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Welkom bij de Julianaschool Kwartellaan!
Uw kind begint binnenkort, of is al begonnen, op onze school. Dit
boekje kunt u gebruiken als handig naslagwerk met praktische
informatie over de gang van zaken op school. Voor informatie over het
beleid van Proceon en onze school, de uitgangspunten die wij
hanteren, de doelen die wij nastreven en andere algemene zaken,
verwijzen wij u graag naar de schoolgids op onze website. Mocht u
na het lezen van dit informatieboekje nog vragen hebben, dan kunt u
terecht bij de leerkracht of bij de directeur Marjolein van Gelsdorp. Wij
wensen uw kind(eren) en u een fijne tijd op onze school!
Namens het team,
Marjolein van Gelsdorp
Directeur Julianaschool Kwartellaan

Algemene informatie
Schooltijden
Groepen 1 t/m 4: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45
uur, woensdag van 8.30 tot 12.15 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Groepen 5 t/m 8: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30
tot 14.45 uur en woensdag van 8.30 tot 12.15 uur. Om 8.20 uur gaan de
deuren van de school open, om 8.30 uur gaan ze weer dicht.
Hoofdingang en zij-ingang
‘s Ochtends bij binnenkomst kunnen de leerlingen van beide ingangen
gebruik maken. Aan het einde van de schooldag worden de kleuters
door de leerkrachten naar buiten gebracht. Daar worden de leerlingen
aan hun ouders/verzorgers overgedragen. De leerlingen van de
groepen 3 t/m 5 komen uit de zij-ingang naar buiten. De leerlingen van
de groepen 1/2 en 6 t/m 8 uit de hoofdingang.
Continurooster
Op onze school geldt een continurooster. Dit betekent dat alle
leerlingen tussen de middag op school lunchen onder begeleiding van
hun leerkracht. Na het eten spelen de kinderen buiten (bij slecht weer
in hun klas) onder begeleiding van overblijfouders.
Gezonde school
Een gezonde school is een voorwaarde voor goed onderwijs. Samen
met de ouders willen we ervoor zorgen dat kinderen gezond eten en
drinken tijdens de pauzes. Wij verzoeken u, uw kind(eren) voor zowel
de kleine pauze als voor de lunch iets te drinken en te eten mee te
geven. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn onze fruitdagen. Voor de
kleuters vragen wij u om fruit van te voren te schillen en in stukjes te
snijden. Trakteren willen we graag zo gezond mogelijk. Snoep, chips en
frisdrank zijn niet toegestaan.

Tuincommissie
In het najaar van 2021/2022 wordt in fases gewerkt aan een
aantrekkelijker en groener schoolplein rond de Julianaschool en BSO
De Kwartel. De Tuincommissie zorgt voor regelmatig onderhoud van
het nieuwe groen op het plein. Twee keer per jaar organiseert de
commissie een gezellige werkdag voor nog meer ouders en andere
(buurt)vrijwilligers. Interesse om mee te helpen in de Tuincommissie?
Meld je dan via groengezondschoolplein@gmail.com.
Schoolbenodigdheden
In de groepen 3 t/m 6 hebben de kinderen een etui nodig. De inhoud
(o.a. kleurpotloden, schrijfpotlood, gum, puntenslijper) krijgen ze van
school. Groep 4 gaat in de loop van het schooljaar gebruikmaken van
een Schneider Rollerpen. Deze wordt eenmalig verstrekt. Van de
groepen 7 en 8 wordt verwacht dat zij op de eerste schooldag een etui
en een agenda meenemen.
Ziekte
Is uw kind ziek, dan vragen wij u om voor schooltijd te bellen op
telefoonnummer 035-6911278 om door te geven dat uw kind niet komt.
Vragen/opmerkingen aan leerkracht
Voor korte opmerkingen of vragen die snel beantwoord kunnen
worden, kunt u voor 8.30 uur terecht bij de leerkracht. Voor alle
gesprekken die langer duren, maken wij graag een afspraak met u.
Bewegingsonderwijs
De kleutergroepen gymmen minimaal één keer per week. Zij gymmen
in hun ondergoed. Wilt u uw kind gymschoenen met klittenband of
elastiek meegeven? Gelieve deze schoenen te voorzien van een naam.
De schoenen blijven in de school. De groepen 3 t/m 8 krijgen op
dinsdag gym van een vakleerkracht. Dit vindt tevens plaats in de
gymzaal. Wij verzoeken u om uw kind(eren) gymkleren en –schoenen
(geschikt voor de zaal) mee te geven. Hiernaast geeft een vakdocent
dramalessen aan de groepen 1 t/m 8.

