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Praktische bijlage schooljaar 2020-2021
(schoolgids deel B)

Welkom op De Bonte Tol!
Om u van de juiste informatie te kunnen voorzien heeft De Bonte Tol heeft een Schoolgids A en B.

In onze Schoolgids deel A vindt u inhoudelijke informatie over de Bonte Tol zoals onze visie op onderwijs.
Deze gids wordt uitgereikt bij inschrijving van uw kind op onze school.
Voor u ligt deel B, waarin praktische informatie staat behorende bij het schooljaar 2020-2021.
De data voor dit schooljaar vindt u op de schoolwebsite en in de Social schools app en website van Social schools.
We raden u aan voor actuele informatie de website in de gaten te houden. Evenals de nieuwsbrief en de
mededelingenborden bij de klassen.
Zowel schoolgids A als de tekst van B kunt u als pdf downloaden van onze website bij downloads.
Op school kunt u beide documenten tevens inzien op de computer of een papieren versie ontvangen. U kunt
hiernaar vragen bij de administratie (info@debontetol.nl)

Wilco van der Maas
Directeur obs De Bonte Tol
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Directie
Directeur:
Wilco van der Maas aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (ochtend).
directie@debontetol.nl
Directie ondersteuner:
Marjolein van Roermund aanwezig: dinsdag, woensdag en donderdag.
m.vanroermund@debontetol.nl
Marjolein is aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten bij afwezigheid van de schoolleider. U kunt met uw vragen
en/of opmerkingen bij haar terecht. Indien nodig zal Marjolein contact opnemen met de schoolleider i.v.m. de
eindverantwoordelijkheid.

Gezonde school
De Bonte Tol wil een gezonde school zijn. Daar hoort goede voeding bij en beweging.
Wij hebben twee vaste fruitdagen op de Bonte Tol. Dit zijn de woensdag en de vrijdag.
Gezonde voeding:
’s Ochtends rond tien uur krijgen de kinderen de gelegenheid om iets te eten en te drinken. De kinderen nemen
hiervoor een beker drinken en een tussendoortje mee. Als tussendoortje raden wij fruit, groente of een boterham aan.
Gezond door beweging:
Onze leerlingen krijgen in de groepen 1/2 twee keer per dag de gelegenheid om binnen of buiten te bewegen.
Op het groene plein komen de kinderen volop in aanraking met de natuur.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week gym in de sporthal. Alle lessen worden door een vakleerkracht
gymnastiek gegeven.
Een gezond milieu:
Om de afvalberg niet onnodig groot te maken, vragen wij u de kinderen een gevulde beker mee te geven, dus geen
wegwerppakjes of flesjes.
Maandelijks staat er een papiercontainer bij school waarvoor we het papier van het overige afval scheiden. De data
staan in de kalender.

Indeling lokalen 2019-2020
Hieronder treft u de indeling van de groepen aan.
Lokaalverdeling
Begane grond
Lokaal 1: Flex
Lokaal 2: Groep 1/2
Lokaal 3: Flex, Ziezoo en peuteropstap
Lokaal 4: Groep 3
Lokaal 5: Groep 4

1e verdieping
Lokaal 1: Groep 8
Lokaal 2: Groep 7
Lokaal 3: Groep 6
Lokaal 4: Groep 5
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Indeling leerkrachten en groepen 2020-2021
Hieronder treft u een overzicht aan van de werkdagen van de leerkrachten, hun e-mailadressen en aan welke groep
zij verbonden zijn. U kunt de leerkracht altijd via dit e-mailadres benaderen met vragen. Het is belangrijk dit
mailadres voor zakelijk mailverkeer te gebruiken. Via de mail maakt u alleen een afspraak met de leerkracht en in
het gesprek uit u uw eventuele zorgen of andere vragen. Op deze manier blijft de communicatie helder.
Groep
1/2
3
4
5
6
7
8

