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       Voorwoord

Beste ouders/verzorgers en belangstellenden,

Het schooljaarboekje is een handzame versie van de uitgebreide 
schoolgids. De elementen die voor u belangrijk zijn om te weten, 
zijn hierin opgenomen. De uitgebreide schoolgids is te vinden op 
de website: www.blinkerd.pcpow.nl 

Van harte welkom op Christelijke basisschool De Blinkerd. De 
Blinkerd is een warme en dynamische school in Monster. 
We zijn een school met een waardevol en enthousiast team, dat 
altijd het mooiste in ieder kind naar boven wil halen. We willen de 
kinderen laten stralen en Blinken. Er is gerichte aandacht voor het 
welbevinden van de kinderen en met behulp van ondersteuning 
in de groepen, willen we het mogelijk maken dat er onderwijs op 
maat geboden wordt met aandacht voor ieder kind.  

Vanuit drie kernwaarden geven we ons onderwijs vorm: (er)
kennen, nieuwsgierig zijn en bouwen. Hoe we vormgeven aan 
deze kernwaarden en hoe dat terug te zien is in onze school, 
vertellen we u graag tijdens een rondleiding en kunt u terug lezen 
in dit boekje.

Met elkaar zullen we er een inspirerend en leerzaam schooljaar 
van maken. Voelt u zich altijd welkom om 
binnen te lopen om uw zorgen te delen of 
te vertellen waar u zo blij van wordt bij ons 
op school.

Met vriendelijke groet,
Myrte van Staalduinen
Directeur
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Onze Missie:
De Blinkerd laat kinderen stralen en blinken.

Onze waarden
Op de Blinkerd werken we vanuit de volgende kernwaarden:

“ Met een nieuwsgierige blik erkennen we verschillen en 
bouwen we met elkaar aan de toekomst van ieder kind”.

(Er)kennen
Op de Blinkerd willen we ieder kind erkennen in dat wat 
hij of zij nodig heeft. Respect en vertrouwen is daarbij 
het uitgangspunt. Wij creëren een vertrouwde omgeving 
waar het kind zich gezien en erkent voelt. De Blinkerd laat 
kinderen stralen en blinken.
In goede samenwerking met ouders en leerkrachten werken 
we aan de ontwikkeling van de kinderen. Om een volgende 
stap in de ontwikkeling van het kind te zetten, kijken we 
voortdurend naar wat het kind al kan, wat zijn/haar talenten 
zijn en wat het kind van ons nodig heeft. Wij geloven in 
erkende ongelijkheid in de begeleiding van ieder uniek 
kind en houden daarbij rekening met het kind en zijn/haar 
omgeving.

Nieuwsgierig
Op de Blinkerd genieten we van de nieuwsgierige open blik 
waarmee zij naar de wereld kijken. Van deze houding willen 
gebruik maken en inzetten in ons onderwijs. De kinderen 
worden vanuit hun eigen blik op de wereld en hun motivatie 
om nieuwe dingen te ontdekken, nieuwe vaardigheden 
aangereikt. We stimuleren de nieuwsgierigheid door middel 
van samenwerkend, spelend, ontwikkelingsgericht en 
ontdekkend/ onderzoekend leren in thema’s.
Werken binnen een thema zorgt voor meer betrokkenheid 
en krijgt meer betekenis voor kinderen.
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Er wordt ontwikkelingsgericht onderwijs gegeven in thema’s. 
We werken aan verschillende doelen voor verschillende 
vakken tegelijk. Kinderen werken samen, gaan op onderzoek 
uit en spelen met elkaar. Zo wordt het kind op het eigen 
niveau uitgedaagd. Dit is motiverend en van groot 
belang voor leren en plezier beleven in leren. 21-eeuwse 
vaardigheden staan bij het leren centraal; dat is wat we ieder 
kind mee willen geven voor de toekomst.
 
Bouwen
Samen met ouders bouwen we aan de toekomst van het 
kind. Door te kijken naar wat het kind al kan, bepalen we wat 
de volgende stap is die gezet moet worden om te bouwen 
aan hun ontwikkeling. Op elkaar kunnen bouwen is daarin 
van groot belang.
We willen het kind op alle verschillende vakgebieden 
optimaal laten groeien. Dit doen we door te werken aan 
een goed zelfbeeld, het kind stimuleren om dingen zelf 
te proberen en te ondernemen en het kind te leren om 
hulp te vragen wanneer dat nodig is. Ieder kind is uniek 
en heeft eigen behoeften. Daarom is het belangrijk dat 
we differentiëren in ons aanbod en blijft het team samen 
bouwen aan het verbeteren van het onderwijs dat we geven.
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Het team van De Blinkerd

FORMATIE 2021-2022 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Groep 1A Juf Maaike / Juf Brenda Juf Maaike Juf Maaike Juf Maaike Juf Maaike

Groep 1B Juf Marlies Juf Marlies Juf Stefanie Juf Stefanie Juf Marlies / Juf Stefanie

om de week

Groep 2A Juf Anneloes Juf Anneloes / Juf Jessica Juf Anneloes / Juf Jessica Juf Jessica Juf Anneloes

