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Augustus 2019
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
1

Vrijdag
2

Zaterdag
3

Zondag
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
1e schooldag
- deze week:
Luizen kammen

20

21

22
Schoolfotograaf

23

24

25

26
- 19.00:
informatieavond
groep 5 en 6
- 20.00:
informatieavond
groep 7 en 8

27

28

29
- 19.00:
informatieavond
groep 1 en2
- 20.00:
informatieavond
groep 3 en 4

30

31

Schooltijden
De schooltijden voor de groepen 1 t/m 8 zijn:
Maandag
08.30 – 11.45
12.45 – 15.00 uur
Dinsdag
08.30 – 11.45
12.45 – 15.00 uur
Woensdag
08.30 – 12.15
Donderdag
08.30 – 11.45
12.45 – 15.00 uur
Vrijdag
08.30 – 12.30 (Let op! Op vrijdag duurt de ochtend langer!!)
De deuren gaan ’s morgens en ’s middags 10
minuten voor de start van de lessen open. Dan
gaat ook de eerste bel. Wilt u ervoor zorgen dat uw
kind niet eerder dan 8.20 uur/ 12.35 uur op school
is?
De groepen 1,2 en 3 komen binnen via de deuren
bij hun klas.
De groepen 4 en 5 komen binnen door de deur aan
de achterzijde van de school.
De groepen 6 t/m 8 komen binnen door de deur
aan de voorzijde (onder de naam van onze school).
Tijdens de inlooptijd zijn de leerkrachten in de klas.
Bij het uitgaan van de school gaan de groepen via
dezelfde deur naar buiten.
Bij de tweede bel (om 8.30 uur en 12.45 uur) is
iedereen in de klas, zijn alle ouders uit de klas en
kan het onderwijs beginnen.

Bij de groepen 1 en 2 mogen de ouders de
kinderen in de klas brengen. Bij de groepen 3 mag
dit ook, tot aan de herfstvakantie.
Stuur uw kind niet te laat naar school, maar ook
niet te vroeg! Omdat de inlooptijd vervroegd is, is
er ’s morgens en ’s middags voor school beperkt
toezicht op het schoolplein.

Roken, alcohol en honden op de
speelplaats
In de school en op de speelplaats mag niet gerookt
worden en/of alcohol gebruikt worden. Het is ook
niet toegestaan om met uw hond op de speelplaats
te komen.

September 2019
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag
1

2
- Studiedag
team
- Deze week
kennis
makings
gesprekken

4
- 20.00: OV
vergadering

5
9.00:
inloopochtend
nieuwe ouders

6

7

8

9

3
- Start
Jeeloproject
Zorgen voor
jezelf en de
ander
- Groepen 6
t/m 8 deze
week
leerlingraad
verkiezingen
10

11

12

13
- 11.30 uur:
leerlingraad

14

15

16

17

18
- 19.30: MR

19

20

21

22

23
Deze week de
week tegen
het pesten
30

24

25

26

27

28

29

Vakanties en vrije dagen
Eerste schooldag
Studiedag team
Studiedag stichting
Herfstvakantie
Studiedag team
Kerstvakantie
Studiemiddag team

19 augustus 2019
2 september 2019
4 oktober 2019
14 t/m 18 oktober 2019
13 november 2019
23 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020
21 januari 2020

Carnavalsvakantie
Studiemiddag team
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Gymtijden
De gymtijden in de sportzaal zijn:
tijden
10.15-11.45 uur
10.45-12.15

maandag

13.30-15.00 uur

5A + 5B

dinsdag

woensdag

donderdag
6A + 6B

8A + 8B
7A + 7B

4A + 4B

24 t/m 28 februari 2020
9 april 2020
13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
13 juli t/m 21 augustus 2020

Oktober 2019
Maandag

Dinsdag
1

Woensdag
2
- Start
kinderboekenweek

Donderdag
3
9.00:
inloopochtend
nieuwe ouders

Vrijdag
4
Condordag,
leerlingen zijn
vrij

Zaterdag
5
- Dag van de
leraar

Zondag
6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

11
Mad science
shows
9.00: grp 1/2
9.45: grp 3-4
10.45: grp 5-6
11.30: grp 7-8
19

19

20

21
- Deze week:
Luizen
kammen
- Start Jeelo
project
Inrichten van
je eigen
omgeving
28

