
 

 

 

Jaargids 

Schooljaar 2017-2018 

 

 

 
  



   

2 

 

Voorwoord 

 
Voor u ligt de jaargids voor het schooljaar 2017-2018. Deze jaargids is een praktische gids waarin 
belangrijke informatie staat betreffende het schooljaar. Algemene informatie kunt u vinden in de 
schoolgids of op de website.  
 
In de inhoudsopgave van deze gids staan de onderwerpen op alfabetische volgorde beschreven. Het is 
mogelijk dat er tijdens het schooljaar nog dingen veranderen. Dit vermelden wij in onze wekelijkse 
nieuwsbrief ‘De Donderdagkrant’.  
 
 
Wij wensen iedereen een plezierig en succesvol schooljaar toe! 
 
Team De Malelande 
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Het team 
Het team van De Malelande is gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs op De Malelande en 
bestaat uit een conciërge, administratief medewerkster, leerkachten, intern begeleiders, teamleiders, 
school business manager en een directeur.   
 
De Malelande wordt aangestuurd door het mangementteam(MT). De leerkracht van uw kind is natuurlijk 
het eerste aanspreekpunt voor u.  
 
 

 
 
Hieronder een overzicht van de teamleden.  
 

         
Rianne Blaauwgeers  Boriska Blom  José Lensing  Marjan Renkers 
Groep 1/2a      Groep 1/2a  Groep 1/2b  Groep 1/2b 
 

     
Elsbeth Niers  Vera Schouten  Miranda vd Mast Priscilla Hooft 
Groep 1/2c    Groep 1/2c  Groep 1/2d  Groep 1/2d  
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Mascha  vd Bedem Saksia de Ruiter Dagmar Stam            Jeannette Bruinsma 

Groep 1/2e     Groep 1/2e              Groep 3a            Groep 3a 

 

     
Marijke van Veen Lara Tolboom  Marloes Huurdeman Miranda Bijl 
Groep 3b  Groep 3b  Groep 3c/4a  Groep 3c 
 

    
Lonneke Locht  Ilse Egtberts  Sonja Kaats  Jolande Hensing-Geerdink 
Groep 4a  Groep 4b  Groep 4b  Groep 5a 
 

     
Marianne Bastianen Kim vd Berg  Annemieke Noteboom Denise Kouwenberg 
Groep 5a  Groep 5b  Groep 5b  Groep 5c 
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Rukiye Yurtseven Ton Lunshof  Annet Donze  Thea Enhus 
Groep 5d     Groep 5d  Groep 6a  Groep 6a 
 

     

Rika Veenendaal Marian vd Wolfshaar Yfke Lerk  Ton Helmich 
Groep 6b     Groep 6b  Groep 6c  Groep 6c  
 

                   
Ramon van de Beek   Harriet Witte          Miranda Fränzel             Peet Krips                            
Groep 7a          Groep 7b           Groep 7b              Groep 7c 
 

           
Ilona van den Tweel   Anita vd Wakker             Guuske  Blijleven Margariet Noortman 
Groep 7c              Groep 7d              Groep 7d  Groep 8a 
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  Muriel van Burgsteden Nanda  Epskamp Kristi vd Beek         Ellen Linnenbank 
  Groep 8a     Groep 8b  Groep 8b         Groep 8c 
 

 
Annette Struijk 
Leerlingbegeleider 
   
 

    
Ellen den Hartogh Marga Oudesluijs Sharon Nierkes 
Intern begeleider Intern begeleider Intern begeleider/orthopedagoog 
Groep 1 t/m 3 en 4b Groep 4a 5 t/m 6 Groep 7 en 8 
 

      
Jan Boersen  Marcel Stout  Irma de Bruin 
Conciërge  Conciërge  Administratief medewerkster 
Invalleerkracht 
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Jos Houtveen  Els Siebers  Petra Severs  Marjan Polhout 
Directeur  Teamleider  Teamleider  School business manager 
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Allergie 

Heeft uw kind een allergie, dan is het van belang dit aan het begin van het schooljaar door te geven aan 
de leerkracht.  
 
Anti- pestcoördinator 
Binnen onze school gaan we voor een veilig schoolleefklimaat. Wanneer er sprake is van pestgedrag 
maken we dit bespreekbaar en geven wij kinderen handvatten om zich te weren tegen pestgedrag. De 
leerkracht pakt dit allereerst op. Het is mogelijk om als kind, ouder of leerkracht contact te zoeken met de 
anti- pestcoördinator. Deze coordinator wijst de weg naar oplossingen en houdt contact totdat het pesten 
is gestopt. In alle situaties is de leerkracht erbij betrokken. Ook zorgt de anti- pestcoördinator voor 
preventie en advisering bij schoolveiligheid.  
De anti-pestcoördinator is: 

 
Ellen Linnenbank 
 
Auto parkeren 
Is het nodig om uw kind met de auto naar school te brengen, dan kunt u uw auto in de parkeervakken 
parkeren. Om een goede en veilige doorstroom te hebben rondom het halen en brengen van uw kind, is er 
een keerlus aan het einde van Juttepeergaarde. Het is van belang dat deze altijd vrij blijft i.v.m. veiligheid 
voor voetgangers, fietsers en autobestuurders. 