Groep 2B Juf Wendy Juf Wendy Juf Heleen Juf Heleen Juf Heleen

Ondersteuning 1/2 Juf Sabine Juf Heleen middag Juf Esther Juf Esther

Groep 3 Juf Naomi Juf Naomi Juf Naomi Juf Samira Juf Samira

Groep 3/4 Juf Simone Juf Simone Juf Simone / om de week 
Juf Lorraine

Juf Lorraine Juf Lorraine

Groep 4 Juf Daphne Juf Daphne Juf Daphne Meester Aart Meester Aart

Ondersteuning 3/4 Juf Tina Juf Tina Juf Samira / Juf Lorraine Juf Tina Juf Francien

Groep 5 Juf Emma Juf Emma Juf Emma Juf Emma Meester Martijn

Groep 5/ 6 Juf Linda Juf Linda Juf Linda Juf Nadieh Juf Nadieh

Groep 6 Juf Eveline Juf Eveline Juf Eveline Juf Eveline Juf Anne 

Groep 7A Meester Michael Meester Michael 
Meester Rick middag

Meester Michael Meester Michael Meester Michael

Groep 7B Meester Rick Meester Martijn Meester Martijn Meester Rick Meester Rick

Ondersteuning 5/7 Meester Aart Juf Francien Meester Aart Juf Francien Meester Aart middag

Groep 8 Juf Lorraine Juf Romy / Juf Lorraine Juf Romy Juf Romy Juf Romy 

Ondersteuning 8 Juf Romy / Juf Lorraine Meester Bruno
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Specifiek aanbod
Om ons onderwijs kindgericht en op maat te krijgen, maken 
we gebruik van elkaars talenten. Binnen het team zijn er 
gespecialiseerde leerkrachten, welke de leerkracht en onder-
steuners ondersteunen in het ontwerpen van het passende 
aanbod voor de kinderen. 
Onder de specialisten zijn ook (vak)leerkrachten die gericht 
met kinderen in de groep of in groepjes aan het werk gaan; 
bijvoorbeeld voor meer-hoogbegaafden, Engels (groep 1-8), 
bewegingsonderwijs, kindercoach en gedrag. 
Nieuw vanaf schooljaar 2021-2022 zijn musicallessen, waarin 
we kinderen hun nieuwsgierigheid en fantasie tot bloei willen 
laten komen. Het samenwerken, de groepsvorming, je eigen 
grenzen verleggen, durven en leren presenteren zijn vaardig-
heden die de kinderen gaan helpen om tijdens het proces van 
onderzoeken tijdens de thema’s en daarbuiten nog meer te 
stralen en te blinken!
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Specialisaties en 
functies

Leerkracht Specialisatie en/of functie

Ilona van der Kaaij: interne begeleiding  

Brenda van der Meer: onderbouwcoördinator

Anne van der Kruk: bovenbouwcoördinator 

Linda Tak: specialisatie rekenen

Samira de Zeeuw: specialisatie taal- en lezen

Heleen Drost: specialisatie taal en 
woordenschat

Linda Tak: specialisatie meer- en 
hoogbegaafdheid 

Jessica van Geest: specialisatie gedrag

Michael Vogelzang: kindercoach

Martijn van der Zwan: mediacoach & ICT

Rick de Ruiter: specialisatie onderzoekend 
en ontwerpend leren

Daphne van Dop: cultuurcoördinator

Gertine van der Kaaij: vakleerkracht gymnastiek

Bruno Henderick: bewegend leren en Engels

Laura Vogelaar: administratie

Lindy Polderdijk:  ondersteuning en conciërge

Sandra Wijzenbroek: conciërge

Myrte van Staalduinen: directeur
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Het Blinkerd ABC
Bibliotheek op School
Kinderen die aangemoedigd worden om te lezen en die 
ouders en leerkrachten hebben die veel voorlezen, maken 
meer ‘leeskilometers’. Daardoor worden ze beter in lezen 
en lezen ze met veel plezier. Wij willen de kinderen daarbij 
helpen. We besteden elke dag aandacht aan lezen en 
voorlezen en praten samen over de boeken die de kinderen 
lezen. Boeken horen bij het dagelijks leven. 
Als school hebben wij een samenwerkingsovereenkomst 
met Bibliotheek Westland (de Bibliotheek op School). Onze 
boekencollectie van de schoolbibliotheek wordt jaarlijks 
aangevuld, boeken worden gewisseld en het lees- en 
uitleengedrag van de leerlingen wordt gevolgd. Kinderen die 
bij ons op school komen, worden automatisch (en gratis) lid 
van Bibliotheek Westland. Ons uitleensysteem is gekoppeld 
aan het systeem van Bibliotheek Westland. Leesplezier 
vergroot het leesniveau!

Bijdragen
In september ontvangt u via Social Schools een factuur met 
de bijbehorende kosten voor een schooljaar.

Deze kosten bestaan uit:
•  Ouderbijdrage € 22,50 per schooljaar. Deze bijdrage gaat

volledig naar de oudercommissie, die activiteiten voor de
kinderen organiseert.

•  Overblijfbijdrage € 50,00 per schooljaar. Alle kinderen eten
en blijven tussen de middag op school. De opvang van
de kinderen tijdens de pauze wordt gedaan door Simba
(kinderopvang).
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• Schoolreisje groep 1 t/m 7 (om het jaar).
• Kamp groep 8.