22

23

24

25

26

27

29

30
20.00: OV
vergadering

31

Informatiemogelijkheden
Door het jaar heen zijn er verschillende
mogelijkheden om geïnformeerd te worden. Voor
dit schooljaar (2019-2020) zijn de volgende
mogelijkheden gepland:
➢ Een informatieavond per groep in de
tweede week van het schooljaar. Bij de
groepen 8 wordt dan ook informatie
gegeven over het Voortgezet Onderwijs
en de advisering.
➢ Op intekening een 10 minuten gesprek in
de derde week van het schooljaar. Het
doel hiervan is om elkaar te leren kennen
en vooral dat ouders kunnen aangeven
wat

➢

➢

➢
➢

de leerkracht in ieder geval moet weten
van hun kind. Uw kind is ook van harte
welkom bij deze gesprekken.
10 minuten gesprekken na het eerste
rapport (gaat mee op 22 november 2019)
en het tweede rapport (gaat mee op 13
maart 2020).
Bij het derde rapport (gaat mee op 3 juli
2020) zijn de gesprekken op aanvraag van
ouders en/ of leerkracht)
Iedere eerste donderdag van de maand
inloop-/ informatieochtend (van 9.00 –
11.00 uur) voor nieuwe ouders.
Tweewekelijkse nieuwsbrief
Informatie per groep via de Parro-app

November 2019
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag
1

Zaterdag
2

Zondag
3

.

4

5

6
19.30: MR

7
9.00:
inloopochtend
nieuwe ouders

8

9

10

11
- St. Maarten

12

13
Studiedag
team

14

15
11.30
leerlingraad

16

17

18

19

20

21

22
1e rapport

23

24

25

26
- Vandaag
bezoek
kleuters aan
gasthuis (ovb)

27
- Vandaag
bezoek 3-4
aan gasthuis
(ovb)

28
- Vandaag
bezoek
kleuters aan
gasthuis (ovb)
- Vanaf
vandaag
rapportgesprekken

29

30

Ziekmeldingen
Ziekmeldingen dient u ’s morgens vóór 8.30 uur
door te geven via telefoonnummer: 0481-431596.
Hierbij dient u aan te geven de naam van uw kind,
in welke groep hij of zij zit en hoelang u inschat dat
uw kind ziek zal zijn.
Indien uw kind te laat komt verzoeken wij u
vriendelijk om dit eveneens via bovenstaand
nummer door te geven.
Als uw kind de TSO en /of BSO bezoekt moet u uw
kind bij deze organisaties apart ziekmelden. Voor
de TSO kunt u dit doen bij Brood en Spelen op
nummer 06-20626486. Voor de BSO bij Humanitas
op nummer: 0481- 454 086
Het kan voorkomen dat een kind tijdens schooltijd
plotseling ziek wordt. U wordt dan gebeld en
gevraagd uw kind op school op te halen. Als een
kind aangeeft alleen naar huis te mogen,
controleren wij of er iemand thuis is.
Heeft u ook maar enige twijfel over de
besmettelijkheid van een aandoening, ziekte of
anderszins, wilt u dan in overleg gaan met uw
huisarts en de school daar tijdig over informeren.

Wij willen en kunnen dan anderen tijdig en
zorgvuldig informeren, waardoor preventieve
maatregelen beter mogelijk worden.
Bij frequent ziekmelden (na 4 x), kan een melding
gedaan worden bij de leerplichtambtenaar en/of
schoolarts. Indien ouders weigeren hieraan mee te
werken, is dit grond voor melding bij bureau
Leerplicht.

Hoogte vrijwillige
ouderbijdrage
De hoogte van de vrijwillige
ouderbijdrage van de
oudervereniging bedraagt €
27,50 per kind voor het
schooljaar 2019-2020. U
ontvangt hiervoor een
aparte factuur van de OV (Ouder Vereniging).
De vrijwillige bijdrage voor het afscheidskamp van
groep 8 bedraagt € 80,=. De ouders van deze
leerlingen krijgen hiervoor eind mei een factuur via
school.

