
KERST ZWARTSCHOOL  

KALENDER 2021-2022  



Personeel 
Directeur Onderwijsteam: Co van Schaik  
Locatiecoördinator:  Mardine van der Spoel 

Leerkrachten die aan onze school verbonden zijn: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miriam Klein Nienhuis: Zorgcoördinator onderbouw 
Leonor Posthumus:  Zorgcoördinator bovenbouw                                                
Maurice Langwerden: Extra leerkracht 
Stephan van den Berg: Leerkrachtondersteuner 
Bauke Saaltink:  Onderwijsassistente 
Ruben Wildenborg:    Onderwijsassistent  
Anne de Jong:  Muziekdocente 
Monique Bolhuis:  HVO-docente voor groepen 8 (donderdagmiddag) 
Jacco Stijkel:   GVO-docent voor groepen 7 (donderdagmiddag) 
Robin Usmany:  Gymleerkracht / BeweegWijs Begeleiding 
Wietse Luttikhedde:  Gymleerkracht / BeweegWijs Begeleiding 
Rick Lenselink:  Conciërge 

Groep 1 juf Kim Hulshorst 

Groep 2 juf Miriam Klein Nienhuis / juf Anja Sprukkelhorst 

Groep 3 juf Nicôle te Plate / juf Anja Schuurman 

Groep 4 juf Truus Griesen 

Groep 5A juf Marijke Annevelink /  juf Irma van Heiningen 

Groep 5B/6B Juf Sanne 

Groep 6A juf Jeanet Mol / juf Irma van Heiningen 

Groep 7A juf Jolanda Harkink / juf Astrid Hofs 

Groep 7B/8B meester Roy ten Dolle 

Groep 8A juf Linn Memelink 



SEPTEMBER 2021 
ma di wo do vr za zo 

30 augustus 

1e schooldag 

31 augustus 

OR-vergadering 

1 

Hoofdluiscontr. 

2 3 4 5 

6  

Contactavond  

gr. 1, gr. 3,  

gr. 5b/6b,  

7  

Contactavond 

gr. 2, gr. 4,  

gr. 5a, gr. 6a 

8 9 

 

10 

Septemberfeest 

Alle leerlingen zijn 

‘s middags vrij 

11 12 

13 

 

14 

Contactavond 

groep 7a 

15 

GMR-vergadering 

16 17 

 

 

18 19 

20 

 

21 

 

22 23 

MR-vergadering 

 

24 

 

 

25 26 

27 28 

 

 

29   

Kinderpost- 

zegels gr. 7 

OR-vergadering 

30 

 

   

  

 

     



Schooltijden en roosters 

maandag, dinsdag en donderdag 

's morgens: 08.30 - 12.00 uur 

's middags: 13.15 - 15.15 uur 

woensdag 

's morgens: 08.30 - 12.15 uur 

's middags: vrij 

vrijdag 

's morgens: 08.30 - 12.00 uur 

's middags: 13.15 - 15.15 uur; alleen gr. 5 t/m 8 (gr. 1 t/m 4 ‘s middags vrij) 

 

Gymnastiek 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

08.35—09.20 gr. 5A 08.30—09.15 gr. 7A 08.30—09.15 gr. 3 09.00—12.00   

09.20—10.05 gr. 6A 09.15—10.00 gr. 7B/8B 09.15—10.00 gr. 4  
Klaarzetten Beweeg 
Wijs, kleuters, pauze en 
Junior Coaches  

10.20—11.05 gr. 5B/6B 10.00—10.45 gr. 8A 10.00—10.45 gr. 5A  

11.10—11.55 gr. 8A  10.45—11.30 gr. 5B/6B  

  11.30—12.15 gr. 6A   

13.15—14.00 gr. 3 13.35—14.20 gr. 1   13.15—14.00 gr. 7B/8B   

14.00—14.45 gr. 4 14.20—15.05 gr. 2  14.00—14.45  gr. 7A   

Zwemmen  

woensdag vrijdag 

 08.45—09.15 gr. 5B/6B 

09.15—09.45 gr. 7A 09.15—09.45 gr. 5A 

09.45—10.15 gr. 8A 09.45—10.15 gr. 4  

10.15—10.45 gr. 7B/8B 10.15—10.45 gr. 3 

 10.45—11.15 gr. 6A 

  



