De bewaarkalender
Ieder schooljaar krijgen alle ouders deze “Bewaarkalender”.
De kalender is nuttig om vrije dagen of andere praktische zaken in op te zoeken. Het is
dubbelzijdig en kan bijvoorbeeld met een magneet aan de koelkast gehangen worden.
Aan de ene zijde is het een kalender waarin alle activiteiten en vrije dagen staan vermeld. Aan de
andere zijde vindt u een korte samenvatting met allerlei praktische informatie uit de schoolgids.
Helemaal achterin staan alle handige telefoonnummers vermeld.
Eens in de 4 jaar krijgen ouders een schoolgids. Deze gids is in zijn geheel terug te vinden op onze
schoolsite: www.cjetses.nl. Schooljaar 2012-2013 is de laatste papieren versie verschenen.
Aan het eind van ieder schooljaar wordt tevens het jaarverslag geschreven dat ter inzage op school
aanwezig is.
Verder ontvang u eens per maand een digitale nieuwsbrief met een maandplanner en leuke
informatieve of verhalende stukken over ons activiteiten- en lesaanbod. U kunt zich opgeven door
een mail te sturen aan: info@cjetses.nl. ( dit geldt ook voor betrokken opa’s, oma’s of de oppas).
Ik wens iedereen weer een fijn en leerzaam schooljaar toe.

Marit van Gaalen
Locatieleider obs C Jetses
tot 1 augustus 2014
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Schooltijden
Schooltijden groepen 1 t/m 4:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ochtend
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
8.30 – 12.30
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00

Middag
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00

De groepen 1 t/m 4 hebben iedere vrijdagmiddag om 12.00 vrij!
Schooltijden groepen 5 t/m 8:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ochtend
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
8.30 – 12.30
8.30 – 12.00
8.30 – 12.00

Middag
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
13.00 – 15.00

De deur gaat een kwartier voor aanvang van de ochtendlessen open.
We verwachten dat de leerlingen 5 minuten voor aanvang van de les in hun lokaal zijn. Van ouders
wordt verwacht dat zij bij aanvang van de lessen om 08:30 uur het klaslokaal hebben verlaten. Het
inloopkwartier van 08.15-08.30 uur is bedoeld om het werk van uw kind te kunnen bekijken of met
uw kind even samen te werken in de klas. Daarnaast is er een extra inloop voor de groepen 1/2 en
dat is op vrijdagochtend van 08.30 – 09.00 uur. Overleggen of kletsen met andere ouders zal
hopelijk dit schooljaar in onze nieuwe openen coffeecorner voor ouders plaatsvinden, zodat de
kinderen en leerkracht dit kwartier ook echt kunnen gebruiken om samen op te starten.
Bij binnenkomst na de middagpauze beginnen de lessen meteen.
Wij verzoeken ouders die de kinderen om 12:00 en 15:00 uur komen ophalen, aan de zijde van het
schoolplein te wachten. Zodoende hebben kinderen in de MB en BB lokalen geen last van
wachtende ouders voor het raam.
Fietsen gelieve te plaatsen in de daarvoor bestemde rekken en niet langs de ramen van de school.
Te laat komen is zeer storend voor de rust op school. Bij veelvuldig te laat komen wordt de
leerplichtambtenaar ingeschakeld. Wanneer uw kind 3 keer te laat is gekomen, volgt er een
gesprek plaats met de leerkracht. Bij 6 keer e laat komen, volgt er een gesprek met de directie en
bij 9 keer te laat, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.
In geval van een continue rooster voor de groepen 5 t/m 8 is de schooltijd: van 8.30 tot 14.00 uur.
De kinderen lunchen op school. Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind brood en drinken bij zich
heeft voor de lunch?
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Ziekmelding en absentie:
In een organisatie (groot of klein) waar mensen met elkaar moeten samenwerken, moeten er
regels worden afgesproken en dient een ieder zich daar aan te houden. We verwachten van
leerkrachten, leerlingen en ouders dat ze deze regels respecteren en zich er aan houden.
Sommige van deze regels worden door de overheid gesteld, wij moeten ons als school daar aan
houden.
De school is wettelijk verplicht van ieder verzuim een registratie aan te leggen. Komt uw kind niet
op school wegens ziekte of een andere belangrijke reden, dan bent u verplicht ons dat zo snel
mogelijk (liefst ’s ochtends tussen 08.00 uur en 08.30 uur) telefonisch te laten weten. Is uw kind
afwezig en krijgen we geen afmelding, dan zal de school zo snel mogelijk proberen te achterhalen
waarom uw kind de school niet bezoekt. Moet uw kind naar de dokter, tandarts o.i.d. onder
schooltijd, dan dient u minimaal een dag van tevoren een briefje mee te geven naar de
groepsleerkracht. Blijft uw jongste kleuter een ochtend of middag thuis, geeft u dat eveneens door
aan de leerkracht.
Ook willen we graag van u horen als uw kind een besmettelijke ziekte heeft waarbij de andere
kinderen in de klas risico’s kunnen lopen.
Noodnummers:
We hebben graag de beschikking over de meest actuele adressen en meerdere telefoonnummers
van ouders en/of verzorgers. Als er iets dringends met een leerling aan de hand is, willen wij zo
snel mogelijk de ouders inlichten.
Wilt u er voor zorgen dat aan het begin van het schooljaar belangrijke nummers en/of andere
gegevens aan juf Merredith Sonnenberg of juf Mildred Sabajo worden gegeven?
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Regels die wij hanteren zowel binnen als buiten de school:

Huishoudelijke regels voor leerlingen

Huishoudelijke regels voor ouders

De jassen worden opgehangen in de
luizencapes. Rugzakken worden eveneens
bewaard in de luizencape. Schoenen die uitgaan
( groep 1 t/m 5) worden onder de capes
geplaatst. In de school gaan de petten af..
Er worden geen waardevolle spullen mee naar
school genomen. (geld, sieraden, of speelgoed)

Afmelden bij ziekte/afwezigheid elke morgen tussen Leerkrachten zorgen ervoor op tijd in de klas
8.00 uur en 8.30 uur bij de administratie:
aanwezig te zijn
0294-414370. Bij geen contact, gelieve mailen
naar: Merredith@cjetses.nl

Tijdens de lessen staan de mobiele telefoons uit

Alle kinderen werken mee aan de klassendienst

Kinderen die niet mee kunnen doen met
gymnastiek moeten een briefje meenemen van
thuis.

Huishoudelijke regels voor leerkrachten

Ouders zien er op toe dat hun kinderen geen
speelgoed, geld en/of waardevolle sieraden mee
naar school nemen.
Mocht dit per ongeluk ( bijv. bij jonge kinderen)
toch gebeuren, dan neemt de ouders het speelgoed
weer mee naar huis of wordt het in de luizencape
bewaard.
Ouders worden verzocht buiten te wachten tot de
lessen zijn beëindigd. Tijdens de klassendienst van
uw kind zal dat 5 tot 10 minuten later kunnen zijn.

Ingenomen mobiele telefoons worden aan het einde
van de dag weer meegegeven aan de kinderen. Bij
herhaaldelijk innemen, worden deze na een gesprek
met ouders teruggegeven.

