Bijlage bij

Schoolgids
Sint
Adelbertus
2020-2021
Link naar de online schoolgids 2020-2021
http://schoolgids.sintadelbertusschool-saks.nl/schoolgids-2018-2019

Hoofdvestiging
RK Basisschool Sint Adelbertus (gr. 1 t/m 4/5)
Nieuwlandersingel 40
1814CJ Alkmaar
Tel. 072 5112562
St.adelbertusschool@saks.nl

Nevenvestiging
RK Basisschool Sint Adelbertus ( gr. 5 t/m 8)
Blekerskade 12
1814TJ Alkmaar
tel. 072 5110769

Schooltijden:
Maandag t/m vrijdag:
08.30 uur – 14.00 uur
Directie
Meerschoolse directeur: Michael Vader
Schoolleider: Conny Jansen

Interne begeleiding:
Léon Bolweg

Ondersteuning:
Conciërge: Erik Kooij, adm. medewerker: Christa Monden
onderwijsassistenten: Myrna Ooteman, Rosan Verkuil, Kim Willemse en Lucinde Kostelijk
Gymdocent: Mike van Lawick van Pabst
Schoolbestuur SAKS
Helderseweg 14-4
1815 AB Alkmaar, Tel: 072 5403044
Algemeen directeur: Mw. H v/d Hoorn

Teamsamenstelling 2020-2021
Groep 1/2A
Groep 1/2 B
Groep 1/2C
Groep 1/2 D
Groep 1/2E
Groep 2F/3C
Groep 3A
Sascha Brugman
t/m 9 okt. Met
bevallingsverlof

Groep 3B
Groep 4A
Groep 4B

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Inge Hermes

Inge Hermes

Inge Hermes

Bianca Groen

Bianca Groen

Marjolein Wielinga

Marjolein Wielinga

Marjolein Wielinga

Marjolein Wielinga

Karin Verhaar

Ellen Dekker

Ellen Dekker

Ellen Dekker

Ellen Dekker

Ellen Dekker

Karin Verhaar

Marleen Monsees

Marleen Monsees

Marleen Monsees

Marleen Monsees

Cindy Grisnich

Cindy Grisnich

Caroline Apeldoorn

Caroline Apeldoorn

Caroline Apeldoorn

Esther Verbiest

Esther Verbiest

Esther Verbiest

Esther Verbiest

Esther Verbiest

Vervanging door:
Ingrid Elsendoorn

Vervanging door:
Anneke v/d Galiën

Vervanging door:
Anneke v/d Galiën

Vervanging door:
Ingrid Elsendoorn

Vervanging door:
Ingrid Elsendoorn

Lisanne Doornink

Lisanne Doornink

Lisanne Doornink

Lisanne Doornink

Lisanne Doornink

Raisa Loos

Raisa Loos

Raisa Loos

Raisa Loos

Raisa Loos

Mariska Kruijer

Mariska Kruijer

Vervanging door:
Jos Meijer

Vervanging door:
Jos Meijer

Loes van den Idsert

Loes van den Idsert

Mariska Kruijer
Vervanging door:
Jos Meijer
Suzanne Hulsman

Suzanne Hulsman

Suzanne Hulsman

Daniëlle Chi

Daniëlle Chi

Bianca Groen

Daniëlle Chi

Daniëlle Chi

Margriet Boon

Margriet Boon

Margriet Boon

Delia van den Toorn

Delia van den Toorn

Lisa van Tussenbroek

Lisa van Tussenbroek

Esmée Vlaar

Lisa van Tussenbroek

Lisa van Tussenbroek

Daniëlle Dudink

Daniëlle Dudink

Daniëlle Dudink

Daniëlle Dudink

Femke Tjeertes

Monique Kaandorp

Monique Kaandorp

Monique Kaandorp

Ymke Dalenberg

Ymke Dalenberg

Esmée Vlaar

Esmée Vlaar

Joke van Wijck

Joke van Wijck

Joke van Wijck

Mike de Munck

Mike de Munck

Mike de Munck

Léon Bolweg

Mike de Munck

Daan de Boo

Daan de Boo

Daan de Boo

Daan de Boo

Daan de Boo

Jolien Ruiter t/m 4 jan. ’21
zwangerschapsverlof

Groep 6A
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6B
Groep 6C/7C
Groep 7A
Groep 7B
Groep 8A
Groep 8B