December 2019
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag
1

2

3

4

5
Sinterklaas

6

7

8

9

10

11
20.00: OV
vergadering

12

13

14

15

16

17

18
19.30: MR

19
- ’s avonds:
Kerstviering

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Verlofaanvragen
Voor de vierjarige kleuter geldt nog geen
leerplicht. Dat komt pas als het kind 5 jaar is
geworden. Op de eerste schooldag van de maand,
die volgt op de maand, dat uw kind 5 jaar is
geworden, is het leerplichtig. Heeft u een
gewichtige reden om verlof aan te vragen, dan
kunt hiervoor via onze website een formulier
downloaden en de reden(en) duidelijk vermelden.
(Geldt ook voor de vierjarigen.) De directeur
ontvangt het formulier graag minstens 10 dagen
voor het moment van verlof en dan bekijkt hij de
aanvraag. Iedere aanvraag wordt individueel
beoordeeld. U ontvangt de aanvraag altijd terug
via de leerkracht van uw oudste kind met daarop
de toe- of afwijzing. In onze schoolgids kunt u lezen
op welke gronden u buitengewoon verlof kunt
aanvragen.
Een rechtstreekse link naar het formulier is:
https://www.martinusschoolmillingen.nl/bestande

n/463287/aanvraagformulier-extra-verlofdefinitief.pdf
Luxe verzuim
Alle kinderen in Nederland hebben recht op
onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom
buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven
van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat
ouder(s)/verzorger(s) kinderen van school houden
om bijvoorbeeld eerder op vakantie
te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Gaat u met
uw kind zonder toestemming (deels) buiten de
schoolvakanties op vakantie, dan kan de
leerplichtambtenaar
direct een procesverbaal opmaken.

Januari 2020
Maandag

Dinsdag

Woensdag
1

Donderdag
2

Vrijdag
3

Zaterdag
4

Zondag
5

6
- Start advies
gesprekken
groepen 8
- Deze week
luizen
kammen
- start jeelo
project: Leren
van personen
van vroeger
13

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17
11.30:
leerlingraad

18

19

20
- Start LVS
toetsen, AVI
en DMT

21
13.00-17.00
studiemiddag
team
28

22

23

24

25

26

29
- 20.00: OV
vergadering

30

31

27
Vervolg LVS
toetsen

Foto’s op de school website/ facebook
pagina
De St. Martinusschool heeft een mooie website
(www.martinusschoolmillingen.nl) en facebook
pagina (https://nlnl.facebook.com/SintMartinusschoolMillingenAan
DeRijn) die regelmatig worden bijgewerkt en
geactualiseerd. Wij vinden het leuk foto’s van onze
activiteiten op deze site te plaatsen. Hiervoor
hebben we echter wel uw toestemming nodig. Aan
het begin van het jaar wordt u om toestemming
gevraagd voor het plaatsen van foto’s op de
website, facebookpagina en de Parro-app.

Foto’s en films van ouders
Opnamen die op school gemaakt worden van bijv.
een verjaardag of een activiteit en waar kinderen
en/ of leerkrachten op staan, mogen zonder
toestemming van de betrokken ouders en/ of
leerkracht niet openbaar worden gemaakt,
bijvoorbeeld door plaatsing op een eigen website/
facebook pagina.

Video- opnamen in de klas
Het maken van video-opnamen tijdens de lessen is
één van de begeleidingsmethodieken die de school
hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te
stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt
het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak.
De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen
rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom
onderwijsvernieuwing. Er worden dan korte video
opnamen in de klas gemaakt en vervolgens
nabesproken met de leerkracht(en).
De gemaakte opnamen worden niet voor andere
doeleinden gebruikt. De videobeelden blijven
onder het beheer van de IB-er en worden niet aan
anderen vertoond.
Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke
begeleidingsvragen van één of meer leerlingen,
dan worden de ouders/ verzorgers hiervan in
kennis gesteld en toestemming gevraagd.
Na gebruik van de beelden, worden deze gewist.

