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  Visie:  

Elk kind op de Jacobusschool komt 

tot zijn recht als het onderwijs leuk, 

rijk en tot de verbeelding spreekt. 

Het kind leert het meest in een veili-

ge, ruimtelijke omgeving waar al 

hun zintuigen worden geprikkeld.  

Hierbij vinden wij 5 kernwaarden 

belangrijk. 

Dit kan een leerling als hij groep 8 

verlaat.  
In deze tijd zien we dat kinderen meer en 

sneller leren door aan te sluiten bij hun 

belevingswereld en door gebruik te maken 

van hun verwondering en verbeelding 

creëert de Jacobusschool een omgeving 

waarin leren op een natuurlijke manier 

gaat. De leerkrachten staan gepassio-

neerd voor de groep doordat de mogelijk-

heid er is om te experimenteren om de 

doelen per kind te behalen. 
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Basisonderwijs 2019—2020 

De gids van het ministerie vindt u op : 

www.rijksoverheid.nl  

 

De MR 

De Medezeggenschap Raad houdt zich 

bezig met het beleid in en rond de 

school. Zij kan dit beleid ter discussie 

stellen, zowel bij de directie als bij het 

schoolbestuur. Daarnaast kan de MR de 

directie en het schoolbestuur in voorko-

mende gevallen adviseren. De MR is een 

gekozen vertegenwoordiging van ouders 

en leraren. De leden van de MR worden 

voor een periode van drie jaar gekozen. 

De directie is als vertegenwoordiger van 

het bestuur aanwezig bij de vergaderin-

gen. 

INFORMATIE KALENDER 

U ontvangt jaarlijks de Informatiekalender. 
Op deze informatiekalender vindt u aan de voorzijde de maanden van het jaar met hier en daar enkele schoolse zaken.  
Op de andere zijde vindt u verdere informatie over onze school. Deze informatie is handig om bij de hand te hebben. De 
kalender is daarom een vast en goed zichtbaar plaatsje aan de wand waard. 
 

DE SCHOOLGIDS 

Alle ouders ontvangen de schoolgids. Afhankelijk van veranderingen in de tekst ontvangt u de schoolgids eens in de 2 of 3 

jaar. U kunt de schoolgids ook op onze website bekijken. 

WELKOM 

In het bijzonder heten wij de ouders welkom, die hun kind voor het eerst naar onze school brengen. We hopen dat uw 

kind het hier naar zijn/haar zin zal hebben en dat u zich ook spoedig thuis zult voelen.  

 

OUDERCOMMISSIE 

De oudercommissie  heeft als doel om in goede samenspraak met het schoolteam diverse activiteiten te organiseren. De 
oudercommissie bestaat uit ongeveer 6 ouders die ongeveer 1 maal per 6 weken bijeen komt. Namens de school is er ook 
altijd een vertegenwoordiger aanwezig, meestal de directeur. De oudercommissie draagt ook in samenspraak met de di-
rectie verantwoording voor het innen van het schoolgeld. 

Het schoolteam en de oudercommissie organiseren, veelal met hulp van andere ouders, diverse activiteiten. Belangrijkste 
activiteiten zijn het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sportdag en de schoolreis. De oudercommissie fungeert verder als 
vraagbaak voor alle ouders en waardeert  ideeën en suggesties vanuit de ouders van de school. 

In de oudercommissie zitten :  
Mariska Bechan Kanhai, Joyce Riedewald, Angelique Susanna,  Seval Ayali, Philo Luxenburg en  

Guler Dinc (medewerker ouderbetrokkenheid). 

 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Oudergeleding:  Anil Bechan, Melissa Peterson en Hamid Ajaray  

Personeelsgeleding: Jessica Nouwens en Bryan de Prins 

  

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek onderwijs 

Stationssingel 80 ( bezoekadres) 

Postbus 4250 

3006 AG Rotterdam, tel. : 010 4537500  Bovenschools manager: dhr. H. van den Berg 
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Directeur 

Maike Verboon-van de Swaluw 

Graag stel ik het fantastische team 

aan u voor: 

Team onderbouwplein 

V.l.n.r. Juf  Brunette  juf Yvonne, juf Natascha,  juf Jessica 

Team middenbouwplein 

V.l.n.r. juf Karen, juf Kim, juf Gu ler, juf Esther 

Team bovenbouwplein 

V.l.n.r. meester Bryan, juf Carla, juf Roos 

Peuterspeelgroep Kinderdam 

Monique en Zubeyde 

Team gymdocenten 

Meester Geoffrey en juf Kim 

Intern begeleider 

Judith  Meinders-Schouten 

Medewerker ouderbetrokkenheid 

Guler Dinc 

Schoolmaatschappelijk 

werkster 

Karin Bakboord 

Concie rge 

Audrey Quandus 

Stagiaire middenbouwplein 

Shadya Martis 
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augustus 2019 
Verlengde leertijd 

Onze school is een school met ver-
lengde leertijd. Dit houdt in dat de 
lestijden per week met in totaal 4 uur 
worden verlengd. De extra tijd wordt 
besteed aan: spelling, begrijpend le-
zen, technisch lezen, studievaardighe-
den  en rekenen. Daarnaast is ruimte 
voor talentontwikkeling. 