1-8

Leerkracht 2020-2021
Maaike Lindhout
Artie Ramanand
Wendy Vrijenhoek
Cherelle van Lokven
Gerrie Kortekaas
Martine ter Horst

emailadres
m.lindhout@debontetol.nl
a.ramanand@debontetol.nl
w.vrijenhoek@debontetol.nl
c.vanlokven@debontetol.nl
g.kortekaas@debontetol.nl

m.terhorst@debontetol.nl
Tessa van de Griendt
t.vandegriendt@debontetol.nl
Linda Muller
l.muller@debontetol.nl
Cherelle van Lokven
c.vanlokven@debontetol.nl
Joyce Belt
j.belt@debontetol.nl
Marjolein van Roermund m.vanroermund@debontetol.nl
Mike van Bemmelen
m.vanbemmelen@debontetol.nl
Linda Muller
l.muller@debontetol.nl
Directie
Wilco van der Maas
directie@debontetol.nl
Intern begeleider
Mireille van Oosten
m.vanoosten@debontetol.nl
Vakleerkracht
Opmerking
Youri van Adrichem
Gym
Vacature
Gym
Karin Lievers
HVO
Vacature
GVO
Cherelle van Lokven
Muziek
Specialisten
vakgebied
Linda Muller
Specialist begaafden
Eja Cath
Specialist Passend Onderwijs
e.cath@debontetol.nl
Marjolein van Roermund Specialist rekenen
Joyce Belt
Specialist taal/lezen
Onderwijsassistent
Opmerking
Dianne With
d.with@debontetol.nl
Ayse Yildirim
a.cildir@debontetol.nl
Ria Koelma
r.koelma@debontetol.nl
Chloé Overwater
c.overwater@debontetol.nl
Administratie
Annemarret Kars
info@debontetol.nl
Vrijwilliger
Marian Lindenburg
m.lindenburg@debontetol.nl (t.b.v.schoolkamp)
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Van de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ)
Een gezonde basis voor elk kind
JGZ verzorgt de preventieve jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Ons werk is erop gericht om
tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen. Tot de leeftijd van vier jaar komen kinderen op het
consultatiebureau. Daarna vinden de onderzoeken plaats in samenwerking met school. We checken de gezondheid
en groei en bieden ouders steun bij de alledaagse zorg voor hun kinderen. U krijgt altijd vooraf informatie over een
onderzoek.
Gezondheidsonderzoek groep 2
In groep 2 worden kinderen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Er wordt een ogentest en een
gehooronderzoek gedaan. De jeugdarts voert een lichamelijk onderzoek uit en er is gelegenheid voor het bespreken
van vragen of zorgen over de gezondheid en opvoeding.
Spraak-taalonderzoek
Bij peuters is er aandacht voor een goede spraak- en taalontwikkeling. De logopedist van JGZ voert een onderzoek
uit bij vijfjarigen, om te achterhalen of een kind problemen heeft met spreken, luisteren, taal, stem of mondgedrag.
Dit onderzoek wordt niet bij elk kind gedaan. Alleen als ouders of de leerkracht aangeven dat er vragen of zorgen zijn
over de taal- en spraakontwikkeling.
Gezondheidsonderzoek groep 7
In groep 7 geeft de jeugdverpleegkundige een gezondheidsles in de klas. De les gaat onder meer over puberteit,
pesten en leefstijl. Daarna voert de jeugdverpleegkundige met ieder kind een gesprek: hoe gaat het op school, thuis,
met vrienden en de gezondheid? Zijn er bijzonderheden, dan wordt contact met u opgenomen.
Vaccinatie
Kinderen van 4 en 9 jaar krijgen een oproep voor een vaccinatie. Deze herhalingsvaccinaties zorgen voor een goede,
langdurende bescherming tegen een flink aantal infectieziekten. Meisjes van 12 jaar krijgen een oproep voor de
HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.
Wetten en regels
In Nederland hebben alle kinderen tot 18 jaar recht op jeugdgezondheidszorg. Wij voeren een wettelijke taak uit,
waarbij het belang van ieder kind voorop staat. Meer informatie over onze zorg en werkwijze kunt u lezen op onze
website: www.jgzzhw.nl/onze werkwijze.
Ondersteuning ouders
Opgroeien en opvoeden gaat gelukkig meestal goed en zonder problemen. Toch gaat het niet altijd vanzelf. Alle
ouders hebben wel eens vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. JGZ ondersteunt ouders bij
hun alledaagse zorg. De diensten van JGZ zijn gratis, met uitzondering van sommige cursussen en
themabijeenkomsten. Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan
contact met ons op.
Contact
Contactbureau: 088 - 054 99 99
E-mail:
info@jgzzhw.nl
Website:
www.jgzzhw.nl

