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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Voor u ligt de activiteitenkalender van de Dick Brunaschool voor 
schooljaar 2020-2021. Deze kalender wordt eenmalig aan de oudste 
kinderen van een gezin meegegeven. Hierin vindt u de data van 
belangrijke activiteiten van het nieuwe schooljaar. Ook zijn het 
vakantierooster en de studiedagen in de kalender opgenomen.  
 
Alle data zijn onder voorbehoud. Het kan zo zijn dat de actualiteit 
ons inhaalt en dat een activiteit moet worden verplaatst naar een 
andere datum. We zullen dit tot een minimum proberen te 
beperken. Ook zullen er gedurende het schooljaar activiteiten bij 
komen. U wordt hierover via de maandelijkse nieuwsbrief en/of via 
MijnSchoolinfo op de hoogte gesteld. 
 
Op de achterkant van de kalender treft u op alfabetische volgorde 
praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken aan. Wilt u 
meer weten over de inhoudelijke kant van ons onderwijs, dan kunt 
u onze schoolgids op de site inzien. Ook vindt u informatie bij 
“scholen op de kaart” (www.scholenopdekaart.nl). U kunt natuurlijk 
ook altijd bij een van de teamleden of de directie terecht.  
 
We gaan er samen met u en uw kind(eren) een mooi schooljaar van 
maken! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
 
Melanie Bovenlander en Jeroen van Kouwen 
 
 
 
 
 
 

Adres 
Parklaan 3        
2742 MG Waddinxveen    
0182-614406     
e-mail:  directie.dickbrunaschool@stichtingklasse.nl  
website: www.dickbrunaschool.nl 
 
De Dick Brunaschool maakt deel uit van Stichting Klasse. Deze 
stichting verzorgt openbaar basisonderwijs in Bodegraven-Reeuwijk, 
Gouda, Waddinxveen en Woerden. Contactgegevens: 
Karnemelksloot 110, 2806 BJ Gouda, tel: 0182-622711 
 
Schoolvakanties 2020-2021 
Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021* 
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021* 
Goede Vrijdag 2 april 2021 
Tweede paasdag 5 april 2021 
Meivakantie 3 t/m 14 mei 2021 
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021* 
*De middag voor de kerstvakantie, voorjaarsvakantie en zomervakantie zijn de 
leerlingen om 12.15 uur vrij. 
 
Studiedagen 
Vrijdag 30-10:   alle leerlingen zijn de hele dag vrij 
Maandag 25-1:   alle leerlingen zijn de hele dag vrij 
Donderdag 1-4:  alle leerlingen zijn de hele dag vrij 
Maandag 26-4:  alle leerlingen zijn de hele dag vrij 
Vrijdag 11-6:  alle leerlingen zijn de hele dag vrij 
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Allergieën/diëten 
Bij de inschrijving van uw kind wordt u verzocht om aan te geven of 
uw kind een allergie heeft of een speciaal dieet volgt. In 
MijnSchoolinfo wordt u gevraagd deze informatie up to date te 
houden.  
 
Bezoek dokter/ tandarts 
Wilt u afspraken bij de (tand)arts, specialisten etc. zoveel mogelijk 
buiten de schooltijden plannen? Als dit niet lukt, dan graag bij de 
leerkracht aangeven dat uw kind een afspraak heeft. 
 
Bibliotheek, Levensbeschouwelijks onderwijs en creatief circuit 
gr bibliotheek 

boeken ruilen 
levensbeschouwelijk 
vormingsonderwijs 

creatief circuit 
  

1/4 Vrijdag  In weekplanning 
5/6 Vrijdag dinsdagochtend woensdagmiddag 

7/8 Vrijdag dinsdagochtend woensdagmiddag 

Groep 1 t/m 3: om de week krijgen de kinderen twee boeken mee naar huis. De 
leerlingen van groep 1 t/m 3 kunnen de boeken op vrijdagmorgen ruilen bij de 
bibliotheekouders.  
Groep 4 t/m 8: om de week kunnen de leerlingen boeken ruilen om op school te 
lezen. 
 
Buitenschoolse opvang  
Voorschoolse opvang  
De VSO wordt georganiseerd door Quadrant vanaf 7.30 tot 8.30 uur.  
Wilt u uw kind opgeven voor de VSO of wilt u weten wat het kost, 
ga dan naar de website van Quadrant. Op de site kunt u voor uw 
persoonlijke situatie berekenen wat de kosten zijn, maar ook wat u 
aan kinderopvangtoeslag ontvangt.   
 
Naschoolse opvang  
Ook de naschoolse opvang wordt georganiseerd door Quadrant. 
Doordat de BSO een eigen vleugel in het gebouw heeft, biedt het 

vooral voor de kinderen een rustige overgang tussen school- en 
BSO-tijd.  
 
De tijd na schooltijd is erg waardevol. Juist door samen te spelen, 
samen niets doen, knutselen, samen onenigheden oplossen, stoeien 
en alles wat je doet als je niet op school bent, word je groot. Door al 
die dingen samen te doen, ontdek je nog meer. Quadrant biedt 
naast voor- en naschoolse opvang ook vakantie-opvang (van 7.30 – 
18.30 uur). Vakantie opvang is ook los aan te vragen. 
 
