
 

Jaarbijlage  

Schoolgids 2022-2023 

 
 

 
 

 

OBS ‘t Kofschip 

PAPENDRECHT 

 

 

 

 



 

Jaarbijlage schoolgids 2022-2023 
2 

Inhoud  
 
Inhoud .................................................................................................................................. 2 

Voorwoord ........................................................................................................................... 4 

1. Over de school ................................................................................................................ 5 

1.1 Algemene gegevens .............................................................................................................. 5 

1.2 Schooltijden .......................................................................................................................... 5 

1.3 Brengen en halen van de kinderen ....................................................................................... 6 

1.4 Pauze- en lunchtijden (continurooster) ................................................................................ 6 

1.5 Bewegingsonderwijs ............................................................................................................. 6 

1.6 Verkeersveiligheid ................................................................................................................ 7 

1.7 Afmelden .............................................................................................................................. 8 

1.8 Verlofaanvraag ..................................................................................................................... 8 

1.9 Tussendoortje ....................................................................................................................... 8 

1.10 Schoolmelk ......................................................................................................................... 8 

1.11 Hoofdluis ............................................................................................................................. 8 

2. Groepen en overige taken ............................................................................................... 9 

2.1 Groepsbezetting ................................................................................................................... 9 

2.2 Overige bezetting ................................................................................................................. 9 

2.3 Afwezigheid personeel ....................................................................................................... 10 

3. Ouderinspraak en -participatie ......................................................................................11 

3.1 De ouderraad ...................................................................................................................... 11 

3.2 De medezeggenschapsraad ................................................................................................ 11 

3.3 De vrijwillige ouderbijdrage................................................................................................ 12 

4. Vakantieregeling 2022-2023 ...........................................................................................13 

4.1 Vakanties ............................................................................................................................ 13 

4.2 Studie(mid)dagen ............................................................................................................... 13 

5. Informatieavonden, startgesprekken en voortgangsgesprekken ...............................14 

6. Voor- en vroegschoolse educatie en opvang (Wasko) ................................................15 

6.1 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) ............................................................................. 15 

6.2 Voorschoolse opvang ......................................................................................................... 15 

6.3 Tussenschoolse opvang ...................................................................................................... 15 

6.4 Naschoolse opvang ............................................................................................................. 15 

6.5 Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties ................................................................. 15 

7. Overige zaken .................................................................................................................16 

7.1 Schoolmaterialen ................................................................................................................ 16 



 

Jaarbijlage schoolgids 2022-2023 
3 

7.2 Mobiele telefoons en Snappet ........................................................................................... 16 

7.3 Schoolverzekering ............................................................................................................... 16 

7.4 Sponsoringsbeleid .............................................................................................................. 17 

8. Belangrijke data op een rij .............................................................................................18 

9. Namen en adressen ........................................................................................................21 



 

Jaarbijlage schoolgids 2022-2023 
4 

Voorwoord 

 
Voor u ligt de bijlage bij de schoolgids van onze school. In het algemene gedeelte van de 
schoolgids staan onderwerpen die niet zo zeer aan verandering onderhevig zijn. In deze bijlage 
vindt u informatie die elk jaar aangepast wordt. U treft er onder andere het vakantierooster 
aan.  
 
Mocht u naar aanleiding van het lezen van de schoolgids of de bijlage vragen en/of 
opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw zoon/dochter of 
de directeur (directeur@bskofschip.nl).  
 
Met vriendelijke groeten,  
Team obs ‘t Kofschip 
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1. Over de school 
 

1.1 Algemene gegevens 
 

Contactgegevens 

OBS ’t Kofschip 
Zuidkil 57 
3356 DA Papendrecht 
Telefoonnummer: 078-6441555 
Website: http://www.bskofschip.nl 
Mailadres: directeur@bskofschip.nl  
 

Schoolbestuur 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Papendrecht-Sliedrecht 
Website: http://www.opops.nl  
 

Schooldirectie 
Directeur: Inge Ros 
Mailadres: directeur@bskofschip.nl  
 
 
 

1.2 Schooltijden 
Op onze school werken we volgens een continurooster. Op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag komen aan de school verbonden vrijwilligers en medewerkers van 
kinderopvangorganisatie Wasko een half uur in de groepen om met de kinderen te eten en 
vanaf groep 3 ook buiten te spelen.  
 
