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Vincent van Goghschool en Stichting Swalm & Roer 

Zakelijke gegevens Vincent van Goghschool 
Basisschool Vincent van Gogh 
Donderbergweg 43, 6044 SX  Roermond 
Telefoon: 0475 – 322232                        
Website: www.vvgoghschool.nl     Facebook:  @vincentvangoghroermond  
 

Directie 
Mw. Cindy Brock (directeur) 
Werkdagen directie:  ma. di. woe.do. 
Spreekuur directie:  Op afspraak, voor eenvoudige vragen mag u ook gewoon  

binnenlopen als de deur van mijn kantoor open staat. 
 

Zakelijke gegevens Stichting Swalm & Roer 
De Vincent van Goghschool valt onder het bestuur van Stichting Swalm & Roer. Stichting 
Swalm & Roer is verantwoordelijk voor de aansturing van 23 scholen voor primair 
onderwijs in de gemeenten Roermond en Roerdalen met in totaal 5.568 leerlingen en 
circa 550 medewerkers.  
Stichting Swalm en Roer  
Roerderweg 35, Postbus 606, 6040AP  Roermond 
Tel: 345830   email: info@swalmenroer.nl 
Dhr. J.L de Vriend      voorzitter College van Bestuur 
De Stichting kent een Raad van Toezicht (RvT). Deze houdt toezicht op het beleid van het 
College van Bestuur (zie schoolgids). 

Klachtenregeling 

In de schoolgids vindt u informatie over de klachtenregeling. M.i.v. schooljaar 2016-2017 
is mw. Monique de Waard-Sloots vertrouwenspersoon voor ouders bij klachten. Zij is 
bereikbaar via: info@knopom.com of 06-17107043. 
 

Het team en de groepen 
0 Mw. Jeanne Custers & Mw. Lara van Wandelo & een pedagogisch medewerker  

van SKR 
1-2A Mw. Nicole Smits  & Mw. Steffie Thoone 

1-2B Mw. Rianne Roumen &  Mw. Ankie Coninx       
1-2C Mw. Michon Schouenberg & Mw. Jolanda Maas  
3A Mw. Jennifer Kleukers & Mw. Ineke Heitzer & Mw. Desiree Hoebers  
3B  Mw. Loes Jans & Mw. Cécile Stoks    
4A Mw. Micha van Avesaath & Mw. Riek Teeuwen 
4B Dhr. Frans van de Laar & Mw. Riek Teeuwen 
5 Mw. Lenie van der Sommen & Mw. Marlou Borg 
6-7A Mw. Monique Claessens & Mw. Merima Saric & Mw. Carin Cox  
6B Mw. Cissy Temme & Mw. Carin Cox 
7B Mw. Liesbeth Jabaaij & Mw. Carin Cox       
8A Dhr. Gert-Jan Marsman & Mw. Denise Nizet 
8B Dhr. Matty Beckers & Mw. Sanne Reijans & Dhr. Gert-Jan Jans   
 
Plusklas Mw. Nicole Bronzwaer   
 

Overige taken & specialisaties teamleden: 
Ondersteuning directie: Mw. Angelique Smeets   
Intern begeleiders: Mw. Liesbeth Houben & Mw. Nanneke Toorop & Dhr. Matty Beckers 
Coördinator onderbouw: Mw. Michon Schouenberg   
Coördinator middenbouw: Mw. Riek Teeuwen  
Coördinator bovenbouw: Dhr. Matty Beckers 
Schakeltijd: Mw. Saskia Moris  
Coördinator ICT & W&Tk: Dhr. Gert-Jan Jans    
Coördinatoren woordenschat: Mw. Michon Schouenberg & Mw. Nicole Bronzwaer 
Coördinator cultuur: Mw. Steffie Thoone 
Leescoördinatoren: Mw. Ineke Heitzer & Mw. Marlou Borg & Mw. Desiree Hoebers 
Coördinator verkeer: Mw. Liesbeth Jabaaij 
Coördinator Stagiaires: Mw. Michon Schouenberg     
Opvang Nieuwkomers: Mw. Monique Claessens & Mw. Angelique Smeets  
Rots & water: Mw. Jennifer Kleukers, Mw. Sonja Geelen 
Evenementen:Mw. Marlou Borg & Dhr. Gert-Jan Jans 
Specialisten rouwverwerking: Mw. Marlou Borg en Dhr. Gert-Jan Marsman 
Rekencoördinator: Mw. Sanne Reijans 
Vertrouwenspersonen voor de kinderen: Mw. Loes Jans en Dhr. Gert-Jan Marsman 
Respectcoördinatoren: Mw. Marlou Borg en Mw. Cécile Stoks 
Informatie over KIES via CJG en/of Mw. Michon Schouenberg 
Vakdocent gym: Dhr. Ka Wah Mok & Ralph Roubroek. Muziek: Mw. Lara van Wandelo 
Administratie: Mw. Mandy Jacobs    
Conciërge: Dhr. Ibrahim Dervisic 
Onderwijsondersteuning/receptie: Mw. Natasja Slaats 

http://www.vvgoghschool.nl/
mailto:info@knopom.com
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Vakanties, schooltijden, continurooster en pauzes 