Ouders geven kinderen die niet kunnen meedoen
met gymnastiek een briefje mee

Als een leerling zonder bericht afwezig is, wordt er
telefonisch contact gezocht met de ouders

Leerkrachten begeleiden de groepen naar buiten,
bij de pauze en naar gymnastiek

Iedereen is zuinig op eigen spullen en die van de Iedereen is zuinig op eigen spullen en die van de
ander
ander

Leerkrachten zijn zuinig op eigen spullen en die van
de ander

Er wordt naar elkaar geluisterd.
Bij conflicten of een onveilig/prettig gevoel in de
klas willen we dat leerlingen ten alle tijden bij de
leerkracht komen. Er vindt eventueel een
gesprek na schooltijd plaats.
Leerlingen lopen en gedragen zich rustig in
school

Ouders luisteren naar elkaar en laten de ander
uitspreken. Bij onduidelijkheid of een ontevreden
gevoel wordt dit uitgesproken aan de leerkracht.
Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Leerlingen spreken elkaar aan op ongewenst
gedrag. ( eventueel ondersteund door een
oudere leerling, leerkracht of directie.) Bij het
regelmatig vertonen van ongewenst gedrag
vindt een gesprek tussen leerling, leerkracht en
ouders plaats. Bij lichamelijk geweld is het
protocol “schorsing en verwijdering”van kracht.

Ouders spreken elkaar aan op ongewenst gedrag

Leerkrachten staan open voor gesprekken met
ouders en leerlingen.
Leerkrachten verzoeken ouders een afspraak na
schooltijd te maken en voeren geen gesprekken in
het inloopkwartier.
Elke volwassene geeft het goede voorbeeld.
Leerkrachten spreken kinderen en ouders op de
regels aan.
Leerkrachten spreken elkaar, leerlingen en ouders
aan op ongewenst gedrag.
Leerkrachten stellen na een conflict de ouders van
beide partijen op de hoogte.
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Elke volwassene geeft het goede voorbeeld.

Ouders spreken géén andere leerlingen aan op
ongewenst gedrag. Niet op school en ook niet op
het schoolplein. Wel kunnen ouders over ongewenst
gedrag van andere leerlingen, een gesprek met de
leerkracht aanvragen.

info@cjetses.nl /

0294-414370

Bewaarkalender 2014-2015
 Locatieleider
Aanwezig: Maandag, dinsdag en woensdag

Lorian Roos

 Groep 1,2 
Aanwezig: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend.

Antje Molenaar

 Groep 3/4/5
Aanwezig: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
Aanwezig: Donderdag en vrijdag

Ellen Spoelstra
Salina Kuiper

 Groep 6/7/8 
Aanwezig: Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
Aanwezig: Donderdag

Geertje Snijder
Monique van Vuure

 ib-er, leerling-zorg, 
Aanwezig: Maandag en dinsdag

Monique v Vuure

 Gymnastiek
Aanwezig: Maandagmiddag en vrijdagochtend

Patrick Herlé

 Administratie
Aanwezig: Maandag, Dinsdag, donderdag en vrijdag

Merredith Sonnenberg

 Onderwijsassistent
Aanwezig: Donderdagochtend

Sandra Brandt

 School Ondersteuning
Aanwezig: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Mildred Sabajo

 TSO coördinator
Aanwezig: Maandag, dinsdag en donderdag

Marion Kapetijn

Vrijwilligers Opa Cor (techniek)
Aanwezig: dinsdagmiddag
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& Greet Rappange ( technisch lezen)
& maandagochtend- en middag
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Formatie team 2014-2015
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

OB

Antje

Antje

Antje

Antje

Antje

MB

Ellen

Ellen

Ellen

Ellen/ Salina

Salina 3/4/5
Salina 5/6

BB

Geertje

Geertje

Geertje

Monique

Geertje 6/7/8
Geertje 7/8

I.B.

Monique

Monique

ONDERST.

Sandra

DIR.

Lorian

Lorian

Lorian

ADM.

Mildred /
Merredith

Mildred /
Merredith

Mildred

Mildred /
Merredith

GYM.

Mildred /
Merredith
Patrick

Patrick
T.S.O

Marion

Marion

Marion

Stagiaires onderwijsassistent 2014-2015:
Ming Ravestein
- groep 6/7/8 op maandag, dinsdag en woensdag
Rachel Beukeboom

- groep 3/4/5 op maandag en dinsdag

Stagiaire PABO:
(nog onbekend)

- groep 1/2
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Vakanties en vrije dagen schooljaar 2014-2015:
Houdt u er a.u.b. rekening mee dat er (bij calamiteiten) een wijziging kan ontstaan.
Vakantierooster en vrije dagen 2014-2015
 Vrije week groep 1 t/m 4
 Herfstvakantie
 Kerstvakantie
 Voorjaarsvakantie
 Pasen
 Meivakantie
 Hemelvaartsdag
 Pinksteren
 Zomervakantie

15-09-2014 t/m 19-09-2014
13-10-2014 t/m 17-10-2014
22-12-2014 t/m 02-01-2015
23-02-2015 t/m 27-02-2015
3-4-2015 en 6-4-2015
27-4-2015 t/m 8-05-2015
14-5-2015 en 15-5-2015
25-05-2015
06-07-2015 t/m 14-08-2015

Studiedagen:
 Studiedag
 Studiedag
 Studiedag
 Studiedag

I
II
III
IV

woensdag 8 oktober 2014
vrijdag 30 jan 2015
woensdag 25 maart 2015
woensdag 17 juni 2015Studiedagen:

Vrije vrijdag en continurooster: 5 t/m 8:

10 oktober 2014, 19 december 2014,
20 februari 2015
2 april 2015 en 25 april 2015

Continurooster groep 1 t/m 8

Verlofregeling
Uw kind kan een extra dag vrij krijgen in slechts enkele gevallen:








Verhuizing
Wettelijke verplichtingen zoals een afspraak bij de kinderrechter of een oproep van de
leerplichtambtenaar
Verplichtingen die voortkomen uit een geloofsovertuiging
Een huwelijk en viering van een 121/2, 25-, 40-, 50- of 60- jarig huwelijksjubileum van
naaste familieleden
Ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden
Zogenoemde “andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn omstandigheden die , of
onverwachts zijn of buiten de wil van de ouders zijn gelegen.

Verlofaanvragen dienen minimaal zes weken van te voren schriftelijk aan worden gevraagd bij de
locatieleider van de school. U kunt een formulier bij de administratie krijgen. U dient altijd zoveel
mogelijk bewijzen bij te voegen of achteraf aan te leveren bij ziekte, overlijden en huwelijk van
naaste familieleden.
Er wordt GEEN verlof gegeven voor:









Een familiebezoek in het buitenland
Een vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding
Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd
Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)-drukte
Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn
Vakantiespreiding
Samen reizen

obs Cornelis Jetses
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U kunt niet met uw leerplichtige kinderen buiten de schoolvakantie op vakantie gaan. De school
stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. Op ongeoorloofd verzuim rond vakantie, zogenaamd
luxeverzuim’, wordt streng toezicht gehouden. De school is verplicht dit te melden bij de
leerplichtambtenaar. Er wordt proces-verbaal opgemaakt als u de afwezigheid van uw kind
onvoldoende kan verklaren bij de leerplichtambtenaar.
Alleen als u kunt aantonen dat u een speciaal beroep heeft waardoor het onmogelijk is om in de
gewone schoolvakanties op vakantie te gaan (dus niet mogelijk in de herfst-, kerst-, voorjaars-,
mei- of zomervakantie) kan extra verlof worden verleend. Het dienstrooster van uw werkgever is
geen reden om toestemming te krijgen. U moet aantonen dat een vakantie in de gewone vakanties
tot onoverkomelijke zakelijke problemen zal leiden. Het verlof mag nooit vallen is de eerst twee
weken van het schooljaar. Eventueel verlof mag maximaal een keer per jaar worden verleend voor
maximaal tien schooldagen als u dus voldoet aan bovengeschetste criteria.
Wilt u contact met de leerplichtambtenaar die verbonden is aan onze school?







