
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieboekje 2019-2020 

  



SBO De Klaproos 
Kluizeweg 189 
6815 EC  Arnhem 
Telefoon:  026 – 4435012 
Mailadres: info.deklaproos@debasisfluvius.nl 
Website : www.sbo-deklaproos.nl 
 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
 
 
Voor u ligt het informatieboekje schooljaar 2019-2020. 

 
Het informatieboekje bevat vooral praktische informatie zoals vakanties, 
schooltijden, namen van medewerkers, informatie over de oudercommissie en 
medezeggenschapsraad en manieren waarop de school contact onderhoudt met 
de ouders.  
 

Meer achtergrondinformatie over De Klaproos vindt u in de schoolgids: ‘SBO de 
Klaproos, Bloeiend onderwijs’.  
De schoolgids is een brochure van de Interconfessionele school voor speciaal 
basisonderwijs: de Klaproos in Arnhem-Noord. De schoolgids vindt u op de 
startpagina van de  website: www.sbo-deklaproos.nl 
 
Voor een goede gang van zaken is informatie belangrijk, maken wij afspraken en 
plannen we activiteiten. Veel is verzameld in dit informatieboekje, maar niet alles is te plannen of 
te voorzien. Vandaar dat er ook elke eerste vrijdag van de maand een nieuwsbrief uitkomt met de 
laatste informatie. Deze nieuwsbrieven verspreiden wij via Mijnschoolinfo. Ze staan ook op de 
website van de school: www.sbo-deklaproos.nl.  
 

 
Natuurlijk kunt u voor vragen altijd contact met ons opnemen.  
Telefoonnummers en e-mailadres vindt u bovenaan deze bladzijde. 
Geeft u zo snel mogelijk een (e-mail)adreswijziging en/of wijziging van uw 
telefoonnummer door? 
 

 
We hopen dat het voor iedereen een fijn en groeizaam schooljaar wordt! 
 
 
Het team van de Klaproos 
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 DE GROEPEN EN HET TEAM 
 
De groepen en hun leerkracht 
Gr 1 juf Ilse Neymann ma – di 

juf Kim de Jong wo – do - vr 
Gr 2 juf Agnes Arends ma - di – wo – do - vr  
Gr 3 juf Ellen Berntzen ma – di – wo 

juf Lidwien Dicker wo – do - vr 
Gr 4 P juf Ellen Hooijer ma - di – wo – do - vr  
Gr 4/5 T juf Marlies Lamens ma - di – do - vr  

juf Silke Takman wo  
Gr 5/6 P juf Agnes Wattimena woe - do - vr 

juf Silke Takman ma – di  
Gr 5 P meester Vincent Hendriks ma – di – do - vr 

juf Jeanine Dijs wo  
Gr 6 T juf Jeanine Dijs ma – di  

juf Manon wo – do - vr  
Gr 7 P meester Dennis Vermeulen ma - di – wo – do - vr 

meester Jos Disveld ma - di – wo – do - vr 
Gr 7 T meester Ronald Dietz ma – di – wo - do - vr  
Gr 8 P meester Patrick Huggers ma – di – wo – do – vr 
Gr 8 T juf Marianne du Bois ma – di – wo – do – vr 
 
T: theoriestroom 
P: praktijkstroom 
 
 
Leerkracht  met andere taken 
Bewegingsonderwijs meester Edwin Arendsen di – vr 

juf Ellen Wieggers ma– wo – do 
Directie 
Directeur André van Egmond di – wo – do – vr 
IB-er Marloes Tiemessen ma – di – wo – do (ochtend) 

 
 
Onderwijs-ondersteunend personeel 
Administratief medewerkster Annie Platerink ma – wo – do 

Tina Tuhehay di – wo  – vr  
Conciërge Raymond Schlömer di – do 
Klassenassistenten Marian Schotman ma – di – do 
Logopediste Bernadette Hakken ma 

Sabijn Pijl di – wo  
Orthopedagoge Ilona Schiffelers ma – wo 
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 E-mailadressen team 
 
 