Als maatschappelijke onderneming werkt Quadrant veelvuldig 
samen met andere organisaties die actief zijn in de jeugdsector. 
Hierdoor is het activiteitenaanbod divers en uitdagend. 
Inschrijven: www.quadrantkindercentra.nl  of bel afdeling Planning 
& Plaatsing via 0182-689 896 voor meer informatie.  
 
CJG, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk 
Centrum voor Jeugd en Gezin  
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan 
kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG 
werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen en pedagogen. Iedere medewerker heeft 
eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen.  
CJG advieslijn: 088 – 254 23 84   Website: www.cjgmiddenholland.nl  

Schoolmaatschappelijk werk  
Wanneer er extra hulp nodig is op sociaal maatschappelijk gebied, 
dan roepen wij de ondersteuning in van Kwadraad. U kunt ook zelf 
een gesprek aanvragen. Onze intern begeleiders helpen u hier mee.   

De belangrijkste taken van het schoolmaatschappelijk werk zijn:  
- informatie en advies geven aan de school (hulpvraag  
  verduidelijken),  
- informatie en advies geven aan ouders en hulpverlening,  
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- bemiddeling tussen ouders en hulpverlening,  
- signaleren en overdracht naar (geïndiceerde) zorg,  
- kortdurende hulpverlening aan kinderen,  
- opvoedkundige ondersteuning bieden 
- bemiddeling tussen ouders en school.  

mevr. M. de Ruiter: Naast de School, Kerkstraat 13, 2742 BG 
Wadddinxveen. Tel: 088-9004000 www.opvoedbureau.nl  

Jeugdgezondheidszorg  
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) maakt onderdeel uit van het CJG. De 
medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen 
met school. Zij kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan het overleg van 
een zorgteam van school. De JGZ nodigt jaarlijks de kinderen uit 
groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken of uw kind goed kan 
horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. 
Verder kunt u advies krijgen over bijvoorbeeld voeding, 
zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het 
voorkomen van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies 
of extra onderzoek.  

Als uw kind vijf jaar is onderzoekt een logopedist van de JGZ, met 
uw toestemming, op school de spraak- en taalontwikkeling van uw 
kind.  
 
Cursus of ouderavond 
Opvoeden is een ware kunst. Of je nu peuters hebt rondlopen die 
tegen alles ‘nee’ zeggen. Een tienjarige dochter die je graag wat 
zelfbewuster wil maken. Een vijftienjarige zoon die heftig aan het 
puberen gaat. Of je bent net gescheiden. Elke ouder kan op 
sommige momenten weleens advies gebruiken. Voor u organiseert 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een groot aanbod aan 
opvoedcursussen, themabijeenkomsten en lezingen over diverse 
onderwerpen om u te ondersteunen bij de opvoeding. Ook de 

kinderen of jongeren zelf kunnen cursussen bij het CJG volgen. Denk 
aan een weerbaarheidstraining of een oppascursus. Voor het 
volledig cursusaanbod van het CJG kijk op www.cjgcursus.nl.  
Pubergezond.nl   
Voor kinderen vanaf groep 7 heeft het CJG een aparte website vol 
informatie over verliefdheid, sociale media, gamen, gezondheid en 
pesten. Met behulp van deze site kunt u thuis met uw kind het 
contact met de jeugdgezondheidszorg in groep 7 voorbereiden.  
 
Online Centrum voor Jeugd en Gezin  
Veel informatie over opvoeden en opgroeien vindt u op de website 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente. Eten, slapen, 
scheiden, pesten, geld, seksuele opvoeding en meer.  
 
Contact  
Wilt u contact opnemen met de CJG-medewerkers bel dan 088 – 
254 23 84. Meer informatie www.cjghollandsmidden.nl 
 
Eindtoets groep 8  
Op de Dick Brunaschool wordt als eindtoets de IEP-toets 
afgenomen. Deze eindtoets voor groep 8 wordt in april afgenomen. 
Meer informatie over de IEP-toets vindt u op 
http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets. Op de 
informatieavond voor groep 8 wordt u geïnformeerd over de 
procedure naar het voortgezet onderwijs. 

Excursies / schoolreis / kamp 
Tijdens schooltijd hebben we excursies, bijvoorbeeld in het kader 
van natuureducatie, maatschappelijke en culturele vorming en bij 
projecten. Deze uitstapjes zijn vaak educatief. Op vrijdag 2 juli gaan 
de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Waar we naartoe gaan, is nog 
even een verrassing. Groep 8 gaat van 19 mei t/m 21 mei op kamp. 
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Eten en drinken 
Rond 10 uur hebben de kinderen een pauze. Voor deze pauze 
mogen de leerlingen eten en drinken meenemen. Het gaat hierbij 
om een klein hapje, zoals een boterham of een stuk fruit.  
Het is niet de bedoeling dat kinderen een hele maaltijd eten.  
Ook zijn koeken en repen met chocolade, snoep en 
koolzuurhoudende dranken, zoals cola, niet toegestaan. U kunt ook 
kiezen voor schoolmelk. Meer informatie vindt u op 
www.campinaopschool.nl. Rond twaalf uur lunchen de leerlingen in 
de klas samen met de eigen leerkracht. Informatie over het 
lunchbeleid kunt u vinden in de schoolgids.  
 
