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Jaarkalender en schoolgids 2021 | 2022 
 
 
Een nieuw schooljaar met veel mogelijkheden! 
 
Door lockdowns en corona hebben we bijzondere jaren achter de rug. Gelukkig kunnen de scholen 
weer (bijna) werken zoals normaal, dus zonder steeds veranderende maatregelen. 
Daarbij is er vanuit de regering de komende 2 jaar veel geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs. 
We kunnen daar extra hulp mee geven aan kinderen, maar het ook inzetten om onze mooie school 
verder te ontwikkelen. 
We hebben de volgende ontwikkelpunten op ons lijstje: 

• Het verder invullen van unitwerken in groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8 zodat we ruimte maken om 
kinderen extra te ondersteunen, zowel met meer hulp als met meer uitdaging. 

• Het verder uitwerken van het spelend leren in de onderbouw en het ontdekkend leren in de 
bovenbouw. 

• Aandacht voor leesbevordering en begrijpend lezen. 
 

We zijn ook heel blij met de het nieuwe IKC rond de school. De afdelingen Onderwijs, Ontspanning 
en Omgeving zullen we verder vormgeven. We werken aan een doorgaande lijn van de peutergroep 
naar de onderbouw. We werken hierin nauw samen met KION. In de afdeling Ontspanning biedt 
KION BSO en VSO aan en willen we maandelijks een naschoolse activiteit aanbieden. De afdeling 
Omgeving legt een verbinding naar het dorp. Hoe kunnen we het IKC van betekenis laten zijn voor 
het dorp en omgeving? 
 
Plannen genoeg dus! 
Maar naast het leren moet er ook ruimte blijven voor leuke activiteiten. Dat hoort echt bij onze 
kleine, gezellige dorpsschool. Zo blijven we een fijne plek om te leren, te spelen en te werken. 
 
Met deze kalender heeft u een goed overzicht van alle activiteiten die we voor dit jaar gepland 
hebben. Ook vindt u veel informatie over de school. We hopen dan ook dat deze kalender een mooi 
plekje in uw huis krijgt, zodat u goed op de hoogte bent van alles wat er op de Gravin 
gebeurt.  
In de loop van het jaar kunnen er activiteiten bij komen. Houd daarom ook de kalender 
op onze website goed in de gaten. Deze is altijd up-to-date.  
 
 
Wij hebben weer zin in dit schooljaar met prachtige uitdagingen om met elkaar te werken aan mooi 

en betekenisvol onderwijs! 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het team van de Gravin van Rechterenschool 
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De school 

Gravin van Rechterenschool 

Gentenhof 10, 6629 AX Appeltern 0487 - 541235 

Parkeren en leveringen via de ingang aan de Capellenstraat 25 

www.gravinvanrechterenschool.nl, info@gravinvanrechterenschool.nl 

Bestuur 

Stichting Trivium 

p/a Beatrixstraat 13, 6671 AC Zetten 

Postadres: postbus 16, 6670 AA 

Algemeen directeur: Mevr. J. van Zuidam, 0488 - 420612 

www.trivium-onderwijs.nl, info@trivium-onderwijs.nl 

Managementteam 

Directeur: Berry Burghout, 06-36308848, info@gravinvanrechterenschool.nl 

Intern begeleider: Gonneke Visser, ibgravin@gravinvanrechterenschool.nl.  

Locatieleider: Sandra van Eck, sandra@gravinvanrechterenschool.nl 

Het schoolteam 
Frederique Mannearts 

 
groep 1/2 

 
Ma/di/do 

 
frederique@gravinvanrechterenschool.nl 

Borina Borren groep 3/4  Ma , di, wo, vr borina@gravinvanrechterenschool.nl 
Toosje Langen groep 1/2 

units 
Wo 
Do  

toosje@gravinvanrechterenschool.nl 

Wouter Hagenaar groep 5/6  Ma, di, wo, vr wouter@gravinvanrechterenschool.nl 
Jolanda Geneuglijk groep 7/8  Wo jolanda@gravinvanrechterenschool.nl 
Sandra van Eck groep 7/8 Ma, di, do, vr sandra@gravinvanrechterenschool.nl 
Kitty vd Vrede bewegingsonderwijs di-middag kvdvrede@kompaskesteren.nl 

Bovenstaande indeling vanaf de herfstvakantie 
 

Onderwijs Ondersteunend personeel (OOP) 

Extra hulp kinderen: Jan Visser 

Conciërge: Arnold van Zwam 

Medezeggenschapsraad (MR)  

Oudergeleding: John Nijtmans en Arjan Hol 

Teamgeleding: Borina Borren en Sandra van Eck 

Contactpersoon bij klachten 

In eerste instantie de eigen leerkracht. 