OKTOBER 2021 

ma di wo do vr za zo 

    1 

 

2 

 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

Start Kinder- 

boekenweek 

7 

 

 

8 

Kunst in de kinder-

schoenen gr. 8 

Studiemiddag 

Alle leerlingen zijn ‘s 

middags vrij 

9 10 

 

11 12 13 

GMR-

vergadering 

14 

Kijkavond Kinder-

boekenweek  
17.30-18.00 uur A t/m G 

18.00-18.30 uur H t/m M 

18.30-19.00 uur N t/m Z 

15 

Boeken ruilochtend 

 

Kunst in de kinder-

schoenen gr. 8 

16 17 

18 

Herfstvakantie 

19 

Herfstvakantie 

20 

Herfstvakantie 
 

21 

Herfstvakantie 

22 

Herfstvakantie 

23 24 

25 26 

 

27 

Hoofdluiscontr. 

GMR-

vergadering 

28 

OR-vergadering 

29 

Kunst in de kinder-

schoenen gr. 7 

Bag2School 

30 31 

Start wintertijd 



Halen en brengen van kinderen 

 

Groep 1 en 2 

De Kerst Zwartschool heeft een speciale ingang voor de kleuters. De juf staat bij de buitendeur om uw kind op te vangen. 

De poort is vanaf kwart over acht open. In verband met een veilige verkeerssituatie willen wij u verzoeken op het plein te 

wachten op uw kind. Spreek een vaste plek af met uw kind.  

Groep 3 t/m 8 

Deze leerlingen gaan via andere ingangen de school binnen. In de groepen 3 t/m 8 starten we met de inloop. 

Vanaf 08.15 uur kunnen de leerlingen op school komen. De leerlingen gaan, als ze op school komen, direct naar hun lokaal 

en starten daar met de inloop. Om 08.30 uur start de les. Voor de middagtijden geldt hetzelfde. Vanaf 13.00 uur kunnen de 

leerlingen op school komen. Om 13.15 uur start de les. 

Schoolverzuim 

In de leerplichtwet is onder andere een uitgebreide regeling opgenomen over het verlenen van buitengewoon verlof aan 

kinderen buiten de schoolvakanties. Dit betekent dus dat wij kinderen niet zomaar vrij kunnen geven wanneer ouders daar 

om vragen. Deze regels worden door het ministerie van Onderwijs opgelegd en ook de Kerst Zwartschool heeft zich daar 

aan te houden. 

De Inspectie van Onderwijs wil een nauwgezet overzicht van verzuimde uren per leerling. Hiertoe houdt de groepsleer-

kracht dagelijks een absentielijst bij. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat weinig schoolverzuim in het belang van uw kind is. 

We verzoeken u dan ook om rekening te houden met het vakantierooster. 

Extra verlof (buiten de vakanties om) moet schriftelijk aangevraagd worden bij de directie.   

Mocht uw kind ziek of om een andere reden afwezig zijn, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit vóór 8.15 uur door te geven via 

telefoonnummer 0573 - 45 21 82.  



NOVEMBER 2021 
ma di wo do vr za zo 

1 

Technieklokaal 

groep 8a 

 

2 3 

 

4 

Rijksmuseum  

groep 7b/8b en 8a 

5 

Kunst in de kinder-

schoenen gr. 7 

6 7 

8 

Deze week: 

voortgangs- 

gesprekken 

9 10 

GMR-vergadering 

11 

Sint Maarten 

12 

 

13 14 

15 

Rijksmuseum  

groep 6a, 6b, 7a 

16 17 18 

 

19 20 21 

 

22 23 

OR-vergadering 

MR-vergadering 

24 25 

Schoen zetten 

26 27 

 

28 

29 

Studiemiddag 

Alle leerlingen 

zijn ‘s middags 

30 

 

     



Creatieve vorming 
Op vrijdagmiddag volgen de leerlingen van groep 5 t/m 8 het vak ‘’creatieve vorming’’. Van 14.00 uur tot 15.15 uur gaan de 
kinderen naar de diverse creatieve onderdelen zoals koken, dans, kleien, techniek, papier bewerken, programmeren e.d.  
Leerkrachten, soms met behulp van ouders, verzorgen deze onderdelen. Elk onderdeel duurt ongeveer 4 weken. 

