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Welkom op De Richtingwijzer!
Onze school heet niet voor niets De Richtingwijzer. Deze naam is bedacht door ouders toen de school in 1988
startte. De naam verwijst naar de richting die we de kinderen willen voorleven, zowel op religieus als op
maatschappelijk gebied. Elke week worden er bijbelverhalen verteld, zingen we bijpassende liederen en bidden we
samen met de kinderen.
Start nieuw schooljaar
Op maandag 2 september start het nieuwe schooljaar. We nodigen u alvast uit om in de hal een kopje koffie of
thee te komen drinken en andere ouders of verzorgers te ontmoeten. Dit is meteen om 08.45 uur.
De groepsbezetting in 2019-2020
Groep
Groep 1
Groep 2
Groep 3/4
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(splitsen
Groep 5/6

Leerkracht
Esther C
Esther v G.
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Dagen
Leerkracht
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ma/di
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do/vr.mo
ma/vr.mo
Evelyne
di/woe/do
ma/di. mo
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di.mi/woe/do/vr.mo
ma.mo/di.mo/d
o.mo/vr.mo
ma/di/wo/
Ruchama
do.mi
do.mo/vr
Groep 7/8
Annelies
ma/di/woe
Bianca
do/vr
In het kader van de werkdrukvermindering worden leerkrachten soms vervangen door een collega.
Juf Tamara stelt zich voor
Beste ouders/verzorgers,
Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Tamara de Haan en na de
zomervakantie kom ik werken op de Richtingwijzer! Ik zal de juf worden van
groep 3/4 samen met Elly en Ruchama.
Ik woon in Harderwijk met mijn man Johan en 3 kinderen Aron (6 jaar), Elise (4
jaar) en Milou (2 jaar). Ik ben 31 jaar. Ik sport graag: ik dans iedere week en ga
graag een potje squashen. Sinds kort volg ik ook zangles, erg leuk!
Ik vind het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school om, ieder op
zijn eigen niveau, het beste uit zich zelf te halen. De leerlingen daarin
begeleiden en stimuleren is een van mijn drijfveren voor het onderwijs.
Ik zie er naar uit om in september te starten!

Overige taken in de school
Intern Begeleiders (IB-ers)
BoomHutGroep
Pittige Plus Torens
Begeleiding kinderen met dyslexie
Onderwijsassistent

Esther van Gorcum en Bianca Ras
Bianca Ras maandag, Esther van Gorcum dinsdag en
donderdag 8.45 tot 10.30 uur
Esther van Gorcum woensdag vanaf 10.45 uur
Elly Bosscha (dinsdagmorgen) en Tamara van de Bunte
Ina den Bakker op maandag-/dinsdag-/woensdag- en

donderdagmorgen
Carla Gijzen maandagmiddag en dinsdagmiddag
Misha Jekel
Corien Donken maandag/dinsdag/woensdag/vrij.mi.

Administratief medewerkster
Facilitair medewerker
Directeur

Schooltijden:
08.30 uur deur open, kinderen gaan naar hun eigen klas
08.40 uur (eerste bel) ouders uit de klas
08.45 uur (tweede bel) start
12.15 school uit (woensdag 12.30)
13.00 uur kinderen die thuis hebben gegeten mogen op het plein
13.15 uur kinderen gaan met de leerkracht naar binnen
15.15 uur school uit
Gym:
Groep 1 en 2 gymmen op school in het speellokaal. Zij
krijgen gym van de leerkracht. De kinderen hebben een stoffen
gymtas op school met daarin een korte broek, T-shirt en
gymschoenen (die ze zelf kunnen aantrekken en vastmaken).
Groep 3/ 4, 5/ 6 en 7/ 8 krijgt gym van een vakdocent
(materiaalles) en de eigen leerkracht (spelles). De gymlessen
vinden plaats in de Zeewolderhoek.
Kinderen van groep 3/4 kunt u donderdagmiddag om 15.15 uur ophalen bij de gymzaal.
Gymrooster
Groep 1
Groep 2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8