Sandra van Eck (locatieleider), Berry Burghout (directeur)  

Adressen vertrouwenspersonen Trivium 

Mevrouw E. Burger, Platenmakerstraat 123, 6661 HM  Elst, 0481 – 372 620  
De heer J. van der Spek, Prinsenhof 6, 6666 CB  Heteren, 026 – 472 35 88  

Landelijke klachtencommissie 
Postbus 694, 2270 AR Voorburg, 070 - 348 12 30 

Buitenschoolse opvang en peutergroep 
We bieden een peutergroep en BSO aan binnen ons IKC. Wilt u hier meer 
informatie over, of wilt u uw kind inschrijven, dan kunt u contact opnemen met 
KION 024 382 26 55  

 

mailto:info@gravinvanrechterenschool.nl
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Augustus 2021  September 2021 

31.   

1.  1. 

2.   2..  

3.   3. 

4.   4.  

5.   5. 

6.  6. Toon van Gelder komt voor de KinderKunstprijs 

7.  7. Voorlezen laaggeletterdheid 

8.   8.  

9.   9. Streetwise (ANWB) 

10.  10. 

11.  11. 

12.  12. 

13.   13. Afscheid Juf Janneke (receptie 16.30-18 uur) 

14.  14. 

15.   15.  

16.  
16. Leesmediacoach en Muziekles 

Bibliotheek inloop/spreekuur in ‘t Stekske 14.30-16 uur 

17.  17. 

18.   18.  

19.   19. 

20.   20. Josefine (logopedist) inloopspreekuur om 11.30 u 

21.  21. Informatieavond 19.00 uur 

22.   22.  

23.   23. Mad Science (eerste bijeenkomst) 

24.  24.  

25.   25.  

26.  26. 

27.   27. 

28.   28. Bureau HALT in groep 7/8 

29.   29.  

30.  30. Muziekles en Mad Science 

31.   

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX5LGlx-zcAhUPGuwKHejmBNsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mamskinderopvang.nl/bso-mams-montessori-geniet-van-de-zomervakantie/zon-2/&psig=AOvVaw0M_BZuejG6h9dRj-_mpt7s&ust=1534336569520547
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Nieuwe leerlingen 
Bent u geïnteresseerd in de Gravin van Rechterenschool? Dan nodigen wij u van harte uit voor een 
vrijblijvend oriëntatiegesprek. Tijdens dit gesprek zullen we kennismaken en een rondje lopen door 
de school, zodat u de sfeer kunt proeven en een beeld krijgt van onze manier van werken. Bij           
zij-instroming vanuit een andere basisschool is er de mogelijkheid dat kinderen 1 of 2 dagen 
meedraaien om te kijken of het bevalt. Bij aanmeldingen voor groep 1 kunnen de leerlingen 3 
dagdelen wennen voordat ze echt starten op de Gravin. U kunt de directeur bellen of mailen voor 
een afspraak. 
 
Schooltijden 
We werken volgens het continurooster. Dat betekent dat de kinderen tussen de middag niet naar 
huis gaan maar met elkaar op school eten. Van 10.30u tot 10.45u is de ochtendpauze. De 
middagpauze, waarin kinderen tijd krijgen om te eten, is van 12.00u tot 12.30u. 
Het lesrooster ziet er als volgt uit: 
Maandag     8.45 – 14.45u 
Dinsdag              8.45 – 14.45u 
Woensdag   8.45 – 12.30u 
Donderdag  8.45 – 14.45u 
Vrijdag         8.45 – 14.45u  Groep 1/2 is vrij 
 
 ’s Ochtends om 8.40 wordt er gebeld, zodat de lessen om 8.45 kunnen beginnen. De deuren van de 
school gaan open om 8.30. Kinderen die op school aankomen mogen direct naar binnen en hoeven 
niet op het plein te blijven. Ze kunnen dan rustig naar hun plaats om wat te lezen of iets af te maken. 
 