Buitenschoolse Opvang
Wat betreft de BSO buitenschoolse opvang (voorschoolse en 
naschoolse opvang) hebben wij een samenwerkingsverband 
met Kinderdagverblijf Simba en Kinderopvang 2Samen. De 
voor- en naschoolse opvang van Simba is in het gebouw van De 
Blinkerd. De kinderen die bij 2Samen op de voor- en naschoolse 
opvang zitten worden ’s morgens gebracht en ’s middags na 
schooltijd opgehaald door de leiding. Zie voor meer info en 
aanmelding: www.kdvsimba.nl en www.2samen.nl

Contact tussen ouders en school
Er zijn in de loop van het schooljaar de volgende geplande 
contactmomenten:

• Informatieavond in de tweede week van het schooljaar
o voor ouders van alle groepen;
o kennismaken met de leerkracht;
o  inzicht krijgen in de werkwijze, methoden en organisatie

in de groep van uw kind.
• Startgesprek voor leerlingen die 4 jaar zijn:

o  In overleg met de ouders worden wenmomenten
gepland. Na de eerste 6 schoolweken, vindt er een
startgesprek plaats.

•  Kennismakingsgesprek tussen leerkracht en ouders van
alle leerlingen van groep 1 t/m 8
o in september;
o  vanaf groep 4 zijn de kinderen ook bij het gesprek

aanwezig;
o  de leerkracht nodigt uit voor het gesprek via Social

Schools;
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o  de ouders van elke leerling worden op dit gesprek
verwacht.

• Ouder-leerkrachtgesprek
o een 10-minuten gesprek na het eerste rapport
o  bespreken van de schoolvorderingen en de sociaal

emotionele ontwikkeling van uw kind, mede naar
aanleiding van het eerste rapport;

o  aanmelden via Social Schools (zie onderdeel Social
Schools);

o  de ouders van elke leerling worden op dit gesprek
verwacht.

•  extra mogelijkheid voor ouder-leerkrachtgesprek in
november

•  extra mogelijkheid voor ouder-leerkrachtgesprek in april/
mei voor groep 3 t/m 6 (voor zover daar aanleiding toe is)

• voor groep 7 is er in mei een adviesgesprek omtrent
niveaubepaling voor het voortgezet onderwijs. In groep 8
wordt het advies definitief gesteld.

•  extra mogelijkheid voor ouder-leerkrachtgesprek in mei/
juni voor groep 1 en 2 (voor zover daar aanleiding toe is)

Wanneer u één van de leerkrachten wilt spreken, verzoeken 
wij u via Social Schools een afspraak te maken. 

Via Social Schools ontvangt u regelmatig nieuws vanuit 
de groep en vanuit de directie. Eens per week wordt daar 
een automatische nieuwsbrief over gestuurd naar uw 
e-mailadres. 

Continurooster
Op De Blinkerd werken we met een continurooster. Dit 
betekent in het kort dat alle kinderen op de dagen met 
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ochtend- en middagprogramma op school zullen eten en de 
middagpauze doorbrengen. De kinderen zijn op deze dagen 
van 8.30 uur tot 14.30 uur op school.

De kinderen eten onder begeleiding van de leerkracht in de 
klas. Daarvoor of daarna spelen de kinderen buiten onder 
begeleiding van Simba (kinderopvang).

Drie gediplomeerde pedagogisch werkers van Kinderopvang 
Simba en een medewerker vanuit school verzorgen de 
tussenschoolse opvang. 

De inzet van pedagogisch werkers brengt extra kosten 
met zich mee. De bijdrage voor de TSO is in overleg en met 
instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld op 
€ 50,00 per jaar, per kind.

Extra faciliteiten op De Blinkerd
Op De Blinkerd bieden we de volgende extra faciliteiten:
•  kinderdagopvang van 0 t/m 4 jaar door kinderdagverblijf

Simba
•  peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar (vanaf

september). Voor meer informatie kunt u contact opnemen
via info@kdvsimba.nl of 0174-243104

•  voor- en naschoolse opvang door Simba (intern) en
2Samen (extern)

• vakantieopvang door Simba (intern) en 2Samen (extern)
•  drie dagen aanwezigheid van logopediste (praktijk Peter

Helderop)
•  dyslexiebegeleiding in de school (dyslexieverklaring is

noodzakelijk)

Fietsen / Kiss & Ride / Deurenbeleid
Als we op het plein zijn onder schooltijd, dan
- lopen we met de fiets aan de hand op het schoolplein;
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- lopen we met de fiets om het kunstgras heen;
-  plaatsen we 2 fietsen in een poortje. Er is dan plek genoeg.

Als de Kiss & Ride-zone geopend is vanaf 8:20 uur, dan
- blijven de fietsers en lopers achter de betonnen poefen;
-  gebruiken de fietsers en lopers gewoon de drie ingangen 

zoals altijd. Let op: loopt u a.u.b. niet door de hekken van 
de K&R-zone;

- gaan de kinderen direct door de juiste ingang naar binnen;
-  worden de beide hekken van de K&R-zone om 8.20 uur 

door de pleinwacht geopend en om 8.30 uur gesloten.

Gebruik van de ingangen
-  ouders en kinderen van De Blinkerd gebruiken alleen de 

hoofdingang van De Blinkerd, de twee ingangen aan de 
achterkant en de zij-ingang bij de groepen 1 en 2. Simba 
heeft een eigen ingang;

-  de pleinwacht sluit om 8.30 uur de K&R-zone en de 
2 deuren aan de achterkant bij de trappen en de 
kleuteringang aan de zijkant;

-  na 8.30 uur kunt u alleen de school in via de hoofdingang 
(graag eerst aanbellen);

- de groepen 1-3 komen binnen via de hoofdingang;
- de groepen 4-8 komen binnen via de achteringangen.

