Kalender 2018 - 2019

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Deze schoolkalender is tevens schoolgids. Wij willen u jaarlijks een update geven van een aantal zaken die
belangrijk zijn voor iedereen die bij ’t Reigerbos betrokken is. In deze kalender staat o.a. informatie over
onze visie op onderwijs en alles wat daarbij hoort, hoe ons team er uitziet (wie wat doet) en de vakanties
en vrije (mid)dagen. Deze kalender kunt u ook vinden op onze site www.obsreigerbos.nl.
Groepsindeling 2018-2019 – de genoemde leerkrachten zijn eerstverantwoordelijk voor de groep. In
verband met verlofrechten kan het zijn dat er aan een groep een leerkracht wordt toegevoegd. Er zullen
echter normaal gesproken niet meer dan 2 leerkrachten op een groep staan.
Groepsindeling 2018-2019
groep
1a-2a
1b-2b
1c-2c
1d-2d
1e-2e
1f-2f
3a
3b
3c -4c
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b

Eva Heerschap
Nancy Brenkman
Tanja Breuer
Karin Enthoven
Kitty Hermus (vervangt Carla Poot)
Marianne Snoei
Manon Zeelenberg
Simone v Holten
Karin Looman
Shai Krant
Evita Hildenbrant
Linda Strijdhorst
Elly Versprille
Robert den Arend
Sander Taal
Eveline Bolsterlee
Tijs Gommans
Melissa van Daele
Josephina Scheﬀer

Linda Vuijk
Brenda Smits
Erik Fokkelman
Alies de Jong (vervangt Kitty Hermus)
Evelien van Leeuwen
Evelien van Leeuwen
Erik Fokkelman
Marleen van der Jagt
Marleen van der Jagt
Erik Fokkelman

Martijn Deleij

Wij wensen u een ﬁjn schooljaar 2018-2019 toe
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29

5

12

19

26

Maandag

Het nieuwe schooljaar begint op maandag 27 augustus.
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Stichting Scholengroep Holland
Onze school maakt onderdeel uit van de Stichting Scholengroep Holland.
De stichting bestaat uit 13 openbare basisscholen in drie lintgemeenten.
In Lansingerland zijn dat de Anne Frankschool, De Groenehoek, De Klipper en Vuurvogel. In de gemeente
Zuidplas bevinden zich De Achtbaan, De Prins Willem Alexanderschool, De Terp, De Keijzerschool en
‘t Reigerbos. Pijnacker-Nootdorp heeft 4 openbare basisscholen, te weten De Bonte Tol, De Meander,
De Tweemaster en de Winde.
Het motto van Scholengroep Holland is; ‘Ontwikkelen in vertrouwen, vertrouwen in ontwikkelen’
Contactgegevens bestuursbureau:
Eerste Tochtweg 11A, 2914 LN Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel.:
0180 – 399 673
Mailadres: info@scholengroepholland.nl
Website: www.scholengroepholland.nl
Obs ‘t Reigerbos
• Wij willen een school zijn waar ieder individu telt, zowel kind, ouder als leerkracht.
• Wij willen een school zijn waar leren een plezier is en waar leerlingen, leerkrachten en ouders zich
gewaardeerd voelen.
• Wij willen een school zijn waar samen leren, werken en leven centraal staat, waar aandacht voor elkaar
is en aandacht is voor de talenten van ieder kind.
Ons motto is;
‘Samen op weg; met elkaar en voor elkaar; in vertrouwen’
Onze visie is dat op school een veilig klimaat moet heersen, een voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling.
School moet een uitdagende leeromgeving zijn, waar kinderen geprikkeld worden stappen te maken op
alle gebieden. Niet alleen de cognitieve vakken zijn belangrijk, maar ook de sociale vaardigheden en de
creatieve vaardigheden. Onze leerlingen moeten de ruimte voelen om in alle veiligheid te werken aan de
ontwikkeling van hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfdiscipline.
Door met de leerlingen leerdoelen te bespreken en te evalueren, worden ze zich meer en meer bewust
van wat er geleerd moet worden en wat hun eigen rol daarin kan zijn. Ons onderwijsaanbod wordt
afgestemd op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Dat doen we door binnen de groep te
diﬀerentiëren. De organisatie en onderwijsdoelen worden beschreven in het groepsplan wat door alle
leerkrachten wordt gemaakt.
Mailadres: info@reigerbos.nl
Website: www.obsreigerbos.nl
De identiteit van ´t Reigerbos
‘t Reigerbos is een openbare school. Dit houdt in dat wij geen onderscheid maken naar godsdienst of
levensovertuiging. Wij schenken aandacht aan de verschillende religies en levensbeschouwingen en de
uiteenlopende denkbeelden en meningen. Bij ons op school leren kinderen omgaan met verschillen en
respect te hebben voor elkaar. Ook als mensen een andere mening of levensovertuiging hebben. Vrijheid
van meningsuiting is een groot goed, maar het mag niet zo zijn dat anderen zich daardoor minderwaardig
of gediscrimineerd voelen. Als uw kind zich welkom voelt en weet dat je mag zijn wie je bent is de basis
voor ontwikkelen gelegd. Wij zijn in onze doelstellingen geslaagd als uw kind, wanneer het naar het
voortgezet onderwijs gaat, de juiste aansluiting gevonden heeft en met veel plezier terugkijkt op de
basisschooltijd.
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Zondag

