Voorwoord
Voor u ligt de wegwijzer van basisschool Sint Joris. In deze wegwijzer staat belangrijke en nuttige informatie voor het
schooljaar 2022-2023.
De data met betrekking tot festiviteiten, activiteiten en vrije dagen kunt u vinden op onze jaarkalender 2022-2023 en
in de Parro app agenda.
Wilt u meer inhoudelijke informatie over ons onderwijs, dan kunt u deze vinden in onze schoolgids. Deze schoolgids
ontvangt u aan het begin van het schooljaar digitaal en kunt u altijd op onze website (www.jorisheumen.nl)
raadplegen.
Wij raden u aan deze wegwijzer en de jaarkalender goed te bewaren, dan hebt u alle basisinformatie voor het
schooljaar 2022-2023 bij elkaar.
Wij wensen alle kinderen een fijn en leerzaam schooljaar toe.
Namens het team,
Saskia Tissen
Directeur

Kernwoorden van onze school:

Optimale brede ontwikkeling
Samen leren en samenleven
Welbevinden
Betrokkenheid
Kind-ouder-school

Personele bezetting
Onze school heeft dit schooljaar zeven groepen. De personele bezetting is als volgt:
Groep 1-2 Pinguïns
Maandag
Marjan

Dinsdag
Marjan

Woensdag
Marjan

Donderdag
Marjan

Vrijdagochtend
Liesbeth

Groep 1-2 Panda’s
Maandag
Liesbeth

Dinsdag
Sanne

Woensdag
Sanne

Donderdag
Sanne

Vrijdagochtend
Sanne

Groep 3
Maandag
Ilse

Dinsdag
Ilse

Woensdag
Ilse

Donderdag
Janine

Vrijdagochtend
Janine

Groep 4
Maandag
Janine

Dinsdag
Veerle

Woensdag
Veerle

Donderdag
Veerle

Vrijdag
Veerle

Groep 5-6
Maandag
Lilian

Dinsdag
Lilian

Woensdag
Linda

Donderdag
Linda

Vrijdag
Linda / Veerle

Groep 6-7
Maandag
Kim

Dinsdag
Kim

Woensdag
Silvia

Donderdag
Kim

Vrijdag
Silvia

Groep 8
Maandag
Diny

Dinsdag
Diny

Woensdag
Janine

Donderdag
Diny

Vrijdag
Diny

Woensdag

Donderdag
Almasa

Vrijdag

Conciërge Theo + administratie Anita
Maandag
Dinsdagochtend
Theo

Woensdag

Donderdagochtend
Theo

Vrijdag
Anita

Intern begeleider
Maandag
Liesbeth

Woensdag

Donderdag
Liesbeth

Aanwezigheid overig personeel
Klassenassistent
Maandag
Almasa

Dinsdagochtend
Almasa

Dinsdag
Liesbeth

Vrijdag
Liesbeth

Onze intern begeleider werkt drieënhalve dag per week op onze school. Anderhalve dag daarvan is zij ambulant.
Wilt u graag dat zij bij een gesprek aanwezig is, dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij de leerkracht van uw kind.
Directeur
Maandag
Saskia

Dinsdag

Woensdag
Saskia

Donderdag
Saskia

Vrijdag

Onze directeur werkt drie dagen per week op onze school. Voor gesprekken met betrekking tot het onderwijs of de zorg voor uw
kind(eren) kunt u met haar een afspraak maken. Echter uw eerste aanspreekpunt is meestal de eigen leerkracht.
Voor dringende zaken met betrekking tot het management van de school kunt u op dinsdag terecht bij Marjan Lucassen en op
vrijdag bij Diny Bartels.