Groepsindeling 2020-2021 

 
 

 
 
 

 M D W D V 

Merel van Kralingen 3a 3a/b 3a/b 3b 3a/b 

Edith van Dorp  3a 3a 3a 3a 

Laura Mayenburg 3b 3b 3b  3b 

Eric Roodenburg 4a 4a 4a 4a 4a 

Nicole Spek 4b 4b 4b   

Malou Leroux    4b 4b 

Joke Mali    4a/b 4a/b 

Ada Oldenburg Plus Plus    

Gwen van Lindt Ond. ass. Ond. ass.   Ond. ass. 

Gabriela Aarts 5a 5a   5a 

Cynthia van Oord 7b  5a 5a  

Fleur van der Gaag 5b 5b 5b 5b 5b 

Charlene van 
Leeuwen 

6a 6a 6a 6a 6a 

Kim van der Wel 6b 6b    

Debbie van der Wal   6b 6b 6b 

Sacha Sanders 7a 7a 7a 7a 7a 

Fanny Verkroost 7a* 7a*   7a* 

Marloes Hoornweg  7b 7b 7b 7b 

Nicole van der 
Stouwe 

8 8  8 8 

Kelly van den Berg   8   

Ada Oldenburg Plus Plus    

Naomi Boeve  Ond. ass. Ond. ass. Ond. ass. Ond. ass. 

Diony Scharff Ond. ass. Ond. ass. Ond. ass. Ond. ass. Ond. ass. 

 M D W D V 

Tessa Maayen 1/2a 1/2a   1/2c 

Fleur van Velzen   1/2a 1/2a 1/2a 

Jeroen van Wegen 1/2b 1/2b 1/2b  1/2b 

Desiree van Dijk 1/2 abcdef   1/2b  

Valerie Dorst 1/2b* 1/2b* 1/2b*   

Daniëlle Scheerder    1/2b* 1/2b* 

Tineke Jungschläger 1/2c 1/2c 1/2c 1/2c  

Babette van Dam 1/2d 1/2d 1/2d 1/2d 1/2d 

Patricia Scholten 1/2e 1/2e 1/2e 1/2e 1/2e 

Veerle de Koning  1/2f 1/2f 1/2f 1/2f 

Annemieke Nagel 1/2f Plus    

Denise van den Beld Instroom Instroom Instroom   

Anne van Tol    Instroom Instroom 

Ingrid van der Meer Ond. ass. Ond. ass.  Ond. ass. Ond. ass. 
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IB=interne begeleiding, D=directie,  mo=morgen,  mi=middag, ll bgl=leerling 
begeleider, Ond. ass= onderwijsassistent,   
Conc=conciërge. 

*Tot de kerstvakantie is Valerie Dorst niet aanwezig i.v.m. 
zwangerschapsverlof. Anne van tol heeft verlof tot en met de 
voorjaarsvakantie. 
 
Voor contact met een teamlid kunt u een mail sturen d.m.v. de 
voorletter met de volledige achternaam te vermelden. Let u erop 
dat er een punt tussen dient te staan. Ook zijn de leerkrachten te 
bereiken via Mijnschoolinfo. 
Voorbeeld mailadres: f.vanvelzen@stichtingklasse.nl 
 
 
 

Gevonden voorwerpen 
Er blijven vaak op school en in de kleedkamers van de gymzaal 
spullen van leerlingen achter. Schrijf daarom de naam van uw kind 
in de gymkleren/ tassen/ schoenen. De overgebleven spullen 
verzamelen we op school bij de conciërgeruimte. 
 
Gymnastiek 
Tijdens de gymlessen is gymkleding verplicht. Een korte broek, een 
T-shirt of een turnpakje. Ook zijn gymschoenen verplicht met het 
oog op besmettingsrisico van bijvoorbeeld wratjes. Dit geldt ook 
voor de groepen 1-2. Sieraden zoals horloges, oorbellen, 
armbanden etc. zijn in verband met de veiligheid niet toegestaan. 
Wij adviseren dan ook om op de gymdagen geen sieraden mee naar 
school te laten nemen. De groepen 1 t/m 4 gymmen inpandig. De 
groepen 5 t/m 8 gymmen in de Duikelaar en zullen te voet of met 
de fiets heen- en teruggaan. Voor de leerlingen uit groep 5 t/m 8 is 
douchen na de gymles optioneel.  
Als uw kind niet mag gymmen, dan horen we dat graag door middel 
van een ondertekende brief of dient u dat persoonlijk aan de 
leerkracht mede te delen.  
 

Dinsdag Gymzaal inpandig Duikelaar 
8.30 – 9.15 ½ a            9.00 – 9.40 Groep 8* 
9.15 – 10.00 ½ b            9.40 – 10.20 Groep 6b 
10.15 – 11.00 ½ c            10.20 – 11.00 Groep 6a 
11.00 – 11.45 Groep 3a  Groep 7b 
11.45 - 12.30 Groep 3b Groep 5a 
12.30 – 13.15 Groep 4a Groep 5b 
13.15 – 14.00 Groep 4b Groep 7a* 

*Groep 8 start bij de Duikelaar en groep 7a eindigt bij de Duikelaar. De kinderen 
van groep 7a mogen alleen naar huis of kunnen met de leerkracht mee terug naar 
school. 