Mw. D. Lekatompessy
Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam
020-2525000
e-mail: d.lekatompessy@zuidoost.amsterdam.nl
www.bureauleerplichtplus.nl

obs Cornelis Jetses
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Bewegingsonderwijs:
Groep 1 en 2

Groep 3, 4 en 5

Groep 6, 7 en 8

X

Maandagmiddag
13.15– 14.00 uur

X

Maandagmiddag
14.00 – 14.45 uur
Groep 1 en 2

Groep 3 en 4

Groep 5 en 6

Groep 7 en 8

X

Vrijdagochtend
08.30 – 09.15 uur

X

Vrijdagochtend
09.15 – 10.00 uur

X

Vrijdagochtend
10.15 – 11.00 uur
Vrijdagochtend
11.00 – 11:45 uur

X

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen 2 keer per week les van Patrick Herlé (vakleerkracht
bewegingsonderwijs). Kleuters krijgen eens per week gymles van Patrick Herlé en maken
gedurende de week gebruik van het speellokaal in de JWSchool. De gymlessen worden gegeven in
de MatchZO. De school zorgt ten alle tijden voor voldoende begeleiding van en naar de sporthal
aan de Stammerlandweg.
Leerlingen uit groep 6/7/8 die als laatste gymles krijgen op maandag en als eerste starten op
vrijdag mogen zelfstandig van en naar de MatcoZO toekomen. Leerlingen die naar de NSO gaan op
maandagmiddag, kunnen naderhand met meester Patrick mee naar school lopen.
Leerlingen uit de onderbouw die als laatste gymles krijgen op vrijdagochtend mogen bij de
MatchZO zelf worden opgehaald. Leerlingen die daar niet worden opgehaald lopen met juf Antje
weer terug naar school.
Vanaf groep 6 zullen de kinderen gebruik maken van de voorzieningen om te douchen.
Voor de veiligheid van de leerlingen tijdens en na de gymnastieklessen zijn er de regels en
afspraken:
Voor het bijwonen van de gymles in de MatchZO hebben de leerlingen nodig:

een gymbroek en shirtje of

een gympakje

zaalschoenen; deze schoenen mogen geen zwarte zolen hebben i.v.m. het beschadigen van
de vloer van het gymnastieklokaal en deze schoenen mogen alleen binnen gedragen
worden i.v.m. hygiëne
Als een leerling niet mee kan doen met de gymles dan willen wij dat graag van de ouders horen.
Uit veiligheidsoverwegingen voor de leerlingen is het dragen van sieraden tijdens de gymles niet
toegestaan. Deze kunnen in de klas achtergelaten worden of thuis blijven op de gymdagen.
Zwemmen:
Schoolzwemmen wordt door het Stadsdeel Zuidoost kosteloos aangeboden aan de leerlingen in
groep 5. Het minimumdoel is het behalen van zwemdiploma A.
De leden van de Medezeggenschapsraad besluiten jaarlijks om al dan niet deel te nemen aan het
schoolzwemmen in het Bijlmerbad. Ook voor dit schooljaar is besloten om niet deel te nemen aan
het schoolzwemmen. Vrijwel alle kinderen zijn al in het bezit van een zwemdiploma A in groep 5.
Daarnaast gaat met het vervoer van en naar het zwembad veel effectieve leertijd verloren.

obs Cornelis Jetses
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Schoolmaterialen, oude boeken, speelgoed, kleding, kosteloos materiaal e.d.
Schoolmaterialen:
De materialen die de leerlingen nodig hebben om te kunnen leren worden verstrekt door de school.
Spullen die van huis worden meegenomen (pennen, viltstiften etc.) behoren tot de persoonlijke
uitrusting van de leerlingen.
Als er materialen versleten zijn, krijgen de leerlingen nieuwe spullen. Als er iets kapot gaat of
zoekraakt door onverantwoord gedrag van de leerling dan vragen wij om een bijdrage voor nieuwe
materialen.
Oude boeken, speelgoed, kleding, kosteloos materiaal e.d.:
Voor handenarbeid en expressie kunnen we allerlei kosteloos materiaal gebruiken. We denken dan
bv. Aan: lege doosjes – closetrollen – knopen – kurken – boterkuipjes – klein gezaagd hout
(vurenhout) – luciferdoosjes – plastic flessen – eierdozen – enz.
Kinderen vinden het ontzettend leuk om zich te verkleden in de verkleedhoek, de huishoek of bij
dramatische vorming (toneelspelen). Wanneer u thuis aparte kledingstukken – hoeden – petten –
sieraden e.d. heeft liggen en u wilt ze kwijt, dan kunt u het meegeven naar school.
Mobiele telefoons
Het is in de klassen niet toegestaan dat de kinderen hun mobiele telefoon aan hebben. Staat de
telefoon wel aan, dan wordt deze ingeleverd bij de leerkracht en na schooltijd weer meegegeven.
De school is nimmer verantwoordelijk voor verlies of schade van dit soort apparatuur.
Skeelers, skateboards, rolschaatsen en steps
Deze sportieve vervoersmiddelen mogen in de school en tijdens pauzes en overblijf niet gebruikt
worden en worden buiten of in het halletje geparkeerd.
Zoekgeraakte en gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden verzameld en bewaard. In de nieuwsbrief kunt u regelmatig lezen
wanneer wij de spullen uitstallen. Na deze melding worden de spullen verwijderd. Er staat bij de
administratie een doos waar deze spullen bewaard worden.
Wij adviseren zeer dringend waardevolle spullen thuis te laten aangezien de school er niet
verantwoordelijk voor is als deze zoekraken.
Uitnodigingen uitdelen voor verjaardagsfeestjes
Veel kinderen geven een feestje als ze jarig zijn. Het is dan ook voor de jarige job ontzettend leuk
om uitnodigingen uit te delen aan de kinderen die op het feestje mogen komen. Dit gebeurt
normaal gesproken ongeveer een week voor het feestje. De enveloppen worden dan in de klassen
aan de kinderen gegeven die mogen komen. Het is logisch dat dit een klein groepje kinderen
betreft. Een hele klas kan immers niet worden uitgenodigd. De laatste tijd merken wij dat het voor
de kinderen die niet uitgenodigd zijn, soms best lastig is om te zien hoe anderen een uitnodiging
ontvangen in de klas. Om deze kinderen een beetje tegemoet te komen, willen wij voorstellen om
het uitdelen van de uitnodigingen na schooltijd en op het plein te laten plaatsvinden. Op deze
manier wordt dit uitdeelmoment niet te veel uitvergroot en blijft het voor de jarige job nog even
spannend om te doen.
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Eten en drinken
Uiteraard verwachten we alle kinderen met een goed gevulde maag op school om 08:30. Dit is niet
alleen gezond, maar bevordert tevens de leerprestaties. Op school houden we rond 10:30 uur een
kleine pauze. Kinderen kunnen dan iets drinken en wat fruit of een gezond tussendoortje eten. We
stimuleren het drinken van water door meegenomen flessen rond de pauzetijd te laten vullen door
de kinderen zelf. Om ook het nuttigen van gezonde voeding te stimuleren onder de kinderen is het
eten van producten met/van chocolade niet toegestaan tijdens de pauzetijd.
Het is verstandig om thuis de naam van de leerling op het eten en/of drinken te schrijven of te
overleggen met het kind wat u meegeeft. Dit voorkomt verwarring in de klas.
Schoolmelk
Er bestaat de mogelijkheid om schoolmelk te drinken. Formulieren voor het
aanvragen of wijzigen van de smaak zijn verkrijgbaar bij Mildred Sabajo
Als u uw kind drinken meegeeft naar school wilt u dan s.v.p. aan de
volgende tips denken:
• gebruik een deugdelijke, goed sluitende beker (na het vullen a.u.b.
controleren op lekkage)
• géén koolzuurhoudende dranken (óók i.v.m. veelvuldig lekken)
• meegeven in een tas: vooral bij kleuters de bekers niet te vol doen.