Bestuur 

De Malelande valt samen met 16 andere scholen in Amersfoort onder de Stichting 
voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o De Stichting van het KPOA wordt 
bestuurd door een College van Bestuur en ondersteund door een stafbureau. Meer 
informatie over de stichting kunt u lezen op www.kpoa.nl.  
 
Bewegingsonderwijs 
In elke groep wordt er bewegingsonderwijs gegeven. De groepen 1 en 2 maken gebruik van de twee 
speelzalen in ons schoolgebouw. De gymkleding die zij dragen zijn hemd, onderbroek en gymschoenen. 
De gymschoenen blijven op school, zodat bij slecht weer een extra gymles gegeven kan worden. De 
groepen 3 tot en met 8 krijgen een blokuur in de week bewegingsonderwijs in sporthal Nieuwland. Zij 
nemen elke les hun gymtas met gymkleding (broek, shirt en gymschoenen) mee naar school. Aan het 
begin van het schooljaar zijn de gymtijden bekend.  
 
BHV  
Veiligheid vinden wij belangrijk. Een ongeluk zit helaas in een klein hoekje. Daarvoor leiden wij een aantal 
leerkrachten op als bedrijfshulpverlener (BHV) en zijn er EHBO-ers in de school. Elk schooljaar vinden er 
ontruimingsoefeningen plaats om bij calamiteiten snel de school te kunnen verlaten.  
 

http://www.kpoa.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6-q_H67jNAhUIMBoKHaAcCB0QjRwIBw&url=http://www.kpoa.nl/nl/scholen/60-bestuursbureau&psig=AFQjCNG4Y8-J9F-XW14sLkJzWuEFt7Pf0A&ust=1466588903852713
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Brengen en halen  
’s Ochtends gaan om 08.20 uur de deuren van de school open. Bij binnenkomst kan 
uw kind de jas en tas ophangen, het drinken en tienuurtje kan gezet worden op de 
afgesproken plek. Wilt u ervoor zorgen dat er een lusje aan de jas zit en bekers, 
broodtrommels e.d. voorzien zijn van naam? De ouders van kinderen van groep 1 en 
2 mogen hun kind in de klas brengen. Vanaf groep 3 gaan de kinderen zelfstandig 
naar binnen. Wij beginnen de schooldag om 08.30 uur.   
 
Om 14:15 uur is een schooldag afgelopen en zullen de kinderen hun jas en tas 

pakken om naar huis/buitenschoolse opvang te gaan. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 komen met de 
leerkracht naar buiten en staan op een vaste plek op het schoolplein. Vanaf groep 5 komen de kinderen 
zelfstandig naar buiten.  
 
Wij vragen u vriendelijk om op het schoolplein achter de gele lijn te blijven staan. Op het schoolplein zijn 
huisdieren en roken niet toegestaan en wij stellen het erg op prijs wanneer u op gepaste afstand buiten de 
schoolhekken rookt.  

Contact leerkracht  

Bericht doorgeven 
Het kan zijn dat u om 08.30 uur een bericht voor de leerkracht heeft. 
Tussen 08.20 t/m 08.30 uur komen de kinderen binnen en is de 
leerkracht er voor de kinderen. U kunt de leerkracht op verschillende 
manieren informeren. Bij de groepen 1-2 maken we gebruik van de 
babbelbox. Hierin kunt u een briefje doen met het bericht, welke de 
leerkracht rond 09.00 uur leest. Vanaf groep 3 kan dit via een briefje 
welke uw kind aan de leerkracht geeft.  
 
Gesprek met leerkracht 
Het is altijd mogelijk om na schooltijd in gesprek te gaan met de leerkracht. Het kan ook zijn dat de 
leerkracht u uitnodigt voor een gesprek. Als uw kind met 4 jaar op school komt, wordt er na vier weken 
een gesprek gepland hoe het met uw kind gaat.  
Een andere mogelijkheid om in contact te komen met de leerkracht is om na schooltijd even naar school 
te bellen of de leerkracht aan te spreken.  
 
Contactpersonen 
Op school hebben wij meerdere contactpersonen die er zowel voor kinderen als ouders zijn. Als kinderen 
een probleem hebben of zich zorgen maken en dit niet met anderen durven delen, kunnen zij contact 
opnemen met één van de contactpersonen. Zij bieden een luisterend oor en helpen de kinderen op weg. 
In de school hangen brievenbussen waarin de kinderen een briefje kunnen doen. Eén van de 
contactpersonen neemt dan discreet contact op met het desbetreffende kind. Per schooljaar krijgen een 
aantal groepen bezoek van de contactpersonen om te vertellen wat zij doen. 
 