Klachtenregeling contactpersoon
In hoofdstuk “Klachtenregeling” in onze schoolgids (deel A) heeft u kunnen lezen welke klachtenregeling is
vastgesteld binnen ons bestuur. De school heeft hiervoor een contactpersoon aangesteld op school. Voor De Bonte
Tol is dat Wendy Vrijenhoek. Wanneer u haar niet op school treft en haar persoonlijk wilt spreken kunt u een e-mail
bericht sturen naar w.vrijenhoek@debontetol.nl
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Lesuitval
Lesuitval komt gelukkig weinig voor op De Bonte Tol.
Bij ziekte van een leerkracht worden de volgende stappen ondernomen:
• Vanuit de vervangingspool van Scholengroep Holland komt er (indien beschikbaar) een leerkracht
vervangen.
• Als er geen leerkracht vanuit de pool beschikbaar is, vragen we binnen onze school aan de leerkrachten of zij
kunnen vervangen.
• Vervolgens schakelen we een onderwijsassistente of een (LIO) stagiaire in, die door een leerkracht van een
andere groep begeleid wordt.
• Indien dat niet mogelijk is, worden de kinderen verdeeld over andere groepen. Zij nemen hun eigen werk
mee naar de betreffende groep.
• Als er meerdere leerkrachten ziek zijn en er geen goede opvang is, wordt op de tweede dag (uw kind krijgt
dan op de eerste ziektedag een brief mee) een groep naar huis gestuurd. Als deze situatie langer duurt,
wordt op de volgende dag een andere groep naar huis gestuurd. Ook deze groep krijgt een dag van te voren
hierover een brief mee. Ouders die in een dergelijk geval geen opvang voor hun kind kunnen vinden, kunnen
zich wenden tot de directie.

Lichamelijke oefening /gymnastiek:
Dit schooljaar gymmen de groepen 1 t/m 8 op dinsdag en donderdag.
De groepen 1/2 gymmen in het speellokaal en de kinderen van de groepen 3 t/m 8 in de gymzaal aan de Gantellaan.
Vanaf groep 6 kunnen de kinderen zich na het gymmen douchen.
Daarbij gelden de volgende afspraken:
• De kinderen douchen gescheiden, dus jongens apart van de meisjes.
• Alleen het lijf wordt gewassen, niet de haren.
• Leerkrachten houden toezicht.
Gymkleding: De kinderen gymmen in T-shirt en korte broek, eventueel turnpakje.
Gym- of turnschoenen zijn verplicht (s.v.p. geen zwarte zolen).

Medezeggenschapsraad (MR) Contactgegevens
Als u vragen heeft of ergens meer over wilt weten kunt u altijd contact opnemen met een van de MR-leden of via
mrdebontetol@debontetol.nl.
Jaarlijks wordt er een aantal vergaderingen gehouden waarbij u welkom bent.
Voor achtergrondinformatie over de MR en de OV zie de schoolgids deel A en de website.

Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling
Op 1 januari 2019 is de nieuwe wet ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ in werking getreden. Als
onderwijsinstelling zijn wij verplicht om een handelingsprotocol te volgen wanneer wij vermoedens hebben van
kindermishandeling of huiselijk geweld. Een uitgebreidere beschrijving hiervan vindt u in de schoolgids deel A. Linda
Muller en Mireille van Oosten zijn de aandachtsfunctionarissen van De Bonte Tol. Zij hebben hier een training voor
gevolgd.
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Mobiele telefoons
De Bonte Tol heeft hier een gedragscode social media voor opgesteld voor de leerlingen. Deze is ter
inzage. De leerlingen nemen hun telefoon mee op eigen risico en zetten deze tijdens de les uit. In
overleg met de leerkracht mag deze aanblijven indien noodzakelijk of tijdens gebruik in de klas ter
ondersteuning van de les.
Opvang tijdens de lunch en BSO
Op De Bonte Tol eten de kinderen tussen de middag op school. De kinderen eten dan hun eigen meegebrachte lunch
in de klas op, onder leiding van hun eigen leerkracht of een medewerker van ZieZoo Kinderopvang.
Om de leerkracht de gelegenheid te kunnen geven om zelf ook met pauze te gaan worden er bij het eten of
buitenspelen medewerkers van ZieZoo ingehuurd. Om de kosten die hiermee gepaard gaan te kunnen voldoen, vragen
wij aan de ouders een vrijwillige bijdrage. Voor het schooljaar 2020-2021 werd de bijdrage per kind vastgesteld op
€ 25,-. Halverwege het schooljaar ontvangt u hiervoor een factuur.
Regelmatig is er overleg tussen de leiding van ZieZoo en de Bonte Tol om optimaal te kunnen samenwerken en goed
af te stemmen op ons beleid.

Buitenschoolse opvang (BS0)
De Bonte Tol werkt samen met kindercentrum Ziezoo en Skippy kinderopvang. Regelmatig vindt er overleg plaatst
tussen de directies om de samenwerking te optimaliseren.
Kindercentrum Ziezoo is gevestigd in onze school. Voor de jongere kinderen heeft Ziezoo een lokaal op de begane
grond naast onze kleutergroepen en voor de oudere kinderen een locatie aan de Gantellaan 23.
Skippy kinderopvang heeft diverse opvanglocaties.
Voorschoolse Opvang
De voorschoolse opvang is gericht op opvang voor schooltijd. De kinderen worden door hun ouders gebracht en
kunnen in een huiskamerachtige sfeer een spelletje doen, lezen, etc.
Kindercentrum Ziezoo is open vanaf 07.00u en de kinderen krijgen daar een gezond ontbijt aangeboden.
Bij Skippy kinderopvang ontbijten de kinderen thuis. De voorschoolse opvang van Skippy vindt plaats in de BSO
ruimte van de Bonte Eilanden, kindercentrum Wallaroe, aan de Gantellaan 3.
De kinderen worden door beide opvangcentra naar school gebracht.
Naschoolse Opvang (NSO), in alle vakanties en op studiedagen
De naschoolse opvang is gericht op opvang na schooltijd. Kindercentrum Ziezoo biedt opvang van 07.00u tot 19.00u
en Skippy kinderopvang van 07.30u tot 18.30u. De kinderen worden in verschillende leeftijdsgroepen opgevangen.
Verdere informatie voor kindercentrum Ziezoo en kinderopvang Skippy is op school beschikbaar of te bekijken op;
www.ziezoo.nl en www.skippypepijn.nl.

Oudervereniging (OV)
Als ouder bent u automatisch lid van de oudervereniging van De Bonte Tol. Heeft u vragen over zaken m.b.t.
ouderparticipatie of de oudervereniging, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van het bestuur van de
oudervereniging. Het contactadres is: ovdebontetol@debontetol.nl U kunt de leden ook aanspreken. De namen van
de leden van het bestuur van de oudervereniging vindt u op beide informatieborden in zowel het hoofdgebouw als
in het bijgebouw. Jaarlijks wordt er een aantal vergaderingen gehouden waarbij u welkom bent, via bovenstaand
mailadres kunt u vooraf de agenda opvragen.
7
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Papiercontainer
Periodiek (op woensdag, donderdag en vrijdagochtend) staat er op het parkeerterrein naast CBS Ackerweide een
papiercontainer. Hier kunt u uw oud papier en karton brengen. De dagen waarop de papiercontainer aanwezig is
staan genoemd in de kalender op de schoolwebsite/Social Schools