Onze schooltijden: 

 

 

http://www.bskofschip.nl/
mailto:directeur@bskofschip.nl
http://www.opops.nl/
mailto:directeur@bskofschip.nl
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1.3 Brengen en halen van de kinderen 
Kleuters: 
De kleuters worden tussen 08:05 uur en 08:10 uur buiten opgehaald door de leerkracht. Rond 
08:10 uur gaan zij naar binnen, zodat zij om 08:15 uur kunnen starten. Om 14:15 uur worden 
de kinderen weer naar buiten gebracht door de leerkracht.  
 
Groepen 3 t/m 8: 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen zelfstandig naar binnen. De deuren gaan om 08:05 
uur open en de leerkracht wacht uw zoon/dochter op bij de ingang van het lokaal. De deuren 
sluiten om 08:15 uur zodat iedereen rustig kan starten met de dag. Na schooltijd komen de 
kinderen zelfstandig naar buiten.  
 
Indien uw zoon/dochter onder schooltijd naar een specialist gaat, moet u hem/haar zelf 
ophalen. Dit in verband met de wettelijke aansprakelijkheid.   
 
 

1.4 Pauze- en lunchtijden (continurooster) 
Onze pauze- en lunchtijden stemmen we ieder jaar af met de Prins Florisschool. Dit jaar 

hebben onze kinderen het speelkwartier van 09:55 uur tot 10:10 uur. De kinderen van de 

groepen 1 t/m 4 zullen tussen 11:30 uur en 12:00 uur lunchen. De kinderen van de groepen 5 

t/m 8 lunchen van 12:00 uur tot 12:30 uur. Op vrijdag zal i.v.m. de gym wat geschoven worden 

in de lunchtijden van groep 4 en 8. Groep 4 luncht dan tussen 12:10 uur en 12:40 uur en groep 

8 van 12:45 uur tot 13:15 uur. De bezetting tijdens de lunch is als volgt:  

Lunch Groep 1/2A Juf Marijke: ma, di, do en vr 

Lunch Groep 1/2B Juf Merve:   ma, di, do en vr 

Lunch Groep 2C Juf Thyra:    ma, di, vr 
Juf Céline:   do 

Lunch Groep 3 Juf José:   ma, di, do en vr 

Lunch Groep 4 Juf Wendy:  ma en di 
Juf Thyra:    do en vr 

Lunch Groep 5 Juf Merve:   ma, di, do en vr 

Lunch Groep 6 Juf José:   ma, di, do en vr 

Lunch Groep 7 Juf Marijke: ma, di, do en vr 

Lunch Groep 8 Juf Wendy:  ma en di 
Juf Thyra:    do en vr 

 
We willen u vragen uw kind een gezonde lunch mee te geven. Wanneer er snoepjes en/of 
koekjes mee worden gegeven kan het zijn dat deze mee terug naar huis worden gegeven. 
 
 

1.5 Bewegingsonderwijs 
Zowel buiten als binnen besteden we aandacht aan het bewegingsonderwijs. Binnen maken 
de kleutergroepen gebruik van de speelzaal. De groepen 3 t/m 8 krijgen les in de hal van PKC. 
De kinderen van groep 1/2 bewaren hun gymschoenen op school. Vanaf groep 3 nemen de 
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kinderen hun gymschoenen en sportkleding zelf mee naar de gymzaal. Vanaf groep 6 fietsen 
de kinderen onder begeleiding van een leerkracht naar de gymzaal. Hiervoor heeft uw kind 
een passende, veilige fiets nodig. We streven ernaar op school enkele leenfietsen te hebben, 
zodat ook kinderen van buiten de wijk of van buiten Papendrecht op de fiets naar de gym 
kunnen. Indien uw kind niet met de fiets naar school kan komen, neemt u dan contact op met 
de leerkracht van uw zoon/dochter.   
    
Hieronder vindt u het gymrooster. We gymmen met groep 3 t/m 8 op vrijdag. Om iedere groep 
voldoende bewegingsonderwijs te bieden, zal meester Arno Kwikkers het eerste uur samen 
met meester André Vlasblom lesgeven. In de kleutergroepen wisselen de gymdagen en 
gymtijden. Hierbij houden de leerkrachten rekening met het weer. Voor alle kinderen geldt, 
dat zij geen sieraden mogen dragen tijdens de gym.  
 