Vakanties en vrije dagen 
- Vakanties en vrije dagen in schooljaar 2018-2019 
Herfstvakantie:   15-10-2018 t/m 19-10-2018 
Kerstvakantie :   24-12-2018 t/m 04-01-2019 
Carnavalsvakantie: 04-03-2019 t/m 08-03-2019 
Voorjaarsvakantie: 22-04-2019 t/m 03-05-2019 
Zomervakantie:  08-07-2019 t/m 16-08-2019 
Tweede Paasdag:  22-04-2019 
Hemelvaart:  30-05-2019 t/m 31-05-2019 
Tweede Pinksterdag: 10-06-2019 
 
- Studiedagen team in schooljaar 2018-2019 
Dinsdag 21 augustus 2018 
Woensdag 3 oktober 2018 
Donderdag 1 november 2018 
Donderdag 6 december 2018 
Maandag 4 februari 2019 
Maandag 11 maart 2019 
Woensdag 5 juni 2019 
Dinsdag 11 juni 2019 
Vrijdag 5 juli 2019 
 

Schooltijden, pauzes en continurooster 
Ma., di. en do.:  08.30 – 14.45 uur 
Wo. en vrij.:  08.30 – 12.30 uur 
Woensdagmiddag en vrijdagmiddag is voor alle leerlingen vrij! 
 
Met ingang van schooljaar 2017-2018 hanteren we in alle groepen, met uitzondering voor 
de peuters van de 0-groep, een continurooster. Dat betekent dat alle leerlingen op 
maandag, dinsdag en donderdag overblijven en lunchen op school. Ze gaan in de 
middagpauze niet naar huis.  
Het continurooster is in schooljaar 2018-2019 gratis. 
 
De kinderen brengen op die dagen van thuis een gezond lunchpakket, eten en drinken 
mee en eten rond 12.00 uur met de leerkracht in de klas. Na het eten gaan de leerlingen 

een half uur onder begeleiding buiten spelen. Elke ochtend is er voor alle groepen ook 
nog 15 minuten pauze. 
  

Eten en drinken op school 
Het is de bedoeling dat de kinderen thuis hebben ontbeten voordat ze naar school 
komen. In de ochtendpauze is er dan nog voor elke klas gelegenheid om wat gezonds te 
eten en te drinken. In de onderbouw gebeurt dit gezamenlijk in de groep. De groepen 3 
tot en met 8 nemen het eten en drinken mee naar buiten.  
 
We vinden het fijn als u brood of fruit meegeeft. Frisdrank, prik, chips of snoep zijn niet 
toegestaan op school. I.v.m. afval is het niet toegestaan om pakjes of blikjes drinken mee 
naar school te nemen. Gebruik hiervoor een afsluitbare beker, flesje of bidon. De 
kinderen hebben op school allemaal een bidon om water te drinken. Extra drinken 
meegeven voor de pauze is dus eigenlijk niet nodig. 
 
Op maandag, dinsdag en donderdag is het handig om het eten en drinken voor de 
ochtendpauze en de lunch apart te verpakken. Hiermee voorkomt u dat uw 
zoon/dochter alles opeet in de ochtendpauze.  
 

Inloopmoment en ophalen na schooltijd 
’s Ochtends om 08.20 uur gaat de eerste bel. De leerlingen en ouders van alle groepen  
zijn vanaf dat moment welkom in de klas. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en is iedereen 
in de klas. De lessen starten nu. Wij verzoeken de ouders hier rekening mee te houden en 
het lokaal op dat moment te verlaten.  
De ouders van de kinderen in de 0-groep zijn van harte uitgenodigd om ’s morgens tot 
8.45 uur  in de klas te blijven.  
 
Wanneer de lessen eenmaal begonnen zijn, kunnen ouders en leerlingen alleen nog maar 
binnen komen via de hoofdingang. De school is verplicht om veelvuldig te laat komen te 
melden bij de leerplichtambtenaar. 
 
Na schooltijd halen de ouders de kinderen van de groepen 0, 1,en 2 op uit de klas. De 
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 worden door enkele leerkrachten naar buiten 
begeleid. Dit om te voorkomen dat er ‘vreemden’ onopgemerkt  het gebouw kunnen 
binnenkomen.  
 

Surveillance 
Een kwartier voor aanvang van de school (8.15 uur) is er toezicht op de speelplaats. Voor 
de ouders geldt een vriendelijk verzoek om hier rekening mee te houden. Laat uw kind 
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dus niet te vroeg naar school komen. In de ochtendpauze en de middagpauze is er ook 
toezicht op de speelplaats. 
 

Schoolafspraken 

Schoolafspraken 
 
LUISTER NAAR ELKAAR 
 
 
 

   IK BEN IK, JIJ BENT JIJ EN SAMEN ZIJN WE WIJ 
 
 

 
GEEF ELKAAR COMPLIMENTEN 
  
 
 

De kapstokafspraken (zie voorbeeld hierboven) vormen  een kader waarmee we situaties 
met kinderen bespreken.  Zo stimuleren we positief gedrag en leren kinderen zelf om tot 
oplossingen te komen. We hebben 11 afspraken die de komende jaren leidend zullen zijn. 
U vindt deze afspraken terug naast alle ingangen van de school en in de klassen. 
We koppelen deze afspraken aan de gouden weken. De gouden weken zijn de eerste 6 
weken van het nieuwe schooljaar. In de gouden weken is er aandacht voor de 
groepsdynamiek en ieders plek in de groep.  
  
