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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van Prins Willem Alexanderschool

Voorwoord
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Contactgegevens

Prins Willem Alexanderschool
Blankenburgsestraat 1
4061AR Ophemert

 0344651463
 http://www.pwaophemert.nl
 info@pwaophemert.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Evert de Vries e.devries@pwaophemert.nl

Op de volgende dagen werk ik op de PWA: dinsdag, donderdagmiddag en vrijdag.

Heeft u een vraag? U kunt me op het plein aanspreken, even langs komen, bellen of mailen. Blijf voor al 
niet zitten met uw vraag.

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stg. Fluvium, Stg. openbaar bas.ond. Geldermalsen-Neerijn.
Aantal scholen: 20
Aantal leerlingen: 2.178
 http://www.stichtingfluvium.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Coöperatie Betuws Primair Passend Onderwijs U.A..
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Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

98

2018-2019

De afgelopen jaren is het leerlingenaantal teruggelopen, omdat er minder kinderen zijn geboren in 
Ophemert. Het leerlingenaantal van de school is op dit moment stabiel. De prognose is dat het  
leerlingenaantal de komende jaren rond de 100 blijft. 

Kernwoorden

Doelgericht

SamenTalenten

Engels vanaf groep 1 kanjertraining

Missie en visie

We willen dat kinderen zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden. De leerlingen zijn mede eigenaar van 
het leerproces. We werken doelgericht en maken de doelen inzichtelijk voor onze leerlingen. We 
werken in een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’.  In een uitdagende omgeving helpen we 
kinderen hun talenten te ontwikkelen. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor 
elkaar. 

kernwaarden:

• doelgericht

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.

3



• talenten 
• samen

Samen groeien is meer dan alleen groter worden

Prioriteiten

Schooljaar 2019-2020

Hoofdpunten:

Doelgericht

• alle groepen werken volgens het expliciete directe instructie model.
• door gezamenlijke afspraken zorgen we voor een betere doorgaande lijn.
• we maken gezamenlijke afspraken over het klassenmanagement.
• verbeteren onderwijsresultaten.
• door middel van speerpunten leggen we de belangrijkste verbeterpunten in de groep vast, In de 

groepsplannen beschrijven we hoe we deze verbeteringen realiseren.

Rekenen

• succesvolle invoer nieuwe methode 'Wereld in Getallen 5'.
• optimaliseren inzet van de methode Met Sprongen Vooruit.
• door middel van datamuren laten we kinderen het effect van hun leren zien.

samen

• optimaliseren van ons aanbod voor de sociale emotionele ontwikkeling van onze leerling.
• professionele leergemeenschap door aanpak Stichting Leerkracht.
• door middel van datamuren laten we kinderen het effect van hun leren zien.

Talenten

• Leerlingen weten wat hun talenten zijn.
• talentontwikkeling

Kleinere punten:

• Borgen aanpak begrijpend lezen
• zorgplan
• aanpak dyslecten
• spelling
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 

groep 3/4

Verlof personeel

1. Eerst proberen we eigen leerkrachten in te zetten.
2. Wanneer dit niet mogelijk is zal er een invalverzoek worden uitgezet bij onze invalpool IPPON.
3. Als er geen vervanger beschikbaar is bij IPPOn, dan proberen we vervangers binnen het dorp of 

omgeving inschakelen.
4. Indien geen vervanging gevonden kan worden moeten andere mogelijkheden gezocht worden: 

Verschuiving van de groepen, Combineren van klassen, dan de vrijgeroosterde leerkracht 
inzetten. Indien er een onderwijsassistent aanwezig is, dan ‘mag’ deze de klas overnemen onder 
toezicht van de directie.

5. Verdelen. De groep verdelen over meerdere groepen. (maximaal voor 1 dag en alleen als het 
redelijkerwijs mogelijk is.)

6. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan de betreffende groep thuis 
laten of naar huis sturen volgens de richtlijnen van de inspectie, met daarbij de volgende 
afspraken: In principe niet de eerste dag; Alleen in het uiterste geval toe over gaan; Ouders 
schriftelijk op de hoogte stellen; Voor leerlingen die geen opvang hebben, binnen de school 
opvang regelen. Niet steeds dezelfde groep, maar wissel dat af. N.B. Lesroostertechnisch (er 
vervallen namelijk lesuren) is het beter om opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis 
te sturen.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Nederlandse taal
7 uur 7 uur 

Rekenen
3 u 30 min 3 u 30 min

Motorische 
ontwikkeling 1 u 30 min 1 u 30 min

Engels
30 min 30 min

Wereldörientatie
15 min 15 min

Bewegingsonderwijs
4 u 30 min 4 u 30 min

Sociaal Emotioneel
3 uur 3 uur 

Expressie
30 min 30 min

Overige
45 min 45 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
6 uur 6 uur 4 u 35 min 3 u 40 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Taal
3 u 25 min 3 u 15 min 3 u 50 min 3 u 50 min 2 u 50 min 2 u 50 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 4 u 05 min 4 u 05 min 4 u 15 min 4 u 15 min

Wereldoriëntatie
45 min 45 min 3 u 10 min 3 u 10 min 3 u 10 min 3 u 10 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 u 30 min 40 min 40 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Bewegingsonderwijs
1 u 20 min 1 u 20 min 1 u 20 min 1 u 20 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Engelse taal
30 min 30 min 40 min 40 min 1 uur 1 uur 
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Het vak levensbeschouwing is geïntegreerd in het vak wereldoriëntatie. 

Schrijven
2 u 15 min 1 uur 30 min 30 min 30 min 30 min

Sociale emotionele 
ontwikkeling 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

pauze
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 10 min 1 u 10 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Begrijpend lezen
2 uur 1 u 35 min 1 u 35 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Spelling
3 uur 2 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Overige
25 min 1 u 10 min 3 u 15 min 3 u 15 min

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Technieklokaal
• Speellokaal
• Kleine studio

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Het schoolondersteuningsprofiel van de school is mede bepalend voor de aanname van leerlingen met 
specifieke zorg.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 4

Intern begeleider 4

Onderwijsassistent 7

Fysiotherapeut 2

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Op school maken we gebruik van de methode Kanjertraining. deze methode hebben wij als basis 
gebruikt voor ons sociaal veiligheidsplan.  Een toelichting hiervan vindt u op onze website en op 
www.kanjertraining.nl 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
DUO Onderwijsonderzoek.
Ieder jaar wordt er door DUO Onderwijsonderzoek een vragenlijst afgenomen bij de kinderen van 
groep 5 t/m 8. In november 2019 staat er een nieuwe vragenlijst op de planning voor de leerlingen en de 
medewerkers.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Remmerde. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken 
via m.remmerde@pwaophemert.nl.
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De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. van Wijk. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
c.vanwijk@pwaophemert.nl.
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Klachtenregeling

Voor veruit de meeste vragen, problemen en opmerkingen kunnen leerlingen en ouders terecht bij de 
groepsleerkracht. Onze teamleden staan u buiten de lestijden graag te woord. Wanneer zo’n gesprek 
wat meer tijd vraagt, is het verstandig een afspraak te maken. Als zaken niet naar tevredenheid kunnen 
worden opgelost, kan er overleg plaatsvinden met de directie. Wanneer dit ook niet tot een passende 
oplossing leidt, kunt u zich wenden tot het schoolbestuur van Fluvium Openbaar Onderwijs. In 
sommige gevallen kan het zijn dat u van mening bent dat een probleem niet juist is afgehandeld en dat 
u ook met het bestuur niet tot een oplossing komt. In dat geval kunt u zich wenden tot de Landelijke 
Klachtencommissie onderwijs (LKC). U kunt met het LKC in contact komen met de volgende 
contactgegevens:

Landelijke Klachtencommissie onderwijs

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht

Telefoon 030-2809590

info@onderwijsgeschillen.nlwww.onderwijsgeschillen.nl

Wanneer u niet direct naar de schooldirectie of het schoolbestuur wilt toegaan of hier hulp bij wilt 
hebben, kunt u ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Corina van Wijk is onze 
vertrouwenspersoon. Ook is het mogelijk om een externe contactpersoon te benaderen. Voor onze 
stichting is dit een medewerker van GGD Gelderland-Zuid. Het is haar taak u te begeleiden tijdens de 
klachtenprocedure. De volledige klachtenregeling ligt op school ter inzage; deze is op te vragen bij de 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders ontvangen jaarlijks een schoolgids. Om de twee lesweken verschijnt er een nieuwsbrief. De 
leerkrachten informeren ouders via de app van Sociale Schools. Bij de entree van de school hangen 
aankondigingen. Ter herinnering of bij belangrijke berichten staat er een berichtenbord bij de ingang 
van het plein. Ouders kunnen ook informatie op de website van de school vinden.

Ouders zijn een belangrijke partner van de school. Als ouders betrokken zijn bij het leerproces van de 
kinderen, draagt dit enorm bij aan de leerresultaten van kinderen. De school heeft een rol als mede-
opvoeder. De basis wordt natuurlijk thuis gelegd, de school draagt bij door kinderen te leren met elkaar 
om te gaan in groepen. 

Ouders kunnen ondersteunen door met hun kind in gesprek te gaan over het werk op school, door 
samen toetsen te leren, huiswerk maken te stimuleren en school goed op de hoogte houden van 
ontwikkelingen die van invloed zijn op het leren en het welzijn van het kind. Samen zorgen we voor de 
brede ontwikkeling van de leerling.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 47,50

Daarvan bekostigen we:

• Koningsspelen

• Pasen

• Slotfeest

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Het schoolkamp wordt apart berekend.

4.2 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.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Koffieochtenden

Naast ouderbetrokkenheid is ook ouderparticipatie een waardevolle bijdrage aan de school en het leren 
van kinderen. Deelname in de ouderraad of medezeggenschapsraad en ook hulp bij activiteiten binnen 
en buiten school, kunnen alleen goed van de grond komen met betrokken en behulpzame ouders. 
Activiteiten waarbij ouderparticipatie bijvoorbeeld nodig is, zijn het pleinfeest, kerstviering, 
koningsspelen en excursies.

directie en de vertrouwenspersoon. Tot slot willen wij benadrukken dat u in geval van een klacht ook 
altijd rechtstreeks zelf de landelijke klachtencommissie kunt benaderen. Alle hierboven gestelde opties 
kunnen dus overgeslagen worden. U bent uiteraard volkomen vrij te kiezen welke weg u wilt 
bewandelen.
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De ouderbijdrage is vrijwillig en wordt gebruikt voor allerlei leuke en educatieve zaken. 

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Afwezige en zieke kinderen

Indien uw kind niet naar school kan komen vanwege ziekte of een andere reden, kunt u dit voor 
schooltijd melden. Als de school niet geïnformeerd wordt over de afwezigheid van het kind, zal de 
leerkracht contact met u opnemen. Op deze manier kunnen wij er, in het belang van de veiligheid van 
het kind, zeker van zijn waar het kind zich bevindt. Wilt u zo vriendelijk zijn om afspraken met artsen ed. 
zo vroeg mogelijk aan ons door te geven? op deze manier kunnen we er in ons onderwijs zoveel 
mogelijk rekening mee houden.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Voor het aanvragen van verlof verwijzen wij u naar het aanvraagformulier verlof (zie bijlage).