Muzikale vorming 
In de groepen 1 t/m 8 worden muzieklessen gegeven door onze muziekdocent Anne de Jong. 

Projecten 
Minstens één keer per jaar hebben wij een project waaraan alle leerlingen meedoen. Dit valt samen met de Kinderboeken-
week. Tijdens een kijkavond kunnen de kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden de werkstukken en  
optredens bewonderen. 

Beweeg Wijs 
Op school werken wij samen met een erkend interventieprogramma, genaamd Beweeg Wijs. De vakleerkrachten Robin 
Usmany en Wietse Luttikhedde van Beweeg Wijs bieden op school lessen bewegingsonderwijs aan voor leerlingen van alle 
leeftijden. Daarnaast zijn er extra beweegmomenten in de pauzes, onder begeleiding van juniorcoaches. Deze junior-
coaches zijn leerlingen uit groep 7. Ook is er iedere maandagmiddag een naschools bewegingsaanbod bij ‘De Pleinclub’. 
Hierbij creëren wij samen een bewegende leeromgeving voor onze leerlingen in en rond de school. 



DECEMBER 2021 
ma di wo do vr za zo 

  1 

GMR-

vergadering 

2 3 

Sinterklaas-viering 

4 5 

Sinterklaas 

6 7 

 

8 9 

 

10 

 

11 12 

13 

 

14 15 

 

16 17 

Ochtend: Kerstdiner 

Start kerstvakantie 

Gr. 1  t/m 4: 12.00 uur vrij 

Groep 5  t/m 8: 15.15 uur vrij 

18 19 

20 

Vervroegde 

Kerstvakantie 

21 

Vervroegde 

Kerstvakantie 

22 

Vervroegde 

Kerstvakantie 

23 

Vervroegde 

Kerstvakantie 

24 

Vervroegde  

Kerstvakantie 

25 26 

27 

Kerstvakantie 

28 

Kerstvakantie 

 

 

29 

Kerstvakantie 

30 

Kerstvakantie 

31 

Kerstvakantie 

  



Oud papier 
U kunt uw oud papier bij ons op school inleveren. De opbrengst van de inzameling wordt gebruikt voor de aanschaf van 
extra materiaal bij projecten en andere activiteiten. U kunt het oud papier bij het krantenhok zetten. Het krantenhok kunt 
u vinden bij de fietsenstalling meteen links achter het blauwe toegangshek. Graag aanleveren in gesloten dozen, in 
papieren zakken of gebundeld. Voor vragen kunt u terecht bij meester Roy ten Dolle. 

Bag2School 
Twee keer per jaar organiseert de ouderraad van onze 
school een kledinginzamelingsactie. Dit schooljaar op vrij-
dag 29 oktober 2021 en woensdag 13 april 2022. De kle-
ding kunt u twee dagen voor de inzameldatum inleveren 
op school. De opbrengst komt ten goede aan de kinderen.   

Fietsenstalling 
De aanwezige fietsenstalling is niet toereikend wanneer 
ieder kind dagelijks met de fiets op school komt.  
Wij vragen u, indien u binnen deze cirkel woont, uw kind 
zonder fiets naar school te laten gaan.  

Brigadedienst 
De Kerst Zwartschool verzorgt al jaren met een verkeers-
brigade, de oversteek bij de kruising Schoolstraat /  
Wildenborchseweg. Wij raden de kinderen uit de omge-
ving van de Garvelinkkampweg aan de route langs de  
Wilhelminalaan te nemen. Wij hebben altijd behoefte aan 
hulpouders om te brigadieren. Mocht u interesse hebben, 
geef u dan op bij mevr. M. Diepenbroek (06-45216487) of 
mevr. G. Oonk (06-51406423). 