 

 M D W D V 

Jeroen van Kouwen D D D D D 

Melanie Bovenlander D  D D  

Kelly van den Berg  Project- 
coördinator 

   

Fleur van Velzen IB (1 t/m 2) IB (1 t/m 2) IB (1 t/m 2) mi   

Nathalie Brouwer IB (1 t/m 4) IB (1 t/m 4)   IB (1 t/m 4) 

Suzanne Both IB (5 t/m 8) IB (5 t/m 8) IB (5 t/m 8) IB (5 t/m 8)  

Yvonne Smits Leerkr.  
1 t/m 8 

Leerkr.  
1 t/m 8 

 Leerkr.  
1 t/m 8 

Leerkr.  
1 t/m 8 

Sheila van der Tang  Gym  Gym  

Chantal Boymans  Gym  Gym  

Jolanda Floor  Kindercoach Kindercoach Kindercoach  

Inge van Wichen Admin Admin  Admin  

Monique Smits Conc. Mo Conc. Mo Conc. Mo Conc. Mo Conc. Mo 

Loes van Domburg  Conciërge  Conciërge Conciërge 

Gwen van Lindt   Conciërge   



ma di wo do vr za zo 

 
 

1 2 
Surprises inleveren 

3 
 

4 
Sintviering  
 
 

5 
Sinterklaas  

6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 
Kerstdiner  
 
 
 

18 
Start kerstvakan e 
12.15 uur 
 

19 20 

21 
Kerstvakan e 

22 23 
 

24 25 
Kerstmis 

26 
Kerstmis  

27 

28 
Kerstvakan e  

29 
 

30 31 
Oud&Nieuw  

   

December 2020  



 
 

Dick Brunaschool,  Parklaan 3, 2742 MG Waddinxveen 0182-614406  Samen dromen, durven en doen! 
 

Donderdag Gym inpandig Duikelaar 
8.30 – 9.15 ½  d             9.00 – 9.40 Groep 7b* 
9.15 – 10.00 ½  e             9.40 – 10.20 Groep 7a 
10.15 – 11.00 ½  f             10.20 – 11.00 Groep 5a 
11.00 – 11.45 Groep 3a Groep 5b 
11.45 - 12.30 Groep 3b Groep 6a 
12.30 – 13.15 Groep 4a Groep 6b 
13.15 – 14.00 Groep 4b Groep 8* 

*Groep 7b start bij de Duikelaar en groep 8 eindigt bij de Duikelaar. De kinderen 
van groep 8 mogen alleen naar huis of kunnen met de leerkracht mee terug naar 
school. 

Hoofdluis 
Zoals u weet vindt er regelmatig luizencontrole plaats op school. Dit 
gebeurt na elke vakantie. Als we iets vinden, is er een nacontrole na 
2 weken. In die tussentijd is het belangrijk regelmatig thuis uw kind 
te controleren op neten of luizen. Als u iets vindt bij een van uw 
kinderen is het belangrijk dat u alle kinderen uit het gezin 
behandelt. U meldt het op school, zodat de leerkracht een bericht 
middels Mijnschoolinfo kan sturen. Op deze manier houden we het 
luizenprobleem dat op iedere school voorkomt, aardig onder 
controle. Op deze website kunt u lezen wat u kunt doen als uw kind 
hoofdluis heeft: www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis  
 
Informatieavonden 
Aan het begin van het schooljaar is er voor iedere groep een 
informatieavond. Hierin informeren de groepsleerkrachten de 
ouders over de dagelijkse gang van zaken in de groep. U krijgt een 
toelichting op de leerstof en er komen groeps-specifieke zaken aan 
de orde. De leerkrachten kijken er naar uit u daar te zien. 
Over exacte tijden ontvangt u nader bericht. 

 
 

Klachten 
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar 
omgaan. Meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden 
vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van 
dien aard, of heeft iemand een dermate negatieve ervaring dat de 
betrokkene een klacht in wil dienen. Die mogelijkheid is er. Voor de 
school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die 
bij de school betrokken is in te zien op www.stichtingklasse.nl. Het 
wordt op prijs gesteld indien iemand die wil klagen dat eerst 
kenbaar maakt bij de leiding van de school of het College van 
Bestuur van Stichting Klasse (Karnemelksloot 110, 2806 JB Gouda, 
tel. 0182-622711). Mogelijk kan de klacht verholpen worden. 
Stichting Klasse is voor de behandeling van klachten tevens 
aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de 
Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)”. De LKC onderzoekt 
de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De 
LKC brengt advies uit aan het College van Bestuur van Stichting 
Klasse en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het College 
van Bestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het 
opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.  
 
Een klacht kan bij het College van Bestuur Stichting Klasse of 
rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe 
vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. 
Deze vertrouwenspersoon is in de regio Bodegraven-Reeuwijk, 
Waddinxveen en Gouda werkzaam bij de GGD Hollands Midden, 
088-3083100. Binnen twee werkdagen wordt er contact 
opgenomen door één van de twee externe vertrouwenspersonen, 
mevrouw P. Kruse of mevrouw M. Jillissen.  
 
De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 
AD UTRECHT, telefoon 030-2809590. U kunt ook de website 
raadplegen: www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar 
info@onderwijsgeschillen.nl. 

