HOOFDSTUK 5
DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
5.1 - Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland (SKO West-Friesland)

De SKO West-Friesland is verantwoordelijk voor het
onderwijs op 23 basisscholen in West-Friesland.
De scholen zijn gelegen in de gemeenten
Koggenland, Opmeer, Medemblik en Enkhuizen.
De leiding van de organisatie is in handen van de heer Leo Wijker (College van Bestuur) en hij legt
verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Raad van Toezicht (RvT). Hij voert zijn werkzaamheden uit
in samenwerking met Brigitta Feldberg (directeur Bedrijfsvoering) en Martin Ooijevaar (directeur Onderwijs).
Ter ondersteuning van het CvB, de beide directeuren en de directies van de scholen zijn medewerkers op het
bestuurskantoor in Wognum werkzaam.
Op deze locatie worden ook opleidingen en trainingen voor onze werknemers verzorgd.
De RvT houdt toezicht op het functioneren van de onderwijsstichting in het algemeen en op het CvB in het
bijzonder. De RvT is tevens de werkgever van de leden van het CvB. Op de website van de stichting treft u de
samenstelliong van de RvT aan.
Adres- en contactgegevens
Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland
t.a.v. Leo Wijker
Voorzitter College van Bestuur
Kerkstraat 79
1687 AM Wognum
tel. 0229 – 544810
e-mail : info@skowf.nl
website : www.skowf.nl
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5.2 – De indeling van de groepen voor het schooljaar 2022-2023

maandag

dinsdag

woensdag

Groep 1-2

Bluette
Hermans

Bluette
Hermans

Bluette Hermans Joke Groen

Joke Groen

Groep 3-4

Dorenda
Disseldorp

Dorenda
Disseldorp

Dorenda
Disseldorp

Invalkracht

Invalkracht

Groep 5-6

Laura
Doodeman

Laura
Doodeman

Laura
Doodeman

Laura
Doodeman

Laura
Doodeman

Groep 7-8

Astrid Mooij

Astrid Mooij

Astrid Mooij

Monique Faems Monique Faems

Interne
begeleiding

donderdag

vrijdag

Sabine Heddes

Directie

Alet Groot

Alet Groot

Alet Groot

5.3 – De schooltijden
De begin- en eindtijden zijn voor alle kinderen gelijk:
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

5.4 – Pauze
In de ochtend is er in het rooster een korte eet- en drinkpauze ingelast. Dit is voor het buiten spelen. De
kinderen nemen zelf een beker drinken en een (klein) koekje mee. Dinsdag en donderdag zijn fruit en groente
dagen bij ons op school. Dit betekent dat we u vragen om uw kind een stuk fruit of groente mee te geven voor
de drinkpauze.
Om 12.00 uur is er in het rooster een pauze voor de lunch ingelast gevolgd door een moment om buiten te
spelen. De kinderen nemen voor dit moment zelf een beker met drinken en een broodtrommel met hun lunch
mee.
Tijdens de pauzes van de groepen zijn er leerkrachten buiten, die toezicht houden.
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5.5– Toezicht voor schooltijd
Vanaf 8.20 uur is er toezicht op de speelplaats door één van de leerkrachten.
Om 8.25 uur kunnen de kinderen binnenkomen. Als de zoemer gaat om 8.30 uur beginnen de lessen en gaan
de deuren dicht.
Wilt u hiermee rekening houden bij het afscheid nemen van uw kind(eren)?
5.6 – Ontruimingsplan
Door de bhv-ers (zie 4.11) van onze school is een bedrijfsnoodplan met daarin een ontruimingsplan opgesteld.
Dit ontruimingsplan wordt twee keer per jaar met de kinderen geoefend, zodat in geval van een noodzakelijke
ontruiming de kinderen en leerkrachten weten wat te doen.
Bij een ontruiming verzamelen we in principe op het schoolplein. Wanneer de situatie op het schoolplein niet
veilig genoeg is, evacueren we iedereen naar de parkeerplaatsen bij de velden van St. George.
Het is van het grootste belang dat u als ouder uw kind pas mee naar huis neemt, zodra we op deze
verzamelplaats zijn aangekomen. Wanneer u uw kind mee naar huis neemt, verwachten wij dat u uw kind
afmeldt bij de leerkracht alvorens naar huis te gaan.
Wanneer u in de school aanwezig bent, volgt u de aanwijzingen op die door de bhv-ers en de leerkrachten
gegeven worden. Zo kunt u op een veilige manier de school verlaten.
5.7 – Brengen en halen
U kunt uw kind dagelijks in de school bij het klaslokaal komen brengen. Bij het halen kunt u het gehele
jaar buiten op uw kind wachten. De kinderen worden door de leerkracht buiten gebracht (de kleuters bij
de poort aan de achterzijde van de school.
5.8 – Afwezigheid melden
Tussen 8.00 uur en 8.20 uur kunt u de school telefonisch berichten over de afwezigheid van uw kind. Als
dezelfde kinderen te vaak afwezig zijn, zal de directeur de ouders hierop aanspreken. Bij veelvuldig en
ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.
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5.9 – Vakanties 2022-2023
Eerste dag
Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