U kunt zich opgeven bij de leerkracht of de administratie
Trakteren en snoepen
Als uw kind jarig is, dan mag het in de klas trakteren. Een verzoek van ons aan alle ouders om de
traktatie eenvoudig en simpel te houden. Iets gezonds is beter voor de tanden en kiezen van de
kinderen. Het gaat niet alleen om het gebit van uw kind, maar ook om dat van andere kinderen.
Verder zijn er bij ons op school een aantal kinderen, die allergisch zijn voor kunstmatige
kleurstoffen. Misschien kunt en wilt u hiermee rekening houden bij het trakteren tijdens
verjaardagen. Fruit of iets hartigs op verjaardagen wordt door de kinderen en de leerkrachten zeer
op prijs gesteld. Wij zijn niet tegen een keertje snoepen. Bij feestelijke activiteiten zullen de
leerlingen ook door ons verwend worden. Maar iedere dag tijdens de korte ochtendpauze een
ongezonde traktatie o.i.d. is niet goed.
Wat wel te trakteren:
 Een gezonde snack (fruit, een gezonde koek of iets hartigs)
 Een zakje chips (zonder extra snoep)
 Een leuk speelgoedje (pennen, sleutelhangers, kleinigheidjes)
Wat niet te trakteren:
 Snoepgoed
 Chocolade
Als u twijfelt over een leuke traktatie, spreek dan vooral de juf van uw kind aan
om even te overleggen.
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Ouderbetrokkenheid
Wij geloven dat betrokkenheid van ouders, op wat voor manier dan ook, een grote rol speelt bij het
verbeteren van de school en onderwijsresultaten van kinderen. Ouders die goed op de hoogte zijn
van het onderwijs en vorderingen van het kind zorgen voor de logische doorgaande lijn naar thuis.
Uit onderzoek is ook gebleken dat grotere betrokkenheid van ouders leidt tot betere prestaties op
school. Daarom willen we de komende jaren inzetten op een nog grotere ouderbetrokkenheid. We
hopen dit onder meer te bereiken door:
1. meer ouders te betrekken bij de organisatie en uitvoering van activiteiten,
2. ouders bij aanmelding te vragen of de school gebruik mag maken van zijn/haar talenten.
3. het afleggen van huisbezoeken
Huisbezoeken
Goed kunnen communiceren met ouders is een belangrijke voorwaarde voor ouderbetrokkenheid.
Uit onderzoek en eigen ervaring is gebleken hoe groot de waarde van een huisbezoek kan zijn. De
school wil hiermee investeren in de relatie met ouders en verwacht na een bezoek een rijker beeld
van het kind te krijgen (o.a. over de interesses en achtergrond van het kind) De informatie die de
ouders over hun kind geven/ laten zien, zal worden bewaard in het leerling-dossier, bij de andere
informatie zoals toetsgegevens etc.
Wij denken bij een huisbezoek aan het mee eten van een broodje tussen de middag of het na
schooltijd samen naar huis toe lopen. Soms zal in overleg met ouders naar een geschikt moment
moeten worden gekeken, aangezien niet alle leerlingen tussen 08:30 en 16:00 uur thuis komen.
De leerkracht van groep 1, 3 en 6 zal bij leerlingen op huisbezoek komen. Juist omdat leerlingen
uit deze groepen bij een nieuwe leerkracht terecht komen. Ouders krijgen aan het begin van het
jaar een brief met daarin de datum en het tijdstip waarop de leerkracht langs wil komen. Ouders
worden kort tevoren benaderd door de leerkracht om de afspraak te bevestigen.
Ouderparticipatie en hulp bij activiteiten
Het team van de Cjetses zet het hele jaar in om het voor kinderen zo leerzaam en uitdagend
mogelijk te maken. Dit gebeurt uiteraard door het geven van lessen, maar vooral door het
aanbieden van verschillende en rijke activiteiten. Dit kan het team alleen voor elkaar krijgen met
hulp van ouders!
In welke vorm vindt ouderparticipatie plaats?
In de Medezeggenschapsraad vindt vooral het dialoog plaats over de kwaliteitsverbetering van de
school. ( het invoeren van nieuwe methodes, scholing personeel en beleidskeuzes ten aanzien van
onderwijsresultaten en kwaliteitszorg). De ouderraad is schooljaar 2011-2012 opgeheven.
Hieronder lees u verder op welke wijze hulp aan ouders gevraagd wordt.
Daarnaast zijn er op school 'luizenmoeders', en ouders die de tussenschoolse opvang (TSO)
verzorgen. Dat is al een geweldige inbreng, waar de school heel blij mee is.
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MR: De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen:

Oudergeleding: vertegenwoordigers ouders

Personeelsgeleding: vertegenwoordigers personeelsleden
De MR-leden zijn gekozen leden.
De MR beschikt over

