Bijlagen schoolgids
Cursus 2018-2019

een fabriek vol talenten

Voorwoord
Hierbij ontvangt u de bijlagen schoolgids voor
het schooljaar 2018-2019.
In dit document kunt u alle informatie voor
het nieuwe schooljaar vinden, zoals vakanties
en vrije dagen.
Ook leest u hier de aanvullingen op de reguliere schoolgids, die voor twee jaar geschreven is, zoals onze schoolresultaten van het
afgelopen jaar. Natuurlijk staan hier ook onze
plannen voor dit schooljaar beschreven.
De MR (Medezeggenschap Raad) en AC (Activiteiten Commissie) stellen zich aan u voor.
Deze bijlage ontvangt u per mail en vanaf het
begin van ieder schooljaar staat de bijlage
schoolgids op de website. Samen met de
schoolgids heeft u zo het meest actuele
overzicht van onze school.
We hebben er heel veel zin in dit jaar: veel
plannen en grote motivatie, kortom: wij maken er weer een prachtig schooljaar van, een
jaar waarin we Avonturijn laten bruisen!

Het team van Avonturijn
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Het team
Groepsverdeling schooljaar 2018-2019
Groep 1/2 A		 Linda Doornekamp (ma en di)
		Maartje Steenhof (woe t/m vr)
Groep 1/2 B 		 Disney van der Dussen
Groep 2/3 A 		 Marije Hayden (ma, di en woe)
		 Tjallien Elstrodt (do en vr)		

LIO; Tessa
Onderwijsassistent: Annet Houtman ( do en vr)

Groep 2/3 B		 Samantha Rebel (ma, di, do en vr)
		 Tjallien Elstrodt (woe) 		

LIO; Tessa
Onderwijsassistent: Annet Houtman (do en vr)

Groep 4		 Annemijn Drupsteen
		

Groep 5		 Iris Holthuizen (ma, di en woe)
Onderwijsassistent Lotte Naafs (di en do)		
		
Jamie van der Oord (do en vr)		
				
Groep 6		 Chantal Urbaan		

Alle dagen

Groep 7		 Marije de Jong (ma, di en woe)		
		 Laura Ploeg (do en vr)		
			

Als Martine Veen terugkomt van zwanger-		
schapsverlof in januari, dan neemt zij de plaats		
in van Laura

Groep 8		 Floortje Albersen		

Alle dagen

Intern begeleider		 Tilly Skowronski (ma, woe en do)		
Gymnastiek		
Ruben Postma (donderdag)						
Ondersteuning 		 Annieta van Kesteren (ma, di, do)
taalonderwijs		
groep 1 t/m 4
Verdiepingsgroep		
Maartje Steenhof
kleuters
Verdiepingsgroepen		Tilly Skowronski
(3/ 4/ 5 en 6/ 7/ 8)
Administratie		 Hendrine van der Dussen (do)
Conciërge

Jacco de Winter (di en vr)

Managementteam, Tilly Skowronski (groepen 6, 7 en 8)
bestaande uit de
Samantha Rebel (2/3, 4 en 5)
bouwcoördinatoren Linda Doornekamp (1/2 A, B en 2/3)
en Intern Begeleider
Directeur		 Ellen van Dorssen (ma, di en do)
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Vakantierooster 2018-2019
Vakanties
Herfstvakantie: 		
Kerstvakantie: 		
Voorjaarsvakantie:
Meivakantie:		
Hemelvaartvakantie:
Pinksteren: 		
Zomervakantie: 		

maandag 22 t.e.m. vrijdag 26 oktober 2018
maandag 24 december 2018 t.e.m. vrijdag 4 januari 2019
maandag 18 t.e.m. vrijdag 22 februari 2019
vrijdag 19 april t.e.m. vrijdag 3 mei 2019
donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
maandag 15 juli t.e.m. vrijdag 24 augustus 2019

Eerder uit: (de kinderen zijn om 12:30 uur vrij)
Vrijdag 19 oktober 2018
Vrijdag 21 december 2018
Vrijdag 15 februari 2019
Donderdag 18 april 2019
Vrijdag 12 juli 2019
NB: het is mogelijk dat er nog 1 studiedag vanuit de stichting PROCEON wordt gepland voor
schooljaar 2018-2019; is dit het geval dan maken wij dat direct bekend zodra dit duidelijk.

