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Informatie
Hierbij ontvangt u de jaargids van 2017-2018. Dit is een jaarlijkse bijlage van de
schoolgids. U kunt de volledige schoolgids downloaden via de website. Op deze
manier proberen we mee te werken aan een schoner milieu om zo de hoeveelheid
papiergebruik te verminderen. Aan het begin van ieder schooljaar krijgt u de
jaargids. U hebt dan de meest relevante zaken die voor het schooljaar gelden voor
handen.
Hanneke de Frel, directeur
Hoofdgebouw (groep 1 t/m 6)
Annie M.G. Schmidtlaan 6
2652 HJ BERKEL EN RODENRIJS
Tel.: 010 – 519 07 86

Dependance (groep 7 en 8)
Gouden Uillaan 30
2652 KJ BERKEL EN RODENRIJS
tel.: 06 – 57 00 31 34

e-mail: info@prinsesmaximaschool.nl
website: www.prinsesmaximaschool.nl
Groepsverdeling schooljaar 2017-2018
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 3
Groep 3/5
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Juf Nathalie Bezemer
Juf Yvonne Gelderblom
Juf Esmeralda Baas
Juf Linda van der Hoek
Juf Linda van der Hoek
Meester Arjan Olivier
Juf Daniëlle Weijgertse
Juf Marjolein van den Heuvel
Juf Mirjan Stougie

ma- en dinsdag
wo-, do- en vrijdag
ma-, di-, wo- en vrijdag
donderdag
ma- en dinsdag
wo-, do- en vrijdag
ma-, di- en woensdag
do- en vrijdag
ma-, di-, wo-, do- en vrijdag

Juf Martine ter Horst*(1
Juf Linda Schuil
Juf Marjolein Roelofs
Juf Annette van der Starre
Juf Mariska Cobben
Juf Lisanne Kersten*(2
Juf Kristel Veenman
Juf Annette van der Starre
Meester Maurice Jansen

ma- en dinsdag
wo-, do- en vrijdag
ma-, di- en woensdag
do- en vrijdag
ma-, do- en vrijdag
di- en woensdag
ma-, di-, do-, en vrijdag
woensdag
ma-, di-, wo-, do- en vrijdag

*(1 Juf Martine wordt tot begin november vervangen door juf Annette van der Starre.
*(2 Juf Lisanne wordt van augustus tot december vervangen door juf Ingrid Bruinen.
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Managementteam: directeur en bouwcoördinatoren
Directeur
Hanneke
de Frel
Onderbouwcoördinator
juf Esmeralda Baas
Middenbouwcoördinator
juf Daniëlle Weijgertse
Bovenbouwcoördinator
juf Kristel Veenman

vrijdagochtend
woensdag

Administratie
Administratief medewerkster Nicole Klom

maandagochtend

Functies ter ondersteuning leerkracht
Intern begeleider (IB)
Leontine
tevens vertrouwenspersoon
Leerkrachtondersteuner
Conciërge

Coördinatoren
Pestcoördinator
Taalcoördinatoren

Pinkse di- t/m donderdag

juf Marjan van der Wielen
ma-, di-, donderdag
Debby
Leurs ma-, di-, wo-,
donderdagochtend

Gedragscoördinator

juf Mariska Cobben
juf Linda Schuil
juf Kristel Veenman
juf Mirjan Stougie
juf Martine ter Horst
meester Maurice Jansen

Maatschappelijke functies
Maatschappelijk werkster
Schoolverpleegkundige

Joke
Dubois vr-ochtend Contact zie website
Elsbeth Spoormaker Contact zie website

Rekencoördinatoren

Schooltijden
Maandag, dinsdag en donderdag
Woensdag en
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Emailadressen personeel
De e-mailadressen zijn bedoeld voor praktische zaken,
zoals het maken van een afspraak.
Ziekmeldingen gaan telefonisch of mondeling.
Naam
Juf Nathalie Bezemer
Juf Yvonne Gelderblom
Juf Esmeralda Baas
Juf Linda van der Hoek
Juf Linda van der Hoek
Meester Arjan Olivier
Juf Daniëlle Weijgertse
Juf Marjolein v.d. Heuvel
Juf Mirjan Stougie
Juf Martine ter Horst
Juf Linda Schuil
Juf Marjolein Roelofs
Juf Annette van der Starre
Juf Mariska Cobben
Juf Lisanne Kersten
Juf Kristel Veenman
Juf Annette van der Starre
Meester Maurice Jansen