Adviesrecht

Instemmingsrecht

Informatierecht

Recht op overleg

Initiatiefrecht
De MR maakt gebruik van een reglement waarin beschreven staat:
Wanneer en waarvoor de MR van haar rechten gebruik mag maken, de stemprocedures en de
stemverhouding tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding. De MR vergadert ongeveer 5
keer per jaar en heeft regelmatig overleg met de directie. De vergaderingen van de MR zijn
openbaar dus alle ouders van de school kunnen de vergaderingen bijwonen. Ouders kunnen
opmerkingen, vragen enz. via hun vertegenwoordiger in de MR bij de school melden.
De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:
Ouders:
Teamleden:
Marco Zweers (vader van Yara en Twan)
Monique van Vuure
Arnolda Jagersma (moeder van Ko en Jelle)
Geertje Snijder
Reza Sardar (vader van Ali-Raza en Hassan-Raza)
De ouderraad
De school heeft geen formele ouderraad. De ouderhulp, die zeer gewaardeerd wordt, wordt
georganiseerd middels ouderwerkgroepen.
Hoe werkt dat precies met die ouderwerkgroepen?
Het team van de Cjetses zet zich het hele jaar in om het voor kinderen zo leerzaam en uitdagend
mogelijk te maken. Dit gebeurt uiteraard door het geven van lessen, maar vooral door het
aanbieden van verschillende en rijke activiteiten. Dit kan het team alleen voor elkaar krijgen met
hulp van ouders!
Om deze hulp op een goede manier te introduceren en vervolgens te coördineren is er een
activiteitengids geschreven en een ouderhulplijst uitgebracht.
De ouder activiteitengids is een document waarin alle activiteiten binnen een schooljaar uitgelegd
en schematisch weergeven zijn. De gids wordt voor de start van ieder schooljaar uitgegeven,
waarna ouders zich op de ouderhulplijst kunnen inschrijven voor een activiteit.
Wij verwachten namelijk dat iedere ouder zich minimaal eens per jaar heeft ingezet voor de school.
Deze ondersteuning is uiteraard heel divers; van het bedenken van activiteiten, het regelen van
een BN-er voor het voorleesontbijt, van timmerwerk, tot boodschappen doen, of het geven van een
workshop. Doordat de diversiteit aan activiteiten groot is, is er
voor ieder wat wils.
De coördinatie van de ouderhulplijst wordt gedaan door Lorian Roos en Arnolda Jagersma.
Ouders kunnen de school versterken met hun talenten, kennis, middelen, ideeën en expertise.
Spreekt het u aan om u in te zetten voor de school, op welke manier dan ook, laat het ons
alstublieft weten. Als we de ouderkrachten bundelen, komen we tot een nog mooier onderwijs voor
alle leerlingen van de Cornelis Jetses!
Luizencontrole door de luizenouders
De luizencontrole die uigevoerd wordt door de moeders van de TSO, vindt voor en meteen na
iedere schoolvakantie plaats.
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De vrijwillige ouderbijdrage
Elk jaar wordt ouders gevraagd een vrijwillige ouderbijdrage te leveren. Deze financiële bijdrage is
bedoeld voor activiteiten op school die NIET door de overheid worden betaald, zoals het
Sinterklaasfeest, het Eindejaarsfeest, het Speculaaspop-versieren of het Voorleesontbijt. De
activiteiten worden door Ouderwerkgroepen georganiseerd en zijn eigenlijk niet meer weg te
denken op school. Sinds 2012 betaalt u met de ouderbijdrage ook voor het museumbezoek en het
schoolreisje.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2014-2015 is 55 euro per kind.
Heeft u meer kinderen op school, dan betaalt u 5,-- euro minder voor elk volgend kind.
U kunt het betreffende bedrag storten op:
bankrekeningnummer NL50ING0003575607
ten name van de Stichting Oudercommissie Cornelis Jetsesschool
onder vermelding van 'Ouderbijdrage 2014-2015 en de naam van uw kind(eren).
Voor gespreide betaling kunt u contact opnemen met de beheerder van de oudergelden
(arnolda@delangeadem.com).
Besteding
Hoe uw bijdrage wordt besteed, is te zien in de winst- en verliesrekening en begroting die vanaf
januari 2013 elk jaar op deze website wordt gepubliceerd. Onder het kopje “ouderbetrokkenheid”.
Extra kosten
Specifieke activiteiten van met name de bovenbouw zijn niet in de ouderbijdrage opgenomen.
Daarbij kunt u denken aan Schaatslessen en Kunstkijkuren. Ouders betalen alleen de
vervoerskosten. Niet elk schooljaar is sprake van deze activiteiten. Indien ze plaatsvinden, worden
ze apart met ouders afgerekend.
De bovenbouwers gaan niet op schoolreisje maar op schoolkamp en dat brengt hogere kosten met
zich mee (65 euro per jaar).
Reserve en teruggave
Geld dat aan het eind van het jaar over is, wordt in eerste instantie gebruikt voor het opbouwen
van een kleine reserve voor onvoorziene kosten. Als het overschot de grens van 5 euro per ouder
bereikt, wordt dat bedrag weer aan ouders uitgekeerd. Dat kan eventueel ook via een korting op
de ouderbijdrage van het volgend jaar.
Contact
Ouders worden in principe via de nieuwsbrief geïnformeerd over de ouderbijdrage. In elk geval
wordt elk jaar een afrekening van het afgelopen schooljaar en een begroting voor het komende
jaar op de website gepresenteerd. Verder verschijnt er informatie als daar aanleiding toe is.
Voor vragen, opmerkingen of gespreide betaling kunt u contact opnemen met de beheerder van de
oudergelden:
Arnolda Jagersma. moeder van Jelle en Ko arnolda@delangeadem.com / 0294-416675
Locatieleider Lorian Roos is ook te allen tijde bereid uw vragen te beantwoorden.
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Bijzondere activiteiten
Sportdag: De school organiseert ieder jaar een gezamenlijke sportdag met de Jan Woudsmaschool.
De ontmoeting tussen beide scholen vinden wij erg belangrijk en stimuleren wij zoveel mogelijk
door gezamenlijke activiteiten aan te bieden.
Schoolwerktuinen: De kinderen in groep 6, 7 en 8 doen één maal in de drie jaar mee met het
zogenaamde Jaar-rondprogramma van de schoolwerktuinen. Dit programma wordt gegeven op het
schooltuinencomplex Anton Wagner in Amsterdam-zuidoost. De kinderen gaan op de fiets.
In de winter en het vroege voorjaar worden er binnenlessen gegeven. Na Pasen gaan de kinderen
aan de buitenactiviteiten beginnen. Door dit Jaar-rondprogramma komen de kinderen in aanraking
met de bodem, zaden en andere aspecten van de natuur. Wanneer de klas deelneemt aan de
schoolwerktuinen krijgt u hierover bericht.
School Olympisch dag: Leerlingen uit groep 7/8 kunnen deelnemen aan de School Olympische dag.
Deze dag staat in het teken van sport en spel. Leerlingen kunnen deze dag o.a. kennismaken met
sporten als; paardrijden, schermen, boogschieten etc.
Kunstschooldag: Elk jaar wordt er een dag georganiseerd voor de 8ste groepen in heel Amsterdam.
Alle kinderen gaan 3 culturele bezoeken afleggen; dat kan zijn het Muziektheater (Stopera), Carré,
het concertgebouw, maar ook een bezoek aan een museum. De gehele dag is de entree plus
openbaar vervoer voor de deelnemende leerlingen gratis. Onze bovenbouwgroep doet één keer in
de drie jaar mee.
Kinderboerderijbezoek: Elk jaar brengen de leerlingen van de onder- en middenbouw een bezoek
aan een kinderboerderij, om de dieren te bekijken en te aaien, of om een les bij te wonen. Dit is
afhankelijk van onze thema’s en projecten en het aanbod van de kinderboerderij.
Culturele uitstapjes: Het komt ieder jaar wel voor dat de hele school een bezoek brengt aan een
museum. In het verleden waren o.a. het FOAM, Spoorwegmuseum, het Singermuseum en het
Tropenmuseum. De entree wordt door de school bekostigd. De cultuurbus wordt geregeld door de
gemeente Amsterdam.
De middenbouw brengt ieder voorjaar een bezoek aan de Hermitage.
Verkeersexamen: De leerlingen van groep 7 doen mee aan het theoretisch verkeersexamen. Dit
examen wordt op school samen met de leerkracht voorbereid. Het examen wordt op school
afgenomen. Het praktisch verkeersexamen vindt plaats in groep 8.
Schoolreisje: De groepen 1 t/m 5 gaan éénmaal per jaar één dag op schoolreis. Dit schoolreisje zal
altijd in het teken staan van de natuur om ons heen. U kunt hierbij denken aan een bezoek aan de
Natuurschool in Schoorl, maar ook een schoolreisje dicht bij huis in de eigen groene omgeving,
zoals natuurgebeid de Hoge Dijk, de Bijlmerweide of het Gaasperpark. Door een themadag te
houden als schoolreisje en hiervoor een mooie plek in de eigen omgeving uit te kiezen, trekken we
binnen het thema niet alleen een logische lijn naar de eigen omgeving van de kinderen, maar
besparen we ook weer geld uit om het jaar erop wel met een busreis naar een verdere bestemming
te gaan. Om het jaar brengen de kinderen uit groep 1 t/m 5 een bezoek aan de Natuurschool. ( de
kosten hiervan liggen rond de €25,- per kind) en het andere jaar wordt de bestemming dicht bij
huis gekozen. ( de kosten hiervan bedragen niet meer dan €10,-).
Kleuters die korter op school zijn dan drie maanden hoeven nog niet mee met dit schoolreisje. De
kosten voor het schoolreisje worden niet betaald uit de ouderbijdrage, en zullen nog los aan de
