Jaar afhankelijk deel van de schoolgids 2017-2018
Vakantierooster 2017/ 2018
Herfstvakantie

Maandag 21 oktober 2017 t/m vrijdag 27 oktober 2017

Kerstvakantie

Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 05 januari 2018

Voorjaarsvakantie

Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018

Goede vrijdag

Vrijdag 30 maart 2018

Pasen

Maandag 2 april 2018

Koningsdag

Vrijdag 27 april 2018

Meivakantie

Maandag 30 april 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018

Pinksteren

Maandag 21 mei 2018

Zomervakantie

Maandag 23 juli 2018 t/m vrijdag 31 aug 2018

 studiedagen schooljaar 2017-2018 voor alle groepen
maandag 27 november 2017
dinsdag 28 november 2017
maandag 5 februari 2018
vrijdag 23 februari 2018
vrijdag 22 juni 2018
vrijdag 20 juli 2018

Schooltijden:
Onder- en bovenbouw
Ma-, di-, donderdag
8.30 – 15.00 uur
Woens-, vrijdag
8.30-12.15 uur
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Studiedag, alle leerlingen vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij

 Formatie schooljaar 2017-2018
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1/2A

Angela

Angela

Angela

José

José

1/2B

Sanne

Sanne

Sanne

Channet

Channet

3

Kristin

Kristin

Kristin

Kristin

Angela

4

Femke

Femke

Femke

Lizette

Lizette

5

Moniek

Moniek

Moniek

Melissa

Melissa

6

Daan

Daan

Lizette

Daan

Daan

7

Ruud

Ruud

Irma

Ruud

Ruud

8

Peter

Peter

Peter

Peter

Peter

Plusklas

José

Anneke

Anneke

Anneke

RT

Bianca

Gym

Sanneke

Administratie

Anneke

Conciërge

Herman

Managementteam
Het management wordt komend schooljaar gevormd door de bovenbouwcoördinator Daan
Koning, de onderbouwcoördinator Angela Könst, de intern begeleidster Irma Schouten en de
directeur Annemieke Haentjens Dekker. We zorgen ervoor dat er altijd een aanspreekpunt is
vanuit het management. De intern begeleidster is 2,5 dagen ambulant en de directeur is 4
dagen per week ambulant.
Op vrijdag ( voor 8.30 en na 12.15 uur) zullen Daan en Angela het aanspreekpunt zijn.
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Medezeggenschapsraad
Het gehele beleid dat op school gemaakt en/of veranderd wordt, passeert de MR.
Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten, die elk hun achterban
vertegenwoordigen, respectievelijk de ouders en het team. De geledingen hebben,
afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. De MR vertegenwoordigt de
school ook in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR komt
beleid op bovenschools niveau aan de orde. Onze huidige De leden van de MR worden
gekozen. De MR vergadert zo’n zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, maar
alleen de gekozen MR-leden hebben er stemrecht. De directeur kan gevraagd worden om
toelichting te geven bij bepaalde zaken. Hierbij vertegenwoordigt de directeur het bevoegd
gezag. De notulen van de MR kunt u lezen op de website.
De oudergeleding bestaat uit: ouder Hanno Takens voorzitter, Edwin van Vliet,  Tinok van
Hattum
Leerkrachten geleding: Sanne Bläser, Channet van der Woude en Peter Burgers
Als u contact met hen wilt, kunt u hen bereiken via het volgende email adres:
 mr@obs-dekajuit.nl.

Oudercommissie
Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats. Bij een groot
aantal activiteiten is de oudercommissie betrokken, zoals bij de bibliotheek, bij de viering van
Kerst, Sint, Pasen en bij sportdag/koningsspelen, schoolfotograaf, avond4daagse,
schoolreisjes en - kampen, afscheid groepen 8. De evenementencommissie is altijd op zoek
naar nieuwe ouders die het leuk vinden om op een andere manier een bijdrage te leveren
aan het onderwijs

Rooster bewegingsonderwijs
Dinsdag
vakleerkracht

Vrijdag
groepsleerkracht

Tijd

Groep

Tijd:

Groep:

08.30- 09.15

2

08.30- 09.15

3

Angela

09.15- 10.00

4

Femke

10.00- 10.45

5

Femke

10.45- 11.30

6

Daan

11.30-12.15

8

Peter

09.15- 9.55

3

10.05- 10.45

4

9.55-10.05 pauze
10.45-11.30

11.30-12.00 pauze

5

12.00- 12.45

8

12.45-13.30

6

13.30-15.00

7
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Absentie en verlof
Absentie:
Indien uw kind door ziekte of om een andere reden niet in staat is de lessen bij te wonen,
verzoeken wij u dit voor schooltijd aan ons door te geven. Dit voorkomt dat er tijdens
schooltijd navraag gedaan moet worden naar de reden van de afwezigheid van uw kind. U
kunt dit telefonisch doorgeven. U kunt geen boodschap achterlaten op de voicemail.
 Verlof:
Kan alleen bij zeer dringende omstandigheden verleend worden. Aanvraagformulieren zijn bij
de directie te verkrijgen of via de website te downloaden. Een verlofaanvraag dient ruim van
tevoren ingediend te worden. Vakantieverlof kan alleen verleend worden als de aanvraag
voorzien is van een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat u geen enkele andere
schoolvakantie op vakantie kunt gaan. Gedurende de eerste twee weken van het schooljaar
kan geen vakantieverlof toegestaan worden. De directeur van school is verplicht de
leerplichtambtenaar in te lichten bij ongeoorloofd verzuim. Op de website kunt u alle
richtlijnen nalezen en treft u het verlofformulier aan.

 DigiDuif en Social Media en Website
Het informatiesysteem digiDuif wordt gebruikt om ouders te informeren over de activiteiten
op school. Op de eerste schooldag van uw kind ontvangt u een brief met instructie hoe een
account kan worden aangemaakt. U kunt zelf uw kind(eren) hieraan koppelen. Ook het
inplannen van de tussenschoolse opvang, de oudergesprekken en intekenlijsten voor
excursies wordt via digiDuif geregeld. Daarnaast wordt via digiDuif de maandelijkse
nieuwsbrief verstuurd. In geval van calamiteiten bestaat zelfs de mogelijkheid een sms te
versturen. We gaan ervan uit dat alle ouders zich aanmelden bij dit communicatieplatform
om het oudercontact zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
De school heeft ook Facebook: https://www.facebook.com/openbarebasisschooldekajuit. We
gebruiken dit voor de leuke en informele zaken. Mocht u niet willen dat uw kind op Facebook
staat, geef dit dan door aan de leerkracht.
 Op onze website www.obsdekajuit.nl vindt u alle informatie terug over de schoolgids,
inschrijven verlofformulieren, nieuwsbrieven en foto’s van diverse activiteiten.

Beschrijving onderwijsresultaten
Opbrengsten gaan voor ons verder dan de ‘droge’ leeropbrengsten. Zo leren kinderen bij ons
samenwerken, ze leren plannen en organiseren, geconcentreerd met hun eigen werk bezig
te zijn en ze leren hoe ze zichzelf kunnen presenteren. Allemaal zaken die ze goed kunnen
gebruiken in hun verdere schoolcarrière én in hun hele leven. Uiteraard zijn wij op onze
school ook gericht op goed onderwijs in taal, lezen, spelling en rekenen. Onderwijs in
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basisvaardigheden is op onze school belangrijk. Zo werken  de kinderen aan de kennis en
vaardigheden die ze nodig hebben. Voor ons is het, om de kwaliteit van ons onderwijs te
bewaken, ook erg belangrijk om de eindresultaten van onze kinderen in groep 8 te bekijken.

Eind CITO-groep 8
2013-2104
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Uitstroom leerlingen groep 8

Pedagogisch klimaat:
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533.9
534.7
536.3
536.1

Het is voor het team van De Kajuit van groot belang dat de kinderen
zich thuis voelen en veilig weten op onze school. Wij streven naar een
goede sfeer, waarin eenieder zich gezien, gewaardeerd en
gerespecteerd voelt.
Een goed pedagogisch klimaat is een basisvoorwaarde voor het
bereiken van een positieve ontwikkeling van kinderen. Een
kindvriendelijke, uitdagende onderwijsleeromgeving, waarin kinderen zich veilig en geborgen
voelen, vormt hiervoor de grondslag. Een rustige, nette omgeving, respectvol omgaan met
elkaar en met de eigendommen van de school en van de andere leerlingen vinden we
belangrijk. Door in de groepen structureel tijd en aandacht te geven aan omgaan met elkaar,
proberen we te voorkomen dat leerlingen gepest worden. Wij maken hierbij gebruik van de
methode “de Vreedzame school”. Deze wordt van groep 1 t/m 8 toegepast. In de eerste zes
weken van het schooljaar wordt deze methode extra intensief ingezet, zodat iedere groep
optimaal in staat wordt gesteld het jaar goed met elkaar te beginnen en voor iedereen de
omgangsvormen, regels en afspraken helder zijn.
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