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VOORWOORD

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

In dit deel van de schoolgids willen wij onze school aan u voorstellen. Er staan praktische zaken in
zoals adressen, schooltijden, vakantieregelingen, enz.
Wij vinden het belangrijk dat we de kinderen meer bieden dan alleen maar het bijbrengen van kennis.
De grootste uitdaging is de kans om de school in te richten als een plaats waar het fijn is om te leren,
te werken en te spelen, zowel voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders.
Wij vinden het dus erg belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen en dat de ouders zich betrokken
voelen bij de school.
Wij hopen dat u, na het lezen van deze schoolgids, weet wat u van ons mag verwachten en wat onze
school voor u en uw kind kan betekenen.
Voor de actuele informatie wil ik u graag verwijzen naar onze website www.bsodaschool.nl
Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief die u op de website kunt lezen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan horen wij het graag.
Namens het team
René Rooijakkers
Directeur basisschool Odaschool
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BELANGRIJK OM TE WETEN
BETROKKENHEID BIJ DE SCHOOL
Kinderen van wie de ouders betrokken worden bij het onderwijs, hebben meer kans op succes op
school.
De kinderen op Odaschool voelen zich thuis op school, als zij ervaren dat ouders en school
samenwerken. Als ouders weten dat de school nauw met hen samenwerkt, vertrouwen zij hun
kinderen met een gerust hart toe aan de school. Op de Odaschool maken wij ‘samen school’. We
werken actief aan educatief partnerschap. Dat wil zeggen dat we streven naar kwalitatief goede
samenwerking tussen school en ouders elk vanuit eigen verantwoordelijkheid en eigen
deskundigheid waarbij steeds het kind centraal staat. Ouderbetrokkenheid is in deze definitie veel
meer dan elkaar informeren, veel meer ook dan ouderhulp.
Dit willen we bereiken door een nauw contact en een goede
band te onderhouden met de ouders. Ouders zijn vrij om na
schooltijd de school binnen te lopen met vragen en
opmerkingen. Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken.
Leerkrachten bij ons op school stappen doorgaans zelf naar
de ouders toe om informatie door te geven.
Wij waarderen ook dat ouders participeren in allerlei
activiteiten binnen school.
CONTACT MET OUDERS
De zorg voor kinderen is een gezamenlijke verantwoording van school en ouders. Daarom vinden wij
een goed contact en heldere afspraken tussen school en ouders van groot belang. Het contact moet
open, rechtstreeks en eerlijk zijn. U als ouder verwacht een goede begeleiding van uw kind vanuit de
schoolorganisatie. Wij verwachten van ouders dat ze bij de school betrokken zijn en de school
steunen.
Wij informeren en houden contact met u op de volgende manieren:
- Informatieavonden
De klasseninformatieavonden worden gehouden aan het begin van ieder schooljaar. Hier kunt u
kennismaken met de leerkracht, het lokaal en de te gebruiken methoden en leermiddelen.
Op een later tijdstip in het schooljaar wordt er ook een “kijkuurtje” voor alle kinderen, hun
ouders en andere belangstellenden gehouden.
- Oudergespreksavonden
De ontwikkeling van de kinderen wordt besproken in de oudergesprekken waarvoor de
ouders/verzorgers een uitnodiging krijgen.
Er is altijd de mogelijkheid om met de leerkracht, IB-er of met de directie een afspraak te maken
voor een gesprek.
- De schoolgids
De gids is bedoeld voor alle ouders en wordt jaarlijks herzien.
- De rapporten
- De nieuwsbrief. Deze kunt u vinden op onze website
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ACTIVITEITEN VOOR OUDERS
Zoals we in het voorgaande al hebben aangegeven vinden we de betrokkenheid van ouders bij de
school van groot belang. Veel ouders ondersteunen de school (en dus de kinderen). We worden
ondersteund bij:
- Schoolse activiteiten en vieringen
- Excursies
- Spelletjes
- Projecten
GESCHEIDEN OUDERS
Tenzij anders vastgesteld door de rechtbank en aantoonbaar, hebben scholen informatieplicht naar
beide ouders. Beide ouders hebben evenveel recht op informatie. Het betreft hierbij dan de
schoolgids, uitnodigingen voor informatie- en ouderavonden, school- en toetsresultaten,
verwijzing naar vervolgonderwijs.
Wanneer de ouders van een kind gescheiden leven, gaat de informatie naar de ouder waar het kind
bij woont. Het is de plicht van de verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte te stellen van
belangrijke zaken die het kind betreffen, dus ook alle verslagen te verstrekken over de
schoolontwikkeling van het kind.
Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren, dan kan de niet-verzorgende ouder de school
verzoeken om informatie te geven van de schoolontwikkeling van het kind. De verzorgende ouder
wordt hiervan door de school op de hoogte gesteld.