Studiemiddagen: (de kinderen zijn om 12:30 uur vrij)
Maandagmiddag 26 november 2018
Donderdagmiddag 31 januari 2019
Maandagmiddag 17 juni 2019

Studiedagen: (de kinderen zijn de hele dag vrij)
Vrijdag 5 oktober 2018
Dinsdag 13 november 2018
Maandag 14 januari 2019
Donderdag 21 maart 2019
Dinsdag 11 en woensdag 12 juni 2019
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Resultaten
Scholing van het team en
ontwikkeling van de school
Het afgelopen schooljaar hebben wij ons op de
studiedagen gebogen over de verdere verandering en verbetering van ons onderwijs.
Daarbij zijn we verder gegaan met het nog
effectiever uitvoeren van het klassenmanagement en het optimaal gebruiken van de lestijd.
Het gebruiken van coöperatieve werkvormen,
een weektaak zo efficiënt mogelijk gebruiken
en reflectie-opdrachten zijn verdiept en blijven
volop in ontwikkeling.
In de groepen 1 en 2 is men verder gegaan
met doelgericht lesgeven, niet vanuit een
thema werken, maar vanuit de doelen en door
koppeling daarvan aan het thema. Er is veel
nieuw materiaal aangeschaft. Ook wordt er
meer groepsdoorbrekend gewerkt. Dit zal de
komende jaren nog verder vorm krijgen. Vanuit
de visie Reggio Emilia zijn er elementen gehaald die passen bij onze visie en aangeboden
bij de kleuters waarbij het zich verwonderen en
zelf ontdekken voorop staat. Door alle leerkrachten van de kleutergroepen en de Intern
Begeleider zijn bezoeken gebracht aan scholen
in Noord-Nederland die werken vanuit deze
elementen en visie.
Daarnaast is in alle groepen vormgegeven aan
de zelfstandigheid en medeverantwoordelijkheid van de kinderen voor hun leerproces. Bij
de kleuters leren zij bijvoorbeeld plannen voor
de hoeken, in de andere groepen is er een
weektaak waarbij de kinderen plannen. Ook
kijken ze hun eigen werk na en kunnen ervoor
kiezen om op de gang te werken; daaraan zijn
wel speciale afspraken verbonden.
De doorgaande lijn vanuit de kleutergroepen
t.a.v. ontdekkend en onderzoekend leren is
door scholing van de leerkracht van groep 3
verder doorgevoerd. Voor groep 4 t/m 8 geldt
dat men voorzichtig een aantal lessen heeft
gegeven waarbij vakken geclusterd zijn. Het
onderzoeken en ontdekken heeft plaats gevonden in het nieuwe ontdek lab.
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In alle groepen is de methode Engels “Groove
me” ingevoerd. Alle groepen hebben wekelijks
Engels. In de vergaderingen en op studiemomenten wordt besproken hoe het gaat, waar
moet worden bijgestuurd en hoe de lijn wordt
doorgetrokken.
De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 hebben een dagdeel verder de methode
“Nieuwsbegrip” t.a.v. begrijpend lezen en de
wijze van lesgeven verder uitgediept.
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 zijn
intensief geschoold in de methode en lesgeven
om het begrijpend luisteren optimaal te laten
plaatsvinden.
De nieuwe muziekmethode; “Eigenwijs” werd
in alle groepen ingevoerd. De leerkrachten
worden geschoold in het geven van een goede
muziekles. Deze scholing duurt drie jaar en
komt voort uit de muzieksubsidie die Avonturijn
is toegekend.
De methode voor schrijven is geëvalueerd.
Uitkomst was dat we een nieuwe methode
willen gaan invoeren. Het afgelopen jaar is
een besluit genomen welke methode dit gaat
worden.
Het team is verder begeleid door de stuurgroep
in het onderhouden en implementeren van
PBS. Ook een ouderbijeenkomst is aan
dit onderwerp gewijd.
De leerlingenzorg is verder gestructureerd en
uitgebouwd onder leiding van een nieuwbenoemde intern begeleider. Ook hebben individuele leerkrachten cursussen en opleidingen
gevolgd. Coördinatoren voor rekenen en lezen
zijn aangesteld en opgeleid.
Vanuit het team zijn de BedrijfsHulpVerleners
(BHV-ers) bijgeschoold middels de jaarlijkse
herhalingen.
Dit jaar zijn 2 ouderbijeenkomsten gerealiseerd
(in januari en eind mei 2018). De eerste ging
over PBS, de tweede stond in het teken van de
talentenfabriek en de verdere ontwikkeling

van de school. Ouders hebben hierover meegepraat. Beide bijeenkomsten hadden een
grote opkomst; ruim 170 mensen hebben wij
verwelkomd!
Op verzoek van ouders hebben we meer
momenten gerealiseerd waarop ouders in de
school kunnen komen; zo zijn er nu vier open
lesweken per jaar en wekelijks een sit & kiss
moment waarbij ouders hun kind in de klas
kunnen brengen.
Een brede tevredenheidspeiling onder ouders,
leerkrachten en kinderen van groep 5 t/m 8
gaf aan dat men de veranderingen waardeert.
Daarom continueren we deze momenten ook
komend jaar!