De contactpersonen zijn: 

      
Kristi vd Beek    Marjan Renkers  
      
Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, agressie en geweld, 
kunt u als ouder een beroep doen op de interne contactpersoon. U kunt doorverwezen worden naar de 
externe vertrouwenspersoon van de CED groep. Zij zorgen voor verdere begeleiding.  
CED groep Rotterdam, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam 010-4071599.  
evp@cedgroep.nl, www.cedgroep.nl.  

mailto:evp@cedgroep.nl
http://www.cedgroep.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiew5rB7LjNAhXGWBoKHUsuAHMQjRwIBw&url=http://leestrainer.nl/citotoets/rekenen/tijd.htm&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNHS9xr69WjrRz_dnTGACnow-OYriw&ust=1466589150812070
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Digiduif 

Digiduif is ons voornaamste digitale communicatiemiddel met ouders. Via dit 
communicatiemiddel krijgt u als ouder informatie van de leerkracht(en) op 
groepsniveau, bijvoorbeeld het inschrijven als hulpouder of het inschrijven voor 
oudergesprekken. Daarnaast krijgt u informatie op schoolniveau zoals de 
Donderdagkrant. Het maakt de communicatie gemakkelijk, snel en zeker. 
 
 
Donderdagkrant 
Iedere donderdag ontvangen ouders de Donderdagkrant met het laatste nieuws over alles wat in en rond 
de school speelt.  
 
Doorschuifochtend  
Aan het einde van het schooljaar is er een doorschuifochtend. Alle groepen maken kennis met de nieuwe 
leerkracht(en). De kinderen gaan in de groep waar zij volgend schooljaar komen een uurtje kijken en 
kennismaken met elkaar. Dit jaar is de doorschuifochtend op woensdag 27 juni 2018.  
 

Eten en drinken 

Op een schooldag is er een aantal momenten dat kinderen gaan eten en drinken. Rond 
tien uur is er tijd voor iets gezonds met wat drinken. Op woensdag hebben we fruitdag. 
Tussen de middag eten de kinderen samen met de leerkracht een broodje. Zit uw kind in 
groep 1, 2 en 3 dan is het handig om de broodtrommel en bekers te voorzien van naam. 
 
 

Fietsen 

Op beide locaties hebben wij plek om je fiets tijdens schooltijd te stallen. Om de hoeveelheid fietsen te 
beperken, kan niet iedereen op de fiets naar school komen. Hiervoor maken we gebruik van de loopcirkel. 
Wanneer u binnen deze cirkel woont is het de bedoeling dat u lopend naar school komt.  
 
Locatie Juttepeergaarde       Locatie Zeldertsedreef 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi52un_7bjNAhUDLBoKHbl-DQUQjRwIBw&url=http://www.daltonschoolrijnsweerd.nl/index.php/nieuws/algemeen/12-nieuws/356-digiduif&psig=AFQjCNFCJZE-MnRyOHRz5IZ1tvVLdjzcKw&ust=1466589557042444
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4-Yvi7rjNAhVFqxoKHdKVDfkQjRwIBw&url=https://www.simplycolors.nl/lunchboxen-met-naam&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNEcrTxbMiCo64bZn8IIadWz2ID2LQ&ust=1466589696118538


   

12 

 

Gevonden voorwerpen 

Als opgeruimde school verzamelen we de voorwerpen die in of rond de school 
achtergebleven zijn. Deze spullen worden in de bak van de gevonden voorwerpen 
verzameld. Op de Juttepeergaarde vindt u deze bij de middelste ingang en op de 
Zeldertsedreef in woning 24. De bakken worden tweemaandelijks opgeruimd. Voordat 
de spullen naar de kringloop gaan, communiceren we eerst via de Donderdagkrant 
dat het mogelijk is gevonden voorwerpen op te halen.  
 

Hoofdluis 

Op school hebben we twee coördinatoren die samen met hulpouders zorgen dat er 
geen hoofdluis in de school is. De kinderen worden na elke vakantie gecontroleerd. 
Mocht er neten of hoofdluis gevonden worden dan wordt er contact met u 
opgenomen. Hoe luis te bestrijden is, kunt u lezen in de flyer op onze website. We 
zijn met ingang van schooljaar 2017-2018 op zoek naar nieuwe coordinator(en). 
 
 

 
Huisbezoek 
De leerkrachten van kinderen uit groep 1 gaan op huisbezoek. Voor een nog betere begeleiding van het 
kind vinden wij het fijn dat wij de leefwereld van het kind in de thuissituatie kunnen zien. De huisbezoeken 
vinden na schooltijd plaats. De leerkracht maakt hiervoor met u een afspraak. 
 
Huiswerk 
Wij vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij het leerproces van uw kind. U krijgt via de 
leerkracht een aantal keer per jaar een leerstofoverzicht van verschillende vakgebieden zodat u weet 
welke leerstof op dat moment aangeboden wordt. Het huiswerk dat we vanaf groep 3 meegeven sluit 
hierbij aan. U kunt, als ouder, uw kind hierbij begeleiden.  
 