Groep
1/2a

8

emailadres
nbezemer@spectrum-spco.nl
ygelderblom@spectrum-spco.nl
ebaas@spectrum-spco.nl
lvanderhoek@spectrum-spco.nl
lvanderhoek@spectrum-spco.nl
aolivier@spectrum-spco.nl
ghweijgertse@spectrum-spco.nl
mvandenheuvel@spectrum-spco.nl
jmstougie@spectrum-spco.nl
materhorst@spectrum-spco.nl
lmschuil@spectrum-spco.nl
mroelofs@spectrum-spco.nl
avanderstarre@spectrum-spco.nl
mlcobben@spectrum-spco.nl
lmkersten@spectrum-spco.nl
kveenman@spectrum-spco.nl
avanderstarre@spectrum-spco.nl
mjansen@spectrum-spco.nl

Hanneke de Frel
Leontine Pinkse
Marjan van der Wielen
Nicole Klom

Directeur
IB
RT
Adm

jhdefrel@spectrum-spco.nl
lpinkse@spectrum-spco.nl
mvanderwielen@spectrum-spco.nl
nklom@spectrum-spco.nl
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Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
26 februari 2017 t/m 2 maart 2018
30 maart 2018 t/m 2 april 2018
30 april 2018 t/m 11 mei 2018
21 mei 2018
16 juli 2018 t/m 24 augustus 2018

Studiedagen (alle leerlingen vrij)
Woensdag 6 december 2017, donderdag 1 februari 2018,
vrijdag 2 februari 2018, dinsdag 3 april 2018 en
maandag 18 juni 2018.
LET OP: Vrijdag 13 juli is een margedag. Wanneer er geen calamiteiten (bijvoorbeeld uitval van verwarming) zijn in het schooljaar hebben leerlingen deze dag vrij.
Om 8.20 uur en om 12.55 uur gaan de deuren open. U mag dan met uw kind(eren)
van groep 1/2 mee de school in om hen over te dragen aan de leerkracht. Met
groep 3 kunt u meelopen naar het lokaal tot aan de herfstvakantie. Om 8.30 uur en
13.00 uur starten de lessen. We willen u dringend verzoeken mee te werken aan
het op tijd te laten starten van de lessen. Indien u een gesprek met de leerkracht
wenst, kan dit na schooltijd. Wilt u hiervoor een afspraak maken?
Gymrooster
Gymlessen worden gegeven aan de Gouden Uillaan.
Maandag
Woensdag
08.30 – 09.30 uur Groep 3
-09.45 – 10.45 uur Groep 5
-11.00 – 12.00 uur -Groep 4
13.00 – 14.00 uur
14.00 – 15.00 uur

