Obs de Tweemaster
SCHOENER 120
2991 JN BARENDRECHT
TEL. 0180 – 616144

www.obs-de-tweemaster.nl

Een woord vooraf
In deze informatiekalender voor het schooljaar 2020-2021 vindt u de
specifieke, meest praktische informatie voor dit schooljaar.
De algemene informatie over school vindt u in de schoolgids, deze
staat op de website van de school, www.obs-de-tweemaster.nl.
De informatiekalender en schoolgids bevatten alle relevante informatie
over school. Daarnaast verschijnt er 1x in de 4 weken een nieuwsbrief
waarin alle actuele informatie vermeld wordt. Deze nieuwsbrief
ontvangt u per mail.
Mede namens het team, de MR en de AC wens ik iedereen een prettig
schooljaar toe.
Augustus 2020
Marja Faber – directeur

ALGEMEEN
Naam school
Adres
Telefoon
E-mail
Website
Schoolbestuur
Bezoekadres
Postadres
Telefoon
Alg. directeur

: obs De Tweemaster
: Schoener 120
2991 JN Barendrecht
: 0180-616144
: info@obs-de-tweemaster.nl
: www.obs-de-tweemaster.nl

Klachtenmelding meldpunt
vertrouwensinspecteur

: Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
voor PO en VO
: Hakwei 2
2992 ZB Barendrecht
: Postbus 206
2990 AE Barendrecht
: 0180- 642710
: Mw. J.H. Everts – van Driel

Schoolartsendienst
GGD Rotterdam e.o.
Schoolartsencentrum

: Twentestraat 50
3083 BD Rotterdam
010-4806046

Centrum Jeugd en Gezin

: Kruidentuin 8a
2991 RK Barendrecht
010-2010110

Stichting Passend Onderwijs
RiBA 28.05 Ridderkerk,
Barendrecht, Albrandswaard

: Kastanjelaan 18H
2982 CM Ridderkerk
085-7501070
info@swv-riba.nl
www.swv-riba.nl

Vertrouwenspersoon integriteit

: Mevr. R. Kruidenier

Stichting De Overblijf

: Postbus 30
2990 AA Barendrecht
0180-844404
info@deOverblijf.nl

Kinderopvang Kibeo

: 0113-760250
info@kibeo.nl

Inspectie van onderwijs
Vragen over onderwijs

: info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
: 0800-8051 (gratis)

: 0900-1113111 (lokaal tarief)

Landelijke geschillencommissie
: Zwarte Woud 2
Bezoekadres: Gebouw Woudstede 3524 SJ Utrecht
030 - 2809590
info@onderwijsgeschillen.nl

Groepsverdeling 2020-2021

Brain Slingerland – Schoolopleider/begeleider stagiaires.

De groepsverdeling ziet er als volgt uit;
Groep 1/2A– Meliana Bool/Judith Stolk
Groep 1/2B– Laura v. Lammeren/Saskia v.Wees
Groep 3- Lizette Konijnendijk/Ronald Dijksma
Groep 4- Bernadette Hoogvliet
Groep 5- Brian Slingerland
Groep 6- Madelon v. Berkel/Lorraine de Roodt
Groep 7-Amy Spaans
Groep 8-Joyce de Beer/Anke Louwers

Anke Louwers/Bernadette Hoogvliet/Brian Slingerland/
Madelon van Berkel/Saskia van Wees – zij zijn onze bedrijfshulpverleners
en houden hun kennis op peil door het jaarlijks volgen van een
herhalingscursus.