Groep 1 en 2 8 september 
Groep 3 en 4 17 september 
Groep 5 t/m 8 10 september 
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Leerlingenzorg 
Op school wordt de leerlingenzorg door onze intern begeleiders (IB) 
vormgegeven. De IB volgt de ontwikkelingen van alle leerlingen. In 
overleg met de IB past iedere leerkracht het onderwijs binnen de 
groep aan afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling. Daar-
naast heeft de IB regulier 5 keer per jaar een voortgangsgesprek 
met de leerkracht over alle leerlingen in de groep. Aan het einde 
van het schooljaar volgt een overgangsgesprek tussen de huidige en 
de nieuwe leerkracht. Zo waarborgen wij de continuïteit in onze 
leerlingenzorg. Daarnaast analyseert de IB toetsgegevens school-
breed om te komen tot verbeteringen binnen het onderwijs op de 
Dick Bruna. 
 
Om de sociale en emotionele ontwikkeling goed in beeld te krijgen, 
maken wij in groep 3 t/m 8 gebruik van het programma ‘’Op 
School’’. Door middel van observaties krijgen wij zo een goed beeld 
van uw kind en welke acties er eventueel zouden kunnen volgen om 
uw kind nog beter op weg te helpen. In de kleutergroepen maken 
wij gebruik van het kleutervolgsysteem BOSOS. Binnen dit volgsys-
teem worden de kinderen op zowel cognitieve, als sociaal- emotio-
nele en motorische ontwikkeling gevolgd. 
 
Medezeggenschapsraad 
Op onze school functioneert de wettelijk verplichte 
medezeggenschapsraad (MR). De MR vergadert over allerlei 
beleidszaken betreffende het reilen en zeilen van de school. Het 
schoolbestuur legt haar plannen aan de MR voor en deze heeft dan 
advies- of instemmingsrecht.  Zowel de ouders als de leerkrachten 
zijn met drie leden in de MR vertegenwoordigd. De directeur woont 
als adviseur en contactpersoon van het bestuur de vergaderingen 
bij. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en toegankelijk voor 
de ouders. Voor nadere informatie verwijzen wij hier naar de 
website. Vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van 
de openbare basisscholen van de Stichting Klasse vormen samen de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad kan 
over bovenschoolse zaken beslissen. De MR van onze school wordt 
daarin vertegenwoordigd door dhr. Onrust (contactpersoon) en 
mevr. Smits (secretaris). Bij het drukken van de kalender is de 
secretaris nog onbekend. 
 

oudergeleding 
Dhr. D. Rombouts voorzitter 
Dhr. R. de Boer lid 
Mevr. V. Scharleman lid 
Mevr. M. Rook lid 
Mevr. K. Smits GMR- secretaris 
Dhr. R. Onrust GMR- lid 
Personeelsgeleding                mr.dickbrunaschool@stichtingklasse.nl  
Dhr. J. van Wegen lid 
Mevr. S. Both lid 
Mevr. K. van den Berg lid 
31-08 bekend lid 
Dhr. J. van Kouwen adviserend lid 
Mevr. M. Bovenlander adviserend lid 

 
Ouderraad 
De ouderraad bestaat uit ca. 15 enthousiaste ouders en 4 
leerkrachten. Zij bedenken, organiseren en realiseren met 
ondersteuning van hulpouders een aantal leuke, maar ook leerzame 
activiteiten. Enkele voorbeelden van activiteiten die de ouderraad 
organiseert zijn  de schoolreis, de excursies, Sinterklaasfeest, 
Kerstfeest, Pasen, laatste schooldag, Koningsspelen, disco en het 
afscheid van groep 8. De OR draagt ook bij aan de aanschaf van 
boeken voor de schoolbibliotheek en aan extra’s voor in de klas 
(klassengeld).  



ma di wo do vr za zo 

1 2 3 4 5 
Rapport 1  

6 7 

8 
Oudergesprekken  

9 
Oudergesprekken  

10 
Oudergesprekken 
OR-vergadering 

11 
Oudergesprekken  

12 
Open ochtend  
09.00-12.00 uur 

13 14 

15 16 17 
 

18 
Disco  
 

19 
Voorjaarsvakan e 
start 12.15 uur 

20 21 

22 
Voorjaarsvakan e 

23 24 25 
 

26 
 

27 28 

Februari 2021 



 
 

Dick Brunaschool,  Parklaan 3, 2742 MG Waddinxveen 0182-614406  Samen dromen, durven en doen! 
 

De vergaderingen van de OR zijn openbaar. Om al deze activiteiten 
te kunnen realiseren vraagt de OR van alle ouders een 
ouderbijdrage. 
  
Hoeveel is de ouderbijdrage en hoe is deze opgebouwd? 
De ouderbijdrage bedraagt € 50,-- voor het schooljaar 2019-2020. In 
het najaar van 2020 stelt de OR de hoogte van de ouderbijdrage 
voor het schooljaar 2020-2021 vast. Het is mogelijk om dit bedrag in 
2 of 4 termijnen te betalen. Het bedrag dient te worden gestort op 
IBAN rekening nr.: NL53 RABO 0366842625 t.n.v. OR Dick 
Brunaschool. U krijgt daarvoor in oktober een factuur via e-mail met 
daarin een betaalverzoek om de betaling direct te kunnen voldoen. 
De ouderbijdrage is opgebouwd uit twee delen: 
 

€ 30.-- Schoolreis en excursies 
€ 20,-- Overige activiteiten 

Als uw kind na 1 januari instroomt, bedraagt de ouderbijdrage € 40,-
- (€ 30,-- + € 10,--). Voor de schoolreis geldt, dat als de bijdrage van 
€ 30,-- voor de schoolreis en excursies niet is betaald, uw kind 
helaas niet mee kan. 
  
