
PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR OUDERS 
 

1.1 Schooltijden 
Maandag 08.30 uur -12.00 uur  13.15 uur-15.15 uur 
Dinsdag 08.30 uur -12.00 uur 13.15 uur-15.15 uur 
Woensdag 08.30 uur -12.15 uur 
Donderdag 08.30 uur -12.00 uur 13.15 uur-15.15 uur 
Vrijdag 08.30 uur -12.00 uur 13.15 uur-15.15 uur 

Groep 1 + 2 heeft op vrijdag géén school 
 

1.2 Toezicht speelplaats 
      Leerkrachten surveilleren een kwartier voor aanvang van schooltijd op de speelplaats. Leerkrachten 

hebben een rooster. Er zijn minimaal 2 leerkrachten aan het surveilleren.  
De leerkrachten houden toezicht bij het vrij spelen van de kinderen. Er wordt 5 minuten voor 
aanvang van de lestijden gebeld, zodat de lessen tijdig kunnen beginnen. 
 

1.3 Ziekte en schoolverzuim 
Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden (bijv. bezoek aan arts) niet of niet tijdig op school 
kan komen, verzoeken wij u dringend dit voor aanvang van de lessen via ouderportaal te melden aan 
de leerkracht. 
 
 

1.4 Vakanties en vrije dagen 

 
 

   



   
1.5 Schoolregels/gedragsverwachtingen 

Regels zijn nodig in een goede samenleving, dus ook op school. De kern van onze schoolregels is: 
respectvol omgaan met elkaar. We hanteren 2 hoofdregels:  
1. Op onze school gaan we op een correcte manier met elkaar om. 
2. Op onze school gaan we op een prettige manier met elkaar om. 
Hiermee bedoelen we: respect tonen voor elkaar, elkaar niet hinderen, pijn doen of schade 
berokkenen. Deze regel geldt voor iedereen op basisschool “De Violier”: leerlingen, leerkrachten, 
schoolleiding, stagiaires, vervangers, conciërge en ouders.  
Er zijn gedragsverwachtingen op schoolniveau geformuleerd, daarnaast worden in de groepen 
jaarlijks samen met de leerlingen gedragsverwachtingen voor de eigen groepen afgesproken. 
Omdat het team naast het geven van onderwijs ook opvoedkundige taken heeft, is een goed contact 
met de ouders belangrijk. Wij streven ernaar vanuit wederzijds respect een open sfeer te creëren, 
zodat u altijd terecht kunt met vragen of opmerkingen. Ook vinden we een afstemming tussen 
schoolsituatie en thuissituatie zeer belangrijk. Een leerkracht zal niet aarzelen om met ouders 
contact op te nemen als er problemen zijn. Wij hopen dat ook u niet aarzelt als de situatie 
omgekeerd is.  
 
 

1.6 Overblijven 
Op school is mogelijkheid tot overblijven onder leiding van de overblijfouders. In een 
viertal klaslokalen eten de kinderen in groepen hun brood op. 
Op school is ranja en water verkrijgbaar. Wanneer uw kind iets anders wil drinken geeft 
u dit zelf mee. Fruit is uiteraard toegestaan, maar geen snoep. Na het eten gaan de 
kinderen onder toezicht buiten spelen of bij regenweer binnen. 

 
De belangrijkste overblijfregels zijn:  
● Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor tussentijdse opvang. 
● De leerlingen die overblijven zijn verzekerd via de schoolongevallenverzekering. 
● De betaling en registratie voor het overblijven, gaat via het ISY-overblijfsysteem.  
● Via een code kunt u zich aanmelden bij ISY-overblijven. 
● Een tegoed kost € 1,20. U betaalt via I-deal. Per transactie wordt € 0,50 in rekening gebracht. 

Het is dus voordeliger om meerdere tegoeden in één keer te kopen. 
● De kinderen nuttigen in een klas hun eigen brood en drinken. Op school is thee of ranja 

verkrijgbaar.  
 