Agnes Arends agnes.arends@debasisfluvius.nl 

Edwin Arendsen edwin.arendsen@debasisfluvius.nl 

Marianne du Bois- van Kesteren marianne.vankesteren@debasisfluvius.nl 

Miriam Cornelissen miriam.cornelissen@debasisfluvius.nl 

Lidwien Dicker lidwien.dicker@debasisfluvius.nl 

Ronald Dietz ronald.dietz@debasisfluvius.nl 

Jeanine Dijs jeanine.dijs@debasisfluvius.nl 

Jos Disveld jos.disveld@debasisfluvius.nl 

André van Egmond andre.vanegmond@debasisfluvius.nl 

Bernadette Hakken bernadette.hakken@debasisfluvius.nl 

Vincent Hendriks vincent.hendriks@debasisfluvius.nl 

Ellen Hooijer ellen.hooijer@debasisfluvius.nl 

Patrick Huggers patrick.huggers@debasisfluvius.nl 

Kim de Jong kim.dejong@debasisfluvius.nl 

Manja IJserinkhuijsen manja.ijserinkhuijsen@debasisfluvius.nl 

Marlies Lamens marlies.lamens@debasisfluvius.nl 

Ilse Neymann ilse.neymann@debasisfluvius.nl 

Manon Peren manon.peren@debasisfluvius.nl 

Sabijn Pijl-Donders sabijn.pijl@debasisfluvius.nl 

Annie Platerink annie.platerink@debasisfluvius.nl 

Ilona Schiffelers ilona.schiffelers@debasisfluvius.nl 

Raymond Schlomer raymond.schlomer@debasisfluvius.nl 

Marian Schotman-Roeling marian.schotman@debasisfluvius.nl 

Silke Takman silke.takman@debasisfluvius.nl 

Marloes Tiemessen marloes.tiemessen@debasisfluvius.nl 

Tina Tuhehay tina.tuhehay@debasisfluvius.nl 
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Dennis Vermeulen dennis.vermeulen@debasisfluvius.nl 

Agnes Wattimena agnes.wattimena@debasisfluvius.nl 

Ellen Wiegers ellen.wiegers@debasisfluvius.nl 
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SCHOOLTIJDEN  
 
Begin- en eindtijden 
Maandag 8.30 uur – 14.00 uur 
Dinsdag 8.30 uur – 14.00 uur 
Woensdag 8.30 uur – 14.00 uur 
Donderdag 8.30 uur – 14.00 uur 
Vrijdag 8.30 uur – 14.00 uur  

 
 
In de wet is vast gelegd hoeveel uur onderwijs kinderen in hun basisschoolperiode moeten 
krijgen. Over 8 schooljaren zijn dat 7520 uur. Op onze school wordt met een vijf-gelijke-dagen 
model gewerkt. Alle kinderen maken per jaar evenveel uren. Er is geen onderscheid meer tussen 
onder-, midden- en bovenbouw. 
 
 
Pauzes 
We werken met een continurooster. De kinderen hebben halverwege de ochtend een eetpauze 
van 10 minuten voor hun fruit, boterham of drinken. Tijdens deze pauze wordt er in het kader van 
de leesbevordering voorgelezen. Voor of na deze eetpauze spelen zij een kwartiertje buiten. 
Tussen de middag duurt de eetpauze ongeveer 15 minuten en spelen de kinderen ervoor of erna 
20 minuten op het plein. Door gescheiden pauze te houden spelen nooit alle kinderen 
tegelijkertijd op het plein en heeft iedereen meer speelruimte.  
 
SCHOOLZWEMMEN 
 
Op maandag zwemmen de kinderen van groep 5P en 4/5T van 09.00 tot 
09.30 uur in zwembad Valkenhuizen. Het betekent dat de kinderen om 08.40 
uur met de bus opgehaald worden. De kinderen van groep 5/6P en 4P 
zwemmen ook op maandag, maar dan van 10.30 tot 11.00 uur. Zij worden om 
10.00 uur met de bus opgehaald en gaan ook naar Valkenhuizen. 
 
GYMNASTIEK 
 
Alle kinderen krijgen minimaal tweemaal per week bewegingsonderwijs:  
 
Maandag: groep 1 en 2, groep 7P, groep 8P, groep 3 en groep 4P 
Dinsdag: groep 3, groep 4/5 T, groep 6 T, groep 7 T en groep 8 T 
Woensdag: groep 1en 2, groep 4P, groep 5/6P, groep 5p, groep 7P en groep 8P 
Donderdag: groep 1 en 2, groep 4P, groep 5P, groep 5/6 P 
Vrijdag: groep 3, groep 4/5T, groep 6T, groep 7T, groep 8T 
 
De lessen worden door de vakleerkrachten Edwin Arendsen en Ellen Wieggers gegeven. In de 
lessen zullen veel bewegingsvormen en sporten aan de orde komen. Er is daarnaast veel 
aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Samen spelen, winnen of verliezen. 
Edwin en Ellen verzorgen ook lessen Rots en Water. Bij Rots en Water leren de deelnemende 
kinderen o.a. meer zelfvertrouwen te krijgen, sterker te worden, beter voor zichzelf op te komen, 
beter te communiceren en beter om te gaan met agressie. 
Als uw kind deelneemt aan lessen Rots en Water, dan krijgt u hier bericht over. 

