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1. Groepsindeling  

Onderbouw (ingang van Foreeststraat)

Groep Naam Leerkracht(en)

Groep 1-2 (OZG) Zon Quirien en Ester

Groep 1-2 Ster Chantal en Mara

Groep 3 Sterrenwacht Amanda

Groep 3 Sterrenkijker Jillian

Groep 4 Melkweg Nathalie en Femke

Groep 4 Planeet Adri en Yvette

Groep 5 Polaris Elly en Yanna

Groep 5 Astronoom Janna en Esmee

Bovenbouw (ingang van Teylingenlaan)

Groep Naam Leerkracht(en)

Groep 6 Grote Beer Dennis

Groep 6-7 Draak Patricia en Sonja

Groep 6-7 Orion Jody en Charlotte

Groep 7 Arend Theo

Groep 7-8 Pegasus Shanon en Melanie

Groep 8 Schorpioen Anke en Esther

Groep 8 Hercules Herbert

2. Schooltijden
Wij werken met een continurooster. Van
maandag tot en met vrijdag hebben onze
leerlingen les van 08:30 tot 14:00 uur.

Om 08:15 uur gaan de deuren van de school
open en kunnen de leerlingen naar binnen.
De leerkracht is dan aanwezig in het
klaslokaal. De leerlingen lunchen op school.
 



3. Regels en afspraken
Voor de goede gang van zaken hebben wij
een aantal regels en afspraken opgesteld.
Deze worden aan het begin van het
schooljaar met de leerlingen besproken en
gaandeweg het schooljaar regelmatig
herhaald. Daarnaast zijn de regels en
afspraken zichtbaar in de school aanwezig.
 
Algemene schoolregels

Leerlingen mogen om 08:15 uur naar-
binnen
Als de leerlingen binnen zijn, dan blijven-
zij in het groepslokaal en gaan rustig iets
doen aan hun tafel
Leerlingen lopen door de gangen-
Leerlingen mogen niet alleen in de-
handarbeidkasten, magazijnen, gymzalen
en kantoorruimten komen
Jassen en tassen hangen aan de kapstok-
Mobiele telefoons worden uitgezet  vóór-
een leerling de school binnen komt
Mobiele telefoons worden ingeleverd bij-
de leerkracht
Mobiele telefoons worden aan-
het eind van de schooldag buiten aangezet
'Speelgoed' wordt alleen mee naar school-
genomen na toestemming van de
leerkracht

 
 
 
 
Algemene afspraken

Ik doe aardig-
Ik doe rustig-
Ik luister naar de juf of meester-
Ik ben netjes-
Ik ben waar ik hoor te zijn-

 

Pesten
We zijn voortdurend gericht op het
voorkomen van pesten en besteden daar
veel aandacht aan. Wij hanteren een
anti-pest protocol en gaan bij pestgedrag
als volgt te werk:

Wij gaan het gesprek aan met de-
betrokken leerlingen
Wij proberen in dit gesprek duidelijk te-
krijgen welke rol de betrokken leerlingen
hebben in het pestgedrag en wat de
gevolgen hiervan zijn
We bekijken met elkaar hoe het anders-
kan en maken hierover afspraken
We benadrukken dat, wanneer het pesten-
toch doorgaat, dit altijd bij de leerkracht
gemeld moet worden
Als dat nodig is, dan zullen wij de pesters-
sancties opleggen
We brengen ouders van de betrokken-
leerlingen altijd op de hoogte van het
pestgedrag en werken met hen samen in
de bestrijding hiervan
Als ouders vermoeden dat hun kind-
gepest wordt en hij/zij dit niet op school
durft te vertellen, dan adviseren wij
ouders hierover met ons contact op te
nemen

 
 
Leerlingen en sociale media
Behalve op direct pestgedrag, zijn wij ook
voortdurend gericht op het voorkomen van
pesten via sociale media. Wij besteden
hier veel aandacht aan en
maken hierover duidelijke, specifieke afspra
ken met onze leerlingen. Wij
leren leerlingen om direct hun leerkracht of
ouders in te schakelen als zij vervelende of
ongepaste informatie op het internet
of sociale media tegenkomen. Hetzelfde



geldt wanneer leerlingen valse of gemene
dingen op het internet of sociale media

tegenkomen.
 

