Viëtorstraat 2 6953BR Dieren
Aan alle ouders,
I.v.m. het ontbreken van een algemeen gedeelte tijdens de informatieavond zetten we graag de
regels en afspraken even netjes voor u op een rij. Afspraken waarvan wij vinden dat u die moet
weten om zodoende op een prettige en veilige manier met elkaar om te (kunnen) gaan………..
Misschien denkt u “ach, dat weet ik toch wel”; toch zouden we het op prijs stellen als u
onderstaande afspraken eens rustig doorleest….,
1. Naar school:
’s Ochtends gaan om 8.15 uur de deuren open. De ingang aan de Viëtorstraat wordt voor 8.30 uur
alleen gebruikt door het personeel, bezoekers en door ouders. Kinderen, samen met ouders,
gebruiken de ingang aan de Prinsenstraat.
Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen van de groep 1 t/m 4, samen met hun ouders, binnen al van harte
welkom. De kinderen van groep 5 t/m 8 blijven tot 8.30 uur buiten. Indien het regent gaan alle
kinderen voor schooltijd naar binnen.
Om 8.30 uur starten de lessen en dan is het ook echt beginnen. Te laat komen kan een keer
gebeuren. Realiseert u zich dat het niet alleen voor de leerkracht en de kinderen in de klas
storend is als er kinderen later binnendruppelen, ook voor het betreffende kind is dat zeker niet
prettig.
Brengt u uw kind met de auto, parkeer deze dan niet op de stoep (voor een uitrit of poort) .

Wees alert op overstekende kinderen en voorkom gevaarlijke situaties.

Een ongeluk zit immers in een klein hoekje.
Op de fiets: Fietsen op het plein is voor iedereen simpelweg verboden.
De kinderen stallen hun fietsen als volgt (tussen de lijnen):
groep 1 t/m 4:
Aan de kant van de Prinsenstraat,
linksvoor op het voorplein.
groep 5 t/m 8:
Rondom de fietsbeugels voor de lokalen aan de Viëtorstraat.
ouders en personeel: Bij de hoofdingang aan de Viëtorstraat.

Voor het eerst naar school:
Helaas constateren we soms nog wel dat er kinderen (4 jarigen) op school komen die nog niet
zindelijk zijn. Dit betekent dat de leerkracht er een extra taak bij heeft.
De school is van mening dat de leerkracht zijn/haar tijd aan andere (onderwijskundige) zaken
moet besteden en heeft daarom de volgende afspraak opgenomen (wettelijk getoetst):
- Kinderen mogen naar school op het moment dat zij zindelijk zijn.
(bij medische indicatie is er een uitzondering; wij vragen u dan contact op te nemen met
de leerkracht).
2. Ophalen:
We vragen u te wachten op het plein en niet in de school.
Iedereen doet zijn of haar best om de kinderen het goede voorbeeld te geven. Een van de dingen
die hierbij hoort is dat er op het plein niet gerookt wordt.
Het meebrengen van een hond krijgt ook onze aandacht: veel kinderen houden van honden en een
hond aaien is zeker ook erg leuk. Echter, veel kinderen om een hond heen kan de hond angstig
maken en in paniek kan er van alles gebeuren. Houdt u de lijn kort en laat u de hond ABSOLUUT
niet alleen achter (bv. aan een paal of het hek).
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3. Familie-zaken:
Wij doen er alles aan om uw kind zo goed mogelijk op te vangen en te onderwijzen. Hierbij is het
van belang dat we voldoende informatie hebben t.a.v. de thuissituatie. We hoeven echt niet alles
te weten, maar als er dingen gebeuren of zijn gebeurd ( bv. een scheiding of een uit de hand
gelopen conflict) die het welbevinden van uw kind beïnvloeden, dan horen we dat graag!
Vanzelfsprekend zullen wij discreet met de informatie omgaan.
4. De overdracht:
Onderstaand geldt voor de beginfase van een schooljaar:
Leerkrachten hebben wel de (schriftelijke en mondelinge) info van de vorige groep, maar hebben
in deze korte periode natuurlijk zelf nog geen volledig beeld van een kind.
Mocht er dus iets zijn, houdt u dan a.u.b. even rekening met dit gegeven.
5. Gym:
Het gymrooster vindt u terug in het Emmabulletin.
De kleuters gymmen in de speelzaal van de school.
De groepen 5 t/m 8 hebben 1 keer in de week gymnastiek. Zij gaan per bus naar sporthal
Theothorne in Dieren, of lopen naar sportzaal Bloemershof aan de Harderwijkerweg.
We benadrukken het belang van het dragen van stevige schoenen (geen balletschoentjes!) i.v.m. de
veiligheid.
6. Continurooster:
Met ingang van het schooljaar 2011-2012 draaien we in school een zgn. continurooster. Tussen de
middag blijven de kinderen op school en eten dan gezamenlijk in de klas, in aanwezigheid van de
leerkracht. Het vrije speelmoment dat daar op volgt is op het voor- en achterplein en vindt
plaats onder toezicht van overige teamleden.