Naar het Voortgezet Onderwijs
Het afgelopen schooljaar telde groep 8 21 leerlingen. Alle leerlingen zijn conform het advies
van Avonturijn toegelaten en geplaatst.
Onze leerlingen gaan naar de volgende vormen
van voortgezet onderwijs:
Praktijkonderwijs:
1
VMBO K/B + LWOO: 3
VMBO K/B:
4
VMBO T/G:
8
HAVO / VWO:
2
VWO:
3

Avonturijn Bijlagen schoolgids

6

7

Avonturijn Bijlagen Schoolgids

Plannen voor komend
schooljaar
Zoals u in het bovenstaande hoofdstuk al
heeft kunnen lezen gaan wij verder om ons
op allerlei terreinen te scholen.
De methode schrijven wordt ingevoerd.
We hebben € 20.000,- subsidie voor het vak
muziek aangevraagd en gekregen. Dat betekent dat we de komende twee jaar leren hoe
we goede muzieklessen moeten geven doordat ervaren docenten ons hierin begeleiden.
We hebben een nieuwe methode muziek
aangeschaft en er wordt een gedegen plan
geschreven om muziek goed te verankeren
in ons onderwijs. Daarnaast komt er ook
extra muziekaanbod in de workshops en in
de groepen en gaan we verder met een koor
voor alle kinderen van de wijk na schooltijd.
Zoals we al hebben gezegd; elementen vanuit de visie Reggio Emilia voeren wij in waar
zij bij ons en ons onderwijs passen; hierbij
staan ontdekken en verwonderen centraal.
Er is een coach, die de leerkrachten op een
aantal studiemomenten verder begeleiden
zal. Ook wordt gekeken of een studiereis
naar Zweden of Italië (waar veel van deze
scholen zijn en waar Reggio in de praktijk
gezien kan worden) een meerwaarde heeft.
Reggio wordt ook kleinschalig toegepast in
groep 3 en in de verdiepingsklassen.
Komend jaar krijgt het hele team een extra
scholingsdag om de opleiding t.a.v. het
lesgeven m.b.t. begrijpend lezen en luisteren
verder op te frissen en uit te bouwen.
Omdat wij een gecertificeerde opleidingsschool zijn voor de Marnix Academie, willen
veel studenten bij ons stage lopen. Om hen
zo goed mogelijk te kunnen begeleiden,
wordt een 2e ICO opgeleid; deze begeleidt
de studenten en hun mentoren.
Komend schooljaar gaat een leerkracht de
opleiding voor coördinator rekenen in de
onderbouw volgen.
De leerkracht van groep 3 gaat een opleiding
volgen om de aansluiting van de groepen 2
naar 3 zo optimaal mogelijk te maken.

Een leerkracht gaat de opleiding gedragsspecialist volgen. Zij zal daardoor een vraagbaak worden voor de andere collega’s t.a.v.
gedragsproblematiek en hoe hier adequaat
mee om te gaan.
Avonturijn gaat de Brede school verder vormgeven; daarvoor komt er een nieuw visiestuk
waarin staat wat we willen gaan bereiken en
hoe we de samenwerking vorm gaan geven.
Er is hiervoor subsidie ontvangen. Ook gaat
de Brede school een wijkfunctie vervullen;
daarvoor willen we maandelijkse ontmoetingsmomenten mogelijk maken voor ouders
uit de wijk, waaraan we bijvoorbeeld een
informatiegedeelte koppelen. Voor de kinderen van de wijk willen we meer naschoolse
activiteiten toegankelijk maken en een wijkkoor is al gestart.
Vanuit de brede school geven we ook het
taalonderwijs (de voormalige schakelklas) op
een andere manier vorm; vanuit de oudste
peutergroepen wordt de lijn doorgetrokken
t/m groep 4. Een leerkracht ondersteunt in
deze groepen dagelijks leerlingen die extra
taalonderwijs nodig hebben.
Het team wordt geschoold (op plenaire vergaderingen) in het onderhouden en uitwerken
van PBS. Het streven is de certificering te
behouden. De school wordt 3-jaarlijks
gevisiteerd en opnieuw beoordeeld of wij
de certificering mogen behouden.
Het team gaat de Meervoudige Intelligenties
en ontdekkend leren ook verder vormgeven
in met name de workshops.
In onze onderwijsvisie geven we kinderen
ruimte voor zelfverantwoordelijkheid en zelfstandigheid; vanuit dit kader bereiden we dit
jaar voor om onderzoekend en ontdekkend
leren in te voeren bij een aantal workshops
en voor ons natuur & milieu- en techniekonderwijs. Ook clusteren we verschillende
vakgebieden op een onderwerp dat wordt
aangeboden. Daarvoor is het technieklokaal
anders ingericht. Door het aanpassen van dit
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lokaal wordt het lokaal multifunctioneel; behalve onderzoeken (soort laboratorium), is er
natuurlijk ook mogelijkheid voor de creatieve
vakken of voor techniek onderwijs.
Verder worden er (als dat nodig blijkt) zoveel
BedrijfsHulpVerleners opgeleid, dat we voldoen aan de wettelijke eis van 1 BHV-er voor
100 leerlingen. De leerkrachten die in eerdere
schooljaren al zijn opgeleid, gaan allen op
herhaling zodat hun diploma geldig blijft. We
zorgen ervoor dat er dagelijks minimaal 2
BHV-ers op school aanwezig zijn.
Ook krijgt de leerlingenzorg komend jaar
verder aandacht: deze wordt nog verder gestructureerd. De plannen zijn uitgezet in ons
vierjarig schoolplan. De aanbevelingen die de
inspectie in haar rapport meegaf zijn hierin
meegenomen, net zoals de uitkomsten van
de team- en ouderenquête.
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Contacten tussen school
en ouders
Aan alle ouders vragen we om aan één
activiteit hun hulp en ondersteuning te geven.
Zo zijn we er zeker van dat er voldoende hulp
is bij activiteiten of andere zaken waarbij uw
hulp noodzakelijk is. Met de leerkracht wordt
in het startgesprek vastgelegd welke vorm
van hulp dit zal zijn.