Formulieren en downloads
Op de website van de school bij de downloads zijn diverse 
formulieren en documenten te vinden. Dit overzicht zal in 
de loop van het schooljaar verder worden aangepast en 
uitgebreid. 

Formulieren
Op de website van de school bij de downloads zijn diverse 
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formulieren en documenten te vinden. Onder het kopje 
downloads treft u:
• aanmeldformulier nieuwe leerlingen
• protocol luizen
• klachtenregeling PCPOW

Er is een apart kopje op de website voor verlofaanvragen: 
www.blinkerd.pcpow.nl 

Gezond tussendoortje
Op school stimuleren wij van harte de aandacht voor 
gezonde voeding. Daarom vragen wij u om bewust en 
gezond te handelen aan de hand van de volgende vragen:
•  hoe gezond is het eten en drinken dat ik meegeef aan mijn

kind voor in de pauze?
•  hoe gezond is het eten en drinken dat ik meegeef aan mijn

kind voor tussen de middag?

Fruit/groente
Alle dagen nemen de kinderen iets van groente of fruit mee 
voor in de kleine pauze. Zien eten, doet eten is onze ervaring!

Traktaties
Graag klein en zo gezond mogelijk. Zoete traktaties worden 
meegegeven zodat u als ouder(s)/verzorger(s) zelf een keuze 
kunt maken welk moment het beste is om te geven en zicht 
heeft op wat er wordt gegeven.

Gezonde School
Vanaf 17 mei 2018 prijkt naast de hoofdingang het 
bordje “Gezonde School”. Dit vignet heeft De Blinkerd 
behaald omdat het voldoet aan de eisen voor het thema 
WELBEVINDEN. Hoofdpunten waardoor we voldeden aan de 
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eisen zijn:
• uitvoering van de Kanjertraining
• gerichte aandacht voor gedrag met gedragsspecialist en

kindercoach
• de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken
•  de wijze waarop ouders, leerlingen en leerkrachten

betrokken worden bij de school
• de omgang met elkaar
• de zorg voor elkaar

We zijn trots dat we dit vignet behaald hebben voor het 
thema WELBEVINDEN. We zijn inmiddels ook al een eind op 
weg om het certificaat GEZONDE VOEDING aan te kunnen 
vragen. We willen echter eerst nog verder werken aan 
de verdere bewustwording van het belang van gezonde 
voeding.

Goede doelen
Jaarlijks zal op school geld ingezameld worden voor een 
goed doel. Er zullen dan korte inzamelacties georganiseerd 
worden. Er worden doelen gekozen die aansluiten bij de 
actualiteit en de belevingswereld van de kinderen. Door 
middel van de nieuwsbrief en berichtgeving via Social 
Schools en website wordt u op de hoogte gebracht van de 
acties. 

Gymlessen
Bewegingsonderwijs groep 1 en 2
In de groepen 1 en 2 komt dit onderdeel dagelijks aan 
bod. Er wordt gespeeld op het plein met allerlei materialen 
en minimaal één keer per week wordt in het speellokaal 
gegymd. De groepen 1 en 2 krijgen hun gymlessen van 
de vakleerkracht en soms van de eigen leerkracht, in 
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het speellokaal van onze school. De kinderen brengen 
gymschoenen mee.

Gymnastiek groep 3 t/m 8
De gymnastieklessen worden gegeven in de gymzaal aan 
de Madeweg (voorheen ISW) en Sporthal “De Wielepet”, 
Gruttostraat 2 te Monster. De groepen 3 en 4 krijgen 
eenmaal per week een gymles en de groepen 5 t/m 8 
krijgen tweemaal per week een gymles van de vakleerkracht 
gymnastiek. De kinderen dragen schoenen met lichte zolen 
en gymkleding.

Het gymrooster in volgorde van de lessen:
•  Maandag: Wielepet: 

groep 4 – 5 – 5/6 – 6 – 7A – 7B – 8.
•  Donderdag: ISW Madeweg:

groep 3 – 3/4 – 7A – 7B – 8 – 5 – 5/6 – 6.

Op maandag worden de kinderen van groep 4 voor 
schooltijd door de ouders bij De Wielepet gebracht en op 
donderdag de kinderen van groep 3 op de Madeweg.

Hoofdluis
Op onze school proberen we de aanwezigheid van hoofdluis 
tot het minimum te beperken. Dit kan door een goed 
samenspel tussen de ouders en school. Onder begeleiding 
van de oudercommissie wordt op school actief gewerkt 
aan preventieve bestrijding van hoofdluis door middel van 
hoofdluiscontrole na elke schoolvakantie. Bij constatering 
van hoofdluis wordt direct contact opgenomen met de 
ouders, met het verzoek tot behandeling over te gaan. Aan 
de ouders van de betreffende groep wordt een bericht 
gestuurd, waarin melding gedaan wordt. 
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Huiswerk
Vanaf groep 5 kan er huiswerk worden meegegeven. Op 
onze website vindt u verwijzingen naar oefensoftware die 
thuis gebruikt kan worden. De kinderen weten zelf hun 
inloggegevens, die zij op school hebben gekregen. Lukt het 
inloggen niet, neem dan even contact op met de leerkracht.