Infoavonden 

De infoavond zoals u gewend bent komt te vervallen. We vinden het van belang om het jaar goed te 
beginnen met kind, ouder(s) en de leerkracht. Om deze reden hebben we i.p.v. een algemene 
informatieavond gekozen voor een kennismakingsgesprek in de eerste weken van het schooljaar. Meer 
informatie hierover vindt u bij oudergesprekken.  Om op de hoogte te blijven met welke leerstof uw kind 
bezig is, krijgt u via de leerkrachten het gehele jaar door leerstofoverzichten. 
 
Innovatie 
In de snelle wereld van de digitale communicatie hebben wij ervoor 
gekozen om digitaal te communiceren met ouders. Techniek en 
duurzaamheid zijn opkomende thema’s in de maatschappij. De Malelande 
sluit aan bij deze ontwikkeling. Samen met kinderen, ouders en 
teamleden blijven we met elkaar afstemmen welke innovatieve stappen 
nodig zijn om ons onderwijs en alles daaromheen innovatief te houden.  
 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHo4KY8L3NAhVCOMAKHTslDQYQjRwIBw&url=http://luizen.eu/vragen-en-antwoord/&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNHcQfaLtYPOcVQNN8DUTSiXDfs-lg&ust=1466761923028960
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEoabE8L3NAhWpK8AKHRY7CXoQjRwIBw&url=http://methodes.wikiwijsleermiddelenplein.nl/detail-koepel/158959/&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNFKAC2VAf5Pj_1AbnNf5Ewf2D5llw&ust=1466762024290480
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Klachten 

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. In eerste instantie 
bespreekt u het probleem met de leerkracht en met elkaar zoekt u naar een passende oplossing. Komt u 
niet tot een goede oplossing, dan kunt u de zaak voorleggen aan het managementteam (MT) van de 
school. Als ook die weg naar uw idee niet tot een bevredigende afronding leidt, dan kunt u uw klacht 
voorleggen aan het bestuur van de stichting. Dat kunt u doen door het indienen van een schriftelijke klacht 
gericht aan het College van Bestuur (CvB). Het CvB legt de klacht dan voor aan een 
klachtenadviescommissie. Deze adviescommissie bestaat uit ouders en leerkrachten die ook lid zijn van 
de GMR en wordt voorgezeten door één van de beleidsmedewerkers. Voor meer informatie over de 
procedure rond klachten kunt u de klachtenregeling van KPOA raadplegen.  
 

Locaties 

Onze school heeft twee locaties. De groepen 1 t/m 6 zitten op de locatie Juttepeergaarde en de groepen 7 

en 8 op de locatie Zeldertsedreef.  

 

 

 
 
 
 Locatie Juttepeergaarde 
Juttepeergaarde 2 
3824 BE  Amersfoort  
033-4564410 keueze 1 
malelande@kpoa.nl  
 

 
 
 
 
 
Locatie Zeldertsedreef 
Zeldertsedreef 22-28 
3824 EK  Amersfoort 
033-4564410 keuze 2 
malelande@kpoa.nl 

mailto:malelande@kpoa.nl
mailto:malelande@kpoa.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDjtTy8LjNAhVEnBoKHRBZAJYQjRwIBw&url=http://www.malelande.nl/&psig=AFQjCNEC_aBOA7PM0FdFr7ic87b3sWW-2A&ust=1466590333537209
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Medezeggenschapsraad (MR) 

Kinderen, ouders en leerkrachten zijn betrokken bij het beleid en de koers van De Malelande. De 
medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht, onafhankelijk orgaan dat bestaat uit twee 
geledingen: een vertegenwoordiging van ouders en een vertegenwoordiging van het personeel. De MR 
bespreekt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en kan hier gevraagd of ongevraagd advies over 
geven. In het MR-regelement is bepaald dat de MR zowel instemmings- als adviesrecht heeft. Een aantal 
keer per jaar is er overleg tussen de MR en het managementteam (MT) van de school. Deze 
vergaderingen zijn openbaar. Via de nieuwsbrief en notulen van de MR wordt u op de hoogte gehouden. 
Wilt u contact met de MR? Dan kunt u één van de MR leden aanspreken of mailen naar 
mrmalelande@kpoa.nl.  
 
 

            
Klaas Koop  Roger v/d Wiel     Ingrid Warners Ingrid Metten 
Voorzitter    
 

        
Ramon vd Beek  Mascha vd Bedem Miranda Bijl  José Lensing 
 
Media  
Op onze Facebookpagina laten we dingen zien die dagelijks in de school gebeuren. Het biedt een minder 
formele kijk op De Malelande. Nieuwsgierig? Bekijk onze Facebook-pagina. Op onze facebookpagina 
wordt gebruik gemaakt van foto’s. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat 
uw kind op media getoond wordt, kunt u dit doorgeven via 
malelande@kpoa.nl.  
 
 
Medicijngebruik 
Mocht uw kind medicijnen gebruiken, dan gaan we ervan uit dat u de leerkracht hierover informeert. Als de 
medicijnen onder schooltijd ingenomen/toegediend moeten worden, dan maken wij daar graag met u 
afspraken over. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.  
 