De leerlingbegeleiding wordt intern door leerkrachten gegeven.
Collega’s met speciale taken
Marja Faber – Directeur en eindverantwoordelijk voor de school.
Managementteam bestaat uit Marja Faber, Arlette Boudewijns,
Anke Louwers, Madelon van Berkel en Brian Slingerland.
Arlette Boudewijns – Intern begeleidster van de school. Als intern
begeleidster coördineert zij: de extra hulp/zorg voor leerlingen, de
leerlingbesprekingen en heeft hierover contacten met ouders. Zij onderhoudt
de contacten met RiBA het samenwerkingsverband en speciaal onderwijs. Zij
is maandag, dinsdagochtend en donderdag aanwezig.
Judith Stolk – Vertrouwenspersoon (vertrouwenspersonen zijn beschikbaar
voor kinderen, ouders en teamleden). Zij is woensdag, donderdag en vrijdag
aanwezig.
Joyce de Beer – Techniek-coördinator.
Ronald Dijksma – ICT – coördinator.
Lizette Konijnendijk – Leescoördinator.

Jeannet Lauwers – Administratief medewerkster.
Nita Prooij – Vakleerkracht muziek
Medezeggenschapsraad
Leden van de MR zijn:
Heeley Bröker
lid/voorzitter
Esther den Boer
lid/notulist
Fakhnia Nurzai
lid
Anke Louwers
lid
Judith Stolk
lid
Brian Slingrland
lid
Marja Faber
adviserend lid
Activiteitencommissie
Claudia van Hooft
Cassandra Kersseboom
Judith Stolk

ouder
ouder
ouder
team
team
team
directeur

voorzitter
penningmeester
is vanuit het team AC coördinator

Wilt u meepraten, meedenken, meehelpen, dan is dit een goede manier om
met het onderwijs op onze school kennis te maken. Hierna volgt een korte
opsomming van de activiteiten waaraan u mee zou kunnen doen.
Meer informatie kunt u krijgen van de leden van de activiteitencommissie of
het team.
-leeshulp
-voorlezen
-bijhouden van de schoolbibliotheek
-activiteitencommissie
-hulp in kleutergroepen
-hulp bij excursies/reisjes
-festiviteitenwerkgroep
-themaversiering
-medezeggenschapsraad
-assisteren bij handvaardigheid, tuinieren en koken

Waar staat De Tweemaster voor?
1. Het kind centraal
2. Onderwijs op maat
3. Veilige leeromgeving
4. Aandacht voor alle talenten
5. Toekomstgericht onderwijs
Kernwaarden:
- Op onze school heerst een veilige leer- en werkomgeving.
- Op onze school werken we samen: leerlingen, leerkrachten en
ouders.
- Op onze school hechten we naast de cognitieve vakken, veel belang
aan de sociale competentie en burgerschap, respectvol omgaan met
verschillen.
- Op onze school ontwikkelen leerkrachten zich voortdurend.
Ons onderwijs streeft drie onderwijsdoelen na te weten; het aanleren van
kennis en vaardigheden, burgerschapsvorming en persoonsvorming. We
richten ons op een goed evenwicht tussen deze drie onderwijsdoelen.
Aan het eind van de basisschool zijn onze leerlingen in staat om de stap
naar het Voortgezet Onderwijs te maken en zijn ze tevens voorbereid op de
21ste eeuwse vaardigheden die de huidige en toekomstige maatschappij
van hen verwacht.
Kanjertraining
De Tweemaster hanteert in alle groepen de Kanjertraining. Deze methode is
een compleet programma voor basisscholen op het gebied van sociale
competenties en democratisch burgerschap. Kinderen voelen zich
verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor
de verschillen tussen mensen. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn:
vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid,
ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Kanjertraining is gericht op het bevorderen van sociale veiligheid en een
prettig schoolklimaat.
Meer info vindt u op: www.kanjertraining.nl
Gezonde tussendoortjes en traktaties
Gezond zijn en gezond blijven vinden we erg belangrijk. We stimuleren op
school het eten van fruit en het drinken van water en vruchtensappen tijdens
de pauzes. Ook verzoeken we iedereen om gezonde traktaties door de
jarige uit te laten delen.
Ouders in school
Wij willen graag transparant zijn in de manier waarop we lesgeven. Ouders
worden via ons digitale systeem ‘Ouderportaal van Parnassys’ op de hoogte
gehouden van alles wat er op school en in de klas van hun kind(eren)
gebeurt.
Heeft u zelf vragen of zijn er onduidelijkheden, aarzel dan niet en maak
een afspraak met de leerkracht of met Marja Faber (directeur).
Mobiele telefoons
De volgende afspraken gelden voor wat de mobiele telefoons van de
leerlingen betreft:
• Alle mobieltjes staan uit in school
• De mobieltjes worden voor schooltijd ingeleverd bij de leerkracht en na
schooltijd krijgen de kinderen hun mobiele telefoon weer mee.
• De school is niet aansprakelijk voor de mobiele telefoons van de
leerlingen.
• Wanneer een leerling zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan de
telefoon in beslag genomen worden.
Op school ligt de gedragscode Social Media ter inzage. Deze kunt u ook
vinden op onze website.