ICT / werken met iPads
In de groepen 3 t/m 8 werken de kinderen op een iPad met 
verschillende oefensoftware. Met rekenen, taal, begrijpend 
lezen en het themaonderwijs wordt de iPad gebruikt. Wij 
zien het werken met de iPad als een hulpmiddel om onze 
visie te kunnen realiseren en leerlingen mediawijs op te laten 
groeien. 

Inloopochtenden
De directie vindt het belangrijk om met ouders in gesprek te 
zijn over hoe de ouders het onderwijs op De Blinkerd ervaren. 
Gedurende het schooljaar zijn er 5 inloopochtenden van 8:30 
– 9:00 uur, waarop de directeur in gesprek gaat met ouders
over verschillende thema’s. De thema’s gaan bijvoorbeeld over 
onze christelijke identiteit, gezonde voeding, pedagogisch 
klimaat, visie en werkwijze op school, oudercontact. Alle 
ouders van de school worden uitgenodigd. Vindt u het een 
interessant onderwerp? Dan horen en zien we u graag tijdens 
het inloopmoment. Heeft u kleine kinderen onder de vier jaar? 
Zij zijn ook van harte welkom om mee te komen en erbij te 
blijven. De data kunt u vinden in de agenda op Social Schools.

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ)
Een gezonde groei en ontwikkeling is belangrijk voor elk 
kind. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen 
samen met u de groei en ontwikkeling van uw kind. Zij 
begeleiden u bij de opvoeding. 
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Op school voert de JGZ de volgende onderzoeken uit:
•  Gezondheidsonderzoek groep 2: Uw kind wordt eerst

gemeten en gewogen. Er wordt een ogentest en een
gehooronderzoek gedaan. Daarna voert de jeugdarts een
lichamelijk onderzoek uit, waarbij specifiek gekeken wordt
naar de houding en de motoriek. De jeugdarts gaat met u in
gesprek over de gezondheid en de opvoeding van uw kind.

•  Spraak-taalonderzoek 5-jarigen: Een kind van vier
jaar maakt al goede, eenvoudige zinnen. Rond vijf jaar
maakt het langere zinnen met ‘want’ of ‘maar’. Een goed
moment om te kijken hoe het met de taalontwikkeling
gaat. Logopedisten zijn gespecialiseerd in spraak- en
taalontwikkeling en testen uw kind onder schooltijd
op school. Aan de hand van het onderzoek vertelt de
logopedist u of extra oefening wenselijk is.

•  Gezondheidsonderzoek groep 7: In groep 7 geeft een
verpleegkundige van de JGZ een gezondheidsles in de
klas. De les gaat onder andere over voeding, puberteit,
alcohol en pesten. De jeugdverpleegkundige voert
daarna met uw kind een gesprek over dingen die uw kind
bezighouden. Zit uw kind in groep 7, dan ontvangt u in de
loop van het schooljaar een brief over dit onderzoek.

De Blinkerd werkt samen met:   
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
Contactbureau: 088 - 054 99 99
E-mail: info@jgzzhw.nl / Website: www.jgzzhw.nl

Kanjertraining
Alle leerkrachten op De Blinkerd zijn sinds 2017 gecertificeerd 
om met de Kanjertraining te mogen werken. Iedereen heeft 
de A-licentie en de meeste leerkrachten hebben inmiddels 
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ook de B/C-licentie. De methode Kanjertraining richt zich op 
de sociale vaardigheden van kinderen. De Kanjertraining 
loopt als een rode draad door de school. Vertrouwen in jezelf 
en in de ander en respect voor elkaar en samenwerken: daar 
draait het om. De Blinkerd is een Kanjerschool en daar zijn 
we reuzetrots op!

•  Norm op onze school: we accepteren geen ongewenst
gedrag en sturen dit bij.

•  Waarde hiervan: we willen en kunnen een veilige school zijn
voor onze leerlingen.

Wij hechten daarom aan een vriendelijk en veilig klimaat 
met orde en regelmaat. De Kanjertraining is hierbij 
richtinggevend.

Kerk en School
De Blinkerd is een open christelijke school. We werken 
vanuit een christelijke overtuiging. We hebben respect voor 
de overtuiging van andersgelovigen en niet-gelovigen. 
Dit respect dient natuurlijk wederzijds te zijn. Wij vertellen 
verhalen uit de Bijbel en kijken hoe dat verhaal iets kan 
betekenen voor de mensen van nu. We leren de kinderen na 
te denken over recht en onrecht, over goed en kwaad, over 
eerlijk en oneerlijk. Hoe staan wij in de wereld? Wat vinden 
wij van de dingen om ons heen en wat doen wij? Normen en 
waarden zijn daarbij erg belangrijk.
De activiteiten van de kerken en de school bestaan o.a. uit:
•  het organiseren van een themadienst in november en een

afsluitingsdienst aan het einde van het schooljaar
•  het organiseren van excursies naar kerken en andere

religieuze gebouwen
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Kijkkwartiertje groep 1 t/m 3
Het is als ouder/verzorger heel fijn om even in de klas van 
uw kind mee te kunnen kijken. Dat kan! U bent van harte 
welkom. Via Social Schools krijgt u hierover een berichtje en 
kunt u zich inschrijven. Er zijn steeds 10 ouder(s)/verzorger(s) 
welkom. Om de vier weken wordt dit ingepland en zorgen 
ervoor dat er in die week twee momenten zijn. U krijgt dan 
de gelegenheid om bijvoorbeeld samen een boek te lezen, 
een spel te spelen of mee te doen met een activiteit.

