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Voorwoord  

 

Voor u ligt de Schoolgids van OBS Koningin Emma. Met deze schoolgids informeren wij u               

over onze school en geven wij antwoord op de meest gestelde vragen van ouders en               

verzorgers. De gids wordt jaarlijks op onze website vernieuwd en is voor alle             

belangstellenden via onze site te downloaden.  

  

In de loop van het schooljaar krijgt u aanvullende informatie over allerlei schoolzaken via de               

tweewekelijkse nieuwsbrief. Deze staat uiteraard ook op onze website www.emmaschool.nl.          

Indien nodig informeren wij u door middel van extra mailberichten.  

  

  

Marga Duijn  

Meerscholen Directeur  

Kindcentrum Koningin Emma  

 

en  

 

Renate van den Noort 

Locatiedirecteur 

Kindcentrum Koningin Emma 
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1. De school  

  

OBS Koningin Emma is de enige openbare basisschool in de wijk Het Spiegel in de gemeente                

Bussum met ongeveer 400 leerlingen. Sinds dit schooljaar zit de school met alle groepen              

samen in één schoolgebouw, waarbij we ook samenwerken met de Kinderopvangorganisatie           

SKBNM (Stichting Kinderopvang Blaricum, Naarden en Muiden) als een Kindcentrum. Het           

team bestaat uit circa 35 personeelsleden, waaronder de directie, zorgspecialisten,          

conciërge en administratief medewerker.  

 

De Koningin Emmaschool valt, met 23 andere scholen, onder het bestuur van de Stichting              

Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. De werknaam van de stichting is Talent Primair (voor             

meer informatie, zie paragraaf 3.11).  

   

1.1 De directie en de schoolorganisatie 

De directie  

De directie bestaat uit twee leden, te weten een meerscholendirecteur en een            

locatiedirecteur. De meerscholendirecteur is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de         

financiën en het onderwijskundig beleid. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor het           

uitvoerende werk op de school, contacten met ouders en omgeving en communicatie. Zij             

hebben nauw contact met elkaar en stemmen hun werkzaamheden goed op elkaar af. 

Zij hebben via een vast vergaderschema regelmatig overleg met de groepsleerkrachten, de            

bouwcoördinatoren en de intern begeleiders.  

 

De schoolorganisatie  

De directie overleggen met de leerkrachten via team- en bouwvergaderingen. De           

bouwvergaderingen zijn opgedeeld in de onderbouw- en bovenbouw. De onderbouw bestaat           

uit de leerkrachten van de groepen 1/2 t/m groepen 4 en de bovenbouw bestaat uit de                

leerkrachten van de groepen 5 t/m 8. Deze bouwvergaderingen worden voorbereid en            

geleid door de bouwcoördinator. De twee bouwcoördinatoren vormen samen met de directie            

het managementteam van de school en voeren wekelijks overleg.  

Daarnaast is er overleg met de intern begeleiders. Er is een intern begeleider voor de               

onderbouw en een intern begeleider voor de bovenbouw.  

 

De intern begeleiders ondersteunen de groepsleerkrachten mbt de leerlingenzorg en zij zijn            

op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Zij hebben een ondersteunende en              

adviserende rol mbt de onderwijskwaliteit van de school. Het zorgteamoverleg (directie en            

intern begeleiders) vindt een keer in de drie weken plaats.  

Er zijn ook stuurgroepen op inhoudelijke thema’s die beleidsvoorbereidend werk verrichten           

voor het managementteam. Er is o.a. een stuurgroep PBS (Positive Behavior Support) en             

een stuurgroep de Noordwijkse Methode.  
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2. Waar staat de school voor  

2.1 Onze kernwaarden, missie en visie  

  

Onze missie is: Samen Talenten Ontdekken. 

De onderwijskundige kernwaarden van onze school zijn:  
talentontwikkeling, eigenaarschap, actief leren en plezier  

Waarom deze kernwaarden?  

  

Talentontwikkeling  

We streven er als school naar om ontplooiingskansen van onze leerling te vergroten. Ons              

doel is om iedere leerling zijn talent te laten ontdekken en ontwikkelen.  

 

Eigenaarschap  

We leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dit vraagt om mensen die zich              

snel aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden en die de kennis en            

vaardigheden verwerven die nodig zijn om hierin goed te kunnen functioneren. De huidige             

samenleving heeft mensen nodig die competent zijn om levenslang te blijven leren. Wij             

willen onze kinderen leren hoe zij zelf verantwoordelijk kunnen worden voor hun eigen             

leerproces.   

 

Actief leren  

Op onze school gaan we uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Door een              

breed aanbod van leeractiviteiten binnen een bepaald thema zijn kinderen beter in staat te              

begrijpen en te onthouden wat ze leren.  

 

Plezier  

Plezier is in onze ogen de eerste basisvoorwaarde voor leren, zodat onze leerlingen zich ten               

volle kunnen ontwikkelen.   
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2.2 Positive Behavior Support  

  

De kernwaarden van onze school ten aanzien van ons pedagogisch klimaat zijn            

vertrouwen, zorgzaamheid, verantwoordelijkheid en eigenheid.  

  

Een goede schoolsfeer vinden we erg belangrijk. We willen, dat iedereen met plezier naar              

onze school gaat en zich daar bovenal veilig voelt. Daarom hanteren wij duidelijke             

gedragsverwachtingen. Dit wordt ondersteund met onze werkwijze vanuit Schoolwide         

Positive Behavior Support (PBS).   

  

PBS is een preventieve aanpak gericht op gedrag. Het heeft als doel om schoolbreed en               

vanuit gedeelde waarden een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in              

staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. PBS richt zich op het               

versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Dit gebeurt door             

onze kernwaarden vertrouwen, zorgzaamheid, verantwoordelijkheid en eigenheid te vertalen         

naar concrete gedragsverwachtingen voor alle ruimtes van de school, dit gedrag actief aan             

te leren en systematisch te waarderen en belonen.   

Door de school hangen posters waarop ‘Heppie’ onze PBS-kernwaarden uitbeeldt.  

 

Groepsvorming  

De eerste 8 weken van ieder nieuw schooljaar staan in het teken van groepsvorming. In de                

klas worden extra activiteiten georganiseerd die erop gericht zijn de kinderen elkaar            

(opnieuw) te leren kennen. Als leerlingen elkaar beter kennen worden vooroordelen vaak            

weggenomen en ontstaat er een sfeer van vertrouwen waarin het samenwerken goed kan             

verlopen.   

  

Gedragslessen  

In alle klassen krijgen de leerlingen gedurende het hele schooljaar lessen waarin zij leren              

wat de gedragsverwachtingen zijn voor alle ruimtes in de school, zowel in de klas als               

daarbuiten. Alle gedragsverwachtingen zijn gekoppeld aan één of meer van de kernwaarden            

van onze school. De lessen zijn zeer uiteenlopend. Zo leren de kinderen wat de              

verwachtingen zijn rondom het ophangen van jassen en tassen tot aan de werk- en              

luisterhouding die van kinderen verwacht wordt in de klas. Gedurende het schooljaar wordt             

ingespeeld op zaken die spelen in de school of in een specifieke groep. Lessen die hierbij                

aansluiten worden zonodig herhaald. Ieder schooljaar komen dezelfde lessen aan bod           

(aangepast aan de leeftijd van de betreffende groep leerlingen).  

  

Sociale veiligheidslessen  

Pestpreventie op de Emmaschool hebben wij vertaald naar sociale veiligheidslessen. We           

spreken in deze lessen met de kinderen niet over pesten, maar over ongewenst gedrag.              

Ieder schooljaar worden de sociale veiligheidslessen gegeven. Onderwerpen die tijdens de           

lessen aan bod komen zijn zorgzaamheid en respect, het verschil tussen gewenst en             
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ongewenst gedrag, roddelen, (niet) respectvol taalgebruik en cyberpesten (in de          

bovenbouw). We werken vanuit het motto ‘wat je aandacht geeft groeit’. De kinderen leren              

consequent te reageren op ongewenst gedrag middels de driestap routine stop-loop-praat.           

Naast de lessen sociale veiligheid krijgen de kinderen gedurende het schooljaar ook les             

vanuit onze methode SOEMO, gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling.  

  

Bekrachtigen van gewenst gedrag  

PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag. Het doel hiervan is dat het laten zien                 

van gewenst gedrag voor kinderen een vaste gewoonte wordt. Op school bekrachtigen we             

goed gedrag door het geven van complimenten. Een compliment kan in iedere ruimte in en               

rondom de school uitgedeeld worden, door de eigen leerkracht of een ander teamlid.             

Gedurende het schooljaar wordt in alle klassen geoefend met het leren geven en leren              

ontvangen van complimenten. Kinderen worden zich bewust van elkaars en hun eigen            

gedrag en leren elkaar hier, op een positieve manier, op aan te spreken.  

Naast het geven van complimenten wordt af en toe een Emmamunt uitgedeeld aan een              

individuele leerling of groepje leerlingen. De munt kan worden uitgedeeld door de eigen             

leerkracht of een ander teamlid. Het moment waarop een munt ontvangen wordt blijft altijd              

een verrassing. Hiermee wordt de intrinsieke motivatie van leerlingen gestimuleerd. De           

ontvangen munten worden in iedere klas in een pot bewaard. De munten worden gespaard              

voor het groepsbelang; een beloning voor de hele klas.  

  

Incidenten Registratie  

Incidenten die zich voordoen onder schooltijd worden geregistreerd in een hiervoor speciaal            

ontworpen systeem, genaamd SWIS™ Suite. Het doel hiervan is om op een efficiënte,             

betrouwbare manier informatie over gedragsincidenten en gewenst gedrag te verzamelen.  

Op deze manier krijgt de school inzicht in gedrag trends op school-, klas- en/of              

leerlingniveau. Via het programma is direct te zien wat er op school gebeurt en wat               

risicovolle ontwikkelingen zijn. Aan de hand van de data worden interventies ingezet op             

school-, klas- en/ of leerlingniveau.  

