Kalender Basisschool De Kleine Wereld
Schooljaar 2016 - 2017
Het team van De Kleine Wereld
Het team van De Kleine Wereld bestaat dit jaar uit de onderstaande personen. In de
tabel treft u alle personeelsleden aan en kunt u zien op welke dag zij werken.
Namen
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 1-2C
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7

Maandag
Kim
Judith L
Necla
Berna
Marcella
Max
Anneke
Erik

Dinsdag
Kim
Judith L
Necla
Berna
Hans
Max
Anneke
Erik

Woensdag
Yvonne
Marike
Necla
Berna
Hans
Max
Anneke
Erik

Donderdag
Yvonne
Marike
Judith H
Berna
Hans
Max
Judith L
Erik

Vrijdag
Kim
Marike
Judith H
Necla
Hans
Max
Judith L
Erik

Groep 8
Schakelklas
Bewegingsonderwijs
Directeur
SMT

Romy

Romy

Romy

Geesje

--

Willem

--

--

Geesje
Judith H
--

Simone
--

Simone
--

Simone
--

---

-Ben
Ger (mi)
-Maarten
Driton
Leon

Ria/Rien
Rien
Ben
Ger (mi)
-Maarten
Driton
Leon

Simone
Judith H/
Geesje
Ria/Rien
Rien
Ben
Ger (mi)
-Maarten
Driton

Ria/Rien
Rien
Ben
Ger (mi)
Brecht
Maarten
Driton

--Ben
Ger (mi)
-Maarten
Driton
Leon

IB
ICT/RT
Conciërge
Conciërge
Administratie
Receptie
Receptie
Receptie

IB - Intern Begeleider (Leerlingenzorg); SMT - Schoolmanagementteam
RT - Remedial Teacher; ICT - Beheerder computers
Contacten met directie, leerkrachten en overige medewerkers
Alle personeelsleden willen graag toegankelijk zijn voor ouders.
Zij hebben een luisterende houding en staan open voor aanbevelingen.
Elk jaar is er in de derde week van het schooljaar een algemene informatieavond voor
ouders. U krijgt op deze avond informatie over de werkwijze van de klas en, beknopt,
over het programma van het schooljaar. Wij hebben geen vaste spreekuren, maar
wanneer u over uw kind wilt praten, kunt u daarvoor na schooltijd altijd een afspraak
maken. De school is telefonisch te bereiken van 8.00 tot 17.00 uur. De meeste
medewerkers zijn rond 8.00 uur aanwezig op de dagen dat zij werken.
Vijf minuten vrijmaken voor dringende zaken kan altijd! Maar houdt u alstublieft zoveel
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mogelijk rekening met het feit dat de leerkrachten graag op tijd met de kinderen
beginnen.
Als u de directie wilt spreken, kunt u het beste telefonisch een afspraak maken. Is geen
van de SMT-leden direct bereikbaar, dan wordt u in principe nog dezelfde dag
teruggebeld. Uiteraard geldt ook voor hen, dat vijf minuten vrijmaken voor iets dringends
altijd mogelijk is.
Vervanging van leerkrachten
Ook leerkrachten zijn weleens ziek of afwezig. We maken dan gebruik van de
vervangingspool. Deze geeft tot nog toe vrijwel volledige dekking. Lukt dit niet, dan
zetten we eigen personeel in.
Stagiaires
U zult regelmatig stagiaires van de Pedagogische Academie voor Basisonderwijs (PABO)
aantreffen. Wij vinden het belangrijk om studenten, aankomende leerkrachten, de
gelegenheid te geven het werk in de praktijk te leren kennen en hen hierin te laten leren.
Net als bij de kinderen, willen we ook bij studenten hun talenten aanspreken. Overigens
geldt dit evengoed voor leerkrachten en andere medewerkers van Kindcampus Grootstal,
waar De Kleine Wereld nu onderdeel van uitmaakt.
Vervoer van en naar school
Het naar school brengen van kinderen gebeurt nu nog heel vaak met de auto. Toch heeft
het ook voordelen uw kind lopend of met de fiets naar school te brengen. De kinderen
zijn dan zelf verkeersdeelnemer en worden zich beter bewust van de gevaren die zich in
het verkeer kunnen voordoen. Als ze na groep 8 zelfstandig naar hun voortgezet