donderdag
Gym tijd:
08.45-09.45 uur

woensdag

11.00-12.00 uur
14.15-15.15 uur
13.15 – 14.15 uur
13.15-14.15 uur

Gesprekken/rapporten
*In september zijn er kennismakingsgesprekken (15 min.), dit is verplicht voor ouder en kind van groep 1 t/m 7
* groep 8 heeft in november verplicht VO/kennismakingsgesprek met kind/ouder van 20 min.
* in febr. /maart zijn de verplichte 10 min gesprekken voor groep 1 t/m 4 (alleen ouders) en groep 5 t/m 8 (kind
en ouders) naar aanleiding van het eerste rapport.
* in nov. en april zijn er facultatieve gesprekken. Zowel ouders als leerkrachten kunnen over en weer hiervan
gebruik maken, als er iets te bespreken valt.
* in juli krijgen de kinderen het tweede rapport.
Medicijnverklaring
Als uw kind onder schooltijd medicijnen moet innemen, wilt u dan een medicijnverklaring invullen? Dit formulier is
verkrijgbaar bij de leerkracht en komt binnenkort ook op de website te staan. De verklaring moet elk jaar opnieuw
ingevuld worden.
Mobiele telefoons
Een mobieltje hoort bij deze tijd. Als kinderen een mobiele telefoon mee naar school nemen, is dit op eigen
verantwoording. De mobiele telefoon is uit, blijft in de tas of jas en mag niet in de school of op het plein gebruikt
worden. Als er iets is, mogen de kinderen met de telefoon van school naar huis bellen.
Voor verdere informatie ligt het protocol ter inzage op school.

Communicatie
We hebben er voor gekozen om u via 2 kanalen op de hoogte te houden. Dat
is via KlasBord en via mail.
Voor KlasBord moet u zich ieder jaar aanmelden. Omdat groepen ieder jaar
wisselen van samenstelling en van leerkrachten krijgt u aan het begin van het
schooljaar een inlogcode per mail om u aan te melden. KlasBord is vooral

bedoeld om u als ouder/verzorger te informeren, dus het is niet de bedoeling
dat uw kind alle berichten leest. Als er foto’s opstaan van activiteiten is het natuurlijk wel leuk om die te laten zien.
Schoolgids en agenda op de website
De schoolgids en de agenda voor het komend schooljaar kunt u inzien via de website.
KSG/ Kerst
▪ Kerst: dit jaar vieren we Kerst in de kerk op donderdag 19 december om 19 uur
▪ Kerk-School-Gezinsdienst: dit jaar wordt de dienst voorbereid met de voorganger en gehouden in de
PGZ in Open Haven. De datum is momenteel nog niet bekend.
Pennenbakjes
Kinderen krijgen aan het begin van groep 3 hun eigen kleurdoos en een gum van school. Later komt er een pen
en liniaal bij. Aan het eind van de schooldag gaat alles in hun la, zodat de schoonmaakster de tafels kan
schoonmaken.
De ervaring is dat sommige kinderen van thuis ook tekenspullen/memoblaadjes e.d. meenemen en op hun tafel
zetten. De tafels staan soms zo vol dat we hier een afspraak over maken met de kinderen, namelijk dat zij hun
stiften/potloden in een etui bewaren dat aan het eind van de schooldag in de la of mee naar huis gaat.
Telefonische bereikbaarheid
Wilt u telefonisch contact opnemen met school, doet u dit dan zo veel mogelijk buiten schooltijden om. Onder
schooltijd is er niet altijd een collega ambulant om de telefoon te beantwoorden, maar proberen wij wel zo veel
mogelijk de telefoon op te nemen.
Voor uitzonderlijke en dringende gevallen onder schooltijd is er een 06-nummer dat u kunt bellen: 06 13801834.
Gebruikt u alstublieft dit nummer alleen als er op het vaste nummer niet opgenomen wordt.
De Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) is een vertegenwoordiging
van 2 ouders en 2 leerkrachten van onze school. Ieder
MR-lid zit 4 jaar in de MR om de directie en het
schoolbestuur te adviseren en te controleren. De MR heeft
verschillende rechten: informatierecht, initiatiefrecht,
adviesrecht en instemmingsrecht. Dankzij het
informatierecht krijgt de MR alle relevante informatie. Het
initiatiefrecht houdt in dat de MR voorstellen kan doen over
aangelegenheden waarover de MR overleg wenselijk acht. De MR heeft adviesrecht over bijvoorbeeld het
onderhoud en de organisatie van de school. Dankzij het instemmingsrecht heeft de MR een duidelijke rol in
afspraken over zaken als schooltijden, het pestprotocol en de veiligheid van leerlingen en personeel.
De MR doet zijn werk in samenspel met de directie, maar stelt ook ongevraagd zaken aan de orde of komt met
adviezen. Al naar gelang het onderwerp van medezeggenschap betrekt de MR (een deel van) de achterban –
ouders en/of leerkrachten – bij zijn voorstellen. Het is dus essentieel dat de MR weet wat er leeft bij de achterban,
zodat daar naar de directie op een juiste wijze over gecommuniceerd kan worden. Wij nodigen dan ook een ieder
uit vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de gang van zaken op school aan de MR te laten
weten via mrrichtingwijzer@codenz.nl. U kunt daarin uw verhaal kwijt en aangeven wat u van ons verwacht. Wij
nemen dan z.s.m. contact met u op als u dat wenst, zodat u één en ander kunt toelichten. Daarna gaat de MR
ermee aan de slag. Wij geven natuurlijk geen garantie dat wij alles kunnen oplossen, maar u mag er in ieder geval
van uitgaan dat wij ons uiterste best zullen doen en dat uw privacy gewaarborgd is.
De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
In de GMR worden zaken behandeld die alle 9 Codenz-scholen aangaan en er vindt 7 x per schooljaar overleg
plaats. De GMR kent initiatief-, advies- en instemmingsrecht. Voor De Richtingwijzer zijn we op zoek naar een
ouder die onze school daarin wil vertegenwoordigen. Voor meer informatie kunt u zich tot juf Corien wenden.
Schorsen en verwijderen
Bij grensoverschrijdend gedrag kan de directeur een leerling en/of ouder schorsen. Bij herhaling kan de leerling
en/of ouder verwijderd worden. Het protocol en de procedure ‘schorsen en verwijderen’ ligt ter inzage op school.