JANUARI 2022 
ma di wo do vr za zo 

     1 2 

3 

Kerstvakantie 

4 

Kerstvakantie 

5 

Kerstvakantie 

6 

Kerstvakantie 

7 

Kerstvakantie 

8 9 

 

10 11 12 

Hoofdluiscontr. 

Schoonmaak-

middag 

13 

Technieklokaal 

groep 7b/8b 

14 

 

15 16 

17 

Technieklokaal 

groep 8a 

18 19 

GMR-vergadering 

20 

MR-vergadering 

21 22 23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

Voorlopig V.O. 

advies groep 8 

29 30  

31 

 

 

 

 

     



Schoolreizen 

De groepen 1 t/m 7 maken eendaagse reizen naar verschillende attracties en bezienswaardigheden.  

Groep 8A en 8B gaan 27 juni, 28 juni en 29 juni 2021 naar Bentheim. 

Het schoolreisgeld voor deze reizen wordt per jaar vastgesteld. De betaling van het schoolreisje dient te worden overgemaakt op de schoolreisgeld-

rekening met het volgende IBAN rekeningnummer NL88 RABO 0158445546. Voor de groepen 1 t/m 7 vindt de digitale betaling begin april plaats.  

Adressen 

Voor Mekaar Team Ruurlo 

Karlijn Warris      0545 250304 

Gezinscoach voor de Kerst Zwartschool 

team@vmkruurlo.nl 

 

SWV IJssel-Berkel     0575 511259 

Houtwal 16 

7201 ES Zutphen 

Postbus 4017 7200 BA Zutphen 

Email: info@ijsselberkel.nl 

Onderwijscoach Jacobijn Brandenbarg, verbonden aan de Kerst Zwartschool 

BSO Unieko (Humankind)    06 10992043 

Schoolstraat 11      

7261 GH Ruurlo 

Email: bsounieko@humankind.nl 

b.g.g. Peuteropvang Harlekijn    06 30795249 

Stichting Kinderopvang Avonturijn   0573 458130 

Nieuweweg 5-01 

7261 NL Ruurlo 

Email: info@avonturijn.nl 



FEBRUARI 2022 
ma di wo do vr za zo 

 1 2 

 

3 4 5 6 

7 

OR-vergadering 

8 

 

9 10 

 

11 

 

12 13 

14 

 

15 16 17 

 

18 19 20 

 

21 

Deze week: 

Rapportgesprekken  

en adviesgesprekken 

22 

 

 

23 

 

24 

 

25 

Rapport mee 

26 27 

 

28 

Voorjaars- 

vakantie 

      



Rapporten 
Het blijft voor de meeste kinderen een spannend moment: het krijgen van het rapport! De kinderen krijgen  
tweemaal per jaar in iedere groep een rapport mee, namelijk: 

- Het voorjaarsrapport in februari (voor de kinderen die t/m oktober 4 jaar of ouder zijn). 

- Het eindrapport vóór de zomervakantie (voor de kinderen die t/m februari 4 jaar of ouder zijn). 

In november vinden er voortgangsgesprekken plaats. U wordt uitgenodigd voor een tien-minutengesprek om de voortgang 
van uw kind te bespreken. Vanaf groep 5 zit uw kind ook bij dit gesprek. 

Voorafgaand aan het meegeven van het rapport worden er voor alle groepen (inclusief groep 1 en 2) tien-minuten   
gesprekken gehouden. Hierin praten ouders en leerkrachten met elkaar over de vorderingen, de ontwikkeling en het wel-
bevinden van de kinderen. Deze tien-minutengesprekken zijn aan een redelijk strak tijdschema gebonden en kunnen niet 
uitlopen. Zijn er dingen te bespreken die meer tijd vergen, maak dan een aparte afspraak met de leerkracht.  

