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Augustus 2022 
ma 1  

di 2  

wo 3  

do 4  

vr 5  

za 6  

zo 7  

ma 8  

di 9  

wo 10  

do 11  

vr 12  

za 13  

zo 14  

ma 15  

di 16  

wo 17  

do 18  

vr 19  

za 20  

zo 21  

ma 22 Kermis Loo 

di 23 Kermis Loo 

wo 24  

do 25  

vr 26  

za 27  

zo 28  

ma 29  

di 30  

wo 31  

 
 

Voorwoord 
 
Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2022-2023. 
Hierin vindt u veel handige informatie over bijvoorbeeld 
activiteiten, schooltijden en algemene afspraken.  
Ook staan hierin aanvullingen op de informatie uit de 
schoolgids. De schoolgids staat op onze website. 
 
Tijdens het schooljaar informeren wij u regelmatig over 
actuele zaken via de digitale nieuwsbrief en/of via de 
schoolapp. 
Wilt u meer informatie over onze school? Kijkt u dan 
eens op onze website www.basisschoolbernadette.nl. 
Voor vragen en/of suggesties kunt u altijd terecht bij de 
directie, het team of de medezeggenschapsraad. 
 
Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe! 
 

             
 
Schoolgegevens 
 
Basisschool  Bernadette 
Loostraat 37 
6924  AC Loo 
telefoon: 0316 261878 
e-mail: info@basisschoolbernadette.nl 
website:   www.basisschoolbernadette.nl 
 

De Bernadetteschool 

‘Kwaliteit door verbondenheid’ 

De Bernadetteschool is een school in het midden van 
het mooie dorp Loo. 
We zijn een kleine school, waar de leerlingen, ouders en 
leerkrachten elkaar allemaal kennen. Dit zorgt voor 
verbondenheid en veiligheid.  
We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn 
en dat er onderling respect en vertrouwen is.  
Er heerst een prettige, open sfeer. 
 
We willen daarom ook graag de communicatie met 
ouders laagdrempelig houden, zodat we samen met de 
ouders de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk 
kunnen laten verlopen. 

 

 

 



 

September 2022 
do 1  

vr 2  

za 3  

zo 4  

ma 5 Start schooljaar 

di 6  

wo 7  

do 8  

vr 9  

za 10  

zo 11  

ma 12  

di 13  

wo 14  

do 15  

vr 16  

za 17  

zo 18 Kermis Groessen 

ma 19 Studiedag Gr 1 t/m 8 vrij 

di 20  

wo 21  

do 22  

vr 23  

za 24  

zo 25  

ma 26  

di 27  

wo 28  

do 29  

vr 30  
 

                 
 
Wij werken volgens het ‘Loo-Wijs’ concept.  
We werken met combinatiegroepen. Dit schooljaar zijn 
dat 1/2, 3/4, 5/5 en 7/8. 
Ook werken we waar mogelijk in twee verticale units;  
Unit 1: groep 1 t/m 4 en Unit 2: groep 5 t/m 8. 
Vanuit onze waarden: kwaliteit-verbinding-
zelfvertrouwen- ontwikkeling-zelfbewust en 
verbonden, werken we aan een veilige, uitdagende 
leefomgeving en goede resultaten bij taal, lezen en 
rekenen. Centraal staan de planningen van de gerichte 
instructies en de feedback op de geleverde prestaties. 
Binnen Loo-Wijs werken we aan de volgende ‘wijzen’; 
basis-wijs, wereld-wijs, talent-wijs, koers-wijs, eigen-wijs 
en samen-wijs. 
 
