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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt het ‘Informatieboekje 2015-2016’. Een boekje vol praktische informatie over
onze school. In onze schoolgids vindt u alle overige informatie over de school. U kunt de
schoolgids vinden op onze website: www.bs-willibrord.nl. Papieren exemplaren hiervan zijn
verkrijgbaar bij de administratie op het Hoofdgebouw.
PLANNEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016’
Voor dit schooljaar hebben we een aantal plannen en aandachtspunten geformuleerd waar
we mee aan de slag gaan. Naast de normale ontwikkelingen betreffende de onderwijsinhoud
en de vereisten die aan ons gesteld worden, gaan we ons het komende jaar extra bezig
houden met Begrijpend Lezen. We zullen op dit onderdeel externe ondersteuning krijgen en
daarnaast zal onze methode uitgebreid worden met Nieuwsbegrip XL. Tevens zullen we de
voorloper van Begrijpend Lezen, het Begrijpend Luisteren uitgebreid gaan behandelen met
elkaar. Ook gaan we ons dit schooljaar bezig houden met het optimaliseren van het
woordenschatonderwijs. Dit zal in de onderbouw gebeuren met de methode Logo 3000 en in
de rest van de school zal er vooral gekeken worden hoe we het aanbod uit de verschillende
vakken kunnen samenvoegen. Ook hierop zullen wij begeleiding krijgen van een expert.
Dit schooljaar zijn er 4 Talentenweken gepland. In deze talentenweken zullen we ons
onderwijs volledig thematisch opzetten en zal dit gepaard gaan met bijv. excursies,
bijzondere openingen, gasten in de klas etc.). Voor dit schooljaar hebben de talentenweken
de volgende thema’s:
- Sail
- Kinderboekenweek “Raar maar waar”
- Rekenen en Wereldoriëntatie
- De nieuwe kleren van de keizer
NIEUW(E) SCHOOL(GEBOUW)
Er zijn al grote stappen gezet in de opzet van een nieuwe school en een nieuw
schoolgebouw. Er wordt hard gewerkt om de inhoud van de school vorm te geven door
gesprekken te voeren tussen de teams van de Willibrord en Saenparel en te kijken wat de
kinderen nodig hebben voor nu en in de toekomst. Daarnaast zijn er al vergaande
ontwikkelingen m.b.t. nieuwbouw van de school. Architecten zijn in overleg met gemeente,
buren, Agora en andere betrokkenen. Ook dit krijgt al goed vorm. Dit schooljaar zullen we de
plannen rondom de nieuwe school nog verder gaan uitwerken. Het streven is nog steeds om
in augustus 2016 de locatie Roggeplein te sluiten, te slopen en een nieuwe school op die
plek te bouwen. Per augustus 2017 hopen we de nieuwe school te openen.
PERSONEEL
Ieder schooljaar hebben we te maken met veranderingen op personeelsgebied. Afgelopen
schooljaar hebben we dan ook afscheid genomen van collega’s en hebben we nieuwe
collega’s de school binnen gehaald. Dit schooljaar zullen er echter op twee belangrijke
functies binnen de school verandering plaatsvinden. Ten eerste is dit de functie van
directeur. Petra Glandorff zal na herfstvakantie 2015 het stokje overdragen aan Willem
Lamers. Hij zal in eerste instantie directeur worden van de Willibrord, maar zal daarna
directeur worden van de nieuwe school. De functie van IB Bovenbouw is vacant. De invulling
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hiervan zal tot de herfstvakantie tijdelijk worden opgevuld door collega’s vanuit Agora. Na
de komst van Willem Lamers zal in overleg de vacature IB Bovenbouw ingevuld worden.
GROEPSINDELING
Dit schooljaar werken we in 13 groepen. Vier groepen 1/2, twee groepen 3, een groep 4,
een groep 4/5, een groep 5, een groep 5/6, een groep 6, een groep 7 en een groep 8. Op de
locatie S. Claeszstraat zijn de groepen 1 t/m 4/5 gehuisvest. Op het Roggeplein zitten de
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Er zijn minder groepen gehuisvest op het Roggeplein,
waardoor een aantal lokalen niet in gebruik zijn als lokaal voor een groep. Deze ruimtes
worden wel benut door de leerkrachten en leerlingen.
SCHOOLTIJDEN
De schooltijden zullen ten opzichte van vorig schooljaar niet veranderen. Verderop in dit
boekje geven we een u compleet overzicht van onze schooltijden.
DIRECTIE/STAF
De directie bestaat uit 1 directeur en 2 locatieleiders. I.v.m. de ziekte van meester Marcel is
er geen locatieleider op het Roggeplein aanwezig. De directeur is aanspreekpunt en de
interne gang van zaken worden opgepakt door Marlies Oehler.
We werken met twee Bouwen:
-

