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Inleiding
Het is ons een genoegen u hierbij het katern van de schoolgids 2015-2016 aan te bieden. De ‘uitgebreide’
versie van de schoolgids kunt u vinden op onze website www.decatamaran.nl in het onderdeel downloads.
Wanneer u er prijs op stelt om een uitgebreide versie van de schoolgids te ontvangen, kunt u contact
opnemen met de leerkracht van uw kind of de directie van de school. We hebben in dit katern een
samenvatting gemaakt van alle belangrijke actuele zaken uit de schoolgids.
De Catamaran onderscheid zich in het leren van onze leerlingen, de rust in de school, de veelheid aan
activiteiten en de resultaten die behaald worden.
De Catamaran is een innovatieve en actieve school. We maken gebruik van nieuwe inzichten betreft het
leren van kinderen en borduren voort op de goede zaken die wij al jarenlang op De Catamaran toepassen.
Door gebruik te maken van verschillende specialisten, goed gekwalificeerde leerkrachten en diverse
partners, proberen we onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun leven in de maatschappij
zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot een goede, verantwoordelijke wereldburger. Dit alles uiteraard met
samen met u als ouders, de kinderen, leerkrachten en de wijk.
Met vriendelijke groet,
Directie en team De Catamaran.
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Algemene informatie :
Bestuur:

naam:
adres:

website:
telefoon:

De Catamaran:
adres:
telefoon:
email:
website:

Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
Prins Hendrikkade 14
3071 KB Rotterdam
Postbus 23058
3001 KB Rotterdam
www.stichtingboor.nl
010 – 2540800

Catullusweg 298
3076 KH Rotterdam
010 – 2916770
info@decatamaran.nl
www.decatamaran.nl

@decatamaran

facebook.com/obsdecatamaran

De hoofdingang van de school is gelegen aan het ‘lange’ pad, bij het schoolplein. Kleuters kunnen
naar binnen via de binnenplaats. De peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang, ouderkamer en
het E-centrum worden bereikt via de hoofdingang aan de Dantestraat.
accommodatie voor gymnastiek
accommodatie zwemonderwijs

Gymzaal Catullusweg 29
Zwembad IJsselmonde

Directie:
Directeur: mevrouw Arina Rook
Adjunct-directeur: de heer Bas van der Molen
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Samenstelling team en Groepsbezetting:
Het team van de Catamaran telt zo’n 40 mensen. Op deze pagina’s staat hoe deze teamleden zijn ingezet.
Achter de groepsaanduiding staat de groepsleerkracht.
Teamleden met andere taken en verantwoordelijkheden zijn daaronder vermeld.
Onderbouw (begane grond)
Stichting Peuteropvang IJsselmonde (SPIJ)
Groep 0 Piggelmee
Elisabeth Dekker, Marloes Koenen, Gina van Oosterbos
Groep 0 Drempeltje
Elisabeth Dekker, Brigitte Kanselaar, Jophine van Uden
Onderbouw Catamaran (begane grond)
1A
Betsy Bhageloe, Helen Koppelaar
1B
Marianne Bouwer Zoubida Bakroui
1C
Sonja Vos, Zoubida Bakroui
2A
Annelies v.d. Berg , Mariska Viergever
2B
Irene Belfor
2C
Ardy Jongeneel, Helen Koppelaar
Ondersteuning en invulling BAPO etc. diverse groepen:
Zoubida el Bakrioui, Margriet Broekhuizen en Alper Doganer
Middenbouw Catamaran(eerste etage)
3A
Inge Bleijenberg
3B
Mariette van Hamersveld
4A
Jacqueline den Breker, Nancy Middeldorp
4B
Natalie Knoop
5A
Janine Oudgenoeg, Roger van de Berg
5B
Leanne Maring
Leesondersteuning Huib de Sprong.
Bovenbouw Catamaran (tweede etage)
6A
Joke de Veld
6B
Lize Karatas, Claudia van Dijk
7A
Caroline Volmer
7B
Peter Siebelink, Claudia van Dijk
8A
John Wilsens, Joleen Nojotaroeno, (Bas van der Molen)
8B
John Wilsens, Joleen Nojotaroeno, (Bas van der Molen)
Prismagroepen
P1
Juulke Brewster, Joyce Winkel
P2
Selma Stolk, Agnes Zerrad - Streijl
Minerva
Groep 4 t/m 6 & P1
Groep 7 t/m 8 & P2

Juulke Brewster
Juulke Brewster

Bouwcoördinatoren
groepen 0 t/m 4 & P1
groepen 5 t/m 8 & P2

Natalie Knoop
Peter Siebelink
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Zorgteam
Jacqueline ’t Hart
Suzanna de Ruever
Tatiana Richards

Intern begeleider groepen -0- tot 4.
Intern begeleider groepen 5-8 + Prisma
Schoolmaatschappelijk werk

Taakleerkrachten
Monique v.d. Kooij

leesspecialist, leeshulp

Vakleerkrachten gymnastiek
Wendy Bezemer
Remco van Gorcum
Nathan Vlassak

vakleerkracht lichamelijke opvoeding, MRT, Lekker Fit!,
coördinator schoolsportvereniging
vakleerkracht lichamelijke opvoeding, Lekker Fit!
vakleerkracht lichamelijke opvoeding, Lekker Fit!