Indien de verzorgende ouder hierop bezwaar heeft, is dat voor de school geen reden om de
informatie niet te verstrekken.
Voor de school staat het belang van het kind voorop.
Wanneer beide ouders over het kind willen komen praten, maar dit niet in gezamenlijkheid willen
doen, is de school verplicht twee oudergesprekken te regelen.
KIJKOCHTENDEN
Als uw kind vier is geworden en een enkele maanden op school zit, wordt u in de gelegenheid
gesteld om een ochtend mee te draaien in de groep van uw kind. De leerkracht maakt hiervoor met
u een afspraak.
BUITENSCHOOLSE OPVANG
Vanaf augustus 2007 is het op alle basisscholen in Sint-Oedenrode mogelijk gebruik te maken van de
Buitenschoolse Opvang.
U kunt hiervoor terecht bij verschillende organisaties.
U dient de opvang zelf te regelen.
Wij werken vooral samen met Humanitas en met de Verbinding.
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BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUMANITAS
Buitenschoolse opvang (BSO) is vrije tijd. Na school, op vrije dagen en in vakanties. De
Buitenschoolse opvang van Kinderopvang Humanitas is een plek waar voor ieder kind wat te beleven
is. De pedagogisch medewerkers plannen iedere dag verschillende activiteiten, zowel binnen als
buiten: sport en spel, knutselen, toneel, muziek en nog veel meer. Er zijn uitstapjes en workshops,
maar kinderen kunnen zich ook lekker terugtrekken in een hoekje met een boek. Alles mag, niets
moet. Kinderen kunnen meedenken en praten over de activiteiten.
BSO De Dommelclub, Laan ten Bogaerde 5.
Deze BSO, die gehuisvest is in het kinderdagverblijf De Dommeltoren en grenst aan de Odaschool,
biedt onderdak aan BSO kinderen van 4 tot 13 jaar. In de vaak vertrouwde omgeving van het
kinderdagverblijf kunnen de jonge kinderen na school in dit lokaal maar ook in diverse ruimtes tot
rust komen en spelen. De ruimtes bieden ook diverse mogelijkheden om een leuk en uitdagend
activiteitenaanbod neer te zetten voor de oudere BSO kinderen. Zij maken bijvoorbeeld gebruik van
de gymzaal die vele spelmogelijkheden biedt.
Ook kunnen kinderen op het schoolplein heerlijk buiten spelen. De BSODA tuin is een uitdagend
speelgebied voor kinderen waarin ook de beleving van de natuur tot zijn recht komt. Deze tuin is een
veilige binnentuin tussen de Odaschool en De Dommeltoren.
Heeft u interesse en denkt u erover om uw kind van het aanbod bij de Buitenschoolse opvang van
Kinderopvang Humanitas gebruik te laten maken, neem dan vrijblijvend contact op met één van de
medewerkers op het regiokantoor en vraag een uitgebreid informatiepakket aan of maak een
afspraak voor een rondleiding.
Regiokantoor Peel & Maas
De Bengele 7
6031 TZ Nederweert
Tel. Nr. 0495-525341
Email: regiopeelenmaas@kinderopvanghumanitas.nl
Kijk ook eens op de website www.kinderopvanghumanitas.nl.
DE VERBINDING
De Verbinding is actief in Sint-Oedenrode op diverse locaties. De naam is gekozen om uit te drukken
dat we ons verbonden voelen met u als ouders en met de vraag van uw kind. De naam verwijst ook
naar de visie op zorg en dienstverlening die voor al onze locaties gelijk is.
De Verbinding staat voor kwalitatief hoogwaardige begeleiding en verzorging, die geboden wordt
door goed opgeleide pedagogisch medewerksters.
De locaties, de inrichting en de spelmaterialen zijn zodanig gekozen dat er een goede aansluiting is
op de levensfase van uw kind. Wij dagen uw kind uit tot spelen met andere kinderen en tot
persoonlijk spel dat past bij zijn vraag. Ook op de Odaschool is een locatie van De Verbinding met
mogelijkheid voor BSO.
De tweede pijler van onze kwaliteit is de openheid, duidelijkheid en structuur die wij bieden aan de
kinderen en hun ouders. Wij doen dat in een omgeving die een vertrouwde, uitnodigende sfeer kent.
Kijk ook eens op de website: www.deverbinding-sintoedenrode.nl.
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OUDERBIJDRAGE
De oudervereniging vraagt per schooljaar per kind een bijdrage van € 22,50 om diverse
activiteiten te kunnen bekostigen.
Omdat het basisonderwijs door de overheid wordt betaald, zijn alle bijdragen die aan de ouders
worden gevraagd op basis van vrijwilligheid.
Voor de kinderen die vanaf januari instromen wordt er een bedrag van € 11,25 gevraagd. Het
gaat hierbij om een totaalbedrag. Voor het schoolreisje wordt geen extra bijdrage meer
gevraagd.
Voor het schoolkamp van groep 8, wordt nog wel een aparte eigen bijdrage gevraagd.
HOOFDLUIS
Er is een groepje ouders dat ’s woensdags ná elke vakantie
de kinderen controleert op de aanwezigheid van
hoofdluizen.
Als er hoofdluis geconstateerd is bij uw kind wordt u
daarvan op de hoogte gebracht door de school.
Het is erg belangrijk dat u zelf controleert en behandelt.
Vooral het kammen werkt efficiënt.
Kinderen van groep 1 t/m 4 dienen in het bezit te zijn van
een luizenzak. Die kunt u op school aanschaffen voor een
bedrag van € 3,75. U kunt hiervoor op maandag-, woensdag-, en donderdagochtend terecht bij de
administratie.