29 augustus 2022
17 oktober 2022
23 december 2022 (12.00
uur)
27 februari 2023
7 april 2023
24 april 2023
18 mei 2023
29 mei 2023
21 juli 2023

Laatste dag

23 oktober 2022
8 januari 2023
5 maart 2023
10 april 2023
7 mei 2023
21 mei 2023
3 september
2023

5.10 – Vrije dagen
Alle groepen hebben ieder jaar een aantal leerlingloze dagen. Op deze dagen hebben de leerkrachten tijd voor
overleg, administratie en teamontwikkeling. Alle leerlingen zijn op deze dagen vrij. U vindt deze dagen terug op
de jaarkalender onderaan deze schoolgids. De jaarkalender staat ook op onze website.
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5.11 Buitenschoolse opvang (BSO).
De wet verplicht basisscholen vanaf het schooljaar 2007 / 2008 naast onderwijs ook opvang vóór en ná school
te regelen. De meeste basisscholen hebben hiervoor een convenant met een
kinderopvangorganisatie gesloten en voldoen daarmee aan haar verplichting. Onze school heeft sinds 2007 een
convenant gesloten met SKiK.
SKiK
biedt
dagopvang, buitenschoolse
gastouderopvang en heeft 4 locaties.

opvang

en

Buitenschoolse opvang (BSO)
SKiK verzorgt bij Jozef en Mariaschool in Spierdijk de
buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen.
BSO de Warskippers is in de school gevestigd (daarvoor in de
peuterspeelzaal naast de school) geopend na schooltijd tot
18:30 uur, momenteel op de maandag en de donderdag. Bij
voldoende aanmeldingen gaan wij elke schooldag open en
kunnen wij ook voorschoolse opvang aanbieden van 7.00-8.30 uur.
SKIK is 52 weken open met uitzondering van feestdagen. Er is keuze uit diverse contracten, met of zonder
vakantie, in- of exclusief extra vrije dagen, alleen vakantie of flexibel.
Bij onvoldoende aanmelding in Spierdijk is opvang in een andere locatie mogelijk. Er is BSO in Ursem, Figaro, in
Avenhorn Krekel en in Berkhout Gepetto. Kinderen worden door eigen mensen met de bedrijfsauto bij school
opgehaald.
Voor meer informatie:
Voor meer informatie en/of het aanvragen van een rondleiding, informatiepakket kunt u bellen met 0229
248770, mailen: info@skikkoggenland.nl Zie ook onze website www.skikkoggenland.nl en facebookpagina
www.facebook.nl/skikkoggenland

5.12 - Hoofdluisbrigade
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op school proberen we preventief met hoofdluis om
te gaan. We hebben een hoofdluisprotocol, waarin staat beschreven hoe we omgaan met hoofdluis op
school.
Eén van de onderdelen van het protocol gaat over de hoofdluisbrigade.
De hoofdluisbrigade is een groep ouders die kinderen op school controleert op hoofdluis. Deze controle
vindt op de woensdagochtend plaats na elke vakantie. Voorafgaand aan de controle zal de datum van
de controle aan u bekend worden gemaakt door middel van een bericht via Parro.
Wanneer de hoofdluisbrigade hoofdluis heeft geconstateerd bij uw kind, wordt u hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte gebracht.
Tevens kunt u met vragen over de behandeling van hoofdluis terecht bij de ouders van de
hoofdluisbrigade. Ook zijn op school folders over hoofdluis en de bestrijding ervan beschikbaar.
Op school proberen we hoofdluis tegen te gaan.
Het is zeer belangrijk dat u hier thuis ook aan meewerkt. Dit kan door uw kind regelmatig zelf te
controleren en wanneer u hoofdluis constateert, dit effectief te behandelen. Het is ook heel belangrijk
dat u het meldt aan de school als uw kind hoofdluis heeft, ook als u het zelf al behandeld heeft. Er kan
dan een extra controle uitgevoerd worden in de groep, zodat een eventuele luizenuitbraak voorkomen
kan worden.
Er is altijd vraag naar ouders die de hoofdluisbrigade willen versterken. U kunt zich opgeven bij één van
de leden.
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De leden van de hoofdluisbrigade:
Saskia Huiberts (aanspreekpunt)
Maartje Kenter
Silvie Levie
Gennel de Vries