7. ICT:
De computers zijn steeds meer verweven in het onderwijsprogramma. De meeste uitgeverijen
verkopen ook software bij hun methodes. Op de Emmaschool werken we de volgende software:
Woordspel (Taal actief) : kinderen oefenen de woordpakketwoorden die in de betreffende
periode aan bod komen.
Ambrasoft: een breed inzetbaar programma, voor alle kinderen, waarbij kinderen op taal- en
rekengebied op hun eigen niveau leerstof tot zich kunnen nemen.
Schatkist rekenen/taal: een breed inzetbaar programma voor kleuters, waarbij kinderen op taalen rekengebied op hun eigen niveau leerstof tot zich kunnen nemen.
Veilig Leren Lezen: een breed inzetbaar programma waarbij kinderen tijdens het aanvankelijk
taalonderwijs (groep 3) op hun eigen niveau leerstof tot zich kunnen nemen.
Maatwerk: een programma dat we gebruiken voor de kinderen die op rekengebied moeite of meer
tijd nodig hebben om de stof tot zich te nemen.
In de bovenbouw wordt de pc ook gebruikt voor het maken van werkstukken. Hierbij maken de
kinderen soms digitale foto’s en verwerken deze in een powerpointpresentatie of een werkstuk,
gemaakt in Word.
Ook gaat onze aandacht uit naar het surfen over het Internet.
In alle groepen hangen digitale schoolborden. Deze worden intensief gebruikt en geven een extra
dimensie aan de lessen.
Tot slot: het administratie- en leerlingvolgsyteem op school is volledig gedigitaliseerd:
leerkrachten voeren o.a. absentie, groepsplannee en ook de resultaten van de Citotoetsen in op
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de computer. Met één druk op de knop kunnen we vervolgens de leerresultaten en vorderingen
van een kind, in één oogopslag, in beeld brengen.
8. Rapporten/ oudergesprekken:
De eerste gesprekken vinden plaats in de eerste week van oktober. U ontvangt een
oudergespreksstrookje waarop u aangeeft of u al dan niet een gesprekje wenst met de
leerkracht van uw kind(eren), eventueel de directie of de intern begeleider.
In de eerste week van februari zijn de rapportgesprekken.
In de laatste week van mei vinden de gesprekken plaats met de ouders waarvan de kinderen in
het zorgtraject zitten. Desbetreffende ouders worden door ons uitgenodigd voor een gesprek.
De laatste gesprekken vinden in de tweede week van juni plaats. Dit zijn gesprekken n.a.v. het
tweede en tevens laatste rapport.
De ervaring leert dat het voor ons heel erg lastig is om een rooster te maken waarbij we
rekening houden met een ieders wens qua dag en tijdstip. Vandaar het volgende:
op de jaarkalender staan t.a.v. de drie gespreksmomenten steeds twee vaste avonden
ingeroosterd. We laten de computer een rooster maken voor die 2 avonden, waarbij we van te
voren niet aan kunnen geven wie op welke dag aan de beurt is. ( wel wordt er rekening gehouden
met broertjes/zusjes, zodat u met meerdere kinderen op school, niet twee avonden hoeft te
komen). Houdt u deze avonden dan ook vrij, wetende dat er dan 10-minuten-gesprekken zijn
op school!!
9. Klassenouders en hulpouders:
De school kan echt niet zonder de hulp van ouders.
Voorgaande jaren was er over hulp niet te klagen en dit willen we graag zo houden.
Vanuit de verschillende werkgroepen en zeker ook door de aanwezige klassenouders zal er per
activiteit de vraag komen of u bereid bent om als hulpouder mee te denken en te werken aan een
activiteit. Alvast bedankt voor uw opgave.
10. Buitenschoolse Opvang:
Ook hierin voorzien we als school! We zijn er trots op de kinderopvang, VSO en BSO in de school
te hebben. (ingang Hogestraat 45)
Het streven is om samen met Carion / Kinderij tot een Brede school te komen. Volgt u hiervoor de
informatie via het Emmabulletin.
11. Verlofaanvraag:
Het kan natuurlijk voorkomen dat u een keer verlof moet/wil vragen. Iedere verlofaanvraag, voor
hoe korte periode ook, moet schriftelijk gedaan worden. Mocht er controle zijn, dan kunnen we in
ieder geval aantonen dat een en ander via de juiste weg is geregeld.
De afspraken m.b.t. de leerplicht staan duidelijk uitgelegd in de schoolgids.
Een verlofformulier is te verkrijgen bij Ivo Gerritsen.
Het ingeleverde formulier krijgt u bijtijds retour, met daarop al dan niet
de goedkeuring.
We vinden het belangrijk dat ouders het zelf ook even kenbaar maken bij de leerkracht!
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Een kanttekening:
We merken dat steeds meer mensen hun eigen vakantiedata gaan bepalen en niet meer altijd
rekening houden met de schoolvakanties. Dit komt o.a. omdat scholen van andere kinderen uit het
gezin soms andere vakanties hanteren. Ook is het goedkoper om buiten de schoolvakanties om
een reisje te boeken.