GEBRUIKMAKING VAN FOTO- EN FILMOPNAMES
Binnen de school worden regelmatig foto’s genomen van activiteiten. Ook komt het voor dat er
filmopnames gemaakt worden in het kader van school video-interactie begeleiding. Dat gebeurt
bijvoorbeeld om het gedrag van leerlingen en/of leerkrachten in beeld te brengen met het oog
op het bieden van betere zorg aan de leerlingen.
Volgens de wet op privacy vragen wij jaarlijks uw toestemming voor het gebruiken van
beeldmateriaal.
FIETSEN
Kinderen die niet op loopafstand van de school wonen, mogen op de fiets naar school. Fietsen op het
schoolplein is niet toegestaan. De fietsen dienen in de fietsenstalling geplaatst te worden.
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BVL BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDS LABEL
Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een
keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze
school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.
In december 2013 hebben wij het BVL-label behaald.
Wilt U ook een kwartiertje in de week helpen bij het oversteken dan kunt U zich aanmelden als
brigadierouder bij de leerkracht of directie.

OUD PAPIER
De inzameling van het oud papier is in handen van de oudervereniging.
De opbrengst wordt gebruikt om voor de kinderen van onze school wat extra's te doen.
Op een aantal zaterdagen gedurende het schooljaar komt de container bij de school te staan.
U kunt dan het opgespaarde papier tussen 10.00 uur en 12.00 uur inleveren.
De data worden vermeld in de agenda en nieuwsbrief op de website.
Graag het papier goed bundelen of in stevige dozen pakken. Eventueel met touw omwikkelen. S.v.p.
niet in plastic zakken of in kistjes.
Ook dit jaar wordt er bij elke inzameling een loterij gehouden met aantrekkelijke prijsjes voor de
kinderen. Bij de inlevering van oud papier, krijgt u één of meerdere lotjes . Uitslag loterij oud papier
wordt ook vermeld in de nieuwsbrief.
KLEDINGACTIE
Twee keer per jaar verzamelen we oude kleding.
Ook deze opbrengst komt weer ten goede aan de kinderen.
Op de schoolkalender vindt u de datums.
GOEDE DOELENACTIE
Ieder schooljaar wordt er een goede doelenactie gehouden. De datum vindt u op de schoolkalender.
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SCHOOLREIS
Vanaf groep 3 wordt er een schoolreisje georganiseerd. Jaarlijks wordt bekeken waar de schoolreis
naar toe gaat. Hierbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thema’s van de
verschillende groepen op school.
De kleuters hebben i.p.v. een schoolreisje een Sprookjesfeest.

VERJAARDAGEN
Als de kinderen jarig zijn, willen ze graag hun klasgenootjes trakteren.
Om het snoepen zoveel mogelijk te beperken, willen wij u vragen uw kind niet op snoep te laten
trakteren.
Geef de kinderen ook geen snoep mee voor het speelkwartier!
Er zitten ook enkele kinderen op school die, om gezondheidsredenen, een bepaalde traktatie niet
mogen hebben. Het zou fijn zijn als u als ouder van een kind met een allergie zelf een andere
traktatie op school heeft klaarliggen.
Als de groepsleerkracht jarig is, wordt er door de oudervereniging, namens ouders en kinderen een
cadeautje aangeboden. Het is dus niet nodig dat elk kind nog een cadeautje koopt, maar
vanzelfsprekend is elke leerkracht blij met, door de kinderen zélf gemaakte, presentjes.
GEZONDE BROODTROMMEL
De (lunch) pauze is voor kinderen een belangrijk moment om nieuwe energie op te doen om daarna
weer geconcentreerd te leren, spelen en sporten.
Een met zorg samengestelde pauzehap en broodtrommel helpen daarbij.
Zowel in de kleine als grote pauze mogen kinderen uitsluitend groenten, fruit brood en wat te
drinken nuttigen.
Om een grote afvalberg te voorkomen zijn pakjes drinken niet toegestaan.
De school heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om een gezonde opvoeding en leefstijl.
Daar past een gezonde lunch prima in !
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NAAR SCHOOL 2017-2018