Contactgegevens personeel
Marjan Lucassen

Marjan.lucassen@jorisheumen.nl

Veerle Wijnen

Veerle.wijnen@jorisheumen.nl

Ilse Mol

Ilse.mol@jorisheumen.nl

Janine Nagengast

Janine.nagengast@jorisheumen.nl

Lilian Mooij

Lilian.mooij@jorisheumen.nl

Sanne Westerhuis

Sanne.westerhuis@jorisheumen.nl

Linda Derks

Linda.derks@jorisheumen.nl

Kim van Ginkel

Kim.vanginkel@jorisheumen.nl

Silvia Pol

Silvia.pol@jorisheumen.nl

Diny Bartels

Diny.bartels@jorisheumen.nl

Liesbeth Beijer

Liesbeth.beijer@jorisheumen.nl

Saskia Tissen

Directie@jorisheumen.nl

Almasa Letic

Almasa.letic@jorisheumen.nl

Anita van Gemert

Anita.vangemert@jorisheumen.nl

Schooldagen, schooltijden en gymrooster
Schooltijden:
Groep 1-4
ma/di/do/vrij

08.30 - 12.00 uur

Groep 5 t/m 8
ma/di/do/vrij

08.30 - 12.00 uur

wo

08.30 - 12.15 uur

wo

08.30 - 12.15 uur

ma/di/do

13.00 – 15.00 uur

ma/di/do/vrij

13.00 - 15.00 uur

Inloop en toezicht op het schoolplein
De kinderen zijn ’s ochtends vanaf 08.25 uur en ‘s middags vanaf 12.55 uur welkom om de school binnen te komen.
De leerkrachten zijn vanaf dat tijdstip in de groep aanwezig. Er is voor schooltijd geen toezicht van leerkrachten op het
schoolplein.
Gymnastiek
De kinderen van groep 1-8 gymmen in de gymzaal Terp en dragen een korte broek en een t-shirt of gympakje. Ook
hebben zij gymschoenen met witte zolen aan. De kinderen van groep 1-2 hebben op dinsdag bij voorkeur makkelijke
kleding aan. Om verwisseling van kleding bij de jonge kinderen te voorkomen vragen wij u de kleding te merken.
De kinderen van groep 1-2-3 gymmen ook nog op het schoolplein.
Groep 1-2 pinguïns

Dinsdag 09.00-10.00 uur

Groep 1-2 panda’s

Dinsdag 10.00-11.00 uur

Groep 3

Dinsdag 11.00-12.00 uur

Groep 4

Dinsdag 13.00-14.00 uur

Woensdag 11.00-12.00 uur

Groep 5-6

Donderdag 14.00-15.00 uur

Vrijdag 13.00-14.00 uur

Groep 6-7

Maandag 14.00-15.00 uur

Donderdag 13.00-14.00 uur

Groep 8

Dinsdag 14.00-15.00 uur

Vrijdag 14.00-15.00 uur

Vakanties, vrije dagen en continurooster
Vakanties worden regionaal afgestemd.
Het vakantierooster voor 2022-2023, aangevuld met vrije dagen en studiedagen, is als volgt:
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Studiedagen
Woensdag
Maandag
Vrijdag
Donderdag

24-10-2022 t/m 28-10-2022
26-12-2022 t/m 06-01-2023
20-02-2023 t/m 24-02-2023
24-04-2023 t/m 05-05-2023
17-07-2023 t/m 25-08-2023

23-11-2022
13-03-2023
19-05-2023
08-06-2023

Studiedagen groep 1-4
Woensdag
07-12-2022
Woensdag
01-02-2023
Vrije dagen
Maandag
Donderdag
Maandag

10-04-2023
18-05-2023
29-05-2023

Vrije middagen
Vrijdag
23-12-2022
Vrijdag
17-02-2023
Vrijdag
21-04-2023
Vrijdag
14-07-2023

Tweede Paasdag
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag

Vrije middag groep 5-8 Kerstvakantie
Vrije middag groep 5-8 Carnaval
Vrije middag groep 5-8 Koningsspelen
Vrije middag groep 5-8 Zomervakantie

Vrije dagen groep 1-2
Vrijdag
14-10-2022
Vrijdag
20-01-2023
Vrijdag
10-03-2023
Vrijdag
02-06-2023
Vrijdag
07-07-2023
Continurooster
Vrijdag
02-12-2022
Vrijdag

17-03-2023

Groep 1-4 tot 12.00 uur (regulier rooster)
Groep 5-8 continurooster tot 14.00 uur
Groep 8 (Landelijke pannenkoekendag)

Op de vrije dagen, de vrije middagen en de studiedagen zijn alle kinderen van groep 1-8 vrij. Op de dagen met een
continurooster zijn de kinderen om 14.00 uur uit en nuttigen zij hun meegebrachte lunch op school.