6 
 



 
 
Voor de lessen is gymkleding verplicht: 

- een gympakje of sportbroekje + T-shirt 
- gymschoenen die alleen in de gymzaal gebruikt worden 
- handdoek 

 
Zonder gymkleding kunnen we de kinderen niet toestaan om aan de gymles deel te nemen. 
Oorringen en sieraden worden om veiligheidsredenen niet gedragen tijdens de les. 
Vanaf de middenbouw gaan de kinderen zich na de gymles opfrissen. Vergeet u niet uw kind een 
handdoek mee te geven. Wanneer uw kind niet kan gymmen, geef dan een briefje mee met de 
reden hiervan.  
 
SCHOOLVAKANTIES en  STUDIEDAGEN 
 
Schoolvakanties en vrije dagen voor uw kind 
 
Herfstvakantie : 14 oktober t/m 18 oktober 2019 
Studiedag de Klaproos : 27 november 2019 
Kerstvakantie : 23 december t/m 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie : 24 februari t/m 28 februari 2020 
Pasen : 12 t/m 14 april 2020 
Meivakantie + Koningsdag : 27 april t/m 8 mei 2020 
Hemelvaart : 21 mei en 22 mei 2020 
Pinksteren : 31 mei en 1 juni 202 
Studiedag de Klaproos : 29 juni 2020 
Zomervakantie : 13 juli t/m 21 augustus 2020 
 
Op vrijdag 20 december, 21 februari en 10 juli zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. 
 
AANVRAAG EXTRA VERLOF 
 
Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig. Dit betekent dat de ouders de plicht hebben om hun 
kinderen naar school te sturen. Soms vragen ouders om een vrije dag, Wij mogen dit alleen 
toekennen als daar een geldige reden voor is.  
De volgende vuistregels worden hierbij gebruikt: 
 
Dag(en) extra vrij mogelijk 

- Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad 
van het kind, maximaal twee dagen.  

- Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar) van ouders en/of 
grootouders, één dag.  

- Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het 
kind, duur in overleg met directeur.   

- Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind, duur in 
overleg met de directeur.  

- Verhuizing van gezin, één dag.   
 
Géén extra dag(en) vrij mogelijk 

- Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp (zie ook bijzondere 
talenten).  

- Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen 
in het laagseizoen). Een uitzondering op deze regel staat bij 'Vakantie onder schooltijd'.  
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- Voor vakantie eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte. 
- Familiebezoek in het buitenland. 
- Het argument ‘mijn kind is nog jong’. 
- Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’ 

 
 
 
Extra vakantie 
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als 
voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra 
vakantie toestaan: 

- Als tenminste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden 
      werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca. 

- Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan. 
- Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt. 

 
Op school is een formulier aanwezig voor het aanvragen van extra verlof.  

Verlof voor meer dan tien dagen moet bij de gemeente worden aangevraagd. 
Ook hiervoor zijn formulieren op school aanwezig. Deze formulieren dienen 
twee maanden vóór het verlof door de ouders ingevuld te worden. De 
ambtenaar van leerlingenzaken beoordeelt vervolgens of dit verlof al dan niet 
wordt verleend. De schoolleiding is verplicht om ongeoorloofd verlof te melden 
aan leerlingenzaken. 
 

 ALS UW KIND NIET NAAR SCHOOL KAN KOMEN OF EERDER OPGEHAALD WORDT… 
 
Wilt u de afwezigheid van uw kind nog dezelfde dag vóór half tien aan de 
school doorgeven. Ook dient u het taxibedrijf op de hoogte te stellen. 
Geef aan hen ook door vanaf wanneer zij uw kind weer op moeten 
halen.  
Als wij geen melding van u ontvangen gaan we ervan uit dat uw kind wel 
thuis is vertrokken maar niet op school is aangekomen. Zorg daarom dat 
u altijd voor de school telefonisch bereikbaar bent, zodat wij hierover 
contact met u op kunnen nemen.  
Als afwezigheid niet wordt gemeld, wordt dit doorgegeven als ongeoorloofd verzuim. 
 
Als u uw kind eerder op moet halen, stelt u de chauffeur van de taxi of de bus op de hoogte. Dat 
voorkomt onnodig wachten. Parkeer uw auto zodanig dat ook kinderen de verkeerssituatie 
kunnen overzien. Dat is voor uw kind en de andere kinderen wel zo veilig. 
 