Medezeggenschapsraad
Namens de ouders:
Susan Stevens (voorzitter
Maarten Jansen
Jasper Lok
Contact: mradelbertusschool@saks.nl

Namens de leerkrachten
Daan de Boo
Ellen Dekker
Raisa Loos

Oudervereniging
Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit de volgende ouders:
Voorzitter: Poiling Liu
Secretaris: Astrid Smit
Penningmeester: Marcel Dekkers
Om alle excursies, schoolreisje en extra activiteiten te kunnen bekostigen, vraagt de oudervereniging een
vrijwillige bijdrage van de ouders van € 40,00 per kind, per jaar. Een specificatie van de kosten wordt jaarlijks aan
de ouders overhandigd.

Afwezigheid door omstandigheden
Wanneer uw kind wegens ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen, wilt u dit dan voor 08.15
uur laten weten? Dit kunt ook via het formulier ziekmelding op onze app doen. Wanneer wij voor schooltijd geen
melding hebben ontvangen, nemen wij in de loop van de ochtend contact met u op.
Ook een leerkracht kan ziek worden of om andere redenen afwezig zijn. Wij zullen altijd proberen om voor
vervanging te zorgen. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij soms genoodzaakt zijn een klas naar huis te sturen. Dit
zullen wij u z.s.m. berichten. Indien u geen opvang voor uw kind kunt realiseren, vangen wij uw kind in een
andere groep op.
Leefregels op onze school
• We horen bij elkaar
• We houden rekening met elkaar
• We zorgen voor alle spullen
Buitenschoolse opvang ‘Kiddies’
Kinderopvang organisatie Kiddies heeft een samenwerkingsverband met onze school. Zij bieden u voor- en
naschoolse opvang aan. De kinderen worden opgevangen op onze locatie Blekerskade. Voor schooltijd betekent
dit dat zij naar hun klas worden gebracht en na schooltijd worden de kinderen opgevangen en naar onze BSO op
de locatie Blekerskade gebracht. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Kiddies zelf. U kunt zich zowel telefonisch als
per mail aanmelden:
• Telefoon: 072 5624961
• E-mail: info@kiddies.nl
Er is regelmatig overleg tussen de directie en Kiddies waarbij alle lopende zaken en komende activiteiten
besproken worden.

Informatievoorziening
Het is van belang dat ouders en school elkaar goed informeren. Dit gebeurt op de volgende wijze:
- de informatieavonden aan het begin van het schooljaar
- ouder/kindgesprekken voor het bespreken van de voortgang van de
ontwikkeling van uw kind
- nieuwsbrief: elke laatste vrijdag van de schoolmaand: informatieblad voor de ouders
- Social Schools: schoolapp
- de schoolkalender
- de website; inclusief schoolgids
- individuele gesprekken op verzoek van de ouders of van de school
- inloopmomenten
Als u over uw kind(eren) een gesprek wilt, dan verzoeken wij u hiervoor een afspraak te
maken. De leerkracht, de intern begeleider of de directie kan dan voldoende tijd voor u
nemen. De tijd voor aanvang van de lessen leent zich slechts voor korte informatie en/of
mededelingen.