Noodnummers 

Als we u onverwacht nodig hebben, wanneer bijvoorbeeld uw kind ziek is, is het fijn om u te kunnen 
bereiken. Wanneer uw kind op school komt, vragen we u deze noodnummers door te geven. Mochten 
deze nummers wijzigen, dan vragen we u dit door te geven aan de leerkracht en de administratie. 
 

 

mailto:mrmalelande@kpoa.nl
mailto:malelande@kpoa.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-jr6b8rjNAhXJuBoKHUoGD9oQjRwIBw&url=http://www.ienstuin.be/&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNGNBpczuw5vRj9PE6KQIbp_z3kFGg&ust=1466590672033255
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Opvang voor en na schooltijd 

Begint uw werkdag vroeg of eindigt hij laat en wilt u gebruik maken van voor- en naschoolse kinderopvang 
(vso/bso), dan kunt terecht bij Partou of SKA. Op De Malelande bieden wij, via Partou, voorschoolse- en 
naschoolse opvang. Meer informatie kunt u vinden op www.partou.nl of www.ska.nl  
 

Oud papier 
In de groepen maken we kinderen bewust van het scheiden van afval. In 
elke groep is er een papierbak en maandelijks staat er een papiercontainer 
bij de school. Het oud papier wordt gebruikt als grondstof voor ons toilet- en 
handdoekpapier. Het oud papier wat u thuis verzamelt kunt u ook brengen 
wanneer de papiercontainer er staat. De dagen dat er papier verzameld kan 
worden zijn: 22/23 augustus, 19/20 september, 24/25 oktober, 21/22 
november, 19/20 december, 23/24 januari, 20/21 februari, 27/28 maart, 
24/25 april, 29/30 mei, 10/11 juli.  

 
Ouderbijdrage/ouderactiviteitencommissie 

De Malelande heeft een ouderactiviteitencommissie (OAC). Deze commissie bestaat uit actieve ouders 

die in samenwerking met leerkrachten activiteiten organiseren zoals eerste schooldag, katholieke feesten 

en schoolreis. Deze activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van de kinderen en vormen een wezenlijk 

onderdeel van ons onderwijs. Om deze activiteiten te organiseren wordt er jaarlijks een ouderbijdrage 

gevraagd. Hieronder ziet u het bedrag van de ouderbijdrage per leerjaar.   

 

Opbouw Ouderbijdrage per activiteit, schooljaar 2017/2018   

         

Indien uw kind vanaf de start van het schooljaar al op school zit of instroomt t/m 31 december 2017   

         

Groep 1 2 3 4 5 6 7 8 

Algemene zaken 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

1e Schooldag 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sinterklaas 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

Kerst 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 

Carnaval 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

Pasen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Koningsspelen 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

Schoolreis 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 0.00 

Eindejaaractiviteit 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

Sportdag 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Deelbijdrage schoolkamp           25.00 

Deelbijdrage afscheid groep 8           8.00 

Verkeer 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

Bankzaken 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Verzekering (betaald door KPOA)             

Buitenschoolse act.  5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 

Totaal Ouderbijdrage 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

 
 
Indien uw kind instroomt vanaf 1 januari 2018 t/m 31 maart 2018, dan geldt er een ouderbijdrage van €48.  
Indien uw kind instroomt vanaf 1 april 2018, dan geldt er een ouderbijdrage van €40.  
 

http://www.partou.nl/
http://www.ska.nl/
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Oudergesprekken 
Ieder schooljaar zijn er vaste contactmomenten om de ontwikkeling van uw kind met de leerkracht te 
bespreken. Dit schooljaar starten we met een kennismakingsgesprek met kind, ouder(s) en leerkracht. Dit 
zal plaatsvinden van 28 augustus t/m 13 september 2017. Ter voorbereiding op het gesprek ontvangen u 
en uw kind een document met een aantal vragen, zodat u weet wat u kunt verwachten tijdens dit gesprek. 
De gesprekken vinden overdag plaats, aangezien de kinderen ook aanschuiven tijdens het gesprek.  
 
Het tweede gesprek vindt plaats met ouders in de eerste drie weken van november en is facultatief.  
 
Het derde gesprek is een gesprek met ouder(s) en leerkracht om de ontwikkeling van uw kind te 
bespreken. Dit zal plaatsvinden van 13 februari t/m 16 februari 2018.  
 
Bij het vierde gesprek sluit uw kind ook weer aan en wordt het jaar met kind, ouder(s) en leerkracht 
afgesloten. Zoals de eerste ronde zullen deze gesprekken ook overdag plaatsvinden van 25 juni t/m 6 juli 
2018.  
 
Eén week voor de oudergesprekken kunt u zich via Digiduif inschrijven. Naast deze vaste 
contactmomenten is het altijd mogelijk in gesprek te gaan met de leerkracht.  
 
Voor groep 8 is het tweede gesprek gepland op de studiedag van vrijdag 23 februari 2018. Deze 
gesprekken zullen overdag plaatsvinden. Het derde gesprek vervalt.   
 