Maandag

In deze maand is de informatieavond en vinden de
startgesprekken plaats waarvoor u persoonlijk een uitnodiging
krijgt.
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Een veilige school
Wij brengen de kinderen normen en waarden bij die gebaseerd zijn op respect en onderling vertrouwen.
In de school heerst een goede sfeer die orde, rust en discipline uitstraalt. Vriendelijke, spontane en correcte
omgangsvormen tussen kinderen, ouders en leerkrachten vinden wij van groot belang. Wij maken heldere
afspraken met kinderen over wat wel en wat niet mag en leggen hen uit waarom dat zo is. De schoolregels
vormen de basis, de leerlingen vullen aan met eigen klassenregels. Na de zomervakantie en de herfstvakantie
wordt extra aandacht besteed aan het groepsgevoel, de regels en de afspraken.
Wij zijn een ‘Leefstijlschool’. Leefstijl staat voor sociaal-emotionele vaardigheden. De sociaal-emotionele
vaardigheden zijn vaardigheden zoals elkaar leren kennen, luisteren naar elkaar, respectvol communiceren,
zelfvertrouwen opbouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conﬂicten oplossen, omgaan
met groepsdruk, risico's inschatten en doelen stellen.
Leerlingvolgsysteem voor sociale vaardigheden
Afgezien van het feit dat onze leerlingen gevolgd worden op het gebied van de cognitieve vakken, hebben
wij ook een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele vaardigheden. Door observatielijsten in te
(laten) vullen, krijgen we een beeld van het welbevinden van de kinderen. In de hogere groepen wordt een
sociogram gemaakt. Op die manier komen we erachter welke kinderen bv heel populair zijn, welke kinderen
een beetje buiten de boot vallen, welke kinderen zelden gevraagd worden om te komen spelen enz.
Pestgedrag
Als er geruzied of gepest wordt, spreken wij in eerste instantie de betrokken kinderen hierop aan. Als wordt
vastgesteld dat het om structureel pesten gaat, stoppen we het pestgebruik door de aanpak van de
‘No-blame methode’ in de klas te introduceren. Kenmerkend hierbij is dat de groep als zodanig een bijdrage
levert aan het oplossen van het pestprobleem. Zodra u merkt dat uw kind gepest wordt, verzoeken wij u om
contact op te nemen met de leerkracht, zodat wij gezamenlijk het probleem kunnen aanpakken.
De communicatie met ouders en kinderen
Goed onderwijs is teamwork. Wij staan open voor de mening van ouders en kinderen. Ouderbetrokkenheid
is belangrijk. Zowel leerkrachten als ouders hebben hun eigen expertise. Leerkrachten zijn verantwoordelijk
voor het onderwijs en ouders voor de opvoeding. Er is echter een gemeenschappelijk doel namelijk de
optimale ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk dat ouders zich realiseren dat niet alleen de school,
maar ook zijzelf invloed hebben op het schoolsucces van hun kind. Van de ouders wordt dan ook actieve
ouderbetrokkenheid verwacht. Het is belangrijk dat u aanwezig bent bij de oudergesprekken.
Kennismaken met de leerkracht en informatie
Ieder jaar beginnen we met een startgesprek en een informatieavond waar u in de groep van uw kind uitleg
krijgt over de leerstof die uw kind dit jaar aangeboden krijgt. In november krijgt u een inkijkje in ons digitale
administratiesysteem, zodat u een beeld krijgt van de leervorderingen van uw kind. In februari en juni
wordt u uitgenodigd voor een gesprek n.a.v. het portfolio. Uiteraard is het altijd mogelijk tussendoor een
afspraak te maken. Schroom niet om langs te komen als u iets dwarszit. Wij willen een laagdrempelige
school zijn, dus ook de directie is te allen tijde bereid met u in gesprek te gaan.
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Herfstvakantie

Herfstvakantie

Informatievoorziening
Informatie over activiteiten en/of andere belangrijke zaken kunt u in de nieuwsbrief lezen of u ontvangt
een mail van school of groepsleerkracht. In de nieuwsbrief staat ook het deel van deze kalender voor een
bepaalde periode. Ook de nieuwsbrief wordt u per mail (met een link naar onze site waar de nieuwsbrief
opstaat) aangeboden. ’t Reigerbos heeft ook een Facebookpagina. Deze pagina is alleen bedoeld om bv
zo nu en dan op activiteiten terug te komen met leuke foto’s o.i.d. Maakt u geen gebruik van Facebook
dan is dat dus geen probleem, u mist niets. Op onze website kunt u algemene informatie vinden, de
nieuwsbrief en zo nu en dan een verslagje met foto’s. In de afzonderlijke groepen wordt gebruik gemaakt
van een groeps-app. De klassenouder kan hier in voorkomende gevallen snel informatie op doorgeven.
De schooltijden
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ochtend
8.30 uur tot 12.00 uur
8.30 uur tot 12.00 uur
8.30 uur tot 12.15 uur
8.30 uur tot 12.00 uur
8.30 uur tot 12.00 uur

Middag
13.15 uur tot 15.15 uur
13.15 uur tot 15.15 uur
geen school
13.15 uur tot 15.15 uur
13.15 uur tot 15.15 uur
± 1 x p 2 weken zijn alle leerlingen op
vrijdag ’s middags vrij. Voor de precieze
data kunt u in deze kalender kijken.

Pleinwacht en inlooptijd
Van 8.15 uur tot 8.30 uur en van 13.00 uur tot 13.15 uur wordt er door leerkrachten toezicht gehouden
op het schoolplein. De deuren van de school gaan om 8.20 uur en 13.05 uur open. In de kleutergroepen
kunnen ouders dan ook even in de klas blijven. Ouders van kinderen van gr. 3 t/m gr. 5 mogen tot de
herfstvakantie ook even mee naar binnen. Daarna moet u in principe bij de deur afscheid nemen.
Om 8.30 uur beginnen de leerkrachten met de lessen. Het zou ﬁjn zijn als u dan het lokaal hebt verlaten.
Het is niet de bedoeling dat u tijdens de inlooptijden problemen of zaken bespreekt die eigenlijk meer tijd
vragen. In dat geval is het ﬁjn als u een afspraak maakt, zodat de leerkracht ook echt tijd voor u persoonlijk
kan vrijmaken. De kleutergroepen worden aan het eind van de ochtend en middag iets eerder dan de
eindtijd door de leerkrachten tot aan de buitendeur gebracht. Zij houden goed in de gaten of de kinderen
worden opgehaald. Wilt u eraan denken de hekken te sluiten als u uw kind later op school brengt of
eerder haalt?
Is uw kind ziek?
Het zou ﬁjn zijn als u tussen 08.00 uur en 08.30 uur belt als uw kind ziek is. Mocht u geen contact krijgen,
dan kunt u de school per mail bereiken op info@reigerbos.nl.
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November
2018
Zondag