CONTACTEN TUSSEN OUDERS EN SCHOOL 
 
Er zijn verschillende manieren om u te informeren. Naast de Schoolgids en de algemene ouderavond 
zijn er inloopavonden waarop het rapport besproken wordt, is er een website met informatie over de 
school (www.sbo-deklaproos.nl), en ontvangt u een nieuwsbrief. U kunt altijd tussentijds contact 
opnemen met de leerkracht van uw kind, de zorgcoördinator of de directie.  
Het is van belang dat wij u gemakkelijk kunnen bereiken. Geef daarom altijd zo snel mogelijk uw 
nieuwe (e-mail) adres of telefoonnummer door als dat gewijzigd is. 
 
Ouderinformatie 
In het begin van het schooljaar (dinsdag 17 september 2019) wordt er een algemene 
ouderinformatie gegeven. We hebben gemerkt dat de animo voor een avond sterk terugloopt bij 

8 
 

http://www.sbo-deklaproos.nl/


de ouders, dus we zijn nog aan het bedenken in welke vorm we dit gaan gieten. Houdt u echter 
deze dag alvast vrij. 
 
 
Informatieavond voor de schoolverlaters en hun ouders 
In oktober 2019 is er een voorlichtingsavond voor de schoolverlaters en hun ouders. Op deze 
avond krijgt u onder andere informatie over: wanneer ben je schoolverlater? Hoe verloopt de 
procedure rondom de toetsen en testen? Naar welke vormen van VO kan mijn kind en welke 
scholen bieden dat? En andere vragen die u mogelijk heeft.U wordt hiervoor persoonlijk 
uitgenodigd. 
 
Kennismakingsavond 
Op donderdag 21 november 2019 zijn er 15-minuten gesprekken met de ouders van alle 
leerlingen. U ontvangt hiervoor t.z.t. een uitnodiging. De leerkracht vertelt dan hoe het met uw 
kind op school gaat in de nieuwe groep. Hij/zij wil ook graag van u weten of uw kind met plezier 
naar school gaat en hoe het thuis met hem of haar gaat.  
 
 
Rapportgesprekken 

Twee keer per jaar, op 14 februari en 26 juni, krijgen de kinderen een rapport 
mee naar huis. Hierbij hoort ook een rapportgesprek van 15 minuten. U wordt 
hiervoor door de leerkracht uitgenodigd. Deze gesprekken staan dit jaar 
gepland op woensdag 19 februari 2020 voor de groepen 1 t/m 7. Voor het 
tweede rapport staan de gesprekken gepland op dinsdag 30 juni 2020. 
Voor de ouders van de schoolverlaters is er een apart moment om te praten 
over het eindonderzoek en het schooladvies. Deze gesprekken zijn op 
maandag 17 februari 2019 en dinsdag 18 februari 2020. 

 
Maandbrief 
Elke eerste vrijdag van de maand ontvangt u een Maandbrief. Maandbrieven versturen we alleen 
nog via Mijnschoolinfo  Als ouders nog geen koppeling met Mijnschoolinfo hebben geven wij het 
kind graag een koppelcode mee, waarmee u zichzelf kunt aanmelden. De Maandbrief kunt u ook 
vinden op onze site.  
 
‘Time-in, Time-out, Time-Off’ protocol  
Als een kind voortdurend storend gedrag vertoont wordt het maximaal 2x gewaarschuwd. Bij de 
derde keer krijgt het kind een ‘Time-in ‘: het wordt gedurende 5 tot 10 minuten apart gezet in de 
klas. Met een time-timer kan het zelf de tijd in de gaten houden en na de ingestelde tijd met 
toestemming van de leerkracht weer gewoon naar zijn/haar plaats terugkeren onder de 
voorwaarde dat het gedrag verandert. Lukt dit toch niet, dan kan er een Time-out plaatsvinden: In 
zo’n geval wordt het kind opnieuw met een time-timer,  voor 5 of 10 minuten op een vooraf 
vastgestelde plaats in een andere klas gezet. Is de tijd om dan kan hij/zij met toestemming van 
de leerkracht weer gewoon terug naar de klas. Als het kind tijdens deze ‘Time’ momenten 
gewoon door werkt is er verder niets aan de hand. Weigert het kind in zijn of haar boosheid 
echter door te werken dan moet de verloren tijd na school worden ingehaald. Dit kan dezelfde 
dag, maar ook een dag later, afhankelijk van de (vervoers)omstandigheden.  
Heeft ook deze Time-out echter niet het gewenste resultaat dan zal als laatste stap het kind een 
Time-off krijgen; Nu moet het voor 5 tot 10 minuten naar de directie, de zorgcoördinator of de 
orthopedagoge. In dit geval wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Het is dan de bedoeling dat u 
de volgende dag met uw kind op school komt om afspraken te maken om het ongewenste gedrag 
verder te voorkomen. Bij ernstig grensoverschrijdend gedrag kan het ook zijn dat wij u vragen het 
kind op te komen halen. Wij doen dit vooral om te voorkomen dat het kind in zo’n situatie 
onherstelbaar in de fout gaat.  
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Natuurlijk begrijpen wij heel goed dat onze kinderen geen ‘standaard’ kinderen zijn en dat 
sommige reacties ‘tegen wil en dank’ ontstaan. Ook begrijpen we heel goed dat het voor u een 
belasting is als u op school moet komen of uw kind moet komen ophalen. Toch is het in het 
belang van uw kind dat het leert dat er grenzen zijn, dat u als ouders daarvan deel uitmaakt en 
dat ze altijd de keuze hebben om ander gedrag te vertonen. 
 