Als uw kind opvalt in het systeem, wordt u uitgenodigd voor een gesprek om de data en een                  

plan van aanpak te bespreken.  

  

Ouderbetrokkenheid  

Om de ouderbetrokkenheid rondom PBS te vergroten hebben we een ouder denktank            

opgericht. In deze ouder denktank zitten ouders die meedenken over het beleid rondom             

PBS. De focus hierbij is hoe we PBS meer onder de aandacht van onze ouders krijgen. 
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3. De organisatie  

3.1 Het volgen van de leerlingen  

  

3.1.1 Het leerlingvolgsysteem  

Vanaf het moment dat uw kind op school komt, wordt de individuele ontwikkeling van uw               

kind gevolgd en vastgelegd. Hierbij worden de verschillende ontwikkelgebieden gevolgd.          

Hoe is b.v. het contact met de medeleerlingen en leerkracht(-en), waar ligt de interesse,              

hoe leerbaar is het kind, hoe is de motorische ontwikkeling, de sociaal- en emotionele              

ontwikkeling, de creatieve ontwikkeling etc. Veel wordt hierbij vastgelegd in ons digitale            

leerlingvolg- en registratiesysteem Parnassys. O.a. de resultaten van de Cito- en           

methodetoetsen voor de vakgebieden lezen, spelling, rekenen & wiskunde en begrijpend           

lezen worden hier vastgelegd maar ook de groepsplannen waarin het gedifferentieerd           

onderwijsaanbod voor de hele groep staat beschreven. Bij de kleuters gebruiken we ook een              

aparte observatielijst.   

De informatie van de leerling is beschikbaar voor de ouders van het betreffende kind. Indien               

u behoefte heeft aan inzage van dit dossier kunt u een afspraak maken met de leerkracht of                 

een lid van het zorgteam en kunt u het dossier op school inzien. De informatie is niet                 

beschikbaar voor derden.  

 

  

3.1.2  Rapportage  

Het rapport laat de vorderingen van elk kind zien. De kinderen krijgen vanaf groep 3 twee                

keer per jaar een rapport mee. Het eerste rapport in januari/ februari, het tweede rapport               

vlak voor de zomervakantie. Kinderen in de kleuterklas krijgen aan het einde van het              

schooljaar hun rapport.  

 

  

3.1.3  Zorgverbreding  

De zorgverbreding aan de leerlingen is onderverdeeld in vijf niveaus, de zogeheten            

zorgniveaus.  

  

Niveau 1: Algemene zorg door de groepsleerkracht  

We maken gebruik van groepsplannen. Daarin beschrijven we het gedifferentieerd          

onderwijsaanbod voor de hele groep. De intern begeleider volgt de ontwikkeling van de             

groep en maakt trendanalyses om ontwikkelingen op schoolniveau te signaleren en te            

sturen. Samen met de directeur voert zij 2 keer per jaar groepsvoortgangsgesprekken            

(groepsbespreking) met de groepsleerkrachten.  
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Niveau 2: Extra zorg in de groep  

De leerling heeft specifieke onderwijsbehoeften op pedagogisch of didactisch gebied. De           

leerkracht beschrijft hierbij de acties in het groepsplan waarin stapsgewijs beschreven staat            

wat de specifieke (onderwijs)doelen voor het kind zijn en hoe ze bereikt gaan worden. De               

acties worden altijd besproken met de leerling en de ouders.  

  

Niveau 3: Extra zorg op schoolniveau door interne deskundigen  

Als een kind meer extra zorg nodig heeft dan de groepsleerkracht kan bieden, meldt de               

groepsleerkracht het kind aan bij de intern begeleider. De intern begeleider neemt, zo             

nodig, aanvullend pedagogisch en/of didactisch onderzoek af, observeert in de klas,           

analyseert de gegevens en het dossier en stelt op basis van de resultaten een              

handelingsplan op. Daarin staat nauwkeurig beschreven wat de onderwijsdoelen voor het           

kind zijn en welke maatregelen we nemen om deze doelen te bereiken. Uiteraard gebeurt dit               

in nauw overleg met de ouders.  

  

Niveau 4 : Het raadplegen van externe deskundigen/ aanvraag MDO/ overleg           

in het ZAT  

Soms is het nodig externe deskundigen te raadplegen. Hiervoor hebben we op school             

verschillende contacten: het samenwerkingsverband Unita met uitgebreide expertise en         

professionals op alle gebieden, het Zorg Advies Team (ZAT) waarin o.a.  

schoolmaatschappelijk werk en schoolarts. Uiteraard is ook hierover altijd overleg met de            

ouders en toestemming nodig om een MDO (Multi Disciplinair Overleg) aan te vragen of de               

leerling in het ZAT te bespreken. Ouders kunnen zelf ook altijd op eigen initiatief een               

externe deskundige raadplegen.  

  

Niveau 5: Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs  

Als het voor het welzijn van het kind niet meer verantwoord is om op een reguliere                

basisschool te blijven, of als een veilig ontwikkelklimaat voor de groep onder druk komt,              

volgt plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs.  

  

Het beleid op onze school is om de leerlingen zoveel mogelijk te helpen op een wijze die                 

aansluit bij de mogelijkheden en de behoeften van ieder afzonderlijk kind, passend binnen             

de mogelijkheden van de school.  

  

  

3.1.4  Remedial Teaching  

Vanaf schooljaar 2016-2017 is er op onze school formatieruimte voor Remedial Teaching            

(RT). RT kan geboden worden aan leerlingen die ondanks het reguliere lesaanbod en extra              

zorg in de groep een achterstand hebben op één of meer vakgebieden. Een leerling wordt               

aangemeld voor de RT door de groepsleerkracht. In overleg met de intern begeleider wordt              

vervolgens bepaald of een leerling in aanmerking komt voor RT. U kunt hierover meer lezen               

in het beleid ‘Remedial Teaching’ op onze website.  
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Daarnaast hebben we de Emmagroep, een RT-HB groep. HB staat voor Hoog Begaafdheid.             

Leerlingen die meer uitdaging aankunnen, maar ondanks de begeleiding in de klas tegen             

moeilijkheden aanlopen, kunnen door de leerkracht worden aangemeld voor de RT-HB. In            

overleg met de intern begeleider wordt bepaald of de leerling in aanmerking komt voor de               

RT-HB. U kunt hierover meer lezen in het beleid ‘RT-HB’ op onze website.  

 

 

 

  

 

3.2 Passend Onderwijs  

  

Ouders van een kind met speciale onderwijsbehoefte, kunnen n.a.v. de wet Passend            

Onderwijs een beroep doen op de zogenaamde onderwijs zorgplicht die ieder schoolbestuur            

heeft. Deze zorgplicht waarborgt dat ieder kind een passend onderwijsaanbod moet kunnen            

krijgen. 

Om de zorgplicht waar te kunnen maken werken alle scholen van Talent Primair - en               

daarmee ook onze school - samen in het samenwerkingsverband UNITA. Alle scholen en             

schoolbesturen, die hierbij aangesloten zijn, werken samen aan een dekkend          

onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd in onze regio op basis van het              

ondersteuningsprofiel van elke school.  

De aanpak hiervan is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.           

Dit ondersteuningsplan en andere informatie van het samenwerkingsverband kunt u vinden           

op de website van het samenwerkingsverband: www.swvunita.nl  

10 

http://www.swvunita.nl/


 

De intern begeleider van de school kan u nader informeren over de taakstelling en de               

mogelijkheden van het samenwerkingsverband.  

  

Naar de praktijk  

Uitgangspunten van het ondersteuningsprofiel zijn:  

● Het kind staat centraal  

● Het samenwerkingsverband ondersteunt en faciliteit leerkrachten en scholen  

● Ouders zijn belangrijke partners  

● Geen kind tussen wal en schip, voor elk kind een passende plek in het onderwijs  

● Goede samenwerking tussen o.a. speciaal en regulier onderwijs, voortgezet         

onderwijs, gemeenten en alle instanties die in het belang van onze leerlingen            

activiteiten ontplooien.  

  

Passend onderwijs is een manier van denken waarbij de mogelijkheden van de leerling             

voorop staan in plaats van de beperkingen. Niet de vraag " wat heeft dit kind?" maar " wat                  

heeft dit kind nodig" staat centraal.  

  

Elke school heeft de plicht te onderzoeken, of zij kinderen met intensieve            

onderwijsbehoeften, een passend onderwijsaanbod kunnen bieden. Wanneer dit niet op de           

school van aanmelding is, zoekt de school gezamenlijk met de ouders naar een passende              

school. School kan hierbij ondersteuning vragen bij het samenwerkingsverband UNITA. Een           

kind met intensievere onderwijsbehoeften dan in de basis op onze school wordt geboden,             

kan in aanmerking komen voor ' extra ondersteuning' . Deze 'extra ondersteuning' wordt             

binnen Passend Onderwijs vormgegeven middels arrangementen. De aanvraag van deze          

arrangementen lopen via het loket van het samenwerkingsverband Unita. Op de website            

van het samenwerkingsverband is de manier van werken en het ondersteuningsaanbod           

beschreven.  

  

  

3.3  Onderwijsactiviteiten  

3.3.1  Het tussendoortje rond 10.00 uur ‘s ochtends en de lunchpauze 

In de loop van de ochtend zitten de leerlingen rond 10.00 uur bij elkaar en eten/drinken                

wat. I.v.m. het continurooster lunchen alle kinderen ook op school. Het is voor de leerlingen               

belangrijk dat u een gezond en verantwoord tussendoortje en lunch meegeeft aan uw kind.              

Donderdag is onze fruitdag. Alle kinderen nemen die dag een stukje fruit mee. Bij voorkeur               

nemen de kinderen natuurlijk alle dagen een stukje fruit mee.  