Gymrooster - vrijdag 
Groep Tijd 

Groep 4 08:15 – 09:15 

Groep 5 08:15 – 09:15 

Groep 6 09:15 – 10:15 

Groep 7 10:15 – 11:15 

Groep 8 11:15 – 12:15 

Groep 3 13:15 – 14:15 

 
De kinderen van de groepen 4 en 5 worden door ouders/verzorgers bij de gymzaal gebracht 
en zullen met de leerkracht lopend terug naar school gaan. De deur gaat om ongeveer 08:00 
uur open. Indien u zowel een kind naar de sporthal als naar school moet brengen, willen we u 
vragen eerst naar de sporthal te gaan en daarna naar school te komen. De kinderen van groep 
3 worden door ouders/verzorgers opgehaald bij de gymzaal. Indien u zowel een kind bij de 
sporthal en school om moet halen, vragen we u eerst naar school te komen en daarna naar de 
sporthal te gaan. Zit uw zoon/dochter in groep 3 en moet hij/zij na schooltijd naar de BSO, 
neemt u dan contact op met de leerkrachten van deze groep.  
 
Ons schoolplein is in 2018 opnieuw ingericht met uitdagende speeltoestellen. Om spellen aan 
te bieden maken we gebruik van schoolpleinkaarten en klein buitenspeelmateriaal. Tijdens 
het bewegingsonderwijs ontwikkelen de kinderen hun motorische, maar ook emotionele en 
sociale vaardigheden door bijvoorbeeld om te leren gaan met uitdagingen zoals winst en 
verlies. 
 
 

1.6 Verkeersveiligheid 
Wanneer u met de auto naar school komt, willen we u verzoeken om in de daarvoor bestemde 
vakken te parkeren. Indien u gebruik maakt van de kiss and ride strook verzoeken wij u deze  
alleen te gebruiken om uw kind(eren) af te zetten. Zo voorkomen we met elkaar gevaarlijke 
situaties.  
 
Onze school is gecertificeerd als "School op seef". Dit houdt kort gezegd in dat we veel 
aandacht besteden aan verkeersonderwijs. Dit doen we niet alleen in theoretische lessen, 
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maar ook in praktische verkeerslessen. Bij de organisatie van de praktische verkeerslessen zijn 
ook ouders betrokken.  
 
 

1.7 Afmelden 
Indien uw zoon/dochter wegens ziekte, een artsenbezoek o.i.d. niet naar school kan komen, 
kunt u hem/haar absent melden in het ouderportaal. We willen u vragen om deze 
melding voor 08:00 uur te doen. De leerkracht van uw zoon/dochter krijgt namelijk een 
melding en kan deze dan tussen 08:00 uur en 08:05 uur bekijken en bevestigen. Mocht u uw 
kind na 08:05 uur afmelden dan willen we u vragen dit zowel in het portaal als telefonisch 
(078-6441555) te doen.  
 
 

1.8 Verlofaanvraag 
Indien u verlof aan wilt vragen voor uw kind en hij/zij is 4 jaar dan is het voldoende om de 
datum/data van afwezigheid en reden hiervan aan de leerkracht door te geven. Wanneer uw 
kind 5 jaar en dus leerplichtig is, dient u een verlofformulier in te vullen (verkrijgbaar via de 
leerkracht, directie of website). De directie zal op basis van wetgeving bepalen of het verlof 
wordt toegekend.  
 

 

1.9 Tussendoortje 
Rond 10 uur eten en drinken de kinderen een tussendoortje. Om een gezonde snack te 
stimuleren hebben we op woensdag, donderdag en vrijdag groente- en/of fruitdagen. De 
kinderen dienen op deze dagen groente en/of fruit bij zich te hebben voor tijdens de pauze.  
 
 

1.10 Schoolmelk 
Afgelopen schooljaar heeft onze school meegedaan aan de nieuwe opzet van schoolmelk die 
wordt verzorgd door Grensland Schoolzuivel: gratis verstrekking van melk, karnemelk of 
yoghurt, 3 dagen per week, 20 weken lang. Onze school heeft zich hiervoor aangemeld en zal 
hopelijk in het najaar weer deel kunnen nemen.  
 