OUDERCOMMISSIE 
 
Naast het gewone lesprogramma organiseren wij jaarlijks terugkerende activiteiten en feesten. 
Voor onze kinderen een plezierige afwisseling van de standaardlessen. Het gaat dan om 
activiteiten als Sinterklaas- en Kerstviering, het carnavalsfeest, de sportdag, het schoolreisje, een 
Paasactiviteit etc. De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij 
de organisatie van deze festiviteiten en zij bieden een helpende 
hand daar waar het team handen tekort komt. Daarnaast 
helpen deze ouders drie à vier maal per jaar bij de 
hoofdluiscontrole.  
De oudercommissie vergadert wanneer dit nodig is, meestal 
een zestal keer per jaar. Via de nieuwsbrief geeft de 
oudercommissie informatie aan de andere ouders van school.  
De oudercommissie bestaat uit minimaal vier ouders en twee leerkrachten. Wij zijn op zoek naar 
ouders die lid willen worden van de oudercommissie. Maar ook hulpouders, die alleen bij 
festiviteiten mee willen helpen, zijn van harte welkom. Ouderhulp is erg belangrijk. De kinderen 
vinden het leuk als hun ouders meehelpen. Heeft u interesse om actief lid te worden of kunt u 
incidenteel helpen? Neem contact op met André van Egmond. Hij zorgt dat een lid van de 
ouderraad contact met u opneemt. 
 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
De medezeggenschapsraad (MR) is de gesprekspartner voor de directie bij het vaststellen van 
het beleid. Uitgangspunt hierbij is dat het belang van de leerlingen (kwaliteit van onderwijs) 
voorop staat. De MR bespreekt alle zaken die de school aangaan. De bespreekpunten worden in 
een jaarplanning geagendeerd. Bij bepaalde onderwerpen moet de directie eerst het advies of de 
instemming van de MR hebben. Pas daarna kan er een besluit genomen worden. 
 
De MR is samengesteld uit een personeelsgeleding en een oudergeleding . Voor het team zitten 
Patrick Huggers, Marianne du Bois en Agnes Arends in de MR. Jaap Bouman, Ibo Guzelay en 
Fenne Vilchis-v.d.Tas doen dat namens de ouders. 
 
Binnen de stichting Fluvius is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
gekozen. Zij gaan over de beleidszaken op stichtingsniveau. Ook de GMR bestaat uit een 
personeels- en een oudergeleding. Niet elke school is direct vertegenwoordigd. 
 
 
KLACHTENREGELING 
 
De Stichting Fluvius heeft met instemming van de GMR een klachtenregeling opgesteld. De 
klachtenregeling is van toepassing als een ouder (namens zichzelf of namens zijn/haar kind) 
of een medewerker van de school zich onheus of oneerlijk behandeld voelt en met deze klacht 
nergens terecht kan. Het kan hierbij gaan om onjuiste beoordelingen, onzorgvuldige procedures, 
ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, agressief gedrag, pesten, discriminatie. Als er al 
klachten zijn over de goede gang van zaken, zullen die meestal in overleg tussen de betrokkenen 
opgelost worden. Als de afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen 
op de klachtenregeling. De regeling houdt het volgende in: 
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- er is een onafhankelijke klachtencommissie, 
- stichting Fluvius heeft vertrouwenspersonen aangesteld die kunnen helpen bij het  
eventueel formuleren van een klacht. Dit zijn: 

Mevr. A. van Oostveen, Stephanieweg 4, 6861 XL OOSTERBEEK, tel. 026-333 48 75. 
mail anke@burowerkendemens.nl 

Dhr. P. de Vries, Postbus 1258, 6801 BG Arnhem, tel. 026-443 59 45, 026-333 23 56 
(privé) mail pac.devries@ngvadvocaten.nl  
- Het adres voor de landelijke klachtencommissie is:  
klachtencommissie voor katholiek onderwijs  
postbus 82158, 2508 ED Den Haag, tel 070-392 5508  
- op elke school is er een interne vertrouwenspersoon bij wie men terecht kan voor advies of  
- bemiddeling. De namen van de interne vertrouwenspersonen zijn de vakdocent gymnastiek 

Ellen Wieggers en de leerkrachten Xander Wiggers en Vincent Hendriks.. 
 