Ondersteuning
Joan Cuvalay (administratie, receptie)
Jan Hoeneveld (conciërge, technische zaken)
Shadia Abdulgani (ouderconsulent)
Sema Kaplan (ouderconsulent) vrijwillig
Vertrouwenspersoon
Hennie v.d. Steeg
Voorschool
Groep 0
Ouderkamer, Brede school (VDA)
ICT
Stage coördinator

Natalie Knoop
Elisabeth Dekker
John Wilsens
Peter Siebelink / Alper Doganer
Peter Siebelink

Ouderkamer
Bereikbaar via school : 010-2916770
Contactpersonen: Shadia Abdulqani
Stagiaires / externen
Onze school biedt ook plaats aan stagiaires van o.a. de PABO (Pedagogische Academie
Basisonderwijs) en Studenten die de opleiding tot onderwijsassistent volgen (ROC Zadkine).
Daarnaast komen er regelmatig delegaties of belangstellenden in de school kijken en klassen bezoeken.

Situering van de school:
De Catamaran is een openbare basisschool in de wijk Rotterdam Lombardijen. De school staat open voor
alle kinderen en ouders, ongeacht geloofsovertuiging, geaardheid of cultuur en verschillende
achtergronden. Wij proberen een open sfeer te creëren waarin acceptatie en wederzijds respect
kernbegrippen zijn.
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De Catamaran begint dit schooljaar met 400 leerlingen en er zullen in de loop van het jaar waarschijnlijk
nog meer leerlingen worden ingeschreven. Er zijn 3 groepen 1 en 2 en verder zijn er steeds 2 groepen van
elk leerjaar. In de onderbouw hebben we homogene groepen zodat er beter aan de onderwijs behoeften
van de leerlingen tegemoet gekomen kan worden. De groepssamenstelling is gebaseerd op de leeftijden
van de leerlingen
De Catamaran is een brede school. We bieden veel (extra) zorg binnen Lombardijen. Onze zorgpartners
hebben een plek in onze school waar ze hun cliënten kunnen ontvangen van de Catamaran maar ook van
andere scholen. Zo proberen we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om binnen de
wijk bereikbaar te zijn voor andere kinderen dan alleen de leerlingen van de Catamaran. Uiteraard is er op
De Catamaran ook een breed onderwijsaanbod, dat is verder uitgediept in het hoofdstuk onderwijs.
We hebben in onze school het Lespunt Leeshulp van PPO. Hier verzorgt onze collega Monique van der Kooij
de leeshulp. Op andere dagen maken wij gebruik van haar expertise op De Catamaran.
Ook heeft Logopediepraktijk Lombardijen een plekje in ons gebouw en Inge Vermeulen geeft daar
logopedie.
Het Schoolmaatschappelijk werk wordt door stichting DOCK verzorgt. Tatiana Richards is onze
schoolmaatschappelijk werkster.
Van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) heeft jeugdverpleegkundige Rosalia Zantman regelmatig spreekuur
in onze school.
De Catamaran is een Lekker Fit school en daar hoort o.a. een school diëtiste bij en daar worden de
afspraken verzorgd door Laura van der Linden.
Samen met Kinderservice hotels (KSH) organiseren wij de Tussen schoolse opvang (TSO). KSH verzorgt ook
de Buitenschoolse opvang (BSO) in ons gebouw. Ook hebben zij in ons pand hun kinderdagverblijf.
Contactgegevens Partners Catamaran:
Dantestraat 363
3076 KM Rotterdam
(hoofdingang ECL, naast bibliotheek)
Peuterspeelzaal ’t Drempeltje en Piggelmee (groepen 0)
Tel. 010-4196256
Kinderservice hotels (KSH) TSO, BSO
Tel. 010-4321800
Contactpersoon: Bianca Groesbeek
Kinderdagverblijf / kinderopvang KSH
Tel. 010-4198933
Contactpersoon: Bianca Groesbeek
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Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Postadres Groene tuin 265,
Tel. 010-4444603 of de Opvoedlijn 010 - 20 10 11
www.cjgrijnmond.nl

Samenwerking met Feyenoord
De Catamaran heeft een samenwerking met Feyenoord. Talentvolle jonge voetballers (D-pupillen) die bij
Feyenoord spelen , volgen op de Catamaran onderwijs in groep 8. Deze leerlingen komen wat later op
school i.v.m. hun training en krijgen extra onderwijs tijdens de VDA uren en er wordt intensief
samengewerkt met de trainers van Feyenoord. Leerplicht heeft deze samenwerking goedgekeurd.