Koolzuurhoudende dranken vallen niet onder de noemer ‘gezond en verantwoord’ en worden            

daarom niet toegestaan. Ook koek en snoep vinden wij niet verantwoord. Wilt u de beker en                

trommel van uw kind alstublieft duidelijk voorzien van naam?  
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3.3.2  Verjaardag vieren   

Als de leerlingen jarig zijn mogen ze hun groepsgenoten trakteren. Voor de groepsgenoten             

is het van belang om een zo gezond mogelijke traktatie te krijgen. Op internet kunt u vele                 

goede suggesties vinden.  

Denkt u ook aan de leerlingen met een allergie? Informeer even bij de leerkracht of er                

alternatieven zijn voor deze leerlingen. Ook mogen de jarigen de “groepen rond“ om aan de               

leerkrachten iets uit te delen.  

  

De leerkrachten vieren hun verjaardagen op geheel eigen wijze. Dit zal dan ook per              

schooljaar verschillen.  

  

3.3.3 Bewegingsonderwijs  

De kleuters krijgen les in het speellokaal. 

De kleuters gaan in hun ondergoed gymmen en dragen eenvoudige gymschoenen met            

klittenband (geen balletschoentjes). We vragen u de gymschoenen de eerste schooldag aan            

de leerlingen mee te geven. De schoenen blijven gedurende het gehele jaar op school.  

De leerlingen van de andere groepen krijgen les in de gymzaal. Ze dragen tijdens de gymles                

een gymbroekje met T-shirt (of een gympakje) en gymschoenen. I.v.m. ruimtegebrek aan            

de kapstokken en uit hygiënisch oogpunt vragen wij de leerlingen hun gymtas mee naar              

huis te nemen. Het dragen van gymschoenen tijdens de gymles voorkomt ongemak zoals             

voetwratten en zijn daarom noodzakelijk schoeisel. De gymschoenen mogen geen zwarte           

zool en/of gladde zool hebben. Het is belangrijk om de gymkleding van uw kind te voorzien                

van de naam.   

3.3.4  Natte gymlessen  

De groepen 7 en 8 krijgen vanaf 2018/2019 per schooljaar zes natte gymlessen in het               

zwembad De Zandzee. De gemeente subsidieert deze activiteit. Dit jaar zullen deze lessen in              

het het voorjaar plaatsvinden. Zij krijgen dan verschillende zwemactiviteiten onder          

begeleiding zweminstructeurs. 
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3.3.5  Andere sportieve activiteiten  

Naast de gymlessen worden er verschillende sportactiviteiten georganiseerd in         

schoolverband. Bij de organisatie zijn verschillende leerkrachten betrokken.  

De school doet mee aan de sportdag Koningsspelen. Tevens neemt de school deel aan              

bijvoorbeeld het schoolvoetbaltoernooi en de school-schaakkampioenschappen van       

Naarden/Bussum.  

Vanuit de Oudervereniging worden er ook nog diverse sportieve activiteiten georganiseerd           

(o.a. de avondvierdaagse).  

  

3.3.6  Excursies  

In de loop van het schooljaar worden diverse excursies georganiseerd, die zoveel mogelijk             

aansluiten op en bijdragen aan het onderwijs in de groep. Voor zover bekend staan de               

excursies in de Jaarkalender vermeld. Voor het vervoer van de leerlingen tijdens deze             

excursies wordt veelal een beroep gedaan op ouders. Hiervoor gelden de volgende            

veiligheidsregels: Leerlingen die meerijden met een ouder moeten gebruik kunnen maken           

van een veiligheidsriem. Ouders die kinderen vervoeren moeten een         

ongevallen/inzittendenverzekering hebben.  

 

Leerlingen mogen alleen op de voorbank vervoerd worden als:  

• ze de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben  

• ze minimaal 1,50 m lang zijn  

• in alle gevallen moet gebruik gemaakt worden van de veiligheidsriem  

• leerlingen mogen nooit bij elkaar op schoot zitten en nooit in de achterbak vervoerd              

worden  

  

3.3.7  Schoolreisjes  

Elk jaar gaan alle groepen op stap. Afhankelijk van de groep waar het kind in zit, varieert de                  

bestemming en duur. Jaarlijks worden bestemming en inhoud door het team vastgesteld. De             

ouders wordt om een financiële bijdrage gevraagd.  

Voor zover bekend staan de schoolreisjes in de Jaarkalender vermeld. Ook in het             

Maandelijks Emma Bulletin worden de data t.z.t. vermeld.  

Op onze nieuwe website vindt u onder de tab “Ouderportaal” de kosten van de schoolreisjes               

en kamp.  

 

3.3.8  Schoolkamp groepen 6  

Aan het eind van het schooljaar gaat groep 6 twee dagen op kamp naar het Eindhoven                

museum. De leerlingen zullen daar 24 uur leven in de Prehistorie (de Vroege IJzertijd). Ter               

voorbereiding van het kamp worden de twee weken hieraan voorafgaand speciale lessen en             

activiteiten georganiseerd in de klas. Tijdens het kamp ervaren de leerlingen hoe het was              

om te leven in de Vroege IJzertijd. In circuitvorm doorlopen ze allerlei activiteiten, zoals              

houthakken, speer werpen, kano varen, brood vakken en vuur maken. De kinderen slapen             

die nacht in een boerderij op bedjes van stro. Naast het leerzame karakter van dit kamp is                 
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het tevens een leuke afsluiting van het schooljaar. Aan ouders wordt, in de loop van het                

schooljaar, om een financiële bijdrage gevraagd voor het kamp.  

 

3.3.9  Schoolkamp en musical (groepen 8)  

Schoolkamp  

Aan het begin van het schooljaar, in september, gaan de groepen 8 voor een week               

(maandag tot en met vrijdag) op schoolkamp naar Schiermonnikoog. Het kamp is vooral             

bedoeld als een kennismakingsactiviteit voor de leerlingen en de leerkrachten. Tijdens het            

kamp worden een aantal activiteiten georganiseerd, zoals een speurtocht en wadlopen. De            

ouders wordt gevraagd om een financiële bijdrage.  

  

Musical  

Aan het eind van het schooljaar wordt door de groepen 8 een afscheidsmusical uitgevoerd              

voor alle leerlingen van de school en hun ouders.  

  

  

3.3.10  Sinterklaas  

Ieder jaar wordt de verjaardag van Sinterklaas op school gevierd (zie Jaarkalender). De             

goedheiligman komt op deze dag onze school bezoeken met zijn Pieten. Hij neemt dan              

natuurlijk pepernoten en cadeautjes mee. Om Sint te helpen met zijn drukke            

werkzaamheden zullen de groepen 5 t/m 8 zelf een cadeautje kopen en een surprise maken.  

  

3.3.11  Kerst  

In de kersttijd wordt aandacht besteed aan aspecten als gezelligheid, warmte, licht en             

vrede. Er is ruimte en respect voor ieders persoonlijke beleving rond dit feest. Op de               

donderdagavond voor de kerstvakantie vindt het gezamenlijke kerstdiner plaats.  

  

 

3.3.12  Projecten  

In de loop van het schooljaar worden de volgende projecten georganiseerd: de            

Kinderboekenweek en een schoolbreed project (sociaal of cultureel). Meer informatie over de            

projecten komt in het tweewekelijkse Emma Bulletin te staan. De data staan in de              

Jaarkalender.  
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3.4 Organisatorische zaken  

 

3.4.1 Medicijngebruik  

Sommige leerlingen gebruiken medicijnen en ouders vragen in bepaalde gevallen aan de            

leerkracht hierop toe te zien, dan wel medicijnen bij het kind toe te dienen. Dit kan alleen                 

indien u officieel hiertoe een schriftelijk verzoek indient bij de leerkracht met omschrijving             

van de te gebruiken medicijnen en de frequentie waarmee het medicijn dient te worden              

toegediend.  

  

 

3.4.2 Ziekmelding  

Als uw kind ziek is of anderszins niet naar school kan komen, wordt u verzocht dit aan                 

school te melden. Dit kan telefonisch (ook via het antwoordapparaat) vanaf 08.00 uur ’s              

ochtends via het telefoonnummer van school. 

Als u uw kind niet heeft afgemeld zal de leerkracht contact met u opnemen.  
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3.4.3  Vervanging bij ziekte  

Meestal lukt het om vervanging voor zieke leerkrachten te vinden. Mocht vervanging van             

buiten of intern schuiven echter niet lukken, dan verdelen wij in principe de leerlingen over               

andere groepen of geven ze noodgedwongen vrij, met de mogelijkheid tot opvang op             

school. Groepen hebben nooit meerdere dagen achtereen vrij. Leerkrachten van andere           

groepen vallen bij toerbeurt in, terwijl hun leerlingen vrij zijn.  

 

 

  

 

3.4.4  Verkeer rondom de school  

Rondom school zijn er zeer beperkte mogelijkheden om uw auto te parkeren. Wij vragen              

dan ook of u  

• uw kind zo veel mogelijk op de fiets/ lopend naar school kunt brengen en halen.  

• (bak-)fietsen zoveel mogelijk aan de zijkant op de stoep parkeert zodat kinderen            

veilig over de stoep kunnen (voor de school zijn speciale parkeerplaatsen voor            

bakfietsen) 

• opa’s/ oma’s/ oppasouders vraagt met alle parkeerregels rekening te houden 

• fietsen van de kinderen in de fietsenstalling achter de school te plaatsen 

• fietsen op de stoep en het schoolplein is niet toegestaan  

  

Parkeren rond de school 

Voor de veiligheid is het belangrijk, dat iedereen die kinderen naar school haalt en/of brengt               

zich aan de verkeersregels houdt.  

 

De auto parkeren op de stoepen voor de school is niet toegestaan. Wij verzoeken u rekening                

te houden met de omwonenden en uw auto niet te parkeren voor de tuin uitgangen en                

parkeer uitritten.  

