Informatieve en praktische zaken op alfabetische volgorde voor schooljaar 2017-2018
Aanmelding, toelating
De toelating van leerlingen is geregeld in de Wet Primair Onderwijs en valt onder de Algemene Wet Bestuursrecht. Kinderen van 4 jaar mogen tot de
basisschool toegelaten worden. Ouders worden uitgenodigd om een afspraak op school te maken om hun kind te schrijven. We organiseren in het
kalenderjaar 2018 een speciale kijk en informatieochtend, waar toekomstige ouders kennis kunnen maken met de school. Daaraan gekoppeld is er ook
gelegenheid om uw kind in te schrijven. Voordat het kind vier jaar is mag het alvast vijf dagdelen kennismaken met de groep.
Alle ouders/verzorgers van toe te laten leerlingen dienen de omschreven identiteit van de school, zoals die is opgenomen en omschreven in schoolgids en
schoolplan, te respecteren.
Auto’s, fietsen
In verband met de veiligheid van de kinderen, verzoeken wij u uw auto te parkeren in een parkeerhaven in de Messenmaker of Roerenmaker. Door het
willekeurig parkeren van auto’s ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties.
Vanwege een beperkte fietsenstalling adviseren we alleen kinderen die niet in ’t Look wonen op de fiets naar school te laten komen. De kinderen blijven
zelf verantwoordelijk voor hun fiets. De school is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal.
Beleid ten aanzien van versnellen en doublure
Ons onderwijs is zo ingericht dat een kind binnen een periode van 8 jaar de basisschool kan doorlopen. Toch kan het voorkomen dat het beter is een eigen
leerlijn aan te bieden of een jaar te verlengen of te versnellen. In de overwegingen die daarbij gemaakt moeten worden, benadrukken wij de relatie tussen
cognitieve en psychosociale aspecten. De uiteindelijke beslissing vraagt om een zorgvuldig traject waarbij ouders en leerkrachten veelvuldig met elkaar in
gesprek gaan. Tijdens deze gesprekken gaat het er om dat ouders en leerkrachten samen de juiste afweging maken en een beslissing nemen die passend is
bij het kind. Indien het niet lukt om tot een gezamenlijk besluit te komen dan is het advies van de school bindend.
Beschadiging / vernieling
Bij verlies of moedwillige vernieling van leermiddelen of aan het gebouw van de Brembocht wordt de schade in rekening gebracht. De ouders worden
hiervan op de hoogte gesteld.
Brede school
De Brede School is een verbreding van het primair onderwijs met diverse diensten en activiteiten in één concept. Het primair onderwijs vormt het hart van
dit netwerk waaraan kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, welzijn, jeugdwerk, zorg en culturele en sportieve activiteiten toegevoegd kunnen worden. Het
schoolcurriculum geldt als startpunt voor de ontwikkeling van de activiteiten, waardoor binnen- en buitenschools leren met elkaar verbonden worden. U
kunt voor meer informatie een kijkje nemen op http://www.bredeschoolveldhoven.nl.
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Op de Brembocht worden deze dag-arrangementen samen met Korein Kinderplein vormgegeven. Dit doen we door een aanbod te verzorgen in dagopvang,
peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang. Inhoudelijk werken we samen in thema's en activiteiten. De dagopvang voor nul- tot vierjarigen en
buitenschoolse opvang wordt door Korein Kinderplein verzorgd in het pand naast de school. Daarnaast is er een Spelgroep van Korein, genaamd het
Bremnestje, gevestigd binnen de locatie van de Brembocht. Door deze samenwerking kan aan alle kinderen in de wijk een voorschoolse voorziening
aangeboden worden. De samenwerking is er op gericht om de ontwikkelingskansen van alle kinderen in de wijk centraal te stellen. Het aanbieden van deze
spelgroep maakt het mogelijk om al vanaf jonge leeftijd de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en een brede en doorgaande lijn te bieden richting
basisonderwijs.
Brigadieren en verkeersveiligheid
Voor en na schooltijd worden de kinderen onder leiding van ouders de Nijverheidslaan overgezet. Wilt u de kinderen er vooral op wijzen dat ze gebruik
maken van deze oversteekplaats. Er is een gebrek aan vrijwilligers! Wij verzoeken daarom ouders, die belangstelling hebben voor dit verantwoordelijke
werk, contact op te nemen met Guus van Gerven, managementassistent en coördinator voor de verkeersbrigadiers.