 

1.11 Hoofdluis 
We willen u vragen uw zoon/dochter regelmatig te controleren op hoofdluis. Mocht uw kind 
neten of luizen hebben, wilt u de leerkracht van uw zoon/dochter dan inlichten? 
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2. Groepen en overige taken 
 

2.1 Groepsbezetting 
Voor schooljaar 2022-2023 is de bezetting van de groepen als volgt: 
 

Groepsbezetting 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2A Juf Danique Juf Danique Juf Danique  Juf Danique Juf Danique 

1/2B Juf Debbie Juf Debbie Juf Debbie Juf 
Annemieke 

Juf 
Annemieke 

2C Juf Mariska Juf Mariska Juf Mariska Juf Carola Juf Carola 

3 Juf Sandra  Juf Sandra  
 

Juf Sandra  Juf Els Juf Els 

4 Juf Sacha Juf Sacha Juf Els Juf Sacha Juf Sacha 

5 Juf Coby Juf Coby Juf Coby/  
Juf Astrid 

Juf Astrid Juf Astrid 

6 
 

Juf Naomi Juf Naomi Juf Naomi Juf Naomi Juf Naomi 

7 Meester 
Remy 

Meester 
Remy 

Juf Carola Meester 
Remy 

Meester 
Remy 

8 Meester Bob Meester Bob Meester Bob Meester Bob Meester Bob 

Gym groep 3 
t/m 8 

    Meester 
André 
Meester  
Arno 

Het 
verrekijkertje 

  Juf Ellen   

De 
verrekijker 

  Juf Marinka   

 
 

2.2 Overige bezetting 
Naast de groepsbezetting worden er binnen ’t Kofschip ook andere taken uitgevoerd. Deze 

zijn in onderstaand overzicht opgenomen.  
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Overige taken 

 Maandag  Dinsdag  Woensdag Donderdag Vrijdag 

Directie  Inge Inge Inge 
(afwisselend 
met andere 
dag) 

 

Interne 
begeleiding 
(incl. 
arrangementen) 

Marinka Marinka 
(halve dag) 

Marinka  Marinka 

Onderbouw- 
coördinatie 

  Annemieke   

Middenbouw- 
coördinatie 

    Sandra  (om 
de week) 

Bovenbouw- 
coördinatie 

  Remy   

Administratie  Hanna    

 
 

2.3 Afwezigheid personeel 
Het kan voorkomen dat een teamlid afwezig is. We zoeken dan naar een passende oplossing 
om lesuitval zo veel mogelijk te voorkomen. Het aantal invallers is echter zeer beperkt. Het 
liefst maken we bij inval gebruik van voor de kinderen bekende gezichten (duo-collega of 
andere collega van onze school voor de groep). Wanneer teamleden van onze school niet in 
kunnen vallen, zetten we de vraag binnen onze stichting uit. Levert dat ook geen 
invalleerkracht op dan zoeken we buiten de stichting. Als ook daar geen invaller voorhanden 
is, wordt in het uiterste geval de groep verdeeld over de andere groepen of blijft de groep 
thuis met/zonder werkpakket. Indien ouders hun kind niet thuis op kunnen vangen, krijgt 
hij/zij die dag een plek in een andere groep.  
 
Indien de leerkracht van een groep langere tijd afwezig is, wordt bovenstaande ook 
gehanteerd. Mocht er geen inval zijn dan zullen ook andere groepen worden verdeeld of een 
dag thuis zijn, waardoor die leerkracht in kan vallen in de groep van de langdurig afwezige 
leerkracht.  
 
De afwezigheid van een collega en het gevolg hiervan voor de groep (invaller, verdelen of naar 
huis) wordt z.s.m. gecommuniceerd met de betreffende ouders via het ouderportaal. 
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3. Ouderinspraak en -participatie 
 

3.1 De ouderraad 
De ouderraad (OR) werkt nauw samen met de leerkrachten om allerlei activiteiten te 
organiseren of om activiteiten van de leerkrachten te ondersteunen. We zijn als school heel 
blij met deze actieve groep. De OR is bereikbaar via het mailadres: ouderraad@bskofschip.nl. 
 