Graag wijzen wij u op de folder “Veilig naar school”, samengesteld door Gemeente Bussum,              

Politie en ouders van de OBS koningin Emma.  

  

 

3.4.5  Ontruimingsplan  

In overleg met de brandweer is er een ontruimingsplan opgesteld. Twee keer per jaar wordt               

er met de kinderen geoefend door de school te ontruimen. In iedere klas hangt een               

plattegrond van de vluchtroutes/nooduitgangen in de school. Eén van de twee           

ontruimingsoefeningen staat in de jaarkalender vermeld. De overige ontruimingsoefeningen         

zijn niet bekend bij u als ouder en bij de leerkrachten. Dit om het team en de kinderen goed                   

voor te bereiden op onverwachte situaties.  
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3.4.6  Schoolfotograaf  

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf op school. Via de nieuwsbrief wordt de exacte               

datum doorgegeven.  

  

 

 3.4.7   Gevonden voorwerpen  

Om te voorkomen dat u iets kwijt raakt, raden wij u aan de kleding van uw kind zoveel                  

mogelijk te merken en van lusjes te voorzien. De gevonden voorwerpen worden op een              

centrale plek verzameld nl in de houten kist in de centrale hal. 

Kostbare voorwerpen en fietssleutels worden doorgaans afgeleverd bij de administratie.  

  

Voor iedere vakantie worden de gevonden voorwerpen voor de ouders nog eenmaal ten toon              

gespreid in de centrale ruimtes alvorens dit (na iedere vakantie) naar een goed doel wordt               

gebracht.  

  

 

3.4.8 Wijzigingen doorgeven gegevens leerlingen  

Wanneer er wijzigingen zijn in de gegevens van de leerlingen (bijvoorbeeld adres, dokter,  

06-nummers) wilt u deze dan doorgeven aan de administratie. Het is belangrijk, dat de              

school ook over correcte 06-nummers en e-mailadressen beschikt.  

  

  

3.5 Contact met directie, zorgteam en leerkrachten   

  

3.5.1  Omgekeerd oudergesprek  

Komend schooljaar zullen voor het eerst omgekeerde oudergesprekken plaatsvinden. Deze          

gesprekken vinden plaats in de eerste weken van het nieuwe schooljaar. In deze             

gesprekken zal de informatie, die de leerkracht over uw kind te horen heeft gekregen              

tijdens de overdracht, met u besproken worden. In dit gesprek krijgt u ook de kans om de                 

leerkracht aanvullende informatie over uw kind te verschaffen en samen te bespreken wat u              

beiden van dit schooljaar verwacht.   

  

  

3.5.2  Informatieavonden  

In de weken na de omgekeerde oudergesprekken worden voor de ouders informatieavonden            

gehouden. U maakt kennis met de nieuwe leerkracht van uw kind. Tijdens deze avond geeft               

de leerkracht informatie over de leerstofinhoud van het leerjaar en de algemene gang van              
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zaken op school. Ook kunnen er tijdens deze avonden groepsouders gekozen worden.            

Uiteraard biedt de informatieavond u ook de gelegenheid nader kennis te maken met de              

andere ouders uit de groep.  

  

 

3.5.3    Rapporten en contactavonden  

In februari ontvangen de leerlingen hun eerste rapport. Hierop volgend vinden           

oudergesprekken plaats, waarin het rapport besproken zal worden. In juli ontvangen de            

leerlingen hun tweede rapport. Indien leerkracht en/ of ouder dit gewenst vindt bestaat de              

mogelijkheid om ook over het tweede rapport met elkaar in gesprek te gaan.  

De jongste kleuters ontvangen een geschreven verslag aan het eind van het schooljaar, de              

oudste kleuters ontvangen dan hun eerste echte rapport.  

Naast de omgekeerde oudergesprekken en het rapportgesprek zijn er twee momenten in het             

jaar (november en mei) waarop u mogelijk wordt uitgenodigd voor een gesprek door de              

leerkracht van uw kind. Op deze twee momenten in het jaar evalueren alle leerkrachten alle               

leerlingen in hun groep. Als blijkt dat een gesprek met ouders over de voortgang van hun                

kind gewenst is, ontvangt u een uitnodiging. U wordt over de werkwijze hieromtrent             

voorafgaand aan deze maanden geïnformeerd.  

  

3.5.4  Gesprekken met leerkrachten  

Naast de omgekeerde oudergesprekken en het rapportgesprek zijn ouders gedurende het           

schooljaar van harte welkom om ook op andere momenten met de leerkracht over hun kind               

te spreken. Na schooltijd is er meestal wel even tijd voor een korte vraag. Wilt u een langer                  

gesprek dan is het raadzaam om in verband met vergaderingen of andere activiteiten een              

afspraak te maken.  

Ook is het mogelijk om te mailen met de leerkracht voor het maken van een afspraak of                 

voor een korte/ belangrijke praktische mededeling.  
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 Bij gescheiden ouders gelden de volgende uitgangspunten:  

• informatie over een leerling wordt altijd aan de met gezag c.q. zorg belaste ouder              

verstrekt. In veel gevallen is er sprake van co-ouderschap, hebben ouders           

gezamenlijk het gezag en blijven zij gezamenlijk verantwoordelijk.  

• Gescheiden ouders dienen, indien zij ook beiden geïnformeerd wensen te worden           

over de schoolvorderingen van hun kind, gezamenlijk de ouderavonden te bezoeken.  

• De niet met het gezag c.q. de zorg belaste ouder heeft recht op informatie over de                

vorderingen van het kind. In de wet (BW. 1 artikel 377 sub) is vastgelegd dat de                

ouder die alleen met het gezag c.q. de zorg is belast, gehouden is de andere ouder                

op de hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de            

persoon van het kind.  

  

  

3.5.6  Het leerling-dossier  

Alle schoolresultaten van het kind worden bijgehouden in een persoonlijk (digitaal) dossier.            

Dit dossier is toegankelijk voor het team van de school. De ouders hebben het recht tot                

inzage in het leerling-dossier onder toezicht van een afgevaardigde van school. Hiervoor kan             

de ouder een verzoek indienen bij de directie. Het is ouders niet toegestaan om gegevens               

uit het dossier te halen of te wijzigen. Het leerling-dossier wordt na uitstroom van de               

leerling nog 2 jaar in ons archief bewaard. Wanneer het kind uitstroomt naar bijvoorbeeld              

een andere basisschool, een school voor speciaal onderwijs of het voortgezet onderwijs            

verstrekken wij deze scholen informatie uit het leerling dossier over de ontwikkeling in de              

voorgaande jaren. We maken hiervan een onderwijskundig overdrachtsrapport.  

  

  

3.5.7  Contact met directie  

Vanzelfsprekend kunt u de directie spreken. Om goed te kunnen plannen, adviseren wij u              

om tijdig een afspraak te maken via het secretariaat.  

Wanneer het gesprek een leerkracht betreft dan willen wij graag dat u eerst contact              

opneemt met de desbetreffende leerkracht. Is er nadien nog behoefte aan een gesprek met              

de directie erbij, dan horen wij dat graag.  

 

3.6 Leerplicht, verlof en verzuim  

  

Vanaf 4-jarige leeftijd mag uw kind naar school. Kinderen zijn leerplichtig op de eerste              

schooldag van de maand volgend op die waarin het kind 5 jaar is geworden.  

  

Hoewel het niet altijd mogelijk zal zijn, verzoeken wij u afspraken met (tand)artsen,             

orthodontisten, fysiotherapeuten enz. buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Mocht het          

onverhoopt niet anders ingepland kunnen worden, dan horen wij dat graag.  

  

Buiten de schoolvakanties om zijn er slechts zeer beperkte mogelijkheden om extra vrij te              

vragen. De regels, die hiervoor gelden zijn vastgelegd in de Leerplichtwet. Wanneer u extra              
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verlof wilt aanvragen, kunt u een aanvraagformulier “verlof onder schooltijd” bij de            

administratie afhalen. U dient dit formulier z.s.m. (eventueel voorzien van bijlagen) ingevuld            

en ondertekend in te leveren bij de administratie, waarna de directie u al dan niet schriftelijk                

toestemming verleent. De regels voor extra verlof zijn helder en duidelijk beschreven            

oftewel wanneer uw kind wel/niet vrijgesteld kan worden van de leerplicht. Extra verlof op              

grond van bijzondere gewichtige omstandigheden: jubilea, wettelijke verplichtingen,        

overlijden, trouwerij e.d. kan worden aangevraagd.  

  

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie (of de           

leerplichtambtenaar) wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directie is verplicht          

dit verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar beslist of er een             

proces-verbaal wordt opgemaakt.  

  

Verzuim van school vanwege hulp tijdens schooltijd (fysiotherapie, logopedie, RT, taalhulp           

etc.) is niet toegestaan.  
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3.7  Interne Contactpersonen  

  

Op het Kindcentrum Koningin Emma wordt gestreefd naar een veilige en harmonieuze            

omgeving. Onze algemene regel is daarom: Heb respect voor jezelf en de ander. Hier wordt               

geregeld aandacht aan besteed. Ook worden er afspraken in de groepen gemaakt over wat              

wel en niet kan. In de midden- en bovenbouw worden ze schriftelijk vastgelegd en zichtbaar               

opgehangen.  

  

Twee leerkrachten zijn de interne contactpersonen. Elke leerkracht, elke ouder of elk kind             

kan een beroep op hen doen als er problemen zijn van welke aard dan ook. Zij zijn                 

aanspreekpunt voor zaken zoals pesten, discriminatie, (seksuele)intimidatie, mishandeling        

enz. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder             

overleg met degene die een probleem inbrengt.  

Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe            

klachtencommissie. De externe klachtencommissie is ondergebracht bij de CED Groep.          

Vooralsnog blijft de leerkracht de aangewezen persoon waar u terecht kunt. In andere             

situaties kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten terecht bij de directie. De           

klachtenregeling vind je op onze website.  