SV GIO
We nemen ook deel aan het project SV GIO. S.V. GIO geeft leerling die het wat moeilijker hebben op leerof sociaal gebied op de basisschool een voorzetje in de goede richting. Dit doen zij door leren en sport te
combineren.
S.V. Gio richt zich op kinderen uit groep 7 en 8 die vanuit hun omgeving niet direct de kansen krijgen om
zich optimaal te ontwikkelen. Daarnaast wordt er ook hard gewerkt aan zelfontplooiing en
talentontwikkeling.
S.V. GIO is een bijzondere sportclub met Giovanni van Bronckhorst als trainer/coach, (sport)docenten als
assistent- trainers, leerlingen als spelers en ouders die participeren in een supportersvereniging en
sponsoren met een eigen business club.
Bijzonder van het project is ook dat ouders/verzorgers hier een belangrijke rol
in spelen om thuis ook het onderwijsondersteunende gedrag te stimuleren.
Ouders/verzorgers volgen dan ook een aantal bijeenkomsten waar zij met
vragen terecht kunnen, maar ook tips en adviezen krijgen.
S.V. Gio werkt nauw samen met Alsare, die in onze Ouderkamer op school
diverse cursussen verzorgen.
Als school zijn we bijzonder blij met dit initiatief en we sluiten ons hier dan ook
volledig bij aan !
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Schooltijden
Maandag,dinsdag,
donderdag,vrijdag
Groepen 1 en 2
Groepen 3
Groepen 3
Groepen 4 t/m 8, Prisma
Woensdag
Alle groepen

Ochtend

Middag

08.30 - 12.00 uur
08.30 – 12.00 uur
08.30 – 12.00 uur
08.30 – 12.00 uur

13.00 –15.00 uur
13.00 -15.00 uur tot 1 februari
13.00 –16.00 vanaf 1 februari
13.00 –16.00 uur

08.30 – 12.15 uur

vrij

In de periode september t/m half januari heeft groep 3 dus dezelfde schooltijden als de groepen
1 en 2.
Tijdens de rapportweken geldt voor alle groepen het rooster van de groepen 1 en 2 !
Uitzondering (weken dat alle groepen om 3 uur uit zijn)
1e 2 schoolweken 24-8 t/m 4-9
Rapportweek 1 : 23 t/m 27 november
Rapportweek 2 14 t/m 18 maart
l Laatste 3 weken voor de grote vakantie 20-6 t/m 8 juli 2016
Ouders dienen ervoor te zorgen dat kinderen op tijd op school zijn, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen en
niet verstoord worden. Regelmatig te laat op school komen is ongeoorloofd verzuim, en moet worden gemeld
bij Leerplicht.
Brengen en halen van de kinderen
Bij het belsignaal bij aanvang van de schooltijd gaan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 en Prismaklassen
door de hoofdingang naar binnen (grote schoolplein). De kinderen van de groepen 1 en 2 komen de school
binnen via de glazen deur bij de binnenplaats.
We verzoeken ouders die hun kinderen na afloop van de schooltijd komen ophalen buiten te wachten.
Op die manier kan het uitgaan van de school overzichtelijk en veilig verlopen.
Kinderen in de groepen 1 en 2 worden na schooltijd bij de klas opgehaald.
Kinderen blijven in principe niet langer dan 15 minuten na. Mocht dit langer zijn, dan wordt er contact met
u opgenomen.
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Vakanties schooljaar 2015- 2016
Vakantie 2015-2016
Herfst
Kerst
Voorjaar
Paasweekend
Meivakantie
Zomer

Eerste dag
19 oktober 2015
20 december 2015
22 februari 2016
25 maart 2016
2 mei 2016
8 juli 2016

Laatste dag
23 oktober 2015
1 januari 2016
26 februari 2016
1 april 2016
16 mei 2016
19 augustus 2016

1.9.: Vrije (mid)dagen
Sint
Kerst
Laatste schoolweek

Vrijdag 4 december middag
Donderdag 17 december middag
7 juli middag vrij

Studiedagen (leerlingen vrij)
Studiedagen (vrij voor leerlingen)
Start schooljaar
Maart
Mei
Juni

Wanneer
Maandag 24 augustus
Donderdag 24 maart
Dinsdag 17 mei
Woensdag 22 juni

Weken dat alle groepen om 3 uur uit zijn omdat er geen VDA is.