Calamiteitendag
Op de kalender is een “Calamiteitendag” opgenomen (vrijdag 6 juli 2018). Mocht zich in de loop van het schooljaar een situatie voordoen waardoor alle
kinderen een dag niet naar school kunnen (ijsvrij, hittegolf of andere oorzaken zouden hier onder kunnen vallen), dan moet dat gecompenseerd worden.
In dat geval moeten de kinderen op vrijdag 6 juli 2018 naar school om toch het aantal wettelijk vastgestelde lesuren te maken. Plan op die dag dus nog
geen vakantie in! Mocht zich in het schooljaar geen calamiteit voordoen, dan zijn alle kinderen op 6 juli vrij. U krijgt ongeveer een maand van te voren te
horen of de kinderen de laatste schooldag vrij zijn.
Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven
Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp aan jeugdigen en hun ouders. In de gemeente Veldhoven heeft men ervoor gekozen
om te werken met één ‘loket’ voor alle vragen over opvoeden en opgroeien: het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De medewerkers die binnen het CJG
werkzaam zijn kunnen veel vragen oppakken. Als ouders en/of hun kinderen vragen hebben die meer deskundigheid vragen, of als er veel speelt in het
gezin kan de CJG-medewerker ervoor zorgen dat uw vraag terecht komt bij de juiste ondersteuner. Dat betekent dus dat u in Veldhoven met alle vragen
over het opvoeden of opgroeien van uw kinderen terecht kunt bij het CJG.
Contact
Wilt u een vraag stellen aan of overleggen met een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven?
U kunt het CJG op meerdere manieren bereiken:
 telefonisch 040-2584113 (van maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 16.00 uur);
 per mail via de website www.cjgveldhoven.nl.
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Aan onze school zijn ook medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin gekoppeld. Dit zijn een schoolmaatschappelijk werker van Lumens en een
jeugdverpleegkundige van de GGD Brabant Zuidoost. Wilt u via de school in contact komen met deze medewerkers? Geef dat dan aan bij de leerkracht van
uw kind.
Dieetkinderen
Op onze school zijn er diverse kinderen met een dieet. Bij de activiteiten die door de AC georganiseerd worden, horen ook traktaties. Het is voor de AC een
bijna ondoenlijke taak geworden om te zorgen dat alle dieetkinderen het juiste krijgen. Om te voorkomen dat dieetkinderen een traktatie krijgen, die zij
niet mogen hebben, verzoeken wij u om hiervoor zelf zorg te dragen. U wordt ruimschoots van te voren, via de ‘Uit de Bocht’ op de hoogte gesteld van de
activiteiten. We vragen u de traktatie af te stemmen en af te geven bij de leerkracht van uw kind. Gemaakte kosten worden uiteraard vergoed. U kunt uw
bon inleveren bij de leerkracht, die er voor zorgt dat het bij de AC komt. De bon wel graag voorzien van naam en groep, zodat het bedrag bij de juiste
persoon terecht komt.
Gevonden / verloren voorwerpen
Ieder jaar weer blijven we zitten met een grote hoeveelheid gevonden voorwerpen. Deze kunnen tot aan het begin van de zomervakantie worden
afgehaald bi de conciërge van de school: Dhr. Gerard van Dijk of de conciërge van de gymzaal: Mevr. Manawi, De Wagenmaker 81, 5506 CR te Veldhoven,
telefoon: 040-2543331 Alle gevonden voorwerpen die niet tijdig zijn afgehaald, worden geschonken aan een goed doel. De school kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor verloren voorwerpen.
Gymles
De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen een aantal ochtenden en/of middagen een gymles in de speelzaal op school. De kinderen hebben hiervoor geen
speciale gymkleding nodig. Ze dragen wel gymschoenen (graag met klittenband of elastiek) die op school worden bewaard.
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen gymnastiek in de gymzaal. De kinderen moeten gymschoenen en gymkleding bij zich hebben. Vanaf groep 5 is
douchen na de les verplicht. Deze kinderen zorgen ervoor, dat ze naast de gymkleding, ook een handdoek en eventueel een badmuts en badslippers bij zich
hebben.