Februari 2020
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
1

Zondag
2

3

4

5

6
- 9.00:
inloopochtend
nieuwe ouders

7

8

9

10

11

12
- 19.30: MR

13

14

15

16

17

18

19

20

21
Carnaval!

22

23

24

25

26

27

28

29

Gezond op school
Een gezonde leefstijl vinden we als school heel
belangrijk en we dragen er graag ons steentje aan
bij. We hebben daarom op alle schooldagen
groente/ fruitdagen ingevoerd.
Van alle ouders wordt dan verwacht dat zij op die
dagen een stuk vers fruit of verse groente mee
geven naar school. Dit wordt dan door de kinderen
samen opgegeten.
We gaan ervan uit dat u vers fruit zonder extra
toevoegingen als suiker mee zult geven. Het is fijn
als de groente of het fruit alvast gesneden is.
Door samen fruit of
groente te eten en hier

extra aandacht aan te besteden in de klas zetten
we samen een stap in de goede richting van een
gezonde leefstijl.
U kunt hier als ouder ook een belangrijke rol in
spelen, bijvoorbeeld door thuis zelf het goede
voorbeeld te geven. Zo werken we samen met u
aan de gezondheid van onze kinderen.
De groepen 1 en 2 eten en drinken in de klas. De
groepen 3 t/m 8 doen dit voor of na de pauze.
Voor het drinken geeft u het drinken bij voorkeur
mee in een goed afsluitbare beker. (Geen pakjes of
blikjes. Dit vergroot de afvalberg.)

Maart 2020
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag
1

2
- Deze week
luizenkammen
- start Jeelo
Omgaan met
geld
9

3

4

5

6
11.30:
leerlingraad

7

8

10

11

12

13
2e rapport

14

15

16

17

19

20

21

22

23
- Deze week
de week van
het geld
30

24

18
Vanaf vandaag
rapport
gesprekken
25
- Grote
Rekendag

26

27

28

29

31

Informatieplicht.
Op de school rust een informatieplicht aan beide
ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder
informatie wordt verstaan: alle relevante zaken
betreffende de leerling en de schoolorganisatie
zoals rapporten, nieuwsbrieven, de schoolgids en
tien- minutengesprekken.
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en
de leerling woont bij één van de ouders, dan zal de
informatie worden verstrekt aan de ouder bij wie
de leerling in huis woont. Hierbij gaat de school
ervan uit dat de ouder die deze schoolinformatie
ontvangen heeft, dit doorgeeft aan de andere
ouder. Indien dit niet het geval is, dan dient de
ouder die de informatie niet ontvangt op eigen
initiatief contact op te nemen met de school.
Informatie over kleine incidenten die onder
schooltijd plaats vinden, wordt gecommuniceerd
met de ouder die op die dag de zorg voor de
leerling heeft.
Indien er sprake is van een gebrekkige of geheel
ontbrekende communicatie tussen de gescheiden
ouders, is de school op grond van de wet echter
verplicht om ook de ouder die niet belast is met
het ouderlijk gezag desgevraagd te informeren.
Uitzondering is als het verschaffen van de
informatie het belang van het kind schaadt. Ook is
de school hiertoe niet verplicht indien dit blijkt uit
een rechterlijk vonnis.

Ons uitgangspunt is dat er geen beroep gedaan kan
worden op zogenaamde geheimhouding als dit het
welbevinden van het kind schaadt. In het belang
van het kind moet bepaalde informatie juist
gedeeld worden met anderen. Deze meldingsplicht
is ook van kracht als er gesprekken met kinderen
gevoerd worden. Ouders hebben het recht om het
leerlingendossier van hun kind in te zien.
Indien de situatie ontstaat dat één of beide ouders
niet meer belast is met het ouderlijk gezag, dan
kan school de betreffende ouder(s) vragen om
afschriften van de officiële stukken waarin dit is
vastgelegd en waarin de eventuele omgangsregeling is vastgesteld. De betreffende stukken
zullen in het leerlingendossier worden bewaard.
Uiteraard zal hier zorgvuldig mee worden
omgegaan.
Mocht een ouder zich niet houden aan het
rechterlijk vonnis ten aanzien van het ouderlijk
gezag, dan is het aan de andere ouder om te
bepalen of daar aangifte van wordt gedaan.
De school zal nooit
aangifte bij de
politie doen of
proberen een ouder
fysiek te benaderen.
Wel zal school de
andere ouder of
voogd inlichten.