Ouders in de school 
Op De Malelande vinden wij het belangrijk in verbinding te staan met kinderen, ouders, teamleden en 
samenwerkingspartners. Ouders zijn expert van hun eigen kind. De school is expert op het gebied van 
hun kind in de onderwijssituatie. Voor een optimale ontwikkeling van het kind is het van belang dat er een 
goede samenwerking is tussen ouders en school. Ook hechten wij waarde aan uw eigen expertise. Binnen 
de groep van uw kind kunt u als ouder een les geven over uw beroep of hobby, helpen bij uitjes of u 
opgeven als reken- en/of leesouder.  
 
Op schoolniveau vinden we het belangrijk dat ouders meedenken, meewerken en meebeslissen over 
beleidszaken en vernieuwingen binnen de school. In een aantal onderwijskundige werkgroepen werken 
leerkrachten en ouders samen. Via de Donderdagkrant doen wij hiervoor regelmatig een oproep.  
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Protocol 
Protocol gedrag  
Veiligheid is een belangrijk aspect binnen De Malelande. De school wil dat alle betrokkenen respectvol 
met elkaar omgaan en tolereert geen enkele vorm van geweld. Om preventief te kunnen handelen hebben 
wij in samenwerking met ouders en teamleden duidelijke afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan 
en welke schoolregels wij hanteren. Voor verdere informatie verwijzen we u naar het protocol op onze 
website. 
 
Protocol lees- en spellingbegeleiding en dyslexie 
Op De Malelande zijn we de hele dag bewust en onbewust bezig met lezen en schrijven. Het is daarom 
van belang voor alle betrokkenen een helder beleid te beschrijven van de visie die we uitdragen als 
basisschool en de stappen die we nemen in het proces van lees- en spellingonderwijs. Dit protocol gaat 
over de onderkenning, signalering, diagnostisering, begeleiding en behandeling van lees- en 
spellingproblematiek. Voor verdere informatie verwijzen we u naar het protocol op onze website.  
 
Protocol school en echtscheiding 
Dit protocol is geschreven om ouders en leerkrachten een handreiking te geven in het omgaan met de 
gevolgen wanneer ouders uit elkaar zijn. School heeft de belangen van het kind te behartigen zonder zich 
te mengen in de daadwerkelijke situatie tussen de gescheiden ouders. School heeft een zelfstandige 
informatieplicht t.o.v. van de beide ouders van het kind. Voor verdere informatie verwijzen we u naar het 
protocol op onze website.  
 
Protocol schorsing en verwijdering 
Wanneer de veiligheid van een kind of leerkracht binnen de groep/school in het geding komt, stellen wij 
duidelijke grenzen d.m.v. een kaartensysteem en confronteren we het kind met de consequenties van dit 
handelen. Er zal in dit geval altijd contact met u als ouder worden opgenomen. Wanneer er sprake is van 
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een onhoudbare situatie kan de school gebruik maken van het ‘Protocol schorsing en verwijdering van 
leerlingen’ welke vastgesteld is door KPOA.  
Wij hopen dit systeem natuurlijk zo min mogelijk te moeten inzetten. Mocht het toch nodig zijn, dan is dit 
omdat wij samen gaan voor een veilig schoolleefklimaat in het belang van het kind. 
 

Rapport 

Door middel van het rapport geven wij inzicht in de ontwikkeling van uw kind. Wij kijken daarbij naar de 
diverse ontwikkelingsgebieden: de sociaal emotionele, de cognitieve, de creatieve en de motorische 
ontwikkeling. Tevens wordt elk schooljaar een “Dit ben ik” blad toegevoegd aan het rapport. Hierop heeft 
uw kind een tekening gemaakt en/of een tekst geschreven.  
De kinderen die van groep 1 naar groep 2 gaan én de kinderen die van groep 2 naar groep 3 gaan, krijgen 
aan het einde van het schooljaar een rapport. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per 
schooljaar een rapport. Het door u ondertekende rapport ontvangen wij graag drie weken na het 
oudergesprek terug. De rapporten gaan dit schooljaar mee vrijdag 9 februari en vrijdag 22 juni 2018.  
 

Schoolfotograaf 

Elk jaar komt de schoolfotograaf om alle kinderen op de foto te zetten. Dit jaar komt RD Schoolfotografie 
op maandag 30 oktober, dinsdag 31 oktober en woensdag 1 november. De broertjes/zusjes foto wordt op 
woensdag 1 november onder schooltijd gemaakt.  