dit systeem kunt u zichzelf ook inschrijven
voor momenten op school, de open lesweken bijvoorbeeld of snel een afspraak met de
leerkracht maken. Op de eerste schooldag
van uw kind ontvangt u de inlogcodes. Vanuit
dit systeem worden alle informatiebrieven
naar u verzonden.

Vanzelfsprekend wachten we niet alleen tot
de jaarlijkse start- en voortgangsgesprekken
er zijn om met u over uw kind te praten. Is er
reden voor, dan neemt de leerkracht van uw
kind altijd contact met u op om verder met u
door te praten. Ook voor u als ouders is het
altijd mogelijk een afspraak met de leerkracht
te maken voor een gesprek.

Heeft u adreswijzigingen of andere zaken die
u wilt doorgeven, dan kan dit via de mail aan
de administratie: h.vanderdussen@proceon.nl
We willen u vragen te vermelden dat uw kind
op Avonturijn zit; onze secretaresse werkt nl.
voor verschillende scholen.

Verdere contacten
Alle leerkrachten nemen zoveel mogelijk per
mail contact met u op over uw kind of over
zaken die de groep betreffen. Mededelingen en nieuws komen zo veel mogelijk per
mail naar u toe i.p.v. op papier mee met uw
kind. Iedere vrijdag stuurt de leerkracht van
uw kind een zogenaamde weekmail waarin
zaken over de groep worden verteld.
Ook de info ontvangt u tweewekelijks per
mail. Brieven voor iedereen en de info
worden centraal naar ouders verstuurd; zo
ontvangt u maar één exemplaar op uw computer. Zo weten wij zeker dat het bericht bij u
is aangekomen en dat u op de hoogte bent.
Daarnaast scheelt het erg veel in de kopieer- en papierkosten. Ook kunt u makkelijk
contact met de leerkracht leggen per mail.
Wilt u niet per mail benaderd worden door
de leerkracht, dan kunt u dat bij haar of hem
kenbaar maken.
Daarnaast heeft u als ouder, via een inlogcode, toegang tot het ouderportaal van onze
school; u kunt hier bijvoorbeeld de absentie
van uw kind zien, de CITO-resultaten, het
rapport en het verslag van de rapportgesprekken.

Ziekmelden kunt u doen via de schooltelefoon, u kunt de voicemail inspreken.
Liever hebben wij dat u de ziekmelding doet
bij de leerkracht; dat kan via het mailadres
van de leerkracht, maar ook via de klassentelefoon (het nummer hiervan krijgt u direct
de eerste schoolweek). Het voordeel is dat
de leerkracht direct aan het begin van de dag
weet dat uw kind ziek is.

Bereikbaarheid per telefoon
Het lijkt er soms op dat wij moeilijk bereikbaar zijn; vaak hoort u de voicemail. Het
is echter zo dat Avonturijn vier lijnen heeft;
zijn wij op één lijn in gesprek, dan horen de
andere bellers de voicemail. We zijn doende
dit op te lossen, maar dat blijkt nogal wat tijd
te kosten.
Om te zorgen dat u bij calamiteiten altijd de
leerkracht kunt bereiken, houden wij de klassentelefoon aan onder lestijd. Is er sprake
van een calamiteit, dan kunt u ons altijd
bereiken.