De expressievakken worden gegeven 
door eigen personeel, met specialisa-
tie. 

Onze school is ook een Lekker Fit 
school, waardoor bewegingsonder-
wijs gegeven wordt door vakdocen-
ten. 
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De Nieuwsbrief 

Ongeveer één keer per maand krijgen 

de ouders een nieuwsbrief met daarin 

informatie over het wel en wee van de 

school. De nieuwsbrieven vindt u ook 

terug op onze website. De nieuwsbrie-

ven versturen wij via de mail. Bij de 

conciërge zijn papieren brieven te ver-

krijgen en bij de ingang van de school 

hangen ze op het prikbord. 

Briefjes 
In de loop van het jaar sturen wij u 
brieven. De meesten via de mail en 
soms geven we het aan uw kind mee. 
Soms vragen wij op een brief te reage-
ren door een antwoordstrook in te 
vullen. Vraag uw kind regelmatig of er 
nog een brief van school is. Kinderen 
vergeten wel eens een brief te geven. 

Klasbord 

Dit is een app waarop u op de hoogte 
gehouden wordt van nieuwtjes, die 
specifiek voor de klas is waarin uw kind
(eren) zitten.  

Deze app is alleen voor ouders/
verzorgers bedoeld en is niet openbaar 
toegankelijk voor anderen.   

 

SCHOOLTIJDEN 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  

Groep 1 t/m 8:  08:30—15:00 uur 

 

Woensdag 

Groep 1 t/m 8:  08:30—12:30 uur 

 

 

 

 

De deur gaat 10 minuten voor schooltijd open. Met slecht weer of als het erg koud is gaat de deur iets eerder open. 
Voor en na schooltijd is er ongeveer 15 minuten toezicht rond de school.  
 
 

VAKANTIE EN VRIJE DAGEN 

 

Studiedag/lesvrij               20-09-19 

Studiedag/lesvrij                23-09-19 

Herfstvakantie  21-10-19 t/m 25-10-19 

Studiedag/ lesvrij              18-11-19 

Kerstvakantie  20-12-19 t/m 03-01-20 

Voorjaarsvakantie  24-02-20 t/m 28-02-20 

Studiedag/lesvrij               18-03-2020 

Goede vrijdag/Pasen 10-04-20 t/m 13-04-20  

Meivakantie  27-04-20 t/m 08-05-20 

Hemelvaart                       21-05-20 t/m 22-05-20 

Studiedag/lesvrij               27-05-2020 

Pinksteren  01-06-20 

Zomervakantie  17-07-20 t/m 28-08-20  

Op tijd komen 

Laatkomers storen de les en missen instructie van de leer-

kracht. Voor het kind zelf is het ook niet prettig. Om 8:20u 

gaat de eerste bel en om 8:30u moet iedereen in de klas zijn. Laatko-

mers krijgen een brief en na meerdere keren volgt er een gesprek. Bij 

ongeoorloofd verzuim van 16 uur in 4 weken moeten wij leerplicht 

inschakelen. Wanneer uw kind een geldige reden heeft of niet kan 

komen, bel dan voor 8:30u naar school om dit door te geven. Geef 

bezoek aan bijvoorbeeld de dokter of tandarts tijdig aan de leerkracht 
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2 

1e Schooldag 

Deze week: Start- 

Gesprekken 

3 4 5 

 

6 

 

7 8 

9 08.30-9.00 

Koffiemoment 

Directie en 

ouders 

10 

 

11 12 

Ontvangst   

betaalverzoek 

schoolgeld via 

de email 

13 14 15 

16 17 

Feest opening 

ontdekplein 

18 

 

19 

Schoolfoto-

graaf 

MR 

20 

Studiedag 

21 22 

23 

Studiedag 

24 

 

25 26 

 

27 

Nieuwsbrief 
Rekenspelle-
tjes ouders. 

28 29 

30       

september 2019 

Startgesprekken 

U wordt op school uitgenodigd om over 

uw kind te praten. Tijdens deze gesprek-

ken worden wederzijdse verwachtingen 

uitgesproken. 

 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt ieder school-
jaar voor het maken van schoolfoto’s. 
Van ieder kind wordt een portretfoto 
gemaakt. Hiervan krijgen de ouders 
ook verkleinde afdrukken en een serie 
pasfoto’s. Ook wordt van iedere groep 
een groepsfoto gemaakt. Afname van 
het pakket is volledig vrijblijvend. Men 
kan ook een deel van het pakket afne-
men. Bijbestellen van 
foto’s behoort even-
eens tot de mogelijkhe-
den.  