onderwijsschool gaan hebben ze al de nodige “verkeerservaring” opgedaan. Bovendien
zijn wij een sportieve school.
De situatie rond de school wordt veiliger door minder autoverkeer. Daar worden de
school en de buurt blij van. We stellen het dan ook zeer op prijs wanneer u de veiligheid
van uw en andermans kinderen helpt te vergroten.
Komt u met de auto, wees er dan alert op, dat voor de school geen parkeerplaats is. De
parkeerhavens zijn uitsluitend bedoeld om uw kind af te zetten en weg te rijden: ‘Zoen
en zoef’. Kinderen snel even uit de auto zetten of de auto op een plek parkeren waar dat
niet mag, zijn geen goede voorbeelden!
Ingangen, fietsen en pleinen
Ingangen
De hoofdingang is aan de kant van de Newtonstraat. Door deze ingang gaan in principe
alle kinderen en ouders het gebouw in. Uitzondering hierop zijn de kinderen die niet
mobiel zijn en met een busje worden vervoerd.
De achteringang is bedoeld voor alle medewerkers van het Kindcampus. Zij hebben een
sleutel en / of “druppel” waarmee zij naar binnen kunnen. De zij-ingang aan de kant van
de Celsiusstraat is geen officiële in- of uitgang. Deze ingang is bedoeld als eventuele
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vluchtweg (zie ontruimingsplan).
Parkeren fiets
Voor de medewerkers van het Kindcampus is er plaats in het fietsenhok aan de
achterzijde van het gebouw.
Voor de ouders en kinderen is de fietsenstalling aan de zijkant van het gebouw aan de
Marie Curiestraat. Er is hier cameratoezicht met het oog op eventueel vandalisme en/of
diefstal.
Schoolpleinen
Voor de schoolpleinen geldt een aantal regels die de veiligheid bevorderen.
We wandelen op het plein (met de fiets aan de hand)
Fietsers komen aan de kant van de Marie Curiestraat op het plein en zetten de fiets in de
hiervoor bestemde ruimte. Alle ouders die hun kind wegbrengen zetten de fiets daar
(even) neer.
Honden zijn niet welkom op het plein (en ook niet in het gebouw).
Roken in en om het gebouw (binnen de hekken) is verboden. Medewerkers mogen roken
in het fietsenhok.
De poorten van het hek worden overdag dicht gedaan (niet op slot gedaan).
Toezicht voor schooltijd
De hekken rond het schoolplein staan voor schooltijd open. Er is vanaf een kwartier voor
schooltijd toezicht door het personeel. Het is kinderen en hun ouders niet toegestaan
vóór 8.15 uur op het schoolplein te zijn, tenzij zij gebruik maken van de buitenschoolse
opvang. Laat uw kind daarom niet te vroeg naar school gaan. De deuren gaan ’s morgens
10 minuten voor aanvangstijd open (8.20 uur). De leerkrachten zijn dan in hun klas,
zodat u hen, als dat nodig is, nog even iets kunt zeggen. Precies volgens aanvangstijd
starten de leerkrachten met de les en worden ouders vriendelijk verzocht de school rustig
te verlaten.
Met betrekking tot de buitenschoolse opvang gelden de volgende afspraken
 Het plein is niet openbaar. Er zijn borden opgehangen met “verboden toegang”.
 BSO. Het plein is bestemd voor de kinderen die via de BSO langer op school blijven.
Het is voor de BSO medewerkers ondoenlijk toezicht te houden op verschillende
groepen kinderen die na schooltijd op het plein willen spelen. Wel mogen kinderen die
op de BSO zitten “vriend(innet)jes” uitnodigen, maar deze kinderen zijn dan bij de
BSO medewerkers bekend.
Schooltijden
Hieronder ziet u op welke tijden de kinderen op school worden verwacht.
Dagen
Maandag
Dinsdag
Woensdag

Tijden voor alle groepen
08.30 uur - 14.15 uur
08.30 uur - 14.15 uur
08.30 uur - 14.15 uur