Om nog beter en sneller contact met u als
ouder te hebben, hebben wij de app Mijn
School: via mail en app op uw telefoon kunnen wij u snel en rechtstreeks benaderen. Via
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Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit 3 afgevaardigden vanuit de ouders en 3 teamleden. De directeur
heeft een adviserende rol. De MR houdt zich
bezig met beleidszaken en heeft advies- en
instemmingsrecht. De leden zijn voor drie jaar
gekozen. Daarnaast gaat er op dit moment
een afgevaardigde (vanuit de teamgeleding)
naar de GMR: een orgaan van alle medezeggenschapsraden van de Stichting.
De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties
voor de MR? U kunt hen natuurlijk altijd persoonlijk benaderen, maar de MR is ook per
mail bereikbaar: mr.avonturijn@proceon.nl
De samenstelling van de Medezeggenschapsraad en de bijbehorende gezichten kunt u zien
op de pagina van de MR op onze website.

Activiteitencommissie
De Activiteiten Commissie (AC) voert veel
ondersteunende activiteiten uit, zodat de
feesten en evenementen kunnen plaatsvinden. In alle werkgroepen die deze activiteiten
voorbereiden en uitvoeren zijn leden van de AC
volwaardig lid. Ook int en beheert de AC de
ouderbijdrage.
De AC vergadert gemiddeld 5 keer per jaar.
Wilt u ook AC-lid worden, dan kunt u dit aangeven bij een van de leden of door een mail te
sturen naar ac.avonturijn@proceon.nl
Elk jaar werkt de AC met het ouderhulpformulier. Hierop kunnen alle ouders aangeven
bij welke zaken zij bij schoolactiviteiten willen
helpen en ondersteunen. De AC benadert de
mensen van deze lijst als eerste als er hulp
nodig is. Elke helpende hand is van harte
welkom!
De samenstelling van de activiteitencommissie, de namen en de bijpassende foto’s kunt u
vinden op de pagina van de AC op de website.

Avonturijn Bijlagen schoolgids
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Ouderbijdrage Avonturijn
2018-2019
Uitgangspunten
Vanuit de ouderbijdrage worden feesten
zoals Sinterklaas, Kerstfeest en Pasen betaald. Daarnaast draagt de AC bij aan allerlei
projecten, zoals de sport- en speldag.
1.	D e ouderbijdrage is afhankelijk van het
moment dat het kind bij ons op school
komt. De bedragen staan uitgewerkt in
de tabel hiernaast. In dit bedrag zit ook
een bijdrage voor de overblijf-begeleiding
verwerkt.
2.	D e AC vraagt de ouders een “machtiging
incasso ouderbijdrage en schoolreis” in te
vullen. Hiermee zullen zowel de ouderbijdrage (oktober) als de schoolreisbijdrage
(mei/juni) worden geïnd.
3.	A an de ouders van tijdens het schooljaar instromende kinderen wordt bij het
informatiepakket van school een formulier
“machtiging incasso ouderbijdrage en
schoolreis” meegeleverd. Nadat dit door
de penningmeester is verwerkt, worden de
ouderbijdrage en schoolreis geïnd.
4.	S troomt het kind in na de genoemde
incasso data, dan vragen wij u zelf het
bedrag over te maken op de hieronder
genoemde rekening. M.i.v. het nieuwe
schooljaar nadat er is ingestroomd wordt
er geld geïnd via de incasso.
5.	D e schoolreisjes (op dit moment € 25,per kind) worden via een machtiging tot
incasso in mei/juni geïncasseerd. In het
geval er geen machtiging is verstrekt, dan
krijgen de ouders een factuur hiervoor via
hun kind uitgereikt. Schoolreisgeld wordt
alleen geïnd wanneer het kind daadwerkelijk op school zit op het moment van de
schoolreis. In alle andere gevallen wordt
alleen ouderbijdrage geïnd.
6.	In principe wordt er geen schoolreisgeld
terugbetaald als het kind onverhoopt niet
meegaat op schoolreis.
7.	W illen ouders niet via incasso betalen,
dan wordt hun gevraagd het geld over te
maken op rek.nr: NL83 RABO 0191 8636
88 t.n.v. Stichting vrienden van Avonturijn
inzake AC ovv: ouderbijdrage, naam van
het kind en de groep.
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Uitwerking berekening ouderbijdrage
voor 2018-2019
Bedrag per kind:
instroom
instroom
instroom
instroom
instroom
instroom

nieuw schooljaar t/m dec
vanaf januari
vanaf februari
vanaf maart
vanaf april
vanaf mei

€
€
€
€
€
€

40,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00

Gymnastiek
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben op maandag en donderdag gymnastiek.
Op de dagen dat de kinderen gym hebben,
nemen ze hun gymspullen mee naar school.
We hebben de afspraak dat er zonder gymschoenen of gymkleding niet aan de les wordt
meegedaan. We doen dit uit het oogpunt van

veiligheid (gymschoenen) en hygiëne (gymkleding). Daarom blijven de gymtassen ook niet
op school, maar gaan ze na de les weer mee
naar huis, zodat de gymkleding gewassen kan
worden. De kleuters bewaren hun gymspullen
op school; dit doen we omdat zij (bijna) iedere
dag van hun gymlokaal gebruikmaken.

