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Start op de Heijenoordschool ... Wat moet ik weten?

Social Schools
Social Schools 3.0 is het online
communicatieplatform tussen ouders en de
Heijenoordschool.

Dit platform bestaat uit een website en een app. Ouders
maken via de site een account aan. Op de dag dat je kind
vier jaar wordt, ontvang je een koppelcode die je aan je
account moet toevoegen. Social Schools adviseert altijd
dat beide ouders een eigen account aanmaken. De
koppelcode is kindgebonden en kunnen beide ouders
gebruiken. Na activering ontvang je alle informatie van
school via dit platform. Ook het inplannen van de gespreks-
en verslagweken zal via de app lopen.

Het is belangrijk dat je je aanmeldt, anders mis je de
cruciale informatie zoals de nieuwsbrief, nieuwsberichten
en nieuws vanuit de stamgroep.

AVG
In de Social School app moet je aangeven waar en
op welke manier foto’s | overig beeldmateriaal je
kind zichtbaar mag zijn.

Via de Social School app laten we met zeer grote
regelmaat aan jullie zien wat er speelt in de groep d.m.v.
foto’s | filmpjes en teksten. Zo ben je als ouder er toch een
beetje bij in de stamgroep. Het is een besloten groep wat
inhoudt dat alleen de ouders van de stamgroep en de
stamgroepleider(s) toegang hebben.

Soms komt het voor dat wij beeldmateriaal van onze
kinderen willen gebruiken voor bijv. de website, een nieuwe
schoolgids of ouderkalender. In dat geval zullen wij jullie
hier expliciet toestemming voor vragen.

Schoolkalender
Jaaroverzicht van alle data, vrije dagen en
vakanties en praktische informatie voor  het hele
schooljaar.

De schoolkalender wordt aan het begin van het nieuwe
schooljaar aan alle gezinsoudsten meegegeven. Een
digitale versie vind je op de website onder het tabblad
Informatie.

Boekje: Van harte welkom! (onderbouw)
Dit boekje bevat informatie over het onderwijs in de
onderbouw.

Website: www.heijenoordschool.nl
Tabblad: kennismaken

Ziek- en afwezigheid melden Mail afwezigheid wegens ziekte, tandartsbezoek, etc. van
je kind naar de stamgroepleider, het liefst voor 08.00 uur.
De stamgroepleider is te bereiken op de volgende manier:
voornaam.achternaam@floresonderwijs.nl
of telefonisch, liefst tussen 08.00 uur - 08.15 uur: 026-4450676.
Als we geen bericht van afwezigheid ontvangen van je
kind nemen wij contact met jullie op. Zo weten we samen
waar je kind is.

Verlof aanvragen Kinderen kunnen bij bepaalde omstandigheden extra vrij
krijgen. Hiervoor kun je bij de directie een verlofformulier
invullen voor de gewenste verlofdag.
Verlof voor extra vakantie is wettelijk niet mogelijk!

http://www.heijenoordschool.nl
mailto:voornaam.achternaam@debasisfluvius.nl


OAC
Binnen de school is er een ouderwerkgroep die
diverse activiteiten organiseert of ondersteund in
onze eigen activiteiten.

Een van de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs is
de ouderparticipatie | ouderbetrokkenheid. Via de
stamgroepleiders of het OAC
(oac.heijenoordschool@gmail.com) kun je laten weten aan
welke activiteiten je mee zou willen werken

Vrijwillige ouderbijdrage|Vrijwillige overblijfkosten Ouderbijdrage:
Ouderbijdrage bedraagt € 50,- per schooljaar.
Middels een apart bericht krijg je een verzoek dit bedrag
over te maken op de schoolrekening.
IBAN:   NL56RABO0197683398

Van de gelden van de ouderbijdrage worden de “leuke
activiteiten” vergoedt denk aan sint, kerst, schoolreisje, enz.

Let op: dit is een ander rekeningnummer dan voor
alle overige betalingen!

Overblijfkosten:
De bijdrage voor overblijfkosten bedraagt €12,50 dit kan
overgemaakt worden op: IBAN: NL98 RABO 0351 2353 88
Voor het overblijven zijn we met grote regelmaat op zoek
naar pleinwachten. Je bent dan samen met de kinderen
van 12.00 uur - 12.30 uur buiten.
Hiervoor geven we een vergoeding. Je kunt je opgeven bij:
alina.vieverich@floresonderwijs.nl

Schooltijden (let op: deze zijn verschillend voor de
Onderbouwgroepen en de
-Midden/Bovenbouwgroepen)

Lestijden:
Maandag | Dinsdag | Donderdag
Onderbouw: 08.30 uur - 14.45 uur
Midden -en bovenbouw: 08.20 uur - 14.35 uur
Woensdag | Vrijdag
Onderbouw: 08.30 uur - 12.30 uur
Midden -en bovenbouw: 08.20 uur - 12.20 uur

Inloop 10 min voor aanvang. Kom op tijd, zo
zorgen we met elkaar voor een goede start
van de dag.

De schoolgids Bij inschrijving van je kind krijg je een fysieke schoolgids. De
schoolgids is ook digitaal te vinden op onze website,
tabblad informatie.

Traktaties|eten en drinken Op onze school vinden wij het belangrijk om de kinderen
gezonde keuzes in voeding aan te leren. Groente, fruit en
volkorenbrood zijn belangrijke voedingsstoffen dus ook bij
traktaties. Zie ook ons ‘voedingsplan’ op de website onder
het tabblad Informatie.

Eten en drinken graag in afwasbare trommels en bekers
meegeven.
Graag de spullen van je kind(eren), voorzien van naam.

mailto:oac.heijenoordschool@gmail.com