Kernwaarde 1: Groei 

Kernwaarde 2: Betrokkenheid 

Kernwaarde 3: Plezier 

Kernwaarde 4: Ruimte 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rYEzOA6GQsfT-M&tbnid=3yJjC44d5eHW1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsammychoco.punt.nl%2Fcategory%2Fview%2Ffrontpage%3Fpagefor%3Dcategory_view_frontpage_10%26pagenr
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Gast in de klas 

2 

Opening  

Kinderboeken- 

week 

3 

MR 

4 

 

5 6 

7 

Kamp 

Groep 6/7/8 

8 

Kamp 

Groep 6/7/8 

9 

Kamp 

Groep 6/7/8 

10 

Kamp 

Groep 6/7/8 

11 

Kamp 

Groep 6/7/8 

 

12 13 
Afsluiting  

Kinderboeken-

week 

14  08.30-9.00 

Koffiemoment 

Directie en ou-

ders /            

ouder arena 

15 

 

16     17 

 

18 

Nieuwsbrief + 

rekenspelletjes 

ouders 

19 20 

 

21 

Herfstvakantie 

22 

Herfstvakantie 

23 

Herfstvakantie 

24 

Herfstvakantie 

25 

Herfstvakantie 

26 27 

Wintertijd 

Divali 

28 29               30 31    

oktober 2019 

 

 

Kinderboekenweek 

Ieder jaar in oktober wordt de Kin-
derboekenweek gehouden. Ook op 
school wordt hier de nodige aan-
dacht aan besteed. De activiteiten 
zijn er vooral op gericht om de be-
langstelling voor lezen te vergroten 
en het lezen van kinderboeken te 
bevorderen. Lezen is leuk. 

Het thema van dit jaar is : Reis mee 

Kernwaarde 5: Veiligheid 
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Bewegingsonderwijs 

We werken met het Lekker Fit-
programma. Alle kinderen krijgen 
wekelijks 3 bewegingsmomenten 
aangeboden onder leiding van de 
Lekker Fit-docent. Jaarlijks wordt de 
eurofittest afgenomen om de voort-
gang van de kinderen te monitoren. 
Drie maal per jaar ontvangt u bij het 
rapport ook een Lekker Fit-rapport. 
Om de gegevens te verwerken vragen 
we eenmaal om uw toestemming. 
Ook is er eens per maand een diëtiste 
op school aanwezig. Na overleg met 
de Lekker Fit-
docent, de leer-
kracht en de ouders 
neemt de diëtiste de 
begeleiding van 
kinderen met gewichtsproblemen op 
zich.  
 

Begeleiding van de kinderen 

De kinderen gaan nooit zonder bege-
leiding naar gymnastiek, zwemmen of 
andere activiteiten. 
Ook gaat een ziek kind nooit zonder 
begeleiding naar huis. 
We bellen u altijd op om uw kind op 
te halen. Alleen met uw toestemming 
mag een kind alleen naar huis. 

Gymrooster                                             3/4/5 6/7/8 A 6/7/ 8 B 1/2 

Dinsdag 

Meester Geoffrey 

In de ochtend. In de middag. In de middag. 

 

 

In de ochtend in 

de speelzaal. 

 

Woensdag 

Meester Geoffrey 

In de ochtend. 

Alleen groep 3 

In de ochtend. 

 

Inde ochtend. 

 

 

In de gymzaal. 

Uw kind daar 

ophalen 

Vrijdag 

Juf Kim Janssen 

In de ochtend. In de ochtend. In de ochtend. In de middag in 

de speelzaal 

 

Veel bewegen: 
Dit doen we door de groepen 3 t/m 8 drie keer in de 
week en groep 1/2 dagelijks bewegingsonderwijs te ge-
ven. Deze lessen worden verzorgd door de vakleerkrach-
ten lichamelijke oefening en bij groep 1/2 ook door de 
groepsleerkracht.  
Naast de lessen bewegingsonderwijs, worden er ook 
introductielessen gegeven in bepaalde sporten. Deze 
lessen zijn bedoeld om de leerlingen enthousiast te ma-
ken voor een bepaalde sport. Zijn de leerlingen geïnte-
resseerd in een sport dan kunnen ze bij ons na schooltijd 
een aantal verdiepingslessen volgen waarna ze eventueel 
door kunnen stromen naar een vereniging.  Het jeugd-
sportfonds ondersteunt gezinnen financieel. Hierdoor 
kunnen alle kinderen lid worden van een vereniging. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij meester         
Geoffrey of juf Kim. 
Toernooien : 
Wij doen aan een aantal sporttoernooien mee. Dit wordt 
georganiseerd door de gemeente Rotterdam.  

Zwemles: 

Op de Jacobusschool krijgen de leerlingen van groep 
4-5 schoolzwemmen. De zwemlessen worden ver-
zorgd in het zwembad aan de Middenbaan–Zuid 400 
in Hoogvliet. Telefoon: 010-2961177. De kinderen 
gaan daar met de bus naar toe. De doelstelling van 
het schoolzwemmen is het aanleren van de basis 
zwemvaardigheid.  De kans dat ze een diploma met 
alleen schoolzwemmen behalen is klein. Wanneer u 
zelf ook naar zwemles gaat met uw kind, zult u mer-
ken dat het behalen van diploma’s sneller gaat. Aan 
het begin van het schooljaar krijgen kinderen een 
formulier mee, waarop u verklaart akkoord te gaan 
met deelname van uw kind aan het schoolzwemmen. 
Kinderen die niet mee zwemmen hebben hiervoor 
een medische verklaring nodig. Als kinderen inciden-
teel niet mee kunnen zwemmen moeten zij een door 
u geschreven briefje meenemen of u belt even naar 
school.  
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LEERPLICHT 
 

Een 4-jarige leerling: Mag naar school en is nog niet leerplichtig. 