SCHOOLTIJDEN
Eerste schooldag: maandag 20 augustus 2018.
Laatste schooldag: vrijdag 5 juli 2019 (‘s middags vrij)
We werken met twee bellen. Bij de eerste bel om 08.25 uur gaan de kinderen naar binnen. Bij de
tweede bel om 08.30 uur willen we echt starten met de lessen.
Met ingang van schooljaar 2017-2018 werken wij volgens het vijf-gelijke-dagen model (continurooster).
Dit betekent dat alle kinderen vijf dagen naar school gaan en op school blijven eten.
Om aan het wettelijk verplichte aantal lesuren voor 8 jaar basisonderwijs te kunnen voldoen, maken we
gebruik van een overgangsmodel. Vanaf schooljaar 2019-2020 zal een schooldag tot 14.00 uur duren. De
komende twee schooljaren werken we een kwartier per dag langer.
De schooltijden zijn als volgt:
Groep 1 t/m 8
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:
8.30 uur tot 14.15uur
De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze als tussen de middag spelen alle
groepen buiten.
PERSONEEL ODASCHOOL
Verdeling
Directie
Directieondersteuner
Interne begeleider
MT
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 3/4A
Groep 3/4B
Groep 3/4C
Groep 5/6A
Groep 5/6B
Groep 5/6C
Groep 7/8A

Naam
René Rooijakkers
Susan Jansen
Natasja v. Hedel
Natasja v. Hedel
Hélène v. Hugten
Meriam v. d. Velde
Rian Raaijmakers
Ingrid v. Hastenberg
Rian Raaijmakers
Hennie de Vries
Wies Verkuilen
Mirjam v.d. Elsen
Petri Vervoort
Hélène v. Hugten
Imke v.Oirschot
Susan Jansen
Mirjam Peijen
Hanny van Doorn
Daisy Heijmans
Kirsten
Vorstenbosch
Nicky Raaijmakers

Werkdagen
ma, di(o),do, vr(m)
di, do
ma t/m do
ma t/m do
ma, di
ma, wo, do, vr
di
ma, di, do, vr
wo
ma, di, wo
wo, do, vr
ma, di
wo, do, vr
ma, di,
wo, do, vr
ma
di t/m vr
ma, di, do, vr
wo
ma t/m vr

e-mailadres

ma t/m vr

nraaijmakers@bsodaschool.nl

rrooijakkers@bsodaschool.nl
sjansen@bsodaschool.nl
nvanhedel@bsodaschool.nl
nvanhedel@bsodaschool.nl
hvanhugten@bsodaschool.nl
mvandevelde@bsodaschool.nl
rraaijmakers@bsodaschool.nl
ivanhastenberg@bsodaschool.nl
rraaijmakers@bsodaschool.nl
hdevries@bsodaschool.nl
wkuipers@bsodaschool.nl
mvandeelsen@bsodaschool.nl
pvervoort@bsodaschool.nl
hvanhugten@bsodaschool.nl
ivanoirschot@bsodaschool.nl
sjansen@bsodaschool.nl
mpeijen@bsodaschool.nl
hvandoorn@bsodaschool.nl
dheijmans@bsodaschool.nl
kvorstenbosch@bsodaschool.nl
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Groep 7/8B
Groep 7/8C
Vakleerkracht
muziek
Basisschoolcoach
Conciërge
Administratie
Huishoudelijke
dienst

Arjan Boets
Pieter v. Oirschot
Elke van Gompel

ma t/m vr
ma t/m vr
do

aboets@bsodaschool.nl
pvanoirschot@bsodaschool.nl

Karine Vincenten
Henk Strik
Francy v.d. Aa
Samira Vuckovic
Sally Schell

di
ma, di, do, vr
ma ,wo, do
ma t/m vr
ma t/m vr

kvincenten@bsodaschool.nl
hstrik@bsodaschool.nl
administratie@bsodaschool.nl

GEBRUIK E-MAIL/ WhatsApp en klasbord
Internet is bijzonder handig en praktisch, toch kleven er echter ook gevaarlijke kanten aan dit
medium. Via een e-mail en WhatsApp wordt vaak snel en kort een boodschap overgebracht,
waardoor er onbedoeld misverstanden kunnen ontstaan.
Daarom hanteren wij de volgende afspraken:
1. E-mail en WhatsApp worden gebruikt voor korte en eenduidige mededelingen.
2. Het wordt gebruikt voor zakelijke informatie-uitwisseling.
3. Er worden geen meningen of opvattingen geponeerd via de e-mail en WhatsApp.
4. Er worden geen discussies gevoerd via de e-mail en WhatsApp.
5. Er wordt niet over leerlingen of problemen gecommuniceerd via de e-mail en WhatsApp.
Het blijft gewoon belangrijk om informatie over uw kind persoonlijk uit te wisselen.
SCHOOLZWEMMEN
Groep 4 gaat één keer per twee weken zwemmen. Op dinsdag van 13.15 -14.15 uur om de week.
In het begin van het schooljaar ontvangt u het rooster met de exacte data en tijden.
GYMLES
Maandag groepen 3/4C 5/6B
Dinsdag
groepen 3/4A 3/4B
Woensdag groepen 5/6B 5/6C
Donderdag groepen 1/2A 1/2B
Vrijdag
groepen 3/4A 3/4B