Groep 4
Groep 6

Donderdag
---Groep 7
Groep 8

Wanneer de gymles om 8.30 uur/13.00 uur start, worden de leerlingen om 8.20
uur/12.55 uur bij de gymzaal verwacht. De leerlingen lopen met de leerkracht terug
naar school. Mocht uw kind zelfstandig naar huis mogen, wilt u dit tijdig via de email aan de leerkracht doorgeven?
Jaargids 2017-2018
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Luizencontrole
Houdt u er rekening mee dat er na elke vakantie een luizencontrole zal worden
uitgevoerd op woensdag of een enkele vrijdag in de hele school. Voor de controle
vragen u om geen gel of ingewikkelde kapsels te gebruiken. Een verplicht
luizencape is verkrijgbaar op school voor € 5,-. Op de website is een folder over
hoofdluis te downloaden. Miranda Pronk (Romee, groep 4) is luizencoördinator.
Ook wordt er ieder schooljaar een assistent-luizenouder per groep aangesteld.
De ouderraad
De ouderraad (hierna: OR) van de school is een enthousiaste groep ouders die heel
veel hulp biedt bij het organiseren van allerlei activiteiten die de school organiseert.
Hierbij moet u denken aan de christelijke vieringen (Kerst en Pasen), maar ook
ondersteuning bij schoolreis, sportdag enz. De OR-leden zijn: Petra van Bemmelen,
voorzitter (Thijmen, gr. 7; Yfke gr. 5), Ries Hendriks, penningmeester (Tim gr. 8,;
Ymke, gr. 5), Linda van Wanroij (Joost, gr. 8; Eline, gr. 6), Miranda Pronk (Romée, gr.
4), Miranda Fröling (Olivier, gr. 7, Tobias, gr. 5, Pepijn, gr. 3, Victor, gr 1/2a),
Maartje van Reeken (Nanne, gr. 4; Stijn, gr. 1/2c), Sandra van Putten (Gwen, gr. 5;
Kaj, gr. 3). Juf Kristel Veenman is contactpersoon vanuit het team. U kunt de OR
bereiken via or@prinsesmaximaschool.nl.
Ouderbijdrage en bijdrage schoolreis/schoolkamp groep 8
De ouderbijdrage is totaal € 60,-. Het rekeningnummer is NL 14 RABO 0167 938 134
t.n.v. Spectrum P. Max inzake ouderraad. Graag de naam van uw kind(eren) en
groep(en) vermelden. Wilt u vóór 30 november 2017 betalen? Bij voorbaat hartelijk
dank.
De ouderbijdrage betreft een vrijwillig deel van € 35,- per jaar per kind en een
verplicht deel voor schoolreis of een deel van het schoolkamp van € 25,- per kind.
De ouderbijdrage komt ten goede aan de kinderen. Hierbij kunt u denken aan
cadeautjes en uitstapjes.
Wanneer uw kind pas later in het jaar bij ons
op school start zal de vrijwillige ouderbijdrage
per volledige maand op school € 3,50 per
maand bedragen. De maanden juli en augustus
worden niet meegerekend.
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Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (hierna: MR) van de school bestaat uit twee geledingen.
Een ouder- en een personeelsgeleding. Deze raad houdt zich bezig met allerlei
beleidszaken rondom de school. Dit beleid kan vanuit de school worden geïnitieerd,
maar ook vanuit Spectrum-SPCO (het bestuur van de school). Een afvaardiging van
de MR heeft tevens zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(hierna: GMR) van Spectrum-SPCO.
Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:
Ouders
Pascal van der Bend, voorzitter (Femke, gr. 4; Anniek, gr. 1/2a)
Marc van der Steeg (Floor, gr. 6, Ruben)
Personeel
Juf Marjolein Roelofs (PGMR)
Meester Maurice Jansen
De MR is ook via mr@prinsesmaximaschool.nl te bereiken.
Klassenouders
Tijdens de informatieavonden van de groep worden er klassenouders gevraagd. Zij
helpen de leerkrachten bij het zoeken naar hulpouders bij activiteiten van de groep.
Tevens zijn zij aanspreekpunt voor andere ouders als er iets geregeld wordt met de
klas.
Ziekmelding
We willen u vriendelijk verzoeken ziekmeldingen tussen
8.00 – 8.20 uur telefonisch door te geven aan de school.
Overig verzuim
Voor de aanvraag van extra verlof en overig verzuim, verwijzen we u naar de
website van de school. Hier kunt u tevens een formulier downloaden. U kunt aan de
afdeling leerplicht (010 – 800 40 00) altijd advies vragen. Ongeoorloofd verzuim zijn
wij verplicht te melden aan de leerplichtambtenaar. Ook bij regelmatig te laat
komen, zijn wij met ingang van dit schooljaar verplicht dit bij de
leerplichtambtenaar te melden. Leerplicht heeft ook inzage in het verzuimsysteem
van de school.
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Belangrijke data
Ma 21 aug
Wo 23 aug

Eerste schooldag
Luizencontrole

Wo 06 sept
Do 07 sept

Mad Science presentatie gr.3-8
Informatieavond gr. 4 en 6
Informatieavond gr. 7 en 8*
Informatieavond gr. 3, 3/5 en 5
Informatieavond gr. 1 en 2
Schoolreis gr. 1 t/m 7
Oudervertelgesprekken
Oudervertelgesprekken
Schoolfotograaf