Deze  kapstokafspraken en de gezamenlijke pedagogische visie worden door alle 
ketenpartners gedragen en zijn leidend binnen IKC ‘de Donderberg’.  
De kapstokafspraken hanteren we niet alleen in het gebouw, maar ook buiten, op de 
speelplaats, het Cruijfcourt en andere plaatsen waar we met onze kinderen komen.  
 
Op school hanteren we een anti-pestprotocol dat ter inzage ligt bij de directie. Daarnaast 
zijn er twee teamleden opgeleid tot respectcoördinator. Zij hebben een adviserende, 
coördinerende rol. Wanneer nodig treden zij als bemiddelaar op. 
 

Fietsenstalling & speelplein 
De hoofdingangen van het schoolplein zijn de toegangspoorten ter hoogte van de 
speeltuintjes. Kinderen die met de fiets naar school komen plaatsen hun fiets in de 
fietsenstalling op het schoolplein en sluiten de fiets af. Ouders plaatsen hun fietsen buiten 
het hekwerk in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Het plaatsen van de fietsen gebeurt 
altijd op eigen risico. I.v.m. de ruimte in de fietsenstalling mogen alleen de kinderen die 
echt veraf wonen met de fiets naar school komen.  
 

Roken / rookverbod 
In alle openbare gebouwen geldt tegenwoordig een rookverbod. Zo ook in en om onze 
school. Bezoekers en ouders die wensen te roken dienen dit buiten de schoolpoorten te 
doen. 

Informatie voor ouders  

Informatie-uitwisseling  

Wij vinden het erg belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over wat er allemaal op 
school gebeurt en hoe het met uw kind gaat. 
 Met alle ouders van kinderen die tijdens het schooljaar instromen, wordt na + 4 

weken een intakegesprek gehouden door de groepsleerkracht. 

 Aan de start van het schooljaar organiseren wij een informatieavond. U krijgt 
dan informatie over de Vincent van Goghschool. Ook informeren de 
groepsleerkrachten u over groepsgerelateerde zaken.  

 Een aantal maal per jaar zijn er inloopmomenten voor ouder(s)/verzorger(s). U kunt 
dan tijdens lestijd een kijkje in de groep van uw kind(-eren) nemen. De datums kunt u 
terugvinden in onze nieuwsbrieven die iedere maand op Isy geplaatst worden. 

 Drie keer per jaar  voeren de leerkrachten oudergesprekken met alle ouders om over 
hun kinderen te praten. De 1e gesprekken zullen met name over sociaal-emotionele 
aspecten gaan. In de 2e en 3e gespreksrondes zullen ook de resultaten worden 
besproken.  

 In alle groepen is er iedere ochtend inloop. Kinderen en ouders zijn vanaf 8.20 uur 
welkom in de klas. Om 8.30 uur starten de groepen met hun programma. In de 
groepen 1 t/m 3 is er wekelijks een leesinloop.  

 Wilt u een uitgebreider gesprek, dan is het fijn als u een afspraak maakt. Bij voorkeur 
vindt deze afspraak na schooltijd plaats. 
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 We informeren u over allerlei zaken via ISY, de schoolkalender, de schoolgids, de 
koffie-uurtjes, de oudergesprekken, onze website en onze nieuwsbrief ’t 
Zonnebloempje.  

 

Schoolgids & schoolkalender 
De schoolgids bevat informatie over waar de school voor staat, wat de doelstellingen en 
werkwijzen zijn, hoe wij met elkaar omgaan, hoe de zorg is georganiseerd en over de 
accenten die we in ons onderwijs leggen. Daarnaast staat er ook algemene informatie in.  
De schoolkalender maakt deel uit van de schoolgids en wordt jaarlijks aangepast. U vindt 
de schoolgids en de schoolkalender op onze website: www.vvgoghschool.nl  
Indien u een papieren versie van de schoolgids of de kalender wenst te ontvangen, kunt u 
dit doorgeven aan de directie. 
 

Bereikbaarheid ouders 
Het komt regelmatig voor dat we ouders niet kunnen bereiken omdat we onjuiste 
telefoonnummers hebben. We vragen u dan ook nadrukkelijk nieuwe telefoonnummers 
(en reservetelefoonnummers) meteen door te geven aan de groepsleerkracht. 
 

Foto’s voor onderwijskundige activiteiten 
Regelmatig worden op school foto’s gemaakt voor o.a. de website en de schoolgids. Sinds 
25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing (AVG) . U 
ontvangt daarom in de eerste schoolweken een formulier waarop u een aantal zaken 
betreffende de AVG kunt aangeven, bv. dat u niet wilt dat uw kind/kinderen zichtbaar op 
de foto’s staan. 
Dit formulier dient ondertekend weer ingeleverd te worden en is geldend voor het hele 
schooljaar 2018-2019. 

Oudervereniging en medezeggenschap 

Oudervereniging (OV) Vincent van Goghschool 

Voorzitter:  Mw. A. Bongartz   
Penningmeest./secret.: Mw. N. Slaats (vanuit school) 
Leden:   Mw. Mergelsberg  
    Mw. M. van Ingen  
 Mw. N. Mahnin  
   Mw. N. Massy (ondersteunend) 

Ouderbijdrage 
De OV vraagt een vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten die niet vanuit de overheid 
worden gefinancierd. Dit zijn bijvoorbeeld: Suikerfeest, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, 
de schoolreis en de schoolverlatersactiviteiten. Aan het begin van het schooljaar wordt u 
middels een brief over de ouderbijdrage geïnformeerd. Zonder uw ouderbijdrage zijn wij 
niet in de gelegenheid deze activiteiten te organiseren. 
 