7/8A 7/8B 7/8C
3/4C 5/6A
7/8A 7/8B 7/8C
5/6A 5/6C

DOUCHEN NA DE GYM
Het is belangrijk om het lichaam goed te verzorgen. Hierdoor voorkomt men ziektes en andere
gezondheidsproblemen. Zeker na het gymmen en sporten is dit van belang. Op advies van de GGD is
vanuit het oogpunt van algemene hygiëne het douchen na de gymles ingevoerd. In samenspraak met
andere scholen, met de (G)MR zijn hier afspraken over gemaakt die worden vastgelegd in een
beleidsprotocol. Natuurlijk is douchen in schoolverband iets anders als douchen thuis. Wij geven een
eerste gelegenheid tot afspoelen van het transpiratievocht, echter het zorgvuldig verzorgen van het
lichaam kunt u thuis naleven. De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 douchen na de gymles.
Mochten er omstandigheden zijn waardoor uw kind structureel niet kan douchen dan geeft u dit
schriftelijk aan bij de directeur.
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RAPPORTAGE
Het eerste oudergesprek is een gesprek tussen leerkracht(en), kind en de ouders zijn hierbij
aanwezig. Dit eerste gesprek staat vooral in het teken van het welbevinden van het kind en de
doelen die we willen bereiken. U ontvangt hierover geen schriftelijk rapportage.
Na de afsluiting van een toetsweek, die twee keer per schooljaar plaatsvindt, krijgen de kinderen van
de groepen 2 tot en met 8 een rapport. Hieraan wordt altijd een oudergesprek gekoppeld.

OUDERGESPREKKEN
De oudergesprekken worden gehouden op 8 en 14 november 2018,
12 en 14 februari 2019
19 en 24 juni
2019
De eindgesprekken groep 8 worden gehouden in de week van 11-22 febr. 2019
De voorlopige adviesgesprekken voor groep 7 worden gehouden in de week van 17-24 juni 2019
De exacte data volgen nog.

U krijgt tijdig een indeling per e-mail zodat u weet wanneer u op school wordt verwacht.
VAKANTIEROOSTER
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

15 oktober t/m 19 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
04 maart 2019 t/m 08 maart 2019
22 april 2019
22 april 2019 t/m 03 mei 2019
30 mei 2019 t/m 31 mei 2019
10 juni 2019
08 juli 2018 t/m 16 augustus 2019

STUDIEDAGEN / VRIJE DAGEN
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag

gehele dag
gehele dag
middag
gehele dag
gehele dag
middag
gehele dag
middag

4 oktober
6 december
29 november
7 januari
8 januari
26 februari
11 april
28 mei

2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019

Groep 1 t/m8
Groep 1 t/m8
Groep 1 t/m8
Groep 1t/m8
Groep 1 t/m8
Groep 1 t/m8
Groep 1 t/m8
Groep 1 t/m8
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Vrijdag
Vrijdag

gehele dag 21 juni
middag
5 juli

2019 Groep 1 t/m8
2019 Groep 1 t/m8

ZIEKTE EN SCHOOLVERZUIM
Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet of niet tijdig op school kan komen verzoeken
wij u dringend voor aanvang van de lessen uw kind telefonisch af te melden.
Voor verlofaanvragen dient u gebruik te maken van het verlofformulier op onze website.
LUXE VERZUIM: Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen
daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog
regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan.
Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen
toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een procesverbaal.

HET AANTAL UREN ONDERWIJS
In onderstaande lessentabel wordt globaal aangegeven hoeveel tijd per week aan de verschillende
vakken wordt besteed:
Vakgebied/groep
Zintuiglijke en
lichamelijke oefening
Zwemmen
Werken met
ontwikkelingsmateriaal
Taalactiviteiten
Technisch lezen
Begrijpend lezen
Spelling
Schrijven
Rekenen e
Engels
Wereldoriëntatie
Gedrag in het verkeer
Tekenen/handvaardighei
d/ techniek
Muziek/dans/drama
Levensbeschouwing en
soc. Emotionele
ontwikkeling