Dagen
Donderdag
Vrijdag

Tijden voor alle groepen
08.30 uur - 14.15 uur
08.30 uur - 14.15 uur
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Met de politie zijn afspraken gemaakt om met enige regelmaat te controleren op het
naleven van de regels tijdens het halen en brengen van de kinderen. Dit alles om te
zorgen voor een veilige schoolomgeving.
Regels en afspraken
Op De Kleine Wereld gelden belangrijke regels, die we met elkaar hebben afgesproken.
Verzuimbeleid
Dit beleid is gebaseerd op de richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakantie
(leerplichtwet).
Ziekte
1. Ouders melden hun kind voor schooltijd (telefonisch) ziek.
2. De conciërge geeft dit door aan de leerkracht.
3. Indien een kind niet afgemeld en toch afwezig is, wordt voor 9.30 uur contact
opgenomen met de ouders.
Verlof
NB: kinderen hebben alleen in geval van gewichtige omstandigheden recht op verlof van
maximaal 10 dagen per jaar.
U kunt een verlofbrief afdrukken via het prikbord, of op school halen bij de receptie.
Gewichtige omstandigheden (persoonlijke of familieomstandigheden)
Onder deze omstandigheden vallen:
> Voldoen aan wettelijke verplichting, per se noodzakelijk onder schooltijd;
> Verhuizing (maximaal 1 dag);
> Bijwonen huwelijk van bloed- of aanverwanten (1 dag);
> Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (duur: in overleg met de directeur);
> Overlijden bloed- of aanverwanten (1-4 dagen, afhankelijk van graad in
bloedverwantschap);
> 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en 12½-, 25- en 40-jarig huwelijksjubileum ouders
of grootouders (1 dag);
> Eventuele andere belangrijke redenen (ter beoordeling van de directeur, maximaal 1
dag)
Vakantieverlof
1. Kan nooit worden toegekend, tenzij sprake is van gewichtige omstandigheden.
2. Indien hiervan sprake is, moet verlof minimaal 2 maanden van te voren worden
aangevraagd.
3. De directeur beoordeelt de noodzaak en urgentie van het verzoek. Indien
noodzakelijk, mag de directeur vragen om een werkgeversverklaring omtrent vakantie
opnemen buiten de schoolvakantie om.
Het vakantierooster vindt u in het hoofdmenu van de website.
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Regelmatig te laat komen
1. De verzuimregistratie (ook te laat komen) wordt door alle leerkrachten (en de
conciërges) exact bijgehouden (Het melden van de reden voor het te laat komen door
ouders geldt niet per se als ongeoorloofd, denk aan: tandarts / huisarts/ specialist).
2. De leerkracht bespreekt na de vierde keer te laat komen met de ouders/ verzorgers
het gedrag (te laat komen). De leerkracht kan inzage geven in de administratie (i.c.:
geeft concreet aan hoe vaak het zich heeft voorgedaan.) Zij / hij wijst hen op de
schooltijden, met het dringende verzoek zich hieraan te houden. Helpt dit niet, dan volgt
stap 3.
3. Na de zesde keer speelt de leerkracht de situatie door naar de directeur. Deze stuurt
de ouders de brief (ondertekend) betreffende te laat komen. Indien nodig gaat de
directeur in gesprek met de ouders. Werkt dit nog niet, dan treedt stap 4 in werking.
4. De directeur neemt contact op met de leerplichtambtenaar i.v.m. verzuim.
5. De directeur kan contact opnemen met de leerplichtambtenaar indien er twijfels
bestaan over het ziekteverzuim en het frequent te laat komen.
Bureau Leerplicht
Het werk van Bureau Leerplicht gaat naast het toezicht op de leerplicht ook steeds meer
om de zorg voor leerlingen in samenwerking met de GGD en de politie. De
leerplichtambtenaar voert gesprekken met ouders, leerlingen en school, op kantoor of
tijdens een huisbezoek.
Bij drie aaneengesloten dagen van vermoedelijk schoolverzuim, is de school verplicht dit
te melden. Meldingen komen ook van de schoolarts, politie, ouders (bijvoorbeeld bij
pestgedrag: het kind wil niet meer naar school).
In enkele gevallen worden processen verbaal opgemaakt (in Nijmegen zo'n 50 tot 60 per
jaar). Bij kinderen tot 12 jaar worden de ouders bekeurd, leerlingen vanaf 12 jaar
kunnen zelf bekeurd worden als blijkt dat de ouders er alles aan hebben gedaan om hun
kind naar school te krijgen. De Raad voor de Kinderbescherming wordt er dan bij
betrokken. Melding kan meerwaarde hebben om vervroegd schoolverlaten te voorkomen.
Eten en drinken
De Kleine Wereld is een sportieve school en daar hoort gezonde voeding bij. In
samenwerking met kinderen en ouders willen wij bijdragen aan een gezond leefpatroon
voor onze leerlingen.
Alle kinderen van De Kleine Wereld eten en drinken tijdens het 10 uurtje en in de lunch
pauze een verantwoord(e) tussendoortje/lunch zoals beschreven op de kaart:
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Er zijn voldoende toegestane producten die meegebracht mogen worden. Ouders en
kinderen kunnen daaruit hun keuze maken. Kinderen met een medische indicatie kunnen
van deze regel vrijgesteld worden.
Kinderen die iets meenemen wat niet op bovenstaande kaarten staat krijgen een briefje
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mee met nogmaals het verzoek om de volgende dag iets anders mee te nemen. De
leerkracht bespreekt dit ook even met het kind en/ of de ouder.
Verjaardagen en traktaties
Op De Kleine Wereld vieren we de verjaardagen van de kinderen. Het is onze gewoonte
dit feest in de eigen groep te vieren. De kinderen gaan dus niet langs de andere klassen
om te trakteren. Als u wilt, kunt u het verjaardagsritueel in de klas van uw kind
bijwonen. Spreekt u dit wel even met de leerkracht af, zodat deze hier rekening mee kan
houden. De leerkrachten delen graag mee in de gezonde traktatie. Om ervoor te zorgen
dat de traktaties niet te groot worden hebben we een traktatiekaart gemaakt. Als je
trakteert mag je alleen iets trakteren dat op de kaart staat. Andere traktaties worden
niet toegestaan.