Linda Steur
Margret Blankendaal
Marleen Knijn
Nanah Ebrahimmalek

5.13 - Gym
Het dragen van gymschoenen is verplicht i.v.m. voetwratten. Ook gymnastiekkleding (T-shirt/korte broek
of gympakje) is wenselijk. Als uw kind om medische redenen niet mag gymmen, wilt u dan uw kind een
briefje meegeven.
De kinderen vanaf groep 3-4 nemen alleen hun gymspullen mee op de dagen dat ze gymles hebben.
Aan het einde van de dag, gaan de gymspullen weer mee naar huis, zodat de volgende gymles
begonnen kan worden met fris gewassen gymkleding.
De kinderen van groep 1-2 gymmen in ieder geval eens per week. Bij slecht weer kan het buitenspelen
vervangen worden door een gymles. We gymmen op gymschoenen en in gymkleding. Geef uw kind
gymschoenen die hij/zij zelf aan kan trekken. De gymschoenen en eventuele gymkleding blijven op
school, omdat we op iedere dag zouden kunnen gymmen.

5.14 - Gymrooster
Dag
Vrijdag (vakleerkracht Lily Bonea)

●

Groep
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8

Tijdstip
12.15-13.00
13.00-13.45
13.45-14.30

Als een groep zwemles heeft vervalt de gymles. Groep 1-2 krijgt die dag dan gymles.