Maandag

De toetsresultaten van de methodetoeten worden zichtbaar
gemaakt in het ouderportaal van Parnassys. Deze gegevens
geven slechts een indicatie van de vorderingen van uw kind op
school. Heeft u hier vragen over, dan kunt u een gesprek
plannen met de leerkracht.
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Tussendoortje
De kinderen nemen voor ochtendpauze of lunch eten, een beker of een pakje drinken mee. Voor de ochtendpauze worden die in de klas neergezet en voor de lunch in de koelkast (graag met naam en groep vermeld).
Wij vragen u om uw kind een zo gezond mogelijk tussendoortje mee te geven. In de klas besteden we hier
aandacht aan. We weten dat er te discussiëren valt over wat wel of niet gezond is maar limonade, koolzuurhoudende dranken, koeken of snoep zijn in de ochtendpauze niet geoorloofd, voor tussen de middag mag er
wel iets zoets mee, maar graag niet te veel. Fruit juichen we toe, in de kleutergroepen mag je zelfs op je stoel
gaan staan als je fruit bij je hebt.
Trakteren
Feest! Uw kind is jarig en gaat trakteren op school. Wij willen u met klem vragen de traktaties zo gezond
mogelijk te houden. Kaarten voor een kinderfeestje of kerstkaarten mogen niet in de groep uitgedeeld
worden om kinderen die nauwelijks of nooit uitgenodigd worden niet keer op keer teleur te stellen.
Feest op school
Natuurlijk is er op school ook tijd voor feesten, vieringen en andere activiteiten. Zo vieren we onder andere
Sinterklaas, Kerst en Pasen, hebben we diverse sport- en cultuuractiviteiten en gaan de groepen 3 t/m 7 op
schoolreis.
Overblijven
Voor alle kinderen van ’t Reigerbos is er de mogelijkheid om tussen de middag op school te blijven eten. De
kleuters eten in een kleuterlokaal, onder begeleiding van vrijwilligsters van de Stichting Overblijf, zoals we die
op onze school kennen. Kinderen van groep 3 eten in een lokaal van groep 3 enz. Als de kinderen van de
onderbouw klaar zijn met eten gaan ze buitenspelen, tenzij het regent. De kinderen van de bovenbouw gaan
eerst even naar buiten voor ze gaan eten. Als uw kind(eren) regelmatig overblijven, kunt u daarvoor een
abonnement afsluiten. Komt het zo nu en dan voor, dan bestaat er ook de mogelijkheid tot het aanschaﬀen
van een strippenkaart. Het rekeningnr. van de Overblijf is: NL89 RABO 0109783247. Voor meer informatie:
overblijf@reigerbos.nl
Voor- en naschoolse opvang
De school is vanaf 1 augustus 2007 verplicht om in alle redelijkheid de mogelijkheid voor- en naschoolse
opvang te bieden. In overleg met de MR hebben wij gekozen voor de samenwerking met een professionele
kinderopvang organisatie. Meer informatie kunt u vinden op www.ijsselkids.nl
Nieuwe leerlingen op school
Wij plannen eens in de 6 weken een informatieochtend voor de ouders van kinderen die vier jaar gaan
worden. Om op school te worden toegelaten moet een kind minimaal 4 jaar zijn en zindelijk. De informatieochtenden voor dit schooljaar kunt u vinden in deze kalender.
Met de ﬁets naar school
Nabij school is maar plek voor een beperkt aantal ﬁetsen. Kinderen die aan de buitenrand van Zevenhuizen
wonen of buiten de bebouwde kom, mogen met de ﬁets naar school. De ﬁetsen moeten in of tussen de
daarvoor bestemde ﬁetsenrekken geplaatst worden. Er mag niet geﬁetst worden op de voetpaden naar
school en op de Lente.
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December
2018
Zondag

2

Maandag

3

Dinsdag

4

Woensdag

Donderdag

5

6

Sinterklaas
op school

Vrijdag

7

Zaterdag

8

Alle groepen
middag vrij

9

10

11
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14

15
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22

Alle groepen
middag vrij
Kerstdiner op
school

23

30

Kerstvakantie
begint

24
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27

28

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

31

1

2

3

4

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

10

29

5

De schoolresultaten
Ons administratiesysteem is Parnassys. Hier staat alle leerlingeninformatie in, zoals gezinsgegevens, informatie naar aanleiding van gesprekken en de resultaten van uw kind. In november krijgen de ouders van
kinderen in groep 3 tot en met 8 de mogelijkheid om naar de tussentijds behaalde resultaten te kijken. In
januari en juni kunt ook de behaalde scores op de Cito-toetsen bekijken. U krijgt als uw kind op school is
een inlogcode en een wachtwoord waarmee u kunt inloggen in Parnassys. Mocht u deze niet meer hebben,
kunt u altijd contact opnemen met onze administratie voor een nieuwe inlogcode administratie@reigerbos.nl
De overgang naar het voortgezet onderwijs
Een van de belangrijkste stappen in de schoolloopbaan van uw kind is de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. In groep 6 en groep 7 wordt op basis van de toetsgegevens een voorlopig advies gegeven.
In februari van groep 8, formuleert school een deﬁnitief advies op basis van toetsgegevens en andere
factoren, zoals huiswerkattitude, concentratie, werkhouding en doorzettingsvermogen.
In april wordt de IEP-toets (einstoets) afgenomen in groep 8. De resultaten daarvan spelen vooral een rol als
blijkt dat de score signiﬁcant hoger uitvalt dan verwacht. Het advies zou in dat geval naar boven bijgesteld
kunnen worden. De uiteindelijke keuze voor een school voor voortgezet onderwijs wordt gemaakt door de
ouders. U meldt uw kind zelf aan op de gekozen school.
Doorstroom Voortgezet Onderwijs
Hieronder vindt u een overzicht van de doorstroom naar het voortgezet onderwijs, zoals deze de laatste vijf
jaar heeft plaatsgevonden.
Schooltype
Praktijk Onderwijs
VMBO basis LWOO
VMBO basis beroeps
VMBO basis beroeps / kader
VMBO kader
VMBO kader / gemengd theoretisch
VMBO theoretische leerweg
VMBO theoretische leerweg / Havo
HAVO
HAVO / VWO
VWO

2013

2014

-

2015
3%

2016
2%
3%

13%

20%

21%

26%

22%

21%

11%
3%
14%

37%

26%

38%

36%

24%

32%

20%

31%

2017
8%
16%
13%
11%
22%
11%
19%

2018
3%
3%
19%
3%
13,5%
19%
5%
35%

Passend Onderwijs
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Ook wanneer er behoefte is aan extra ondersteuning. De regering
wil dat zo veel mogelijk kinderen naar regulier onderwijs gaan. In het (nieuwe) systeem van passend onderwijs krijgt het samenwerkingsverband geld om passend onderwijs mogelijk te maken voor kinderen die
extra ondersteuning nodig hebben. OBS ’t Reigerbos maakt deel uit van het samenwerkingsverband SWV
Primair Onderwijs Midden Holland. In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe de
extra ondersteuning geregeld is en hoe het geld wordt ingezet en verdeeld.
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Januari
2019
Zondag

30

Maandag

Gelukkig Nieuwjaar!!