De ouderraad kent de volgende leden: 
 
Voorzitter:   Monique Sloof 
Penningmeester: Jeroen van Rumph 
     Judith de Jong 
Secretaris:   Petra Ponsen 
Algemene leden: Kimberley Bosch 
     Mariëlle Braat 
     Patricia de Man 
     Anouk Bouhajeb 
     Sabina Verduin 
     Sadhana Chakawri 
     Leontien Broekhof 
     Manon Raar 
     Chantal Smalheer 
     Michelle Bovekerk 
     Vivian van Stee 
     Martine Mostert 

 
Vanuit het team zijn Astrid Verhart en Remy Hoogerbrugge aanwezig bij de vergaderingen.  
 
 

3.2 De medezeggenschapsraad 
In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten gekozen vertegenwoordigers van de ouders en het 
personeel. De leden van de MR adviseren o.a. het bevoegd gezag m.b.t. het beleid dat door 
de school opgesteld wordt. Ook heeft de MR op diverse vlakken instemmingsrecht. De MR is 
bereikbaar via het mailadres: MRKofschip@bskofschip.nl.  
 
De medezeggenschapsraad kent de volgende leden: 
 
Voorzitter:   Sabine de Vogel (ouder)  
Plaatsvervangend 
voorzitter:   Wendy Kant (ouder) 
Secretaris:   Helena Hoex (ouder) 
Algemene leden: Carola Libert (leerkracht) 
     Naomi Vos (leerkracht) 
     Sacha Veth (leerkracht) 
 

mailto:ouderraad@bskofschip.nl
mailto:MRKofschip@bskofschip.nl
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3.3 De vrijwillige ouderbijdrage 
Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. 
Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad 
ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. 
 
In schooljaar 2022-2023 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage €42,50. Van de vrijwillige 
ouderbijdrage bekostigen we onder andere:  
• Lente-ontbijt  
• Schoolsportkleding  
• Zomerfeest  
• Kerst  
• Schoolreis  
• Sinterklaas  
 
Traditiegetrouw gaan de leerlingen in groep 8 op kamp. De vrijwillige ouderbijdrage voor het 
kamp bedraagt €95,- per kind.  
 
Het grondbeginsel van de ouderbijdrage is gebaseerd op vrijwilligheid en solidariteit. Geen 
ouder/verzorger kan verplicht worden om de ouderbijdrage te betalen, maar van iedere ouder 
mag naar redelijkheid verwacht worden dat hij/zij onder "normale" condities bijdraagt om 
extra activiteiten naast het reguliere lesprogramma te kunnen laten plaatsvinden. Geen kind 
mag van activiteiten worden buitengesloten als de VOB niet betaald is. 
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4. Vakantieregeling 2022-2023 
 
Naast de landelijk vastgestelde vakanties zijn de kinderen ook op een aantal andere dagen 

gedurende het jaar vrij, bijvoorbeeld tijdens de studiedagen van het team. Ter compensatie 

van het kamp begint voor groep 8 de zomervakantie op woensdag 5 juli.  

 

4.1 Vakanties 
Herfstvakantie zaterdag 22 t/m zondag 30 oktober 2022 

Kerstvakantie vrijdagmiddag 23 december 2022 (11:45 uur)  t/m zondag 8 
januari 2023 

Voorjaarsvakantie zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023 

Paasvakantie vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 

Meivakantie zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023 

Hemelvaart donderdag 18 t/m zondag 21 mei 2023 

Pinksteren zaterdag 27 mei t/m maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie Groep 8: woensdag 5 juli t/m zondag 20 augustus 2023 
Groep 1 t/m 7: vrijdagmiddag 7 juli (11:45 uur) t/m zondag 20 
augustus 2023 

 
 

4.2 Studie(mid)dagen  
Donderdag 22 september 2022 Studiedag  

Vrijdag 21 oktober 2022 Studiedag 

Maandag 5 december 2022 Studiedagmiddag 

Woensdag 18 januari 2023 Studiedag 

Maandag 6 februari 2023 Studiedag 

Vrijdag 24 februari 2023 Studiedag 

Donderdag 6 april 2023  Studiedag 

Dinsdag 30 mei 2023 Studiedag 

Dinsdag 20 juni 2023 Studiedag 
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5. Informatieavonden, startgesprekken en 

voortgangsgesprekken 
 

Informatieavonden 
In de week van 28 augustus staan de informatieavonden gepland. Naar verwachting kunnen 
deze weer op school plaatsvinden.  
 