  

3.8 Jeugdgezondheidszorg en uw kind  

 

In de loop van de basisschoolperiode worden leerlingen op bepaalde tijden onderzocht door             

medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Aangezien veel leerlingen           

van dezelfde leeftijd worden onderzocht, krijgt de GGD een goed beeld over aan welke              

afwijkingen en/of klachten aandacht besteedt moet worden en/of doorverwijzing nodig is.  

  

Groep 2 onderzoek  

Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek door de schoolarts (soms geassisteerd door             

een doktersassistente). Er wordt uitgebreid gekeken naar groei, ontwikkeling en          

gezondheid. Er wordt gelet op ogen en oren, lengte en gewicht, spraak- en taalontwikkeling,              

het bewegen (grove en fijne motoriek) en het gedrag van het kind.  

 

Het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt  

U ontvangt een oproep voor 2 prikken (inentingen): één tegen Difterie, Tetanus en Polio              

(DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode Hond (BMR).  
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Groep 7 onderzoek  

Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek door een sociaal verpleegkundige.  

Naast groei en ontwikkeling staat een gezonde leefstijl centraal. Er wordt aandacht besteed             

aan hygiëne, slapen, voeding, hobby's en gedrag. Ook wordt aandacht besteed aan            

lichamelijke groei, gezichtsvermogen, gehoor en houding.  

  

Contact GGD  

Ongeacht de leeftijd van het kind, kunt u zich wenden tot de afdeling JGZ met vragen en/of                 

problemen over de lichamelijke of sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld           

over voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, sport en beweging, seksualiteit,          

zindelijkheid etc. Ook kan er, na overleg met de ouders, tussen de GGD en de school                

overleg plaatsvinden over leerlingen voor wie extra aandacht op zijn plaats is.  

  

De decentralisatie van de jeugdzorg per 1 januari 2015 heeft veel consequenties voor             

gemeenten en daarmee ook voor de JGZ in de Regio Gooi en Vechtstreek. Om goed aan te                 

sluiten op deze ontwikkeling is de JGZ meer lokaal georganiseerd, gekoppeld aan de             

verschillende gemeenten in ons werkgebied. Daarbij vormen de jeugdarts,         

jeugdverpleegkundige en doktersassistente een belangrijke schakel in de zorgstructuur         

tussen uw school en de gemeentelijke toegang.  

  

  

 

3.9 Aanname- en overgangsbeleid  

 

Kindcentrum Koningin Emma is een school die goed bekend staat qua leerresultaten en             

pedagogisch klimaat. Binnen de beleidskaders van ons bevoegd gezag, Talent Primair, zijn            

daarom i.s.m. omliggende scholen heldere afspraken gemaakt inzake aanname van nieuwe           

leerlingen.  

Aanmelden en plaatsen van 4-jarige kinderen  

Ouders kunnen hun kind vanaf de leeftijd van 2 jaar aanmelden op één school van Talent                

Primair. Aanmelding van jongere kinderen worden niet in behandeling genomen.  

Aanmelding houdt niet in, dat het kind ook daadwerkelijk op de school geplaatst zal worden.  

Hiervoor zijn namelijk criteria vastgesteld. Deze luiden:  

• broertjes/zusjes van reeds geplaatste kinderen hebben als eerste voorrang  

• evenwichtige samenstelling van de groep  

• de groepen zijn gemiddeld 28 leerlingen  

• de overige kinderen worden volgens het criterium van schoolnabijheid geplaatst.  

  

Het plaatsen van 4-jarige kinderen voor een nieuw schooljaar wordt schriftelijk aan de             

ouders bekend gemaakt. Wanneer uw kind eenmaal in een groep geplaatst is, worden             
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verzoeken om te veranderen van groep niet gehonoreerd. Leerlingen die voor de start van              

het schooljaar, in de zomervakantie, 4 zijn geworden stromen bij de start van het nieuwe               

schooljaar in. Leerlingen die later in het schooljaar vier worden ontvangen ongeveer 3             

weken vóór de vierde verjaardag een schriftelijke uitnodiging van de leerkracht om een             

afspraak te maken over de wenochtenden. Deze leerlingen zullen starten met school als ze              

4 geworden zijn. 

 

Broertjes of zusjes kunnen, in overleg met de leerkracht, voor een periode van maximaal 8               

weken in dezelfde kleutergroep geplaatst worden. 

  

Leerlingen worden niet meer geplaatst in de periode van 6 effectieve weken voor de              

zomervakantie. De leerlingen die wel geplaatst zijn, beginnen na de zomervakantie op            

school.  

 

Kleuters  

Bij het bepalen van de overgang van kleuters naar een hogere groep stellen we ons de                

vraag of de doorgaande ontwikkeling van de leerling gebaat is bij die overgang. Bij de               

meeste leerlingen is dit het geval. Soms echter zijn leerlingen nog zo gericht op spelen en                

open onderwijssituaties, dat de overgang te abrupt is en er geen doorgaande ontwikkeling             

gegarandeerd kan worden. Soms is er sprake van specifieke ontwikkelingsproblemen of           

ontwikkelingsstoornissen waardoor de overgang ter discussie komt te staan.  

We nemen de overgangsbeslissing zeer overwogen. Daartoe observeren wij de leerlingen           

systematisch en maken hiervoor gebruik van de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem.           

Indien we twijfel hebben over de overgang van een leerling, dan wordt dit vóór eind januari                

met de ouders/verzorgers besproken aan de hand van de gegevens van het            

leerlingvolgsysteem en op basis van observaties en eventueel gedaan onderzoek. De           

leerkracht en de intern begeleider zijn beiden betrokken bij dit proces. Desgewenst zal in de               

periode april-mei een tweede oudergesprek hierover volgen en een definitieve beslissing           

worden genomen.   
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Verlengde kleuterperiode  

In principe werkt elke leerling op eigen niveau. Desondanks kan het voorkomen, dat de              

leerkracht het beter vindt dat een leerling het leerjaar overdoet. Een dergelijk advies wordt              

uiteraard besproken met de ouders, veelal in aanwezigheid van de Intern Begeleider. In             

voorkomende gevallen kan de directeur, die volledig op de hoogte is, bij het gesprek              

aanwezig zijn. Wanneer bij kleuters geadviseerd wordt om nog een extra jaar te kleuteren              

spreken we van een verlengde kleuterperiode. Het advies van de school is in dit soort zaken                

bindend.  

Indelen/verdelen van leerlingen  

Aan het einde van elk schooljaar worden de oudste kleuters (groep 2) opnieuw ingedeeld. Er               

worden twee evenwichtige groepen 3 geformeerd. Hierbij wordt rekening gehouden met het            

aantal jongens/ meisjes, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling en vriendjes/          

vriendinnetjes op school. Het doorgeven van een voorkeur voor een bepaalde leerkracht of             

het plaatsen van het kind bij een ander kind worden niet gehonoreerd. Dit geldt overigens               

voor alle groepen.  

 

Overgang naar een hogere groep.  

Vanaf groep 3 tot en met groep 8 blijft de groepssamenstelling hetzelfde.  

Bij hoge uitzondering wordt er een leerling in een andere groep geplaatst of worden er               

groepen opnieuw ingedeeld.  

 

Na groep 3  

Ook na groep 3 wordt jaarlijks zorgvuldig bekeken of een leerling gebaat is bij de overgang                

naar een hogere groep. In geval van twijfel hierover zal dit, aan de hand van de gegevens                 

uit het leerlingvolgsysteem en eventuele andere onderzoeken, tijdig met de          

ouders/verzorgers worden besproken. In alle gevallen besluit de school uiteindelijk in welke            

groep de leerling geplaatst zal worden. De school blijft er verantwoordelijk voor, dat het              

kind op zijn/haar niveau begeleidt wordt, zodat de doorgaande ontwikkeling van het kind             

gewaarborgd blijft.  

 

Groep 8 na de Cito-toets  

Na de Cito-toets gaan de leerlingen verder met het leerprogramma aangevuld met het             

maken van werkstukken, extra spreekbeurten/boekbesprekingen en opdrachten. Hierbij        

speelt het eigen initiatief van de leerling en de zelfverantwoordelijkheid een belangrijke rol.  

Na de meivakantie wordt begonnen met de voorbereidingen en het oefenen van de             

afscheidsmusical. In veel gevallen maken de leerlingen zelf de decors en uiteraard worden             

ze intensief betrokken bij het voorbereiden en uitvoeren van diverse onderdelen.  
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De groepen 8 sluiten af met een afscheidsavond voor ouders en leerkrachten. Tijdens de              

laatste schoolweek kunnen leerlingen uit groep 8 ingezet worden bij allerlei activiteiten in             

school.  

  

 

  

3.10 Uitstroom naar Voortgezet Onderwijs 2012-2017  

  

Weergave: aantal leerlingen in % per advies VO  

 

 2012-201

3 

2013-201

4 

2014-201

5 

2015-201

6 

2016-201

7 

2017-201

8 

Vwo 52 40 64 60 66 45 

Havo/VWO 25 30 8 12 13 22 

Havo 13 23 11 15 18 16 

VMBO-vt / Havo 7 0 8 2  7 

VMBO 0 0 2 0   

VMBO-T 3 7 7 9 3 6 

VMBO-lager 0 0 0 2  4 
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3.11 Talent Primair (Stichting Openbaar Basisonderwijs Gooi en        

Vechtstreek)  

  

Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. De              

werknaam van de stichting is: 'Talent Primair'.  

Onder Talent Primair vallen 23 basisscholen. Onze scholen worden bezocht door ca. 5000             

leerlingen. In totaal zijn er 25 leslocaties in de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes,             

Hilversum, Huizen, Laren, Stichtse Vecht, Muiden, Muiderberg, Naarden, Weesp en          

Wijdemeren. De meeste scholen zijn openbare scholen: vier scholen zijn Montessorischolen           

en daarnaast zijn er een Daltonschool en twee Jenaplanscholen. Talent Primair geeft ook             

Hoogbegaafden Onderwijs op OBS Blaricum.  