   Verzuim moet wel altijd worden doorgegeven en wordt bijgehouden. 

 

Een 5-jarige leerling: Is leerplichtig en moet naar school.  

 

Om te voorkomen dat een 4 of 5-jarig kind te zwaar wordt belast, is er een bijzondere verlofrege-

ling getroffen. Ouders mogen een 4 of 5-jarig kind ten hoogste 5 uur per week thuis houden. Dit 

alleen in overleg met de schoolleiding. Deze uren mogen niet gespaard worden. 

 

Vanaf het 6e jaar:                 Is er een volledige leerplicht. 

De schoolleiding is bij wet verplicht administratie bij te houden van het schoolverzuim. 
 

Wij onderscheiden: 

Geoorloofd verzuim: Dit is verzuim, waarbij de ouders vooraf toestemming van de school hebben gekregen bijvoor-

beeld bij ziekte, familieomstandigheden, bezoek arts, speciaal feest etc. Bij ziekte wordt de school 

voor 08.30 uur hiervan telefonisch op de hoogte gesteld. 

 

Ongeoorloofd verzuim: Dit is verzuim, waarvoor geen toestemming is gegeven, of verzuim waarvan de school niet op de 

hoogte is gebracht.  Te laat komen valt ook onder ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim 

moet gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. De officier van justitie en de rechter kunnen in 

zo’n situatie optreden. 

 

VERLENGING SCHOOLVAKANTIE IS NIET TOEGESTAAN 
(= ONGEOORLOOFD VERZUIM) 

Formulieren voor extra verlof zijn te verkrijgen bij de directie. 
Verzoeken om extra verlof moeten 8 weken tevoren worden ingediend. Indien nodig moet een werkgeversverklaring worden 

overlegd waaruit blijkt dat u niet in de vastgestelde schoolvakanties op vakantie kunt gaan. 

 

(Zie voor meer informatie: de Schoolgids.) 

De medewerker 
ouderbetrokkenheid   
 
In overleg met de directie is de 
medewerker ouderbetrokkenheid 
verantwoordelijk voor het organiseren 
van een gevarieerd aanbod van 
workshops en cursussen, koffie- en 
thema-ochtenden. Zij begeleidt ouders 
van leerjaar 1, 2 en 3 in het bekend 
maken met de werkwijze in deze 
groepen. Zij stimuleert 
ouderbetrokkenheid en adviseert 
ouders in de omgang met leerkrachten. 
Ook nieuwe ouders worden door Güler 
begeleid. Dagelijks is er in de 
ouderkamer een koffie-inloop waar u 
van 8:30u-9:00u elkaar kunt leren 
kennen en met elkaar van gedachten te 
wisselen. Het is mogelijk om inhoudelijk 
of juist creatief bezig te zijn. In 
nieuwsbrieven en aparte uitnodigingen 
wordt u over data van bijeenkomsten 
geïnformeerd. 
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Portfolio 
Alle kinderen werken met een portfolio 
op school. Hierin wordt de ontwikkeling 
van het kind bijgehouden. Het portfolio 
gaat 5x per schooljaar mee naar huis.  
 
Bij 3x gaat u met hun kind in gesprek 
met de leerkracht. De andere 2x is voor 
uzelf om de ontwikkeling van uw kind te 
volgen. 
Van te voren worden de portfolio alvast 
meegegeven, zodat de kinderen en u als 
ouder zich kunnen voorbereiden op het 
gesprek. Na het gesprek blijft het  
portfolio weer op school.  
Is er meer tijd nodig, of u wilt een ver-
volggesprek zonder uw kind, dan wordt 
er een nieuwe afspraak gemaakt. Ons 
portfolio is een meegroeiportfolio voor 
de gehele basisschoolperiode. Bij verlies 
wordt een vergoeding van € 3,- ge-
vraagd om een nieuwe aan te schaffen. 
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Gezonde keuzes 
Alle groepen van onze school maken in 
de klas gebruik van het lespakket Lek-
ker Fit! In dit lespakket wordt ingegaan 
op 3 thema’s: Bewegen, Voeding en 
Gezonde Keuzes. Ook worden ouders bij 
dit lespakket betrokken. De leer-
lingen krijgen namelijk werkboekjes 
waarin ook een aantal opdrachten 
staan die zij thuis, al dan niet samen 
met hun vader en moeder, moeten ma-
ken. 
In het kader van gezonde keuzes zijn di, 
wo en do uitgeroepen tot fruit-dagen. 
Van alle kinderen en leerkrachten wordt 
verwacht dat zij fruit meenemen als 
gezond tussendoortje. Het liefst zien wij 
de kinderen dagelijks fruit meenemen. 