1.7 Tussendoortjes 

Wij als school zien graag dat alle kinderen gezond zijn, daar proberen wij op onze manier een 
bijdrage aan te leveren. Dat doen we onder andere door middel van het stimuleren van dit 
gezondheidsbeleid. 
Op dinsdagen, woensdagen en donderdagen hanteren wij ‘gruitendagen’. Dat wil zeggen dat we op 
deze dagen in de ochtend groente en/of fruit als tussendoortje eten. Andere tussendoortjes worden 
dan niet toegestaan 
 

1.8 Anti-Pestprotocol 
De school hanteert een anti-pestprotocol. Binnen dit protocol praten we met kinderen over  
respect en goede omgangsvormen. Samen met de leerlingen zijn regels opgesteld om zo te komen 
tot een vriendelijke, rustige en veilige omgeving (zie ook 2.4 PBS) 
 



1.9 Conflicten buiten schooltijd 
Het kan voorkomen dat kinderen buiten schooltijd onderling conflicten hebben. De kinderen 
proberen natuurlijk eerst zelf deze conflicten op te lossen. Lukt dit niet, dan heeft u als ouders hierin 
een taak. In veel gevallen zult u het conflict zelf op kunnen lossen. Wanneer u denkt, dat er een 
grote kans is dat een conflict verder zal gaan binnen school, svp dit aan de groepsleerkracht melden. 
Deze kan dan extra oplettend zijn en eventueel dit conflict met de betrokken kinderen kort 
bespreken. Dit houdt in dat de leerkracht aangeeft op de hoogte te zijn van het gebeuren buiten 
schooltijd. Het is niet de bedoeling dat conflicten die buiten schooltijd spelen, op school opgelost 
worden. 
 

1.10 Privacy 
Van ouders en stagiaires die in de groepen, bij het overblijven of bij een activiteit komen helpen 
verwachten we zonder meer dat de privacy van onze leerlingen gewaarborgd blijft. Dit houdt in dat 
over het gedrag en de vorderingen van de leerling geen enkele mededeling gedaan wordt naar 
buiten toe. Het contact met de ouders in deze wordt door de leerkracht geregeld. 
 

1.11 Ontruimingsplan 
De school beschikt over een ontruimingsplan dat door de brandweer goedgekeurd is. 
In dit plan wordt aangegeven hoe te handelen bij ontruiming. 
In elke ruimte van de school hangt een overzicht met de vluchtwegen die gebruikt dienen te worden 
in geval van ontruiming. De school beschikt over een aantal BHV-ers (bedrijfshulpverleners) die 
zorgen dat snel en effectief hulp geboden wordt in voorkomende situaties. Deze BHV-ers volgen 
minstens eens per jaar een herhaling/opfriscursus. De school organiseert 2x per jaar een 
ontruimingsoefening (1x aangekondigd en 1x onaangekondigd.) De brandweer controleert de 
panden regelmatig. De school beschikt over een brandweerlogboek waarin alle relevante informatie 
voor de brandweer zit. 
 
In geval van echte ontruiming gaan de leerlingen onder begeleiding van hun leerkracht naar een 
verzamelplek. Op deze plek kunt u uw kind komen ophalen. Voordat U Uw kind meeneemt dient U 
dit aan de leerkracht te melden zodat deze dit kan aantekenen op de presentielijst. Neem het kind 
nooit mee zonder dit te melden. De verzamelplek is: het gemeentehuis 
 

1.12 Huiswerk en agenda 
In de groepen 3 en 4 proberen we het huiswerk te beperken. Het kan voorkomen dat een kind extra 
moet oefenen thuis. Via de groepsleerkracht ontvangen de ouders bericht hierover. In de groepen 
5/6 wordt regelmatig huiswerk meegegeven. In de groepen 7/8 neemt het huiswerk toe. De 

leerlingen van groep 7 en 8 ontvangen tegen een geringe kostprijs een 
basisagenda. Ouders hoeven dus zelf geen schoolagenda te kopen. Aan het einde 
van het schooljaar worden ouders hierover geïnformeerd. We verzoeken ouders 
om hiermee rekening te houden. Koop tussendoor geen eigen agenda. De 
leerlingen van de bovenbouw leren in de groepen hoe ze een agenda moeten 
gebruiken en hun huiswerk moeten plannen ter voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs. 

 
 

1.13 Aanschaf materialen groep 4 t/m 8  
Leerlingen krijgen vanaf groep 5 een vulpen van school. De leerlingen van groep 1 t/m 4 
schrijven met potlood. Dit bleek na grondig overleg met ergotherapeuten de beste manier 
voor een optimale ontwikkeling van de fijne motoriek.  
Zelf mee te nemen materialen voor aanvang van het volgend schooljaar: 

● 1 pakje viltstiften met 10 of 12 stiften (vanaf groep 3). 