Eten tijdens de pauzes: Een gezonde school 
We stimuleren gezonde voeding tijdens de pauze en overblijf. Ook proberen we jaarlijks mee te doen 
aan de gesubsidieerde actie schoolfruit, waarbij kinderen 3 keer per week gratis fruit krijgen in de 
ochtendpauze. 
Tijdens de pauzemomenten kunnen we koolzuurhoudende drankjes niet toestaan, omdat dit én niet 
gezond is én problemen kan geven bij het openmaken. Chips en snoep vinden we eveneens niet 
horen bij een gezonde lunch en om organisatorische redenen is het niet mogelijk dat kinderen eten 
bij zich hebben dat warm gemaakt moet worden.  
 
Bewegingsonderwijs 
De gymlessen voor de groepen 1 tot en met 8 worden gegeven in de gymzaal die aan onze school 
vastzit. De lessen worden dit jaar voor het eerst gegeven door een vakdocent. Tijdens de gymlessen 
moeten de leerlingen gymkleding (broek en shirt of gympakje) dragen. Ook zijn schone gymschoenen 
(geen zwarte zolen) verplicht. Voor groep 1 t/m 3 graag gymschoenen zonder veters i.v.m. het vlot 
omkleden voor de gymles.  
 
Het gymrooster 2021 | 2022 (na de herfstvakantie) 

Groep 1/2 en 3/4 Dinsdag vakleerkracht Donderdag 

Groep 5/6 en 7/8                        Dinsdag vakleerkracht 

 
 
  



 
Jaarkalender 2021 | 2022 

 

Oktober 2021  November 2021 

   

1.   1.  

2.   2. lees-/mediacoach 

3.   3.  

4. Studiedag alle kinderen zijn vrij  4. Muziekles en Mad Science 

5.  5. 

6. Opening Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’.  6.  

7.  Bezoek aan de bibliotheek en Mad Science  7.  

8.   8.   

9.   9.         

10.   10. 

11.   11. Kids Actief (15-16 uur) 

12.   12. 

13.  13. Landelijke intocht Sinterklaas. 

14. Muziekles en Mad Science  14. 

15.   15.  

16.  16.  

17.   17. 

18.  18. Kids Actief ( 15 – 16 uur) 

19. Oudergesprekken   19. 

20.   20. 

21. Wandelen voor Water (sponsorloop) en Mad Science  21. 

22.   22. Bureau Halt voor groep 7/8 

23.   23.  

24.   24. Studiedag alle kinderen zijn vrij 

25. . Herfstvakantie  25. Muziekles 

26.  26. 

27  27. 

28.   28. 

29.   29.  

30.  30. 

31   
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Regeling school- en vakantietijden 
In ons rooster gaan de kinderen in groep 1 en 2 20,25 uur per week naar school. In de groepen 3 t/m 
8 wordt 25,75 uur per week lesgegeven. Onderstaande berekening is van oktober tot oktober. De 
vakantiespreiding heeft dan geen invloed op de uren. 
 

Berekening jaartotaal 2021 | 2022 Gr. 1-2 Gr. 3 t/m 8 

Uren per jaar  1074 1375 

Af: Vrije uren, studiedagen en 
vakanties 

291 372 

Totaal lesuren 2021 - 2022 783 1003 

 
Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting dat leerlingen in Nederland in 8 jaar 
basisonderwijs 7520 lesuren moeten maken. 
 