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

31

1

2

3

4

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Kerstvakantie

6

7

8

9

10

11
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13

14

15

16

17

18

19

Informatieochtend
ouders nw
leerlingen

Studiedag

5

Alle groepen
vrij

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

12

Het schoolondersteuningsproﬁel van ’t Reigerbos
In het schoolondersteuningsproﬁel (SOP), zoals gepubliceerd op de website, wordt een beeld gegeven
van de mogelijkheden, grenzen en ambities, die de school heeft als het gaat om het bieden van passend
onderwijs aan leerlingen met speciﬁeke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften.
De school voldoet aan de basisondersteuning die door het schoolbestuur en het samenwerkingsverband is
vastgesteld. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen met speciﬁeke onderwijsbehoeften het
team een extra arrangement kan bieden.
De leerkrachten op ’t Reigerbos zijn in staat om al in een heel vroeg stadium eventuele ontwikkelingsproblemen te signaleren. Wanneer wij geconfronteerd worden met zodanige lichamelijke beperkingen of
gedragsproblemen dat de andere leerlingen in de betreﬀende groep in hun ontwikkeling belemmerd
worden op wat voor manier dan ook, zullen wij samen met de ouders besluiten de leerling op een school
met meer zorgmogelijkheden te plaatsen of op een school binnen ons samenwerkingsverband die de zorg
wel kan bieden, zodat de leerling de begeleiding krijgt die hem of haar toekomt. Dit betekent dat wij zo
nodig met ouders van leerlingen intensief in gesprek zullen gaan wanneer wij verwachten dat wij binnen
ons SOP onvoldoende ondersteuning kunnen bieden.
Meer- en hoogbegaafdheid
Alle leerlingen worden vanaf groep 1 gescreend en in kaart gebracht met behulp van het signaleringsinstrument hoogbegaafden; SIDI 3. Mede op basis van die uitkomsten bepalen we welke kinderen extra
uitdaging nodig hebben. Deze uitdaging wordt in groep 1 en 2 in de klas vormgegeven. Vanaf groep 3 is er
een mogelijkheid tot plaatsing in de Projectgroep (Plusklas). Daarin kunnen meer- en hoogbegaafde kinderen
uitgedaagd worden met behulp van speciﬁeke opdrachten, materiaal en leerstof, waarbij niet zozeer het
moeilijkere werk centraal staat, maar vooral vaardigheden als samenwerken, discussiëren en analyseren.
De projectgroep wordt begeleid door leerkrachten die daarvoor speciﬁek zijn geschoold. In het geval van
mogelijke plaatsing in de Projectgroep worden de kinderen eerst besproken met de Intern begeleider, de
leerkracht en de coördinator hoogbegaafdheid. Daarna volgt een gesprek met de ouders. Leerlingen die
niet in aanmerking komen voor de Projectgroep, maar wel aantoonbaar over meer intelligentie beschikken,
hebben de mogelijkheid tot verrijking in de klas.
Dyslexie
Dyslexiezorg is opgenomen in de jeugdhulpwet. De uitvoering hiervan ligt per 1 januari 2015 bij de
gemeenten (de transitie Jeugdzorg). De gemeenten hebben bij verschillende zorgaanbieders zorg ingekocht.
Dit gaat alleen om de groep kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. Bij deze kinderen is er dan, naast
dyslexie, geen sprake van een of meer andere (leer- en/of gedrags)stoornissen (co morbiditeit) die de
dyslexie (ernstig) belemmert. De basisschool fungeert als poortwachter bij het vaststellen van dyslexie.
De school heeft een dyslexieprotocol dat is afgeleid van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie, dit is een
leidraad die de school in staat stelt een vermoeden van dyslexie vast te stellen. Ook staat hierin aangegeven
welke extra zorg een kind met (mogelijk ernstige) dyslexie minimaal nodig heeft.
Automatiseren
Het is mogelijk dat een dyslectische leerling ook automatiseringsproblemen ondervindt bij het rekenen.
Het kind toont wel inzicht, maar onthoudt de tafels niet en ook het rekenen tot 10 lukt niet vlot. Ook hieraan
wordt aandacht besteed door extra oefening en het doen van aanpassingen in het rekenonderwijs aan het
kind. We hebben het dan over compensatie en dispensatie.
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Dyscalculie
Als kinderen met voldoende capaciteiten ondanks goed rekenaanbod en extra oefening toch slecht
kunnen rekenen, zou het kunnen dat er sprake is van dyscalculie. Het begeleiden van kinderen met
ernstige rekenproblemen vindt in de eerste plaats op school en in de groep plaats. De term dyscalculie
verwijst naar hardnekkige en ernstige reken/wiskundeproblemen die ontstaan ondanks tijdig ingrijpen,
deskundige begeleiding en zorgvuldige pogingen tot afstemming van het rekenaanbod op de onderwijsbehoeften van de leerling. Wanneer de rekenproblemen zeer ernstig en hardnekkig zijn, zal er verdere
diagnostiek en mogelijk behandeling moeten plaatsvinden.
Taal/lezen
In groep 3 gebruiken we de aanvankelijk lezen methode “ Lijn 3”. Vanaf eind groep 3 gebruiken we de
methode ‘Estafette’ voor het voortgezet technisch lezen. Daarnaast gebruiken we interventiemethoden
zoals Connect, Kwartetlezen en het Ralﬁ lezen.
Voor het taal- en spellingsonderwijs van de groepen 4 tot en met 8 gebruiken wij de methode “Staal”.
Rekenen
Wij werken in de groepen 3 tot en met 8 met de nieuwste versie van de methode ‘Wereld in getallen’.
Engels
Op ’t Reigerbos wordt vanaf groep 1 gewerkt met een methode voor Engels. ‘Take it Easy’. De leerlingen
leren al van jongs af aan op een speelse manier om te gaan met de Engelse taal. Dit gebeurt aan de hand
van spelletjes, ﬁlmpjes en verhaaltjes. Uiteraard is het aanbod in de hogere groepen erop gericht om de
leerlingen van groep 8 een zo goed mogelijke basis mee te geven op het Engels in het VO.
Cultuur, techniek en sportactiviteiten
Techniekonderwijs wordt als onderdeel van natuur- en wetenschapsonderwijs in de methode ‘Naut’
gegeven en we hebben de Techniektorens, waar vooral de onderbouw gebruik van maakt. Naast het
reguliere sportonderwijs maken we gebruik van clinics en kopen we ook extern sportonderwijs in, zoals