Fruit, groenten,
kaas of alles aan
een spiesje!

Een
cakeje

Wat mag ik
trakteren…….

Een koekje

Kies hier 1 ding van!

Gebruik van mobiele telefoons en mp3/4-spelers
Op school is het gebruik van mobiele telefoons en mp3/4-spelers niet toegestaan tijdens
de lesuren, in de pauze en tijdens het overblijven. Kinderen die hun toestel bij zich
hebben, zijn zelf verantwoordelijkheid in geval van verlies, diefstal of beschadiging. De
school kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Heeft een kind het toestel op
school aan staan, dan wordt het door de leerkracht of een medewerker ingenomen en
mag het pas aan het eind van de dag door de ouders worden opgehaald. In geval van
nood is de school altijd bereikbaar, waardoor het kind via de vaste schoollijn kan worden
benaderd.

Basisschool De Kleine Wereld
Bezoekadres:
Newtonstraat 50
6533 KG Nijmegen
Telefoon: 024-3553159

Postadres:
Marie Curiestraat 9
6533 HV Nijmegen
E-mail: school@dekleinewereldnijmegen.nl
Website: www.dekleinewereldnijmegen.nl

Kalender Basisschool De Kleine Wereld
Schooljaar 2016 - 2017
Jeugdsportfonds
Stelt u zich voor: U wilt graag dat uw kind gebruik maakt van een sportvereniging, maar
bent u niet in staat om de contributie hiervan te voldoen. Dan kunt u gebruik maken van
het Jeugdsportfonds. Wilt u hier meer van weten of uw kind hiervoor opgeven, neemt u
dan contact op met Willem Nijs. Hij kan u hier meer over vertellen.
Gym
In de groepen 1-2 spelen de kinderen meerdere keren per week in het speellokaal,
centraal gelegen in het gebouw. Om de vloer van het speellokaal niet te beschadigen zijn
gymschoenen verplicht. Bijzondere gymkleding is voor de kleuters niet noodzakelijk.
De groepen 3-8 hebben twee maal per week gymles. Deze lessen worden in de gymzaal
aan de Marie Curiestraat gegeven. Gymkleding (gympakje of korte broek met T-shirt,
schoenen en sokken) is verplicht. In kleren die in de klas gedragen worden, mag niet
gegymd worden. De gymlessen op dinsdag worden verzorgd door onze vakleerkracht
gym. Op vrijdag geven de leerkrachten zelf gymles.
Gymrooster
De invulling van het gymrooster is als volgt.
Dinsdag
08.30 uur
09.15 uur
10.00 uur
10.45 uur
12.45 uur
13.30 - 14.15 uur