● 1 eenvoudig etui, waar de kleurpotloden los in passen (vanaf groep 3). 
● 1 slijper met potje eraan vast (vanaf groep 4). 
● 1 A4-klapper, alleen 23-rings (vanaf groep 5). 

 
Verder nemen de leerlingen geen spullen (potloden, gummen, pennen, markeerstiften etc.) 
van thuis mee. U begrijpt dat spullen die door school (eenmalig) verstrekt worden, netjes 
gebruikt dienen te worden. Op deze manier kunnen ze de gehele schoolloopbaan mee gaan. 
Gebeurt dit echter niet, dan moet dit vergoed worden aan de school. De school zorgt dan 
voor nieuwe materialen! 
 

1.14 Vulpennen 
De school heeft een weloverwogen keuze gemaakt voor schrijfmaterialen. Het is niet de bedoeling 
dat leerlingen pennen en potloden van huis meenemen. De leerlingen gebruiken de vulpen van 
school. Deze gaat de hele schoolperiode mee.  
Bij onzorgvuldig gebruik moet een nieuwe vulpen via de school gekocht worden. 
 

1.15 Verjaardagen en traktaties 
Het streven van onze school is er op gericht de kinderen tijdens de schooluren een zo gezond 
mogelijke voeding te laten nuttigen. Tijdens de vieringen wordt bij hoge uitzondering wel eens 
strooigoed of ’n chocolade eitje uitgedeeld. In alle groepen wordt aandacht besteed aan de 
verjaardag van een kind. Het jarig kind staat deze dag in het middelpunt van de belangstelling.  
De verjaardag van het kind vindt plaats in de klas, zonder traktatie en aanwezigheid van ouders. 
Daarnaast verzoeken wij u uitnodigingen voor kinderfeestjes en/of kerstkaarten niet via de school te 
laten verspreiden. Dit geeft geen prettig gevoel bij de kinderen die geen uitnodiging of kaart 
ontvangen. 
 

1.16 Bewegingsonderwijs 
De gymlessen van groep 1 en 2 worden in de speelzaal gegeven en bij mooi weer buiten. Voor de 
gymlessen in de speelzaal hebben de kinderen van groep 1 en 2 gymschoenen nodig. Deze 
gymschoenen blijven op school. 
De groepen 3 t/m 8 gaan naar de sporthal ‘De Bandert’. De leerlingen van de groep 3 t/m 8 nemen 
hun gymkleren en gymschoenen voor elke gymles mee naar school. Om hygiënische redenen 
verzoeken wij erop te letten dat de gymkleren ook weer mee naar huis worden genomen en niet op 
school blijven hangen. Zet in de gymspullen s.v.p. een naam.  
De kinderen kunnen niet aan de sporthal opgehaald worden i.v.m. de verzekering.  
Indien kinderen niet mee kunnen doen aan de gymles, geven ouders een briefje mee. Dit om te 
voorkomen dat er tijdens de gymlessen te veel kinderen aan de kant zitten, wat niet wenselijk is. 
 
Rooster 
Alle groepen gaan met de bus naar De Bandert 
 
Maandag:  

● 08.30 – 10.30 uurgroepen 3 en 4  
Woensdag: 

● 09.30 – 11.30 uurgroepen 7 en 8 
Vrijdag: 

● 08.30 – 10.30 uurgroepen 5 en 6 
 

1.17 Internetprotocol 
Sociale media / mobiele telefoons/ fotocamera’s/ MP3 spelers 
Op school is gebruik  van sociale media verboden. 



Mobiele telefoons zijn alleen toegestaan in uitzonderingssituaties: bijv. als een kind erg ver van 
school woont of bepaalde privésituaties. Dit wordt in overleg met de leerkracht afgesproken. De 
mobiele telefoons worden bij de start van de schooldag bij de groepsleerkracht ingeleverd. Aan het 
einde van de schooldag kan het kind de mobiele telefoon weer ophalen. Wanneer een kind zonder 
toestemming van ouders en leerkracht een mobiele telefoon bij zich heeft, wordt deze in beslag 
genomen en kunnen de ouders deze komen afhalen bij de groepsleerkracht. 
Voor het omgaan met internet verwijzen wij u naar het veiligheidsplan van Wijzers in onderwijs (zie 
hfdst. 9.15) 

 
1.18 Buitenschoolse opvang (BSO) 

In het schoolgebouw is een locatie van de BSO van SKEM (Stichting kinderopvang Echt-Susteren en 
Maagouw. SKEM biedt voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar de mogelijkheid gebruik te 
maken van kinderopvang buiten schooltijd, tijdens vakanties en schoolvrije dagen. SKEM heeft voor 
de voor- en naschoolse opvang ook faciliteiten in het schoolgebouw van basisschool De Violier. 
De school werkt daarnaast ook samen met Wee-Play. 
Bij de BSO ligt de nadruk op de vrijetijdsbesteding van de kinderen; ontspanning en recreatie.  
 