ouders gevraagd worden. Als de ouderbijdrage niet betaald is mag uw kind niet mee op schoolreis.
Schoolkamp: De leerlingen van de bovenbouwgroep 6/7/8 maken een uitstapje van vier dagen. Dit
vindt aan het begin van ieder schooljaar plaats.
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Informatievoorzieningen voor de ouders
Bij de start van een nieuw schooljaar ontvangt u altijd een zogeheten “Bewaarkalender” met
allerlei belangrijke data en activiteiten.
Via de nieuwsbrief worden ouders geïnformeerd over actuele schoolzaken. Deze nieuwsbrief
verschijnt regelmatig. Het is heel belangrijk dat de nieuwsbrief gelezen wordt. Zo blijft u op de
hoogte van wat er in de school gebeurt.
Aan het begin van het schooljaar organiseert de school een informatieavond die de ouders kunnen
bezoeken. De leerkracht vertelt over het lesprogramma, methodes en materialen, waarover ouders
vragen kunnen stellen. Voor de ouders die een kind in groep 8 hebben, wordt er in november of
december een speciale voorlichtingsbijeenkomst gehouden over het voortgezet onderwijs.
Tweemaal per jaar worden alle ouders uitgenodigd om elkaar te ontmoeten. Deze ontmoeting
vinden wij als school erg belangrijk, Als kinderen met elkaar omgaan en spelen, worden ouders
direct met elkaar verbonden. Door regelmatige ontmoetingen te organiseren leren ouders elkaar
beter kennen en kunnen elkaar daardoor makkelijker aanspreken. Steeds meer ouders uit
Driemond raken hierdoor bekend met de verschillende culturele achtergronden van ouders uit
andere wijken van Zuidoost.
Tijdens deze feestelijke ontmoetingen wordt eveneens met ouders over inhoudelijke zaken
gesproken. Zo vindt er ieder jaar een visueel jaarverslag plaats of wordt er gebrainstormd over een
actueel onderwerp.
Openochtenden
Ieder schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een aantal inloopochtenden. Dit zal vlak voor
de eerste ronde oudercontacten zijn in november. Middels deze inloopochtenden hopen wij ouders
een goed beeld te geven van het dagprogramma en de organisatie in de klassen, maar ook van het
functioneren van hun kind(eren).
Verslag en oudercontacten
Enkele malen per jaar worden er oudercontacten georganiseerd, waarin de leerkracht aan ouders
een beeld geeft van de wijze waarop hun kind op school functioneert. Indien zij dat wensen,
kunnen ouders ook tussentijds een afspraak maken met de leerkracht van hun kind.
In groep 8 staan deze contacten in het teken van de advisering voor het voortgezet onderwijs. In
november wordt door de leerkracht vastgesteld welk voorlopig advies zal worden gegeven en in
januari volgt het definitieve advies.
Eenmaal per jaar (aan het eind van het schooljaar) krijgen de kinderen in groep 1 en 2 een
rapport mee naar huis. Vanaf groep 3 t/m groep 7 gebeurt dit 2 maal per jaar, en wel in november
en juni. In dit rapport staat vermeld hoe het kind op school functioneert. Per vak- en
ontwikkelingsgebied wordt kort beschreven welke resultaten er in de afgelopen periode door het
kind zijn behaald. De beoordeling komt op verschillende manieren tot stand. Enkele malen per jaar
worden methodeonafhankelijke toetsen gebruikt om te bepalen op welk niveau een kind
functioneert. Binnen de gebruikte methoden voor de zaakvakken worden de kinderen regelmatig
getoetst over de aangeleerde stof. Daarnaast wegen we ook mee hoe de kinderen in het algemeen
hun schoolwerk uitvoeren. Doen ze hun best, werken ze netjes, kunnen ze snel werken, letten ze
goed op, hoe snel pakken ze de instructie op en op welk niveau kan de leerstof worden
aangeboden, zijn enkele vragen die meegenomen worden in het maken van een beoordeling.
Groep 8 krijgt in november het laatste rapport mee.
Voor korte gesprekjes en/of mededelingen kunt u om 15.00 uur altijd even binnenlopen. Voor
langere gesprekken is het handiger om een afspraak te maken.
De schoolgids
Deze gids is specifiek bedoeld voor ouders. U treft er schoolzaken in aan, die voor u absoluut
onmisbaar zijn. U kunt deze gids ook terug vinden op de site van de school op internet.
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Ouder-tevredenheidsenquête
Eens per twee jaar wordt onder ouders en/of verzorgers met kinderen in de groepen 1 t/m 8 een
vragenlijst uitgedeeld of online ingevuld waarin hun mening wordt gevraagd over diverse
schoolzaken. De resultaten en een eventueel plan van aanpak wordt in de nieuwsbrief
gepubliceerd.
Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt, zijn er wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt.
Dit is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke zaken te bespreken. De
leerkracht zal u en uw kind serieus nemen en streven naar de best mogelijke oplossing. Mocht u
het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt,
dan kunt u de zaak bespreken met de directeur. Daarnaast heeft het bestuur op iedere school
tenminste één contactpersoon aangesteld om er zorg voor te dragen dat de klachten van ouders en
kinderen altijd serieus worden opgenomen en op een passende manier worden aangepakt. Elke
ouder of kind kan een beroep doen op de interne contactpersoon als er problemen zijn, van welke
aard dan ook, waar u of uw kind niet met iedereen over durft te praten of wil praten. Het gesprek
wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen vervolgstappen gezet zonder uw toestemming.
Zeker wanneer in uw ogen sprake is van machtsmisbruik, is het verstandig om hierover met de
interne contactpersoon over te praten. Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over
zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek
geweld, inbreuk op de privacy en dergelijke. Ook kan het gaan over de didactische, pedagogische
en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit.
In overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken wie er moet worden ingeschakeld om tot
de best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen
naar de externe vertrouwenspersoon en/of naar de Landelijke Klachtencommissie. Het model van
de Landelijke Klachtencommissie is op school ter inzage aanwezig.
Samengevat volgen hieronder de mogelijke stappen bij klachten en onvrede:
 overleg met de leerkracht van uw kind
 overleg met de directeur
 overleg met interne contactpersoon
 inschakeling van de externe contactpersoon
 indienen van de klacht bij de Landelijke Klachtencommissie
Ook is het mogelijke dat u of uw kind zich rechtstreeks wendt tot de externe contactpersoon. Het
bestuur heeft de externe vertrouwenspersoon in overleg met de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad aangesteld. Namen en adressen vindt u achterin de kalender
Onze interne contactpersoon is: Monique van Vuure.
De ouder kind adviseur in Driemond
Vanaf 1 augustus 2014 is er een ouder-kind-adviseur actief in Driemond. Deze nieuwe rol is
ontstaan uit het wijkgerichte werken dat de centrale stad Amsterdam per 2014 heeft ingevoerd.
Saadia Bouzelmad is verbonden aan Driemond en is aanspreekbaar voor allerlei soort van
oudercontact en/of hulp. Ze organiseert themabijeenkomsten, houdt een opvoedspreekuur en blijft
nauw betrokken bij de ouders van beide scholen, de buurtverenigingen, de voorschool en het
kinderdagverblijf. In principe bedient ze de ouders van kinderen van 0 tot 21 jaar .
Waarom is de betrokkenheid van ouders belangrijk?
Als ouderconsulent probeer ik de thuiswereld en de
schoolwereld van de kinderen dichter bij elkaar te brengen.
Ouders en school hebben elkaar namelijk nodig. Ze zijn
partners in het begeleiden van het opgroeiende kind. Het is
voor een kind belangrijk als u als ouder weet wat het
meemaakt op school. Zo kunt uw kind beter ondersteunen in
zijn of haar ontwikkeling. Betrokkenheid van ouders op school
draagt bij aan een goede ontwikkeling en betere
schoolprestaties van het kind.
s.bouzelmad@swzoom.nl
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Een veilig schoolklimaat
Op de scholen van Sirius zorgen directie en medewerkers voor een rustig en veilig schoolklimaat;
alleen dan kunnen onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Het is van belang dat u – als ouder,
verzorger, stagiaire of gast – zich ook houdt aan de regels die op school gelden. U vindt de
schoolregels in onze schoolgids en eerder in deze bewaarkalender.
Wij gaan er van uit, dat bezoekers er alles aan doen om de rust en veiligheid op school te
respecteren. Mocht dit echter onverhoopt niet het geval zijn en mochten zich ernstige verstoringen
van rust en veiligheid in en rond het schoolgebouw voordoen, dan is de schoolleiding namens het
bevoegd gezag gemachtigd om bij wijze van ordemaatregel directe betrokkenen tijdelijk de
toegang tot de school te ontzeggen.
Kernwaarden van de school:
Een leerling vertrekt eind groep 8 van de Cjetses en denkt en weet