Gevonden voorwerpen
Het is bijzonder belangrijk om alle spullen van uw kind te voorzien van naam. Wanneer u iets kwijt bent, kunt u
kijken in de manden met gevonden voorwerpen bij de ingangen van de school. Voor kleine verloren voorwerpen
staat er een klein bakje op de kapstok bij het directiekantoor. Voor de vakanties worden de gevonden
voorwerpenmanden geleegd. Aan het eind van de kledingactie gaan de gevonden voorwerpen mee met de
organisatie van het goede doel.

Traktaties en tussendoortjes
Tussendoortjes voor in de ochtendpauze:
• Energiedranken en koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan
• een klein tussendoortje voor in de speelpauze
• woensdag = fruit- en waterdag
• Het eten van fruit en drinken van water wordt gestimuleerd
Lunch
Traktaties:……….. en geen cadeautjes
• Gezonde traktaties stellen wij erg op prijs.
• We willen graag dat de hoeveelheid beperkt wordt tot één stuks, dus geen volle zakjes snoep.
• Bij de kleuters zijn de ouders aanwezig bij het vieren van de verjaardag in de klas, vanaf groep 3 niet
meer.

Lunchtasje en luizenzakken zijn op school verkrijgbaar.

Wegbrengen kinderen
Als school willen wij de zelfstandigheid van kinderen bevorderen. Wij vinden het als team bijvoorbeeld
belangrijk dat kinderen leren zelfstandig de klas in te gaan.
Daarvoor hebben we met elkaar de volgende afspraken gemaakt:
• De ouders van de kleuters brengen hun kinderen in de klas.
• In groep 3 kan dit tot de herfstvakantie en daarna nemen de ouders afscheid op de gang of op het plein
• Na de kerstvakantie nemen de ouders van groep 3 afscheid onder bij de trap of op het plein
• Kinderen van groep 4 t/m 8 nemen beneden bij de trap of op het plein afscheid van hun ouders
• In de eerste week na de zomervakantie kunnen alle ouders hun kinderen in de klas brengen
• De leerkrachten staan in de deuropening van het lokaal
• Voor belangrijke mededelingen mag u meelopen met uw kind naar de klas
• Wanneer u samen met uw kind even in de klas wilt kijken naar gemaakt werk of de sfeer wilt proeven
dan bent u na schooltijd welkom.

Uitstroomgegevens groep 8 in schooljaar 2019-2020:
Volgens de Wet op het Basisonderwijs is iedere school verplicht de resultaten van het onderwijs te publiceren. De
uitstroom naar de verschillende vormen van onderwijs wisselt van jaar tot jaar. Dit is namelijk afhankelijk van de
samenstelling van de groep. Immers, kinderen hebben verschillende achtergronden, talenten en capaciteiten.
Wij hopen dat de leerlingen uit groep 8 van het afgelopen schooljaar hun plek vinden in het voortgezet onderwijs
en wensen hen succes! De uitstroom van onze 51 groep 8- leerlingen ziet er als volgt uit:
VWO
HAVO- VWO
HAVO
VMBO TL /HAVO

10
10
11
5

VMBO KB/TL
VMBO BB/KB
VMBO TL
VMBO BB

2
1
10
2

Verklaring afkortingen:
Vmbo KB = kader beroepsgericht
TL = theoretische leerweg
BB = basis beroepsgericht