Foto’s website en andere
Media
Op onze website staan regelmatig foto’s van
schoolgebeurtenissen, zoals de weeksluiting
en de workshops. Op deze foto’s zijn vaak
onze leerlingen te zien. Ook het fotoalbum op
Mijn School kan bekeken worden door andere
ouders van de school. Vanuit de nieuwe wet
op de privacy moeten wij u, als ouders, altijd
vragen of u wel of geen bezwaar heeft tegen
publicatie van een foto van uw kind en ook
voor welk medium u wel of geen toestemming
geeft. Ook als u voor alle plaatsingen toestemming geeft, moeten wij deze toestemming
schriftelijk van u (met ondertekening) ontvangen. Alle ouders krijgen daarom jaarlijks op de

eerste schooldag van hun kind een formulier
waarop ze per onderdeel kunnen aangeven of
zij wel of geen bezwaar hebben. We vragen dit
jaarlijks opnieuw aan ouders. Zijn er gelegenheden waarop er gefilmd wordt op school
(meestal in een klas), dan kunt u ook uw toestemming hiervoor wel of niet aangeven op het
formulier. Wij volgen hier de wet op de privacy
(AVG) nauwkeurig. Stichtingsbreed heeft PROCEON hier richtlijnen voor opgesteld en in een
reglement gevat. Dit is op school aanwezig en
kan altijd ingezien worden door ouders.
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JAARKALENDER
2018-2019
t.b.v. OUDERS/VERZORGERS

Contactmomenten tussen ouders
en de school:
• In september vinden de startgesprekken
(vertelgesprekken) plaats
• S it & kiss: Het doel is de ouders de gelegenheid geven contact te houden met
de groep en de klas. Voor groep 3 t/m 8
mogen de ouders één dag in de week de
kinderen vanaf 8.20 uur in de klas brengen, net als bij de kleuters. Als de lessen
om 8.30 uur beginnen moeten alle ouders
het lokaal weer verlaten hebben. Na elke
vakantie wisselt de dag, zodat alle ouders
in elk geval de gelegenheid kunnen hebben. We beginnen dit jaar in september op
de donderdag.
• Inloopmomenten: Het doel hiervan is
dat de ouders het werk van hun kind(eren)
kunnen inkijken; dus geen gesprek met de
leerkracht hierover. We doen dit 5 keer per
jaar altijd aan het eind van de lesdag om
14.15 uur (op woensdag om 12.30 uur);
steeds op een andere dag.
• O pen lesweken: Het doel is de ouders de
gelegenheid geven een les in de praktijk
mee te maken. We doen dit 3 keer per jaar
en je mag je áls ouder voor één les per
week inschrijven.
• Maandvieringen: elke groep heeft één
keer per jaar met een andere groep de
maandviering. De kinderen behandelen een
thema aan de hand van expressie.
De ouders van de betreffende groepen zijn
hierbij welkom.
•O
 uderbijeenkomst met eten en gesprek: deze bijeenkomst is voor het eerst
in 2016 georganiseerd in plaats van de
traditionele ouderavond. De ouders konden
deze bijeenkomst zo zeer waarderen dat ze
om meer van deze bijeenkomsten vroegen. Daarom zijn er ook dit jaar weer twee
ouderbijeenkomsten ingepland.
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SEPTEMBER 2018
Deze maand worden de vertelgesprekken
gehouden.
Na de zomervakantie is elke donderdag de
sit & kiss voor groep 3 t/m 8.

OKTOBER 2018
Maandag 8 oktober start de 1e Open lesweek
Donderdag 11 oktober is er een maandviering
van de groepen 1 / 2A en 8
Maandag 15 oktober is er om 14:15 uur een
inloopmoment om het werk van de kinderen
te bekijken.
Na de herfstvakantie is elke maandag de sit
& kiss voor groep 3 t/m 8.

Za		 01

Ma 01

Zo		 02

Di			 02

Ma 03 		1e schooldag

Wo 03

Di			 04

Do 04

Wo 05

Vr			 05 Studiedag kinderen de hele dag vrij

Do 06 Elke donderdag gr 3 t/m 8 sit & kiss

Za		 06

Vr			 07

Zo		 07

Za		 08
Ma 08 Open lesweek

Zo		 09

Di			 09
Ma 10

Wo 10

Di 11		

Do 11 Maandviering groep 1/ 2A en 8

Wo 12

Vr			 12 INFO

Do 13

Za		 13

Vr			 14		INFO

Zo		 14

Za		 15
Zo		 16

Ma 15 Inloopmoment 14.15 u

		