Activiteiten oudervereniging 
De oudervereniging ondersteunt de school bij allerlei activiteiten zoals: 

- Sinterklaas   -  Suikerfeest 
- De van Goghdag  - Kerstmis 
- Carnaval  - Hoofdluiscontrole 
- Pasen   -    Activiteiten laatste schoolweek 

De vergaderdatums van de oudervereniging in schooljaar 2018-2019 kunt u vinden in 
onze maandelijkse nieuwsbrieven op Isy. De vergaderingen zijn openbaar, dus loop gerust 
een keer binnen. 
 

Medezeggenschap (MR en GMR) 
Op schoolniveau worden de schoolspecifieke beleidszaken besproken tussen directeur en 
MR (MedezeggenschapsRaad); op stichtingsniveau is de GMR (Gemeenschappelijke 
MedezeggenschapsRaad) de gesprekspartner van het college van bestuur. Iedere school 
heeft verplicht een MR. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken 
zoals: verbeteringen in het onderwijs, de keuze van een lesmethode, vaststellen van 
vakanties en vrije dagen etc. In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de 
oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding) 
Bij sommige onderwerpen kan de MR alleen een advies uitbrengen, bij andere zaken mag 
een besluit pas worden uitgevoerd na instemming door de MR. De vergaderingen van de 
MR zijn openbaar. De vergaderdata van de MR staan in de nieuwsbrieven, die iedere 
maand op Isy geplaatst worden. De GMR is een advies- en instemmingorgaan. Enerzijds 
adviseert zij het college van bestuur gevraagd en ongevraagd, anderzijds geeft of weigert 
zij instemming aan stichtingsbeleid. De GMR bestaat uit een personeelsgeleding en een 
oudergeleding. 
Samenstelling MR:  
Voorzitter: Mw. J. Custers (leerkracht)  
Leden:  Mw. L. Jans (leerkracht), mw. N. Smits (leerkracht),  
   mw. Turan (ouder), Mw.I.Rahem (ouder), mw. Mesbahi (ouder) 
 
Samenstelling GMR: 
Mw. Nicole Bronzwaer en mw. Sonja Geelen, leerkrachten aan onze school, en mw. 
Mesbahi, ouder van leerlingen op onze school, maken deel uit van de GMR.  

http://www.vvgoghschool.nl/
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Schoolzwemmen & gymlessen 

Schoolzwemmen 
In schooljaar 2018-2019 is er geen schoolzwemmen omdat de Gemeente Roermond voor 
het schoolzwemmen voor de groepen 4 geen subsidie meer verstrekt.  
 

Gymlessen groep 3 t/m 8 
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen in schooljaar 2018-2019 op dinsdag of 
vrijdag gymles van een vakleerkracht, dhr. Ka Wah Mok op dinsdag en dhr. Ralf Roubroek 
op vrijdag. De groepsleerkrachten zijn tijdens de lessen aanwezig en ondersteunen de 
vakleerkracht. De gymlessen vinden plaats in sporthal Donderberg.  
 
Dinsdag:  De groepen 5, 6a, 6b,, 7a, 7b, 8a en 8b 
Vrijdag:  De groepen 3a, 3b, 4a en 4b. 
 
De kinderen van groep 3 t/m 8 dragen sportkleding tijdens de gymles: T-shirt, sportbroek 
(lang of kort), gymschoenen (liefst met klittenband). I.v.m. veiligheid is het dragen van 
sieraden tijdens de gymles niet toegestaan. Wanneer uw kind niet kan deelnemen aan de 
gymles verwachten wij voor aanvang van de gymles een briefje van de ouders met 
vermelding van de reden.  

 

Gymlessen onderbouw 
De leerlingen van de groepen 0, 1 en 2 krijgen meerdere malen per week gymlessen in de 
speelzaal. De gymschoenen, met klittenband, blijven daarom het hele schooljaar op 
school.  

Belangrijk om te weten 

Inschrijving en plaatsing leerlingen 
Nieuwe leerlingen kunnen aangemeld worden via het centrale aanmeldpunt. 
Ouders/verzorgers kunnen hiervoor een telefonische afspraak maken via tel. nr. 0475-
322232. Hierna volgt een gesprek en rondleiding met directie of IB.  
Indien er geen sprake is van verhuizing kunnen de kinderen van de basisscholen in de 
omgeving – alleen na overleg met de andere school – ook worden toegelaten.  
 