De volledige klachtenregeling staat op www.fluvius.nl en ligt op school ter inzage. 
 
WAARDEVOLLE VOORWERPEN 
 
Waardevolle voorwerpen zoals elektronica, mobieltjes en dure sieraden zien 
we liever niet op school. Dit om verlies en ruzies te voorkomen. Deze 
spullen kunnen ook makkelijk zoekraken of stuk gaan. De school kan hier 
geen verantwoordelijkheid voor dragen. 
Als uw kind een mobieltje of ander waardevol voorwerp meeneemt, levert 
hij/zij deze tijdens schooltijd in bij de leerkracht.  

 
DE SCHOOLONGEVALLENVERZEKERING.  
 
Voor alle leerlingen is een ongevallenverzekering afgesloten. Daardoor zijn de leerlingen 
verzekerd op weg naar school, tijdens het verblijf op school, bij activiteiten in schoolverband en 
bij het terug gaan naar huis. De verzekering moet gezien worden als een aanvulling op uw eigen 
verzekeringen. De school is niet aansprakelijk voor diefstal en voor schade aan fietsen, kleding, 
brillen, smartphones enz. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen e.d., 
wanneer kinderen onrechtmatig het schoolterrein verlaten tijdens schooluren. 
 
GEVONDEN KLEDING EN ANDERE SPULLEN  
 
Elk jaar weer blijven er spullen van kinderen op school liggen, zoals kleding, tassen, schoenen, 
ballen. Als u of uw kind iets mist, raadpleeg dan de administratie. 
  
 
VERJAARDAGEN 
 
Een kleine traktatie bij een verjaardag is leuk, maar wat ons 
betreft mag het bij iets kleins blijven. Zowel veel ouders als 
leerkrachten stellen het op prijs als de kinderen op school 
niet te veel snoepen. De traktatie kan iets gezonds zijn 
zoals een appel, mandarijn,doosje rozijntjes, kaas etc.  
Het kan ook iets van snoep zijn, maar wilt u er dan wel op 
letten dat het een traktatie is zonder kunstmatige geur-, 
kleur-, en smaakstoffen. Er zijn kinderen die dit beslist niet mogen hebben. In twijfelgevallen is 
het aan te raden om contact op te nemen met de groepsleerkracht. Dat voorkomt vervelende 
ervaringen.  
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Bij feestelijke gebeurtenissen op school krijgen de kinderen natuurlijk ook wel eens iets lekkers. 
Wij proberen dan zo goed mogelijk rekening te houden met eventuele diëten, allergieën en 
wensen vanuit het geloof. 
Wij geven geen koolzuurhoudende dranken, maar wel aanmaaklimonade zonder allerlei 
kunstmatige toevoegingen. Wij vinden het vanzelfsprekend dat u de leerkracht informeert over 
eventuele diëten of voedselallergieën. 
 
Op veel internetsites kunt u kijken naar leuke traktatie tips, zoals www.gezondtrakteren.nl.  
U zult verbaasd zijn over de mogelijkheden van een "gezonde traktatie". 

 
HOOFDLUISCONTROLE 
 
Hoofdluis is een lastig en veel voorkomend probleem op scholen. Op onze school 
controleren we de kinderen na iedere vakantie op hoofdluis. Wilt u ervoor zorgen dat uw 
kind die dag met gewassen haren op school komt. Het gebruik van wat crèmespoeling 
maakt het doorkammen van de haren een stuk eenvoudiger. De controle wordt gedaan 
door ouders die zich hiervoor hebben opgegeven en de leerkracht van de klas. 
 

OVERBLIJVEN 
 
Alle leerlingen blijven gedurende de middagpauze over, zie schooltijden en pauzes. In de klas 
eten en drinken zij samen met de leerkracht. 
Wij vragen u erop toe te zien dat de kinderen voor het overblijven brood en drinken meenemen 
en voor de kleine pauze ‘s ochtends fruit en drinken.  
 