Di			 16

Ma 17

Wo 17

Di			 18

schoolreis groep 3 t/m 7

Do 18

Wo 19

Vr			 19 12.30 uur start herfstvakantie

Do 20

					 Ruimmoment met ouders

Vr			 21 		

Za		 20

Za		 22

Zo		 21

Zo		 23
Ma 22		HERFSTVAKANTIE 22 t/m 26 okt
Di			 23

Ma 24
Di			 25

MR (19.30 uur)

Wo 24

Wo 26

Kamp groep 8

Do 25

Do 27

Kamp groep 8

Vr			 26

Vr			 28

INFO / Kamp groep 8

Za		 27

Za		 29

Zo		 28

Z0		 30

Ma 29 elke maandag gr. 3 t/m 8 sit & kiss
Di			 30
Wo 31
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NOVEMBER 2018

DECEMBER 2018

Donderdag 8 november vindt de eerste
ouderbijeenkomst plaats.
Maandviering van de groepen 2/3A en 6 op
donderdag 15 nov.

Op vrijdag 22 december zijn de kinderen vanaf
12.30 uur vrij.

Do 01	

Za		 01

Vr			 02 INFO

Zo		 02

Za		 03
Zo		 04

Ma 03
Di			 04

Ma 05

Wo 05 Sinterklaas kinderen vanaf 12.30 uur vrij

Di			 06

Do 06

Wo 07

Vr			 07

Do 08 Ouderbijeenkomst

Za		 08

Vr			 09

Zo		 09

Za		 10

		

Zo		 11

Ma 10
Di			 11

Ma 12

Wo 12

Di			 13 STUDIEDAG kinderen de hele dag vrij

Do 13

Wo 14

Vr			 14 INFO

Do 15 maandviering groep 2/3A en 6

Za		 15

Vr			 16 INFO

Zo		 16

Za		 17
Zo		 18

Ma 17
Di			 18

Ma 19		

Wo 19

Di			 20

Do 20 Kerstviering

Wo 21

Vr			 21	12.30 u begin kerstvakantie / vanaf 13.30

Do 22

ruimmoment met schoonmaakouders

Vr			 23

Za		 22

Za		 24

Zo		 23

Zo		 25
Ma 24 KERSTVAKANTIE 24 dec. t/m 4 jan
Ma 26 STUDIEMIDDAG kinderen 12.30 uur vrij

Di			 25

Di 27 MR (19:30 uur)

Wo 26

Wo 28

Do 27

Do 29

Vr			 28

Vr			 30 INFO

Za 29
Zo 30
Ma 31
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JANUARI 2019

FEBRUARI 2019

Na de kerstvakantie is elke woensdag de sit
& kiss voor groep 3 t/m 8.
Donderdag 24 januari is er om 14.15 uur een
inloopmoment om het werk van de kinderen
te bekijken

Dinsdag 5 februari vindt de 2e ouderbijeenkomst plaats.
In de week van 11 en van 25 februari zijn de
voortgangs-gesprekken voor het 1e rapport.
Na de voorjaarsvakantie is elke dinsdag de
sit & kiss voor groep 3 t/m 8.

Di 01

Vr 01

Wo 02

Za		 02

Do 03

Zo		 03

Vr 04
Za		 05

Ma 04

Zo		 06

Di			 05 Ouderbijeenkomst 16.30-19.00 uur
Wo 06

Ma 07 1e schooldag

Do 07

Di			 08

Vr			 08 INFO / Rapporten mee

Wo 09 elke woensdag groep 3 t/m 8 sit & kiss

Za		 09

Do 10		

Zo		 10

Vr			 11 INFO

		

Za		 12

Ma 11 in deze week voortgangsgesprekken

Zo		 13

Di			 12
Wo 13

Ma 14 STUDIEDAG kinderen de hele dag vrij

Do 14

Di			 15	

Vr			 15 12.30 u begin voorjaarsvakantie

Wo 16		

Za		 16

Do 17

Zo		 17

Vr			 18
Za		 19

Ma 18 Voorjaarsvakantie 18 t/m 22 feb

Zo		 20

Di			 19
Wo 20

Ma 21

Do 21

Di			 22

Vr			 22

Wo 23 inloopmoment 14.15 u

					

Do 24		INFO

Za		 23

Vr			 25

Zo		 24

Za		 26

		

Zo		 27

Ma 25 in deze week voortgangsgesprekken

		

Di			 26 elke dinsdag groep 3 t/m 8 sit & kiss

Ma 28

Wo 27

Di			 29 MR (19:30 uur)

Do 28

Wo 30
Do 31 STUDIEMIDDAG kinderen 12.30 uur vrij
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MAART 2019

APRIL 2019

Maandag 4 maart start de 2e Open lesweek.
De maandviering voor de groepen 1/ 2B en 5
is op maandag 4 maart.