Klachtenregeling
Stichting PCPO Westland hanteert een klachtenregeling 
waarvan de tekst is te vinden op de website
(www.pcpowestland.nl). De regeling beschrijft de stappen 
die ouders/verzorgers moeten zetten indien er sprake is van 
een klacht. Uitgangspunt hierbij is dat klachten in eerste 
instantie met de leerkracht of de directeur moeten worden 
besproken. Als dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, 
kan de klacht worden gedeponeerd bij het bevoegd gezag 
van de stichting.

Er is op iedere school ten minste één interne contactpersoon 
die de klager verwijst naar de externe vertrouwenspersoon. 
De contactpersoon is een medewerker van de school. 

Voor De Blinkerd is Ilona van der Kaaij de contactpersoon: 
ivdkaaij@blinkerd.pcpow.nl 

De vertrouwensinspecteur kan altijd direct en vertrouwelijk 
worden benaderd in verband met klachten die verband 
houden met seksuele intimidatie, mishandeling, 
discriminatie en strafbaar gedrag. Het telefoonnummer is 
0900 – 1113111 (www.onderwijsinspectie.nl).
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Leerlingvolgsysteem
We begeleiden en volgen onze leerlingen bij hun 
ontwikkeling en maken daarbij gebruik van BOSOS (groep 
1 en 2) en het CITO-leerlingvolgsysteem (groep 3 t/m 8). Er 
worden toetsen afgenomen in januari (middentoetsen) en 
in juni (eindtoetsen). De resultaten van de middentoetsen 
worden vermeld op het eerste rapport en de resultaten van 
de eindtoetsen op het tweede rapport. De uitkomsten van 
beide systemen worden als leidraad gebruikt tijdens het 
10-minutengesprek tussen ouders en leerkrachten. Na elk 
toetsmoment worden de uitslagen besproken. Dit gesprek 
vindt plaats tussen leerkracht en intern begeleider (IB-er).

Naast de ontwikkeling op leergebied volgen we ook de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen op 
systematische wijze. Door het gebruik van het pedagogisch 
leerlingvolgsysteem KANVAS, dat aansluit bij de 
Kanjertraining, worden de gegevens digitaal verwerkt.

Leerplicht/verlof
a.  Een leerling is leerplichtig met ingang van de eerste

schooldag van de maand die volgt op die waarin het
kind vijf jaar is geworden. Dus: op 16 september 5 jaar
geworden, dan leerplicht op de eerste schooldag in
oktober.

b.  Een leerling die nog geen 6 jaar oud is, is voor vijf uren per
week vrijgesteld van de verplichting tot schoolbezoek.
Ouders die hiervan gebruik maken, zijn verplicht dit
kenbaar te maken bij de directeur. De uren mogen niet
worden opgespaard.

Verlof buiten de reguliere schoolvakanties kunt u 
aanvragen via het formulier op de website
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Ieder kind moet iedere dag naar school. Toch benoemt de 
wet een aantal omstandigheden die formeel toestaan dat 
een leerling geoorloofd afwezig is bij de lessen. Een leerling 
kan dan, zoals dat heet, vrijstelling van onderwijs krijgen. Er 
is een aantal gronden voor zo’n vrijstelling, bijvoorbeeld als 
er een huwelijk of begrafenis van een aanverwant familielid 
plaatsvindt of als een kind ziek is.

Een andere reden voor geoorloofd verzuim, is als er 
vakantieverlof wordt toegekend door de directeur van de 
school. Hierover bestaat vaak onduidelijkheid. We lichten 
deze regel dan ook graag toe. Vooropgesteld moet worden 
dat vakantieverlof géén recht is. Maar… als één van de beide 
ouders een beroep of bedrijf heeft waardoor vakantie tijdens 
de schoolvakantieperiodes (dus tijdens alle schoolvakanties!) 
onmogelijk is, kunnen de ouders bij de school vakantieverlof 
aanvragen. Een formulier voor verzoek om vrijstelling van 
schoolbezoek is te downloaden via de website van de school.

Voor vakantieverlof gelden de volgende regels:
•  toestemming voor vakantie dient bij voorkeur twee

maanden van tevoren aangevraagd te worden bij de
directeur van de school of instelling waar het kind staat
ingeschreven;

•  de ouders moeten bij de aanvraag een
werkgeversverklaring overleggen waaruit blijkt dat
vakantie alleen buiten de schoolvakanties mogelijk is;

•  de directeur van de school beslist over het al dan niet
toekennen van het verlof;

•  vakantieverlof mag maximaal één keer per jaar worden
verleend;
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•  vakantieverlof mag niet langer dan tien schooldagen
duren;

•  vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee
lesweken van het nieuwe schooljaar.

Geen reden om verlof aan te vragen zijn bijvoorbeeld 
familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkopere 
periode, het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, 
een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de 
normale schoolvakantie op vakantie te gaan, eerder vertrek 
of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte.