Leerplicht

(uitgebreide informatie over leerplicht en verlof kunt u lezen op onze website)

Uw kind moet naar school vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag.

Geoorloofde afwezigheid
Als uw kind ziek is moet u dit zo snel mogelijk, telefonisch of schriftelijk via de Parro app, aan school melden.

Ongeoorloofd verzuim
Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De school is dan
verplicht om maatregelen te nemen; het is ten slotte in het belang van het kind dat het aan het onderwijs deelneemt.

Verlof buiten vakanties of gewichtige omstandigheden
Vakantieverlof mag alleen worden verleend, wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de
ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
Verlof voor gewichtige omstandigheden kunt u schriftelijk bij de directeur aanvragen. U dient verlof (m.u.v. een
overlijden) minimaal acht weken voor aanvang van de ingangsdatum schriftelijk aan te vragen. Hiervoor dient u
gebruik te maken van het vakantie- en verlofformulier dat te downloaden is van onze website.

Ouderraad (OR) en Medezeggenschapsraad (MR)
Onze school heeft een ouderraad (OR) met een vertegenwoordiging van ouders uit alle groepen.
Deze OR geeft ondersteuning bij diverse activiteiten en beheert de vrijwillige ouderbijdrage aan de oudervereniging.
In dit bedrag zijn ook de kosten voor het schoolreisje opgenomen. De vrijwillige ouderbijdrage (€ 30,00 per kind) en
het appelgeld (€32,50 per kind) kan worden overgemaakt naar rekeningnummer : NL74RABO0122001540 ten name
van “Oudervereniging basisschool Sint Joris” onder vermelding van: appelgeld/vrijwillige ouderbijdrage + naam en
groep van de leerling. Dit mag ook als een totaalbedrag per gezin. De ouders van de ouderraad zijn actief in
werkgroepen met leerkrachten. Eén leerkracht woont de vergaderingen van de ouderraad bij.
Ouderraad
Voorzitter:

Mieneke Kesseler

Leden:

Marlies Schimmel-Naber

Penningmeester:

Martijn Ockers

Peter Brouwers

Secretaris:

Jolanda van Dam-van Otterloo

Bart Hendriks Franssen
Tjerk Verhagen

Mocht u suggesties of vragen hebben, dan kunt u mailen naar or@jorisheumen.nl. U kunt zich hier ook aanmelden!
Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een op iedere school wettelijk verplicht gesteld orgaan met als doelstelling: “Het
bevorderen van de inspraak van het onderwijzend en niet onderwijzend personeel en de ouders (voogden, verzorgers)
bij de besluitvorming van het bevoegd gezag (bestuur en schoolmanagement). Bij ons op school bestaat de
medezeggenschapsraad uit twee ouders en twee personeelsleden. De directeur is adviserend lid. Hun
gemeenschappelijke belang is de school en het kind. De medezeggenschapsraad kent algemene en bijzondere
bevoegdheden, welke zijn vastgelegd in een medezeggenschapraad regelement.
De samenstelling van de MR voor het komend schooljaar is als volgt:
Ouders

Leerkrachten

Niels Mollink

Marjan Lucassen

Danny Stultiens

Diny Bartels

Mocht u suggesties of vragen hebben, dan kunt u mailen naar mr@jorisheumen.nl.