Onderbouw (coördinator Margo Roozendaal)
Midden-Bovenbouw (coördinator Marlies Oehler/)

: groep 1 t/m 3
: groep 4 t/m 8

De Interne Begeleiding is volgend schooljaar als volgt verdeeld:
-

IB groep 1 t/m 4 : Foka Brinkman
IB groep 5 t/m 8 : vacature

(Orthotheek; op ma, di en vrij)
(Roggeplein; 3 dagen)

TENSLOTTE
Dit ‘Informatieboekje 2015-2016’ is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld maar het
kan natuurlijk altijd gebeuren dat er op de één of andere manier een foutje insluipt. Mocht
u daarom tijdens het lezen iets ontdekken waarvan u denkt/weet, dit klopt niet, laat het ons
dan zo snel mogelijk weten. Dit geldt ook als u vragen heeft met betrekking tot de inhoud
van dit informatieboekje. Stelt u deze vragen alstublieft eerst aan de leerkracht van uw kind.
Deze kan u dan, indien nodig, verwijzen naar de locatieleider of Intern Begeleider. Zij kunnen
u dan vervolgens antwoorden of eventueel de directie benaderen.
Met vriendelijke groeten,
Petra Glandorff (directeur)
RKBS Willibrord
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Locatie- en lokalen indeling
LOCATIE HOOFDGEBOUW (SC)
Groep 4a
Mieke (ma, do, vrij)
Janneke (di, wo)

Groep 4/5b
Ellen (di, wo, do, vrij)
Miranda (ma)

Groep 1/2a

Schakelklas
Peutertuin

Paula (wo, do, vrij)
Groep 3b

Orthotheek/IB

Caroline (ma, di, do,

Foka (ma, di, vrij)

Willie (ma, di, vrij)
Margo (wo, do)

Peuter+
Groep 1/2b

vrij, wo om de week)

Angelique (ma, di)
Laila (wo, do, vrij)

Groep 3a
Mieke M. (ma, di,

Groep 1/2d

Groep 1/2c

wo, do)

Nancy (ma t/m vrij)

Daphne (ma, di, wo)
Shelley (do, vrij)

Mariëtte (vrij)

Directie
Petra di,wo,do,vr)

Locatieleider
Margo (di,wo,do)

Administratie
Tineke (ma,di,do)

LOCATIE ROGGEPLEIN (RP)
BOVEN
Groep 6a

Groep 5a

Groep 5/6c

Eef (ma t/m vrij)

Jitske (di, wo)
Marijke (ma, do, vrij)

Stephanie (ma,di,do,vr)
Miranda (wo)

BENEDEN
Groep 8a

Taalhuis

Groep 7a

Marlies (ma t/m vrij)

Mariëtte (vrij.mid)
Erica (vrij.mid)

Marian (di, do, vrij)
Shelley (ma, wo om de
week)

Directie
Petra

Locatieleider
Marcel

IB

TSO
Annette

Conciërge
Ekrem
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SCHOOLTIJDEN
Voor alle groepen gelden op maandag, dinsdag en donderdag de volgende schooltijden:
Ochtend
Middag

:
:

08.30 uur - 12.00 uur
13.30 uur – 15.30 uur

Voor alle groepen gelden op woensdag en vrijdag de volgende schooltijden:
Ochtend
Middag

:
:

08.30 uur – 12.30 uur
vrij

DE SCHOOLBEL
Om tien minuten voor half negen (08.20) en tien minuten voor half twee (13.20)
gaat de bel voor de eerste keer. Vanaf dat moment kunnen de kinderen,
eventueel samen met hun ouder(s)/begeleider(s), de school binnen komen. Om
precies half negen (08.30) en half twee (13.30) gaat de bel voor de tweede keer.
Dan beginnen de lessen. We verzoeken de ouders/begeleiders daarom vóór half negen
(08.30) en half twee (13.30) de klas en de school te verlaten, zodat we op tijd kunnen
beginnen met onze lessen en het op tijd rustig is in de school. Op maandag-, dinsdag- en
donderdagmiddag is het hek tot 13.20 uur gesloten i.v.m. de kinderen die overblijven.
Ouders en kinderen moeten tot die tijd voor het hek blijven wachten. Een overblijfkracht zal
het hek openen om 13.20 uur.
OPENING SCHOOL
Op de tijden dat de school begint en de school eindigt staan de
schooldeuren op beide locaties open. Om half 9 en om half 2
gaan de deuren dicht en zijn deze van buitenaf niet meer te
openen (behalve met een sleutel). Wilt u na half 9 of na half 2
de school binnen gaan, dan dient u even aan te bellen en zal de
deur voor u worden open gedaan. I.v.m. de veiligheid van de
kinderen en het personeel is hiervoor gekozen. Van binnenuit is
de deur altijd te openen.

VAKANTIEROOSTER + STUDIEDAGEN
Vanuit de stichting Agora is er een vakantierooster toegestuurd
voor alle scholen. Dit rooster wordt door alle scholen gehanteerd
en is goedgekeurd door de inspectie. In het vakantierooster
(zie volgende blz.) kunt u terug zien welke dagen uw kind vrij heeft.
De donker gekleurde dagen zijn vrije dagen voor alle leerlingen.

5

Informatieboekje Basisschool Willibrord 2015-2016

VAKANTIEROOSTER

2015-2016
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Gymrooster 2015-2016
MAANDAG gymzaal Gibraltar (busvervoer)
I.v.m. de grote afstand tot de gymzaal Gibraltar heeft de gemeente busvervoer geregeld om
de leerlingen te vervoeren. Leerlingen worden gehaald en gebracht van en naar school. Dit
gaat altijd onder begeleiding van een volwassene. De bus heeft vaste vertrektijden. Als
kinderen te laat zijn, dan blijven zij op school in een andere klas.
De groepen 7 en 8 zijn in 4 gymgroepen verdeeld t.w. A t/m D. (A en C= groep 7/B en D=
groep 8) i.v.m. de groepsgrootte. De ouders van de leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen een
overzicht met de verdeling van de leerlingen in groep A t/m D.
[groep A gaat om 08.30 uur met de bus van school met Juf Gülsen]
08.45 – 09.45 groep A (16 leerlingen groep 7A)
[groep C wordt gebracht met juf Gülsen/groep A wordt opgehaald]
09.45 – 10.45 groep C (15 leerlingen groep 8A)
[groep B wordt gebracht met juf Gülsen/groep C wordt opgehaald]
10.45 -11.45 groep B (15 leerlingen 7A)
[groep B gaat met de bus terug naar school met meester Pim]

[groep 6 gaat om 13.15 uur met de bus van school met meester Pim]
13.30 – 14.30 groep 6A
(24 leerlingen)
[groep D wordt gebracht met meester Eef en groep 6 wordt opgehaald]
14.30 – 15.30 groep D (16 leerlingen groep 8A)
[groep D gaat met de bus terug naar school met een ouder]
De leerlingen van groep D zijn om 15.45 uur terug op school.
Dinsdag gymzaal Tjotterlaan (achter Hikari/naast “Het Dok”)
08.30 – 09.20
09.20 – 10.10
10.10 – 11.00
11.00 – 11.50

groep 3A
groep 4A
groep 4/5B
groep 3B

Mieke M. 1)
Janneke
Ellen
Caroline 2)

13.30 – 14.30
14.30 – 15.30

groep 5A
groep 5/6

Jitske 3)
Stephanie 4)