Hoe kunt u zien wat er met de ouderbijdrage wordt gedaan? 
Via de nieuwsbrief en Mijnschoolinfo kunt u regelmatig lezen over 
het verloop van de activiteiten. Rond oktober/november maakt de 

OR een jaarverslag waarin u kunt lezen welke leuke en leerzame 
dingen we van uw ouderbijdrage hebben kunnen realiseren. 
 
Ouderparticipatie 
Het is erg belangrijk dat u betrokken bent bij het wel en wee van uw 
kind op school. Het komt uw kind ten goede als u thuis praat over 
school en weet wat er gebeurt. Als u vragen heeft dan kunt u altijd 
na schooltijd een afspraak maken met de leerkracht.  
Ook kunt u zich aanmelden om te helpen bij activiteiten of meegaan 
met excursies. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld! 
  
Persoonlijke gesprekken 

• Intakegesprek voor ouders van kleuters die starten op de 
Dick Brunaschool. Het gesprek vindt plaats in de maand 
voordat de kleuter 4 jaar wordt. 

• Kennismakingsgesprekken groep 1 t/m 8 op verzoek van  
21-09 t/m 25-09-2020 

• Oudergesprekken zullen worden gehouden in de weken:  
09-11 t/m 13-11-2020, 08-2 t/m 19-2-2021 en 29-6 t/m  
03-07-2021. 

• Gesprek op verzoek van leerkracht of ouder/verzorger over 
vorderingen, gedrag en/of werkhouding. 

 
U kunt met een korte, simpele vraag altijd vóór of na schooltijd bij 
de leerkracht van uw kind terecht. Wanneer u denkt dat er wat 
meer tijd nodig is voor een vraag of opmerking kunt u beter een 
afspraak maken. Dit geldt ook als u de directeur,  Jeroen van 
Kouwen, wilt spreken.  U kunt hem ook een mail sturen: 
directie.dickbrunaschool@stichtingklasse.nl 
 
 
 
 
 

Ouderraad Dick Brunaschool  or.dickbrunaschool@stichtingklasse.nl  
Oudergeleding 
Dhr. F. Reitsma Voorzitter 
Mevr. B. v/d Korput Secretaris 
Mevr. N. Onrust Penningmeester 

Vertegenwoordigers team 

mevr. T. Jüngschlager 
mevr. P. Scholten 
mevr. C. van Leeuwen 
mevr. B. van Dam 
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Peuterspeelzaal 
Binnen het gebouw is de peuterspeelzaal gevestigd van Quadrant. 
Als organisaties werken Quadrant en de Dick Bruna veel met elkaar 
samen. Het is belangrijk, dat jonge kinderen, voordat zij naar de 
echte school gaan, veel met andere kinderen in aanraking komen, 
met elkaar spelen en met elkaar praten. Daarnaast is het eveneens 
belangrijk, dat de overgang van de peuterspeelzaal naar de 
basisschool soepel en als vanzelfsprekend verloopt. 
Quadrant, tel 0182-689896, www.quadrantkindercentra.nl  
 
Schoolmateriaal 
Vanaf groep 3 mag ieder kind een etui meenemen.  De kinderen 
krijgen van de school een pen, potlood, kleurpotlodendoos en gum. 
Deze gaan de hele schoolloopbaan mee en worden zo nodig 
aangevuld. Vanaf groep 3 krijgt iedere leerling een eigen tablet / 
Chromebook voor in de klas. 
 
Schooltijden 

 Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 
maandag 08-30 – 14.00 uur 08.30 – 14.00 uur 
dinsdag 08.30 – 14.00 uur 08.30 – 14.00 uur 
woensdag 08.30 – 12.15 uur 08.30 – 14.00 uur 
donderdag 08.30 – 14.00 uur 08.30 – 14.00 uur 
vrijdag 08.30 – 14.00 uur 08.30 – 14.00 uur 

 
De deur gaat om 8.20 uur open. De leerlingen uit de groepen 1 t/m 
4 mogen dan naar binnen. De kleuters mogen naar binnengebracht 
worden door hun ouders. Vanaf groep 3 gaan de kinderen 
zelfstandig naar binnen. Op het plein is vanaf 8.20 uur toezicht. De 
bel gaat om 8.25 uur. De leerlingen vanaf groep 5 gaan dan in de rij 
staan. De groepen gaan na elkaar naar binnen. De lessen starten om 
8.30 uur. Het is belangrijk dat de leerlingen op tijd in de klas zijn. 
Houd de mail goed in de gaten i.v.m. de Coronaperiode.  

Momenteel mogen ook de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 
zelfstandig naar binnen vanaf 8.20 uur. Dit bevalt goed en reguleert 
de drukte in en rond de school. 
 
Schoolverzekering 
De leerlingen zijn via Stichting Klasse collectief verzekerd tegen 
kosten van ongevallen. De verzekering geldt tijdens schooluren en 
tijdens schoolreizen, excursies etc.  
 
Social media 
Wij zijn trots op de Dick Brunaschool en laten onze school graag 
zien. Op onze website www.dickbrunaschool.nl vindt u meer 
informatie over onze school. Op facebook plaatsen wij regelmatig 
berichten over school. Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van 
foto’s/video’s van uw kind(eren), dan kunt u dat kenbaar maken bij 
de administratie.  
 