1
3.45

2
3.45

3
1.30

4
1.00

5
1.30

6
1.30

7
1.30

8
1.30

1.30
1.45
4.45

3.00
3.00
1.30
1.30
1.30
5.00

3.00
2.15
1.30
2.15
1.00
5.00

3.00
2.00
1.30
2.15
1.00
5.00

3.00
2.00
1.45
2.00
0.30
5.00
0.30
4.30
0.30
1.30
0.30
0.30

0.30
6.30

6.30

6.00

6.00

0.30
4.00

0.30
4.00

1.30

1.30

3.00
0.15
1.30

3.30
0.30
1.30

4.00
0.30
1.30

4.15
0.30
1.30

3.00
2.00
1.45
2.00
0.30
5.00
0.30
4.30
0.30
1.30

1.00
0.30

1.00
0.30

0.30
0.30

0.45
0.30

0.45
0.30

0.45
0.30

0.30
0.30

3.30
5.00
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Speelpauze
Lunchpauze

3.45
1.15

3.45
1.15

3.45
1.15

3.45
1.15

3.45
1.15

3.45
1.15

3.45
1.15

3.45
1.15

Totaal

28.45
5

28.4
5

28.4
5

28.4
5

28.4
5

28.4
5

28.4
5

28.4
5

AFSPRAKEN MET DE KINDEREN

PESTPROTOCOL
-

-

-

Wanneer blijkt dat een kind een ander kind of kinderen pest wordt hij/zij daar direct op
aangesproken door de leerkracht.
Ook het gepeste kind wordt in de gelegenheid gesteld om zijn/haar verhaal te vertellen.
Wanneer het pesten door een andere leerkracht wordt opgemerkt handelt die zelf, maar
geeft het ook door aan de leerkracht van het kind.
Wanneer blijkt dat een bepaald kind regelmatig genoemd wordt, neemt de leerkracht
contact op met de ouders. Er wordt ook contact opgenomen met de ouders van het gepeste
kind.
De leerkracht informeert de ouders. Aan de ouders wordt duidelijk gemaakt dat we
pestgedrag niet tolereren en we verzoeken de ouders om een gesprek aan te gaan met hun
kind.
Wanneer alle maatregelen geen resultaat opleveren, wordt de directie op de hoogte
gebracht.
Die houdt een gesprek met de betrokken leerling en de ouders.
Er worden gepaste maatregelen genomen.

REGELS EN AFSPRAKEN
Algemene omgangs - en gedragsregels:









Met de voornamen aanspreken, geen bijnamen gebruiken.
Als het nodig is je ergens voor verontschuldigen.
Positieve houding t.a.v. de correctie; geen ja maar hij/zij…….
Actief luisteren en de ander laten uitpraten.
Eerlijk zijn naar elkaar.
Tolerant zijn naar elkaar.
Niet pesten, schelden, krabben, bijten etc.

Schoolpleinregels:
Spelen en spelletjes doen mag altijd!




Op het schoolplein voor en na schooltijd niet fietsen. Dat geldt ook voor leerkrachten vanaf
08.10 uur.
De fietsen horen in de fietsenstalling.
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Fietsen van de ouders niet plaatsen voor de ingangen van de school.
Je blijft op het schoolplein.
Laat de natuur met rust, niet trekken aan bomen of planten.
Houd het schoolplein schoon, afval hoort in de bakken.
Vraag toestemming om de speelgoedkisten te halen.
Als de bel gaat, stop je met spelen, ruim je het speelgoed op en ga je naar binnen.
De surveillant bepaalt of we bij slecht weer naar binnen gaan of binnen blijven tijdens de
pauze.
Kinderen mogen zonder toestemming van de surveillant niet naar binnen.
Ook na schooltijd lopen de leerkrachten even mee voor toezicht in de hal en op het plein.
Geen honden op de speelplaats.

Regels in het gebouw:
Algemeen:









Niet rennen in de gang.
Jassen en tassen horen aan de kapstok.
Zonder toestemming van de leerkracht niet naar binnen voor schooltijd of onder de pauze.
Deuren fatsoenlijk open - en dichtmaken.
Blijf van andermans spullen af.
Kinderen komen niet in de kelder zonder begeleiding van een leerkracht.
Het meebrengen van een mobiele telefoon of andere divices is niet toegestaan.

Klaslokaal:





Laat de klas netjes achter, materiaal van de tafels, stoelen aanschuiven of op tafel, ramen
dicht, lichten uit en computers afsluiten.
Petten en hoeden zijn in de klas niet toegestaan.
Ga rustig op je stoel zitten bij binnenkomst.

Gymlokaal:






Kinderen gaan niet zonder begeleiding naar het kleedlokaal.
Geen ballen in de kleedkamers.
Kleren en tassen aan de kapstok of op de banken.
Na afloop douchen, verantwoordelijkheid van de leerlingen.