 De bovenstaande tijden zijn exclusief de loop- en omkleedtijden.
1)
ouders brengen de kinderen zelf om 08.20 uur naar de gymzaal !!
2)
ouders halen de kinderen zelf om 12.00 uur op bij gymzaal !!
3)
ouders brengen hun kinderen zelf om 13.20 uur naar de gymzaal !!
4)
ouders halen de kinderen zelf om 15.30 uur op bij de gymzaal !!
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REGELS RONDOM GYM
HALEN EN BRENGEN
Wanneer u uw kind aan het eind van de dinsdagochtend (12.00 uur) of aan het eind van de
dinsdagmiddag (15.30 uur) niet zelf kunt halen en uw kind niet alleen naar huis mag vanaf de
gymlocatie, loopt de groepsleerkracht en/of de gymleerkracht met uw kind terug naar
school. Dit dient u persoonlijk met de leerkracht afspreken! De leerkracht zal dan
’s ochtends tussen 12.15 en 12.30 uur terug zijn op school en ’s middags tussen 15.45 en
16.00 uur. Het is niet toegestaan (uitgezonderd zaken die spoed hebben)dat u uw kind
tijdens het lopen uit de rij haalt. Dit geeft véél onrust en onduidelijkheid. Uw kind loopt
gewoon met de leerkracht terug naar school en daar kunt u op uw kind wachten.
Als u uw kind aan het begin van de middag (13.20 uur) niet op tijd bij de gymlocatie kunt
brengen, loopt de leerkracht met deze kinderen om 13.10 uur vanaf school naar de gymzaal.
Dit ook graag persoonlijk met de leerkracht afspreken. De kinderen van de TSO (overblijf)
lopen automatisch in de ‘13.10 uur groep’ met de leerkracht mee.
Tot slot verzoeken wij u met klem om de kinderen géén waardevolle spullen zoals sieraden,
telefoons e.d. mee te geven wanneer zij gymles hebben. Wij kunnen als school namelijk
géén verantwoordelijkheid dragen voor beschadigingen of zoekraken van deze voorwerpen.
GYM GROEP 1/2
Bij mooi weer spelen de kleuters voornamelijk buiten. Op woensdag- en vrijdagochtend gaan
ze ook nog gymmen in de speelzaal. Zijn de weersomstandigheden slecht dan gebeurt dit
iedere ochtend. Gymschoenen van de kinderen worden hierom op school bewaard. De
kinderen dienen gymschoenen te hebben die zij zelf makkelijk aan en uit kunnen trekken
(bijv. balletschoenen/bootschoenen). Sommige meisjes gymmen graag in een balletpakje en
de jongens in een korte broek met een T-shirt. Dit is niet verplicht. De gymspullen blijven
ook op school en kunnen door ouders af en toe meegenomen worden om te wassen.
GYMKLEDING GROEP 3 T/M 8
De kinderen dienen te gymmen in een shirt met korte mouwen (géén hemdjes i.v.m.
veiligheid) en met korte broek. Daarbij dragen de kinderen van groep 3 t/m 5 gympen
(linnen is toegestaan, balletschoentjes niet) of sportschoenen. De kinderen van groep 6 t/m
8 dragen goede sportschoenen die alleen voor binnengebruik bestemd zijn en geen zwarte
of afgevende zolen hebben. Buitenschoenen zijn niet toegestaan!
Op sokken gymmen wordt niet toegestaan i.v.m. de veiligheid. Deze zijn te glad en vormen
een te groot risico op ongevallen.
FIETSGEBRUIK TIJDENS GYM
Voor alle leerlingen geldt dat er geen fiets wordt meegenomen naar de gym. Het lopen met
fietsen in de gymrij is hinderlijk en verkeersonveilig en wij willen graag de veiligheid van uw
kind kunnen blijven garanderen.
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We komen
AFSPRAKEN
na !!

We HELPEN
elkaar !!
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We LUISTEREN
naar elkaar
(en gebruiken
normale taal !!)

L
S

?

IEDEREEN
hoort
ERBIJ !!

OPLOSSINGEN
zoeken doen
we met
WOORDEN !!
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