Groep Datum en tijd 

1/2A, 1/2B en 2C Woensdag 31 augustus om 19:00 uur 

3 Dinsdag 30 augustus om 19:00 uur 

4 Donderdag 1 september om 19:00 uur 

5 Maandag 29 augustus om 19:00 uur 

6 Dinsdag 30 augustus om 19:00 uur 

7 Donderdag 1 september om 19:00 uur 

8 Maandag 29 augustus om 19:00 uur 

 
 
Startgesprekken 
Ook zullen er dit jaar weer startgesprekken worden gevoerd. Bij de kleuters vindt dit gesprek 
voorafgaand aan de 4e verjaardag van uw zoon/dochter plaats.  
De ouders/verzorgers van de kinderen in groep 3 krijgen in oktober een uitnodiging. De 
leerkracht van uw zoon/dochter zal u dan gelijk informatie over de start van uw kind in groep 
3 geven.  
De ouders/verzorgers van de kinderen in de groepen 4 t/m 8 kunnen begin september het 
startgesprek met de leerkracht voeren.  
Vanaf groep 5 zijn de kinderen bij het startgesprek aanwezig.   
 
Voortgangsgesprekken 
Voor de ouders/verzorgers van de kleuters vinden in november, na de novemberscreening, 
de eerste voortgangsgesprekken plaats.  
In de week van 20 februari en 26 juni volgen de algemene voortgangsgesprekken voor de 
groepen 1 t/m 7. In deze gesprekken wordt bekeken waar uw kind zich in zijn/haar 
ontwikkeling bevindt en hoe hij/zij zich verder kan ontwikkelen. De gesprekken in juni zijn 
facultatief. In februari spreken alle ouders/verzorgers en leerkrachten elkaar. Vanaf groep 5 is 
uw zoon/dochter ook aanwezig bij dit gesprek. Na de voortgangsgesprekken krijgt uw 
zoon/dochter zijn/haar rapport mee naar huis.  
Na het voorlopige advies dat de kinderen van groep 8 eind groep 7 hebben ontvangen, volgt 
voor hen en hun ouders/verzorgers half februari het definitieve advies voor het voortgezet 
onderwijs.  
 
Overige gesprekken 
Naast de start- en voortgangsgesprekken is er uiteraard altijd gelegenheid om zaken met de 
leerkracht van uw kind te bespreken. U kunt een afspraak maken via het ouderportaal of door 
te bellen (tel.nr. 078-6441555).  
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6. Voor- en vroegschoolse educatie en opvang (Wasko) 
 

6.1 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
De voorschoolse educatie wordt aangeboden in peuterspeelgroep ‘t Kofschip. Kinderen van 2 
tot 4 jaar kunnen hier gedurende twee ochtenden (maandag- en woensdagochtend of 
dinsdag- en vrijdagochtend) spelen en ontwikkelen. De peuters en hun ouders raken al 
gewend aan het gebouw en zien de juffen en kinderen van de kleutergroepen, waardoor de 
overgang naar groep 1 nog geleidelijker verloopt. Voor de voorschoolse educatie werken we 
samen met onze partner Wasko, die inhoudelijk vorm geeft aan de peuterspeelgroep. 
Kinderen voor deze groep worden aangemeld via hun klantenservice(tel.: 078- 6157165 of 
kindplanning@wasko.nl). De vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de 
basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
 
 

6.2 Voorschoolse opvang  
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Wasko, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.  
 
 

6.3 Tussenschoolse opvang  
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Wasko, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.  
 
 

6.4 Naschoolse opvang  
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Wasko, in en buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.  
 
 

6.5 Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. In samenwerking met Wasko 
(www.wasko.nl). 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.wasko.nl/


 

Jaarbijlage schoolgids 2022-2023 
16 

7. Overige zaken 
 

7.1 Schoolmaterialen 
In principe krijgt uw kind alle benodigde materialen voor het onderwijs van school 

(schrijfmateriaal, schriften, boeken, laptop en/of chromebook). Mocht uw zoon/dochter 

daarvan iets kwijtraken of kapot maken dan zal in overleg met u, uw zoon/dochter en de 

leerkracht worden bekeken hoe hiermee wordt omgegaan.  