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

Er is geen sprake van een schoolverzekering.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De resultaten van methodetoetsen aan het eind van ieder blok/hoofdstuk en de CITO toetsen van het 
leerlingvolgsysteem, die worden afgenomen in januari en juni, zijn een belangrijk meetinstrument voor 
de leerkrachten om te bepalen welke stof de leerlingen beheersen en waar zij nog extra ondersteuning 
of juist uitdaging nodig hebben. De leerkrachten verwerken deze informatie in groepsplannen. In deze 
plannen staat beschreven op welke manier de leerlingen instructie krijgen en met welke materialen zij 
werken.

5.2 Eindtoets

We zien dat de resultaten op de eindcito de afgelopen jaren omlaag zijn gegaan. Het team heeft 
hiervoor een verbeterplan opgesteld. Een van de vakgebieden waar de focus op ligt is rekenen. We 
hebben een nieuwe rekenmethode aangeschaft en de methode 'Met sprongen Vooruit' wordt ingezet 
binnen ons rekenonderwijs.

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 11,1%

vmbo-k 16,7%

vmbo-k / vmbo-(g)t 5,6%

vmbo-(g)t 16,7%

vmbo-(g)t / havo 11,1%

havo 16,7%

havo / vwo 11,1%

vwo 11,1%

De leerlingen stromen allemaal uit naar een voor hen passend vervolgonderwijs en doorlopen dit naar 
verwachting. Er is vrijwel geen sprake van wijzigingen in type vervolgonderwijs na het advies van onze 
school.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Samen

TalentenDoelgericht

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij streven er naar dat alle kinderen zich fijn en veilig voelen op onze school.  Hoe we dit vormgeven 
binnen de school is terug te vinden in ons sociaal veiligheidsprotocol en onze kwaliteitskaart 
'Kanjertraining'.

Op onze school hanteren we de principes van de Kanjertraining. Via de vragenlijsten voor zowel 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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leerlingen als leerkrachten brengen we twee keer per jaar in kaart hoe het met individuele leerlingen en 
de groepen als geheel gaat. Dit gegevens worden geanalyseerd op basis van deze gegevens wordt een 
groepsplan opgesteld. Hier wordt het aanbod voor de komende periode beschreven. Bijzonderheden 
die uit de vragenlijsten naar voren komen worden tijdens de leerlingbespreking met de intern 
begeleider besproken.

5.5 Kwaliteitszorg

Op onze school werken we in een cultuur van: “Elke dag samen een beetje beter”. De leerkrachten 
werken doelgericht. Onze leerlingen weten wat ze leren doordat het doel van de les duidelijk is. We 
maken voor de leerlingen inzichtelijk wat het is dat we willen bereiken. In een cyclus van vieren weken 
plannen verbeterbord sessies om te werken aan de ontwikkelpunten van de school.  

Onze school maken gebruik van verschillende instrumenten om te bepalen of we de goede dingen doen 
en of we deze goed doen.

• Team opbrengsten bespreking
• Cito leerlingvolgsysteem toetsen
• Methode toetsen
• Groepsbespreking
• 3 Speerpunten per groep
• DUO tevredenheidsvragenlijsten: leerlingen, ouders en leerkrachten
• Aangevuld met WMK vragenlijsten (werken met kwaliteitskaarten)
• Volgen sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van Kanvas
• Ontwikkelingen onderbouw volgen via Onderbouwd

Elk jaar schrijven wij een schooljaarplan. Onze plan worden besproken met de MR en met ouders 
tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar. Het jaarplan is vertaald naar een poster 
(zie bijlage) die op diverse plaatsen in de school terug te vinden is. We informeren ouders via de 
nieuwsbrief over de vooruitgang m.b.t. de school ontwikkelpunten.

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

15



6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Rivierenland, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Kinderen kunnen hiervoor terecht bij kinderopvang 
Rivierenland.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15 15:15 - 18:00

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15 15:15 - 18:00

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15 15:15 - 18:00

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Vrijdag: Groep 1/2 altijd op vrijdag vrij
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 01 maart 2020

Meivakantie 25 april 2020 03 mei 2020

Zomervakantie 18 juli 2020 30 augustus 2020
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