Eerste 2 schoolweken 24-8 t/m 4-9
Rapportweek 1 : 23 t/m 27 november
Rapportweek 2 14 t/m 18 maart
Laatste 3 weken voor de grote vakantie 20-6 t/m 8 juli
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Jaarplanning 2015 -2016:

Wat
Info middag groepen 4 t/m 8 + Prisma
Info middag groepen 1 t/m 3
Schoolfotograaf
Kinderboekenweek
Rapport 1
Sinterklaas
Kerstviering
Voorlichting VO
Adviezen VO
Rapport 2
Paasontbijt
Centrale eindtoets groep 8
Schoolreizen
Koningsspelen / Roparun
Rapport 3
Afscheid musical

Wanneer?
Donderdag 27augustus om 15.15
Dinsdag 1 september om 15.15
Nog niet bekend
1 oktober tot 9 oktober
23 tot 27 november
4 december
Woensdag 16 december
Dinsdag 12 februari
nog nader te bepalen
14 tot18 maart
woensdag 23 april
19 april tot 21 april
nog nader te bepalen
Week 17
27 juni tot 1 juli
Dinsdag 5 juli

Medezeggenschapsraad 'De Catamaran'
Samenstelling MR:
Personeelsgeleding
Suzanna de Ruever (voorzitter)
Peter Siebelink (secretaris)
Claudia van Dijk (penningmeester)
Jacqueline den Breker

Oudergeleding
Dhr. Al Merany
Mevr. Goedhart
Mevr. Belkadi
Mevr. Kocak

Voorbeeldtekst over medezeggenschap voor websites basisscholen
BOOR
<plaats deze tekst bijvoorbeeld in een kopje ‘medezeggenschap’ onder het hoofdmenu-item
organisatie>

Medezeggenschap
De school heeft een medezeggenschapsraad (mr). In de mr kunnen ouders en personeelsleden
meedenken en meebeslissen over zaken die spelen op school. De mr adviseert over of geeft
instemming aan het beleid van de school en denkt mee over actuele zaken. Als school vinden wij
de inbreng van de mr heel waardevol.
Instemming of advies?
Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de mr ermee instemt. Bijvoorbeeld bij een
aanpassing van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de mr om
advies vragen. Bijvoorbeeld over de besteding van het geld of de aanstelling of het ontslag van de
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schoolleiding. De mr heeft ook initiatiefrecht. Op elk moment mag de mr zaken ter discussie stellen
of ongevraagd advies uitbrengen aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de mr
zo goed mogelijk samenwerken in het belang van de school. De mr behandelt geen individuele
zaken, maar alleen onderwerpen die de hele school aangaan.
Leden van de MR
De mr van [naam school] bestaat uit [aantal] leden. Daarvan zijn [aantal] personeelsleden en
[aantal] ouders:
[namen mr-leden en eventueel functie]
De mr vergadert [aantal] keer per jaar.
Contact
Wilt u meer weten over de mr, een agendapunt of een bepaald standpunt? Heeft u vragen over het
beleid van de school? Heeft u een onderwerp dat de mr zou moeten bespreken? Neem dan
contact op met de mr via [mailadres].
Documenten
 Agenda vergadering 2 januari
 Notulen vergadering 26 november
 Etc.

De Medezeggenschapsraad is het overleg- en inspraakorgaan van de school. In de MR zitten zowel
ouders als personeelsleden. De ouders uit de M.R. vertegenwoordigen de ouders van de school en zijn
ook door hen gekozen; personeelsleden kiezen hun eigen vertegenwoordigers in de M.R.
De medezeggenschapsraad overlegt regelmatig met elkaar en de schoolleiding. In ieder geval worden
het jaarverslag en jaarplan van de school en het formatieplan besproken. In de praktijk gebeurt dat
wanneer er belangrijke zaken in de school staan te gebeuren of wanneer het belang van de school door
de MR behartigd kan worden. Daarnaast vraagt het bestuur van de school de medezeggenschapsraden
regelmatig een reactie op beleidsvoornemens.
De vergaderingen van de M.R. zijn openbaar; iedereen is dus van harte welkom als toehoorder. Als u
meer informatie wilt over de MR, de notulen van de vergaderingen wil bekijken, neem dan contact op
met een MR lid of stuur ze een email. U kunt contact opnemen met de MR via het algemene emailadres: mr@decatamaran.nl.