 

7.2 Mobiele telefoons en Snappet 
Mobiele telefoons 
Steeds meer kinderen hebben een telefoon en nemen deze mee naar school. De mobieltjes 
dienen voor het betreden van de school uitgezet te worden en mogen ook pas weer buiten de 
school worden aangezet. Op het moment dat de er een uitzondering is en de mobiel wel 
gebruikt mag worden, geeft de leerkracht dit aan.  
 

Snappet 
We werken met de methoden binnen Snappet. Het gebruik van Snappet sluit goed aan op de 
huidige manier van werken op school. De leerlingen vanaf groep 4 maken opgaven op de 
tablet in plaats van in een schrift of werkboek. Tijdens het werken krijgen ze direct te zien of 
een antwoord goed of fout is en zij kunnen eventuele fouten meteen verbeteren. De 
leerkracht heeft tijdens het werken via het leerkrachtenscherm zicht op de resultaten van de 
kinderen en kan gericht hulp bieden. Naast de opgaven van de les heeft de leerling de 
beschikking over extra verrijkings- en oefenmateriaal om bepaalde leerdoelen te verbeteren.  

De leerling kan op deze manier zelf zijn of haar eigen leerproces volgen en sturen. Op de tablet 
maken de leerlingen opgaven bij de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen. De tablets 
worden ook ingezet voor technisch lezen en woordenschat. 
 
 

7.3 Schoolverzekering  
Er is sprake van een schoolverzekering. De stichting heeft een collectieve ongevallen en een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via AON. Daarmee zijn alle betrokkenen bij 
schoolactiviteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht 
op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de 
geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd. Dit geldt alleen als de 
eigen verzekering van betrokkene de schade niet dekt (bijvoorbeeld door eigen risico).   
  
Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. Door de 
aansprakelijkheidsverzekering zijn de school zelf én de mensen die voor de school werken 
(bestuur, personeel, vrijwilligers) verzekerd tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 
handelen. Wij maken u attent op twee zaken die vaak tot misverstanden leiden. Ten eerste is 
de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou 
alle schade die in schoolverband ontstaat op de school kunnen worden verhaald. Dit is niet 
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zo. De school is alleen verplicht schade te vergoeden als er sprake is van een verwijtbare fout. 
De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun 
rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige 
onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade 
valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school 
vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag 
van leerlingen. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school 
georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de 
eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/ 
verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.  
 
 

 7.4 Sponsoringsbeleid 
Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben 
een convenant ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet 
onderwijs. Onze school onderschrijft dit convenant. Dit ligt ter inzage op school. De 
belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:       
• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige 

doelstellingen van de school;      
• Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid 

van leerlingen;     
• Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen;        
• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen;        
• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs 

beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de 
school aan het onderwijs stelt;       

• Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.        
• De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag 

over sponsoring. Wij houden ons aan het opgestelde convenant. 
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8. Belangrijke data op een rij 
 

 Eerste schooldag   maandag 22 augustus 2022 

 Informatieavonden    maandag 29 augustus 2022: groepen 5 en 8 

 dinsdag 30 augustus 2022: groepen 3 en 6 

 woensdag 31 augustus 2022: groepen ½ en 2 

 donderdag 1 september 2022: groepen 4 en   

 7 

 Startgesprekken groepen 4 t/m 8  maandag 5 t/m vrijdag 9 september 2022 

 Schoolbrengweek   maandag 5 t/m vrijdag 9 september 2022 

 Praktijklessen verkeer 

 

 in de week van 5 september 2022 

 Studiedag (alle leerlingen vrij)  donderdag 22 september 2022 

 Kinderboekenweek   maandag 3 oktober t/m vrijdag 14 oktober  

 2022  

 Studiedag (alle leerlingen vrij)  vrijdag 21 oktober 2022 

 Herfstvakantie   zaterdag 22 t/m zondag 30 oktober 2022 

 Startgesprekken groep 3  maandag 31 oktober t/m vrijdag 4 november  

 2022 

 Voortgangsgesprekken groepen 1/2 en 2  maandag 7 t/m vrijdag 11 november 2022 

 Drempeltoets groep 8  maandag 14 en dinsdag 15 november 2022 

 Pietenochtend  woensdag 30 november 2022 

 Sintviering   maandag 5 december 2022, ‘s middags vrij   

 Kerstworkshops en foute kersttruiendag  woensdag 14 december 2022 

 Kerstviering   woensdag 21 december 2022 

 Kerstvakantie   vrijdag 23 december om 11.45 uur t/m  

 zondag 8 januari 2023 

 Studiedag (alle leerlingen vrij)   woensdag 18 januari 2023 

 Studiedag (alle leerlingen vrij)  maandag 6 februari 2023 
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 Techniekochtend   woensdag 8 februari 2023 