3
8
5
4
6
7

Vrijdag
08.30 uur
09.15 uur
10.00 uur
11.45 uur
12.45 uur
13.30 – 14.15 uur

3
8
5
4
6
7

Pauze tijden groep 1-2 11.00-11.45 uur (buitenspelen) en 11.45-12.45 uur (lunch en
buitenspelen)
Groep 3 sluit tijdens het 10 uurtje en het buitenspelen aan bij groep 4-8 en tijdens de
lunch en buitenspelen bij groep 1-2.
Pauze tijden groep 4-8 10.35-10.50 uur (10 uurtje en buitenspelen) en 12.00 uur-12.30
uur (lunch en buiten spelen)
Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk
De schoolarts van de GGD, die aan onze school verbonden is, heet Emilie Ruiter. De
sociaal verpleegkundige is Margriet Hunik. Deze medewerkers van GGD Nijmegen
onderzoeken jaarlijks alle kinderen van 5 jaar (of groep 2) op taal- en spraakstoornissen.
Tevens ondergaan deze kinderen en de 10-jarigen (of groep 7) een zogeheten Periodiek
Gezondheidsonderzoek (PGO). U ontvangt als ouder voorafgaand aan het onderzoek
altijd een brief of uitnodiging, waarin tevens wordt aangegeven wat er gaat gebeuren.
Alle negenjarigen worden gevaccineerd. U krijgt hiervoor thuis een oproep.
Naast de jeugdzorg is er ook een schoolmaatschappelijk werkster bij onze school
betrokken, Linde Bouwkamp. Zij is elke dinsdag op school aanwezig. Wanneer u behoefte
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heeft aan een gesprek met haar, kunt u hiervoor een afspraak maken via Ria Jansen.
Sinds het schooljaar 2011-2012 is er op de donderdagochtend van 8.10 tot 9.00 uur een
zogeheten inloopspreekuur. Margriet Hunik is uw gesprekspartner wat betreft de diverse
vragen m.b.t. opvoeding en de ontwikkeling van uw kind. Zij kan u adviseren en snel de
juiste contacten voor en met u regelen.
De interne contactpersonen
Heeft u een probleem dat u niet (direct) bij de leerkracht of de directie wilt neerleggen,
maar wilt u er toch graag met iemand over praten?
Ria Jansen en berna Kuster zijn de interne contactpersonen van de school. Zij kunnen u
vertellen wat u het best kunt doen en is, indien u dat wenst, verplicht geheimhouding te
bewaren.
De externe contactpersoon voor onze school is Mirjam Pieper. Zie hiervoor verder de
klachtenregeling in de schoolgids.
Informatie naar de ouders
Om de ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen
op de school geven we op verschillende manieren informatie.
Informatie door middel van rechtstreeks contact:
> In de derde week van het schooljaar houden we een informatieavond. De
groepsleerkracht geeft informatie over het onderwijs in de groep voor het komende jaar
en beantwoordt uw vragen.
> Indien er onderwijskundige ontwikkelingen zijn, die voor ouders van belang zijn,
organiseren we ouderavonden.
> Gesprekken rond de rapporten.
> Gesprekken op verzoek van ouders of de leerkracht.
> Gesprekken met ouders van de jongste kleuters die net op school zijn gekomen.
> Adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs.
In overleg met de leerkracht van uw kind kunt u tijdens de lessen in de klas van uw kind
komen kijken.
Daarnaast ontvangt u ook schriftelijke informatie:
> De jaarkalender, met daarin alle informatie over schooltijden, de groepsindeling, vrije
dagen en diverse activiteiten.
> Iedere maand een Nieuwsbrief, waarin informatie over de komende maand is
opgenomen.
> Als het nodig is een brief over een bepaalde gebeurtenis. Deze wordt zoveel mogelijk
op woensdag uitgegeven.
> De schoolgids, die elk jaar wordt geactualiseerd.
Uiteraard kunt u ook altijd op de website terecht: www.dekleinewereldnijmegen.nl,
www.kindcampusgrootstal.nl of www.kindcampus.nl.
Hierop vindt u alle actuele informatie en kunt u een kijkje nemen in de school en de
Kindcampus door de foto’s die erop staan.
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Ouders die gescheiden zijn of niet samenwonen
Alle ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind. In de situatie dat één
ouder het ouderlijk gezag heeft, is het van belang dat de school op de hoogte wordt
gesteld van de afspraken tussen beide ouders die betrekking hebben op het kind. De
ouder die het ouderlijk gezag heeft gekregen, is in principe verplicht om de andere ouder
over het kind te informeren. Is dit echter niet mogelijk, dan kan de ouder die het
ouderlijk gezag niet heeft, de school om informatie verzoeken. De school tracht hier naar
redelijkheid aan mee te werken. Hebben beide ouders het ouderlijk gezag dan is het
eveneens van belang dat de school op de hoogte is van de gemaakte afspraken. In deze
situatie hebben beide ouders evenveel rechten en dient de school hier rekening mee te
houden.
Wanneer de verhoudingen tussen de ouders dusdanig verstoord zijn dat zij niet samen
op gesprek kunnen komen, zal de school naar redelijkheid met de afzonderlijke ouders
afspraken maken.
Overige contacten met ouders
Ouders assisteren ons bij een groot aantal activiteiten, zoals het meehelpen tijdens een
feest, het begeleiden van excursies, het rijden van leerlingen naar de bibliotheek,
enzovoorts.
Daarnaast functioneren bij ons op school de Oudercommissie en de
Medezeggenschapsraad. Informatie hierover vindt u hieronder.
De oudercommissie (OC)
In de oudercommissie van De Kleine Wereld zitten de volgende personen:
Oudercommissie
Helma Molenaars
Lisette Ristivojcevic
Kelly Penterman
Kim van Koolwijk
Vera van Apeldoorn