April 2020
Maandag

Dinsdag

Woensdag
1
- 19.30: MR

Donderdag
2
- 9.00:
inloopochtend
nieuwe ouders

Vrijdag
3

Zaterdag
4

Zondag
5

6

7

8

9
- 13.00-17.00:
studiemiddag
team

10

11

12

13
Tweede
Paasdag

14

15
- Eindtoets
groepen 8

16
- Eindtoets
groepen 8

17

18

19

20

21

22

23

24
Koningsspelen/
sportdag

25

26

- 20.00: OV
vergadering
27
Koningsdag

28

29

30

Jeelo

Muziekles

Onze school is een Jeelo school.
Jeelo is een afkorting die staat
voor: ’Je Eigen
Leeromgeving’. Jeelo is
projectmatig onderwijs en we werken met de hele
school tegelijkertijd aan hetzelfde project.
De projecten staan allemaal online en u kunt ook
thuis met uw kind meekijken en werken aan het
project dat op een bepaald moment centraal staat.
Ieder kind heeft zijn eigen inlogcode waarmee u in
de leeromgeving van uw kind kunt inloggen.
Tijdens de algemene ouderavond geven wij meer
uitleg over hoe dit in zijn werk gaat. Ouders van
kinderen die later in het jaar instromen geven wij
hier uitleg over tijdens het intakegesprek.
Op de volgende website kunt u zien waar Jeelo
precies voor staat: www.jeelo.nl .

Beide fanfares uit ons dorp zullen dit schooljaar
een aantal muzieklessen gaan verzorgen in de
groepen 1 t/m 7.
Fanfare Ons Genoegen zal de lessen in de groepen
1 t/m 4 gaan verzorgen. Zij gaan daarbij uit van de
5 domeinen Zingen, Bewegen, Luisteren, Spelen en
Vastleggen.
Fanfare St. Cecilia zal de lessen in de groepen 5 t/m
7 verzorgen met AMV lessen (Algemene Muzikale
Vorming) in de groepen 5 en workshops in de
groepen 6 en 7.

Mei 2020
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag
1

Zaterdag
2

Zondag
3

4

5

6

7

8

9

10

11
- Deze week
luizen
kammen
- start Jeelo
project Veilig
helpen
18

12

13
- 19.30: MR

14

15
11.30:
leerlingraad

16

17

19

20

21
Hemelvaart

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tussenschoolse opvang
Brood & Spelen verzorgt op onze school de
tussenschoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is
gericht op het opvangen van kinderen op de
basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd.
Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een
aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen
jongere en oudere kinderen, voldoende
speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of
vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven
gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen.
Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt
Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij
letten erop dat er een goed evenwicht is tussen
eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de
sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven
aansluiten bij de identiteit van onze school. De
exacte afspraken over het overblijven op onze
school kunt u vinden in de school specifieke
overblijfinformatie die op school verkrijgbaar is.
Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis

mee. Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus
snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank zijn
tijdens de tussenschoolse opvang niet toegestaan.
Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik
maakt van de tussenschoolse opvang, dient
ingeschreven te staan bij Brood & Spelen. U kunt
uw kind aanmelden via de
website www.broodspelen.nl. Wanneer u verhuist
of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze
mutatie doorgeven via het ouderportaal.
Houdt u bij het opzeggen van de tussenschoolse
opvang rekening met 2 weken opzegtermijn?
Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit
het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Het kantoor is
telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag
van 09:00 tot 16:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot
12:00 uur op het nummer 033 - 258 86 84 of
via info@broodspelen.nl.
De coördinator van Brood & Spelen is uw
contactpersoon voor alles wat met het overblijven
te maken heeft. Bij haar kunt u terecht met uw
vragen, opmerkingen en klachten. Zij is telefonisch
bereikbaar op 06-20626486 of via e-mail op
st.martinus@broodspelen.nl .