Voor meer informatie over de scholen kunt u op de website van de scholen zelf kijken. Een                 

totaaloverzicht vindt u via de pagina 'onze scholen' op de website www.talentprimair.nl  

Talent Primair wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur. 

De heer Jules van Brecht is voorzitter en mevrouw Fije Hooglandt lid van het bestuur. 

  

Toezicht  

Het bestuur van Talent Primair staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. Ook is er                

een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, een orgaan voor advies-         

en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR behandelt alleen onderwerpen die           

voor de scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn.  

  

Als inspraakorgaan heeft de GMR contact met de directeur-bestuurder die ook de primaire             

gesprekspartner van de GMR is. De GMR bestaat uit 24 leden: 12 personeelsgeleding en              

12 oudergeleding. De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft             

een Medezeggenschapsstatuut en een Medezeggenschapsreglement goedgekeurd.  

  

Missie/Visie  

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek stelt het Talent van elk kind Primair. Het is              

dan ook geen toeval dat we dat tot onze werknaam hebben gemaakt. Talent Primair gaat               

voor een brede ontwikkeling van onze kinderen. We leren van en voor de toekomst. We               

realiseren kwalitatief goed onderwijs in onze regio. Ons onderwijs is boeiend, passend en             

opbrengstgericht. Onze scholen zijn breed toegankelijk: openbaar of bijzonder neutraal.          

Vanuit een ruime mate van autonomie kiest elke school in lijn met de missie en visie van                 

Talent Primair haar eigen onderwijsinrichting. Ruime keuze daarvoor voor elke ouder.  

 

Op www.talentprimair.nl vindt u een wat uitgebreidere beschrijving van de missie, visie en             

kernwaarden van de stichting. Daar ook ons missie filmpje.  
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Samenwerkingsverbanden  

Omdat de scholen van Talent Primair zowel in de regio Gooi en Omstreken alsmede in de                

regio Utrecht gevestigd zijn, is er een samenwerkingsverband aangegaan met twee           

stichtingen die passend onderwijs in deze regio's verzorgen.  

1. Samenwerkingsverband Unita (regio Gooi en Omstreken) www.swvunita.nl  

2. Stichting Passenderwijs (regio Utrecht-West) www.passenderwijs.nl  

De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling               

voor ieder kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor kinderen die                

extra ondersteuning nodig hebben en voor kinderen die zonder extra ondersteuning           

onderwijs volgen. Om dit maatwerk te verzorgen is een passend onderwijsaanbod nodig.            

Passend Onderwijs heeft tot doel om de kwaliteit van dit onderwijs aan leerlingen die extra               

ondersteuning nodig hebben te verbeteren en passend te maken.  

  

 

Klachten  

Talent Primair heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het             

openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.  

Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegd gezag die de klacht              

onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert.  

Voor de officiële procedure verwijzen wij u naar onze Klachtenregeling en klachtenschema            

op onze site onder ‘klachtenregeling’. 
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4. Kinderopvang  

4.1 Voorschoolse en naschoolse opvang  

 

De SKBNM (Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg) biedt         

buitenschoolse opvang in Kindcentrum Koningin Emma. De BSO is er speciaal voor kinderen             

van de Emmaschool, van 4 tot 10,5 jaar. Zij worden opgevangen in drie vaste groepen met                

vaste pedagogisch medewerkers, die dagelijks leuke, gevarieerde activiteiten aanbieden. In          

schoolvakanties en op studiedagen is de BSO de gehele dag geopend, van 8.00 tot 18.30               

uur.  

Meer weten over de BSO of interesse in een plek? Kijk op www.skbnm.nl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Tussenschoolse opvang (TSO)  

 

Omdat we een continurooster hebben blijven alle kinderen tussen de middag op school. De              

tussenschoolse opvang op school wordt geregeld door Stichting Kinderopvang Bussum,          

Naarden, Muiden en Muiderberg (SKBNM). Het overblijfteam bestaat uit een vaste ploeg            

pedagogisch medewerkers. De teamleider van SKBNM op Koningin Emma stuurt het team            

aan. 

De leerlingen gebruiken de zelf meegenomen lunch in hun eigen groepslokaal. Na het eten              

mogen de leerlingen gaan spelen op het schoolplein. Buiten wordt er pleinwacht gelopen             

door de pedagogisch medewerkers. Er is speelgoed voor de leerlingen aanwezig zoals ballen,             

tennisrackets, springtouwen enz. Bij slecht weer blijven de leerlingen binnen onder het            

toeziend oog van de pedagogische medewerkers. De leerlingen kunnen een boekje lezen,            

tekenen, tafelvoetballen, knutselen of een ander spelletje doen.  

 

De TSO wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van de SKBNM. Voor veel kinderen             

zijn de medewerkers bekende gezichten, die zij ná school ook weer zien op de BSO. De                

pedagogische medewerkers zorgen voor leuke activiteiten tijdens de TSO en zien toe op het              

buitenspelen. 
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5.  Ouderparticipatie  

5.1 Medezeggenschapsraad (MR)  

 

De Medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan, dat ouders en personeel         

vertegenwoordigt. De MR houdt zich bezig met het beleid van de school. Zij heeft op               

onderdelen instemmingsrecht of adviesrecht. De medezeggenschap is voor alle openbare          

scholen, die deel uitmaken van Talent Primair, centraal geregeld via het           

medezeggenschapsreglement. Dit reglement is gebaseerd op wettelijke uitgangspunten. De         

MR heeft formele bevoegdheden. Het bevoegd gezag zal zich bij besluitvormingsprocessen,           

meestal via de directie, wenden tot de MR c.q. tot de personeels- of oudergeleding daarvan.               

De verkiezing van de MR vindt conform eerder genoemd reglement eens in de 3 jaar plaats.                

De MR van onze school telt 8 leden: in principe 4 ouders en 4 leerkrachten.   

De directie kan volgens het reglement geen lid zijn van de MR, maar woont een deel van de                  

vergadering bij als toelichter/adviseur. De MR heeft een voorzitter.  

  

Aangezien Kindcentrum Koningin Emma deel uitmaakt van Talent Primair heeft de MR een             

afgevaardigde in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin       

vertegenwoordigers van de deelnemende scholen zitting hebben. De GMR stelt de algemene            

kaders voor Talent Primair vast en bespreekt schooloverstijgende zaken zoals het           

bestuursformatieplan en de huisvesting voor de scholen.  

  

De openbare vergaderingen van de MR worden in de Jaarkalender aangegeven. Van iedere             

vergadering zullen de goedgekeurde notulen op de website geplaatst worden. U kunt, indien             

gewenst, één van de vertegenwoordigers van uw geleding benaderen of mailen.  

  

  

  

5.2  Oudervereniging (OV)  

 

Kindcentrum Koningin Emma heeft een Oudervereniging. Nadat een leerling bij de school is             

ingeschreven, kan een ouder lid worden van de Oudervereniging. U wordt lid door het              

betalen van de jaarlijks vast te stellen ouderbijdrage. De statuten van Oudervereniging zijn             

gedeponeerd bij de KvK. In het bestuur zetelen (gekozen) ouders van school. In de OV               

participeren ook twee groepsleerkrachten. Zij bepalen welke activiteiten de school met           

ondersteuning van ouders organiseren.  

  

Wat doet de Oudervereniging  

Kindcentrum Koningin Emma is een altijd actieve bruisende school. De OV wordt door de              

school betrokken bij praktische en organisatorische ontwikkelingen op school. De OV           

organiseert in samenwerking met het team verschillende activiteiten voor de leerlingen,           

zoals:  

• documentatiecentrum en bibliotheek  

• Sinterklaasfeest, Pasen en Kerstmis  
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• hoofdluiscontrole  

• informatie verstrekken via het Maandelijks Emma Bulletin  

• Kinderboekenweek  

• allerhande klusactiviteiten en huishoudelijke zaken rondom school  

• sportactiviteiten en toernooien bijv. de jaarlijkse sportdag, avondvierdaagse, voetbal,         

schaak-, handbaltoernooi etc.  

• afscheid van groep 8 en de musical  

• het bevorderen en assisteren bij creatieve activiteiten op school  

• het jaarlijkse grote project, afwisselend sociaal of cultureel.  

OV-vergaderingen  

Zes keer per jaar komt de OV bij elkaar om lopende zaken te bespreken en informatie                

tussen de verschillende commissies en het team uit te wisselen. Tijdens de vergadering zijn              

er twee teamleden aanwezig i.v.m.een effectieve afstemming. De vergaderingen zijn          

openbaar en de data worden in de Jaarkalender bekend gemaakt.  

Wat kan ik doen?  

Als u enthousiast geworden bent, nog meer betrokken wilt zijn bij de school van uw               

kind(eren) en uw ideeën wilt inbrengen: kom dan eens langs op een vergadering. Er zijn               

overigens ook regelmatig “vacatures” in de diverse commissies.  

  

Hoofdluis  

Hoofdluis verspreidt zich in hoog tempo. Gelukkig zijn er ouders in alle groepen, die na elke                

vakantie -volgens vast schema- de hoofden van alle kinderen controleren. Om het            

hoofdluizen probleem goed aan te pakken is ook de hulp van de ouders van thuis nodig. Het                 

is belangrijk dat u uw kind zelf regelmatig controleert. Constateert u hoofdluis bij uw kind               

behandelt het dan meteen en laat het de luizenouders of leerkracht weten. Dan kunnen de               

luizenouders eventueel een extra controle uitvoeren om verdere verspreiding te voorkomen.  
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Ouderhulp in de groep  

In iedere groep worden er in principe twee klassenouders aangesteld. Zij zijn het             

aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten. De invulling van het          

klassenouderschap kan, mede afhankelijk van de situatie, per groep verschillend zijn.  