Schoolvakanties 2020-2021
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
Juni vakantie
Zomervakantie
1e Schooldag 2021

1e dag
19 oktober
21 december
22 februari
2 april
27 april
3 mei
24 mei
14 juni
16 juli
30 augustus 2021

Schooltijden
Laatste dag
23 oktober
1 januari
26 februari
5 april
14 mei
18 juni
27 augustus

U dient met het plannen van de vakanties rekening te houden met
bovenstaande data. Alleen bij zeer dringende omstandigheden kan van
deze vakanties worden afgeweken. Worden de omstandigheden
veroorzaakt door uw werk, dan moet een werkgeversverklaring bij uw
verzoek worden ingediend. (zie ook de paragraaf over verlof/verzuim).
Studiedagen 2020-2021
Maandag: 26 oktober 2020
Donderdag: 19 november 2020
Vrijdag: 18 december 2020
Maandag: 1 maart 2021
Donderdag: 1 april 2021
Vrijdag: 16 juli 2021

Algemeen
De schooldeuren gaan ’s morgens om 08.20 uur open. Om 08.30 uur
beginnen de lessen.
Schooltijden voor groep 1 t/m 8
Maandag
08.30-14.30u
Dinsdag
08.30-14.30u
Woensdag 08.30-12.30u
Donderdag 08.30-14.30u
Vrijdag
08.30-14.30u
Schoolingangen/schoolplein
De school beschikt over 4 ingangen te weten de hoofdingang, kleuteringang
voorzijde, groep 3 en kleuteringang pleinzijde en groep 4, 5, en 6 ingang
pleinzijde.
De kinderen van groep 1/2A maken gebruik van de kleuteringang aan de
voorzijde. Groep 3 en groep 1/2B komen binnen door de deur op het
“grote” plein. De groepen 4, 5 en 6 komen door de deur bij groep 4 naar
binnen. De groepen 7 en 8 komen binnen door de hoofdingang.
Dringend verzoek aan alle kinderen (en hun ouders) om de ingang te
gebruiken die voor hen van toepassing is.
Fietsen
We hebben weinig ruimte om fietsen te stallen. We verzoeken u dringend
om te bekijken of uw kind echt met de fiets naar school moet. Aan het begin
van het schooljaar wordt met de kinderen besproken op welke plaats ze hun
fiets, indien nodig, kunnen stallen.