 
 
 
 
 
Schoolregels 
Er zijn 8 schoolregels en elke week wordt er 1 schoolregel centraal gesteld. In de Donderdagkrant staat 
welke schoolregel centraal staat. De volgende schoolregels hanteren wij: 

 
 
Handen thuis 
Iedereen hoort erbij 
Laat weten waar je bent 
Pas op je woorden 
Wij zijn zuinig en netjes 
Wij zijn eerlijk 
Wij doen ons best 
Zorg voor veiligheid   
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_rye-L3NAhUKI8AKHU9BB-cQjRwIBw&url=http://www.janseniusdevries.nl/page/245957&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNH0tkMTku5cAlHSwYDdF83TcdLGNg&ust=1466764077191305
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Schoolshirt 
Wij hebben op De Malelande een schoolshirt. Dit shirt dragen wij bij schoolactiviteiten zoals 
bv schoolreis, sportdag of groepsuitje. Het shirt ontvangt uw kind als hij/zij op school komt. U 
krijgt dit shirt in bruikleen. Als het kind eruit gegroeid is en het shirt in goede staat is, kunt u 
het ruilen voor een groter shirt. Bij het verlaten van de school, levert u het shirt in bij de 
leerkracht. Mocht u het shirt kwijt zijn of het is beschadigd, dan kunt u bij de administratie voor 
€12.50 een nieuw shirt kopen.  
 
Schooltijden 
Op de Malelande wordt er gewerkt met een vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat alle 
kinderen van groep 1 t/m 8 onderwijs krijgen van 08.30 uur t/m 14.15 uur.  
 
Structuur 
Er is een duidelijke organisatiestructuur waarbij het helder is wie waarvoor verantwoordelijk is en op welke 
manier we werken. Wij geloven erin dat kinderen en teamleden zich het beste ontwikkelen in een 
opgeruimde en rustige omgeving waar op verschillende plekken in het gebouw geleerd kan worden. 
 
Studiedagen  
Ieder schooljaar plannen wij een aantal studiedagen waarin het team scholing volgt. De studiedagen voor 
dit schooljaar zijn: 
Donderdag 14-09-2017 
Vrijdag 15-09-2017 
Maandag 23-10-2017 
Dinsdag 24-10-2017 
Donderdag 22-02-2018 
Vrijdag 23-02-2018 
Dinsdag 22-05-2018 
Vrijdag 13-07-2018 
 
Op dinsdag 05-12-2017 (sinterklaas), vrijdag 22-12-2017 (kerst) en maandag 12-02-2018 (carnaval) zijn 
de kinderen vanaf 12.00 uur vrij.  
 

Vakanties  

 
 
Herfstvakantie   16-10-2017 t/m 20-10-2017 
Kerstvakantie   25-12-2017 t/m 05-01-2018 
Voorjaarsvakantie  26-02-2018 t/m 02-03-2018 
Paasweekend   30-03-2018 t/m 02-04-2018 
Meivakantie (incl.hemelvaart) 27-04-2018 t/m 11-05-2018 
Pinksteren   21-05-2018 
Zomervakantie   13-07-2018 t/m 24-08-2018 
 
 
 

 
Verbinding 
Op De Malelande vinden wij het belangrijk in verbinding te staan met kinderen, ouders, teamleden en 
samenwerkingspartners. Onder verbinding verstaan wij een goede samenwerking, expertise, 
betrokkenheid en ontwikkeling. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCmsGUh77NAhWLNxQKHYVED7QQjRwIBw&url=http://www.obsderietput.nl/?attachment_id%3D2782&psig=AFQjCNEDovVNRjBcd04eX9NMinJcPP6FVw&ust=1466768085926983
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Verjaardag vieren 
Het is elk jaar weer een feest om een jaartje ouder te worden en daarom schenken we aandacht 
aan deze belangrijke gebeurtenis. In de groepen 1 en 2 mag uw kind een kwartiertje later komen 
op deze feestelijke dag. De kinderen worden toegezongen, trakteren in de groep en mogen de 
klassen rond. Het zou fijn zijn als de traktatie veelal gezond en niet te groot is.  
 
Verlof 
Als uw kind verlof van minimal één dag nodig heeft voor ziekenhuisbezoek, therapie e.d. is het nodig 
om verlof aan te vragen. Hiervoor kunt u een verlofformulier invullen. Deze kunt u downloaden van de 
website of afhalen bij de administratie van de school. De verlofaanvraag wordt door de teamleider 
beoordeeld en deze krijgt u via de mail retour. Wilt u buiten de reguliere schoolvakanties op vakantie 
dan moet u dit ook aanvragen via een verlofformulier. Voor de voorwaarden van verlof, wanneer uw kind 
leerplichtig is, verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht  
 
Vervoer met ouders 

 
Om bezoek aan externe locaties mogelijk te maken, maken we 
gebruik van vervoer met auto’s en vervoer op de fiets. Voor 
beide hebben we hulp van ouders nodig. Hiervoor hebben we 
een paar spelregels. 

 Elk kind moet in een gordel. 

 De bestuurder is in het bezit van een ongevallen 

inzittende verzekering.  

 De leerkracht stapt bij voorkeur in bij een ouder.  

 De groepen 5 t/m 8 maken vooral gebruik van de fiets 

voor een bezoek aan een externe locatie.   

Verzekering 
Binnen de stichting is er een collectief verzekeringspakket afgesloten. Hieronder valt een 
ongevallenrisicoverzekering en een reis/evenementenverzekering. Deze verzekeringen bieden dekking 
aan ongevallen die zich voordoen onder schooltijd en ongevallen en bagageschade bij excursies en 
schoolreisjes.  
 