4. Vakanties en vrije dagen
U vindt de schoolvakanties en vrije dagen
van het schooljaar 2020-2021 in het bovenste
schema op de volgende pagina van deze
gids. Wilt u buiten deze periodes op vakantie,

dan is dit slechts in uitzonderlijke gevallen
mogelijk. Wij verwijzen u naar de leerkracht
van uw kind voor meer informatie over
bijzonder verlof.
 

5. Belangrijke data
In het onderste schema op de volgende
pagina van deze gids hieronder treft u een

aantal belangrijke momenten die
plaatsvinden in het schooljaar 2020-2021.
 



Vakanties en vrije dagen 2019-2020

 Startdatum Einddatum

Studiedag, leerlingen vrij 16 september 2020 -

Herfstvakantie 12 oktober 2020 16 oktober 2020

Studiemiddag 22 oktober 2020  

Studiedag, leerlingen vrij 26 oktober 2020  

Studiemiddag 16 november 2020  

Kerstvakantie 21 december 2020 1 januari 2021

Studiedag, leerlingen vrij 3 februari 2021  

Voorjaarsvakantie 22 februari 2021 26 februari 2021

Studiemiddag 4 maart 2021  

Studiedag, leerlingen vrij 19 maart 2021  

Paasvakantie 02 april 2021 05 april 2021

Studiemiddag 12 april 2021  

Meivakantie 26 april 2021 7 mei 2021

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021

Pinksteren 24 mei 2021  

Studiedag 25 mei 2021  

Studiemiddag 3 juni 2021  

Zomervakantie 12 juli 2021 20 augustus 2021

Op de studiemiddagen zijn de leerlingen om 12.30 uur uit

Belangrijke data 2019-2020

Wat Wanneer

Voorlichtingsavond schoolverlaters 29 september 2021

Eindonderzoeken schoolverlaters
- Drempelonderzoek
- NIO (sbo)
- WISC (so)
- Eindtoets Route 8

Week 40 en 41
Week 43 en 44
Vanaf september 2019
April 2020

Adviesgesprekken schoolverlaters Week 48

Informatieavond 'Veilig Puberen' (ouders groep 6, 7
en 8)

26 januari 2021

Voortgangsgesprekken en rapportavonden Week 10 en 26

De zorgleerlingen hebben evaluatiemomenten afhankelijk van de start van de behandeling. Dit is

ongeveer drie maanden na de start, ongeveer vijf maanden daarna en vervolgens afhankelijk van de

beschikking en eindevaluatie.



 

hoort bij de Aloysius Stichting, aloysiusstichting.nl

6. Handige weetjes
 
Schoolgids
U kunt meer informatie vinden over het
Expertisecluster Nexus in onze schoolgids.
U vindt de schoolgids op op onze
website: www.nexus-onderwijs.nl
 
Ziekmelding
Als uw kind ziek is of om een andere
belangrijke reden niet naar school kan
komen, belt u dan 's ochtends tussen 08:00
en 08:15 uur met de leerkracht van uw kind.
 
Gymnastiek
In verband met hygiëne is het verplicht om
gymschoenen te dragen tijdens de
gymlessen. 
 
Mobiele telefoons
Indien u het wenselijk acht dat uw kind een
mobiele telefoon mee naar school neemt,
kunnen wij mogelijke diefstal en/of schade

niet ten alle tijden voorkomen. Wij zijn
hiervoor dan ook niet aansprakelijk. Dit
geldt tevens voor andere
digitale apparaten. 
 
Leerlingenvervoer
Het leerlingenvervoer van en naar school
wordt betaald en geregeld door de
gemeente waarin u woont. U kunt een
verzoek tot vervoer aanvragen op de
afdeling leerlingenvervoer van uw
woongemeente. Van de gemeente ontvangt
u dan bericht welk taxibedrijf het vervoer
regelt en hoe laat uw kind ’s ochtends klaar
moet staan om opghehaald te worden. Uw
kind wordt op het thuisadres opgehaald en
hier ook afgezet na afloop van de schooldag.
Indien er problemen zijn met of in de taxi,
dan is het taxibedrijf voor u als ouder het
eerste aanspreekpunt. Als uw kind ziek of
afwezig is, dient u dit zelf aan het taxibedrijf
door te geven.
 