Sinds maart 2016 heeft de Vincent van Goghschool in samenwerking met de Stichting 
Kinderopvang Roermond (SKR) een 0 -groep gerealiseerd. Dit is een groep waarin peuters 
(die zijn aangemeld bij SKR) vanaf 3 jaar en 6 maanden samen spelen, leren en 
ontwikkelingsactiviteiten ondernemen met de instromende 4-jarigen. In de 0- groep 
neemt het spelenderwijs werken aan taalontwikkeling een centrale rol in. Er wordt 
gewerkt conform de SLO en CED doelen. 
Kleuters die na 1 oktober 4 jaar worden, worden geplaatst  in deze 0-groep. De leiding van 
deze groep berust bij een leerkracht van de Vincent van Goghschool en een pedagogisch 
medewerkster van SKR. De peuters bezoeken deze 0-groep 10 uur per week (3 of 4 
dagdelen). Plaatsing in de 0 -groep is in principe mogelijk voor peuters die zijn 
aangemeld op de Vincent van Goghschool. Voorwaarde is wel dat de kinderen zindelijk 
zijn en dat evt. lopende zorgtrajecten zijn afgerond alvorens de kinderen geplaatst 
worden in de 0 groep.  
 
Voor verdere informatie over de procedure van plaatsing van nieuwe leerlingen verwijzen 
wij u naar de schoolgids. 
 

Leerplicht en verlof aanvragen 
Uw kind kan vanaf het vierde jaar naar onze school gebracht worden. De leerplicht begint 
op de eerste dag van de nieuwe maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Dat wil zeggen 
dat vanaf het vijfde jaar uw kind verplicht is om naar school te gaan. 

 
Wij krijgen nogal eens het verzoek van ouders om kinderen buiten de schoolvakanties vrij 
te geven. Soms worden we wel eens voor een voldongen feit gesteld. De vakantie is al 
opgenomen en besproken. Wij vinden het ernstig dat kinderen midden in het jaar 
verzuimen. Nog vervelender is het als dit aan het einde van het schooljaar gebeurt.  
Samen heb je een jaar gewerkt en gespeeld en samen moet je het jaar af kunnen sluiten. 
Wij zijn als school verplicht ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar van de 
Gemeente Roermond mede te delen.  
 Alleen in uitzonderlijke gevallen mag de directeur verlof geven. 
 Verlof gedurende de eerste twee lesweken van het schooljaar is uitgesloten.  
 Voor vakantie wordt in principe nooit verlof verleend! De vakantieperiodes kunt u 

vinden in deze schoolgids en in de schoolkalender. 
In al deze gevallen geldt, dat de directie de eventuele toestemming schriftelijk geeft na 
een schriftelijk verzoek van de ouders/ verzorgers. In de schoolgids kunt u uitgebreide 
informatie over het aanvragen van verlof vinden. 
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Ziekmelding en afspraken bij tandarts, dokter, etc. 
Ziekmeldingen dienen altijd door de ouders schriftelijk (niet via e-mail!) of telefonisch 
gemeld te worden en wel vóór aanvang van de lestijd, dus tussen 8.00 uur en 8.30 uur. 
Wanneer uw kind niet wordt afgemeld, zal school de ouder(s)/verzorger(s) bellen.  
Wij verzoeken u om afspraken bij tandarts, orthodontist, therapeut, arts, etc. zoveel 
mogelijk buiten de schooltijden te maken zodat uw zoon/dochter geen lessen hoeft te 
missen.  
 

Vervanging zieke leerkracht 
Als een groepsleerkracht afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte, zorgt de school er in 
principe voor, dat er in de groep van de afwezige collega een vervanging wordt geregeld, 
zodat het onderwijsleerproces gewoon doorgang kan vinden.  
Als het aantrekken van vervanging problemen oplevert, bestaat er een stappenplan, 
waarin precies omschreven is, welke stappen een school kan en moet zetten om alsnog 
vervanging voor de zieke te kunnen regelen.  
In principe worden geen kinderen naar huis gestuurd. Maar mocht al het mogelijke 
gedaan zijn en er toch geen vervanging geregeld kan worden, dan is er volgens de 
richtlijnen van de inspectie een stappenplan afgesproken, waarbinnen nooit de eerste 
schooldag van de ziekte, maar na vooraankondiging op de tweede dag een klas 
noodgedwongen naar huis kan worden gestuurd. Hopelijk zal het nooit nodig zijn.  
Ter inzage is voor belangstellenden het stappenplan bij de directie beschikbaar. 

Diversen 

Verjaardagen en trakteren 
De verjaardag is voor ieder kind een belangrijke dag. Ook op school wordt uw kind die dag 
in het zonnetje gezet. Dit doen we, afhankelijk van leeftijd en wens van de leerlingen, 
d.m.v. bijvoorbeeld een kroon, zingen, felicitaties, kiezen van een activiteit, versiering in 
de klas.  
M.i.v. schooljaar 2017-2018 is trakteren niet meer toegestaan. De reden hiervan is dat 
we het vignet ‘Gezonde school’ voeren, we een JOGG-school zijn en we constateerden dat 
er grote verschillen waren in de wijze van trakteren.  Deze wijziging is met instemming 
van de MR ingevoerd.  
Op school wordt er ook aandacht besteed aan de verjaardagen van de leerkrachten. Het is 
echter niet de bedoeling dat u cadeaus gaat kopen. Een tekening of kaartje wordt erg 
gewaardeerd. 
 