Onderwijs op de Catamaran.
De Catamaran is een Brede school: Dat is niet alleen terug te zien in het onderwijsaanbod. Maar ook aan de
mogelijkheden van opvang voor uw kinderen en het brede ontwikkelingsaanbod. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld het onderwijs aanbod de Minerva leerlingen en de taalklassen voor de leerlingen direct uit het
buiten land de zgn. prisma of schakelklassen. Ons extra aanbod zoals de leeskliniek, logopedie op
locatieschoolmaatschappelijke werk.
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Het brede aanbod voor alle ouders van de Catamaran in de ouderkamer en de mogelijkheden om in de
kleuter groepen mee te helpen.
De mogelijkheden voor de opvang van de leerlingen voor-na en tussen school ( BSO KSH) en het kinderdag
verblijf, beiden van 7 uur ’s morgens tot 19.00 ’s avonds open.
Het brede aanbod van VDA-activiteiten waar alle kinderen aan kunnen meedoen. En het Lekker Fit aanbod,
van 3 gymlessen in de week, de school diëtiste , de aandacht voor gezonde voeding en de
schoolsportvereniging. Ook werken we samen met Feyenoord en de Stichting van Giovanni van
Bronkhorst. Het brede aanbod van de Catamaran is bijna teveel om op te noemen.
De Catamaran hanteert een leerstofjaarklassysteem, waarbinnen groeps- en individuele differentiatie
plaatsvindt. Dit volgens het principe van BAS (Bouwen aan een Adaptieve School). Daarnaast staat
opbrengstgericht werken, wat we hebben ontwikkeld samen met de universiteit van Twente, hoog in het
vaandel. We proberen het beste uit de kinderen te halen middels gedegen onderwijs waarbij
taalontwikkeling centraal staat. We werken zoveel mogelijk met moderne methoden en vernieuwen deze
waar nodig. We starten dit jaar met een verbeterproces voor begrijpend lezen. Dit in samenhang met
wereldoriëntatie en ICT.
Begrijpend lezen heeft verschillende voorwaarden, te weten woordenschat en het technisch lezen. Met deze
twee vaardigheden kunnen ouders ook een grote rol spelen. Ook onderzoeken we hoe we ook gebruik
kunnen maken van de begrijpend leesvaardigheden tijdens de wereldoriëntatie lessen.
Daarnaast willen we de leerlingen meer verantwoordelijkheid en sturing over hun eigen leerproces geven.
Dat doen we door ze meer inzicht te geven in de leerlijnen zodat ze kunnen inschatten wat er geleerd gaat
worden. wanneer de leerlingen dat inzicht hebben kunnen zij samen met de leerkracht hun eigen leren gaan
vormgeven. Dit alles gaat natuurlijk hand in hand met de leeftijd van uw kind en de verantwoordelijkheid die
uw kind kan dragen.
Dit alles past in de 21e eeuw vaardigheden die we een grote plek in ons onderwijs willen geven. In dit traject
werken we nauw samen met ‘School aan zet’, een expertisecentrum van het Ministerie van Onderwijs. Vanuit
deze samenwerking zal soms een andere school bezoek brengen aan De Catamaran.
Daarnaast worden de vorderingen van de leerlingen middels methode gebonden en CITO toetsen gevolgd en
werken de leerkrachten met groepsplannen om ieder kind het onderwijs te bieden wat bij hem of haar past.
Dit doen we middels adaptief onderwijs (directe instructie model) waarbij het niveau van ieder kind aan bod
komt.
Schakelklas ( Prisma klassen)
De Catamaran heeft twee Prisma groepen voor de eerste opvang van nieuwkomers, waarbij taalverwerving
centraal staat.
Daarnaast zijn er ook twee schakelklassen waar een intensief taalaanbod, woordenschat ontwikkeling en
lezen centraal staan. De prisma schakelklassen hebben een wijkfunctie, leerlingen uit heel IJsselmonde
kunnen hier een plekje krijgen.

Resultaten onderwijs:
Op de Catamaran volgen we de onderwijsresultaten met het CITO leerling volgsysteem, die worden
geadministreerd in ons administratiesysteem ParnasSys. Er worden in het midden en aan het eind van het
jaar cito toetsen afgenomen waar u tijdens de rapportgesprekken en doormiddel van het rapport op de
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hoogte wordt gehouden. Ook volgen wij d.m.v. ZIEN (onderdeel van ParnasSys) de sociale-emotionele
ontwikkeling van uw kind.
En worden de sportieve vorderingen in de fitmeter bijgehouden, die ook tijdens de rapporten worden
besproken .
Onze schooldoelen zijn voor wat betreft het Cito leerling volgsysteem de volgende: Voor de Cito toetsen
van Spelling, Rekenen en Wiskunde, DMT en Begrijpend lezen dat 20% van de leerlingen een A-score halen.
25% van de leerlingen een B-score halen, 25% een C-score en we werken heel hard om van de 30% ( D-E
score) die overblijft ook een C-score of hoger te maken. Met spelling, rekenen en de DMT (= technisch
lezen) lukt ons dat aardig, maar voor begrijpend lezen moeten we nog hard werken om onze schooldoelen
te bereiken.
CITO Eindtoets:
De eindcito scores vertonen de afgelopen 4 jaar een stijgende lijn. De laatste jaren scoren we ruim boven
het landelijk gemiddelde. Uiteraard een ontwikkeling waar we erg rots op zijn!
Jaar
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Ongecorrigeerde
standaard score
534,1
533,1
533,7
529,8
529,9
528,5