 

 
 
 
 
 
 
Trakteren 
Kies een traktatie die niet te groot is en 
weinig calorieën bevat. Veel lekkere en 
gezonde ideeën zijn te vinden op de 
Traktatieposter van het Voedingscen-
trum. (  www.voedingscentrum.nl ) 
  

OVERBLIJVEN 
Wij werken met een continurooster, wat inhoudt dat alle kinderen overblijven op school. Zij eten en drinken in hun klaslo-
kaal samen met de groepsleerkracht. Wij hechten belang aan gezonde voeding en vragen u dan ook om alleen verant-
woorde voeding mee te geven. Blikjes frisdrank/energiedrink, chocoladekoeken en snoepgoed zijn niet toegestaan.  
Na het eten hebben de kinderen een half uur begeleid buiten spelen.  

 

VOORSCHOOLSE OPVANG 

Wij werken samen met een peuterspeelgroep, die in het gebouw is gevestigd: Peuterspeelzaal “De Guppies”. De Jacobus-
school en de Guppies vormen samen de voorschool, met als onderwijsconcept “Piramide”.  

De peuterspeelzaal is geopend op maandag– en dinsdagochtend en donderdag- en vrijdagmiddag. Telefoon 010-4161067. 
Inschrijven voor de peuterspeelgroep gaat via de site van Kinderdam. 

 

WAT HEEFT UW KIND NODIG 
Leerjaar 1/ 2   : gym/ balletschoenen (zonder veters)  
Leerjaar 3 t/m 8   :  etui (voor pen en potloden) / gymschoenen/gymkleding 
Leerjaar 4 en 5   :  zwemkleding en handdoek 
Bovenbouwplein 6/7/8  : etui (voor pen en potloden) 
 

HUISWERK 

Vanaf leerjaar 5 wordt met regelmaat huiswerk meegegeven. Wilt u voor een goede tas zorgen. Het liefst geen plastic 
boodschappentasje. Voor vragen over het huiswerk kunt u bij de leerkracht terecht. Kinderen van leerjaar 8 moeten een 
schoolagenda hebben. Wij oefenen met hen het agendagebruik en leren plannen voor in het voortgezet onderwijs.  

SCHRIJFGEREI 
 In leerjaar 3 schrijven de kinderen met een schoolpotlood 

 Halverwege leerjaar 4 krijgen de kinderen een pen van school 

 In leerjaar 6 krijgen de kinderen een nieuwe pen van school 

 Ouders mogen zelf een door de school goedgekeurde pen of stabilo kopen voor hun kind. 
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december 2019 

Sinterklaas feest 
Sinterklaas brengt een offici-
eel bezoek aan alle groepen 
en heeft voor de kinderen 
een cadeautje bij zich. Daar-
naast houden de leerlingen 
van het bovenbouwplein 6 t/
m 8 een surprisemoment in 
hun basisgroep.  

Kerstfeest 
De viering van het kerstfeest begint ei-
genlijk al op de eerste zondag van de 
Advent. Op school wordt een advents-
krans opgehangen en de kerstboom en 
kerststal worden geplaatst. In de klas-
sen wordt aan een kerstproject gewerkt. 
Dit project mondt uit in een kerstviering 
vlak vóór de kerstvakantie. Op één van 
de laatste dagen voor de kerstvakantie 
vindt op school het jaarlijkse kerstdiner 
plaats. Het is altijd een zeer sfeervol 
gebeuren en kan zeker één van de hoog-
tepunten van het schooljaar genoemd 
worden. In de klassen wordt op gepaste 
wijze aandacht besteed aan het kerst-
verhaal. 
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GELDZAKEN 
 

Schoolgeld: Per kind € 47,50 

(€20,00 vrijwillige bijdrage en €27,50 schoolreis) 

Voor kinderen die na 1 januari worden ingeschreven, betaalt u € 30,- 

 

Op 12 september krijgt u van ons via de mail een betaalverzoek van €47,50 betreft het schoolgeld. Hiervoor gebruiken 

wij het betalingssysteem WIS Collect.   

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————— 

Informatieve jeugdbladen : Aan het begin van het schooljaar krijgt u hierover meer informatie. 

—————————————————————————————————————————————————————- 

Schoolkamp bovenbouwplein 6-7-8: € 80,- per kind. 

—————————————————————————————————————————————————————- 

Voor- en naschoolse opvang: Informatie hierover bij Kinderdam—> www.kinderdam.nl   

————————————————————————————————————————————————- 

 

Schoolgeld   
Om de diverse activiteiten te kunnen be-
kostigen (sinterklaasfeest, Kerstmis, 
schoolreis, Pasen etc.) wordt er jaarlijks 
aan de ouders een bijdrage gevraagd. De 
hoogte van die bijdrage wordt vastge-
steld in overleg met de MR en de ouder-
commissie.  