 
PARKEREN EN OVERSTEKEN 
 
Steeds meer ouders brengen en halen hun kind met de auto. Veel ouders 
parkeren daarbij hun auto waar het hem of haar het beste uitkomt. Dat 
levert vaak chaotische taferelen op. Kinderen kunnen de verkeerssituatie 
helemaal niet meer overzien en steken tussen geparkeerde auto’s over. U 
begrijpt dat het een kwestie is van tijd voordat er een ongeluk gebeurt. Wilt 
u uw auto op een daarvoor bestemde plaats parkeren en uw kind bij het 
hek op komen halen, zodat het niet zelf over hoeft te steken! Wilt u de achterste parkeerstrook 
voor de school alleen gebruiken als ‘Kiss-and-ride’ strook en deze verder vrijhouden voor de 
busjes en taxi’s. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
OUDERBIJDRAGE 
 
Het basisonderwijs is gratis. Ouders betalen geen lesgeld of boekengeld. De scholen krijgen geld 
van de overheid waarmee ze het onderwijs en de zorg voor de kinderen inrichten. Dat geld is 
onvoldoende om extra activiteiten voor de kinderen te organiseren, zoals Sinterklaas, de 
kerstviering, activiteiten met Pasen en de jaarlijkse sportdag. Daarom vragen de scholen aan alle 
ouders een bijdrage. Het gaat hier om een vrijwillige bijdrage. Voor het schooljaar 2019-2020 
vragen wij aan u om  € 30,- over te maken op het bankrekeningnummer NL 77 INGB 0007421753 
ten name van St. Ouderraad SBO de Klaproos, onder vermelding van de naam van het kind en in 
welke klas het kind zit. In november ontvangt u hierover een brief. Tevens ontvangt u de 
begroting voor het komende schooljaar en een overzicht waarin de besteding van het afgelopen 
schooljaar wordt verantwoord (jaarafrekening). De ouderbijdrage wordt beheerd door de 
ouderraad. Jaarlijks vindt een kascontrole plaats door 2 ouders van buiten de ouderraad. De 
jaarrekening en de begroting worden tevens voorgelegd aan de MR. De kosten voor het 
schoolreisje zijn erg hoog. Daarom gaan we 1x in de twee jaar op schoolreisje. In het andere jaar 
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houden we een schoolfeest. Vanuit de ouderraad wordt een bedrag per kind gereserveerd. Voor 
de ouders die in Arnhem wonen en een Arnhem-Card hebben, geldt dat de stichting Leergeld de 
ouderbijdrage en de kosten van een schoolreisje betaalt. Wilt u wel aan de administratie 
doorgeven dat u zoń kaart heeft. Zij kunnen dit dan doorgeven aan de stichting leergeld. 
 
 
 SCHOOLKAMP 
 
Dit jaar gaan de schoolverlaters weer op schoolkamp. Daarvoor wordt een bijdrage van de 
ouders gevraagd. De hoogte van de bijdrage is nog niet bekend. 
 
LEERLINGENVERVOER 
 
In sommige gevallen komt u in aanmerking voor vergoeding van het vervoer van uw kind van en 

naar school. Dit wordt geregeld en (gedeeltelijk) vergoed door de 
gemeente waarin u woont. U kunt hier alles over lezen in de 
verordening leerlingenvervoer, die u op de website van de gemeente 
kunt vinden. De aanvraag loopt via het wijkteam en zij bepalen met u 
of er sprake is van een noodzaak tot, daarbij wordt o.a. gekeken naar: 
1. de afstand naar de school (enkele reis en de kortste afstand over 
de weg gemeten) is méér dan 6 kilometer 
2. uw kind kan niet zelfstandig reizen 

 
Als u meer dan 6 kilometer vanaf school woont, dan zijn er twee mogelijkheden: 

1. u vraagt speciaal vervoer aan. Een taxi of aangepast vervoer in een busje brengt uw kind 
naar school en weer naar huis. 

2. u brengt uw kind elke dag zelf naar school en ’s middags haalt u hem / haar weer op. De 
gemeente vergoedt de reiskosten van uw zoon of dochter. 

 
Een aantal ouders zal een eigen bijdrage (een drempelbedrag) in de vervoerskosten moeten 
betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. 
U kunt met uw vragen terecht bij de afdeling onderwijs (leerlingenvervoer) bij de gemeente waar 
u woont. De gemeente is verantwoordelijk voor het vervoer. 

Afdeling onderwijs / leerlingenvervoer van de gemeente Arnhem: 
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur 
Telefoon 0900 - 1809 

Als er problemen met het vervoer zijn, kunt u ons natuurlijk ook altijd bellen. Wij willen graag op 
de hoogte blijven en soms kunnen wij u helpen om een probleem op te lossen. 
 
COMMISSIE VAN BEGELEIDING 
 
Op school is er een Commissie van Begeleiding. Deze commissie heeft de taak om leerkrachten 
te assisteren en te adviseren bij het werken met de kinderen. Ook zorgen de leden van de 
commissie voor de eindonderzoeken van de kinderen die van school gaan. 
De leden die deel uitmaken van deze commissie zijn: 
 
André van Egmond directeur 
Marloes Tiemessen IB-er,  voorzitter 
Ilona Schiffelers orthopedagoog 
 
Op afroep: de logopediste, de fysiotherapeute, de jeugdarts en de wijkcoach. 
 