Gymrooster:
8.45-9.30 u.
9.30-10.15 u.
10.15-11.00 u.
11.00-11.45 u.
12.45-13.30 u.
13.30-14.15 u.

Maandag:

Dinsdag:

Groep 3
Groep 3

Groep 6
Groep 7
Groep 8
Groep 5
Groep 4

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
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Hoofdluisbestrijding .
Gedurende het schooljaar worden de kinderen na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Als bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd wordt u
hiervan op de hoogte gesteld. De stappen die u gevraagd wordt te ondernemen, kunt u terugvinden op de website onder het kopje ‘info’.
Huiswerk.
De kinderen uit de bovenbouwgroepen krijgen regelmatig huiswerk mee. Dit zien we als een voorbereiding op het vervolgonderwijs, vooral wat betreft
studiehouding en aanpak. In de andere groepen moeten de kinderen wel eens iets voorbereiden of iets verzamelen voor een werkstuk of voor een thema in
de klas.
Informatie aan gescheiden ouders
Op het moment dat er sprake is van een situatie waarbij de ouders niet bij elkaar zijn, zullen we u verzoeken een scheidingsprotocol in te vullen. Hierin
leggen we de gegevens van beide ouders en de omgangsvorm vast. Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de
leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na scheiding bestaan.
Uitgangspunt van de school met betrekking tot informatievoorziening aan ouders is, dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de
informatieavonden/oudergesprekken komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder (verzorger), de andere ouder
informeert omtrent de ontwikkeling en de vordering van het kind.
Als dit niet het geval is, dan kan de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact opnemen met de school om andere afspraken ten
aanzien van de informatievoorziening te maken. De school heeft geen initiatief-plicht naar ouders die geen gezag hebben, maar als zij erom vragen, moet er
wel beroepshalve beschikbare informatie gegeven worden over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het
kind betreffen. De verplichting geldt ook wanneer de ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is. Er zijn op deze regel twee
uitzonderingen:


de informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op dezelfde manier aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verstrekken;



de informatie wordt niet verstrekt als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet.

Van belang is dat de directie van de school schriftelijk op de hoogte wordt gebracht omtrent de scheiding, waarbij duidelijk dient te worden gemaakt wie de
verantwoordelijke ouder wordt. Ook vragen we u de nieuwe adresgegevens en bereikbaarheid door te geven.
Jeugdgezondheidszorg, een gezonde keuze voor alle leerlingen
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige,
assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de school.
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Antwoord op vragen
Ontwikkelt mijn kind zich goed? Waar komt die lichamelijke klacht vandaan? Is dit gedrag normaal? Opvoedtwijfels? Voor dit soort vragen kunnen u en uw
zoon of dochter terecht bij het team Jeugdgezondheidszorg. Zij geven advies en bekijken samen met u of verder onderzoek nodig is.
Contactmomenten
Tijdens de basisschoolperiode komen alle leerlingen van groep 2 en 7 op een vast moment in contact met de medewerkers van het team
Jeugdgezondheidszorg. Zij kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, motoriek, leefstijl, spraak en taal,
maar ook aan schoolverzuim en gedrag. U kunt bij elk contactmoment aanwezig zijn.
Inentingen
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond).
Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen.
Gezonde school
De GGD helpt bij het realiseren van een veilige, gezonde en hygiënische school. Bijvoorbeeld door het voorkomen en bestrijden van hoofdluis en het geven
van voorlichting over een gezonde leefstijl. Ook doet de GGD metingen over een gezond leefklimaat en adviseert de school hierin.
Over de GGD
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. De GGD zet zich in om
eventuele gezondheidsproblemen en -risico’s op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via gezondheidsonderzoeken houdt de GGD
(in samenwerking met de school) zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zo ook op de
gezondheidssituatie van uw kind. De GGD gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw kind.
De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Heeft u vragen?
 Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders
 Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl. Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind
 Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur.