Plusklas – ’t Zonnebloematelier 
Onze school besteedt ook nadrukkelijk aandacht aan het meer- en hoogbegaafde kind. In 
het Zonnebloematelier (de plusklas) worden kinderen geprikkeld om goed na te denken 
over allerlei uitdagende vraagstukken.  Op woensdag wordt de plusklas bezocht door 
leerlingen uit de groepen 7 en 8; op donderdagochtend zijn de leerlingen uit de groepen 5 
en 6 aan de beurt. Geselecteerde leerlingen uit de groepen 4 krijgen een middag per week 
begeleiding. Hierbij staan de executieve functies vooral centraal. Er wordt gewerkt met 
materialen waarbij de leerlingen zelf veel moeten onderzoeken. Hierbij gaat het niet 
alleen om de oplossing, maar ook om de manier waarop de oplossing wordt gevonden. De 
kinderen bedenken zelf op een creatieve manier hoe ze de onderzoeksvragen gaan 
oplossen. Dit bespreken ze in het atelier met de leerkracht en de leerlingen. Ze leren een 
eigen mening te vormen en om te gaan met kritiek. Het ‘leren leren’ en het leren plannen 
staat ook wekelijks op de agenda. 

 

Rots & Water 
In schooljaar 2016-2017 zijn we met een aantal groepen van start gegaan met de 
methode Rots en Water. Komend schooljaar krijgen alle groepen deze training.  
Maar wat is Rots en Water? Rots en water is een methode om sociale vaardigheden te 
trainen en te ontwikkelen. Dat wil zeggen: je leert lichamelijk stevig staan, waardoor je 
ook stevig wordt op mentaal en sociaal gebied. Op deze manier bouw je aan zelfreflectie, 
zelfbeheersing en zelfvertrouwen en vanuit hier werk je weer aan veiligheid, assertiviteit, 
communicatie, zelfbewustzijn en zelfontwikkeling.  
Door sportieve opdrachten leren de kinderen de sterke en zwakke punten van de Rots en 
de Water houding. De Rotshouding leert om op jezelf te vertrouwen en je eigen weg te 
durven kiezen. De rots staat voor je eigen mening en standpunt. Je leert een stevige basis 
te hebben en op te komen voor jezelf. Bij de waterhouding staan samenwerken, 
vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal.  
Voor meer informatie kunt u terecht bij juffrouw Sonja en juffrouw Jennifer. U kunt ook 
een kijkje nemen op de website www.rotsenwater.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rotsenwater.nl/
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Gevonden voorwerpen 
Om de school netjes te houden verzamelen we gevonden voorwerpen in een mand of krat 
bij de balie aan de hoofdingang. Vraag de conciërge of administratief medewerkster 
wanneer u iets kwijt bent. Enkele malen per jaar zullen wij de krat/mand opschonen. 
 

Reshare kledingcontainer 
Ook dit jaar staat er structureel een Reshare kledingcontainer op het schoolplein. Hierin 
kunt u kleding (in zakken) en schoenen (aan elkaar gebonden) deponeren. De school kan 
hiermee een leuk centje sparen voor activiteiten of middelen voor de leerlingen. 

 

Hoofdluis 
Hoofdluis komt nog steeds met enige regelmaat voor op school. Telkens wanneer dit 
wordt geconstateerd, stellen wij de ouders van de betreffende leerling/groep hiervan op 
de hoogte middels een informatieve brief waar u informatie vindt op welke manier dit 
probleem kan worden bestreden / voorkomen. Sinds enkele jaren controleert het 
“kriebelteam” na elke vakantie de hoofden van alle kinderen op hoofdluis. Het 
kriebelteam werkt volgens het hoofdluis-protocol en houdt zich aan de daarbij horende 
afspraken. Het protocol ligt op school ter inzage.  
Op de dagen dat de controles plaatsvinden, vragen wij u erop toe te zien dat uw kind geen 
gel of ander haarplakmiddel gebruikt. In de nieuwsbrieven kunt u lezen wanneer de 
controles plaatsvinden. 
 

Aansprakelijkheid  
Als uw kind op school schade oploopt of veroorzaakt, zal de vraag wie aansprakelijk is niet 
altijd gemakkelijk te beantwoorden zijn. Redelijkheid en billijkheid zijn twee belangrijke 
zaken hierbij. Er kunnen zich ook situaties voordoen waarbij u als ouders aansprakelijk 
gesteld kunt worden. In dat geval brengt uw eigen WA verzekering (wettelijk 
aansprakelijk) meestal uitkomst. De school is nooit aansprakelijk voor het kwijtraken van 
of schade aan spullen die uw kind ongevraagd mee naar school brengt. Laat waardevolle 
zaken dus thuis!! Als we schooluitstapjes maken met autovervoer door ouders, dan gaan 
we er van uit dat deze ouders zelf een inzittendenverzekering hebben afgesloten. De 
Stichting S&R heeft een ongevallen- en aansprakelijkheid verzekering afgesloten. 
 
 
 
 

Partners 

Buitenschoolse opvang 
Stichting S&R heeft met Stichting Kinderopvang Roermond (SKR) afspraken vastgelegd in 
het kader van de buitenschoolse opvang. Voor de organisatie en de inhoud van deze 
opvang is SKR verantwoordelijk. Indien u voor één of meerdere kinderen buitenschoolse 
opvang wenst, kunt u de website raadplegen onder www.kinderopvangroermond.nl  
Indien u interesse heeft in hun dienstverlening maak dan een afspraak met een van de 
medewerkers van de afdeling Voorlichting en Service gevestigd in het Centraal Bureau 
Neerstraat 61, telefoon 337049. Deze afdeling is dagelijks beschikbaar van 9.00 uur tot 
17.00 uur, ook in vakantieperioden. Helaas nemen er te weinig kinderen van onze school 
deel aan buitenschoolse opvang om op school zelf een buitenschoolse opvang te kunnen 
starten. 
 