Directeur:   Loekie Welling  

 
Locatiecoördinator/ 
Interne begeleiding  Ans Vrehe 
 
Leerkrachten:   Sandra Theloosen 

Floor Rutjes 
Willy Trouerbach 
Helga Groen 
Lennart Lanters 
Ilse Velthuis 
Lisanne Visser 
 

 
Onderwijsondersteuning:        Nanda Willemsen 

Roy Talsma 
Renée Podt 

 
Conciërge:              Toon Jacobs             
Administratief med.:   Patricia Venneman 
Interieurverzorging:     Renate Morren 
                
 
Groepsindeling         
 
Unit 1: groep 1 t/m 4  
Groep 1/2:  juf Sandra, juf Floor 
Groep 3/4:  juf Willy, juf Helga 
 
Unit 2:  groep 5 t/m 8 
Groep 5/6: juf Ilse, meester Lennart  
Groep 7/8: juf Lisanne, juf Ilse 
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Oktober 2022 
za 1  

zo 2  

ma 3 OR vergadering 
MR vergadering 

di 4 Nieuwschooljaarsreceptie 

wo 5  
Start Kinderboekenweek: Giga Groen 

do 6  

vr 7  

za 8  

zo 9  

ma 10 Start toetsweek 

di 11 Studiedag Stichting Innerwaard 
Gr 1 t/m 8 vrij 

wo 12  

do 13  

vr 14  

za 15  

zo 16  

ma 17  

di 18  

wo 19  

do 20  

vr 21  

za 22  

zo 23  

ma 24  

di 25  

wo 26  

do 27  

vr 28  

za 29  

zo 30 Begin wintertijd 

ma 31 Luizencontrole 
 

 
Schooltijden 
 
maandag 08.30 – 14.30 uur  
dinsdag 08.30 – 14.30 uur 
woensdag 08.30 – 12.30 uur 
donderdag 08.30 – 14.30 uur  
vrijdag 08.30 – 14.30 uur   
 
Kleine pauze 
10.15 uur - 10.30 uur     allen 
Grote pauze 
12.15 uur - 12.45 uur     allen 
  
Overblijfcoördinator: Renate Morren 
 
 
Gebruik van de speelplaats 
De deuren van onze school gaan ’s morgens open om 
8.20 uur. Vanaf dit tijdstip is er toezicht op de 
speelplaats.  
 
             
 

 
 
 
Vakantierooster schooljaar 2022 - 2023 
  
Vakanties: 
 
Herfstvakantie   24-10-2022 t/m 30-10-2022 
Kerstvakantie *  26-12-2022 t/m 08-01-2023 
Voorjaar(incl. Carnaval) 20-02-2023 t/m 26-02-2023 
Goede Vrijdag en  
tweede Paasdag 07-04-2023 en 10-04-2023 
Meivakantie (incl. Konings- 
en Bevrijdingsdag)  24-04-2023 t/m 07-05-2023  
Hemelvaart  18-05-2023 en 19-05-2023 
2e Pinksterdag  29-05-2023 
Zomervakantie   17-07-2023 t/m 27-08-2023 
 
Studiedagen:  
 
19 september 2022 
11 oktober 2022 
22 en 23 december 2022 
27 en 28 februari 2023 
30 mei t/m 2 juni 2023 
 
 
 



 November 2022 
di 1  

wo 2 Ontruimingsoefening 

do 3  

vr 4  

za 5  

zo 6  

ma 7  

di 8  

wo 9  

do 10  

vr 11  

za 12  

zo 13  

ma 14  

di 15  

wo 16  

do 17  

vr 18  

za 19  

zo 20  

ma 21  

di 22 OR vergadering  

wo 23  

do 24  

vr 25  

za 26  

zo 27  

ma 28  

di 29  

wo 30  
 
 

 
Ouderraad (OR) 
De ouderraad van de Bernadetteschool is actief vanuit 
een oudervereniging. De ouderraad helpt de school bij 
het organiseren van buitenschoolse activiteiten zoals het 
sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, de sportdag, 
de avondvierdaagse én het schoolreisje. De ouderraad 
vergadert gemiddeld eens in de twee maanden, met de 
directeur of een teamlid als gast. Ouders zijn ook 
welkom om de vergaderingen bij te wonen. De notulen 
van de ouderraad zijn openbaar. Het statuut van de 
oudervereniging kunt u desgewenst opvragen bij de 
secretaris. De ouderraad is bereikbaar via 
or@basisschoolbernadette.nl  
 