Gecorrigeerde
standaard score
536,7
536,6
537,4
534,0
534,6
533,6

De gecorrigeerde scores worden n.a.v. het zogenaamde ‘leerling gewicht’ gecorrigeerd.
Voortgezet Onderwijs
Alle schoolverlaters krijgen van de gemeente Rotterdam een scholenboekje over het voortgezet onderwijs.
Er wordt in december/januari een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs georganiseerd. De
adviesgesprekken vinden plaats in de maanden januari/februari.
Doorstroom procedure
De gegevens die door ouders/voogden aan de school verstrekt worden en de resultaten van
testen en toetsen van de leerlingen worden door de school gebruikt om twee redenen:

1. School administratieve redenen. De school is verplicht om een leerling administratie te
voeren. De gegevensverzameling valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
2. Leerling begeleiding. De door de leerling behaalde resultaten spelen een belangrijke rol
bij het begeleiden van de leerlingen. Deze administratie is vrij van meldingsplicht door
het vrijstellingsbesluit van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Daarnaast worden deze gegevens opgenomen in een leerlingvolgssyteem, te weten ParnasSys, waarin de
gegevens worden verwerkt tot statistische gegevens ten behoeve van de evaluatie van het onderwijskundig
beleid van de school en het gemeentelijk onderwijsbeleid.
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Dit vindt plaats in de Onderwijsmonitor PO/VO gemeente Rotterdam. De onderwijsmonitor levert uitsluitend
geanonimiseerde statistische informatie en de daaraan ten grondslag liggende gegevensverzameling is
aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Uitstroomgegevens
Onze leerlingen gaan naar verschillende scholen in het voortgezet onderwijs.
Hieronder een overzicht van het schooljaar 2014– 2015
- VWO: 7%
- HAVO: 20%
- VMBO TL: 18%
- VMBO KL: 14%
- VMBO KL LWOO: 5%
- VMBO BL: 7%
- VMBO BL LWOO: 11%
- Praktijk: 16%
- VSO: 2%
Informatie naar ouders.
U wordt 3 keer per jaar uitgenodigd door de leerkracht(-en) van uw kind(-eren) om de vorderingen
persoonlijk in een gesprek te bespreken. Het rapport wordt aan u uitgereikt ( en moet na enige tijd ook
weer ingeleverd worden) .
Wanneer er informatie over uw kind is waarvan u op de hoogte moet zijn, zoals plaatsing in de Minerva
klas, zorgen over de ontwikkeling e.d. wordt u tijdig uitgenodigd. Wij vinden de informatie verstrekking
over de ontwikkeling van uw kind bijzonder belangrijk in het kader van de samenwerking van ouders, kind
en school.