GGD Brabant-Zuidoost
Postbus 8684
6505 KR Eindhoven

Bezoekadres www.ggdbzo.nl
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven
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Langdurig zieke kinderen
Ouders en leerkracht bekijken samen hoe het onderwijs aan een kind voortgezet kan worden als het langdurig ziek is. Hierbij kunnen we de hulp van het
ziekenhuis inroepen, als het kind daar moet verblijven. Meer informatie is te vinden op de website van Ziezon (ziek-zijn & onderwijs): www.ziezon.nl.
Leergeld
Leergeld wil dat alle kinderen meedoen!
Zelf de schoolmaterialen betalen levert vandaag de dag meer en meer problemen op. Ook het kunnen meedoen met sport, schoolexcursie, muziek of dans
is ook allang niet altijd meer vanzelfsprekend voor alle kinderen. Leergeld vindt dat kinderen niet de dupe mogen worden van tekorten in het gezinsbudget
en biedt directe hulp. Kinderen mogen niet geremd worden in hun ontwikkeling. Het is zeer belangrijk dat ze meedoen. Of het nu gaat om het meedoen
aan een excursie, sport, school of andere activiteit maakt niet uit! Het gaat om het belang EN de sociale ontwikkeling van het kind. Als het goed is voor het
kind is het ook goed voor de samenleving!
Hoe werkt Leergeld?
Een aanvraag indienen kan via de website, per email of telefonisch. Zodra de aanvraag compleet is, beoordeelt Leergeld binnen c.a. 3 weken of u in
aanmerking komt voor onze hulp. Het kan zijn, dat uit de aanvraag blijkt dat u in aanmerking komt voor hulp door een andere instantie. Ook in dat geval
helpen we u verder. Om u administratieve rompslomp te besparen betaalt Leergeld geen geld uit als u bij ons een aanvraag doet. In plaats daarvan zorgen
we ervoor dat de school, vereniging of club rechtstreeks worden betaald.
Aanvragen kan via: www.leergeldveldhovendekempen.nl/aanvraag of per email: info@leergeldveldhovendekempen.nl
U kunt ook bellen met 06 – 12 88 06 01
Wilt u uitgebreider kennismaken met Leergeld? Kijk dan op leergeldveldhovendekempen.nl
Leerplicht en verlof
Op de dag dat kinderen vier jaar worden, mogen ze naar de basisschool. Dit is een nieuwe, grote stap in het leven van een kind. Na hun verjaardag mogen
ze hele dagen naar school. Vierjarigen zijn echter nog niet leerplichtig en mocht blijken, dat een kind in het begin de nieuwe situatie niet zo goed aan kan,
dan is er in overleg met de betreffende leerkracht zeker een oplossing te vinden.
Met vier jaar mag uw kind naar school, maar als het vijf jaar is moet het naar school; het is dan leerplichtig en moet dan op een school ingeschreven staan.
Het is voor de ontwikkeling van uw kind dan ook van het grootste belang dat hij/zij alle dagen naar school gaat. Vanaf de leerplichtige leeftijd gelden voor
alle leerlingen dan ook de formele verlofregels.
Als een kind twaalf jaar is geworden, zal het over het algemeen de basisschool verlaten en de stap naar een school voor voortgezet onderwijs maken. Het
heeft er dan acht jaar basisschool opzitten. Het kan echter zijn, dat een kind meer tijd nodig heeft om diverse doelstellingen te bereiken. Het kind mag dan
langer op de basisschool blijven, echter niet meer dan twee jaar extra. In het jaar dat een kind 14 jaar wordt, moet het de basisschool verlaten.
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Passend Onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen
afstemmen op de verschillen tussen kinderen. Ook als een kind specifieke ondersteuning nodig heeft.
Ieder schoolbestuur heeft sinds 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Zij is wettelijk verplicht om passende ondersteuning te verzorgen voor een kind dat bij een
school wordt aangemeld. Elke school stelt binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan
bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het maakt duidelijk wat men van de school kan verwachten. Het ondersteuningsprofiel van onze
school is te bekijken op www.scholenopdekaart.nl.
Na aanmelding zal de school eerst zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de school die ondersteuning zelf kan realiseren. Bij dit onderzoek
kan de school de CvIT (Commissie van Intake en Toelaatbaarheid) van Veldvest betrekken. In deze commissie hebben onder andere de directeur en de
orthopedagoog van het speciaal basisonderwijs zitting. Zij zijn goed op de hoogte van de onderwijskundige mogelijkheden op de basisscholen, de speciale
school voor basisonderwijs en andere opvangmogelijkheden. Op het moment dat het onderzoek is afgerond, wordt er een besluit genomen met betrekking
tot de meest passende onderwijssetting en zal dit in een gesprek worden toegelicht.