Schoolkamp 

Om de drie jaar  gaat bovenbouwplein 
6/7/8 op schoolkamp. De locatie kan per 
jaar verschillen.  Er wordt van de ouders 
een bijdrage in de kosten gevraagd. Ver-
der wordt een gedeelte van de ouder-
raadsgelden hiervoor gereserveerd. Het 
schoolkamp is een belangrijk onderdeel 
van het schoolprogramma. Het is dan ook 
vanzelfsprekend, dat iedere leerling uit 
bovenbouwplein 6/7/8 meegaat. 
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  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Aantal lln 7 4 6 6 14 8 

VSO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PRO 0% 25% 16,7% 0% 0% 0% 

VMBO-BBL 0% 0% 0% 14,3% 0% 0% 

VMBO-BBL met LWOO 14% 0% 16,7% 14,3% 14,3% 37,5% 

VMBO-BBL/VMBO-KBL 0% 0% 0% 14,3% 0% 0% 

VMBO-KBL 14% 50% 16,7% 0% 14,3% 25% 

VMBO-KBL met LWOO 14% 0% 0% 14,3% 14,3% 0% 

VMBO-TL 15% 25% 0% 0% 28,5% 12,5% 

VMBO-TL/HAVO 0% 0% 0% 14,3% 7,1% 12,5% 

HAVO 15% 0% 16,7% 0% 14,3% 0% 

HAVO/VWO 0% 0% 33,3 % 14,3% 7,1% 12,5% 

VWO 0% 0% 0% 0 % 0% 0% 

RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 
 
We volgen de kinderen d.m.v. de landelijke Cito-toetsen. Naast deze toetsen zien wij ook de dagelijkse ontwikkeling van 
ieder kind. Op basis van werkhouding, gedrag en toetsresultaten geven de leerkrachten uiteindelijk een advies voor het 
voortgezet onderwijs. In onderstaande tabel kunt u de uitstroom naar het VO van de afgelopen jaren zien. Voor meer infor-
matie over het geven van adviezen en de centrale eindtoets, verwijzen wij u door naar onze schoolgids blz. 26. 

 

Resultaten 2018-2019:  
 
Afgelopen schooljaar hadden we een gemid-
delde score van 529,3 op de centrale eind-
toets groep 8.  Wat voldoende is volgens de 
inspectienorm. In 2016 heeft de inspectie 
onze school als voldoende beoordeeld. Ons 
onderwijs is op orde. Ons meerjarenplan is 
erop gericht om ontwikkelingen te waarbor-
gen en te continueren. 
Het recente inspectierapport kunt u vinden 
op onze website en op de site; 
www.onderwijsinspectie.nl  
 



 17 

ma di wo do vr za zo 

      1 2 

3 4 

 

5 

 

6 

 

 

7 8 9 

10  

Portfolio 3 

mee 

11 12 

Streetdance 

groep 7/8  

 

13 

 

14 

Rekenspelle-

tjes ouders 

 

15 16 

17  

Portfolio 3 

gesprekken 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

Nieuwsbrief 

Carnaval /  

Jacobus got  

talent 

22 23 

24 

 Voorjaars-

vakantie 

25 

Voorjaars-

vakantie 

26 

Voorjaars-

vakantie 

27 

Voorjaars-

vakantie 

28 29  

februari 2020 

Adviesgesprek met de ouders 

van de kinderen van groep 8 

Met de ouders bespreken we het advies 
van de school voor hun kind. 
Het advies gaat over welk type voortge-
zet onderwijs voor het kind door de 
school geadviseerd wordt. 
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TANDARTS 

Sanakids komt ieder jaar bij ons op school bij alle kinderen het gebit controleren. De ouders krijgen van te voren een brief 

waarop zij kunnen aangeven dit niet te willen. Bij de peuters moeten ouders aangeven het wel te willen en zijn dan ver-

volgens zelf bij de controle aanwezig. Na afloop van de controle krijgt ieder kind een vrijblijvend advies over een vervolg-

behandeling in de praktijk van de tandarts. 

De controle is geheel kosteloos. De vervolgbehandeling wordt vergoed vanuit uw ziektekostenverzekering. Voor kinderen 

tot 18 jaar wordt in de meeste gevallen alles vergoed. 

 

Bibliotheek en Spelotheek 

Bij ons op school kunnen ouders met hun kinderen boeken en spellen lenen om zo thuis op een speelse manier te kunnen 
leren. 
Het lenen is gratis. We vragen alleen om de geleende spellen en boeken weer netjes in te leveren. 
Voor het lenen  kunt u terecht bij de medewerker ouderbetrokkenheid in de ouderkamer, Guler Dinc. 
 
 



 19 

ma di wo do vr za zo 

      1 

2  08.30-9.00 

Koffiemoment 

Directie en 

ouders 

3 4 5 

 

3 7 8 

9 Leerlinga-

rena 

10 

 

11 

 