Mocht u vragen hebben over uw kind, neem dan contact op met Marloes Tiemessen. 
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DE WIJKCOACH  
  
Soms is de school niet bij machte om bepaalde problemen op te lossen en is andere hulp nodig. 
De wijkcoach kijkt welke hulpverlening of instantie verder kan helpen en verwijst naar deze 
instanties door. 
Het kan gaan om een veelheid van problemen, zoals gedragsproblemen bij de kinderen, 
schulden, problemen in de buurt, echtscheiding. Maar ook als het gaat om een korte, concrete 
opvoedings- of ontwikkelingsvraag (bijvoorbeeld als uw kind nog niet zindelijk is of steeds ruzie 
maakt met u of zijn/haar broertje) of het invullen van een formulier, kan men aankloppen bij de 
wijkcoach. 
Ook kan het zijn dat de school ziet dat uw kind belemmerd wordt in zijn of haar leerproces. Het is 
dan de taak van de wijkcoach om deze belemmeringen samen met ouders op te sporen en weg 
te nemen zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. 
 
Wanneer u een afspraak wilt maken met onze wijkcoach, kunt u contact opnemen met school en 
een afspraak met haar maken. 
 
ORTHOPEDAGOOG 
 
De orthopedagoog volgt de leerlingen die bij ons op school zitten en biedt ondersteuning aan 
leerkrachten, ouders en leerlingen. Zij doet onderzoek naar de intelligentie en de persoonlijkheid 
van de leerlingen. Een aanvraag voor onderzoek komt vanuit de Commissie van Begeleiding van 
de school, soms vanuit een vraag van de ouders. 
Wanneer u een afspraak wilt maken met onze orthopedagoog, Ilona Schiffelers, kunt u dit via de 
IB-er regelen. 
 
LOGOPEDIE  
 
Op de Klaproos werken twee logopedisten, Bernadette Hakken en Sabijn Pijl. De logopedisten 
werken samen met de commissie van begeleiding. Samen bekijken ze welke kinderen 
onderzocht worden en  extra hulp van een logopediste nodig hebben. De logopedisten oefenen 
alles met een kind wat te maken heeft met luisteren, begrijpen, praten en vertellen. Zo werkt de 
logopediste mee aan de individuele handelingsplannen en de groepsplannen. 
Kinderen die logopedie krijgen, krijgen een schriftje mee naar huis. Hierin staat wanneer het kind 
logopedie krijgt, wat hij of zij gaat doen en of het kind alleen, of samen met andere kinderen 
komt. 
Elke les schrijven we in het schrift wat we gedaan hebben, zodat u dit thuis kunt nalezen. Verder 
zetten we er regelmatig oefeningen in die ook thuis gedaan kunnen worden. Door dagelijks tien 
minuten met uw kind te oefenen zal het sneller vooruit gaan. Werkt u hieraan mee ten behoeve 
van uw kind? 
Op de dag dat uw kind logopedie heeft neemt hij/zij het schriftje weer mee naar school.  
Als u een keer wilt komen kijken, dan kan dit! Graag even van te voren een afspraak maken.  
Naast onze eigen logopedisten is er ook een privé praktijk gevestigd in onze school. Laska 
Könning behandelt kinderen uit de hogere groepen die wel logopedie nodig hebben, maar 
waarvoor wij zelf geen uren meer hebben. Dit gaat met een verwijsbriefje van de huisarts via de 
zorgverzekering. 
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DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG (JGZ) VAN DE GGD 
 
Alle kinderen worden in het kalenderjaar dat ze 6 en 11 jaar worden, gezien voor een 
standaardonderzoek op school door de jeugdarts. Na overleg met u, kan de leerkracht aangeven 
of uw kind bij het onderzoek extra aandacht nodig heeft.  
Het onderzoek door de jeugdarts vindt plaats in aanwezigheid van de ouder(s).  
Naast de onderzoeken waar alle kinderen worden gezien, houden jeugdartsen spreekuren. U 
kunt hiervoor ook zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid, 
welzijn of opvoeding van uw kind. 
 
Informatie en contact: 
U kunt de JGZ bellen voor vragen en om een afspraak te verzetten via de informatielijn: 
tel. 088-3556000 of per mail via ggd@vggm.nl. 
Op de website www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg kunt u folders over opvoeden en 
opgroeien en over gezondheidsproblemen vinden. 
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