Leden van de Ouderraad (OR) 
Dagmar Kooi     (voorzitter) 
Ilka van Hoogstraeten    (secretaris) 
Yvette Jansen          (penningmeester) 
 
Werkgroepleden  
Anke Maatman, Chantal Senhorst, Eliza Weijers, Jenny 
Senhorst, Jeroen Hendriks, Joyce Vooges, Judith 
Hermsen Marleen Neijenhuis, Noëlle Willemsen.   
 
Ouderbijdrage 
De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage van €40,00 
per kind, per schooljaar. Stroomt uw kind op 1 januari of 
later in? Dan betaalt u €20,00 voor dat schooljaar. Door 
betaling van dit bedrag bent u automatisch één jaar lid 
van de oudervereniging. We proberen de vrijwillige 
bijdrage zo laag mogelijk te houden, door slim 
te organiseren. Ieder jaar wordt de hoogte van de 
vrijwillige bijdrage opnieuw vastgesteld. Van deze 
bijdrage worden de onkosten betaald die de ouderraad 
maakt bij het organiseren van bovengenoemde 
activiteiten. Het financieel jaarverslag kunt u bij de 
ouderraad opvragen.  
U wordt dan ook vriendelijk verzocht deze bijdrage te 
voldoen, zodat de ouderraad alle activiteiten 
kan organiseren.  
 
De bijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer: 
NL 06 RABO 0315 4545 20  
t.n.v. Oudervereniging BS Bernadette o.v.v. de naam 
van uw kind. Via de schoolapp volgt nog een betaallink. 
 
 
 
 
 
 
 
 



December 2022 
do 1  

vr 2  

za 3  

zo 4  

ma 5 Sinterklaasviering (Groep 1 t/m 8 ‘s 
middags vrij) 

di 6  

wo 7  

do 8  

vr 9  

za 10   

zo 11  

ma 12  

di 13  

wo 14  

do 15  

vr 16  

za 17  

zo 18  

ma 19  

di 20  

wo 21 Kerststukjes maken + kerstviering 

do 22 Studiedag groep 1 t/m 8 vrij 

vr 23 Studiedag groep 1 t/m 8 vrij 

za 24  

zo 25 1e Kerstdag    

ma 26 2e Kerstdag 

di 27  

wo 28  

do 29  

vr 30  

za 31  
 
                      

                                                                                                                                                     

 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR bestaat uit vier leden.  
 
Personeelsgeleding:                Oudergeleding:  
Ans Vrehe                                Marlies Derksen 
Lisanne Visser                         Jorik Soer 
 
Vanuit de OC van de opvang: vacant 
De directeur (Gast): Loekie Welling  
 
Wilt u informatie of wilt u onderwerpen aandragen?  
Dat kan bij elk MR-lid. mr@basisschoolbernadette.nl 
 
 
Ziekmelden van leerlingen 
Is uw kind ziek? Geeft u dit dan vóór 8.30 uur door via 
de schoolapp. Zijn leerlingen zonder melding afwezig, 
dan neemt de leerkracht z.s.m. contact met thuis op. 
 
Startgesprekken 
In het begin van het schooljaar starten we met de 
startgesprekken met ouders en kind. 
Het doel van dit gesprek is het creëren van contact, 
verbondenheid en vertrouwen tussen school, ouders en 
kinderen. U krijgt hiervoor een uitnodiging. 
 