Mochten er in de toekomst meer ouders gebruik gaan maken van buitenschoolse opvang 
dan zullen we opnieuw de mogelijkheden bekijken om deze opvang op school te 
realiseren. 
 

Peuterspeelzaal 
Binnen onze school werken we nauw samen met Peuterspeelzaal ‘Hummeltjeshonk’. Dit 
bevordert een goede doorstroom van de kinderen van de peuterspeelzaal naar de 
basisschool. Er vindt een warme overdracht plaats van de kinderen. De wijze van 
samenwerking tussen school en de peuterspeelzaal vindt plaats volgens het VVE-
jaarwerkplan. Daarnaast hebben we meerdere keren per jaar een gezamenlijk overleg. 
We organiseren gezamenlijke activiteiten zoals bv. een herfst- en voorjaarswandeling, een 
picknick en een paasontbijt.  
 

Jeugdgezondheidszorg (GGD) 
U kunt in onze schoolgids en op onze website informatie over de GGD vinden. Hierin staat 
beschreven waarvoor u bij de GGD terecht kunt en hoe ze te werk gaan. Indien u meer 
informatie over de GGD wilt hebben, kunt u de website van de GGD raadplegen of 
telefonisch contact opnemen met de GGD: 088-1191200. 
Vanuit de GGD is een logopediste aan school verbonden. Zij screent de kinderen met 
spraak- / taalproblemen waar nodig en heeft, via de huisarts, de mogelijkheid uw kind 
door te verwijzen naar een logopedistenpraktijk.  
 
 

http://www.kinderopvangroermond.nl/
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Logopedie 
Op de Vincent van Goghschool is een aantal dagdelen per week iemand van 
logopedistenpraktijk Logopedica werkzaam. Dit zijn juf Tessa en juf Angelique. U bent 
echter zelf vrij in het kiezen van een logopedistenpraktijk. 

CJG 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt verschillende vormen van 
opvoedondersteuning aan ouders en jeugdigen (van zwangerschap tot 23 jaar). Ze geven 
informatie en advies, verzorgen themabijeenkomsten en workshops en bieden 
persoonlijke ondersteuning. Je hebt voor het Centrum voor Jeugd en Gezin geen 
verwijsbrief nodig.   

Aan elke school is een medewerker vanuit het CJG verbonden. Het contact met de jeugd- 
en gezinswerker is laagdrempelig. Zowel school als ouders kunnen initiatief nemen in het 
contact. Ouders worden (altijd) betrokken bij het bespreken van de casus van hun zoon of 
dochter en er zijn in principe geen wachtlijsten. Onze contactpersoon is Mw. Imke Syben. 
Zij verzorgt elke dinsdag van 8.30 uur tot 9.30 uur een spreekuur op onze school.  

Overig contact CJG:  info@cjgml.nl  T: 088-43 88 300 (werkdagen tussen 08:30-17:00 uur)  

Vrouwencentrum Maximina en Wel.kom: Taallessen voor ouders 
Ook dit schooljaar wordt Nederlandse taalles aangeboden aan moeders van kinderen van 
onze school. Wekelijks komt een vrijwilligster van het Vrouwencentrum Maximina.  
Dit schooljaar is er ook een taalklas voor vaders. Deze taalklas wordt aangeboden door 
Wel.Kom. Aan de hand van thema’s leren de ouders stap voor stap Nederlands begrijpen 
en praten. Loop voor meer informatie even binnen, wij vertellen u graag waar en hoe u 
zich kunt aanmelden. 
 

Cesartherapie 
Wanneer er een vermoeden is van motorische problemen, kan er een motorisch 
onderzoek worden gedaan door de kinderoefentherapeut Antonie Corbeij, die op 
maandagmiddag aanwezig is op onze school. De resultaten van het onderzoek komen in 
een verslag. De huisarts bepaalt uiteindelijk of er therapie nodig is. Oefentherapie wordt 
vergoed door de ziektekostenverzekering. Wanneer Cesartherapie wordt geadviseerd, 
stelt de therapeut een behandelplan op, waarbij wordt uitgegaan van een individuele 
situatie en de mogelijkheden van het kind. Ook begeleidt dhr. Corbeij het project 
Move2Play: Samen bewegen (in de speelzaal van school) voor leerlingen met motorische 
problemen of overgewicht. 
 

Bibliotheek 
De school is lid van de bibliotheek. In schooljaar 2013-2014 is er een afdeling van de 
bibliotheek in ons schoolgebouw gerealiseerd. Hierdoor beschikken we over een eigen 
schoolbibliotheek. Alle leerlingen maken hier gebruik van. Ook de leerkrachten maken 
gebruik van deze schoolbibliotheek. Wij juichen het toe als onze leerlingen ook zelf 
boeken lenen in de stadsbibliotheek, hier is een breder leesaanbod aanwezig. Weet u dat 
dit voor basisschoolleerlingen gratis is? 
 