VIR registratie 
Meldcode en Verwijsindex Risicojongeren (VIR) 
Per 1 juli 2013 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in gegaan. Het is voor 
elke basisschool wettelijk verplicht om bij signalen van geweld met een meldcode te werken. Het 
team van De Malelande is geschoold in het signaleren en hun rol in de aanpak van kindermishandeling. 
Het doel is om sneller en adequater in te kunnen grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een landelijke internetapplicatie waarin professionals zoals  
leerkrachten, hulpverleners en begeleiders registreren dat zij zich zorgen maken over een kind (tot 23 
jaar). De verwijsindex is een hulpmiddel voor school én ouders om bij zorgen over een kind, snel en 
efficiënt contact te kunnen leggen met alle betrokken partijen. Uiteraard doet De Malelande dit na 
kennisgeving aan ouders. Voor de Amersfoortse scholen is een lijst gemaakt (risicoprofiel) waarop 
staat in welke gevallen professionals moeten denken aan een VIR registratie. In de meeste gevallen 
gaat het om zorgen van school over ontwikkeling, thuissituatie, verzuim in combinatie met het 
onvoldoende op gang komen van de juiste hulp. Deze lijst is in te zien op school. Meer informatie kunt u 
vragen bij de intern begeleiders. 
 

Waardering 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op school opgroeien in een positief leef- en leerklimaat. Waardering 
hebben voor jezelf en een ander is hierbij het uitgangspunt. Elk kind heeft zijn eigen leerproces waarbij we 
met ons onderwijs rekening houden met de behoefte van het kind. Het is op De Malelande duidelijk wat de 
omgangsregels zijn in en om de school voor kinderen, ouders en teamleden. 
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6_v2PiL7NAhUGwxQKHTUNDw0QjRwIBw&url=http://pngimg.com/img/objects/balloon&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNElAjboAvpXaDpeMo7vUyFTCdmFyA&ust=1466768363016245
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYgOGtib7NAhVTrRQKHUJ9AgoQjRwIBw&url=http://auto.blog.nl/algemeen/page/33&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNE8oSlzpvk5TLqfJiKMJ4ubBybuzg&ust=1466768670138518
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Wennen op school 
Als uw kind vier jaar wordt en bij ons op school komt, mag uw kind vijf keer komen wennen in de aanloop 
naar zijn/haar 4e verjaardag. Op deze manier kan uw kind kennis maken met het naar school gaan, de 
leerkracht(en) en de groep. Enkele maanden voor de 4e verjaardag van uw kind ontvangt u een 
uitnodiging met de data van de wendagen. De periode vlak voor de zomervakantie is minder geschikt om 
te wennen. Mocht uw kind vier worden binnen een periode van zes weken voor de zomervakantie of 
tijdens de zomervakantie, dan start uw kind in het nieuwe schooljaar. U ontvangt hier vroegtijdig een brief 
over of de school neemt telefonisch contact met u op.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ziekmeldingen 

Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, kunt u dit tussen 08.00 en 08.20 telefonisch 
doorgeven. Indien de leerkracht om 08.45 uur een leerling mist en we hebben geen ziekmelding 
ontvangen, nemen wij contact op met u. Als uw kind naar de BSO gaat op locatie Juttepeergaarde, dan is 
het ziekmelden bij de school voldoende.  
 
Zindelijk 
Wanneer uw kind op school komt, wordt er verwacht dat het kind zindelijk is en zelfstandig naar de wc kan 
gaan. Natuurlijk helpt de leerkracht met het los- en vastmaken van knopen. Mocht uw kind een medische 
indicatie hebben, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht. Natuurlijk kunnen kleuters af en toe een 
ongelukje hebben en wordt dit door de leerkracht opgelost. Op school is er reservekleding aanwezig. U 
kunt ook altijd in de tas van uw kind reservekleding meegeven als u weet dat uw kind wel eens ongelukjes 
heeft.  
 

Wat heeft u nodig voor een schooldag als uw kind start op De Malelande? 
 

 Rugzak 

 Beker en broodtrommel voor tien uurtje en lunch 

 Gymschoenen voor bewegingsonderwijs (deze blijven op school)  

 Schoolshirt (te verkrijgen bij de administratie) 

 
Tips 

 Lusje aan de jas 

 Eventueel een setje reservekleding (broek, onderbroek, sokken) 

 Lijst voor noodnummers meenemen en inleveren bij de leerkracht 

 Een briefje voor de leerkracht wanneer en waar uw kind naar de BSO gaat 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3ovrRjL7NAhVIrRQKHaliAHMQjRwIBw&url=http://avantisport.nl/kinderen/schoenen/indoor-schoenen-kids/rucanor-gymnastic-shoes-frankfurt-rucanor-gymschoenen-8749/&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNEf31IFV6ipaZ4OdH4beDFMjdWaFQ&ust=1466769386504793
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi60si-ir7NAhXE1xQKHeECDDAQjRwIBw&url=http://www.bsmeerbeke.be/node/2571&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNHlBpd5jFQhtq-6qAJZPTE5f_f8Bg&ust=1466768967037387