Foto- en filmopnames
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee
bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende
gelegenheden. Ook uw kind kan op deze foto’s (en soms in video’s)
te zien zijn. Het maken van foto’s door ouders is binnen de school
niet toegestaan. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken
tijdens schoolactiviteiten die buiten de school plaatsvinden. De school
heeft daar geen invloed op. Wij vragen aan ouders om terughoudend
te zijn met het maken van foto’s en video’s en deze niet te delen via
sociale media. Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om jaarlijks uw
toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van kind.
Via de Parro-app kunt u uw voorkeuren aangeven.
Verjaardagen
Als uw kind jarig is, vieren we dat in de klas. Uw kind mag alle
klasgenootjes en de juf trakteren op iets lekkers. Een gezonde traktatie
heeft onze voorkeur. Ook mag uw kind de klassen rond.
De verjaardagen van de leerkrachten worden op één dag gevierd, de
muffendag. In de kalender kunt u vinden wanneer dat is.
Sparen voor een goed doel
Elk jaar sparen wij samen met de leerlingen voor een goed doel. Aan
het begin van het schooljaar wordt het goede doel bekend gemaakt.
Allergieën
Als uw kind een allergie heeft, verzoeken wij u dit op de eerste
schooldag aan de leerkracht van uw kind door te geven. Heeft uw kind
een voedselallergie, dan is het fijn als er voor hem/haar een trommeltje
met lekkers in de klas komt te staan. Zo weten we zeker dat uw kind
als er getrakteerd wordt, ook iets lekkers krijgt.
Medicijngebruik op school
Sommige kinderen hebben medicijnen nodig. In principe mogen wij
onze leerlingen geen medicatie toedienen. Als uw kind onder schooltijd
een medicijn toegediend moet krijgen, is het noodzakelijk dat u
schriftelijk verklaart dat u de leerkracht toestemming verleent om het
medicijn toe te dienen. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u
een medicijnverklaring, waarmee u deze toestemming geeft.

Klassenouders
Elke groep heeft 1 of 2 klassenouders. Zij ondersteunen de leerkracht
bij het organiseren van activiteiten in de groep. Als zij hulp nodig
hebben, benaderen zij de ouders in de groep.
Luizenouders
Iedere maand worden de kinderen gecontroleerd op luizen door onze
luizenouders.
Informatievoorziening aan gescheiden ouders
Wij vinden het belangrijk in geval echtscheiding om beide ouders
goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind. Wanneer beide
ouders de informatie willen ontvangen, kunnen zij dat aangeven bij de
groepsleerkracht. Het originele rapport wordt altijd meegegeven aan
het kind. Voor een ouderavond, 10-minutengesprek en/of
adviesgesprek over voortgezet onderwijs worden beide ouders
uitgenodigd voor één gezamenlijk gesprek. Alleen in uitzonderlijke
gevallen kan hiervan worden afgeweken