Constateren leerkrachten opmerkelijke veranderingen tussentijds, dan wordt u daarvan natuurlijk op de hoogte gebracht. 
Op verzoek van zowel leerkracht als ouder kan er een huisbezoek plaatsvinden. Natuurlijk kunt u altijd bij de groeps-
leerkracht(-en) terecht om te informeren naar de ontwikkeling van uw kind. U kunt hiervoor een afspraak maken. 

Eind groep 7 worden ouders en leerling uitgenodigd voor een informatiegesprek over de resultaten van de cito-toetsen en 
de werkhouding van de leerling. Zo weten zij hoe ze ervoor staan en waar ze het komende schooljaar eventueel nog aan 
kunnen werken. Het gesprek is puur informatief en levert GEEN bindend voortgezet onderwijs advies (V.O.) op. De leer-
kracht van komend schooljaar zal hierbij aanwezig zijn. 

Basisscholen in Nederland bepalen zelf de regels voor het laten overgaan van een kind naar een volgende groep. Als ouder 
kunt u wel uw wensen kenbaar maken, maar de school neemt uiteindelijk de beslissing.  
Op onze school worden hiervoor overgangscriteria gehanteerd die zijn vastgelegd in een protocol, dat ter inzage ligt op 
school.  



MAART 2022 
ma di wo do vr za zo 

 1 

Voorjaars- 

vakantie 

2 

Voorjaars- 

vakantie 

3 

Voorjaars- 

vakantie 

4 

Voorjaars- 

vakantie 

5 6 

7 

 

8 

 

9 

Hoofdluiscontr. 

GMR-vergadering 

10 

 

11 

 

12 13 

14 

 

15 

MR-vergadering 

16 17 

 

18 19 20 

 

21 

 

22 

 

 

23 

GMR-vergadering 

24 

Technieklokaal 

groep 7b/8b 

25 

 

26 27 

Start Zomertijd 

28 

Technieklokaal 

groep 8a 

29 

Gr. 7 theoretisch 

verkeersexamen 

OR-vergadering 

30 31    



Verjaardag groep 1 en 2 
De verjaardag van uw kind wordt uitgebreid gevierd met talloze liedjes en een prachtige feesthoed die speciaal voor de 
jarige is gemaakt. Het is zowel voor u als uw kind een leuke activiteit om mee te maken. Ouders zijn dan ook van harte  
welkom tijdens de viering. Wij vragen u wel om even aan de groepsleerkracht door te geven wanneer uw kind zijn  
verjaardag gaat vieren. Ook mogen de jarige kinderen in de pauze met twee klasgenoten, de andere leerkrachten van de 
onderbouw (groep 1 en 2) trakteren.  
Wilt u er rekening mee houden dat er kinderen met een dieet zijn? U kunt hiernaar informeren bij de groepsleerkracht. 
 

Verjaardag groep 3 t/m 8 
Verjaardagen van kinderen worden gevierd met het zingen van een aantal verjaardagsliedjes door de groep en daarna mag 
de jarige in de groep gaan trakteren. Van de leerkracht krijgt hij of zij nog een mooie kaart. Met deze kaart gaan de jarige 
kinderen enkele groepen langs. Dit mag samen met een vriendje of vriendinnetje.  
De leerkrachten schrijven hun naam achterop het kaartje van de jarige. Leerlingen van groep 8 mogen, omdat het hun laat-
ste verjaardag op onze school betreft, bij alle leerkrachten van school langs. 
 

Verjaardag leerkrachten 
Eens per jaar vieren alle leerkrachten gezamenlijk hun verjaardag. Alle kinderen mogen die 
dag verkleed op school komen. De hele dag zal er een feestelijk programma zijn variërend van 
playbackshows tot sport- en spelcircuits.  
De datum voor dit feest is opgenomen in de activiteitenkalender. 