Juni 2020
Maandag
1
Tweede
Pinksterdag -

Dinsdag
2

Woensdag
3

Donderdag
4
9.00:
inloopochtend
nieuwe ouders

Vrijdag
5

Zaterdag
6

Zondag
7

8
- start Jeelo
project Zorgen
voor dieren

9

10

11

12

13

14

15
- Start LVS
toetsen

16

17
- 19.30: MR

18

19

22

21

22
- vervolg LVS
toetsen

23

24

25

26

27

28

29
Deze week
afrondende
gesprekken
met ouders
zorglln

30
- 12.45-15.00:
doorschuifmiddag
- 19.30:
musical 8A

- 20.00: OV
vergadering

Humankind Kinderopvang- en
ontwikkeling (voorheen Humanitas)
Buitenschoolse Opvang Op Stelten is, samen met
Kinderdagverblijf De Kinderkorf en
Peuteropvang Engel en Bengel, onderdeel van
Humankind Kinderopvang- en ontwikkeling, een
plek waar kinderen van (grond)box tot
brugklas zich prettig voelen. Buitenschoolse
opvang Op Stelten is onder andere bedoeld
voor kinderen die onderwijs volgen bij de Sint
Martinusschool. Buitenschoolse Opvang Op
Stelten biedt voorschoolse opvang, na schoolse
opvang en opvang in de schoolvakanties van het

basisonderwijs of tijdens studiedagen van het
basisonderwijs.
Voorschoolse Opvang wordt verzorgd vanaf 7.00
uur in de ochtend, de kinderen worden dan naar
school gebracht. Buitenschoolse opvang is mogelijk
tot 18.30 uur in de avond.
Voor meer informatie kunt u kijken
op: www.humankind.nl of bel het regiokantoor:
0315-641443 voor het maken van een afspraak
voor een rondleiding, het aanvragen van een
offerte of meer informatie over onze
kinderopvang.
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Deze week
kamp groepen
8

Jeugdconsulent
De afgelopen jaren heeft onze school
medewerkers gehad van zowel het
Schoolmaatschappelijk werk, als van De School Als
Vindplaats.
In het nieuwe schooljaar wordt deze vorm van
ondersteuning anders ingericht en wordt er een
Jeugdconsulent aan onze school toegevoegd.
Wat doet de Jeugdconsulent?
Als leerkrachten of het schools zorgteam vragen
hebben rond het gedrag of de ontwikkeling van
een leerling, kunnen zij dit met de Jeugdsconsulent
bespreken. Het netwerk van wijkteams en
hulpverleners is bij haar goed bekend en zij is een
ervaren (tweedelijns) jeugdhulpverlener. Op die
manier kan zij de kennis en ervaring van het
zorgteam op school waar nodig aanvullen. Door op
tijd de hulpvragen te signaleren en op te pakken,
willen we voorkomen dat de problemen voor de
leerling (te) groot worden. Samen kijken we op

Eerste
schooldag
2020-2021 is
24 augustus

welke manier de leerling op de best passende
manier, en zo snel mogelijk, geholpen of verwezen
kan worden, zodat hij of zij op school goed kan
blijven functioneren. De Jeugdsconsulent is hierin
vooral een verbinder.
Hebt u een vraag voor de Jeugdsconsulent?
Via de IB-ers Jeanette en Petra kunt u contact met
haar opnemen.

Taakverdeling van het team
1/2 A

1/2 B

1/2 C

3A

3B

Leerplein
coördinator 12-3
4A

4B

5A

5B

Leerplein
coördinator 45

Loes Zonneveld op maandag t/m
woensdag
Dolinda Vermeulen op donderdag en
vrijdag
Frank de Kleijn op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
Dolinda Vermeulen op woensdag
Ineke Rieken op maandag t/m woensdag
Annelies Kersten op donderdag en
vrijdag
Mariëlle Jongbloed op maandag en
dinsdag
Angela Groothuizen op woensdag t/m
vrijdag
Rita van Haren op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
Annelies Kersten op woensdag

6A

Willian Verwijst op maandag
Saskia Hendriks op dinsdag t/m vrijdag

6B

Elly Koenders op maandag, dinsdag en
donderdag
Guido Peters op woensdag en vrijdag
Judith Sanders op maandag t/m
woensdag
Sammy Selbach op donderdag en vrijdag
Petra de Kleijn op maandag en dinsdag
Eke Maters op woensdag t/m vrijdag

Mariëlle Jongbloed op woensdag

8B

Cynthia Kersten* op maandag t/m
woensdag
Cindy Hendriks op donderdag en vrijdag
Tom Erinkveld op maandag en dinsdag
Gonnie Schmitjes op woensdag t/m
vrijdag
Kathlijne Wolfs op maandag t/m
woensdag
Tessa Wijers op donderdag en vrijdag