Leerplicht en verlof 
Uw kind mag vanaf het vierde levensjaar naar school. De leerplicht begint op de eerste schooldag van 
de maand volgende op die waarin een kind de leeftijd van vijf jaar bereikt. Een kind dat bijvoorbeeld 
op 14 maart 2022 zijn vijfde verjaardag viert, is vanaf 1 april 2022 leerplichtig.  
Soms is een volledige schoolweek te lang voor vijfjarigen. Daarom biedt de Leerplichtwet een 
mogelijkheid tot vrijstelling. U mag uw vijfjarig kind, in overleg met de schooldirecteur, maximaal 5 
uur per week thuishouden. Als dit niet genoeg is, mag een directeur nog vijf extra uren vrijstelling per 
week verlenen. Deze vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van de leerling te 
voorkomen. Zodra uw kind zes jaar is, vervalt deze mogelijkheid. Uw kind moet dan het volledige 
onderwijsprogramma volgen.  

Extra verlof buiten de schoolvakanties is alleen mogelijk in gevallen waarin de specifieke aard van het 
beroep van (één van) de ouders het onmogelijk maakt om in de schoolvakanties als gezin vakantie te 
hebben. Ook kan verlof gegeven worden bij andere gewichtige omstandigheden. Hierbij moet 
gedacht worden aan persoonlijke- of familieomstandigheden. 

Verlof moet 8 weken van tevoren schriftelijk aangevraagd worden bij de directie (dit geldt uiteraard 
niet bij persoonlijke of familieomstandigheden). 

Het formulier voor aanvraag van verlof, en verdere informatie over de regels 
hieromtrent kan gedownload worden vanaf onze website. 
 
Hoofdluis 
Als school volgen we in alle gevallen het meest recente beleid ten aanzien van hoofdluis, neten, en 
de behandeling en bestrijding hiervan. Dit beleid wordt ons geadviseerd door de GGD en het landelijk 
steunpunt hoofdluis. In de eerste week na een vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op 
hoofdluis. De school heeft een dus een aanvullende, stimulerende en bewakende rol in de opsporing 
van hoofdluis. Ouders zijn zelf verantwoordelijk dat hun kinderen zonder luis naar school komen. 
Scholen bieden alleen ondersteuning. De ouders zijn verantwoordelijk voor de behandeling van 
hoofdluis bij hun kinderen. Het tijdig waarschuwen van vriendjes en de school, nadat hoofdluis is 
geconstateerd, zorgt dat besmetting van andere kinderen vroegtijdig wordt vastgesteld of helpt 
voorkomen. De jeugdgezondheidszorg heeft een adviserende en coördinerende taak ten aanzien van 
hoofdluisbestrijding. Zo nodig kan een beroep op de sociaal verpleegkundige worden gedaan. 
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December 2021  Januari 2022 

  1. Nieuwjaarsdag 

  2.  

1.  3. 

2   4.  

3. Sinterklaasviering op school, kleuters ook op school.  5.  

4.   6.  

5.   7. 

6. Kleuters vrij i.v.m. Sint  8.  

7.  9. 

8.   10.  

9. Lees-/mediacoach en muziekles  11.  

10.   12. 

11.  13. Muziek 

12  14. 

13.   15.  

14.  16. 

15.   17.  

16.  18.  

17.   19. 

18.   
20. Lees-/mediacoach 

Bibliotheek inloop/spreekuur in ‘t Stekske 14.30-16 uur 

19.   21. 

20. Kleuters vrij i.v.m. kerstontbijt.  22. 

21.  23. 

22.   24. 

23.  Kerstviering  25.  

24. Kerstontbijt, 12 uur uit, kleuters ook op school.  26. 

25.  27.  

26.  28. 

27. kerstvakantie  29. 

28.  30. 

29.   31.  

30.    

31. Oudejaarsavond   
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Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is een bedrag, dat door ouders aan de school wordt betaald. Het is een vrijwillige 
bijdrage, echter zonder uw bijdrage kunnen geen extra activiteiten worden georganiseerd. Het 
bedrag is € 20,00 per jaar per kind. In de begroting gaan we er van uit dat voor alle leerlingen de 
bijdrage wordt voldaan. Uit de ouderbijdrage worden o.a. de volgende activiteiten betaald: vieringen 
zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen; cultureel schoolprogramma; zomerfeest; kosten ouderavonden; 
afscheid; extra kosten voor vader- en moederdag, etc.  
U ontvangt van de penningmeester van de oudercommissie een appje via de ouderapp Parro 
waarmee u het bedrag direct kunt overmaken op onze rekening. 
Wanneer kinderen in de loop van het schooljaar op school komen, geldt een aangepaste bijdrage.  
Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen 
moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert (zoals kamp of schoolreisjes), 
ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. 
 