12 13 14 15 

16 
 

17 
 

18 

Studiedag 

19 

MR 

20 
 

21 22 

23 24 25 26 27 
Nieuwbrief / 

Rekenspelletjes 

ouders 

28 29 

Zomertijd 

30 

Holi 

31      

maart 2020 
School Maatschappelijk Werk 
De Jacobusschool heeft ook de beschikking 
over een school maatschappelijk werker 
(SMW). SMW is een vorm van laagdrempeli-
ge ondersteuning bij gesignaleerde proble-
men met name op sociaal -emotioneel gebied 
binnen het onderwijs. Het SMW begeleidt 
leerlingen zodanig, dat zij op school zo goed 
mogelijk kunnen functioneren. Scholen krij-
gen steeds meer te maken met kinderen die 
problemen hebben op sociaal- en emotioneel 
gebied, waardoor zij belemmerd kunnen wor-
den in hun leermogelijkheden. Zo kan er spra-
ke zijn van schoolverzuim, een verstoorde 
thuissituatie, pedagogische hulpvragen van 
ouders of gedragsproblemen.  SMW kan een 
brugfunctie vervullen tussen een leerling, de 
ouders, de school en hulpverleningsinstan-
ties. Als ouder kunt u een gesprek aanvragen 
bij onze schoolmaatschappelijk werker, maar 
het kan ook zijn dat wij aan u voorstellen om 
contact te leggen met de schoolmaatschap-
pelijk werker. 
De schoolmaatschappelijk werker neemt deel 
aan het OZO overleg op school met de school-
contactpersoon passend onderwijs, de jeugd-
verpleegkundige, de intern begeleider, de 
directie en ouders. 
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CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG) 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij u in de buurt is dé plek waar ouders/verzorgers, kinderen, jon-

geren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien.  Er werken 

jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen en andere deskundigen.   

Op school  

In groep 2 krijgen alle kinderen een gezondheidsonderzoek op school of op de CJG-locatie. De groei, ogen 

en oren worden gecontroleerd. Met de jeugdverpleegkundige of -arts bespreekt u de ontwikkeling en de 

gezondheid van uw kind. In groep 7-8 krijgen kinderen een groepsvoorlichting in de klas over een actueel 

onderwerp over gezondheid en opgroeien. Daarnaast neemt de jeugdverpleegkundige of -arts deel aan de 

overleggen van het OZO op school, waar zij de ontwikkeling bespreekt van de kinderen die extra onder-

steuning nodig hebben. 

In het jaar dat kinderen 9 jaar worden, krijgen zij een herhaling van de vaccinaties DTP en BMR. Bovendien 
krijgen meisjes in het jaar dat ze 12 jaar worden een oproep van het CJG om zich te laten vaccineren tegen 
baarmoederhalskanker. Deze HPV-vaccinatie wordt drie keer gegeven. De inentingen zijn gratis en niet 
verplicht.  
 
Contact 
De jeugdverpleegkundige is regelmatig aanwezig op school. Bij vragen over de ontwikkeling of opvoeding 
van uw kind, kunt u bij haar terecht.  
 
Schoolnetwerk/ OZO. 
Met de school vindt regelmatig overleg plaats tussen diverse instanties over de ontwikkeling van leer-
lingen. PPO, CJG, SMW, intern begeleider en directie nemen deel aan dit gesprek. Ouders zijn ook partner 
tijdens dit gesprek. 
 

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING SISA 

De Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en het werken met SISA is van kracht 
voor alle RVKO scholen. Volgens vastgestelde protocollen en rekening houdend met de privacy en veilig-
heid van de kinderen op school wordt hier uitvoering aan gegeven. Dit protocol en overige protocollen 
kunt u vinden op onze website. 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
De jeugdverpleegkundige is regelmatig 
aanwezig op school. Bij vragen over de 
ontwikkeling of opvoeding van uw kind, 
kunt u bij haar terecht.  

Jeugdverpleegkundige  

Mevr. Nilgün Tümer 

Jeugdarts 
Mevr. Nelly Madore (0-4 jaar) 
 
Zij zijn te bereiken via CJG Hoogvliet, 
Klaasje Zevensterstraat 374-376, telefoon 
010-444 46 09 . Kijk voor meer informatie 
op www.cjgrijnmond.nl of bel met de Op-
voedlijn 010 - 20 10 110.  

 

http://www.cjgrijnmond.nl
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Cito Eindtoets  
Voor de kinderen van groep 8 zijn dit 
spannende dagen. Op school houdt 
iedereen hier rekening mee door heel 
stil te zijn tijdens deze drie dagen. 
Zorgt u thuis voor voldoende rust. 
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Leerjaar  1 t/m 8 

ochtend 08:30—12:00 

middag 12:45—15:00 

woensdag 08:30—12:30 

Totaal per week  28 uur 

Overzicht uren van de verschillende vakken per groep per week Aantal uren per week  

  1/2 3/4/5 6/7/8 

Taal - 5:30 6:00 

Taalontwikkeling 6:00 - - 

Schrijven - 

2:30 

LJ5: 0:30 
0:30 

Technisch lezen - 
4:00 

 

3:15 

LJ6: 4:00 

Studievaardigheden  LJ5: 0:45 0:45 

Begrijpend lezen  1:30 1:30 

Rekenen en wiskunde - 5:30 5:30 

Rekenontwikkeling 5:30 - - 

Engels - - 1:00 

Wereldoriëntatie (incl. verkeer) - 2:00 2:30 

Godsdienst 0:30 0:30 0:30  

Bewegingsonderwijs  - 2:00 2:00 

Motorische ontwikkeling 5:30 - - 

Zintuigelijke ontwikkeling 5:15 - - 

Sociaal emotionele ontwikkeling 1:00 1:00 1:00 

Pauze 1:15 0:30 0:30 

Totaal aantal uren per week: 25:00 25:00 25:00 

    