Buitengewoonverlof
In de leerplichtwet staat dat een kind de school, waar hij of zij staat ingeschreven, moet bezoeken als er onderwijs
wordt gegeven. In die wet staat ook dat de ouders ervoor moeten zorgen, dat hun kind dan ook naar school gaat.
Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In onze online schoolgids staat exact omschreven op
welke wijze en wanneer u verlof kunt aanvragen. Het is ook mogelijk om verlof aan te vragen, vallend onder
gewichtige omstandigheden, voor ondersteuning aan leerlingen met een specifieke hulpvraag. Deze ondersteuning
kan bestaan uit:
- Logopedische hulp t.b.v. de taal-/ spraakontwikkeling
- Behandeling dyslexie
- Fysiotherapie in het kader van motorische remedial teaching
- Psycho- motorische remedial teaching
- Faalangstreductie trainingen
Het extra verlof voor bovengenoemde ondersteuning kan alleen gegeven worden:
- Als deze ondersteuning niet door de basisschool zelf kan worden verleend
- Gericht is op het versterken van vaardigheden t.b.v. het onderwijsleerproces
- Geen belemmering vormt voor het overige leerproces
- Een tijdelijk karakter heeft
- Het resultaat in verslaglegging aan de basisschool beschikbaar wordt gesteld
- Wordt verleend door instanties, waarvan de kosten door ziektekostenverzekeraars wordt vergoed.
Wij mogen geen buitengewoon verlof verlenen voor voetbal-, ski- en andere kampen.
➢ Een verlofformulier kunt u downloaden via onze website of u kunt het verlof via Social Schools (alleen via
de computer) indienen.

Klachtenregeling
Het kan iedereen overkomen; er gebeurt iets op school waar je je onprettig of onzeker over voelt. Je vraagt je af
wat je ermee moet. Je ziet bijvoorbeeld dat een schoolmedewerker, leerling of ouder iets doet wat niet door de
beugel kan of je wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag.
Ook kan een samenwerkingsprobleem of een meningsverschil met school je behoorlijk parten spelen en heb je
een klankbord of uitlaatklep nodig. Vaak helpt het om daar met de betrokkenen zelf over te praten. Maar soms
wil je dat niet of kan dat niet. Misschien heb je dat al geprobeerd of ben je bang voor de reacties. In die gevallen
kun je een beroep doen op de interne contactpersoon of een externe vertrouwenspersoon.
Bij de interne contactpersoon of een externe vertrouwenspersoon kun je terecht met meldingen, klachten,
vragen, problemen of twijfels met betrekking tot integriteit of ongewenst gedrag. Maar ook knelpunten en
kwesties die betrekking hebben op samenwerking en/of communicatie kun je hier kwijt.
Interne contactpersonen:
De interne contactpersoon is beschikbaar als klankbord, adviseur.
Zij luistert naar je en neemt je verhaal serieus.
De interne contactpersoon denkt met je mee en kan je
ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen.
Onze school heeft Joke van Wijck als interne contactpersoon aangesteld.
E-mail:
Telefoon:

j.van.wijck@saks.nl
072 5112562 (NLS) / 072 5110769(BLK)

Externe contactpersonen (indien contact intern niet mogelijk /wenselijk is).
De externe vertrouwenspersoon is beschikbaar als klankbord, adviseur én begeleider.
Zij/hij luistert naar je en neemt je verhaal serieus. De externe vertrouwenspersoon denkt met je mee over wat je
kunt doen en kan je helpen om de zaken voor jezelf in het juiste perspectief te plaatsen.
De externe vertrouwenspersoon kan je ook ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen en kan
je desgewenst ook hierin begeleiden.
Omdat het van groot belang is dat een ouder of leerling deze functionaris als laagdrempelig, onafhankelijk en
objectief kan ervaren is er door SAKS gekozen voor twee externe vertrouwenspersonen.
Jeanette Jager en Freek Walther zijn de externe vertrouwenspersonen van SAKS.
Zij ondersteunen en begeleiden ouders en leerlingen (en ook medewerkers) bij de behandeling van hun klachten.
Dit kan gaan over ongewenste omgangsvormen of integriteit maar ook over kwesties van school- organisatorische
of onderwijskundige aard.
Hoe kom je in contact met de externe vertrouwenspersoon?
Je kunt telefonisch of per email contact opnemen via:
e-mail: servicedesk@devertrouwenspersoon.nl
telefoon: Jeanette Jager: 088 1119903
Freek Walther: 088 1119902

Voor meer info over de externe vertrouwenspersonen en hun werkwijze verwijzen we u naar de website van
Saks, www.saks.nl / klachtenprocedure.