Lichamelijke opvoeding/bewegingsonderwijs
Kleuters van groep 1/2A en 1/2B
De kleuters spelen tweemaal per dag buiten. De speelzaal wordt voor
kleutergymlessen en bij slecht weer ter vervanging van buiten spelen
gebruikt. Geef uw kleuter een korte broek, sportbroekje of gympakje en
gymschoenen (liefst zonder veters) mee naar school. De gymspullen worden
in de klas bewaard.
Vergeet u niet in de sportkleding van uw kind zijn/haar naam te zetten.
Het is handig om de gymspullen in een linnen tasjes te doen. Af en toe, in
ieder geval tijdens de vakanties, moet de sportkleding mee naar huis om
gewassen worden.
Gymrooster groep 3 t/m 8
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben elke donderdagochtend gym
in De Driesprong.
Jeugdgezondheidszorg
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar u terecht kunt voor
vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. En voor
advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG is er voor
ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Jeugdarts,
jeugdverpleegkundigen, assistenten en pedagoog zorgen er samen met de
ouders voor dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien.
Bezoek aan het CJG
In groep 2 wordt ieder kind op het CJG uitgenodigd voor het preventief
gezondheidsonderzoek. Naast controle van de groei, ogen en oren
bespreken de assistente en de jeugdarts de ontwikkeling en de gezondheid
van uw kind.

In groep 7 wordt ieder kind door het CJG gewogen en gemeten.
In het jaar dat kinderen negen worden, krijgen zij een herhaling van de
vaccinaties DTP en BMR. Bovendien krijgen meisjes in het jaar dat ze 12 jaar
zijn een oproep van het CJG om zich te laten vaccineren tegen
baarmoederhalskanker. Deze HPV-vaccinatie wordt drie keer gegeven.
De inenting is gratis, maar niet verplicht.
U kunt met uw kind altijd bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts terecht
voor vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Ze geven tips en
adviezen en doen zo nodig onderzoek of verwijzen door naar een specialist.
Gesprekken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts zijn vertrouwelijk.
De jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige neemt deel aan de overleggen
van het Zorg-Advies Team op school, waarin zorgen over de ontwikkeling
van de jongere besproken worden. Dit is in overleg met de ouders.
Hoofdluis
We verzoeken u vriendelijk om zodra u hoofdluis heeft geconstateerd bij uw
kind, dit te melden bij de leerkracht.
Vanuit school worden ouders per mail op de hoogte gebracht van het feit
dat er op school hoofdluis is geconstateerd en hen verzocht om hun
kind(eren) goed hierop te controleren en indien nodig te behandelen.

Ziekmeldingen
Als uw kind ziek is of om een andere reden moet verzuimen, verzoeken wij u
’s morgens voor schooltijd te bellen, zodat de leerkracht weet waarom uw
kind afwezig is. De school is vanaf 07.45 uur te bereiken op 0180-616144.
Is uw kind afwezig en niet ziekgemeld dan nemen wij na 08.45 uur contact
met u op.
Verlof en verzuim
De gronden voor vrijstelling van het onderwijs zijn geregeld in de
Leerplichtwet 1969 (artikelen 5 t/m 15). De in de praktijk belangrijkste
regels worden hieronder weergegeven:
Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat u uw kind niet
zomaar een dagje thuis kunt houden. Een vakantie of lang weekend weg,
buiten de schoolvakanties kan dus in principe niet.
Verlof
Verlof voor bezoek aan arts, tandarts e.d. kan door de leerkracht worden
verleend.
Andere vormen van verlof kunnen slechts worden verleend door de directie
na indiening van een door de ouder ingevuld, speciaal daarvoor bestemd
formulier. Dit formulier is op school verkrijgbaar bij Marja Faber, de
directeur.
We onderscheiden drie soorten verlof:
A. Verlof wegens gewichtige omstandigheden.
Dit is vrij zijn van school voor een halve of een hele dag in verband met een
gewichtige gebeurtenis. (geen vakanties, c.q. weekendjes weg)
Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:
• Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten
de lesuren kan geschieden.
• Verhuizing.
• Bijwonen van huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad.

•
•

Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten.
Ambts- of huwelijksjubilea van ouders of grootouders.