 

        
Gymnastiekrooster  
 
Alle groepen gymmen op maandag en donderdag in 
onze eigen gymzaal. 
De kinderen van unit 1 hebben alleen de gymschoenen 
nodig. Deze worden aangedaan in de klas. De 
gymschoenen van groep 1-2 blijven op school.  
Zij maken bij regen namelijk ook gebruik van de 
gymzaal. 
De kinderen van unit 2 dragen tijdens de gymlessen 
hun eigen gymkleding en gymschoenen. Gymschoenen 
zijn verplicht in verband met hygiëne en veiligheid. 
 
Wij verhuren onze gymzaal ook! Voor het huren van de 
gymzaal kunt u contact opnemen met Mevr. Thea Eijkels 
telnr.: (0316)-264515 
 
 



 

Januari 2023 
zo 1 Nieuwjaarsdag 

Gelukkig Nieuwjaar! 

ma 2  

di 3  

wo 4  

do 5  

vr 6  

za 7  

zo 8  

ma 9 Luizencontrole 

di 10  

wo 11  

do 12  

vr 13  

za 14  

zo 15  

ma 16  

di 17 OR vergadering  
MR vergadering 

wo 18  
 

do 19  

vr 20  

za 21  

zo 22  

ma 23 Start toetsweken 

di 24  

wo 25  

do 26  

vr 27  

za 28  

zo 29  

ma 30  

di 31  

 

Wat betreft de kinderopvang werken wij samen met IKC 
Joannes in Groessen. 
Het kinderdagverblijf (0-4 jaar) is het hele jaar geopend 
van maandag tot en met vrijdag van 07.00uur – 18.30 
uur.  
 
Op IKC Joannes bieden we ook buitenschoolse opvang 
aan. De kinderen worden bij de Bernadetteschool 
opgehaald en naar IKC Joannes gebracht. 
Voor meer informatie kijkt u op de website van onze 
school of van Zonnekinderen: www.zonnekinderen.nl of 
neem contact op met de afdeling Relatiebeheer van 
Kinderopvang Zonnekinderen via: (0316) 340079 of 
mail: info@zonnekinderen.nl 
 
 
 
Communicatie 
 
We vinden het belangrijk om open met elkaar te 
communiceren. Dit houdt in elkaar serieus nemen in een 
veilige omgeving, met vertrouwen en wederzijds respect. 
Door open te staan voor de ander, ontstaat een dialoog. 
Zit u ergens mee? Kom dan gerust en bespreek het met 
degene die het aangaat. U bent van harte welkom! 
 
 

 
Klachtenregeling 
 
Bij Stichting Innerwaard vinden we dat de 
communicatielijn zo kort en helder mogelijk moet zijn als 
er reden tot klagen is. De klachtenprocedure is een 
wettelijk instrument dat alleen wordt ingezet als de 
normale communicatieprocedure tekort schiet. 
 
Heeft u een probleem of een klacht? Neemt u dan 
contact op met de groepsleerkracht. Komt u er samen 
niet uit, dan kunt u terecht bij de directie of bij de 
schoolcontactpersoon.  
Iedere school van Innerwaard heeft een eigen 
schoolcontactpersoon. Op onze school is dat Ans Vrehe. 
 
Inspectie van het onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over het onderwijs: www.oudersonderwijs.nl 
Klachtenmelding seksueel misbruik, seksuele intimidatie, 
fysiek- en/of psychisch geweld: 
U kunt contact opnemen met een van de 
vertrouwensinspecteurs tel. 0900 1113111. 
 