Communicatie met ouders 
Communicatie met ouders vinden we belangrijk. Daarom hebben we verschillende kanalen waarmee 
we ouders op de hoogte houden van gebeurtenissen op de Gravin.  
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een jaarkalender met de data van vakanties en vrije 
dag(del)en, vieringen, informatie- en gespreksavonden, enz. In deze kalender is ook de schoolgids 
verwerkt. Per gezin wordt 1 kalender verstrekt. 
Iedere twee weken versturen we onze digitale nieuwsbrief. U kunt uzelf opgeven voor deze 
nieuwsbrief via de website of de facebookpagina. Daarnaast gebruiken we regelmatig de app Parro, 
waar ouders in een afgeschermde omgeving informatie krijgen over leuke activiteiten in de klas. 
Informatie zoals de schoolgids, jaarkalender en nieuwsbrief, wordt ook geplaatst op onze website.  
 
Privacywetgeving: AVG 
Vanaf mei 2018 is de AVG-wetgeving van kracht. Deze wetgeving gaat over de bescherming van 

persoonsgegevens. Onze stichting Trivium heeft bescherming van persoonsgegevens hoog in het 

vaandel staan. Op onze website vindt u een verklaring, het onderliggende beleid en reglement wat 

het fundament vormt van deze bescherming. Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van 

leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw 

toestemming. Ouders mogen besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven 

instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de 

foto’s omgaan. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht 

van uw kind, bij de schooldirecteur of op onze website. 

Spreken van leerkrachten 

We denken en werken vanuit de driehoek ouder – kind – school. We zien ouders dan ook als partners 

in de ontwikkeling van de kinderen. Dat vraagt korte lijnen tussen school en thuis. Drie keer per jaar 

houden we oudergesprekken waar de resultaten en het welzijn van de leerlingen wordt besproken. 

Indien nodig zijn er ook tussentijdse gesprekken. Wij willen een laagdrempelige school zijn en 

nodigen u dan ook graag uit om binnen te lopen wanneer u zich ergens zorgen over maakt, een 

klacht heeft of iets wilt weten. Heel korte, dringende zaken kunnen voor schooltijd met de leerkracht 

besproken worden. Voor langere, of minder dringende zaken vragen wij u een afspraak te maken of 

te mailen. De mailadressen van alle leerkrachten staan in deze jaarkalender 

Ziek 
Wanneer een kind ziek is, kan het niet naar school. We willen dit graag voor schooltijd horen. Als wij 
niets horen zullen wij rond 9.15u contact met ouders opnemen om te horen wat er aan de hand is. 
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Februari 2022  Maart 2022 

1.  1. 

2.   2.  

3.   3.   

4.   4.  

5.  5. 

6.   6. 

7. Rapporten.  7. 

8. Studiedag alle kinderen zijn vrij  8.  

9.   9.  

10. Lees-/mediacoach  10.  

11.   11.  

12.  12.  

13.   13. 

14.   
14. Lees-/mediacoach 

Bibliotheek inloop/spreekuur in ‘t Stekske 14.30-16 uur 

15. Oudergesprekken  15.  

16.   16. 

17.  17. 

18.   18.  

19.  19.  

20.  20.  

21. Kleuters vrij i.v.m. carnaval.  21.  

22.  22. 

23.   23. Grote Rekendag. 

24.  24.  

25 Carnaval kleuters ook op school.  25.  

26.   26. 

27.   27. 

28.Voorjaarsvakantie  28. 

  29.  

  30. 

  31. 
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De resultaten van ons onderwijs 

We werken planmatig aan onze resultaten. Het schooljaar is opgedeeld in 2 zorgblokken. Deze 

worden afgesloten met een toetsperiode van het Leerling en OnderwijsVolgSysteem. Dit zijn 

genormeerde toetsen waarover we u tijdens de oudergesprekken in januari en juni ook zullen 

inlichten. We volgen dan of de kinderen voldoende geleerd hebben en of onze aanpak effectief was. 