 Adviesgesprekken groep 8  maandag 6 februari t/m vrijdag 17 februari  

 2023  

 Eerste rapport   vrijdag 17 februari 2023  

 Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7  maandag 20 t/m donderdag 23 februari 2023 

 Studiedag (alle leerlingen vrij)   vrijdag 24 februari 2023 

 Voorjaarsvakantie   zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart  

 2023  

 ’t Kofschip doet!  vrijdag 10 maart 2023 

 Kangoeroedag  donderdag 16 maart 2023 

 Pannenkoekendag  vrijdag 17 maart 2023 

 Theoretisch verkeersexamen groep 7  dinsdag 28 maart 2023 

 Lenteontbijt  woensdag 5 april 2023 

 Studiedag (alle leerlingen vrij)   donderdag 6 april 2023 

 Paasvakantie   vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023 

 Entreetoets groep 7  dinsdag 11 april t/m donderdag 20 april 2023 

 IEP-toets groep 8  dinsdag 18 en woensdag 19 april 2023 

 Koningsspelen  vrijdag 21 april 2023  

 Meivakantie   zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023 

 Praktisch verkeersexamen groep 7  maandag 15 mei 2023 

 Techniekochtend  woensdag 17 mei 2023 

 Hemelvaartvakantie   donderdag 18 t/m zondag 21 mei 2023 

 Kamp groep 8  dinsdag 23 mei t/m vrijdag 26 mei 2023 

 Pinkstervakantie   zaterdag 27 t/m maandag 29 mei 2023  

 Studiedag (alle leerlingen vrij)  dinsdag 30 mei 2023 

 Schoolreis groep 1 t/m 7  maandag 19 juni 2023 

 Studiedag (alle leerlingen vrij)  dinsdag 20 juni 2023 

 Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 7  maandag 26 juni t/m donderdag 6 juli 2023 

 Musical groep 8 – opa’s en oma’s  woensdag 28 juni 2023 
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 Musical groep 8 – ouders/broers/zussen  donderdag 29 juni 2023 

 Tweede rapport   vrijdag 30 juni 2023  

 Zomerfeest/afscheid groep 8  dinsdag 4 juli 2023 

 Ruilmoment  woensdag 5 juli 2023 

 Groep 8 vrij   woensdag 5 t/m vrijdag 7 juli 2023  

 Zomervakantie   vrijdagmiddag 7 juli (vanaf 11:45 uur) t/m 
zondag 20 augustus 2023 
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9. Namen en adressen 
 

Schoolbestuur  
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht  
Erasmusplein 2a - 3351 GK Papendrecht  - Telefoon 078 6449880  
 
Namen van externe personen en instanties/ Inspectie van het onderwijs 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 088-6696060 
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief) 
 
Sterk Papendrecht 
De Veerweg 127, 3353 GW  Papendrecht / Telefoon 078-6154741 
Contactpersonen zijn Karin Rodgers en Alexandra van Geldrop 
 
School Maatschappelijk Werkster (SMW) 
Mevr. Karin Rodgers. E-mail: karin.rodgers@sterkpapendrecht.nl  tel. 06-21568357 
Bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag. 
 
Jeugdarts 
Mevr. Rasha Jabr. E-mail: r.jabr@jongjgz.nl. 
 
Veilig Thuis Zuid Holland Zuid (meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld) 
Algemeen telefoonnummer: 0800-2000 
 
Consulent Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten     
Dienst LVS Zuid Holland Zuid     
V. Ali-Jhari 
078-7708500 
06-38840046 
vra.ali-jhari@lvszhz.nl 
Karel Lotsyweg 40 
3318 AL Dordrecht 
       

mailto:karin.rodgers@sterkpapendrecht.nl

