dat is ook dit jaar weer voor het overgrote gelukt. Op sommige
momenten kunnen we er niet aan ontkomen dat ook een derde leerkracht in een
groep werkzaam zal zijn. We scheppen hiermee mogelijkheden om een leerkracht
in te zetten voor andere werkzaamheden. Die kunnen variëren van de begeleiding
van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften tot collegiale ondersteuning.
• We hebben veel inval leerkrachten nodig. Dit is in verband met het zwangerschapsen ouderschapsverlof van drie collega’s. Daarom ziet u in het overzicht op
meerdere plaatsen dubbele namen staan.
• De invalleerkracht voor groep 3 is Merel Startman. Zij werkt op dit moment al bij
ons op school in groep 6 / 7 voor de vervanging van Madelon Haarlink. Britt Vogt
en Kyra Vrielink zijn de andere vervangers. Beide hebben in het verleden op onze
school stage gelopen.
• Joyce Westendorp, onze onderwijsassistent, wordt voornamelijk in de middenbouw
ingezet als extra ondersteuning in die groepen.
• Rond de kerstvakantie verwachten we de collega’s die met verlof zijn weer terug op
school. Dan zullen enige aanpassingen verricht moeten worden.
• Rian Pot is aan onze school verbonden voor de plusklas (samen met BS Holthuizen)
en het onderwijs voor meer begaafde leerlingen.
Speciale taken:
Directietaken:
IB-taken:
ICT-taken:
Rots & water:
Plusbeleid:

Els Wielens
Carin Smeenk
Cindy Wentink / Marije Sonderen
Marion Pelle / Willemien Lohues
Rian Pot

maandag, dinsdag, donderdag
maandag en dinsdag
woensdag middag
donderdag ochtend
dinsdag

3.3 Oudergesprekken/ouderavonden
 Ouder-kind-leerkracht gesprekken
Rapportgesprekken:
Omdat wij het van belang vinden de kinderen meer bij hun eigen ontwikkeling te
betrekken zijn we enige jaren geleden begonnen met ouder-kind-leerkracht gesprekken.
We gaan daarbij uit van een tijdsduur van 15 minuten. De ouders kunnen in de week
voorafgaand aan de gesprekken de intekenlijsten op school invullen.
In september hebben we, in plaats van de informatieavonden, kennismakingsgesprekken.
Dat organiseren we op dezelfde manier als de ouder-kind-leerkrachten gesprekken.
In november gaan de gesprekken voornamelijk over het sociaal-emotioneel welbevinden.
In februari staan voornamelijk de vorderingen op leergebied centraal.
In het begin kwamen de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 bij de
gesprekken met hun ouders mee naar school.
De ervaringen van zowel de leerkrachten als de ouders waren positief. Alleen voor de
kinderen uit groep 1 bleek het nog niet zo zinvol om ze bij de gesprekken te betrekken.
We hebben daarom besloten dat de kinderen uit de groepen 2 tot en met 8 bij beide
gesprekken meekomen naar school. De kinderen uit groep 1 zijn bij de gesprekken niet
meer aanwezig.
Het is de laatste jaren voorgekomen dat de ouderavonden voor de leerlingen van groep 8
naar een andere datum werden verplaatst. Dit in verband met het schooladvies en de
eindadvisering met betrekking tot het voortgezet onderwijs.

Groepen 1 tot en met 8:
september

In week 36, de week van 2 tot en met 6 september.
Deze gesprekken zijn een kennismaking met elkaar.
De kinderen uit de groepen 2 tot en met 8 zijn bij de
gesprekken aanwezig. De kinderen uit groep 1 komen
niet mee. In week 35 kunt u zich hiervoor inschrijven.

Groepen 1 tot en met 8:
november

In week 47, de week van 18 tot en met 22 november.
Deze gesprekken gaan voornamelijk over het sociaal
emotioneel welbevinden. De kinderen uit de groepen 2
tot en met 8 zijn bij de gesprekken aanwezig. De
kinderen uit groep 1 komen niet mee.
In week 46 kunt u zich voor deze gesprekken
inschrijven.