Peuterspeelzaal Sneeuwwitje 
In het schoolgebouw is peuterspeelzaal Sneeuwwitje gehuisvest. Deze peuterspeelzaal is een aantal 
ochtend per week geopend. Voor meer informatie (tel: 06-80152195). 
 

1.19 Bieb op school (BOS) 
Vanaf oktober 2014 hebben we een "Bieb op school". Leerlingen kunnen geheel gratis lid worden 
van de Openbare Bibliotheek. Hiermee kunnen ze boeken lenen in de Openbare Bibliotheek en in de 
Bibliotheek op School. Daar waar de boeken geleend worden, moeten ze ook weer worden 
ingeleverd. 
 

1.20 Hoofdluisbestrijding 
Na elke vakantieperiode wordt er gecontroleerd op luizen. 
Dit gebeurt door een werkgroepje die hiervoor instructie heeft gehad volgens de richtlijnen van de 
GGD. Mocht hoofdluis geconstateerd worden dan ontvangt u hierover persoonlijk een berichtje en 
advies. 
 

1.21 Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf maakt jaarlijks van iedere groep een groepsfoto. Daarnaast 
wordt er van ieder kind afzonderlijk een foto gemaakt. Uiteraard bent U geheel 
vrij in het al dan niet afnemen van de foto die u aangeboden wordt.  

 

1.22 Schoolreis/schoolkamp 
Aan het einde van elk schooljaar gaan alle groepen op schoolreis.  
De leerlingen van groep 8 hebben daarnaast in mei/juni een schoolverlaterkamp. 
 

1.23 Speeltoestellen 
Onze speeltoestellen voldoen aan de wettelijke regeling “Besluit veiligheid van attractie- en 
speeltoestellen”. Dat besluit stelt onder andere eisen aan het ontwerp, het fabricageproces en aan 
onderhoudswerkzaamheden. Jaarlijks worden de speeltoestellen gecontroleerd op tekortkomingen 
en verbeterpunten. 
 

1.24 Verloren voorwerpen 
Gevonden voorwerpen proberen we in eerste instantie terug te geven aan de eigenaar. Als dit niet 
lukt worden de spullen verzameld. 



  



 
1.25 Eerste H. Communie en H. Vormsel 

Leerlingen van groep 4 kunnen de 1e Heilige Communie doen. De voorbereiding en de organisatie is 
buiten de school.  
De eerste H. Communie Mis is Hemelvaartsdag 21 mei 2019 om 11.00 uur 
 

1.26 Jeugdtijdschriften 
Via de school kan uw kind een abonnement nemen op een jeugdblad. Aan het begin van het 
schooljaar ontvangt u hierover informatie.  
 

1.27 Oorlogsmonument Nieuwe markt Echt 
Dit monument is door onze school geadopteerd. “Adopteer een monument” is een landelijk 
onderwijsproject waarbij leerlingen van groep 7 en/of 8 een oorlogsmonument in hun eigen dorp of 
buurt ‘adopteren’. Leerlingen leren door dit project meer over de lokale geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog, de traditie van herdenken en bijbehorende rituelen. De leerlingen wonen - op een 
voor de school geschikt tijdstip - een herdenking bij het monument bij. Tijdens die herdenking leggen 
ze onder meer een bloemstuk bij het monument en dragen ze bijvoorbeeld gedichten voor.   
 

1.28 Milieu – inzameling van batterijen 
Op school staan inzameltonnen voor lege batterijen. Voor de ingezamelde lege batterijen krijgt de 
school punten, waarmee spel- en speelmateriaal bij elkaar kan worden gespaard. Winst voor de 
school én voor het milieu! 
 

1.29 Inzamelingsactie van KNGF voor de opleiding van geleidehonden. 
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. Gooi ze niet 
weg, maar lever ze op school in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden.  

De gehele opbrengst komt ten goede aan de opleiding van geleidehonden. 

 
 