Ma 11 sept
Do 14
Do 21
Di 26
Do 28

sept
sept
sept
sept

04 - 13 okt
16 - 20 okt
Wo 25 okt

Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Luizencontrole

Wo 22 nov
Vr 24 nov

Inloopmoment 1**
Open podium 1

Di 5 dec
Wo 6 dec
Datum volgt
25 dec.- 5 jan

Sinterklaas
Studiedag; leerlingen vrij
Kerstviering
Kerstvakantie

Wo 10 jan
Di 30 jan

Luizencontrole
Adviesgesprekken groep 8

26 febr-2 mrt

Voorjaarsvakantie

5 – 22 mrt
Wo 7 mrt

Schoolbreed project
Luizencontrole

7 mrt of
14 mrt
Do 22 mrt
Datum volgt
Vr 30 mrt

Open dag
Spectrumscholen
Kijkavond project 18.30-19.30u
Paasviering
Goede vrijdag

Ma 2 apr
Di 3 apr
Vr 13 apr
Wo 25 apr
27 apr-11 mei

Tweede Paasdag
Studiedag; leerlingen vrij
Inloopmoment 1**
Sportdag gr. 1 t-m 4
Meivakantie

Wo 16 mei
Vr 18 mei
Wo 23 mei

Hand- en voetbaltoernooi 7/8
Máximadag
Hand- en voetbaltoernooi 5/6

Vr 1 juni
5 – 8 juni
Vr 15 juni
Ma 18 juni
Do 28 juni

Open podium 3
Avondvierdaagse
Fancy Fair
Studiedag; leerlingen vrij
Rapportgesprekken gr. 1-7

Do 1 febr
Studiedag; leerlingen vrij
Di 3 juli
Rapportgesprekken gr. 1-7
Vr 2 febr
Studiedag; leerlingen vrij
Vr 6 juli
Wendag/Klassenruil
Wo 7 febr
Open podium 2
Di 10 juli
Afscheidsavond groep 8
Vr 9 febr
Rapport 1 mee
Wo 11 juli
Rapport mee gr. 1-7
Zo 11 febr
Schoolkerkdienst
Vr 13 juli
Studiedag; leerlingen vrij*
Wo 14 febr
Rapportgesprekken gr. 1-7
*margedag (bij geen calamiteiten)
Ma 19 febr
Rapportgesprekken gr. 1-7
* voorlichting Youz in pauze
**Inloopmomenten zijn van 12.15-13.00u. hoofdlocatie N.a.v. de belangrijke data:
Er kunnen gedurende het schooljaar wijzigingen
12.30-13.30u. dependance
optreden op het volgende rooster. Kijkt u
hiervoor regelmatig op de website en/of in de
nieuwsbrief.
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Informatie
Alle informatie vindt u ook terug op de website van de school:
www.prinsesmaximaschool.nl. Hier zijn o.a. de schoolgids en
deze jaargids terug te vinden, maar ook de maandelijkse nieuwsbrieven en actueel
nieuws uit de groepen. Via ParnasSys ontvangt u één keer per maand een Máxima
Magazine waarin allerlei berichten staan betreffende de school. Mochten er
tussendoor belangrijke mededelingen zijn, die niet kunnen wachten, ontvangt u een
extra Máxima Mail. In geval van een bijzondere vermelding komt het voor dat u een
digitale ouderbrief krijgt, waarin vermeld staat aan welke groep(en) deze is gericht.
Twee keer per jaar ontvangt u een onderwijskundige nieuwsbrief: Máxima(al)
Onderwijs. Extra herinneringen vindt u via onze Facebookpagina en Twitter en soms
op de informatieborden op de deuren van de kleutergroepen. In de hal bij de
hoofdingang vindt u zowel wijkberichten als schoolberichten.
Tot slot
We hopen u op deze manier de nodige informatie aan te bieden waarin alle
praktische zaken genoemd staan die van belang kunnen zijn in dit schooljaar. Wij
houden van openheid, eerlijkheid en betrokkenheid. Indien u aanvullingen heeft of
zaken mist, wil ik u vriendelijk verzoeken dit te melden via de email van de school.
Op die manier kan deze jaargids verbeterd worden en volgend jaar nog meer
compleet zijn.
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