TOEZICHT OP DE SPEELPLAATS

Vanaf een kwartier vóór schooltijd wordt er door een leerkracht toezicht gehouden op de
speelplaats. Laat uw kind dus niet voor 08.15 uur op het schoolplein aanwezig zijn.
Wij willen u vragen om bij het ophalen van de kinderen, aan de rand van de speelplaats te gaan
staan. De leerkrachten kunnen op deze manier het overzicht houden.

BRIGADIERS
Gelukkig hebben we weer genoeg brigadierouders om twee keer per dag de kinderen veilig te laten
oversteken.

15

Schoolgids 2018-2019 deel 2

In het nieuwe schooljaar zullen er daarom brigadierouders staan op:
 Maandag t/m vrijdag om 08.10 uur en om 14.15 uur.

OUDERVERENIGING

DAGELIJKS BESTUUR
Na kandidaatstelling kiezen de ouders van élke groep uit hun midden één ouder die de groep
vertegenwoordigt in het bestuur van de Oudervereniging.
Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De vereniging kent statuten en is bij notariële akte vastgelegd.
In de statuten zijn o.a. bepalingen opgenomen over zittingsduur, aftreden, herkiesbaar stellen en
vergaderingen.
Het bestuur van de Oudervereniging onderhoudt contacten met het Schoolbestuur, de
Medezeggenschapsraad, de directie van de school en het onderwijsteam.
Eénmaal per jaar is er overleg met de ouderraden van de andere basisscholen in Sint-Oedenrode.
De oudervertegenwoordiger van een groep kan de schakel zijn tussen de leerkracht en de ouders.
Informatie naar ouders en vragen om hulp van de leerkracht wordt veelal door de
vertegenwoordiger gecoördineerd. Bovendien kan de vertegenwoordiger signalen die hij/zij via
ouders ontvangt, bespreekbaar maken binnen het bestuur van de Oudervereniging.
Via dit bestuur kunnen deze zaken dan weer worden besproken met de directie van de school.

Voorzitter:

Ingrid Bekkers

ov.odaschool@bsodaschool.nl
peter-ingrid@hotmail.nl

Penningmeester:

Jolanda Wijnen

jolandawijnen@hotmail.com

Secretaris:

Christel Hiddink

christel.hiddink@live.nl
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Vertegenwoordiging van de ouders in het bestuur:

Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 3-4A
Groep 3-4B
Groep 3-4C
Groep 5-6A
Groep 5-6B
Groep 5-6C
Groep 7-8A

Meriam/ Rian
Ingrid/Rian
Hennie/Wies
Mirjam/Petrie
Hélène/Imke
Susan/Mirjam
Hanny/Daisy
Kirsten
Nicky

Groep 7-8B Arjan
Groep 7-8C Pieter

Marlou Jansen
Helen v. Geffen
Liesbeth Woonings
Anke Verhoeven
Kim Dekker
Anita v. Zoggel
Bianca Walter
Marjolein Bekkers
Miranda
Vorstenbosch
Emmy Woonings
Nicole v. Esch

marlou.jansen@yahoo.com
vangeffenhelen@gmail.com
liesbethwoonings@hotmail.com
ericanke@upcmail.nl
kimvweert83@hotmail.com
anitaenfrank@live.nl
biancaschellekens@hotmail.com
marjolein_van_kaathoven@hotmail.com
hans.v.genugten@tele2.nl
ewoonings@hotmail.com
wijnic@telfort.nl

De Oudervereniging geeft een actieve en positieve bijdrage aan vele activiteiten die gedurende het
gehele schooljaar op de Odaschool plaatsvinden. Het is ontzettend belangrijk dat er elk jaar weer
ouders zijn die zich in willen zetten voor de kinderen bij ons op school. Binnen het bestuur van de
oudervereniging is er een aantal commissies opgezet die een aantal activiteiten organiseren.
SINTERKLAASFEEST
De oudervereniging zorgt ervoor dat Sinterklaas onze school bezoekt en dat hij de kinderen van de
groepen 1 tot en met 4 een presentje kan geven.

JAARVERGADERING
Eens per jaar is er een jaarvergadering voor alle ouders/verzorgers, waarin het jaarverslag en het
financieel jaarverslag wordt besproken en goedgekeurd. Het bestuur van de Oudervereniging streeft
er naar de jaarvergadering te combineren met een thema-avond met een actueel thema.
SCHOOLFEEST
Getracht wordt jaarlijks een fantastisch schoolfeest voor alle groepen te organiseren. Zowel de
kinderen in de onderbouw als in de bovenbouw moeten zich bij dit feest thuis voelen.
OPEN DAG
Tijdens de Open Dag presenteert de Odaschool zich aan nieuwe leerlingen en hun ouders. Tijdens
deze dag wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te schetsen van het onderwijs en de diverse
buitenschoolse activiteiten op de Odaschool. Uiteraard steekt de Oudervereniging hierbij een
helpende hand uit.
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SCHOOLREISJES
Vanaf groep 3 wordt er een schoolreisje georganiseerd. Per jaar wordt bekeken waar de schoolreis
naartoe gaat. De groepen gaan naar verschillende bestemmingen, waarbij we aansluiten bij de
thema’s van de klas.