Rapporten/observatielijsten
Uw kind krijg gedurende de kleuterperiode 2 keer per jaar, in november en juni/juli, een rapport volgens het
leerlingvolgsysteem van KIJK. In deze rapportage kunt u per aspect zien in welke ontwikkelingsfase uw kind zich
bevindt. Vanaf groep 3 ontvangt uw kind ook twee keer per jaar een rapport. Voor het eerste rapport houden wij
een rapportavond en 2 rapportmiddagen. Voor het tweede rapport houden wij een inloopspreekuur. In de kalender
staan de exacte data vermeld.
Het is altijd mogelijk om tussentijds een afspraak met de leerkracht te maken.
Schoolmaatschappelijk werk
Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind. Elk kind maakt wel eens vervelende of moeilijke dingen mee.
Veel problemen lossen zich vanzelf weer op. Maar opvoeden kan ook moeilijk zijn. Alledaagse problemen kunnen
uitgroeien tot problemen waar je niet meer uit komt en wat dan? Kinderen worden groter en groter, de
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van kinderen worden groter. Maar kunnen zij dit allemaal wel aan? Zelf
lopen tobben of maar hopen dat het over gaat?
U kunt hulp vragen aan de schoolmaatschappelijk werkster, mevrouw Susanne Stappers. Zij heeft een spreekuur bij
ons op school. Het rooster staat in de kalender. U ontvangt nog nadere informatie over de wijze waarop deze
spreekuren vorm gegeven worden i.v.m. de huidige Corona richtlijnen.
Soms kunnen een paar gesprekken u weer verder op weg helpen. Of u kunt samen met haar bekijken wat de beste
mogelijkheden zijn voor het welzijn van uw kind.
Als u een keer wil praten, kunt u dat te kennen geven aan de leerkracht, de intern begeleider of rechtstreeks bellen
of mailen naar de schoolmaatschappelijk werkster; Susanne Stapper, Telefoon 14 015 | 0621000976
Mailadres: S.Stapper@pijnacker-nootdorp.nl
Schoolreizen/schoolkampen
De schoolreizen/kampen zijn gepland in de maanden oktober en juni. Zie voor de data de kalender. Ruim voor
aanvang van het kamp krijgt u meer informatie, een inschrijfformulier en een factuur.
De kosten bedroegen vorig schooljaar ongeveer:
Groepen 1 en 2
Groepen 3 t/m 7
Groep 8

: € 5,00
: € 75,00
: € 88,50

Dit is een indicatie voor de kosten van komend schooljaar.
Schooltijden
Wij hanteren een continurooster met onderstaande tijden voor alle groepen:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30-14.30 uur
8.30-14.30 uur
8.30-12.00 uur
8.30-14.30 uur
8.30-14.30 uur
8
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Om 8.20u openen wij de deur van de school en zijn u en uw kind(eren) van harte welkom. Wij vragen
u tot die tijd te wachten op het plein. Bij forse regen kunt u in de glazen gang wachten.
’s Morgens tot half negen kunnen de kinderen eventjes hun verhaal aan de leerkracht kwijt, met elkaar gezellig
praten of iets aan hun ouders/verzorgers laten zien. U kunt op dat moment ook korte mededelingen aan de
leerkracht kwijt. Deze kunt u in de onderbouw ook kwijt in het schriftje.
Wilt u de leerkracht wat langer spreken, dan kunt u altijd een afspraak maken.
Op de dagen waarop nieuwe leerlingen komen wennen, mogen de ouders van deze ‘wenkinderen’ mee in de klas om
samen een activiteit te kiezen en te starten.
De leerkrachten willen op tijd beginnen met de lessen. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd in de klas zit? De klas kan
dan rustig beginnen aan de nieuwe schooldag.