Dit in overleg met en ter beoordeling van de directeur van de school.
B. Vakantieverlof
Extra vakanties alleen na toestemming van de directeur van de school. In
principe worden vakanties buiten de schoolvakantie niet toegestaan.
Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten
hoogste tien schooldagen.
U dient dit schriftelijk aan te vragen, wel kunt u vooraf een gesprek met de
directeur aanvragen om uw verzoek toe te lichten.
•
•

Vakantieverlof wordt niet verleend de eerste twee lesweken van het
nieuwe schooljaar.
Werkgeversverklaring dan wel in voorkomende gevallen een
verklaring van een arts of maatschappelijk werk is noodzakelijk.

Het verzoek tot verlof moet zes weken van tevoren aangevraagd worden.
Indien verlof wordt gevraagd voor meer dan tien schooldagen per
schooljaar, beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente Barendrecht.
C. Verlof voor religieuze feest- en gedenkdagen
De leerplichtwet staat toe dat een leerling zijn godsdienstige verplichtingen
vervult, ouders/verzorgers moeten dit uiterlijk twee dagen van tevoren aan
de school laten weten.
Ongeoorloofd verzuim
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van
ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders (of kinderen van 12 jaar en
ouder) kan proces-verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in die
gevallen een geldboete opleggen.
Ook het (regelmatig) te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim en
moet gemeld worden bij de leerplichtambtenaar.

Voor-, na en tussenschoolse opvang
De Tweemaster biedt in het gebouw de mogelijkheid voor voor-, tussen- en
naschoolse opvang.
De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door Kibeo. Vanaf
1 januari 2018 bieden we volledige dagopvang voor kinderen van
0 – 12 jaar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website
www.kibeo.nl – telefoon 0113-760250
Continurooster – tussenschoolse opvang Stichting De Overblijf
Vanaf 1 januari 2019 werken wij volgens het continurooster, dit betekent
dat alle kinderen tussen de middag op school blijven.
Stichting De Overblijf organiseert de tussenschoolse opvang. De kosten
komen voor rekening van school en worden betaald van de
werkdrukverminderingsgelden vanuit het Ministerie.
Voor meer informatie over Stichting De Overblijf verwijzen we u naar
www.deoverblijf.nl – telefoon 06-33697150
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Alle feesten; zoals Sint, Kerst,
excursies, schoolreis, voorjaarsontbijt, pleinfeest e.d. worden door de
activiteitencommissie betaald van de ouderbijdrage. U begrijpt dat het dus
erg belangrijk is dat alle ouders de eenmalige jaarlijkse bijdrage betalen.
De activiteitencommissie en de MR leggen jaarlijks in een openbare
vergadering, verantwoording af over het gevoerde beleid.
Een kascontrolecommissie controleert jaarlijks de boekhouding van de
penningmeester. De eenmalige jaarlijkse ouderbijdrage is € 60,=, dit is
inclusief het schoolreisje. Via de penningmeester krijgt u middels de
schoolmail of schoolapp een betaalverzoek. Tevens is het mogelijk om in
termijnen te betalen. U kunt ook zelf het bedrag overmaken naar
NL 51 INGB 0003465688 t.n.v. MR Tweemaster Barendrecht. Vermeld bij
betaling steeds de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin
uw kind zit.

Verzekeringen
Stichting OZHW voor PO&VO heeft voor alle leerlingen een
scholierenongevallen verzekering afgesloten. De verzekering biedt dekking
tijdens het gaan naar en komen uit school alsmede alle in schoolverband te
houden activiteiten bv. sportdagen, excursies, kampdagen, pleinfeest e.d.
Voor alle duidelijkheid: brillen, mobiele telefoons, schoeisel, kleding e.d.
vallen niet onder deze verzekering.
De school is ook nooit aansprakelijk voor het kwijtraken van of schade aan
spullen die uw kind ongevraagd mee naar school neemt. Denk hierbij ook
aan bijv. sieraden, mobiele telefoons. Dit alles geldt ook voor
aansprakelijkheidsschade. Voorwaarde voor uitkering van de verzekering is
dat uw eigen verzekering de schade niet vergoedt. De school is niet
aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Het is
dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten hebben.