Groepen 1 tot en met 8:
februari

In week 8, de week van 17 tot en met 21 februari.
Deze gesprekken gaan voornamelijk over de
vorderingen op leergebied. De kinderen uit de
groepen 2 tot en met 8 zijn bij de gesprekken
aanwezig. De kinderen uit groep 1 komen niet mee.
Het rapport gaat mee op donderdag 13 februari. In
week 7 kunt u zich inschrijven.
De ouders en de leerlingen uit groep 8 krijgen
informatie over de data van de gesprekken.

Groepen 1 tot en met 8:
juni

Het laatste rapport gaat mee op donderdag 25 juni.
Bij het laatste rapport zijn geen oudergesprekken
gepland.
U ontvangt wel een uitnodiging als de leerkracht een
gesprek wenselijk acht. Natuurlijk kan het ook zo zijn
dat u de leerkracht wilt spreken. Ook dan wordt er een
afspraak gemaakt.

 Ouderinformatie ochtend / avond
Inloop ochtend:
Op woensdag 28 augustus worden ouders uitgenodigd om tussen 8.30- 9.00 uur een
kijkje te komen nemen in de groep van hun kind(eren). De ouders van wie het kind voor
het eerst onze school bezoekt, worden hiervoor ook uitgenodigd. Aansluitend kunnen ze
voor andere vragen bij de directie terecht.
Informatie avond voor ouders van nieuwe leerlingen:
Op maandag 16 september worden de ouders van nieuwe leerlingen om 19.30 uur
uitgenodigd voor een informatie avond. Tijdens deze bijeenkomst zullen we vertellen hoe
het onderwijs bij ons op school wordt vorm gegeven, geven we praktische informatie en
kunt u vragen stellen.
Informatie avond voor ouders van leerlingen uit groep 8:
Op donderdag 5 september houden we een informatie avond voor alle ouders van
kinderen uit groep 8. Er zal uitleg gegeven worden over groep 8 en de aanloop naar het
voortgezet onderwijs.
Jaarvergadering oudervereniging:
Onze oudervereniging organiseert elk jaar een algemene ouderavond. Op deze avond
krijgen de ouders informatie over de uitgevoerde activiteiten, het financiële plaatje en de
begroting. Deze algemene ouderavond wordt gehouden op dinsdag 12 november om
19.30 uur. De uitnodiging voor deze avond wordt op onze website www.arienshbg.nl
geplaatst of krijgt u via uw kinderen thuis.
3.4 Gymrooster
Op dinsdag- en donderdag krijgen alle leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 gymles
in de sportzaal naast onze school of in de speelzaal.
Enkele opmerkingen:
•
•
•
•

Op dinsdag krijgen de leerlingen uit alle groepen les van onze vakleerkracht
gymnastiek Thijs Aalbers. Op donderdag worden de lessen gegeven door de
groepsleerkrachten.
De kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 kunnen douchen na de gymles. Dit is
geen verplichting. Wel is het van belang dat ze een handdoek meenemen om zich
na de gymles op te frissen.
Als uw kind niet mee kan doen met gymnastiek geeft u dan even een briefje mee
naar school.
Tijdens de gymlessen dragen de leerlingen sportkleren en gymschoenen. De
sportkleding hebben de kinderen alleen op de dagen dat ze gymles hebben, bij
zich.

3.5 Adressen/telefoonnummers/mailadressen
RECHTSVORM
De Stichting Keender is het bevoegd gezag van 17 katholieke en openbare basisscholen in
Beltrum, Buurse, Goor, Haaksbergen, Hengevelde, Neede, Rietmolen en St.Isidorushoeve
met in totaal circa 280 personeelsleden en rond de 2800 leerlingen.
BESTUURSVORM
Stichting Keender werkt met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.
Mevrouw D.R.A. Verhoeve is met ingang van 1 juli 2019 de voorzitter College van Bestuur.
De voorzitter College van Bestuur verzorgt alle bestuurstaken binnen Stichting Keender.

Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Keender
Mevrouw M.E.A. Bosch, voorzitter
De heer E.H.M. Mühlradt, secretaris
De heer H. Dijkhuis
De heer L.P.F.M.C. Leeters
De heer L.M. van Wijchen
College van Bestuur
Mevrouw D.R.A. Verhoeve
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
E-mail:

Holthuizerstraat 14, 7482 ET Haaksbergen
Postbus 35, 7480 AA Haaksbergen
053-5723503
info@keender.nl

School
R.K. Basisschool Dr. Ariëns
Postadres:
Postbus 119, 7480 AC Haaksbergen
Telefoon:
053 – 5722012
E-mailadres: info@arienshbg.nl
Website:
www.arienshbg.nl
Personeel
Directeur:
(waarnemend)

Els Wielens – Franke
Van Alphenstraat 1, Haaksbergen

074 - 2424939
e.wielens@keender.nl

Ondersteuning:

Frans de Lange

f.delange@keender.nl

Intern begeleider:

Carin Smeenk-van der Vegt

c.smeenk@keender.nl

Leerkrachten:

Willemien Lohues
Marga Nibbelink-Vossebeld
Marion Pelle
Carin Smeenk-van der Vegt
Marije Sonderen
Cindy Wentink-Beunk
Madelon Haarlink-Dirks
Merel Startman (inval)
Britt Vogt (inval)
Kyra Vrielink(inval)

m.lohues@keender.nl
m.nibbelink@keender.nl
m.pelle@keender.nl
c.smeenk@keender.nl
m.sonderen@keender.nl
c.wentink@keender.nll
m.haarlink@keender.nl
m.startman@keender.nl
b.vogt@keender.nl
k.vrielink@keender.nl

Onderwijsassistent:
Plusgroep:
Onderw. Onderst.:
Vakleerkracht gym.
Schoonmaak:

Joyce Westendorp
Rian Pot
Ria Modderkolk
Thijs Aalbers
Ingrid Winters en Ine Davenschot

De Oudervereniging
Hieronder vindt u de namen en de contactgegevens van de leden van het dagelijks
bestuur. In november gaat de samenstelling van het dagelijks bestuur veranderen. Deze
veranderingen worden op de website geplaatst.
06-10523275

astridleferink19@msn.com

Beatrixstraat 32a

Niels Hammer Penningmeester

06-18886410

niels.hammer@gmail.com

J. Vermeerstraat 25

Eva Tapper

06-48317445

Eva_Castilla13@hotmail.com De Volmer 180

Astrid Eising

Voorzitter
Secretaris

De overige namen en contactgegevens van de bestuursleden van de oudervereniging,
alsmede informatie over de activiteiten kunt u vinden op de website van onze school.

De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit 4 leden. Twee leden
vertegenwoordigen de ouders en twee leden de leerkrachten.
Dhr. R. Ikink
Dhr. B. Van Rennes
Mevr. M. Pelle
Mevr. M. Haarlink

oudergeleding
oudergeleding
leerkrachtgeleding
leerkrachtgeleding

Verder zit de waarnemend directeur, indien gewenst, met een adviserende stem bij deze
raad. Correspondentieadres: mr@arienshbg.nl
3.6 Buiten Schoolse Opvang (BSO)
Er is ruime keuze voor wat betreft de aanbieders van buitenschoolse opvang in
Haaksbergen. Te weten: Smallsteps Kinderopvang, SKE HumanKind, Kinderopvang
Bloesem, Kindcentrum Hofferie. Ouders hebben te allen tijde vrije keuze voor wat betreft
opvang van hun kind en kunnen dus ook voor een andere aanbieder kiezen dan de
voorgenoemde.
Informatie over buitenschoolse opvang kan worden verkregen door direct contact met de
aanbieders. Hieronder stellen de opvangorganisaties zich aan u voor.