Studiedagen team en overige vrije dagen
Tijdens het schooljaar zijn een aantal studiemomenten voor het team gepland. De leerkrachten volgen op deze
dagen teamscholing. Hieronder volgt het overzicht van de dagen waarop leerlingen vrij zijn:

Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag

21 -9-2020
9-10-2020
26-10-2020
18-12-2020
27-1-2021
19-2-2021
29-3-2021
25-5-2021
16-7-2021

Alle groepen vrij
Groep 1/2 (kleuters) vrij
Alle groepen vrij
Alle groepen vrij
Alle groepen vrij
Alle groepen vrij
Alle groepen vrij
Alle groepen vrij
Alle groepen vrij

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag + Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

19-10-2020 t/m 23-10-2020
21-12-2020 t/m 01-01-2021
22-02-2021 t/m 26-02-2021
02-04-2021 t/m 05-04-2021
26-04-2021 t/m 07-05-2021
13-05-2021 t/m 14-05-2021
24-5-2021
19-07-2021 t/m 27-08-2021

Flex
In 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Om onze zorgleerlingen de specifieke zorg te kunnen bieden waar
zij recht op hebben, is in 2016 binnen de school de Flex opgezet.
De Flex is een aparte ruimte in de school waar de zorgleerlingen van groep 1 t/m 8 met en zonder arrangement,
volgens een vast rooster een aantal uur per week begeleiding en ondersteuning krijgen. Hier worden zij geholpen bij
hun leerproces, negatief gedrag om te zetten in positief gedrag en krijgen zij begeleiding om een betere taakaanpak
en werkhouding te ontwikkelen.
Ook wordt er aandacht besteed aan hun sociaal-emotioneel welbevinden. Op pedagogisch, didactisch, cognitief en
sociaal-emotioneel gebied, krijgen de leerlingen vaardigheden en strategieën aangeleerd waardoor zij zich optimaal
9
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kunnen ontwikkelen tot autonome, gelukkige en zelfstandige wereldburgers. Voor hen maken wij Passend Onderwijs
passend.
De tools die zij aangereikt krijgen in de Flex, zetten zij stapsgewijs in hun eigen groep in.
De leerkracht krijgt handvatten aangereikt om de verbinding met deze leerlingen te optimaliseren. Hierdoor ontstaat
een positieve ontwikkeling voor de onderwijsprofessionals, de leerlingen, de groepsdynamiek en de gehele school.
Bij onze school staat de kwaliteit van onderwijs, dus ook Passend Onderwijs, hoog in het vaandel en wij streven er
naar deze kwaliteit te verbeteren en te kunnen blijven garanderen.

Verjaardagen
Verjaardagen vieren op school is gezellig, kan gezond zijn en hoeft niet duur te zijn!
Omdat we graag werken aan een gezonde school, vragen we u, uw kind een gezonde
traktatie mee te geven. Een traktatie is een extraatje. Daarom is het belangrijk dat dit
extraatje “ behapbaar” is. Vooral voor kinderen uit de onderbouw is een traktatie al snel een
hele maaltijd.
Het is gebruikelijk dat de leerkrachten dezelfde traktatie krijgen als de kinderen. Meestal
gaat de jarige, samen met twee kinderen uit de klas, de klassen rond om de andere leerkrachten in het eigen
gebouw te trakteren.
Voor tips voor een traktatie kunt u de volgende websites raadplegen: https://www.voedingscentrum.nl ,
https://www.party-kids.nl en http://www.gezondtrakteren.nl
Wij vragen u uitnodigingen voor privé-feestjes buiten de school te laten uitdelen, om teleurstellingen te voorkomen
voor kinderen die niet worden uitgenodigd.
Dit schooljaar wordt de gezamenlijke juffen- en meester dag gehouden op vrijdag 23 april 2021.
De klassenouder haalt € 1 per kind op om een cadeau te kopen voor de jarige leerkrachten (bijv. een boek, extra
speelgoed of planten). Er worden geen individuele cadeautjes verwacht.
Een tekening of ander eigen werk van kinderen is natuurlijk altijd welkom! Als de leerkracht van de kinderen jarig is
mogen alle kinderen uit die groep verkleed naar school komen! Dat is natuurlijk geen verplichting.