Screening op hoofdluis
In de week na een vakantie vindt er controle op hoofdluis en neten plaats. Indien bij uw zoon/dochter hoofdluis

en/of neten worden gevonden, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld door de school. Het gebruik van tassen
e.d. aan de kapstokken is niet toegestaan. De GGD geeft aan dat dit niet helpt en niet preventief werkt. Mocht u
hoofdluis bij uw kind constateren, licht dan de leerkracht z.s.m. in. Op KlasBord volgt er een melding dat er
hoofdluis in de groep is, zodat u thuis uw kind extra kunt controleren. De hoofdluiscontroles worden door de
ouders gedaan.
MT
Het management team van De Richtingwijzer wordt gevormd door de directeur, Corien Donken, en de IB-ers,
Bianca Ras en Esther van Gorcum.
NAMEN EN ADRESSEN
Schoolteam
Directeur:

Corien Donken (ambulante dagen: ma, di, woe)
Pauwoog 11
3892 EK Zeewolde
tel.: 036-5224505
e-mail: derichtingwijzer@codenz.nl

Intern Begeleiders:
Bianca Ras
biancaras@codenz.nl

Esther van Gorcum
esthervangorcum@codenz.nl

Administratie:
Carla Gijzen
carlagijzen@codenz.nl
Schoolbestuur
Correspondentieadres:
Stichting Codenz
Postbus 31
8250 AA Dronten
Tel.: 0321 387994

College van bestuur
Rob Sakko
info@codenz.nl
www.codenz.nl

MR
Namens de ouders: Catharina van Dijk en vacature
Namens het team: Elly Bosscha, Evelyne Douma en Corien Donken (adviserend lid).
E-mail medezeggenschapsraad: mrrichtingwijzer@codenz.nl
GMR
De GMR bestaat uit 18 leden. Van iedere school binnen de Stichting Codenz is één MR-ouderlid en één
personeelslid lid van de GMR.
Namens De Richtingwijzer zijn dit: vacant (oudergeleding) en vacant (personeelsgeleding)
OR
Wilma Postma (voorzitter + contactpersoon)
tel.: 036-5228655

Jeannette Boon (penningmeester)
tel.: 036-5228019

De overige ouderraadsleden vervullen binnen deze raad een algemene taak.
Overblijven
Tamara van de Bunte (coördinatie)
a.vdbunte@hetnet.nl
of: overblijf@derichtingwijzer.nl

Carolien Visser (Coördinatie kinderen en
financiën) carolienvisserlens@hotmail.com