Alle aanvragen voor verlof moeten altijd bij de directeur van 
de school worden ingediend. Zij weet in welke gevallen zij 
hier zelf over kan beslissen of wanneer de aanvraag moet 
worden doorgestuurd naar de afdeling leerplicht van de 
Gemeente Westland.

Schooltijden
Groep Morgen Middag

maandag 1 t/m 8 08.30 14.30

dinsdag 1 t/m 8 08.30 14.30

woensdag 1 t/m 8 08.30 – 12.15

donderdag 1 t/m 8 08.30 14.30

vrijdag 1 t/m 4 08.30 – 12.15

vrijdag 5 t/m 8 08.30 14.30

De schoolbel klinkt volgens het volgende schema:
•  8.20 uur tot 8.30 uur:

er is pleinwacht/toezicht bij de Kiss & Ridezone
•  8.20 uur:

de buitendeuren gaan open en de kinderen mogen naar de
klas.
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Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 gaan zelfstandig de 
school in. Vanwege corona geldt dit ook voor de kleuters. 
Kinderen die net 4 jaar geworden zijn, mogen de eerste twee 
weken met hun ouder/verzorger naar binnen komen.

• 8.20 uur 1e bel:
de leerlingen die op het plein spelen, gaan naar binnen

• 8.30 uur 2e bel:
de lessen van alle groepen beginnen. Alle kinderen zijn in
de klas.

Let op: te laat komen is niet prettig voor uw kind en de 
groep. Zorg ervoor dat u op tijd van huis vertrekt. 

Door het continurooster gaan we er van uit dat de kinderen 
op school blijven, zodat alle kinderen dezelfde schooldag 
hebben. Dit is echter niet verplicht. Kinderen die dat nodig 
hebben, kunnen eventueel gedurende de middagpauze 
thuis eten. Dit geldt dan voor alle dagen en altijd in overleg 
met de leerkracht.

Medezeggenschapsraad
Waarom medezeggenschap?
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. 
Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs 
dat wordt gegeven, zoals bijvoorbeeld het schoolplan of 
kwaliteitsverbetering. Maar ook beslissingen die betrekking 
hebben op de school als geheel, zoals tussenschoolse 
opvang (TSO), het vaststellen van vakanties en vrije dagen, 
veiligheid of personeelsbeleid. De directie van de school 
neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. 
De argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren 
brengt, wegen mee in het uiteindelijke besluit. Door actief 
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te zijn voor de medezeggenschapsraad kunt ook u invloed 
uitoefenen op de gang van zaken op school.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?
Met ingang van schooljaar 2021-2022 is de 
medezeggenschapsraad van onze school als volgt 
samengesteld:

Oudergeleding Personeelsgeleding Voorzitter

Jacqueline de Haan Linda Tak Daphne van Dop

Kirsten van den Ende Martijn van der Zwan

Trudy van der Kruijk Daphne van Dop

Contact
Informatie over het reilen en zeilen in de MR is te verkrijgen 
bij één van de MR-leden of via e-mail: mr@blinkerd.pcpow.nl

Mobieltjes
Het gebruik van mobiele telefoons is niet meer weg te 
denken uit ons dagelijks leven. Ook kinderen bezitten en 
gebruiken op steeds jongere leeftijd een mobieltje. 
Ons schoolbeleid m.b.t. mobieltjes is als volgt:
•  een mobieltje dat mee naar school genomen wordt, wordt

bij binnenkomst in de klas op een daarvoor bestemde plek
gelegd, waar het bij het naar huis gaan weer meegenomen
kan worden;

•  het gebruik van mobieltjes is gedurende de schooltijden
niet toegestaan; we gebruiken dan de schooltelefoon;

•  er wordt op het schoolplein voor en na schooltijd geen
gebruik gemaakt van het mobieltje, dus ook geen foto’s of
filmpjes maken;

•  van kinderen die hun mobiel niet op de daarvoor
bestemde plaats leggen, wordt het mobieltje in
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beslag genomen en kan het door de ouders bij de 
groepsleerkracht worden teruggevraagd;

•  de school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
schade of verlies van een mobieltje.

Oudercommissie
De oudercommissie van onze school bestaat uit een 
aantal enthousiaste ouders en houdt zich bezig met de 
ondersteuning bij allerlei activiteiten op onze school, zoals 
het sinterklaasfeest, projectavond, schoolreis en andere 
bijzondere binnen- en buitenschoolse activiteiten. De 
vergaderingen van de oudercommissie worden bijgewoond 
door een directielid en een teamlid.

Voorzitter Secretaresse Penningmeester

Maryam Akharouid Colette van Eijk Sylvia van Hage

Aan de ouders van de leerlingen wordt jaarlijks door de 
oudercommissie een vrijwillige bijdrage gevraagd. De 
ouderbijdrage is vastgesteld op € 22,50 per kind. In het begin 
van het schooljaar ontvangt u hiervoor een betalingsverzoek 
via Social Schools.

Privacy wetgeving
In verband met de nieuwe privacy wetgeving die op 
25 mei 2018 is ingegaan, wordt van ieder kind een 
“Toestemmingsformulier Gegevensverwerking” gevraagd.  
In dit formulier zullen we toelichten hoe we omgaan met de 
persoonsgegevens van uw kind en toestemming vragen om 
bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Via Social Schools 
in het menu administratie bij beeldgebruikvoorkeuren kunt 
u zelf aangeven waar u wel of geen toestemming voor wilt 
geven. Let op: per kind aangeven.
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Schoolmaterialen en eigen materialen
Bijna alle materialen die op school gebruikt worden, worden 
door de school verstrekt. We gebruiken echter ook een 
aantal dingen die de kinderen zelf van thuis mee moeten 
nemen, zoals:

Wat heb je nodig in groep 1-2?
• Voor de gym: gymschoenen/broek/t-shirt

(blijft van vakantie – vakantie op school) Graag
met naam in schoenen/kleding.