Op het moment dat een kind gedurende de schoolloopbaan extra ondersteuning nodig heeft, wordt dit -in samenspraak met de ouders- vastgelegd in het
groeidocument. Bij elke stap in de 1-Onderwijsroute is er afstemming met de ouders. De afspraken worden structureel aangevuld in het groeidocument,
zodat de onderwijsbehoefte van de leerling en de ingezette acties bijgehouden worden. Het groeidocument vormt de basis voor een eventueel
ondersteuningsarrangement of verwijzing naar speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
Wilt u meer weten over Passend Onderwijs, dan kunt ook de site www.passendonderwijs.nl of www.steunpuntpassendonderwijs.nl bezoeken. Verder kunt
u uiteraard ook in contact treden met de directie van de school.
Voor eventuele klachten met betrekking tot Passend Onderwijs kunnen ouders zich wenden tot de landelijke klachtencommissie, waarvan u het adres in
deze schoolgids aantreft.
Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
DommelRegio onderdeel van de Lumens Groep is binnen Veldhoven verantwoordelijk voor het schoolmaatschappelijk werk. Schoolmaatschappelijk werk is
een vorm van maatschappelijk werk die op school plaatsvindt. Dat kan een basisschool zijn of voortgezet onderwijs. Het doel is om bij te dragen aan een
optimale ontwikkeling van een kind door al in een vroeg stadium hulp te bieden bij problemen. Het gaat hierbij vooral om sociaal-emotionele problemen en
gedragsproblemen.
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Het schoolmaatschappelijk werk is een aanvulling op de al aanwezige leerlingenzorg op school. Zij vormt een brug tussen leerling, ouders, school en
hulpverlenende instanties. Zij signaleert, geeft informatie en advies, bemiddelt, biedt kortdurende hulp aan leerlingen en/ of ouders en verwijst indien
nodig door.
Aan gebruik van het schoolmaatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie over DommelRegio kijk op www.dommelregio.nl
Schooltijden en overblijven
Op de Brembocht werken we met het vijf gelijke dagenmodel en een continurooster. De kinderen gaan van maandag tot en met vrijdag van 8.30u – 14.15u
naar school. Dit betekent dat alle kinderen de gehele schooldag op school verblijven en ook de lunch op school gebruiken, samen met de leerkracht in de
eigen groep. De leerkrachten worden hierbij ondersteund door lunchouders, zij ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Er is een ochtendpauze van
een kwartier en een middagpauze van drie kwartier. Het overblijfprotocol kunt u downloaden op onze website: www. brembocht.nl.
Inloop
 Om geen onderwijstijd verloren te laten gaan, maken we gebruik van een inloop, 10-minuten voorafgaand aan elke schooltijd voor alle groepen.
Dat betekent dat om 8.20 uur de deuren open zijn.
 Er mag gebruik gemaakt worden van alle ingangen.
 In de klas is er toezicht door de groepsleerkracht. Er is voor schooltijd geen toezicht op de speelplaats. De kinderen worden geacht bij het naar
school komen naar binnen te gaan.
 De ouders zijn verantwoordelijk voor het op tijd komen van hun kind(eren).
 Om 8.30 uur sluiten we klassendeur, zodat op deze manier de leerkrachten daadwerkelijk op de aangegeven tijd kunnen starten.
Schoolvideo en schoolfoto’s:
Volgens de Nederlandse wet hoef je vooraf geen toestemming te vragen als je een foto- of video-opname maakt van iemand.
Wij verzoeken ouders schriftelijk via de leerkracht van uw kind(eren) door te geven als u bezwaar hebt tegen het maken en gebruiken van foto-, film- tv- of
video-opname van uw kind/kinderen. U dient hiervoor zelf initiatief te ondernemen.
Schoolverzekering
Meer informatie kunt u lezen in de schoolgids, die aan het begin van het schooljaar 2016-2017 naar alle ouders wordt gestuurd.