bewegen op muziek en ﬁtness. De werkgroep Cultuur legt het cultuurprogramma vast in een meerjarenprogramma, zodat alle leerlingen tijdens hun schoolloopbaan kennis maken met de verschillende dimensies,
zoals literatuur, kunst, muziek en drama. Voor cultuur maken wij gebruik van het aanbod van de Stichting
Cultureel Netwerk Zuidplas.
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Sociaal Emotionele Ontwikkeling
Op ’t Reigerbos wordt gewerkt met de methode voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling “Leefstijl”. Het
werken met Leefstijl zorgt ervoor dat van groep 1 t/m 8 de leerlingen dezelfde vaardigheden en hetzelfde
gedrag aangeleerd wordt wat een aangename en gestructureerde sfeer en dus veilige schoolomgeving tot
gevolg heeft.
ICT
ICT is op ’t Reigerbos een middel dat ingezet wordt om het leren te verbreden en te ondersteunen. Het
hele gebouw van ’t Reigerbos is voorzien van een draadloos netwerk. De komende jaren zullen we
structureel aandacht besteden aan het mediawijs worden van kinderen. Cyberpesten en het gebruik van
sociale media heeft daarbij prioriteit.
Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs staat in groep 1 en 2 dagelijks op het rooster. Er wordt in de klas gespeeld, op het
schoolplein en een aantal keren per week in het speellokaal. Groep 3 t/m 8 krijgt gym van de groepsleerkracht, als deze bevoegd is om gymlessen te geven, of van een collega. Zij gymmen tweemaal per week
40 minuten in de gymzaal. Groep 3 gymt een keer per week in de gymzaal en een keer in de speelzaal.
De leerlingen hebben wisselend een gymles waar met toestellen wordt gewerkt, en een les waarin spel
centraal staat. Er wordt jaarlijks een sportmiddag of ochtend georganiseerd en in samenwerking met
sportverenigingen worden meerdere sportactiviteiten georganiseerd.
Voor het volgen van de gymlessen hebben we kledingvoorschriften afgesproken. Zo moeten de kinderen
vanaf groep 3 gymkleding bij zich hebben (gympakje of korte broek en shirt) en stevige gymschoenen.
Dit laatste uit veiligheidsoverwegingen. In de kleutergroepen wordt veelal in het ondergoed gegymd,
maar is het dragen van gymschoentjes (het liefst met een elastiek langs de bovenkant) aan te raden.
Rapport als onderdeel van het leerling portfolio
In de groepen 1 en 2 wordt een uitdraai van het Bosos leerlingvolgsysteem in het portfolio meegegeven,
zodat ouders ook kunnen zien op welke onderdelen de ontwikkeling van hun kind kunnen gevolgd wordt.
Het gesprek met de leerkracht gaat o.a. over deze observaties. In de andere groepen worden de scores
behaald op de methodetoetsen, en de Citotoetsen van het Leerling Onderwijs Volg Systeem (LOVS) in het
portfolio zichtbaar gemaakt en tijdens de oudergesprekken besproken. Het rapport wordt aangevuld met
werk wat aanvullend is op het rapport, zoals in de onderbouw de ik-tekening, het motoriekblad en een
persoonlijk stukje en in de midden en bovenbouw wordt het rapport aangevuld met wisselende opdrachten.
Stagiaires
Jaarlijks lopen studenten van de Hoge Scholen (PABO) in enkele groepen van onze school stage. Het
onderwijs heeft steeds nieuwe leerkrachten nodig en zij moeten veel ervaring opdoen voordat zij zelfstandig
voor de klas kunnen staan. Activiteiten van de stagiaires gebeuren onder verantwoordelijkheid en toezicht
van de groepsleerkracht. Na ruim drie jaar kan de opleiding voor leraar basisonderwijs worden afgerond met
een LIO-stage. Dat kan een betaalde stage zijn of een onbetaalde stage. Een student moet solliciteren naar
deze ‘baan’. Wij maken gebruik van deze mogelijkheid om b.v. in januari de instroomgroep van kinderen die
net op school komen te begeleiden. Een LIO-leerkracht staat altijd onder supervisie van een collega en de
stage coördinator.
Vervanging
Bij afwezigheid van de groepsleerkracht staat er in principe een andere leerkracht voor de groep. We kunnen
een beroep doen op de invalpool van onze stichting Scholengroep Holland. Als vervanging niet lukt proberen
we intern een andere oplossing te vinden. In het uiterste geval worden de kinderen volgens een vast schema
verdeeld over andere groepen. We proberen in ieder geval te voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd
moeten worden.
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Mobiele telefoons
Mobiele telefoons vinden wij op de basisschool niet noodzakelijk. Ze zijn kostbaar en kunnen zoekraken. Wij
hebben er begrip voor dat in een aantal gevallen ouders het wenselijk/noodzakelijk vinden dat hun kind een
mobiele telefoon bij zich heeft. De telefoon is in dat geval tijdens de lestijden wel uitgeschakeld.
Belangrijk te weten: de school is niet verantwoordelijk voor het eventueel zoekraken van mobiele telefoons.
Onderwijsorganisatie
Groep 1 en 2
Leer mij het zelf te doen! De drie pijlers om tot een goede ontwikkeling te komen zijn: relatie, competentie en
autonomie (Luc Stevens). De belangrijkste voorwaarde voor ontwikkeling is dat er een goede relatie moet
bestaan tussen kind en begeleider/leerkracht. De kleutergroepen houden we bewust zo klein mogelijk (we
starten dit jaar met groepen van ± 19 kleuters), omdat de leerkracht dan veel tijd heeft voor het individuele
kind, orde, rust en structuur en kan bouwen aan een goede relatie. In de kleutergroepen werken we ontwikkelingsgericht waarbij het spelen het uitgangspunt is. Er wordt gespeeld in hoeken, in de speelzaal en op het
schoolplein en er wordt gewerkt aan tafels. De kinderen leren spelenderwijs veel begrippen en vaardigheden
aan de hand van thema’s, zoals de jaargetijden, tijdsbesef, lichaamsbesef, feesten, enz. Daarnaast ook allerlei
activiteiten op het gebied van voorbereidend taal, schrijven, rekenen en Engels. In een uitdagende leeromgeving, die past bij het ontwikkelingsniveau, krijgen de kinderen veel keuzevrijheid en kunnen ze zich naar eigen
aanleg en tempo ontwikkelen.
In de kleutergroepen worden de kinderen aan het eind van het schooljaar in principe verdeeld. De kinderen van