Februari 2023 
wo 1  

do 2  

vr 3  

za 4  

zo 5  

ma 6  

di 7  

wo 8  

do 9  

vr 10 Gekke harendag 

za 11  

zo 12  

ma 13  

di 14 Verwijsgesprekken groep 8 

wo 15 Verwijsgesprekken groep 8 

do 16 Verwijsgesprekken groep 8 

vr 17 Carnaval groep 1 t/m 8 (‘s middags vrij) 

za 18  

zo 19 Carnaval 

ma 20  

di 21  

wo 22  

do 23  

vr 24  

za 25  

zo 26  

ma 27 Studiedag groep 1 t/m 8 vrij 

di 28 Studiedag groep 1 t/m 8 vrij 

 
 
 
 
 
 

Verlof aanvragen 
 
Verlof kunt via de schoolapp aanvragen bij juf Loekie of 
juf Ans. Zij kunnen dit alleen verstrekken als de 
aanvraag beantwoordt aan de criteria zoals die in de 
Leerplichtwet staan. In een aantal gevallen, zoals 
bruiloft, jubilea etc. kunnen zij u het gevraagde verlof zelf 
toekennen. 
Indien er sprake is van extra verlof voor vakantie e.d. 
mogen zij u volgens de Leerplichtwet geen verlof 
verlenen. Voor kinderen van 4 jaar 
hoeft geen officieel verlof 
aangevraagd te worden. Men dient 
wel te overleggen met de 
betreffende leerkracht.  
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. 
Voor meer informatie hierover 
verwijzen wij u naar de schoolgids. 
 
 
Leerplichtambtenaar 
De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld als 
leerlingen verzuimen: ongeoorloofd thuis blijven van 
school. 
 
 
 
 
Hoofdluiscontrole 
In de eerste week na elke vakantie controleren ouders 
van de hoofdluisbrigade alle groepen.  
Is er hoofdluis geconstateerd, dan belt de coördinator de 
betrokken ouders. Alle kinderen uit de desbetreffende 
groep krijgen vervolgens info via de schoolapp. 
Na twee weken volgt er een nacontrole van de hele 
groep. 
 
 

 
Gevonden voorwerpen    
Wij vragen u zoveel mogelijk de naam van uw kind in 
kleding, schoeisel, bakjes, bekers en dergelijke te 
zetten. Spullen die op school blijven liggen of worden 
gevonden, liggen in een houten kist bij de hoofdingang. 
Hier kunt u altijd zoeken wanneer u iets mist. Na verloop  
van tijd worden de gevonden kledingstukken ter 
beschikking gesteld aan een kledinginzamelingsactie. 
 
 
 
 
 
 



Maart 2023 
wo 1 Luizencontrole 

do 2  

vr 3  

za 4  

zo 5  

ma 6  

di 7  

wo 8 Rapport mee 

do 9  

vr 10  

za 11  

zo 12  

ma 13  

di 14  

wo 15  

do 16  

vr 17  

za 18  

zo 19  

ma 20 OR vergadering 

di 21  

wo 22  

do 23  

vr 24  

za 25  

zo 26  

ma 27  

di 28  

wo 29  

do 30  

vr 31  

 
 

Juffen- en meesterdag 
Op juffen- en meesterdag vieren alle leerkrachten 
gezamenlijk hun verjaardag. Meestal koppelen we hier 
een cultureel thema aan. Onze "juffen- en meesterdag" 
wordt aan het einde van het schooljaar gevierd en dient 
ook als afscheidsactiviteit van het 
schooljaar. Een attentie als 
verjaardags- of afscheidscadeau 
mag, maar u hoeft zich natuurlijk 
niet verplicht te voelen.                                                            
 
 
 
Recht op informatie 
Als  ouder heeft u recht op informatie over uw kind, 
bijvoorbeeld over de schoolprestaties. De school moet 
deze informatie geven, óók als u gescheiden bent en 
niet het wettelijk gezag heeft over uw kind(eren).  
Onder deze informatie valt bijvoorbeeld het rapport, 
maar ook de informatie die u krijgt tijdens een 
ouderavond.  
 

 
Schoolapp  
Wij hebben een eigen schoolapp. Deze kunt u vinden in 
de appstore of playstore onder de naam parentcom.  
Als de app gedownload is kunt u de Bernadetteschool 
opzoeken en komt u in onze app. De groepen- en 
fotopagina in de schoolapp zijn ingericht volgens de 
eisen van de AVG. Hiervoor heeft u een mailadres en 
een wachtwoord nodig. Deze kunt u via de schoolapp 
aanvragen, maar dit kan ook bij juf Sandra of juf Loekie. 
 
Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) 
Op onze school laten we met beeldmateriaal zien waar 
we mee bezig zijn, bijvoorbeeld tijdens activiteiten of 
vieringen. U heeft op het inschrijfformulier aan kunnen 
geven waar u wel of geen toestemming voor geeft. De 
door u gegeven toestemming kunt u op elk moment 
weer intrekken.  
Aan het begin van een schooljaar wordt u gevraagd of er 
nog wijzigingen zijn. Zonder toestemming zal er geen 
beeldmateriaal gebruikt en gedeeld worden. 
 
Digitale nieuwsbrief 
Regelmatig ontvangt u van ons een digitale nieuwsbrief 
via de schoolapp. De nieuwsbrieven zijn hier ook terug 
te vinden. 
Daarnaast wordt er informatie verstuurd via Parnassys. 
Dit is ons leerling administratie systeem (LAS). Is uw 
mailadres nog niet bekend of is uw mailadres gewijzigd? 
Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dat mag 
per mail naar: p.venneman@basisschoolbernadette.nl 
onder vermelding van uw naam en de naam en groep 
van uw kind.  
 



 

April 2023 

za 1  
 

zo 2  

ma 3  

di 4  

wo 5  

do 6  

vr 7 Goede vrijdag 

za 8  

zo 9 Eerste Paasdag 

ma 10 Tweede Paasdag: vrij 

di 11  
 

wo 12  

do 13  

vr 14  

za 15  

zo 16  

ma 17  

di 18 Eindtoets groep 8 
OR en MR vergadering  

wo 19 Eindtoets groep 8 

do 20  

vr 21 Koningsspelen 

za 22  

zo 23  

ma 24  

di 25  

wo 26  

do 27 Koningsdag 

vr 28  

za 29  

zo 30  

 
 

 
Jeugdgezondheidszorg 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en 
veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet 
de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de 
wijk. Info over de JGZ GGD Gelderland-Midden 
(ggdgm.nl) 
Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit  
een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en 
jeugdarts. 
 
Standaard onderzoeken 
Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard 
onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar 
door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt 
gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt gevraagd 
hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd 
gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet 
aanwezig. U krijgt  thuis voorafgaand aan het onderzoek 
een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook 
aangeven of u vragen heeft over de gezondheid of het 
gedrag van uw kind.  
 
Spreekuren 
Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u 
samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van 
de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf 
een afspraak maken als u vragen heeft over de 
ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), 
welzijn of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken 
aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit. 
 
Nog vragen of een afspraak maken: 
· http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid 
. Stuur een email naar: ggd@vggm.nl 
 

 
 
Logopedie 
De logopedist die de Bernadetteschool bezoekt is Laska 
Köning Zij is van Bureau Onderwijszorg in Zevenaar. 
 
Voor meer informatie kunt u contact met hen opnemen. 
Tel.: 0316-343730 
e-mail:    logopedie@swvdeliemers-po.nl 
internet:  www.swvdeliemers-po.nl 
 
 



 

 

 
 
Verzekeringen 
 
Elk schoolbestuur is verplicht een 
schoolaansprakelijkheidsverzekering te 
hebben voor de scholen waar zij 
verantwoordelijk voor is. 
Die aansprakelijkheidsverzekering 
wordt aangesproken als de school 
wettelijk aansprakelijk is gebleken. 
Deze aansprakelijkheidsverzekering geldt voor 
alle activiteiten die door de school 
georganiseerd worden (denk aan 
schoolreisjes of excursies) en voor alle 
kinderen en personeel (daarbij horen ook 
hulpouders enz.). 
Ook is er een ongevallenverzekering. 
Deze verzekering is van kracht voor het personeel (incl. 
stagiaires) en de leerlingen tijdens schooluren en 
evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het 
rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. 