Leerplein
coördinator
6-7-8
Integratieklas

Jolanda Hendriks op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
Tessa Wijers op woensdag
Tom Erinkveld op woensdag

ICT-er

Jeanette Arts op maandag t/m
donderdag
Petra de Kleijn op woensdag en
donderdag
Willian Verwijst op dinsdag

Conciërge

Willy Hendriks

Directeur

Maandag t/m vrijdag: Vincent Scholte

7A

7B

8A

IB-ers

Inge Thielen op maandag, dinsdag en
vrijdag
Hessel Ruiter op woensdag en
donderdag
Mishka Ruijs** op maandag en dinsdag
Tamara van der Leij op woensdag t/m
vrijdag
Inge Thielen op woensdag

Judith van Bokhoven op maandag t/m
donderdag

* = Cynthia Kersten gaat eerst genieten van haar bevallingsverlof. In die periode wordt zij op maandag en
dinsdag vervangen door Cindy Hendriks. Op woensdag t/m vrijdag zal Danny Eissing de groep begeleiden.
** = Mishka Ruijs begint het schooljaar nog met ziekteverlof. Zij wordt vervangen door Linda Kosman.

Adressen

Stichting Geschillen Commissie Bijzonder
Onderwijs (GCBO)

St. Martinusschool

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070-3861697
Email: info@gcbo.nl

St. Martinusschool
Chopinstraat 2
6566 DV Millingen aan de Rijn
Telefoon: 0481-431596
Email: info@martinusschoolmillingen.nl
Website: www. Martinusschoolmillingen.nl

Ouder Vereniging
Het bestuur van de oudervereniging (OV) bestaat
uit:
Voorzitter: Eric de Waal en Thamara Pothof
Penningmeester: Anneke van de Wetering
Secretaris: Monique Hol
Bestuursleden: Renske Hock- Lentjes en Tamara de
Haan
De OV is bereikbaar
via: oudervereniging@martinusschoolmillingen.nl .

Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit 8 leden, 4 ouders en 4
leerkrachten. De precieze samenstelling was bij het
samenstellen van deze kalender nog niet bekend.
De MR is bereikbaar via
mr@martinusschoolmillingen.nl

Interne vertrouwenspersoon:
Jeanette Arts
(jeanette.arts@martinusschoolmillingen.nl)
tel: 0481 432106

Externe vertrouwenspersoon:
Mw. B. Wijlens
Hazeldonklaan 9
6573 BJ Beek- Ubbergen
Telefoon: 024-6841023

Pestcoördinator
Petra de Kleijn
(petra.dekleijn@martinusschoolmillingen.nl)
Tel: 0481-431596

Samenstelling schoolgezondheidsteam
van de St. Martinusschool:
Schoolarts: Judith Roelofs
Doktersassistente: Anneke Drieënhuizen
(inloopspreekuur op iedere eerste woensdag van
de maand van 8.30 – 9.00 uur:).
Logopediste: Nog onbekend bij het maken van
deze kalender
Gezonde school adviseur: Brechtje Bandell
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen
met de afdeling Jeugdgezondheidszorg:
GGD Regio Nijmegen
Algemeen telefoonnummer: (088) 1447144
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
Telefoon (088) 1447111 (maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 14.00 uur)
E-mail: jgzbedrijfsbureau@ggd-nijmegen.nl

Email adressen Managementteam
Directeur
Vincent Scholte:
directie@martinusschoolmillingen.nl
Leerpleincoördinatoren
Leerplein 1-2-3): Mariëlle Jongbloed
marielle.jongbloed@martinusschoolmillingen.nl
Leerplein 4-5: Tom Erinkveld
tom.erinkveld@martinusschoolmillingen.nl
Leerplein 6-7-8: Inge Thielen
inge.thielen@martinusschoolmillingen.nl
Intern begeleiders
Onder-middenbouw:
Jeanette Arts:
jeanette.arts@martinusschoolmillingen.nl
Bovenbouw:
Petra de Kleijn
petra.dekleijn@martinusschoolmillingen.nl