Afspraken
Traktaties
Wanneer een kind jarig is en trakteert, zijn de regels wat minder strak.
Het trakteren van snoep of ander ‘lekkers’ mag, maar de hoeveelheid moet wel heel bescheiden blijven.
De school vindt gezonde voeding van groot belang. Daarom wordt het op prijs gesteld wanneer kinderen
iets gezonds, bijvoorbeeld fruit, trakteren.
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Trakteren vindt in principe alleen ’s morgens plaats. Kinderen mogen bij het trakteren ook naar andere
klassen om vriendjes of vriendinnen en andere leerkrachten te trakteren.
Daarbij geldt de beperking dat alleen bij de groepen van de eigen bouw (op de eigen etage) mag worden
getrakteerd. Dat beperkt de verstoringen in andere groepen en is bovendien kostenbesparend voor ouder
Leerplicht en verlof
Kinderen mogen vanaf hun vierde jaar naar school. Voor die tijd, wanneer ze drie jaar en elf maanden zijn,
mogen ze komen kennismaken. Hoewel de kinderen op hun vierde jaar nog niet leerplichtig zijn, is het
verstandig dat ze de school regelmatig bezoeken. In overleg met de school kan wel worden afgesproken,
dat een kind wat minder lang op school is.
Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dat wil zeggen dat ouders verplicht zijn, hun kinderen naar
school te sturen en te zorgen dat de school regelmatig wordt bezocht. In bijzondere omstandigheden kan
worden overlegd of een kind tot maximaal 5 uur per week minder lang naar school gaat. Dat is natuurlijk
niet wenselijk, en kan alleen wanneer het echt noodzakelijk is.
Wanneer een leerling afwezig is zonder dat daar bericht over is ontvangen dan moeten we dat als
ongeoorloofd verzuim beschouwen. De school is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
Verlof
Kinderen die leerplichtig zijn moeten alle dagen naar school. Vakanties en vrije dagen natuurlijk
uitgezonderd. Verlof buiten de vakanties moet worden aangevraagd bij de directie van de school. Kinderen
krijgen verlof voor de dagen dat ze vanwege geloofs- of levensovertuiging niet op school kunnen zijn. En
ook voor dagen met belangrijke familiegebeurtenissen zoals huwelijk, geboorte binnen het gezin of een
begrafenis.
Ook voor een 12,5, 25, 40 en 50-jarig huwelijksfeest en jubilea binnen de directe familie kunt u verlof
krijgen. Verjaardagen in de familie zijn echter weer geen geldige reden tot verzuim, evenmin als het
wegbrengen of ophalen van familie op een vliegveld!
Hoe moet u zo’n verlof regelen:
Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie, logopedist of tandarts.
Zo'n bezoek hoeft U slechts mede te delen aan betrokken leerkracht of u geeft de afwezigheid door aan
juffrouw Joan. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken.
Indien de afspraak toch onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind op school te komen ophalen.
We sturen geen kinderen alleen naar huis.
Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen en dergelijke.
Dit verlof meldt u schriftelijk bij de leerkracht van uw kind. De directie hoeft u hiervoor niet te benaderen,
tenzij het om meerdere dagen (twee of meer) gaat. Wel wordt er altijd een briefje van u verwacht, zodat
ook wij de afwezigheid van uw kind kunnen verantwoorden aan inspectie of leerplichtwetambtenaar.
Wanneer het meerdere dagen betreft bv in het buitenland dan vragen wij u ook om de schriftelijke
uitnodiging te overleggen.
Verlof voor meerdere dagen.
Voor verlof buiten de reguliere schoolvakanties kan slechts in uitzonderingsgevallen toestemming gegeven
worden. Een verzoek hiervoor dient schriftelijk met een officiële schriftelijke toelichting, minstens zes
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weken voor aanvang van het gevraagde verlof, ingediend te worden bij de schooldirectie. Op school is een
aanvraagformulier beschikbaar.
De directie is voor goedkeuring op dit punt gebonden aan afspraken met de leerplichtambtenaar van de
Gemeente Rotterdam. Indien U bezwaar maakt tegen het besluit van de schooldirectie of van de
leerplichtambtenaar kunt U binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State.
Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft een aantal jaar geleden besloten de regels voor extra verlof
streng te hanteren. Dat geldt met name voor extra verlof buiten de schoolvakanties.
In de Leerplichtwet staat, dat extra verlof voor vakantie niet wordt verleend.
Enige uitzondering is, wanneer door het beroep van een van de ouders een gezin niet ten minste 2 weken
tijdens de schoolvakanties met vakantie kan.
Er mag geen vrij worden gegeven in verband met goedkopere vakanties, door anderen aangeboden
weekenden, verjaardagen, familiereünies of een bezoek aan het land van herkomst.
De beslissing om extra verlof toe te staan wordt voor een verlof tot 10 schooldagen genomen door de
schooldirectie. Die moet zich wel aan de hierboven staande regels houden! Leerplichtambtenaren
controleren de handhaving van de leerplichtwet.
Gaat het om een verlof van meer dan 10 schooldagen, dan moet toestemming worden verleend door de
afdeling Leerplicht van de gemeente Rotterdam.
Wanneer u het met een beslissing omtrent extra verlof niet eens bent, dan kunt u in beroep gaan bij de
Raad van State. De school hanteert als beleid dat, als er niet volgens de hierboven vermelde regeling wordt
gehandeld, de leerplichtambtenaar altijd wordt ingelicht. Dit kan leiden tot forse boete(s) van 50,- euro per
dag.
Wanneer u vragen heeft over de regelingen van leerplicht, dan kunt u contact opnemen met de afdeling
Leerlingzaken van de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) van de gemeente Rotterdam. (tel. 0108914444)
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Overblijf
Kinder service hotels verzorgen de overblijf voor de kinderen van groep 3 t/m 8 en de Prisma leerlingen.
Met Kinder Service Hotels (KSH) is een overeenkomst gesloten, waarbij de professionele verzorging van de
Overblijf of Tussen schoolse Opvang (TSO) door De Catamaran wordt ingekocht. De overblijf wordt
georganiseerd in het educatief centrum: in het BSO-lokaal en/of een deel van de aula.
De kinderen van de groepen 1 t/m 2 worden opgehaald in de klassen en onder begeleiding naar de
overblijfruimte gebracht. Door de grote toename van het aantal kinderen hebben we besloten dat de
groepen 1 &2 onder leiding van hulpmoeders overblijven. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 en de
schakelklassen gaan zelf naar de overblijf in
De overblijf bestemd is voor kinderen waarbij beide ouders werken/studeren of op een dusdanige afstand
wonen dat naar huis gaan tussen de middag erg lastig is.
De kosten van de overblijf zijn 1 euro, waarbij leerlingen hun eigen lunchpakket meenemen. De begeleiding
wordt verzorgd door KSH en hulpouders.
Het lunchpakket moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen :
-