Kleutergroepen
Het kiesbord
In elke kleutergroep hangt een kiesbord. De kinderen kunnen op dit
bord zelf bepalen wat ze gaan doen. De keuzes zijn bijvoorbeeld:
poppenhoek, bouwhoek, schilderen, lego, trein, spelletjes, tekenen,
puzzelen, knutselen.
De kring
Na de inloop in de ochtend begint elke groep in de kring. Dan is er
gelegenheid belevenissen te vertellen en leren de kinderen hun
gedachten onder woorden te brengen. Ook leren ze duidelijk te
spreken en geduldig naar elkaar te luisteren. In de kring staan vooral
de taalontwikkeling en de sociale ontwikkeling centraal. In de kring
komen elke dag vaste rituelen terug die de kinderen houvast geven.
Intakegesprek
Ouders van nieuwe leerlingen voor groep 1 worden uitgenodigd voor
een intakegesprek. Hierin kunnen dan de eerste bevindingen van de
leerkracht en vragen van de ouders worden besproken.
Thema’s
De kleutergroepen behandelen elk schooljaar 10 thema’s. Elk thema
duurt vier weken en is (meestal) gebaseerd op ervaringen en interesses
van kinderen. Bijna alle activiteiten in de groep staan dan in het teken
van dat thema. Daarnaast werken wij een paar keer per jaar in de
groepen 1 t/m 8 aan een schoolbreed thema.
Rapportage
De leerlingen van groep 1 krijgen aan het einde van het schooljaar
een rapport. De leerlingen van groep 2 krijgen twee keer per jaar een
rapport mee.

Groep 3 tot en met 8
Werken in de midden- en bovenbouw
Er wordt in de groepen 3 t/m 8 aandacht besteed aan de volgende
vakgebieden:
• Nederlandse taal: Technisch lezen, Begrijpend lezen, Taal, Spelling
en Schrijven
• Rekenen en Wiskunde
• Oriëntatie op mens en wereld: Natuur & Techniek, Aardrijkskunde
Geschiedenis, Verkeer
• Engelse taal: Spreken, lezen en schrijven
• Sociaal en Emotionele ontwikkeling
• Lichamelijke Opvoeding
• Kunst en Cultuur: Tekenen, Handvaardigheid, Muziek en Drama
• Godsdienst
• Snappet
Toetsen en Rapportage
Om de ontwikkeling van de leerlingen te kunnen volgen, maken we
gebruik van:
• Observaties door de leerkracht
• Toetsen die zijn opgenomen in de methoden
• Methodeonafhankelijk leerlingvolgsysteem van CITO. In alle
groepen worden twee keer per jaar CITO toetsen afgenomen.
• In groep 8 wordt de DIA eindtoets afgenomen.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar vinden er startgesprekken
plaats. In november zijn er voortgangsgesprekken. Naar aanleiding van
het eerste rapport in februari/maart kunt u tijdens een
10-minutengesprek met de leerkracht van uw kind(eren) praten over de
vorderingen. Aan het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen
hun eindrapport. Een gesprek hierover vindt op (incidentele)
uitnodiging van de leerkracht plaats, of op uw initiatief. Voor de
leerlingen van groep 8 geldt dat er in januari adviesgesprekken
worden gepland. Tijdens deze gesprekken geeft de leerkracht namens
de school een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Als de
ontwikkeling van een kind afwijkt, proberen we dat eerst op school op
te lossen. Hierbij kunnen wij terugvallen op onze intern begeleider en
remedial teacher. Gaat onze kennis niet ver genoeg, dan kunnen we in
overleg met u de hulp van het samenwerkingsverband Unita
inschakelen.

Vrijwillige financiële bijdragen
Ouderbijdrage
Om extra activiteiten en vieringen te organiseren, doen wij als school
een beroep op uw financiële bijdrage. De ouderbijdrage komt geheel
ten goede aan de leerlingen van onze school.
Bijdrage voor Tussenschoolse Opvang
Alle leerlingen lunchen met de leerkracht in hun eigen groep. Daarna
gaan ze onder begeleiding van overblijfouders buiten spelen (of binnen
bij slecht weer). De overblijfouders ontvangen hiervoor een vergoeding.
Om deze vergoeding te kunnen betalen, vragen wij u om een
(vrijwillige) bijdrage.
Bijdrage voor schoolreis
Elk schooljaar gaan alle groepen op schoolreis. Voor deze schoolreis
vragen wij aan de ouders een financiële bijdrage. Hiervan worden alle
kosten voor die dag betaald, zoals entreekosten voor de kinderen en
de begeleiding, eten en drinken. Een aantal weken voorafgaand aan
de schoolreis wordt u over de kosten geïnformeerd.