Jongerencentrum Gotcha! 
Meerdere dagen in de week is Gotcha geopend voor de jeugd vanaf 8 jaar, om te 
ontmoeten en voor verschillende activiteiten zoals koken en tekenen. Naast de gezellige 
samenkomst staan jongerenwerkers Jerrel en Aukje altijd klaar om een goed gesprek te 
voeren met de kinderen of ouders, als zij daar behoefte aan hebben. Sommige dingen zijn 
nu eenmaal lastig om te vragen aan een ander en dan bieden zij een luisterend oor.  
Jongerenwerkers Lennart en Chaymaa zijn veel te vinden in de hele Donderberg.  Door 
contact met jongeren te leggen kijken zij of er behoefte is aan activiteiten of andere 
ondersteuning. Gotcha heeft een nieuwe activiteitenzaal waar veel leuke dingen 
georganiseerd zullen worden, voor de hele wijk! Loop gewoon eens binnen! Iedereen is 
van harte welkom!  
 
 
 
 
 
 
 
Jerrel Slager Aukje van Weert Lennart Togni Chaymaa Bellakhal 
06-52562821 06-52562888 06-52562836 06-21124956 
 

 

Schatkist / Pleinspelen 
Ook dit schooljaar kunnen alle leerlingen van de Vincent van Goghschool op maandag van 
14.45 uur tot 17.00 uur deelnemen aan Schatkist. Onder toezicht van Wel.kom en enkele 
vrijwilligers kunnen de kinderen dan heerlijk met allerlei materialen spelen op het 
schoolplein. Deelname kost slechts 1 euro per jaar. 
 

IMC Basis  
Gewoon doen. Ontdekken! Misschien vind je iets wel zó leuk, dat je er steeds beter in wilt 
worden. In onze complexe maatschappij, waarin het maken van keuzes meer dan ooit 
centraal staat, is het fijn om op jonge leeftijd al te weten wat je graag doet, of juist niet. 
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Daarvoor moet je ervaringen opdoen. Dingen zien, horen en doen. Je nieuwsgierigheid 
volgen en vragen stellen.   

IMC Basis brengt de maatschappij in de klas. Gedurende twee jaar krijgen onze leerlingen 
van groep 7 en 8 een breed pakket van nieuwe vakken aangeboden door vrijwillige 
vakexperts. Per schooljaar komen ongeveer 10 vakgebieden in 30 lesweken aan bod. 
Excursies naar de werkplek van gastdocenten vormen een wezenlijk onderdeel van de 
vakken. Leerlingen bezoeken bijvoorbeeld een rechtbank, sterrenwacht, ziekenhuis, 
brandweerkazerne en televisiestudio.   

IMC Basis biedt dus aanvullend onderwijs dat wordt aangeboden onder reguliere lestijd 
en in nauwe samenwerking met de school. De IMC Basis coördinator organiseert en is 
kwaliteitsbewaker, de gastdocent geeft de les, de leerkrachten zijn bij de les aanwezig als 
begeleider en integratiebewaker.  

Wilt u ons tijdens de lessen helpen? Dat kan ook. Meld u zich dan aan bij de leerkrachten. 
http://www.vvgoghschool.nl/pagina/404483/IMC+Basis 
https://www.facebook.com/IMCBasisRoermond/ 

Basisschool De Kasteeltuin 
Onze school vormt samen met basisschool de Kasteeltuin, Kind Centrum de Donderberg. 

Wat is een Kind Centrum (KC)?  

Een KC is een ver doorontwikkelde brede school waarin basisonderwijs, kinderopvang en 
peuterspeelzalen inhoudelijk en organisatorisch samenwerken. Zij werken dagelijks in het 
primaire proces aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Op basis van 
behoeften kan de samenwerking zich uitbreiden met vrijetijdsvoorzieningen, 
zorginstelling en cultuurpartners.  

Een Kind Centrum heeft o.a. de volgende kenmerken:  

1. Eén missie en visie:  
Het KC heeft één missie en één visie voor de hele organisatie Iedereen die in het 
KC werkt draagt bij aan de missie van het KC Er is een gemeenschappelijke visie 
op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen Dat is het fundament van 
het KC . Kinderen leren en spelen binnen en buiten schooltijd in het KC en 
kunnen hier hun talenten in de volle breedte ontwikkelen   

2. 0-12 jaar: 

In het KC komen baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar. Zij worden 
vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd en er zijn individuele 
ontwikkelingsplannen.  

3. Breed aanbod: Het KC biedt onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek, spel 
en zorg. Er zijn verplichte, maar ook vrijwillige onderdelen waaruit ouders en 
kinderen kunnen kiezen.  

4. Eén organisatie met één team Leerkrachten, pedagogen, pedagogisch  
medewerkers, vakleerkrachten en ondersteuners vormen één team. Zo nodig 
halen zij deskundigen van buiten. De organisatie heeft één leiding, één beleid en 
is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw.  

 (bron: “een IKC dat staat als een huis”)  

Waarom een KC?  

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een 
kennis- en netwerksamenleving. De huidige leerlingen hebben vaardigheden nodig om 
hierop voorbereid te zijn.  Het aanleren van deze vaardigheden kan niet vroeg genoeg 
beginnen.  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/IMCBasisRoermond/
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Zijn er vragen?  
Is iets niet duidelijk? Wilt u graag informatie? 

Loop even binnen! 
Wij maken graag een afspraak met u! 

 
 
 

Wij wensen u en uw kind/kinderen  

een prettig en leerzaam  

schooljaar. 

 

TEAM EN DIRECTIE VINCENT VAN GOGH 