 LTU/ Lekker Fit 1:00 1:00 1:00 

LTU/ expressievakken 2:00 2:00 2:00 
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Mobiele telefoon 
Veel leerlingen beschikken over een mo-
biele telefoon. Het gebruik hiervan is on-
der schooltijd verboden. De leerlingen zijn 
verplicht de telefoon onder schooltijd uit te 
schakelen. In voorkomende gevallen is de 
school altijd bereikbaar via de gewone 
telefoonlijnen van de school. Wij raden de 
kinderen aan om de mobiele telefoon aan 
de leerkracht af te geven of thuis te laten. 

Meer lezen, dat is het doel. Bibliotheek Rotterdam kiest voor de nieuwe educatieve aan-
pak; de Bibliotheek op school, want lezen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. 

Lezen doen kinderen thuis, op school en in de bibliotheek. Daarom kiest Bibliotheek Rotterdam voor een gezamenlijke 
aanpak van bibliotheek en school om het plezier in lezen te vergroten. De aanpak sluit naadloos aan op het taal- en lees-
onderwijs op school. 

Met de Bibliotheek op school kan iedere basisschool een volwaardige (digitale) schoolbibliotheek realiseren. Bibliotheek 
Rotterdam stelt haar gevarieerde en actuele collectie boeken en tijdschriften beschikbaar. De nieuwe aanpak kent twee 
varianten; de schoolbibliotheek en de digitale schoolbibliotheek. 

Wat biedt de Bibliotheek op school? 

 Lees- en mediaplan: voor het vastleggen van visie, doelen, actieplan en jaarprogramma 

 Monitor: voor het jaarlijks meten en vergelijken van leesattitude, leesniveau en leengedrag van de leerlingen en het 
leesklimaat, leesbeleid en de mediawijsheid in de school 

 Collectie: door het inrichten van een (digitale) schoolbibliotheek 

 Lezen: door dagelijks en op inspirerende wijze aandacht te besteden aan vrij lezen, voorlezen, praten over boeken en 
lezen thuis 

 Mediawijsheid: met aandacht voor informatievaardigheden in een doorgaande leerlijn en handvatten om mediawijs-
heid beter op de agenda te zetten 

 Digitaal portaal: waar leerlingen boeken zoeken en reserveren, waar ze worden gestimuleerd en verleid tot lezen, 
hun leeshistorie bijhouden en waar ze informatie vinden 

 

Door 15 minuten vrij lezen per dag leert een kind 1000 nieuwe woorden per 
jaar! 

Bibliotheek 

Op school hebben we een kleine eigen 
bibliotheek. De school maakt daarnaast 
gebruik van de wisselcollectie van de 
openbare bibliotheek Rotterdam. 

http://dcr.bibliotheek.nl/binaries/content/assets/rotterdam/educatie/varianten-volledige-beschrijving---de-bibliotheek-op-school-2.pdf
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Jacobusschool 
 Hesselingstraat 5 
 3192 BC Hoogvliet 
 Tel: 010-2950095 
 Email: directie@kbsjacobus.nl  
 Website: www.kbsjacobus.nl  
 
Schoolbestuur: 
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 
 Stationssingel 80 (bezoekadres) 
 Postbus 4250 
 3006 AG Rotterdam 
 Tel: 010-4537500 
 
Klachtencommissie RVKO                 
 Postbus 4250 
 3006 AG Rotterdam 
 
 
 
Rijksinspecteur 
 Inspectie van het onderwijs 
 Website: www.onderwijsinspectie.nl  
 Vragen over onderwijs Tel: 1400 

Klachten over seksuele intimidatie. seksueel misbruik. ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrou-
wensinspecteur zie www.onderwijsinspectie.nl  

 
Centrum voor Jeugd en Gezin:  
 Klaasje Zevensterstraat 374-376 
 3193 TW Hoogvliet 
 Tel: 010-2010110 
 
Voor- en naschoolse opvang Peuterspeelzaal ‘De Guppies’:  
 Tel: 010-4430033  
 Website: www.kinderdam.nl  klantadvies@kinderdam.nl  
 
 

Klachtencommissie landelijk 
Stichting GCBO  
Postbus 82324  
2508 EH Den Haag  
Telefoon: 070-3861697  
info@gcbo.nl  

Passend onderwijs Rotterdam-
Postbus 52250 
3007 LG Rotterdam 
010-3031400 
info@pporotterdam.nl 
www.pporotterdam.nl 
 

mailto:directie@jacobusschoolhoogvliet.nl
http://www.jacobusschoolhoogvliet.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl
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Zomervakantie 

Fijne vakantie en tot maan-

dag 31 augustus. 

Meester-/ juffendag: 

Eén dag in het jaar staat in 

het teken van de meesters 

en juffen. Op die dag vieren 

ze allemaal hun verjaardag.  
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Maandag 31 augustus begint de 

school weer. 

 