Stichting Leergeld 
Sinds augustus 2016 bestaat Stichting Leergeld Waddinxveen. De 
Stichting is aangesloten bij de Vereniging van plaatselijke 
Leergeldstichtingen. Stichting Leergeld Waddinxveen richt zich op 
kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen om mee te 
doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Meer informatie 
vindt u op www.leergeldwaddinxveen.nl  
 
Verjaardagen en traktaties 
Op school wordt iedere verjaardag natuurlijk gevierd! De verjaardag 
wordt in de klas gevierd. De jarige wordt toegezongen en mag een 
mooie kaart uitzoeken, waarop alle leerlingen hun naam zetten.  
De traktaties zijn altijd een feest! Wilt u zorgen dat de traktatie klein 
blijft?  
 
 
 



ma di wo do vr za zo 

   1 
Studiedag  
S ch ng Klasse 

2 
Goede Vrijdag  

3 4  
Pasen 

5 
Pasen  

6 7 8 9 10 11 
 

12 13 14 15 16 17 18 

19 
OR-vergadering  

20 
IEP-toets gr. 8 

21 
IEP-toets gr. 8  
MR-vergadering  

22 
 

23 
Koningsspelen  
 
 
 

24 25 

26 
Studiedag 

27 
Koningsdag  

28 29 30   

April 2021  



 
 

Dick Brunaschool,  Parklaan 3, 2742 MG Waddinxveen 0182-614406  Samen dromen, durven en doen! 
 

Verlof 
Alleen bij bijzondere gelegenheden kunt u een vrije dag voor uw 
kind aanvragen. Deze gelegenheden zijn wettelijk vastgesteld. 
Wanneer u dit wilt, kunt u een formulier met verzoek tot vrijstelling 
schoolbezoek invullen, dat op school of op de website verkrijgbaar 
is. Alleen indien u een wettelijk geldige reden heeft, mogen wij uw 
kind vrijstelling van schoolbezoek verlenen. Daarbuiten mag de 
school geen toestemming geven. Bij overtreding is de school 
verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten.  
 
Het Ministerie van Onderwijs stelt de zomer- en kerstvakantie vast. 
Voor de overige vakanties geeft het ministerie een aanbeveling. De 
gezamenlijke besturen in de regio maken daarover definitieve 
afspraken die kunnen afwijken van de aanbevelingen. Het kan dus 
best zijn dat scholen voor voortgezet onderwijs of in een naburige 
gemeente een andere herfst-, voorjaars-, of meivakantie hebben. 
Op onze kalender en de website staan de vakanties zoals die in 
Waddinxveen (en vaak ook de nabije omgeving) gelden. We vragen 
u daar rekening mee te houden.  
Leerplichtambtenaar: K. Notenboom, Leerplicht@waddinxveen.nl  
 
Informatie van de leerplichtambtenaar 
Ieder schooljaar ontvangt de directie een aantal verzoeken van 
ouders voor verlof buiten de schoolvakanties om. De Leerplichtwet 
stelt nadrukkelijk dat het niet is toegestaan aan individuele 
leerlingen vakantiedagen te verlenen buiten het normale rooster 
om. Slechts in uitzonderlijke situaties is de schooldirecteur bevoegd 
om verlof (maximaal 2 weken) onder schooltijd te verlenen.  

Voorwaarden: 
- Indien vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de  
  ouders vakantie in een schoolvakantie niet mogelijk is, zoals  
  seizoensgebonden werk. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn dat  
  een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke  
  bedrijfseconomische problemen zal leiden. Voorbeelden hiervan  

  zijn een strandtenthouder of een eigenaar van een dierenpension     
  etc.  
- Het verlof is bestemd voor de enige gezamenlijke vakantie in dat  
  schooljaar. 
- Het verlof valt niet in de eerste 2 weken van het schooljaar. 

In welke gevallen wordt geen vakantieverlof verleend:  
- familiebezoek in het buitenland;  
- vakantie in een goedkope periode, 
- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale  
   schoolvakantie op vakantie te gaan;  
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met  
  (verkeers)drukte;  
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog  
   vrij zijn.  
 
Een verlofaanvraag dient 8 weken van te voren schriftelijk 
aangevraagd te worden bij de directie. Hiervoor zijn speciale 
aanvraagformulieren beschikbaar bij school. 
 
Verlof wegens gewichtige omstandigheden: 
In onderstaande situaties kan de schooldirecteur verlof verlenen:     
- Voor het bijwonen van de huwelijksvoltrekking van bloed- of  
  aanverwant tot en met de 3e graad; in Nederland maximaal 1-2  
  schooldagen in het buitenland maximaal 5 schooldagen.  
- Bij overlijden van bloed- of aanverwant; in de 1e graad maximaal 5  
  schooldagen in de 2e graad maximaal 2 schooldagen in de 3e en de  
  4e graad maximaal 1 schooldag. In het buitenland: 1e t/m 4e graad  
  maximaal 5 schooldagen. 
- Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel  
  van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad. 
- Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60  
  jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders:  
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Maximaal 1 schooldag 
- Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag; 
- Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet  
  buiten de lesuren kan geschieden: geen maximale termijn. 