Jeromy Brugman
Ilse van Drempt
Sara Deekman
Debby Vos

De ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage van de ouders om voor de kinderen
activiteiten en festiviteiten te kunnen bekostigen. Te denken valt aan onder andere
Sinterklaas, de kerstviering en het schoolfeest. Ofschoon de bijdrage vrijwillig is, heeft de
school het geld hard nodig om het jaarprogramma te verrijken. We verzoeken u dan ook
nadrukkelijk dit bedrag te betalen. Kunt u het geld echt niet missen, neem dan contact
op met de directeur van de school. De gemeente Nijmegen heeft een aantal regelingen
om ouders van schoolgaande kinderen enigszins financieel te steunen.
De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Ouders krijgen hiervoor per brief
uitgebreidere informatie, waarin is opgenomen hoe de bijdrage per activiteit is verdeeld.
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Afgesproken is dat de schoolleiding de ouderbijdrage (indirect) int en beheert.
Indien de ouderbijdrage niet is betaald, kan een leerling van bepaalde activiteiten worden
uitgesloten. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de uitleg aan hun kind.
De Medezeggenschapsraad (MR)
De volgende personen hebben zitting in de MR:
Oudergeleding
Rogier Koster
Helma Molenaars
Monique Verber

Personeelsgeleding
Max Braam
Ria Jansen
Hans Peperkamp

Naast de MR heeft de stichting Sint Josephscholen ook een overkoepelende
Medezeggenschapsraad, de gemeenschappelijke MR (GMR). In deze GMR wordt onze MR
door Hans Peperkamp en Helma Molenaars vertegenwoordigd.
Verzekering
De kinderen zijn onderweg, van huis naar school en omgekeerd, tijdens de schooluren,
het overblijven en excursies voor ongevallen (lichamelijk letsel) verzekerd. De school is
niet automatisch aansprakelijk voor schade die zich in schoolverband voordoet. Alleen als
een leerkracht aantoonbaar tekort is geschoten in haar / zijn toezichthoudende taak, is
er sprake van aansprakelijkheid. Schade die door een kind wordt veroorzaakt, wordt
verhaald op de WA-verzekering van de ouders.
Urenberekening
Volgens de wettelijke voorschriften moeten de kinderen in 8 jaar tijd minimaal 7520 uur
les krijgen.
Op onze school is de berekening als volgt:
Groep 1: 960
Groep 5: 960
Groep 2: 960
Groep 6: 960
Groep 3: 960
Groep 7: 960
Groep 4: 960
Groep 8: 960
In 8 jaar:
Totaal
3840
Totaal
3840
7680 uren
Buitenschoolse opvang (BSO)
Ook voor de buitenschoolse opvang kunt u terecht bij KION, eveneens gevestigd in
Kindcampus Grootstal. Het centrale telefoonnummer voor informatie en inschrijving is:
024 – 3602058.
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