•
•
•

•
•

VEILIGHEID
Ik herinner me de Cornelis Jetses als een veilig tweede thuis
Ik heb aandacht voor de ander en het andere
PARTNERS
Mijn leerkrachten en ouders zijn partners
ZELFVERTROUWEN/EMOTIONEEL VRIJ ZIJ
Ik mag mezelf zijn
Ik durf vragen te stellen
Ik durf mijn gevoelens te uiten
Ik durf initiatief te nemen
TALENT
- ‘Dit kan ik al...’ en ‘ dit wil ik ...’
Ik heb veel verschillende ervaringen opgedaan
Ik heb veel succeservaringen opgedaan
KENNIS EN VAARDIGHEDEN
Ik heb het maximale uit mezelf gehaald
(op het gebied van rekenen, taal en zaakvakken)

De muurschildering van
“onze boom”
beeldt onze
kernwaarden uit.
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School en veiligheid
Obs Cornelis Jetses wil een veilige school zijn met aandacht voor het lichamelijke welzijn van hun
leerlingen en personeel. Op alle openbare scholen is door de brandweer een gebruikersvergunning
afgegeven. Dat betekent dat onze school op het gebied van brandveiligheid is onderzocht en
goedgekeurd. Elk schooljaar houden wij één ontruimingsoefening onverwachts en 1 x per jaar
spreken wij een dag af met alle collega-scholen waarop wij ontruimen.
De BHVers zijn:

Geertje Snijders

Monique van Vuure

Merredith Sonnenberg
Aangezien het schoolgebouw een aaneenschakeling is van de Cornelis Jetses en de Jan
Woudsmaschool, wordt onze jaarlijkse BHVdag gezamenlijk gepland en uitgevoerd.
Luizencontroles
Ieder kind krijgt zodra hij of zij bij ons op school komt een “antiluizencape” voorzien van de naam
van het kind. Daar moeten de jassen in worden gestopt.
Voor en na iedere vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd. Bij constatering van luizen of
neten krijgt het betreffende kind een briefje mee naar huis, waarop gevraagd wordt het kind te
behandelen. Na behandeling wordt het kind wederom gecontroleerd.
Met name in de onderbouwgroep zien wij erop toe dat na constatering van luizen en/of neten de
spullen die bevattelijk zijn voor neten te wassen. Wij zullen daarbij ook de hulp van ouders in
roepen.
Op school zijn verschillende folders aanwezig waarop een efficiënte behandeling staat vermeld.
Van belang is het dat u zelf uw kind regelmatig kamt en nakijkt op aanwezigheid van luizen en
neten.
EHBO en brandbeveiliging
Op school zijn verbandtrommels aanwezig in:

de personeelskamer, de administratie, het NSOlokaal

de MatchZO
Brandblusapparatuur is op strategische plaatsen aanwezig en wordt ieder jaar door een daarvoor
gespecialiseerd bedrijf gecontroleerd.
Ongevallen onder schooltijd
Ouders worden ingelicht als hun kind op school te maken krijgt met een ongeval. Afhankelijk van
de aard van het ongeval schakelt school medische hulp in of vraagt de ouders dit te doen.
Bent u niet bereiken dan proberen wij de door u opgegeven extra telefoonnummers.
Kinderziekten
Bij enkele van de meest voorkomende kinderziekten adviseren wij ouders de volgende handelwijze
t.a.v. wel/niet naar school gaan:

Rode Hond: uw kind niet eerder naar school laten gaan dan 5 dagen na het verschijnen van
de roodheid. Zwangere vrouwen die in aanraking hiermee zijn geweest dienen dit te
melden bij hun huisarts.

Mazelen: uw kind niet eerder naar school laten gaan dan 4 dagen na het
begin van de huiduitslag.

Waterpokken: uw kind kan weer naar school als de blaasjes zijn
ingedroogd.

Bof: uw kind mag niet naar school zolang de zwelling aanwezig is.

Roodvonk: uw kind mag weer naar school na toestemming van de
huisarts.
Schoolarts
Leerlingen worden rond hun 5e en 10e jaar uitgenodigd voor een algemeen onderzoek bij de
schoolarts. Dit onderzoek vindt op school plaats. Ouders krijgen hierover via school bericht.
De schoolarts kan altijd benaderd worden door ouders die vragen hebben of advies willen.
Ook kan de school na overleg met de ouders advies vragen bij de schoolarts of de leerling extra
laten oproepen.
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Toelating, schorsing en verwijdering
Toelating:
Om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben
bereikt. In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd
van 4 jaar kan het bevoegd gezag kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten.
Voor elke leerling die tussentijds op school wordt ingeschreven geldt onderstaande procedure:
Aanmeldprocedure voor leerlingen die al ingeschreven staan op een andere school:




We bekijken allereerst de groepsgrootte van de klas waar uw kind geplaatst zal worden.
We nemen telefonisch contact op met u en vragen naar de achtergrond van deze
overplaatsing.