Wat heb je nodig in groep 3?
• goed werkende oortjes voor de iPad
• schaar
• 1 etui met maximaal 10 stiften of 10 kleurpotloden

Wat heb je nodig in groep 4?
• goed werkende oortjes voor de iPad
• schaar
• 1 etui met maximaal 10 stiften of 10 kleurpotloden

Wat heb je nodig in groep 5 en 6? 
• goed werkende oortjes voor de iPad
• schaar
• 1  etui met maximaal 10 stiften of 10 kleurpotloden

Wat heb je nodig in groep 7 en 8? 
• goed werkende oortjes voor de iPad
• schaar
• 1  etui met maximaal 10 stiften of 10 kleurpotloden

Groep 3 t/m 8: 
• Wekelijks gymtas mee met gymkleren + gymschoenen
• In de groepen zijn ook kleurpotloden/stiften aanwezig en
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    vanuit school wordt een potlood + gum verstrekt.
•  Vanaf groep 4 eenmalig een vulpen. Wanneer deze kapot

of kwijt is, graag op school een nieuwe kopen bij de
leerkracht.

• Vanaf groep 5 krijgen alle leerlingen een map om hun losse
werkbladen e.d. in te bewaren. Deze gaat de hele
schoolcarrière mee. Wanneer deze kwijt raakt of kapot is,
dient de leerling zelf voor een nieuwe 4-rings map te
zorgen.

Er zijn in de klassen opbergvakken, waar de kinderen de losse 
spullen (o.a. de mobiele telefoons) goed kunnen opbergen.

Schoolplein bij brengen en halen
Wilt u bij het brengen en ophalen van de kinderen op het 
volgende letten:
•  graag pas 5 minuten voor het einde van de schooltijd het

plein op gaan, er zijn vaak nog kleutergroepen buiten aan
het spelen;

•  op het schoolplein wordt niet gerookt;
•  fietsen van volwassenen buiten het schoolplein plaatsen.

Er zijn enkele fietsenrekken buiten het hek die gebruikt
kunnen worden;

•  de auto op een verantwoorde manier parkeren en zeker
niet op de stoep;

•  niet met de auto de Poelenburgh inrijden (dit is heel
gevaarlijk voor de fietsende kinderen);

• volg aanwijzingen van het personeel op;
• wanneer een andere ouder of verzorger u aanspreekt op

eventueel verkeerd parkeren: let op dat u beiden
vriendelijk blijft naar uw omgeving.

Wordt uw kind door iemand anders gebracht of gehaald 
(bijvoorbeeld opa of oma)? Geeft u deze omgangsregels 
dan alstublieft ook aan hen door. 
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Schooltassen
Wanneer u voor uw kind een schooltas aanschaft, koopt u 
dan alstublieft een goede stevige tas met een stevige bodem. 
Het behoud van de mee te nemen spullen is dan beter 
gewaarborgd. Plastic tassen e.d. zijn voor schoolspullen niet 
toegestaan.

Social Schools 
De digitale communicatie met ouders wordt geregeld via 
Social Schools. Wanneer uw kind op school start, ontvangt 
u een koppelcode om toegang te krijgen tot Social Schools. 
Nieuwsberichten vanuit leerkracht en directie, plannen van 
10-minutengesprekken, foto’s en verslagjes van activiteiten 
kunnen via de Social Schools-app of uw Social Schools-account 
op uw mobiele telefoon, tablet of PC bekeken worden. De 
communicatielijnen tussen ouders en leerkrachten zijn op deze 
manier kort en eenvoudig. 

Trakteren
Bij verjaardagen van kinderen is het gebruikelijk dat een kind 
uitdeelt in zijn/haar eigen groep. De leerkracht besteedt op een 
leuke manier aandacht aan de jarige. Het is niet de bedoeling 
dat er wordt uitgedeeld aan leerlingen in andere groepen. 
Als kinderen uitdelen, dan is dat een feest. Laat het ook een 
feestje voor tanden en kiezen zijn en beperkt u alstublieft de 
hoeveelheid snoepgoed. Gezond trakteren is de norm en wordt 
gewaardeerd. Is het niet gezond, dan wordt de traktatie niet 
op school opgegeten, maar meegegeven aan het einde van de 
schooldag.

Vakanties en vrije dagen
In de agenda van Social Schools (onze schoolapp) ziet u de 
vakanties en vrije dagen gepland staan. Dit is altijd up to 
date. Bent u benieuwd naar het vakantierooster voor het 
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komende schooljaar? Dan kunt u dat vinden op 
www.pcpow.nl 

Ziekmelding
Ziekmeldingen kunnen gedaan worden via Social Schools. 
Het kan gebeuren dat u denkt “mijn kind is op school”, terwijl 
de school denkt “het kind is thuis”. Om dit soort situaties 
te voorkomen, nemen wij contact met u op wanneer niet 
bekend is waar uw kind is. 
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