De klassenouders regelen, in samenspraak en samenwerking met de leerkracht, allerlei           

praktische zaken voor de groep. We denken hierbij aan bijzondere groepsactiviteiten zoals            

sportdagen, meegaan naar het zwembad, kluswerkzaamheden, schoonmaakmiddag/-avond,       

computers, documentatiecentrum, creativiteit, leesouders, verjaardagen van de leerkracht        

en feesten, enz., attentie verzorgen voor ernstig zieke ouder of leerling, spontaan hulp             

verlenen waar de leerkracht dat nodig heeft.  

Met elke vorm van hulp en meedenken, zijn de leerkrachten erg blij. Sommige activiteiten              

kunnen niet zonder de steun en begeleiding van ouders. Bovendien is het een goede              

gelegenheid om uw kind in de schoolomgeving te zien functioneren. Aan het begin van het               

schooljaar krijgt u de mogelijkheid om u op te geven. De leerkrachten zien uit naar uw                

komst!  

  

Naast hulp van ouders in de groep van hun kind wordt er ook hulp verleend door ouders bij                  

groepsoverstijgende activiteiten. We denken bijvoorbeeld aan een schoolbreed project,         

toernooien. Bij al deze activiteiten geldt, dat hulp wordt verleend op eigen risico.  

  

  

5.3  Vrienden van de Koningin Emmaschool  

  

De stichting Vrienden van de Koningin Emmaschool te Bussum (de "Stichting") is opgericht             

op 20 maart 2012. Zij stelt zich ten doel de Koningin Emmaschool te ondersteunen bij               

schoolactiviteiten waarvoor de overheid geen middelen beschikbaar stelt. De bijdrage van           

de Stichting is het mogelijk maken van extra middelen naast de gangbare schoolmiddelen.             

Daarnaast is het doel om een zo groot mogelijke betrokkenheid van de ouders en leerlingen               

te stimuleren. Voor de duidelijkheid, de Stichting bemoeit zich niet met inhoudelijke            

schoolzaken en evenmin met de basisvoorzieningen. De Stichting is vooral in het leven             

geroepen om extra activiteiten/middelen te ondersteunen.  

Project die vanuit de Stichting zijn georganiseerd zijn de DigiWeken, een inzamelingsactie            

om voor alle klassen digiborden mogelijk te maken en het regelen van een subsidie voor               

aanschaf van de methode Engels voor de groepen 1 t/m 8  

Tijdens deze weken zijn er activiteiten georganiseerd voor en door ouders en voor en door               

leerlingen. Daarmee hoopt de Stichting 2 vliegen in 1 klap te slaan: meer leermiddelen en               

meer betrokkenheid van de ouders en leerlingen.  

  

De schenkingen aan de Stichting maken extra middelen mogelijk voor de kinderen en de              

school, vergelijkbaar met de vrijwillige ouderbijdrage. Het verschil is dat schenkingen fiscaal            

begunstigd kunnen zijn en de stichting erop toeziet aan welke specifieke           

activiteiten/middelen het geld wordt uitgegeven.  

Giften ten bate van het werk van de Stichting zijn zeer welkom en kunnen worden               

overgemaakt op de bankrekeningnummer van de stichting 14.56.72.476 t.n.v. Stichting          
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Vrienden Koningin Emmaschool. Met de ondersteuning van de 'Vrienden' kan de Stichting            

andere projecten opzetten en nog meer mogelijk maken.  

Nog geen 'Vriend' of heeft u vragen? Zie voor de website en bankgegevens deel 2 of spreek                 

één van de bestuursleden op het schoolplein aan!  

  

  

5.4 Vrijwillige ouderbijdrage  

  

Een belangrijke taak van de OV is het innen, beheren en verdelen van de vrijwillige               

ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar vastgesteld op             

basis van de begrotingen van de diverse activiteiten, die georganiseerd worden door de             

commissies binnen de OV. Daarnaast ondersteunt de ouderbijdrage activiteiten, die de           

school organiseert. Over de hoogte van de vrijwillige bijdrage 2018-2019 wordt u aan het              

begin van het schooljaar op de hoogte gesteld.  
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6. Praktische informatie & contactgegevens  

  

6.1  Schoolgegevens  

 

Adres school: 

Graaf Florislaan 2 

1405 BT Bussum 

tel: 035-2062020    

  

Mail: info@emmaschool.nl  

Website: www.emmaschool.nl 
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6.2 Schooltijden   

  

Alle groepen hebben op alle dagen dezelfde tijden. Dat leidt tot de volgende schooltijden 

voor onder- èn bovenbouw: 

 

 

Dag Start Einde 

Maandag 08:30  14:15 

Dinsdag 08:30  14:15 

Woensdag 08:30  12:30 

Donderdag 08:30  14:15 

Vrijdag 08:30  14:15 

 

  

 

6.3 Schoolvakanties   

  

De vakanties van Bussum vallen onder Regio Noord.  

 

Vakantie Van T/m 

Herfstvakantie  22-10-2018 28-10-2018 

Kerstvakantie  21-12-2018 06-01-2019 

Voorjaarsvakantie  15-02-2019 24-02-2019 

Meivakantie  19-04-2019 05-05-2019 

Hemelvaart  30-05-2019 31-05-2019 

Pinksteren   10-06-2019 10-06-2019 

Zomervakantie  12-07-2019 25-08-2019 

  

 

Studiedagen staan vermeld in de jaarkalender.  

  

 

6.4  Groepsindeling  
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Wie staat wanneer voor de groep?  

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2a 
Bernadette 

Musters 

Bernadette 

Musters 
Karin Schaffels Karin Schaffels Karin Schaffels 

1/2b 
Edith  

van Schaik 

Edith  

van Schaik 

Edith  

van Schaik 

Edith  

van Schaik 

Edith  

van Schaik 

1/2c 
Janneke 

Kramer 

Janneke 

Kramer 
Janneke/ Ellen Ellen Dijkstra Ellen Dijkstra 

1/2d 
Monique 

Karsten 

Monique 

Karsten 

Monique 

Karsten 

Monique 

Karsten 

Monique 

Karsten 

3a 
Madeleine 

Wolff 

Madeleine 

Wolff 

Madeleine 

Wolff 

Katelijne 

Verweij 

Madeleine 

Wolff 

3b 
Katelijne 

Verweij 

Katelijne 

Verweij 

Katelijne 

Verweij 

Kelly 

Bernard 

Kelly 

Bernard 

4a 
Kim  

van Beem 

Kim  

van Beem 

Kim  

van Beem 

Kim  

van Beem 
Kim Banis 

4b Kim Banis 
Stephanie 

Schlaman 

Stephanie 

Schlaman 

Stephanie 

Schlaman 

Stephanie 

Schlaman 

5a 

 

Door 

Nagtegaal 

Door 

Nagtegaal 

Aukje 

ter Horst 

Aukje 

ter Horst 

Aukje 

ter Horst 

5b 
Elise van 

Weelden 

Elise van 

Weelden 
Bianca Simon Bianca Simon Bianca Simon 

6a Renske Pronk Renske Pronk Renske Pronk Renske Pronk Renske Pronk 

6b Lisa Veelo Lisa Veelo Lisa Veelo Lisa Veelo Lisa Veelo 

7a 
Grace 

Boumans 

Grace 

Boumans 
Judith Linke Judith Linke Judith Linke 

7b Famke Kroes Famke Kroes 
Margriet 

Korteweg 

Margriet 

Korteweg 

Margriet 

Korteweg 

8a 
Anna 

Veenendaal 

Anna 

Veenendaal 

Anna 

Veenendaal 

Anna 

Veenendaal 

Anna 

Veenendaal 

8b 
Huub van den 

Doren 

Huub van den 

Doren 

Huub van den 

Doren 

Huub van den 

Doren 

Huub van den 

Doren 
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 6.5  Overig personeel  

  

Functie / rol Naam Mailadres 

Locatiedirecteur Renate van den Noort info@emmaschool.nl 

Meerscholen directeur Marga Duijn info@emmaschool.nl 

Administratie Marianne Linnenbank info@emmaschool.nl 

Bouwcoördinator onderbouw Karin Schaffels  

Bouwcoördinator bovenbouw Margriet Korteweg  

Intern begeleider onderbouw Joke Otto  

Intern begeleider bovenbouw Monique Burgering  

Interne Contactpersoon Madeleine Wolff  

Interne Contactpersoon Katelijne Verwij  

Vakleerkracht gym Roderick Groot  

Vakleerkracht gym Guido Rietszchel  

Onderwijsassistent Julie Stassar  

Dyslexiecoach en remedial teacher Sylvia Zuidinga  

 

 

6.6  Gymrooster  

  

Informatie volgt.  
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6.7 AVG 

Wat betekent de AVG voor onze school? 

Als school hebben wij uiteraard ook te maken met nieuwe Europese wetgeving rondom             

privacy, te weten de AVG die per 25 mei 2018 ingegaan is. AVG staat voor Algemene                

Verordening Gegevensbescherming. In deze wet komt nog sterker dan voorheen de nadruk            

te liggen op de bescherming van persoonsgegevens, door de versterking en uitbreiding van             

privacyrechten. Dat betekent ook meer verantwoordelijkheden voor organisaties met         

betrekking tot de omgang met persoonsgegevens. 

 

Kindcentrum Koningin Emma wil betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming          

op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat               

de school doet om privacyrisico’s te beperken. Dat proberen wij hieronder te doen. 

 

 

Wat schrijft de AVG voor? 

Essentieel in de AVG zijn een aantal zaken: 

Scholen zijn verplicht om ondubbelzinnig te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van           

leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren. 

Ook mogen er niet meer gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk is. Voor het              

gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is bijvoorbeeld toestemming van ouders nodig.             

Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit            

geldt ook voor het gebruik van digitale leermiddelen die persoonsgegevens verwerken.  