SPROOKJESFEEST
Voor de groepen 1 en 2 wordt jaarlijks rondom het kasteel Henkenshage een sprookjesachtig feest
georganiseerd.

WAT DOET DE OUDERVERENIGING NOG MEER
Naast het organiseren van al deze activiteiten, zijn er veel algemene taken die de Oudervereniging
uitvoert. Uit iedere groep wordt een vertegenwoordig(st)er gekozen, die aan de ouders vraagt om
mee te helpen bij excursies, wandelingen, carnaval, kerst, handenarbeid e.d.

FINANCIEN
Om al deze leuke activiteiten te kunnen organiseren voor de kinderen is er natuurlijk geld nodig.
Enerzijds wordt een aantal zaken betaald via de ouderbijdrage, anderzijds worden er middelen
verkregen via het maandelijks inzamelen van oud papier en het houden van een kledingactie door de
Oudervereniging.
BESTUURSVERGADERINGEN
Elke maand, behoudens de zomervakantiemaanden, houdt de Oudervereniging een
bestuursvergadering. Deze vergaderingen worden gehouden op de Odaschool. De vergaderingen zijn
openbaar dus voor iedere ouder toegankelijk. De data voor de vergaderingen kunt u terugvinden op
de website.
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

In 1985 is van overheidswege, via een wet, de Medezeggenschapsraad (afgekort M.R.) op scholen
ingesteld.
Op de basisschool bestaat de M.R. voor de éne helft uit ouders en voor de andere helft uit
leerkrachten.
De ouders ( de zgn. "oudergeleding" ) worden, via verkiezingen, door alle ouders gekozen.
De M.R. van onze school bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders.
De M.R. behartigt de gezamenlijke belangen van ouders en leerkrachten, naar o.a. het
schoolbestuur, in het belang van de school. De M.R. kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen
aan het schoolbestuur. Maar de taak van de M.R. gaat nog verder; voor belangrijke
aangelegenheden heeft de M.R. instemmingsrecht; d.w.z.: het schoolbestuur kan pas tot uitvoering
overgaan als de M.R. er mee instemt.
Wat de M.R. te behandelen krijgt, hangt sterk af van de zaken die zich in een bepaald schooljaar
aandienen. Belangrijke zaken die jaarlijks de revue passeren zijn: het formatieplan voor het nieuwe
schooljaar, de inzet van de leerkrachturen en het vakantierooster.
De M.R. is ook het orgaan waar zaken worden besproken, waarover ouders en leerkrachten een
verschillende mening hebben. Vaak komen standpunten dichter bij elkaar en wordt een
bevredigende oplossing gevonden.
Naast de M.R. bestaat er een overkoepelende raad, de zogenaamde Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad ( afgekort G.M.R. ), waarin alle scholen die onder het bestuur van SKOSO
vallen, vertegenwoordigd zijn. Namens de M.R. van de Odaschool zitten een personeelslid en een
ouder in de G.M.R.. In deze raad wordt gesproken over beleids- en onderwijskundige zaken die van
belang zijn voor alle scholen.
Meer informatie hierover vindt u in deel 3 van de schoolgids.
Namens het personeel:
mr.odaschool@bsodaschool.nl

Meriam van de Velde
Petri Vervoort
Ingrid van Hastenberg
Telefonisch bereikbaar op school :

0413-472517

Namens de ouders:
Ellen van Kempen

info@dutchdiveacademy.com

Nelleke v. Gerwen

marco-nelleke@hotmail.com

Yvonne Verhoeven

yvonne@go2cosmo.com
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BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

SKOSO heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur, die bestaat uit de directeur-bestuurder, de heer
P. Meessen, die ondersteund wordt door een directiesecretaresse en enkele bovenschoolse stafmedewerkers en coördinatoren.
De directeur-bestuurder vormt het bevoegd gezag van de zeven basisscholen.
Op schoolniveau is de directeur verantwoordelijk voor de gang van zaken.
Voor verdere informatie zie het algemene informatiegedeelte van de schoolgids.
Alle informatie die betrekking heeft op de scholen van SKOSO wordt gebundeld en weergegeven op
de website van SKOSO en op de website van de school.
Het betreft informatie over SKOSO, partners waarmee wordt samengewerkt, als ook de
onderwerpen Jeugdhulpverlening, Leerplichtzaken, ziekte en verlof, gezamenlijke beleidsafspraken,
verzekeringen en algemene regelingen. Voor al dit soort zaken verwijzen we u voortaan naar:
www.skoso.nl of www.bsodaschool.nl.
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