Religieuze feestdagen 
Ouders die gebruik willen maken van verlof in verband met 
godsdienstige of levensovertuiging verbonden verplichtingen 
dienen dit minimaal 2 dagen van tevoren te melden bij de directeur 
van de school. Voor het toekennen dient de religieuze kalender te 
worden gevolgd. Hierbij moet gedacht worden aan bijv. Suikerfeest 
en Offerfeest. Voor religieuze feestdagen wordt 1 dag verlof 
gehanteerd. 

Routing ongeoorloofd verzuim 
Indien ouders hun kind(eren), laten verzuimen door onder 
schooltijd op vakantie te gaan is school verplicht hiervan melding 
(luxe verzuim) te doen bij de leerplichtambtenaar. Deze maakt in 
opdracht van het Openbaar Ministerie proces-verbaal op. Door het 
OM wordt een geldboete opgelegd. Indien er eerder proces-verbaal 
voor luxe verzuim is opgemaakt zal bij herhaling een dagvaarding 
om voor de rechter te verschijnen volgen.  
 
Vertrouwenspersoon 
De contactpersoon op een basisschool is het eerste meldpunt voor 
problemen van vertrouwelijke aard of voor klachten. Zij voert met 
de melder een gesprek en zorgt zo nodig voor de eerste opvang. 
Vervolgens kan de contactpersoon verwijzen naar de persoon of 
instantie, die het beste de klacht of het probleem kan oplossen. 
Bijvoorbeeld de leerkracht, de directie of een externe 
vertrouwenspersoon. Op onze school is Marloes Hoornweg het 
contactpersoon (m.hoornweg@stichtingklasse.nl) 
Extern: 088-3083342 externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl 
 
 

Vervanging leerkrachten 
Bij ziekte van een leerkracht wordt in principe zo snel mogelijk inval 
ingezet. Soms lukt dat niet binnen een dag. Dan wordt er naar een 
andere oplossing gezocht. Als er meerdere leerkrachten ziek zijn en 
er is geen inval beschikbaar kunnen de leerlingen als uiterste 
maatregel naar huis gestuurd worden. In dit soort gevallen 
proberen we u op tijd op de hoogte te stellen.  
 
Verzuim 
Alle leerlingen worden op tijd op school verwacht. Als een leerling 
(zonder melding) te laat komt, wordt dit geregistreerd. Wanneer 
leerlingen meer dan 5 keer te laat zijn wordt er contact opgenomen 
met de ouders. Wanneer leerlingen meer dan 9 keer te laat zijn 
neemt de directie contact op. Die neemt vervolgens contact op met 
de leerplichtambtenaar. 
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Vreedzame School 
De Dick Bruna is een Vreedzame School. Dit betekent dat wij een 
compleet programma voor sociale competentie en democratisch 
burgerschap bieden. Wij beschouwen de groep en de school als een 
leefgemeenschap, waarin leerlingen zich gehoord en gezien voelen, 
een stem krijgen, en waarin leerlingen leren om samen beslissingen 
te nemen en conflicten op te lossen. De Vreedzame School is 
opgebouwd uit zes blokken en in alle groepen zijn er wekelijks 
Vreedzame Schoollessen. Al het geleerde wordt gedurende de hele 
dag toegepast. Kinderen van groep 6 t/m 8 zijn opgeleid als 
mediator en lopen pleinwacht tijdens de pauzes. 
In de methode zit het omgaan met pestgedrag opgenomen. Mocht 
u vragen hebben op dit gebied dan kunt u in eerste instantie terecht 
bij de groepsleerkracht. Mocht er meer zorg nodig zijn dan kunt u 
terecht bij onze Anti-Pestcoördinator Debbie van der Wal 
d.vanderwal@stichtingklasse.nl, 0182-614406 
 
Blok 1 - We horen bij elkaar   
In dit blok staan de lessen in het teken van groepsvorming en het 
creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen 
maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. 
Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden. De 
afspraken worden duidelijk opgehangen in de klas en door alle 
kinderen en de leerkracht ondertekend. 
 
Blok 2 - We lossen conflicten zelf op   
In dit blok leren de leerlingen het begrip ‘conflict’, en ze krijgen zicht 
op hoe je kunt reageren op een conflict. Conflicten bestaan, maar 
op welke manier ga je er mee om. Na dit blok verwachten we van 
de leerlingen dat ze zelf, met behulp van een heel eenvoudig 
stappenplan, hun conflicten zelf oplossen. 
 
 
 

Blok 3 - We hebben oor voor elkaar 
In dit blok wordt er aandacht besteed aan communicatie. Goede 
communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van 
conflicten. We besteden o.a. aandacht aan de rol van 
misverstanden, het je kunnen verplaatsen en inleven in een ander, 
actief luisteren en samenvatten. 
 
Blok 4 - We hebben hart voor elkaar 
In dit blok staan gevoelens centraal. In dit blok worden onder 
andere twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing 
geleerd: je eigen gevoelens herkennen en erover kunnen vertellen, 
en het erkennen en accepteren van de gevoelens van een ander. 
 
Blok 5 - We dragen allemaal een steentje bij 
In dit blok leren de kinderen op welke manier je iets kan bijdragen 
aan de groep en op welke manier mediatie werkt.  
  
Blok 6 - We zijn allemaal anders 
In dit blok staat het open staan voor verschillen centraal. Kinderen 
onderzoek overeenkomsten en verschillen in hun familie, klas, 
school, omgeving van de school en de wereld. 
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