 

In april doet groep 8 mee aan de Centrale Eindtoets. Wij nemen de toets van Cito af. Belangrijk 

vinden wij, dat een leerling een score haalt die hoort bij een bij voor hem passende vorm van 

voortgezet onderwijs. De inspectie kijkt naar het uitstroomniveau over de laatste 3 jaren.  
 
Voor wat betreft de schoolbrede resultaten houden we aan het begin van het jaar tijdens de 
informatieavond  een presentatie. We geven dan een uitleg van de resultaten en trekken conclusies 
over het onderwijs dat we gegeven hebben. Dit is uitgewerkt in het katern opbrengsten. Dit katern is 
op school dus ter inzage aanwezig. Om dit document in te zien kunt u altijd de directeur benaderen. 
 

Naast de analyse van de toetsen volgen we ook de uitstroom. Kinderen kunnen op 2 niveaus 

uitstromen na 8 jaar basisonderwijs: het fundamentele niveau 1F en het hogere streefniveau 2F/ 1S. 

Dat hogere niveau is vooral voor kinderen die een TL/ havo of VWO advies hebben. Over de 

afgelopen 3 jaar was onze uitstroom als volgt. Te zien is dat over alle afgelopen 3 jaar de uitstroom 

op zowel 1F als 2F/ 1S ruim boven de landelijke norm liggen 

 

Activiteiten om ons onderwijs te verbeteren 
Leerkrachten volgen regelmatig opleidingen/cursussen om hun kennis en vaardigheden te vergroten. 
Wij zijn blij dat we een aantal specialisten in ons team hebben. Juf Sandra is rekencoördinator, zij 
ondersteunt collega’s op het gebied van rekenonderwijs. Juf Borina heeft een master Special 
Educational Needs. Haar specialisatie ligt op doelgericht spelen en leren bij jonge kinderen. Ook mag 
zij lesgeven in het speciaal onderwijs. Juf Jolanda is specialist Engels in de basisschool en juf Gonneke 
is naast intern begeleider ook specialist hoogbegaafdheid.  
De schoolontwikkeling zal komend jaar verder gericht zijn op spelend of ontdekkend leren in units. 
Ook begrijpend lezen zal veel aan bod komen en een doorgaande lijn voor zelfstandig werken. De 
studiedagen zijn opgenomen in de jaarkalender. 
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April 2022  Mei 2022 
1.  1. 

2.   2. 

3.  3.  

4.  4. Dodenherdenking. 

5.  5. Bevrijdingsdag 

6.    6. 

7. Lees-/mediacoach  7. 

8.   8. Moederdag 

9.   9.  Kleuters vrij i.v.m. Koningsspelen. 

10.  10. 

11.   11.  

12.  
12. Lees-/mediacoach 

Bibliotheek inloop/spreekuur in ‘t Stekske 14.30-16 uur 

13.  13.  

14.   14. 

15.Goede Vrijdag, vrij.   15.  

16.   16. 

17. Eerste Paasdag  17. 

18. Tweede Paasdag  18. 

19.   19. 

20. Eindtoets groep 8  20.  

21. Eindtoets groep 8  21.  

22.  Koningsspelen (kleuters ook op school)   22.  

23.   23.  

24.  24. 

25. Meivakantie  25. Studiedag alle kinderen zijn vrij 

26.   26.  Hemelvaartsdag 

27. Koningsdag.  27. Vrij 

28.  28.  

29.   29.   

30.  30.  