 
 

 

 
 
 
Rapporten en gesprekken 
De rapporten in februari zijn voor de kinderen van gr. 2 
t/m 8 en in juni voor de kinderen van gr.1 t/m 7. 
 
Elk jaar hebben we startgesprekken met ouders en 
kinderen. Tijdens dit eerste gesprek maken we ook 
afspraken over hoe we willen communiceren in de loop 
van het schooljaar. 
 
Groep 8 heeft in februari de verwijsgesprekken voor het 
voortgezet onderwijs. 
 
 
Centrale  Eindtoets 
In groep 8 maken de leerlingen de eindtoets. 
Deze toets meet de prestaties van elke leerling op het 
gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. 
In 2023 wordt de eindtoets op 18 en 19 april 
afgenomen. 
 
 
 
 
 

 
Mei 2023 

ma 1  

di 2  

wo 3  

do 4  

vr 5 Bevrijdingsdag 

za 6  

zo 7  

ma 8 Luizencontrole 

di 9  

wo 10  

do 11  

vr 12  

za 13  

zo 14  

ma 15 Start toetsweken 

di 16  

wo 17  

do 18 Hemelvaartsdag 

vr 19 Vrije dag 

za 20  

zo 21  

ma 22  

di 23  

wo 24  

do 25  

vr 26  

za 27  

zo 28 Eerste Pinksterdag 

ma 29 Tweede Pinksterdag 

di 30 Studiedag groep 1 t/m 8 vrij 

wo 31 Studiedag groep 1 t/m 8 vrij 



Juni 2023 
do 1 Studiedag groep 1 t/m 8 vrij 

vr 2 Studiedag groep 1 t/m 8 vrij 

za 3  

zo 4  

ma 5  

di 6 Avond4Daagse 

wo 7 Avond4Daagse 

do 8 Avond4Daagse 

vr 9 Avond4Daagse 

za 10  

zo 11  

ma 12  

di 13  

wo 14  

do 15  

vr 16  

za 17  

zo 18 Vaderdag 

ma 19 OR vergadering 
MR vergadering  

di 20  

wo 21  

do 22  

vr 23  

za 24  

zo 25  

ma 26  

di 27  

wo 28  

do 29  

vr 30  
 
 
 
 

Werken met tablets en chromebooks                
 
In de groepen 4 t/m 8 (en in groep 3 vanaf januari) wordt 
gewerkt met tablets en Chromebooks van Snappet. 
De kinderen uit deze groepen maken een deel van de 
leerstof op een tablet. Wanneer de kinderen in groep 3 
starten met het werken op Snappet, krijgen zij een tablet 
in bruikleen. De tablet is bedoeld om op school op te 
werken en gaat dus niet mee naar huis. 
Wanneer de tablet kapot gaat, ruilt de school deze 
kosteloos om voor een andere tablet. 
 
Voor de tablets heeft de school een borg betaald van 
€150,-. Wanneer een kind de tablet expres kapot maakt 
of de tablet kapot gaat door onzorgvuldig handelen van 
het kind, zal deze borg op de ouders verhaald worden. 
Om de tablets zit een beschermhoes. Wanneer een kind 
deze beschermhoes expres kapot maakt of de 
beschermhoes kapot gaat door onzorgvuldig handelen 
van het kind, zullen de kosten hiervoor op de ouders 
verhaald worden (€ 10,00). Aan het eind van groep 8, of 
bij eerder verlaten van de school, levert het kind de 
tablet weer in. 
Wilt u meer lezen over het werken met Snappet? Kijk 
dan op www.snappet.org. 

 
 
 
 
Leerlingenzorg    
 
Op onze school besteden we veel aandacht aan de zorg 
voor kinderen. We volgen de ontwikkeling van de 
leerlingen met behulp van het leerlingvolgsysteem. 
We proberen zoveel mogelijk kinderen op een 
verantwoorde wijze op te vangen en te begeleiden.  
Zowel leerlingen die extra begeleiding nodig hebben als 
leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. 
 