Verlof aanvragen
Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Uw kind is nog niet leerplichtig.
Op de eerste dag van de maand nadat het kind vijf jaar is geworden, is het dat wel. Vanaf dat moment is het niet
meer mogelijk om buiten de schoolvakanties vakantieverlof op te nemen of uw kind dagdelen thuis te houden. Hier
zijn uitzonderingen op zie Link. https://www.pijnacker-nootdorp.nl/direct-regelen/onderwijs
Als u verlof wilt aanvragen, kunt u dit doen via de Social schools app of Social schools website. Op de schoolwebsite
bij downloads; formulieren vindt u ook evt. een verlofformulier https://debontetol.nl/downloads/
Voor meer informatie zie ook de website van de school:
https://debontetol.nl/schooltijden-en-vakanties/
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Verzuim en Leerplichtwet
Ongeoorloofd verzuim en de Leerplichtwet
De school dient de leerplichtwet uit te voeren en zal ook zodanig omgaan met de verlofaanvragen.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de schoolleider of de leerplichtambtenaar wordt gezien als
ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleider is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De
leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.
Bij zorgwekkend ongeoorloofd verzuim neemt de schoolleider contact op met de ouders en zo nodig met de
leerplichtambtenaar. Verzuim is zorgwekkend als het langer dan drie dagen duurt of in een periode van vier weken
1/8 deel van de lesuren beslaat.
Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de schoolleider van de school of
met de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.
Gemeente Pijnacker-Nootdorp, tel. 14 015
email: leerplicht@pijnacker-nootdorp.nl .

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei jl. is de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, de AVG. De AVG geldt voor alle landen in de Europese Unie.
Wij nemen uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze school.
U verstrekt deze gegevens zelf aan ons door het invullen van het inschrijfformulier en bij de intake.
Wij doen onze uiterste best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken.
Onze privacyverklaring, die u op onze website https://debontetol.nl/downloads/ kunt vinden, geeft u een helder
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en geeft ook aan waarom wij deze
verzamelen.
In de zin van de AVG zijn wij als school verwerkingsverantwoordelijke.
Inmiddels heeft u een formulier ingevuld voor uw kind(eren) i.v.m. publiceren beeldmateriaal waarin u kon
aangeven waar u wel of geen toestemming voor geeft. Deze toestemming geldt voor de gehele periode dat uw kind
op onze school verblijft, tenzij u uw toestemming (op onderdelen) intrekt. U vult daarvoor een nieuw formulier in, en
ondertekent dit. U kunt het formulier (website bij AVG-Privacy downsloads) inleveren bij de administratie of sturen
naar info@debontetol.nl.

Zieke kinderen
Ziekteverlof
Als uw kind ziek is, is het belangrijk dat u dit tijdig meldt maar in ieder geval voor aanvang van de
school. Wij ontvangen uw bericht bij voorkeur tussen 08.00 uur en 08.20 uur via onze ouderapp
Social Schools.
Als uw kind niet op school verschijnt en wij geen melding van u hebben ontvangen, dan zal de leerkracht
contact met u opnemen om de reden van de afwezigheid na te vragen.
Indien uw kind door ziekte/verlof niet naar de naschoolse opvang komt, wilt u dan zo vriendelijk zijn om uw kind ook
bij de leiding van de BSO af te melden?
Als uw kind onverhoopt op school ziek mocht worden, dan bellen wij de ouders/verzorgers om te overleggen over de
situatie. Het is belangrijk dat wij steeds over de meest recente telefoon/adres/mail gegevens beschikken. Wij
ontvangen eventuele wijzigingen in uw gegevens graag op emailadres: info@debontetol.nl (administratie).
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