  31. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijxt7xy-zcAhUNDewKHf-OCdMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mkbservicedesk.nl/986/5-mei-bevrijdingsdag-vrij-niet.htm&psig=AOvVaw1LG0s-_xJepYIp1x-TW5v5&ust=1534337801497958
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Instanties buiten de school 
Ondersteuningsplatform Maas & Waal 
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Stromenland. Dit is een groot 
samenwerkingsverband met verschillende schoolbesturen. Om dit grote samenwerkingsverband 
werkbaar te maken zijn er ondersteuningsplatforms ingericht. De Gravin behoort tot het 
ondersteuningsplatform Maas en Waal. Samen realiseren we een systeem van leerlingenzorg op 
verschillende niveaus (in de klas, op school en tussen de scholen van het verband). Als vanuit onze 
interne zorg en in de consultatie met BNT-Consult (schooladviesbureau) blijkt dat er voor uw kind 
extra advies c.q. hulp nodig is, schakelen wij de hulp in van het ondersteuningsplatform. Diverse 
deskundigen kunnen de leerkrachten adviseren en ondersteunen in de aanpak van extra zorg voor 
uw kind. Alle activiteiten die het ondersteuningsplatform ontplooit zijn gericht op de kwaliteit van 
extra zorg, om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk kinderen deze extra zorg op de basisschool 
kunnen ontvangen.  
Als blijkt dat extra hulp vanuit de klas, de school en het samenwerkingsverband niet het gewenste 
resultaat heeft, is het mogelijk dat wij in samenwerking met het ondersteuningsplatform adviseren 
om samen met u te zoeken naar een geschiktere onderwijsvorm voor uw kind. 
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Binnen ons samenwerkingsverband zijn maatschappelijk werkers werkzaam. Zij zijn ook beschikbaar 
voor onze school, ouders en kinderen. In het kader van “school en hulp” heeft de maatschappelijk 
werker een actieve rol binnen het ondersteuningsplatform. Verder kan zij op onze school regelmatig 
beschikbaar zijn voor een persoonlijk gesprek in het kader van hulpvragen, thema- of 
ouderbijeenkomsten. Wilt u de schoolmaatschappelijk werkster spreken, dan kunt u via de intern 
begeleider een afspraak maken. 
 
GGD Gelderland Zuid 
Anneke Jansen is jeugdverpleegkundige bij de GGD Gelderland Zuid. In de basisschoolperiode zal uw 
kind 2 keer gescreend worden. Hierover krijgt u vanuit de GGD verdere informatie toegestuurd. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om buiten deze momenten een beroep te doen op de GGD. Is er een 
vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een afspraak of meer 
informatie? Neem dan contact op met de GGD. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
van 08.00 tot 17.00 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. Op de 
website staat meer informatie over de GGD. 
 

Bibliotheek op school 
Wij hebben op de Gravin een schoolbibliotheek. Kinderen kunnen hier 
boeken lenen die ze op school kunnen lezen. Omdat we het als school 
belangrijk vinden dat er voldoende aandacht blijft voor leesbevordering 
en leesplezier hebben we besloten om, naast onze eigen bibliotheek, 
deel te nemen aan het project; De bibliotheek op school.  
Dat houdt in dat we een intensievere samenwerking tussen de school en bibliotheek Dat houdt in dat 
we een intensievere samenwerking tussen de school en bibliotheek zijn aangegaan rondom lezen en 
mediawijsheid, met als doel kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.  
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Juni 2022  Juli 2022 

1.  1.  

2.   2.  

3.   3.  

4.   4.  

5. Eerste Pinksterdag  5.  

6. Tweede Pinksterdag (kinderen zijn vrij)  6.  

7.  7.  

8.   8.  

9.    9.  

10.  10. 

11.  
11. Schoolreis gr 3 t/m 6 

Kleuters vrij i.v.m. pannenkoekendag. 

12.   12. Start zomerweek 

13.Lees-/mediacoach  13. 

14.   14. Afscheid groep 8 

15.   
15. Laatste schooldag/ pannenkoekendag,   

Kleuters ook op school. 

16. Rapporten mee gr 7/8  16. 

17.   17. 

18.  18. 

19. Vaderdag  19. Zomervakantie t/m 26 augustus 

20.   20. 

21. Rapporten mee gr 1 t/m 6  21. 

22.  22. 

23. Studiedag alle kinderen zijn vrij  23.  

24.   24.  

25.   25.  

26.   26. 

27. Kamp 7/8  27. 

28. Oudergesprekken gr 1 t/m 6  

Kamp 7/8 
 28. 

29. Kamp 7/8  29.  

30.  30. 

  31. 

 