groep 2 (er zijn 6 groepen 1-2) gaan naar 2 of 3 groepen 3. De kinderen van groep 1 kunnen met een herindeling
te maken krijgen waardoor ze in een andere groep geplaatst worden.
Groep 3 en 4
Leren lezen, rekenen en schrijven staat centraal in groep 3 en 4. Hierbij gaat het met name om het automatiseren van de basis. In groep 3 en 4 wordt spelen gebruikt om de reken- en taalontwikkeling te stimuleren. In groep
3 zult u dan ook speelhoeken vinden. Voor u als ouders is het belangrijk te weten dat thuis ondersteunen heel
belangrijk is. Samen lezen, voorlezen, een abonnement op de bieb enz. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die door hun ouders op dergelijke manieren gestimuleerd worden te lezen, het veel beter doen op school.
Groep 5
In de het laatste jaar van de middenbouw zien we steeds duidelijker hoe de kinderen zich in sociaal-emotioneel
opzicht ontwikkelen. De kinderen zijn meer gericht op de omgeving en ook wordt sterker zichtbaar hoe de
leerontwikkeling verloopt. De kinderen leren steeds meer kennis toe te passen. Vaak zien we wel dat de groepsontwikkeling onevenwichtig is, zowel op pedagogisch als op didactisch gebied. Aan het eind van groep 5 verdelen wij alle leerlingen in nieuwe groepssamenstelling. Op die manier beginnen we aan de bovenbouw met een
evenwichtiger verdeelde groepen. Daarnaast vinden we het belangrijk, dat de kinderen in een veilige omgeving
om leren gaan met dergelijke herverdelingen.
Groep 6 t/m 8
Alles wat in de groepen 1 t/m 5 is geleerd, wordt steeds verder uitgebreid, geoefend en wat heel belangrijk is,
ook toegepast. Zaakvakken worden regelmatig themagericht aangeboden. Wereldoriëntatie is meer dan het
leren van alleen feiten. De kinderen maken kennis met andere landen, volkeren en culturen en natuurverschijnselen. Groep 8 is het leerjaar waarin de keuze voor het vervolgonderwijs wordt gemaakt in februari gebaseerd
op alle voorgaande jaren. De eindtoets volgt in april.
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Hoofdluis
De “luizenmoeders” controleren regelmatig de kinderen op hoofdluis. Door deze controles blijft het
aantal gevallen van hoofdluis beperkt. Het is in principe de bedoeling dat er de eerste dag na elke vakantie
een controle plaatsvindt. Het afgelopen schooljaar is gebleken dat het steeds lastiger wordt vrijwilligers te
vinden die de controle willen uitvoeren. Wij willen u dan ook vragen zelf regelmatig uw kind te controleren
op hoofdluis. Mocht u luizen/neten bij uw kind constateren geef dat dan z.s.m. door aan de leerkracht van
uw kind, zodat ook de andere ouders extra kunnen controleren. Regelmatig controleren op luizen/neten en
kammen, kammen, kammen is de enige methode om van luizen af te komen. Omdat onderzoek heeft
uitgewezen dat luizenzakken niet helpen tegen verspreiden van luizen, hebben wij besloten de luizenzakken
dan ook niet meer te gebruiken (zie site GGD).
Schoolkamp, schoolreis en zomerfeest
Groep 8 gaat elk jaar op kamp. Daarover krijgen ouders van gr.8 apart informatie.
De groepen 3 t/m 7 gaan op schoolreis. Voor de schoolreis moet een bedrag per kind betaald worden.
De kleuters hebben elk jaar een zomerfeest. Ook daarvoor wordt een kleine bijdrage gevraagd.
De ouderbijdrage
De betaling van de ouderbijdrage is vrijwillig maar zonder deze bijdrage kunnen activiteiten, zoals
sportdag, sinterklaas, kerstfeest en paasfeest niet bekostigd worden. Alle kinderen doen wel mee met deze
activiteiten. Mocht de betaling van deze ouderbijdrage problemen geven, dan kunt u altijd contact opnemen
met de directie. U kunt uw ouderbijdrage overmaken op:Bankrekening Rabobank: NL84RABO 037.50.05.587
ten name van: Ouderraad ’t Reigerbos, onder vermelding van: ouderbijdrage en naam en groep van uw
kind(eren). Voor kinderen die na 1 januari op school komen, wordt de helft van het jaarbedrag betaald.
Informatie over zomerfeest en schoolreis en de betaling daarvoor staat als dat aan de orde is in de
nieuwsbrief. Het schoolreisbedrag en het bedrag voor het zomerfeest kunt u overmaken op: Bankrekening
Rabobank: NL27RABO 037.50.80.236 . Onder vermelding van schoolreis en/of zomerfeest en de naam en
groep van uw kind(eren).
De medezeggenschapsraad
De MR, bestaande uit ouders en leerkrachten, speelt een belangrijke rol bij het goed kunnen functioneren
van een school in al haar doelstellingen. De MR denkt mee en kijkt mee en staat voor de belangen van
alle kinderen en ouders. Kan initiatieven nemen en heeft op belangrijke punten instemmings- dan wel
adviesrecht. De MR is mede aanspreekpunt voor ouders die met vragen zitten aangaande punten waar de
MR instemmings- en adviesrecht over heeft. Vergaderingen van de MR zijn openbaar! Ook de directeur is
vaak aanwezig tijdens MR-vergaderingen. De MR vergadert eens in de 6 weken en de agenda wordt voor
elke vergadering bekend gemaakt aan alle ouders. Ouderbetrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld dus kom
eens langs. Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR? Neem dan contact op. Het mailadres van de MR
is MR@reigerbos.nl
De ouderraad
De ouderraad (OR) heeft als belangrijkste taak veel activiteiten die op school plaatsvinden mede te
organiseren (zoals bv sinterklaasfeest, kerstrestaurant en paasontbijt). De OR ondersteunt daarbij directie
en de teamleden bij activiteiten van school zoals sportdag, schoolreis, afscheid groep 8, schoolfotograaf enz.
De ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe leden of helpende handen! Heeft u interesse? Spreek één van
de leden aan of mail: OR@reigerbos.nl
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WBP (wet bescherming persoonsgegevens)
Op 25 mei jl. is de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. De AVG geldt voor alle landen in de Europese Unie.
Wij nemen uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze
school. U verstrekt deze gegevens zelf aan ons door het invullen van het inschrijﬀormulier en bij de intake.