Schorsing van leerlingen
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat het gedrag van een leerling zodanig storend is voor de medeleerlingen en leerkrachten dat we moeten
overgaan tot schorsing. Voordat we overgaan tot deze vergaande maatregel is er overleg geweest met kind en ouder en wordt er een plan van aanpak
opgesteld. Wanneer verbeteringen nadien uitblijven, kan alleen in overleg met het bevoegd gezag tot schorsing worden overgegaan.
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Sponsorbeleid
Scholen kunnen extra geldbronnen aanboren bij bedrijven, instellingen, organisaties, particulieren etc. Onze school en haar bestuur zijn van mening dat
sponsoring binnen de school is toegestaan, mits voldaan wordt aan enkele voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat van beïnvloeding van het
primaire proces nooit sprake mag zijn. Mocht u geïnteresseerd zijn in het volledige sponsorbeleid dan is deze op te vragen bij onze managementassistent
Guus van Gerwen.
Schoolvakanties 2017 - 2018
Herfstvakantie
16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie
25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarvakantie
12-02-2018 t/m 16-02-2018
2e Paasdag
02-04-2018
Koningsdag
27-04-2018
Meivakantie
30-04-2018 t/m 11-05-2018
Hemelvaart
10-05-2018
e
2 Pinksterdag
21-05-2018
Zomervakantie
09-07-2018 t/m 17-08-2018
Naast de schoolvakanties hebben de kinderen van de groepen 1 tot en met 8 extra vrije dagen in verband met geplande studiedagen. De data van deze
studiedagen staan vermeld in de jaarkalender.
Traktatie:
Het is een feest als je jarig bent en het is een feest om te mogen trakteren. We willen dan ook niet een lijst geven van geboden of verboden traktaties. We
willen een beroep doen op uw verantwoordelijkheid en vragen u niet te laten trakteren op tandbedervende en niet zo gezonde lekkernijen. Gelukkig zijn er
ontzettend veel alternatieven te bedenken voor een dergelijke traktatie en het hoeft niet duurder te zijn of minder "lekker". Op internet vind je o.a. bij
www.voedingscentrum.nl en www.gezondtrakteren.nl een grote hoeveelheid inspirerende recepten en ideeën voor o.a. gezonde traktaties.
Verlofregeling
Scholen moeten controleren of ouders zich aan de regels houden. Daarom kent elke school dezelfde verlofregeling. Daarin staat precies wanneer kinderen
in aanmerking kunnen komen voor extra verlof onder schooltijd. Vooral de mogelijkheid tot het opnemen van extra vakantiedagen onder schooltijd is sterk
aan banden gelegd en wordt nauwkeurig gecontroleerd.
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Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:
 verlof van maximaal twee weken, alleen wanneer de ouders wegens de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen
gaan. Dit verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar;
 verlof wegens gewichtige omstandigheden van medische en/of sociale aard, die buiten de wil van de ouders liggen.
De volgende situaties zijn geen reden tot het verlenen van verlof:
 vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding;
 een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
 eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeer)drukte;
 verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn.
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.
De volledige verlofregeling kunt u op school inzien. Deze is ook te vinden op onze website www.brembocht.nl
Verwijdering van leerlingen
De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bestuur. Voordat besloten kan worden tot verwijdering hoort het bevoegd gezag
de betrokken groepsleerkracht en directie. Definitieve verwijdering vindt niet eerder plaats dan nadat het bestuur ervoor zorg heeft gedragen dat een
andere school c.q. instelling bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een adequate
school, kan in afwijking van bovengenoemde tot definitieve verwijdering worden overgegaan.
Ziekmelden
Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dit tussen 08.00 uur en 08.30 uur telefonisch te melden bij de conciërge. Ook als kinderen onder schooltijd een dokterof tandarts bezoeken, willen wij dit graag van tevoren weten. U heeft ook de mogelijkheid om ziekmeldingen via de website www.brembocht.nl aan te
geven. Als wij voor 09.00 uur geen bericht hebben ontvangen, neemt de school contact met u op.

Zorg voor Jeugd
Als basisschool De Brembocht zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd’. ‘Zorg voor Jeugd’ is bedoeld om problemen bij kinderen en
jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren.
Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.
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