APRIL 2022 
ma di wo do vr za zo 

    1 

 

2 

 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

9 10 

 

11 12 

 

13 

Bag2School 

GMR-vergadering 

14 

Eiertikwedstrijd 

15 

Goede Vrijdag 

16 17 

Eerste Paasdag 

18 

Tweede Paasdag 

19 20 

Cito eindtoets  

gr. 8 

21 

Cito eindtoets 

gr. 8 

22 

Koningsspelen 

Cito eindtoets 

gr. 8 

23 24 

25 

Meivakantie 

26 

Meivakantie 

27 

Meivakantie 

28 

Meivakantie 

29 

Meivakantie 

 

30 

 

 



Overblijven 

Op onze school is een kwalitatief goede en betaalbare overblijfregeling van kracht. Van deze overblijfregeling kan in  

principe door elke leerling van onze school gebruik worden gemaakt. Voldoende overblijfouders zorgen voor een goed  

verloop van het overblijven. Een plezierige sfeer, het gezamenlijk eten en spelen en het naleven van de schoolregels liggen 

hieraan ten grondslag. Via een account op www.mijntso.nl/kerstzwartschool en een registratiecode kunt u uw eigen  

account aanmaken en voor 10:00 uur uw kind aanmelden voor het overblijven.  U kunt hiermee zelf de overblijfdagen    

inplannen. Iedere twee maanden ontvangt u een gespecificeerde factuur via de mail om te betalen. Voor meer informatie 

kunt u terecht bij mevrouw K. Wassink en mevrouw I. Klein Brinke. Het overblijfreglement ligt op onze school ter inzage.  

Voor- en naschoolse opvang 

Scholen zijn verplicht voor- en naschoolse opvang te regelen. Hierbij moeten wij aan de  

kwaliteitseisen voldoen zoals gesteld in de Wet Kinderopvang. Kinderopvang HumanKind 

verzorgt deze opvang voor onze school. Vanaf 07:00 uur kunt u hier terecht voor de  

voorschoolse opvang. Zij verzorgen tevens een gezond ontbijt voor uw kind!  

Voor de buitenschoolse opvang kunt u tot 18:00 uur terecht. Daarnaast verzorgt ook kin-

deropvang Avonturijn deze opvang. 

Verzekering 

“Een ongeluk zit in een klein hoekje", is een gezegde met veel waarheid. Zo'n ongeluk kan nare gevolgen hebben. Vandaar 

dat alle kinderen van onze school hiervoor verzekerd zijn. De school heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten. 

Deze verzekering geldt voor alle kinderen, gedurende de schooltijd, reistijd van en naar school en voor alle activiteiten die 

door de school worden georganiseerd, zowel in als buiten het schoolgebouw. De polis van deze verzekering ligt ter inzage 

op school. We hopen er zo weinig mogelijk gebruik van te moeten maken. 



MEI 2022 
ma di wo do vr za zo 

      1 

2 

Meivakantie 

3 

Meivakantie 

 

4 

Meivakantie 

 

5 

Meivakantie 

 

6 

Meivakantie 

 

7 8 

Moederdag 

9 10 11 

Hoofdluiscontr. 

12 

 

13 

 

14 15 

16 17 18 

Schoolfotograaf 

OR-vergadering 

GMR-vergadering 

19 

MR-vergadering 

20 21 22 

 

23 

 

24 

 

25 

Verjaardag van de 

leerkrachten 

26 

Hemelvaartsdag 

27 

Gr. 1 t/m 8 vrij 

28 29 

30 

 

 

31 

 

     



Sociaal-emotionele vorming 

Met het team hebben wij de cursus ‘Kanjertraining’ gevolgd, waardoor de school gecertificeerd is in het geven van 

‘Kanjertraining’.  

Deze methode is ontwikkeld door drs. G. Weide voor kinderen van 4 t/m 16 jaar. De heer Weide is samen met ouders  

nagegaan waar kinderen behoefte aan hebben in het sociaal functioneren. Kanjertraining gaat over het bevorderen van het 

onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale 

veiligheid en een prettig schoolklimaat. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect,  

sociale redzaamheid, gezond gedrag en duurzaamheid. Deze onderwerpen zijn in de methode verwerkt in lessen met  

bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren.  

Met de Kanjertraining leren kinderen en leerkrachten zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle  

omstandigheden. Wat je meemaakt is één ding, maar hoe je er mee omgaat is belangrijker. Zoek oplossingen waarmee je 

elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. 