Wij doen onze uiterste best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te
verwerken. Onze privacyverklaring, die u op onze website www.obsreigerbos.nl kunt vinden, geeft u een
helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en geeft ook aan
waarom wij deze verzamelen.
In de zin van de AVG zijn wij als school verwerkingsverantwoordelijke.
Klachten
Wanneer u een klacht heeft over onze werkwijze, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
Wanneer u een klacht heeft over de bescherming van persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
Leerplicht en schoolverzuim
Elk kind dat het basisonderwijs bezoekt is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de
maand waarin het kind vijf jaar is geworden. Ouders/verzorgers kunnen hun kind na overleg met de groepsleerkracht en de schoolleiding zo nodig een aantal schooltijden thuishouden. Overleg en afspraken hieromtrent zijn noodzakelijk omdat regelmatig schoolbezoek in het belang van de ontwikkeling van het kind is. Een
vijfjarige mag per week hoogstens 5 uur van school wegblijven, mits dit ook in overleg met de groepsleerkracht en schoolleiding gebeurt. Vanaf de zesde verjaardag is elk kind verplicht gehele dagen de school te
bezoeken. Soms kan een kind niet aan de leerplicht voldoen. De ouders/verzorgers moeten dan voor het kind
vrij vragen aan de directie van de school. Bij grote uitzondering kan de directie verlof verlenen. Bij het verlenen van verlof dient de directie zich te houden aan bepaalde regels. Extra (vakantie)verlof wordt niet zomaar
verleend, behalve in een aantal nauwkeurig omschreven gevallen. Dit zijn de “gewichtige omstandigheden”.
Het verlof mag in een schooljaar nooit meer zijn dan 10 dagen zijn en niet worden opgenomen in de eerste
twee weken na de zomervakantie.
De meest voorkomende gewichtige omstandigheden zijn:
• bij verhuizing (ten hoogste één dag);
• voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad (één of twee dagen,
afhankelijk of het huwelijk in dan wel buiten de woonplaats gesloten wordt);
• bij ernstige ziekte van ouders/verzorgers of bloed-of aanverwanten t/m de derde graad;
• voor andere, naar oordeel van de directiebelangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
De schoolleiding verzoekt u dringend aan de volgende regeling mee te werken:
• Het verlof wordt minstens 6 weken vooraf schriftelijk aangevraagd. U kunt bij de directie een verloﬀormulier verkrijgen.
• Dit formulier wordt volledig ingevuld afgegeven bij de schoolleiding.
• U kunt uiteraard altijd contact opnemen met de directeur in geval van een onvoorziene situatie.
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van het vermoeden van ongeoorloofd
schoolverzuim. Voor meer informatie kijkt u op www.leerplicht.net.
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De klachtenprocedure
“Een goed gesprek voorkomt erger”
Heeft u een probleem op school dan raden wij u aan dit probleem te bespreken. Problemen zijn er om
in een vroeg stadium herkend en onderkend te worden. Nog even afwachten, draagt niet bij aan een
snelle oplossing. Te vaak krijgt de tijd door te woekeren, waardoor de negatieve eﬀecten alleen maar
versterkt worden. In zes stappen wordt hierna aangegeven hoe u het best kunt werken aan een vroegtijdige oplossing van problemen.
1.
Spreek de juiste persoon aan, het personeelslid dat het meest direct betrokken is.
2.
Wacht niet te lang na het signaleren van het probleem. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe
beter.
3.
Maak snel een afspraak. Wanneer u dat per mail doet, leg het probleem dan niet schriftelijk
neer, maar vraag alleen om een afspraak.
4.
Geef in het gesprek duidelijk aan wat het probleem is. Beperk u tot hoofdzaken, vermijd
details.
5.
Voorkom machtsongelijkheid. De leraar met wie u praat is een deskundige op onderwijsgebied.
U bent een deskundige op het gebied van het opvoeden van uw kinderen. Zo moet u die gelijkwaardigheid beleven en van daaruit het gesprek ingaan.
6.
Bedenk mogelijke oplossingen. Voorstellen voor oplossingen kunnen het gesprek in de goede
richting duwen.
Wanneer het een probleem omtrent leerlingenzorg betreft (onvoldoende aansluiting bij onderwijsbehoeften) en de leerkracht en u, als ouder, komen er samen niet uit, kan de intern begeleider om hulp
worden gevraagd.
Wanneer het probleem niet met de leerkracht en/of intern begeleider kan worden opgelost, kunt u uw
klacht neerleggen bij de directie.
Wat is een klacht?
Wanneer een ouder komt met een uiting van ongenoegen waarbij het kind emotioneel, psychisch,
lichamelijk of cognitief/didactisch hinder ervaart van met school gerelateerde problemen, spreken we
van een klacht. Wanneer uw kind hiermee te maken krijgt, leidt een gesprek met de leerkracht of de
directie vrijwel altijd tot een goede oplossing. Het kan ook zijn dat uw klacht een zeer vertrouwelijk
karakter draagt. U wilt daarmee niet naar de schoolleiding, maar u vindt het wel noodzakelijk dat er
contact is met iemand van de school. U kunt in dergelijke gevallen terecht bij de contactpersoon van
onze school, mevrouw Karin Enthoven (leerkracht 1/2e) en/of de vertrouwenspersoon van buiten de
school. Zij kan informatie geven over de te volgen procedure bij klachten. Daarnaast heeft de contactpersoon op school de taak om samen met de directie en de andere teamleden te werken aan een veilig
klimaat. De contactpersoon zal altijd vertrouwelijk omgaan met de verkregen informatie van ouders en
kinderen.
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De (externe)vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is benoemd door het bevoegd gezag en is onafhankelijk. Indien de klacht voor
verdere behandeling in aanmerking komt, onderzoekt een onafhankelijke klachtencommissie de klacht
en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag beslist wat
het met het advies doet en laat dat alle partijen weten.
Externe vertrouwenspersoon:

GGD Hollands Midden, Secretariaat Jeugdgezondheidszorg
088 - 308 33 42
externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl
Cora Koopman
ckoopman@ggdhm.nl
088-3084451
Marie Jorien Vriend
mvriend@ggdhm.nl
088-3084680

Soms is een meningsverschil van dien aard, dat u een klacht hierover wil indienen bij een onafhankelijke
instantie. Die mogelijkheid is er. De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een
onafhankelijke klachtencommissie Stichting Onderwijsgeschillen. Stichting Onderwijsgeschillen onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De Stichting Onderwijsgeschillen
brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke
beslissing.
Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de Stichting Onderwijsgeschillen
worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst.
De Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191,
3508 AD Utrecht
Tel. 030-28095 90.
www.onderwijsgeschillen.nl
info@onderwijsgeschillen.nl
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vertrouwensinspecteurs
De wet verplicht personeelsleden om de algemene directie onmiddellijk te informeren als zij – hoe dan
ook - informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf, gepleegd door een medewerker van de school
jegens een minderjarige leerling. Het bestuur heeft de plicht om in alle gevallen dan aangifte te doen bij
de vertrouwens-inspecteur.
Bij de inspectie van het onderwijs werken vertrouwensinspecteurs bij wie ook u terecht kunt voor het
melden van klachten op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld;
grove pesterijen; geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer
0900-1113111 (lokaal tarief). Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen en helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van
aangifte.
Ook de externe vertrouwenspersoon kan de klager bijstand verlenen bij het doen van aangifte bij politie
of justitie.
Wij vinden dat persoonlijke klachten of klachten betreﬀende de zorg om uw kind niet thuishoren bij de
ouderraad of de medezeggenschapsraad, omdat ze dan via een omweg bij de schoolleiding terechtkomen. Vragen en klachten over het beleid van de school kunt u wel delen met leden van de Medezeggenschapsraad. Zij kunnen beleidszaken bespreken in de MR-vergaderingen.
Protocol Schorsing- en Verwijdering
Wanneer een leerling grensoverschrijdend gedrag laat zien, kan de school ertoe overgaan een leerling
te schorsen of deﬁnitief van school te verwijderen. Dit gebeurt alleen in overleg met het bestuur en de
leerplichtambtenaar, nadat hierover met de ouders/verzorgers is gesproken. Het protocol Schorsing en
Verwijdering kunt u op de website www.scholengroepholland.nl vinden.
Ouders en/of verzorgers die respectloos en/of agressief leerlingen of leerkrachten benaderen kunnen
door de directie de toegang tot het schoolplein en de school ontzegd worden.
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Schoolorganisatie - contact
Directeur:
Kim Molenaar – de Vroedt
k.molenaar@reigerbos.nl

Intern Begeleider:
Esther Pennings (groep 1-3)
e.pennings@reigerbos.nl

Administratieve ondersteuning:
Marja van Meerwijk
administratie@reigerbos.nl

Algemeen Bouwcoördinator
Josephina Scheﬀer
j.scheﬀer@reigerbos.nl

Patricia Groenewoud (groep 4-8)
p.groenewoud@reigerbos.nl

Algemeen emailadres:
info@reigerbos.nl

Teamleden:
Robert den Arend
Renée Arkesteijn
Eveline Bolsterlee
Nancy Brenkman
Tanja Breuer
Melissa van Daele
Martijn Deleij
Karin Enthoven
Erik Fokkelman
Tijs Gommans
Eva Heerschap
Kitty Hermus
Evita Hildenbrant
Simone van Holten
Shai Krant
Evelien van Leeuwen
Karin Looman
Carla Poot
Brenda Smits
Marianne Snoei
Linda Strijdhorst
Sander Taal
Joke Verboom
Elly Versprille
Linda Vuijk
Ineke van Wiggen
Manon Zeelenberg

r.denarend@reigerbos.nl
r.arkesteijn@reigerbos.nl
e.bolsterlee@reigerbos.nl
n.brenkman@reigerbos.nl
t.breuer@reigerbos.nl
m.vandaele@reigerbos.nl
m.deleij@reigerbos.nl
k.enthoven@reigerbos.nl
e.fokkelman@reigerbos.nl
t.gommans@reigerbos.nl
e.heerschap@reigerbos.nl
k.hermus@reigerbos.nl
e.hildenbrant@reigerbos.nl
s.vanholten@reigerbos.nl
s.krant@reigerbos.nl
e.vanleeuwen@reigerbos.nl
k.looman@reigerbos.nl
c.poot@reigerbos.nl
b.smits@reigerbos.nl
m.snoei@reigerbos.nl
l.strijdhorst@reigerbos.nl
s.taal@reigerbos.nl
j.verboom@reigerbos.nl
e.versprille@reigerbos.nl
l.vuijk@reigerbos.nl
i.wiggen@reigerbos.nl
m.zeelenberg@reigerbos.nl

Overblijf
Anita de Kooter en Esther Verschuur
overblijf@reigerbos.nl
Jeugdarts: Irma Boogaard - Jannie Both (assistente) tel. : 0182 545689
Rijksinspectie: Postbus 501, 2700 AM Zoetermeer
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