Tussenschoolse en buitenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Op onze school is er een mogelijkheid om de kinderen tussen de middag op school te laten eten en spelen op de
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De overblijfkrachten zijn: Anita Jansen, Connie Kesseler, Bo Huting en
Bernadette Spanjaards. Dit zijn gecertificeerde overblijfkrachten. Zij zorgen ervoor dat de kinderen een goed eet- en
speelmoment hebben.
Overblijfreglement
Alle kinderen die op school blijven eten moeten zelf brood, fruit en drinken meenemen (broodtrommel en beker
voorzien van naam). In elke klas staat een grijze bak waar ze hun eten en drinken in kunnen zetten. Deze bak wordt in
de koelkast gezet tot de lunchpauze.
De kinderen gaan om 12.00 uur naar de aula, waar de overblijfkrachten de overblijfspullen klaar hebben gezet. De
kinderen zoeken een plaatsje en gaan vervolgens eerst even naar buiten (bij droog weer) om een frisse neus te halen.
Daarna gaan ze gezamenlijk naar binnen om te eten. Wanneer het regent gaan de kinderen gelijk aan tafel zitten om
te eten. Iedereen gaat na het eten weer lekker buiten spelen en bij slecht weer een gezelschapsspelletje spelen of
tekenen in de aula. De kinderen komen in de middagpauze niet in de klaslokalen.
De overblijfkrachten zijn van 12.00 tot 12.55 uur aanwezig en verantwoordelijk voor de kinderen. Het spreekt voor zich
dat de kinderen de overblijfkracht respecteert in haar taak. De kinderen mogen het buitenspeelterrein tijdens de
middagpauze niet verlaten.
De kosten die verbonden zijn aan het overblijven bedragen €1,25 per kind per keer. Aan het einde van de maand
ontvangt u een betaalverzoek voor het aantal dagen dat uw kind is overgebleven. De administratie en financiën
worden gedaan door de overblijfkrachten in samenwerking met de ouderraad.
Indien uw kind weleens overblijft, verzoeken wij u uw mobiele telefoonnummer of emailadres door te geven aan
Bernadette Spanjaards (Mobiel: 06-22332103 of bspanjaards@hotmail.com), zodat we een betaalverzoek kunnen
sturen. Ook voor andere vragen omtrent de overblijf kunt u bij haar terecht.
Buitenschoolse opvang
Kinderopvangorganisatie Kion verzorgt naschoolse opvang in “De
draak” in gemeenschapshuis Terp.
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.kion.nl
of telefonisch contact opnemen via nummer: 024-3822693.
Kinderopvangorganisatie Partou (Smallsteps) verzorgt naschoolse
opvang in Malden op maandag, dinsdag en donderdagmiddag.
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken:
www.smallsteps.nl/nl of telefonisch contact opnemen via nummer:
024-3585776

Veiligheid en gezondheid.
Luizen
Dit schooljaar zal er geen structurele hoofdluiscontrole zijn op school. Wij verzoeken u om dit thuis zeker even na
iedere vakantie te doen. Dit staat als reminder op onze kalender. Als uw kind tussentijds hoofdluis heeft, meldt u dit
dan bij de leerkracht én bij de coördinerende ouder. Wanneer de kosten voor behandeling met een speciale shampoo
voor problemen zorgen, neemt u dan contact op met de directeur. Het volledige protocol hoofdluis kunt u lezen op
www.jorisheumen.nl. Onze luizencoördinator is dit schooljaar Wendy de Best.

Anti pestprotocol (beknopt)
Wij vinden het als school heel belangrijk om pesten te voorkomen en, indien het toch gebeurt, aan te pakken.
Dit betekent dat wij pesten als een probleem zien, dat wij ingrijpen, dat wij bij herhaling duidelijk stelling innemen en
dat wij externe hulp inschakelen wanneer de aanpak niet het gewenste effect heeft.
Wij geven aan het begin van het schooljaar tijdens de “Gouden weken” speciale aandacht aan de groepsvorming en
omgangsnormen. Gedurende het schooljaar komt het thema in de lessen sociaal-emotionele vorming terug.
Wij handhaven gemaakte regels en afspraken, informeren ouders en leren kinderen om op te treden in situaties van
pesten.
Wij hanteren bij ons op school een anti-pestprotocol.
Het volledige anti-pestprotocol, inclusief aanpak en consequenties, kunt u lezen op www.jorisheumen.nl.

Contactgegevens

Schoolbestuur
Stichting primair onderwijs Condor
Postbus 89
6573 ZH Beek-Ubbergen

Basisschool Sint Joris
Looistraat 4a
6582 BC Heumen
Telefoon: 024-3581176
E- mail: directie@jorisheumen.nl
Website: www.jorisheumen.nl