Verder mogen persoonsgegevens niet in te zien zijn door personen die die gegevens niet              

nodig hebben.  

 

Op Kindcentrum Koningin Emma zullen we verder alles in het werk stellen om datalekken te               

voorkomen. Van een datalek is sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of             

kunnen vallen, of kwijtraken. Wij hebben hier een datalek protocol voor. 

 

In het privacyreglement van de stichting is beschreven hoe de school omgaat met             

persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met              

instemming van de GMR vastgesteld.  
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Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en              

begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste              

gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren             

leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en          

vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is           

voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of              

ADHD).  

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys.  

 

Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de               

stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun             

werkzaamheden. In de privacyverklaring op onze website kunt u precies lezen welke            

gegevens wij verzamelen. 

 

Hoe zit het met digitale leermiddelen? 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte             

set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te           

identificeren als die inlogt.  

 

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons              

krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming            

voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op                

te vragen bij de bestuur.  

 

Wanneer wisselen wij gegevens uit? 

Het kan nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan              

zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen            

wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen             

gegevens te mogen uitwisselen.  

 

Uw toestemming voor foto’s en video’s, delen van contactgegevens en          

gebruik van sociale media. 

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van               

foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het             

gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze                

toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.  

 

Wij attenderen u ook twee maal per jaar via de ouderavonden, schoolapp of nieuwsbrief op               

het feit dat u wel of geen toestemming voor het gebruik van foto’s heeft gegeven. Dit om u                  

er aan te herinneren dat u wel of geen toestemming gegeven heeft en dat u deze te allen                  

tijde mag wijzigen.  
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Foto’s en video’s maken en publiceren 

Het is voor ouders toegestaan om foto’s/video’s te maken op school. Echter u mag alleen uw                

eigen kind fotograferen. De directeur van de school mag het fotograferen op de school              

verbieden.  

 

Ook tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaatsvinden, zoals excursies of schoolreisjes           

kunnen er door ouders foto’s gemaakt worden. De school kan dit niet verbieden, maar              

vragen ouders wel om hier terughoudend in te zijn en deze beelden niet te delen via sociale                 

media.  

 

 

6.8 Overige namen, adressen & e-mailadressen 

 

Naam Adres  Telefoon  E-mail / Website  

Bestuursbureau  

Talent Primair  

Amersfoortsestraatweg 180c  

1272 RR Huizen  

  

035-5257578  info@talentprimair.nl  

SKBNM 

Stichting  

Kinderopvang  

Bussum, Naarden,  

Muiden, Muiderberg  

  

  

  035-697 0075  

  

centraal@skbnm.nl 

www.skbnm.nl  

TSO coördinator   

Natascha Oversteegen 

 

  

 06-34566635  coordinator.emmaschool@s

kbnm.nl  

MR-oudergeleding:  

  

Marcel Fokkema - voorzitter 

Francine MacLeod Manuel - 

secretaris 

Nynke van Dijk - algemeen 

lid 

Frank Körver - afvaardiging 

GMR 

 

medezeggenschapsraad@emmaschool.nl  

  

  

MR-Personeelsgeleding  

Bianca Simon 

Judith Linke 

Katelijne Verweij 

Madeleine Wolff  
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OV-leden  

Franca Crone - voorzitter  

Anne-Marie de Lint  

- secretaris  

Peter Boogers - 

penningmeester  

  

Commissies OV:  

  

Bibliotheek- en  

documentatiecommissie  

Feestcommissie  

Commissie avond4daagse  

Commissie luizenbestrijding 

CCC (Commissie  

Cultuur en  

Creativiteit)  

Verkeerscommissie  

oudervereniging@emmaschool.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

documentatie.commissie@emmaschool.nl 

  

feest.commissie@emmaschool.nl  

avond4daagse@emmaschool.nl   

luizenbestrijding@emmaschool.nl  

creatieve.commissie@emmaschool. nl  

  

 

verkeer.commissie@emmaschool.nl 

 

Stichting Vrienden 

Koningin Emmaschool  

  

Contactpersoon: 

Myra van de Ven  

 06-430 20 898 Website:  

http://stichtingvriendenkoning

inem maschool.nl  

  

bankrekeningnummer 

14.56.72.476 t.n.v. Stichting 

Vrienden Koningin 

Emmaschool.  

  

myra.vandeven@schutvandev

en.nl  

  

  

Koningskinderen  

  

  035-6910300  

  

info@konings-kinderen.nl. 
www.konings-leerlingen.nl   

Inspectie van het 

onderwijs   

  

  0800-8051  

(gratis)  

  

info@owinsp.nl  

www.onderwijsinspectie.nl  

Inspectie  

Klachtmeldingen over 

seksuele intimidatie, 

seksueel misbruik, ernstig 

psychisch of  fysiek 

geweld:  

meldpunt 

vertrouwensinspecte 

urs  

  0900-111 3111

(lok. tarief)  

  

  

Gemeente Bussum  

Wethouder met portefeuille 

onderwijs  

  

 Postbus 6000  

1400 HA Bussum  

  

    

40 

mailto:oudervereniging@emmaschool.nl
mailto:documentatie.commissie@emmaschool.nl
mailto:feest.commissie@emmaschool.nl
mailto:avond4daagse@emmaschool.nl
mailto:luizenbestrijding@emmaschool.nl
mailto:verkeer.commissie@emmaschool.nl
http://stichtingvriendenkoninginemmaschool.nl/
http://stichtingvriendenkoninginemmaschool.nl/
http://stichtingvriendenkoninginemmaschool.nl/
http://www.konings-kinderen.nl/
http://www.konings-kinderen.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/


 

GGD Gooi en  

Vechtstreek Afd.  

Jeugdgezondheidszorg  

  

Burg. De Bordesstraat 80 

(Consultatiebureau;gezond

heidszorg 4-19 jaar) 

1403 NH Bussum  

  

035-6926350  www.ggdgooi.nl/mijn-kind  

  

Loket Samen- 

werkingsverband  

Unita  

Annie MG Schmidtschool  

Laapersboog 9  

1213 VC Hilversum  

  

035-6215835 

  

  

De schoolarts  

Verpleegkundige:  

Dienst GGD Gooi en  

Vechtstreek  

  

  035-6926350  a.huijgen@ggdgooi.nl  

  

   

  

Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar worden door Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek               

verschillende keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Voor welke onderzoeken         

worden kinderen in de basisschoolleeftijd uitgenodigd? En met welke vragen kunnen           

kinderen en ouders bij Jeugd en Gezin terecht? Meer informatie hierover biedt onderstaande             

tekst. 

 

Groep 2 

Alle kinderen uit groep 2 worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts. Er              

wordt uitgebreid gekeken naar de groei, ontwikkeling en de gezondheid. Gelet wordt o.a. op              

de ogen, de oren, lengte en gewicht, de spraak/taalontwikkeling, de voeding, het bewegen             

(grove en fijne motoriek) en het gedrag van het kind. In de uitnodiging wordt vermeld waar                

dit onderzoek plaatsvindt: op school of op een locatie van Jeugd en Gezin.  

 

 

Of (bij triage groep 2)  

 

Groep 2 

Alle kinderen uit groep 2 worden uitgenodigd voor een onderzoek op school door de              

doktersassistente. Zij weegt en meet het kind en onderzoekt de ogen en de oren. Naar               

aanleiding van dit onderzoek wordt gekeken of een kind extra aandacht nodig heeft. Een              

afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige is mogelijk het gevolg. 
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Groep 7 

(Ook) In groep 7 worden alle leerlingen op school gezien door de doktersassistente. Zij              

weegt en meet hen en onderzoekt de ogen en oren als er twijfels zijn over het zien of horen.                   

Wanneer er naar aanleiding van dit onderzoek extra aandacht nodig is voor een kind, kan               

een afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige volgen. 

 

Oproep voor vaccinaties 

In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor twee              

vaccinaties; één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en              

Rodehond (BMR). Daarnaast ontvangen meisjes, in het kalenderjaar dat zij 12 jaar worden,             

een oproep voor de inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV). Deze inenting bestaat uit            

een serie van twee prikken.  

Wanneer een kind onvolledig is ingeënt, kunnen ouders voor de ontbrekende inentingen bij             

Jeugd en Gezin terecht. 

 

Vragen over de ontwikkeling  

Bij vragen over de groei en ontwikkeling van een kind kunnen ouders altijd contact opnemen               

met Jeugd en Gezin. Bijvoorbeeld bij vragen over taal/spraak, voeding, leefgewoonten,           

moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, sport en beweging, seksualiteit, zindelijkheid, etc. In de            

meeste gevallen kan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts hierbij voorlichting of advies           

geven. In sommige gevallen verwijzen zij door. 

 

Opvoedadvies 

Ook voor vragen over de opvoeding kan men terecht bij Jeugd en Gezin. De jeugdartsen,               

jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het            

opvoeden makkelijker te maken. Zij doen dat volgens de methode Triple P (Positief             

Opvoeden). Daarnaast zijn er de oudercursussen Positief Opvoeden, Opvoeden zo hou je het             

leuk en Communiceren met je puber. 

 

Extra onderzoek 

Naar aanleiding van vragen en/of problemen kunnen ook extra onderzoeken worden           

afgesproken. Dit kan op verzoek van het kind zelf, de ouder of bijvoorbeeld een leerkracht.               

Ook kinderen uit andere groepen kunnen dus ook in aanmerking komen voor een onderzoek              

bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. 

 

Bereikbaarheid 

Jeugd en Gezin is op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur bereikbaar via een centraal               

nummer: 035-6926350. Ook kan gebruik worden gemaakt van e-mail: info@jggv.nl. 
Meer informatie is ook te vinden op de website van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek:                

www.jggv.nl.  
 

42 

mailto:info@jggv.nl
http://www.jggv.nl/

