Organisatie op schoolniveau
Aanmelding leerlingen
De gemeente stuurt ouders een bericht dat ze hun kinderen die in het komende jaar 3 jaar en 10
maanden oud worden op een school kunnen aanmelden. Nederland kent een leerplicht vanaf 5 jaar.
Kinderen mogen in overleg tussen ouders en school maximaal 5 dagen naar school om te wennen
aan de nieuwe omgeving. Ruim van te voren is er een intakegesprek. Wij nodigen de ouders hiervoor
uit.
Vrijstelling van onderwijs
Er zijn op onze school geen gronden voor vrijstelling van het onderwijs, dan wel vervangende
onderwijsactiviteiten van toepassing. Op onze school volgen de kinderen alle lessen dus ook de
lessen levensbeschouwing.
Schoolverzuim en verlof
Wij verwachten, dat de ouders met school contact opnemen als hun kind door ziekte of vanwege
bijzondere omstandigheden niet naar school kan. U kunt verlof aanvragen met het verlofformulier
dat op onze website staat. De directeur bepaalt of het verlof kan worden toegekend. Hij/zij hanteert
de richtlijnen, die gelden voor alle scholen in de gemeente Berkelland. Wordt er verzuimd zonder
toestemming, dan wordt dit als vermoedelijk ongeoorloofd verzuim doorgegeven aan de
leerplichtambtenaar van de gemeente. Mocht uw kind niet op school aanwezig zijn en dit is bij de
leerkracht of directeur niet bekend, dan wordt er naar huis gebeld.
Ook het te laat op school komen heeft onze aandacht. Het is storend voor de leerkracht en voor de
groep, wanneer kinderen te laat binnenkomen. Daardoor missen ze het opstartmoment van de dag
en verstoren zij de aandacht van de klasgenoten.
Vervanging en beleid t.a.v. het naar huis sturen van de kinderen
De scholen van Keender maken gebruik van een vervangerspool. Deze leerkrachten zijn
ondergebracht bij het Mobiliteitscentrum OBT. In de regel komt er dan een goede vervanger in de
groep van de afwezige leerkracht. Het kan wel zijn dat er meerdere leerkrachten voor een groep
komen te staan.
Een enkele keer lukt het niet om vervanging te krijgen. We proberen te voorkomen om de kinderen
naar huis te sturen. In ieder geval zal op de eerste dag van afwezigheid de kinderen door de
teamleden worden opgevangen. Mocht er daarna nog geen vervanger beschikbaar zijn, dan
proberen we op een zorgvuldige manier lesuitval op te lossen.
Tenslotte kan het zo zijn, dat de kinderen naar huis gestuurd worden. In geval van lesuitval
communiceren wij altijd door een extra nieuwsbrief mee te geven. Kinderen van ouders, die
aangeven dat hun kind thuis of elders niet kunnen worden opgevangen, blijven op school.

Functies en taken op school
Op school hebben we de volgende functies / taken gefaciliteerd in tijd:
Algemene onderwijszaken
directeur
intern begeleider
team

Begeleiding leerlingen in de groepen

Groepsleerkracht
Vakleerkracht muziek
Leerkracht brainklas/
workshops

ICT
OOP onderwijs ondersteunend personeel

Schooltijden
Groep 1 t/m 4
(De onderbouw heeft minimaal 3520 uren
onderwijs, 880 uren per schooljaar)
Maandag
8.30- 12.00 en 13.00 - 15.00
Dinsdag
8.30- 12.00 en 13.00 - 15.00
Woensdag
8.30- 12.30
Donderdag
8.30- 12.00 en 13.00 - 15.00
Vrijdag
8.30- 12.00
Groep 5 t/m 8
(De bovenbouw heeft minimaal 4000 uren
onderwijs, 1000 uren per schooljaar)
Maandag
8.30- 12.00 en 13.00 - 15.00
Dinsdag
8.30- 12.00 en 13.00 - 15.00
Woensdag
8.30- 12.30
Donderdag
8.30- 12.00 en 13.00 - 15.00
Vrijdag
8.30- 12.00 en 13.00 - 15.00

ICT docent
Conciërge
Onderwijsassistent
Administratief medewerkster
Schoonmaakster

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

22 oktober t/m 26 oktober
22 december t/m 4 januari
25 februari t/m 1 maart
22 april t/m 3 mei (Pasen en Koningsdag vallen in de meivakantie)
10 juni
15 juli t/m 23 augustus

Vrije dagen
dag
Vrijdag 14 september
Studiedag team
Woensdag 17 oktober
Keender studiedag
Maandag 3 december
studiemiddag
Donderdag 7 februari
Onderwijsdag
Maandag 18 februari
Studiedag team
Maandag 11 maart
Studiemiddag
Dinsdag 2 juli
Onderwijsdag
15/16/17 juli
Kamp groep 8
School en volksfeest
12Juli

Onderbouw 1 t/m 4
Ochtend vrij

Bovenbouw 5 t/m 8
Hele dag vrij

Ochtend vrij

Ochtend vrij

Middag vrij

Middag vrij

Hele dag vrij

Hele dag vrij

Hele dag vrij

Hele dag vrij

Middag vrij

Middag vrij

Hele dag vrij

Hele dag vrij

Groep 1-2 woensdag t/m
vrijdag vrij
Ochtend vrij

Ochtend vrij