Leerlingen kunnen, indien wenselijk, besproken worden 
in het ondersteuningsteam (OT). Hierin zitten ouders, 
leerkracht, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk 
werker, IB-er en de directeur. 
Andere deskundigen kunnen op verzoek aanschuiven. 
Dit gaat altijd in overleg en met toestemming van de 
ouders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Juli 2023 
za 1  

zo 2  

ma 3 Rapport mee 

di 4  

wo 5 Juffen- en meesterdag 

do 6  

vr 7 OR eindvergadering 

za 8  

zo 9  

ma 10 13.00 uur Try out musical voor genodigden 

di 11 18.30 uur welkom voor genodigden musical 
19.00-22.30 uur musical en afscheid gr 8 

Wo 12 Groep 8 vrij 
Roulatie uurtje 

do 13 Groep 8 vrij 

vr 14 12.30uur start zomervakantie 

za 15 Zomervakantie t/m 27 augustus 2023 

zo 16  

ma 17  

di 18  

wo 19  

do 20  

vr 21  

za 22  

zo 23  

ma 24  

di 25  

wo 26  

do 27  

vr 28  

za 29  

zo 30  

ma 31  

 
 

Pedagogische tact  
 
Voor ons staan relatie, competentie en autonomie 
hoog in het vaandel. Dit geldt voor leerlingen en voor 
leerkrachten.  
 
Wij willen dat kinderen gelukkig worden en zich optimaal 
ontwikkelen. Wij maken ons sterk voor verbondenheid 
binnen de school. Dit is een gedeelde zorg van het 
team.  
Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons pedagogisch 
handelen.  
Vertrouwen is hierbij van essentieel belang.  
Wij houden, waar mogelijk, rekening binnen de inrichting 
van ons onderwijs met de leerlingen.  
Wij delen in openheid met het team wat ons bezighoudt 
in de groep. In positieve en negatieve zin.   
Wij verantwoorden ons handelen. Wij zorgen ervoor dat 
wij en de leerlingen weten wat we doen. Het doel en de 
strategie zijn helder.  
 
Kwink 
 
Op de Bernadetteschool werken wij met de methode 
KWINK, voor sociaal emotioneel leren. We besteden 
hierbij volop aandacht aan het aanleren van belangrijke 
levensvaardigheden. Dat doen we met speciale Kwink-
lessen en door de hele dag door aan kinderen te laten 
zien hoe hun gedrag en emoties een bijdrage kunnen 
leveren aan een gezellige groep.  
 
Wilt u thuis aandacht besteden aan Kwink en sociaal-
emotioneel leren dan kunt u de ‘Koelkastposter’ 
gebruiken. www.kwinkopschool.nl/home/voor-ouders. 
 
 
 
 
Pesten op school 
 
Ook bij ons op school ontkomen we er niet aan dat  
kinderen elkaar onderling wel eens plagen of pesten. 
Bij echte pestincidenten heeft de school het volgende 
beleid: 

1. De leerkracht inventariseert de pestmomenten 
en evt. uitspraken van de leerlingen. 

2. Het geheel wordt besproken met de leerlingen 
3. De leerlingen moeten thuis hun verhaal 

vertellen, het mailverslag van de leerkracht 
volgt. 

4. De leerkracht mailt het verslag (zie punt 1) naar 
de ouders van de betreffende leerlingen en 
vraagt tevens een reactie van de ouders. 

5. De leerkracht meldt het geheel bij de directie. 
6. De IB-er slaat het verslag op in het digitale 

leerling dossier van de leerling. 
Bij terugkerende problemen wordt externe hulp, zoals 
ambulante begeleiding of een orthopedagoog 
ingeschakeld. 