Vervolgens verzoeken we u in gesprek te gaan met de huidige school, alvorens wij zelf contact
zoeken.





Onze intern begeleider neemt contact op met de leerkracht of intern begeleider van de
huidige school.
We vragen een OnderwijsKundigRapport met toets en observatie gegevens op, zodat we
kunnen onderzoeken, of wij uw kinderen kunnen wat zij nodig hebben.
We gaan wel/niet over tot plaatsing op de Cornelis Jetses.

Schorsing en verwijdering:
Als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk
letsel aan derden is toegebracht, of indien hiertoe een ernstige bedreiging ontstaat, hanteren wij
het protocol schorsing en verwijdering. Maatregelen die binnen dit protocol gehanteerd worden
zijn onder andere:

Time-out

Schorsing

Overplaatsing
De inhoud van dit protocol kunt u teruglezen in onze schoolgids en op de webstie www.cjetses.nl
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Tussenschoolse opvang
Sinds april 2009 wordt de tussenschoolse opvang georganiseerd door de school zelf. Dit gebeurt in
de OB en BB groep. Alle kinderen gaan eerst eten en daarna buiten spelen. Bij slecht weer wordt er
gebruik gemaakt van de klaslokalen. U kunt een abonnement nemen of een strippenkaart kopen.
Een inschrijfformulier voor de tussenschoolse opvang met prijsopgave kunt u krijgen bij Mildred
Sabajo. De TSO coördinator is Marion Kapetijn. Zij is bijna ieder dag op school aanwezig en per
mail te bereiken via: tso@cjetses.nl Het rekeningnummer van de TSO is Postgiro rekening nr.:
NL50ING0003575607 T.n.v. Stichting Oudercommissie Cornelis Jetses
Naschoolse opvang:
Geen gehaast om uw kind naar school te brengen om daarna ook nog eens in de file te
moeten aansluiten. U kunt vroeg naar uw werk en wij zorgen ervoor dat uw kind op tijd
op school is. Het kan eerst nog even in een speelhoek spelen, een spelletje doen of
gewoon lekker een boek lezen. De scholen bieden een ruim aanbod aan voorschoolse en
naschoolse opvang aan.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7:30 uur tot 8:30 uur biedt KindenCo VSO aan.
Bij een minimaal aantal inschrijvingen zal KMN Kind & Co ook vso op woensdag aanbieden..
KMN Kind & Co biedt BSO voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8. In de aula, het
multifunctionele lokaal en het kleuterlokaal hebben zij op alle schooldagen plek voor 40 kinderen.
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn we van 15.00 uur tot 18.30 geopend en op woensdag en
vrijdag van 11.30 –uur tot 18.30 uur.
Zij zijn 52 weken per jaar open en verzorgen ook tijdens studiedagen en vakantiedagen opvang
van 7.30 -18.30 uur.
Inschrijven kan via de site of via
planning@kmnkindenco.nl
Telefoon

030-6958469

: info@kmnkindenco.nl

Op een steenworp afstand van de scholen in Driemond, verzorgt kinderopvang Hobbithoeve onder
één dak hele dag opvang (HDO) voor kinderen van 0 tot 4 jaar, en buitenschoolse opvang (BSO)
van 4 tot 13 jaar. (Burgemeester Kasteleinstraat 6)
Wij bieden alle dagen van de week kleinschalige voor- en naschoolse opvang (maximaal 10
kinderen), aansluitend aan de openingstijden van de scholen.
BSO Hobbithoeve richt zich op de scholen in Driemond. De gecombineerde opzet in één pand van
HDO en BSO, biedt allerlei mogelijkheden voor contacten tussen de 3+ peuters van de HDO en de
kleuters van de BSO. Hierdoor wordt een geleidelijke overgang nog meer werkelijkheid.
In onze BSO-groep kunnen de kinderen, na een intensieve dag op school, terugvallen op de
kleinschalige en vertrouwde opzet van onze kinderopvang, als verlengde van ‘thuis’. Met een
maximale bezetting van 10 kinderen per dag kunnen wij een gemoedelijke groepsopvang creëren
waarin ruimschoots voldoende mogelijkheden voor individuele ontplooiing en eigen inbreng wordt
gewaarborgd (voor alle leeftijden).
Wilt u meer informatie? Kom eens langs of neem contact op (zie onderstaande contactgegevens),
dan sturen wij u een informatiepakket (inclusief tarieven) en aanmeldingsformulier toe.

Telefoon

0294-540525

: info@hobbithoeve.nl
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Belangrijke adressen:
Stichting Openbaar Onderwijs Zuidoost
“Sirius”
Schonerwoerdstraat 1A
1107 GA Amsterdam-zuidoost
020 – 3116464
e-mail : info@stichting-sirius.nl
www.stichting-sirius.nl
Inspectie van het onderwijs
e-mail: info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs : 0800 –8051 (gratis)
Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
0900 – 1113111 (lokaal tarief)
Onderwijstelefoon
0800 1608
Op werkdagen tussen 12 en 17.00 uur
(gratis)
De Onderwijstelefoon geeft hulp, advies en
informatie aan (onder anderen) leerlingen en
ouders, die problemen hebben met – of
vragen hebben over – de veiligheid en de
leefbaarheid op school.
Landelijke Klachtencommissie
Postbus 162
3440 AD Woerden
0348 – 405245
Contactpersoon klachtenregistratie
Cornelis Jetses –Monique van Vuure
0294 – 414370
Vertrouwenspersoon
Mevrouw Nelly Ris
020 - 5555712

Vertrouwensinspecteurs
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 - 1113111
Leerplichtambtenaar
Stadsdeel Zuidoost
Postbus 12491
1100 AL Amsterdam

Bureau Jeugdzorg Zuidoost
020 – 6600900
Altra Jeugdzorg en Onderwijs
Hofgeest 341
1102 ER Amsterdam
Riagg Zuidoost De Meeren
020 - 5198702
Politie
Wijkteam Ganzenhoef
Wijkagent Ad Broeders
Ganzenhoef 35
Postbus 2287
1000 LG Amsterdam
Tel. 0900 - 8844 (lokaal tarief)
Schoolgezondheidszorg GG & GD
Schoolarts Mevr. K. Lindeman
Schoolverpleegkundige Mevr. D. Bijvoet
Ravenswaaipad 56
1106 AV Amsterdam
020 – 5555714
Ouder Kind Adviseur
Saadia Bouzelmad
s.bouzelmad@swazoom.nl
020 - 5696867
Schooltandarts
Marius Bauerstraat
1062 Ar Amsterdam
020 – 6166332
Penningmeester ouderbijdrage obs C Jetses
Arnolda Jagersma
Postgiro rekening nr.: NL50ING0003575607
T.n.v. Stichting Oudercommissie Cornelis
Jetses
Jaargetijden 6
1109 AR Amsterdam-zuidoost
TSO C Jetsesschool
Coordinator: Marion Kapetijn
tso@cjetses.nl
0294 - 414370

ABC,
Advies- en Begeleidingscentrum voor het
Onderwijs in Amsterdam
Baarsjesweg 224
1058 AA Asterdam
020 – 7990010
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