De e-mailadressen van de teamleden
Jeanette Arts
jeanette.arts@martinusschoolmillingen.nl
Judith van Bokhoven
judith.vanbokhoven@martinusschoolmillingen.nl
Danny Eissing
danny.eissing@martinusschoolmillingen.nl
Tom Erinkveld
tom.erinkveld@martinusschoolmillingen.nl
Angela Groothuizen
angela.groothuizen@martinusschoolmillingen.nl
Rita van Haren
rita.vanharen@martinusschoolmillingen.nl
Cindy Hendriks
cindy.hendriks@martinusschoolmillingen.nl
Jolanda Hendriks
jolanda.hendriks@martinusschoolmillingen.nl
Saskia Hendriks
saskia.hendriks@martinusschoolmillingen.nl
Willy Hendriks
willy.hendriks@martinusschoolmillingen.nl
Mariëlle Jongbloed
marielle.jongbloed@martinusschoolmillingen.nl
Annelies Kersten
annelies.kersten@martinusschoolmillingen.nl
Frank de Kleijn
frank.dekleijn@martinusschoolmillingen.nl
Petra de Kleijn
petra.dekleijn@martinusschoolmillingen.nl
Elly Koenders
elly.koenders@martinusschoolmillingen.nl
Linda Kosman
linda.kosman@martinusschoolmillingen.nl
Cynthia Lamers- Kersten
cynthia.kersten@martinusschoolmillingen.nl
Tamara van der Leij
tamara.vanderleij@martinusschoolmillingen.nl
Eke Maters
eke.maters@martinusschoolmillingen.nl
Guido Peters
guido.peters@martinusschoolmillingen.nl
Hessel Ruiter
hessel.ruiter@martinusschoolmillingen.nl
Ineke Rieken
ineke.rieken@martinusschoolmillingen.nl
Mishka Ruijs
mishka.ruijs@martinusschoolmillingen.nl
Judith Sanders
judith.sanders@martinusschoolmillingen.nl
Sammy Selbach
sammy.selbach@martinusschoolmillingen.nl
Gonnie Schmitjes
gonnie.schmitjes@martinusschoolmillingen.nl
Inge Thielen
inge.thielen@martinusschoolmillingen.nl
Vincent Scholte
vincent.scholte@martinusschoolmillingen.nl
Dolinda Vermeulen
dolinda.vermeulen@martinusschoolmillingen.nl

Willian Verwijst
willian.verwijst@martinusschoolmillingen.nl
Tessa Wijers
tessa.wijers@martinusschoolmillingen.nl
Kathlijne Wolfs
kathlijne.wolfs@martinusschoolmillingen.nl
Loes Zonneveld
loes.zonneveld@martinusschoolmillingen.nl

Het gebruik van de mail als
communicatiemiddel
Alle medewerkers van school hebben een
mailadres. Hier wordt door veel ouders en
leerkrachten intensief gebruik van gemaakt.
Hiervoor gelden de volgende afspraken:
Wel:
- Leerkrachten gebruiken het
schoolmailadres, geen persoonlijk
mailadres.
- Korte mededelingen kunnen via de mail
doorgegeven worden.
- Klassenouders of hulpouders worden via
de mail benaderd.
- Afspraak of uitnodiging voor een
oudergesprek.
- Afspraken voor een dokter of tandarts
kunnen ouders doormailen.
Niet:
-

-

-

Ouders kunnen geen ziekmeldingen
doorgeven via de mail. (zie daarvoor de
procedure ziekmelden)
Leerkrachten geven geen antwoord op
vragen van ouders die een toelichting
verdienen. Ouders worden dan
persoonlijk benaderd via de telefoon of
uitgenodigd voor een gesprek.
Er worden geen oudergesprekken gevoerd
via de mail. Ouders worden hiervoor
persoonlijk uitgenodigd.

De mail is dus alleen om een afspraak te maken.
Inhoudelijk wordt er niet via de mail
gecommuniceerd.
Een afspraak maken voor
een gesprek kan via mail en/
of telefoon (0481-431596).
Onze werkweek loopt van
maandag t/m vrijdag van
7.45 tot 17.00 uur. Binnen
deze tijden wordt de mail
gelezen. Wij streven ernaar
om de mail binnen een
werkdag te beantwoorden.
De tekeningen in deze schoolgids zijn gemaakt door
Pascale Jansen en gaan o.a. over de verschillende
Jeelo-thema’s.
Deze tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd.