Dinsdag 2 april is er om 14.15 uur een
inloopmoment om het werk van de kinderen
te bekijken.
De maandviering voor de groep 4 en 7 is op
donderdag 11 april.

Vr 01 INFO

Ma 01

Za		 02

Di 02

Zo		 03

Wo 03

Inloopmoment 14.15 uur

Do 04
Ma 04 Open lesweek /Maandviering groep

Vr			 05

					 1/2B en 5

Za		 06

Di			 05

Zo		 07

Wo 06

		

Do 07

Ma 08		

Vr			 08

Di			 09

Za		 09

Wo 10

Zo		 10

Do 11		maandviering groep 4 en 7

		

Vr			 12 INFO / Koningsspelen

Ma 11

Za		 13

Di			 12

Zo		 14

Wo 13

		

Do 14

Ma 15		

Vr			 15 INFO

Di			 16

Za		 16

Wo 17

Zo		 17

Do 18 12.30 uur begin meivakantie
Vr			 19 Goede vrijdag MEIVAKANTIE t/m 3 mei

Ma 18
Di			 19

Za		 20

Wo 20

Zo		 21

Do 21 STUDIEDAG kinderen de hele dag vrij

		

Vr			 22

Ma 22

Za		 23

Di			 23

Zo		 24

Wo 24
Do 25

Ma 25 Deze week verkeersweek

Vr			 26

Di			 26
Wo 27

Za		 27 KONINGSDAG

Do 28

Zo		 28

Vr			 29 INFO				

Ma 29

Za		 30

Di			 30

Zo 31
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MEI 2019

JUNI 2019

Na de meivakantie is elke vrijdag de sit &
kiss voor groep 3 t/m 8.
Maandag 20 mei start de 3e Open lesweek;
de laatste kans om op afspraak een les bij
te wonen.

vrijdag 21 juni is er om 14.15 uur een inloopmoment om het werk van de kinderen te bekijken.
In de weken van maandag 24 juni en maandag 1
juli vinden de eindgesprekken plaats.
De maandviering van de groepen 2/3B en 5 is op
donderdag 27 juni.

Wo 01
Do 02
Vr 03
Za 04
Zo 05 BEVRIJDINGSDAG
Ma 06
Di 07		
Wo 08
Do 09
Vr 10 elke vrijdag groep 3 t/m 8 sit & kiss
Za 11
Zo 12 Moederdag
		
Ma 13		
Di 14
Wo 15
Do 16
Vr 17 INFO
Za 18
Zo 19
		
Ma 20 Open lesweek
Di 21
Wo 22		
Do 23
Vr 24
Za 25
Zo 26
Ma 27		
Di 28 MR (19:30 u)
Wo 29		
Do 30 HEMELVAARTSDAG
Vr 31 vrij
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Za		 01
Zo		 02
Ma 03
Di			 04

Avond4daagse

Wo 05		Avond4daagse
Do 06

Avond4daagse

Vr			 07

Avond4daagse / INFO

Za		 08
Zo		 09		 PINKSTEREN
Ma 10		PINKSTEREN
Di			 11

Vrij

Wo 12 STUDIEDAG kinderen de hele dag vrij
Do 13		
Vr			 14		
Za		 15
Zo		 16

Vaderdag

		
Ma 17

STUDIEMIDDAG kinderen12.30 uur vrij

Di			 18
Wo 19
Do 20
Vr			 21

INFO / Rapporten mee /

					

Inloopmoment 14:15 uur

Za		 22
Zo		 23
Ma 24

deze week eindgesprekken

Di			 25

MR (reservedatum)

Wo 26
Do 27
Vr 28
Za		 29
Zo		 30

maandviering groep 2/3B en 5

JULI 2019
In de week van maandag 1 juli vinden
de eindgesprekken plaats.
Vrijdag 12 juli begint om 12.30 uur
de zomervakantie.

Ma 01 deze week eindgesprekken
Di 02
Wo 03		
Do 04 wenmoment
Vr			 05 INFO
Za		 06

De Melkfabriek 5
1221 CE Hilversum
035 - 685 99 13
avonturijn@proceon.nl
www.avonturijnhilversum.nl
Twitter: @Avonturijn_Gooi
Volg ons op Facebook

Zo		 07
		
Ma 08		
Di			 0 9 musical groep 8
Wo 10
Do 11
Vr			 12	12.30 uur uit: start vakantie
ruimmoment met schoonmaakouders
Za		 13
Zo		 14		
		
Ma 15

ZOMERVAKANTIE t/m 25 augustus

Di			 16
Wo 17
Do 18		
Vr			 19	
Za		 20
Zo		 21
		
Ma 22
Di			 23
Wo 24
Do 25
Vr			 26
Za		 27
Zo		 28
Ma 29
Di			 30
Wo 31
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