JUNI 2022 

ma di wo do vr za zo 

  1 2 3 4 5 

Eerste  

Pinksterdag 

6 

Tweede 

Pinksterdag 

7 

 

8 9 

Technieklokaal 

groep 7b/8b 

10 

 

11 12 

13 

OR-vergadering 

14 15 

GMR-vergadering 

 

16 17 

 

 

18 19 

Vaderdag 

20 

Technieklokaal 

groep 8a 

21 

MR-vergadering 

22 23 

Biebboeken  

inleveren 

24 

Rapport mee 

25 26 

27 

Bentheim 

Groep 8 

28 

Bentheim 

Groep 8 

29 

Bentheim 

Groep 8 

30 

Inloopmiddag  

nieuwe leerlingen 

 

   



Ouderraad (OR) 
De OR ondersteunt de leerkrachten met het organiseren van activiteiten. Om deze activiteiten voor alle kinderen van 
school mogelijk te maken, vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage aan de ouders. Deze bijdrage is € 23,-. Voor kinderen 
die na 1 januari starten, is dit € 8,-. Wij verzoeken u vriendelijk deze bijdrage zo spoedig mogelijk over te maken op bankre-
kening met het IBAN-nummer NL 30 RABO 0356 7045 99 t.n.v. Stichting Vrienden v/d Kerst Zwartschool. 

Graag met vermelding van de groep(en) en de naam (namen) van uw kind(eren).  

Kosten voor de ouders die buiten deze ouderbijdrage vallen zijn: septemberfeest, schoolreisje, het cadeau voor het sinter-
klaasfeest gr. 5 t/m 8, verjaardag meester of juf, en een presentje voor een zieke medeleerling of jubilerende leerkracht. 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Iedere school in Nederland is verplicht een MR in te stellen. Daarom is er op de Kerst Zwartschool ook een dergelijke raad, 
ook wel MR genoemd. Ouders en personeel kunnen via deze MR invloed uitoefenen op het beleid van de Kerst Zwart-
school.  

In het basisonderwijs bestaat de MR uit ouders en personeel. De omvang van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen 
op een school. De MR van de Kerst Zwartschool bestaat uit 4 leerkrachten, de zogenaamde personeelsgeleding, en een 
viertal ouders, de zogenaamde oudergeleding. Verkiezingen bepalen wie er zitting neemt in, en daardoor mag meepraten 
en meebeslissen in de MR.  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Naast de MR bestaat er ook een GMR. Hierin zitten 5 personeelsleden en 5 ouders uit de verschillende onderwijsteams van 
stichting OPONOA. De GMR heeft een belangrijke rol in het adviseren van het College van Bestuur en bij het instemmen 
met nieuwe of gewijzigde beleidskeuzes op stichtingsniveau.  

Leerlingenraad 
De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. Door dit democrati-
sche proces, bevorderen we het actief burgerschap. Uit groep 5 t/m 8 wordt aan het begin van het schooljaar een enthousi-
aste leerling gekozen die zitting zal nemen in de leerlingenraad. 
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Adressen en telefoonnummers/e-mailadressen 

Overblijfdienst 
Mevr. I. Klein Brinke      overblijfkerstzwartschool@gmail.com 
Mevr. M. Boeijnk      overblijfkerstzwartschool@gmail.com    

Brigadedienst 
Mevr. M. Diepenbroek      06 45216487 
Mevr. G. Oonk       06 51406423  

Algemene directie Stichting OPONOA 
Postbus 16   
7270 AA Borculo      0545 275166 

Extern vertrouwenspersoon 
Mevr. Yvonne Kamsma      06 14001672 
p/a Stichting IJsselgroep educatieve dienstverlening  088 0931439 
Mail: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl 

Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) 
Louis Armstrongweg 88 / 1311 RL Almere   036 5331500    

Inspectie van het onderwijs 
Info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl        

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel  0900 111 3 111 (lokaal tarief) 
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld,  
discriminatie, extremisme, radicalisering e.d.  
      
GGD regio Noord- en Oost-Gelderland   088 4433000 

http://www.onderwijsinspectie.nl/