Van onze school wordt verwacht dat we de leerlingen op hoog kwalitatief niveau les geven en
dat we ons optimaal voor uw kind inzetten. En terecht! Van u verwachten wij dat u er voor
zorgt dat uw kind al onze lessen op school kan volgen en dat u zich dan ook houdt aan ons
vakantierooster. Wij geven in principe dus geen toestemming om buiten de vakantie om
meerdere aaneengesloten vrije dagen op te nemen en volgen hiermee het landelijk beleid.
12. Ontruimingsoefening:
Deze vindt 2 keer per jaar plaats waarbij er twee verschillende vluchtroutes worden “getraind”.
Aansluitend evalueren we oefening en volgen er veranderingen / verbeteringen .
13. Luizencontrole:
Na iedere vakantie is er een controle.
Wordt de aanwezigheid van hoofdluis, dan wel neten geconstateerd dan belt de leerkracht de
ouder(s). We gaan ervan uit dat u direct met de behandeling/bestrijding start!!
Het landelijk advies in deze is KAMMEN, KAMMEN en nog eens KAMMEN!
Na twee weken vindt er bij deze groep kinderen een na-controle plaats. Zijn er dan nog neten of
luizen dan volgt een her-controle.

Om een evt. luizenuitbraak te voorkomen vragen wij u ons op de hoogte te stellen als u thuis
hoofdluis of neten ontdekt.

14. Mobieltjes:
Deze zijn al lang niet meer weg te denken uit onze maatschappij.
Echter, op school willen we ze niet zien. (tenzij er een speciale reden is voor uw kind om toch een
mobieltje mee te nemen, dan is dat met de leerkracht te bespreken)
Mocht de nood aan de man zijn, dan kunnen en mogen de kinderen altijd met de telefoon van
school bellen.
15. Informatie:
We beseffen dat dit heel VEEL is! Maar…………….als we ons er allemaal aan houden dan is de
Emmaschool een prettige, plezierige en veilige omgeving, waarbinnen kinderen zich optimaal
kunnen ontwikkelen en ontplooien.
Naast deze brief bestaat de informatie uit: de informatieavond in september, de jaarkalender,
het adressenboekje, de schoolgids, 1 keer in de vier tot zes weken het Emmabulletin en onze
website.

Vriendelijke groet, het team.
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