5.15 - Zwemmen
Zwemmen hoort bij bewegingsonderwijs (natte gym).
De groepen 5-6 en groep 7-8 zwemmen op toerbeurt één uur per 2 weken.
In de week dat de groep gaat zwemmen, vervalt de gymles.
De zwemlessen vinden plaats op vrijdagochtend in ‘Het Koggenbad’ te De Goorn van 11.00-12.00 uur.
De kinderen worden met een bus vervoerd.
De zwemlessen worden bekostigd door de gemeente.
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5.16- Zwemrooster
Datum
Groep
2 september 2022
Groep 5-6
16 september 2022
Groep 7-8
30 september 2022
Groep 5-6
14 oktober 2022
Groep 7-8
28 oktober 2022
Groep 5-6
11 november 2022
Groep 7-8
25 november 2022
Groep 5-6
9 december 2022
Groep 7-8
23 december 2022
Groep 5-6
20 januari 2023
Groep 7-8
3 februari 2023
Groep 5-6
17 februari 2023
Groep 7-8
17 maart 2023
Groep 5-6
31 maart 2023
Groep 7-8
14 april 2023
Groep 5-6
12 mei 2023
Groep 7-8
26 mei 2023
Groep 5-6
9 juni 2023
Groep 7-8
23 juni 2023
Groep 5-6
7 juli 2023
Groep 7-8
21 juli 2023
Groep 5-6
De schuingedrukte zwemdagen vallen op een leerlingloze dag. Er wordt gekeken naar een ruildag met een
andere school.
5.17 - Snoepen en verjaardagen
De kinderen mogen geen snoep meenemen naar school. Als u uw kind wel iets meegeeft, bewaart de
leerkracht dit tot na schooltijd.
Met verjaardagen bent u vrij om uw kind te laten trakteren wat u wilt. We hopen dat u er rekening mee
houdt dat niet al het snoepgoed geschikt is voor kinderen (lolly's, kauwgum!). Een stukje kaas, fruit of
iets dergelijks zou ideaal zijn.
Ook zakjes chips voor de kleuters zijn soms een hele opgave!
De kinderen mogen alleen uitdelen in hun eigen klas. Het is niet de bedoeling dat broertjes en/of zusjes onder
schooltijd een traktatie krijgen.
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5.18 - Gevonden voorwerpen
In het invalidentoilet in de gang richting bovenbouw staat een bak, waarin gevonden kleding wordt
verzameld. Bekers e.d. worden in de klas verzameld en regelmatig weg gedaan. Bent u iets kwijt van uw
zoon of dochter, kijk dan gerust.
Twee keer per jaar, stellen we een kleine tentoonstelling samen van de gevonden voorwerpen die tot
dan zijn blijven liggen. Als ook na de tentoonstelling de rechtmatige eigenaar niet is gevonden, worden
de spullen verzameld en gedoneerd aan de kledinginzamelingsactie van dat kwartaal.
5.19 - Fietsen
Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk kinderen lopend of op de fiets naar school komen.
De fietsen kunnen neergezet worden in de fietsenstalling. Voor groep 1-2 is er een fietsenstalling bij de
onderbouw ingang. Voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 is er een fietsenstalling achter de gymzaal, bij het
kleuterplein.
5.20 - Materialen voor kinderen
De materialen die de kinderen in de klas nodig hebben om mee te werken worden in principe allemaal door de
school verzorgd. Het enige wat we de kinderen vragen om mee te nemen is een 23-rings multomap waar
lesmateriaal en werkstukken in kunnen worden bewaard. Deze multomap is nodig vanaf groep 1. In groep 5
vragen we uw kind een nieuwe multomap mee naar school te nemen.
Aan het begin van elk schooljaar krijgen alle kinderen eenmalig een gum en een liniaal van school. Alle
kinderen krijgen in groep 3 en in groep 6 van school een kwalitatief goede rollerpen.
Helaas gaan niet alle kinderen even zorgvuldig om met hun spullen. Mocht er tussentijds een nieuwe gum of
liniaal nodig zijn, dan kunnen kinderen die kopen op school.
Mocht de rollerpen al eerder vervangen moeten worden, dan is het de bedoeling dat er (uitsluitend) op school
een nieuwe pen wordt gekocht, tegen een bedrag van € 6,00.
Vanaf groep 3 werken alle kinderen op een Chromebook van school.
5.21 – Informatiebeveiliging en privacy
ICT speelt een steeds grotere rol in ons onderwijs. Het levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen,
een efficiënte bedrijfsvoering, een heldere verantwoording en samenwerking met de schoolomgeving.
De school maakt gebruik van persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor het leren en begeleiden van de
leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. Met uitgevers van onderwijsleerpakketten wisselt de
school digitaal leerlinggegevens uit. De uitwisseling vindt plaats volgens de richtlijnen van het
‘privacyconvenant onderwijs’. De afspraken over de uitwisseling zijn vastgelegd in een
verwerkersovereenkomst.
De leerlinggegevens en vorderingen worden opgeslagen in ons administratie- en
leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot de verwerkte gegevens kent
beperkingen.
Onze school maakt onderdeel uit van het schoolbestuur SKO West-Friesland. In het kader van de
gemeenschappelijke administratie wordt met het bestuur een beperkt aantal persoonsgegevens gedeeld.
Bepaalde gegevens van scholen in Nederland worden geanonimiseerd en landelijk geregistreerd door de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO) in BRON (Basis Registratie Onderwijs) en door de Onderwijsinspectie. Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om gegevens over de leerlingenpopulatie en onderwijsopbrengsten.
De scholen van SKO West-Friesland gaan inzichtelijk en transparant om met gegevens van leerlingen en houden
zich aan de regels die hiervoor gelden. Er is o.a. een “privacyreglement’ en bij verlies of diefstal van
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persoonsgegevens wordt gewerkt met een ‘reglement datalekken’. Op de website van onze stichting
(https://www.skowf.nl) kunt u onder de knop ‘privacy’ meer informatie vinden.
Inschrijfformulier van de school
De meeste vragen op ons inschrijfformulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan
u te stellen.
In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar –
zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de
school is niet verplicht.
Wijzigen persoonsgegevens
De ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de persoonsgegevens
niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant
zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen
van uw rechten kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.
Foto en videomateriaal
Voor het gebruik van foto’s en filmopnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de
nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw toestemming. In de app Parro kunt u uw toestemming verwerken voor de
verschillende onderdelen.
Ouders mogen altijd besluiten om toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.
Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer
af of het verstandig is een foto te plaatsen.
Wij vragen u terughoudend te zijn in het maken van foto’s en filmopnamen op school en tijdens
schoolactiviteiten. U mag medeleerlingen niet in beeld brengen als betreffende ouders hiervoor geen
toestemming aan u hebben gegeven.
Voor vragen over het gebruik van foto- en videomateriaal kunt u terecht bij de schooldirecteur.
5.22 – Mobiele telefoons
Op de Jozef en Mariaschool nemen kinderen hun mobiele telefoon niet mee naar school. Wordt de
mobiele telefoon wel mee naar school genomen, dan wordt de telefoon door de leerkracht in bewaring
genomen. Na schooltijd wordt het mobieltje weer teruggegeven.
Kinderen zijn altijd op school telefonisch te bereiken op het reguliere nummer (561493). Is het nodig dat
een kind zelf even naar huis belt, dan kan dit ook altijd met de schooltelefoon.
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