Witte of bruine boterhammen (een voorkeur voor bruin) met beleg (bij voorkeur gezond, dus niet
teveel zoetigheid) - we kunnen de lunchpakketten niet in de koelkast leggen, dus rekening houden
met het beleg.
pakje drinken / ook bij het drinken rekening houden dat dit niet gekoeld kan worden
fruit

Wat niet meegenomen mag worden :
-

zaken zoals snoep, chips, snacks/zoetigheden ( pizzapunten, hartige taarten /pannenkoeken,
gevulde koeken, stukjes taart etc )
frisdranken met prik (dus Cola, 7 – Up, Fanta etc. en Energy drankjes )

De begeleiders van KSH zullen in de gaten houden of de pakketjes van de kinderen hier zoveel mogelijk aan
voldoen. Na de lunch kunnen de kinderen ontspannen, spelletjes doen of buiten spelen.
Wat kost de TSO:
De TSO kost 1,- euro per keer. Losse ‘strippen’ kopen van 1,- euro is echter niet mogelijk en u dient een
strippenkaart van 10,- per leerling aan te schaffen. U kunt dus niet 1 kaart voor meerdere kinderen uit het
gezin aanschaffen.
Uw gekochte kaart blijft geldig zolang uw kind op school zit, ook als u dus weinig van de overblijf gebruik
maakt.
U kunt een strippen kaart kopen aan de balie bij juffrouw Joan of bij juffrouw Hennie. Juffrouw Hennie
houdt tevens de administratie bij van de gekochte strippenkaarten en wanneer er onduidelijkheden zijn
kunt u bij juffrouw Hennie opheldering krijgen of benadert juffrouw Hennie u voor verheldering. Ook
brengt zij u schriftelijk op de hoogte als u per ongeluk een betalingsachterstand hebt opgelopen.
Wanneer uw kind zijn brood al in de ochtendpauze heeft opgegeten of is kwijtgeraakt , zorgt de TSO voor
een boterham, de kosten worden bij u in rekening gebracht .
17
Katern schoolgids 2015-2016

Indien u een achterstand heeft opgebouwd, wordt de prijs opgehoogd naar 2 euro. Daarnaast kan pas een
nieuwe kaart gekocht worden als u de achterstand heeft voldaan. En loopt u de kans dat u kind geweigerd
wordt bij de overblijf. Het is dus zaak uw kaarten op tijd te betalen !
Strippenkaarten voor de overblijf kunnen worden aangeschaft door het overmaken van het bedrag naar
rekening
NL95 INGB 0003 2143 45 t.n.v Stichting Brede School Catamaran
of contant bij juf Joan of juf Hennie. Zorg dat u altijd over voldoende strippen beschikt, anders zal de
volledige kostprijs van 2 euro in rekening worden gebracht.
Overigens blijven ouders vrij in het kiezen van hun eigen alternatieven van overblijf voor hun kinderen. De
school is alleen aanspreekbaar voor de door de school geregelde overblijf.
Het is niet toegestaan de kinderen tussen de middag met of zonder lunch en/of begeleiding op het
schoolplein te laten overblijven.
Buiten Schoolse Opvang (BSO)
De Buiten Schoolse Opvang (BSO) moet per 1 augustus 2007 wettelijk door de school geregeld worden. Net
als bij de Overblijf heeft de Catamaran een partner gevonden in de Kinder Service Hotels (KSH), waardoor
professionele opvang is gewaarborgd. KSH regelt volledig verzorgde, kwalitatief verantwoorde en
gecertificeerde buitenschoolse opvang met gediplomeerd personeel. Ze biedt
voorschoolse, naschoolse en flexibele opvang, ook tijdens vakanties en
schoolsluitingsdagen.
De buitenschoolse opvang is geopend van 07:00 uur tot 19:00 uur. Meer
informatie over de buitenschoolse opvang, de Kidsclub en de vele mogelijke
activiteiten is te verkrijgen bij de vertegenwoordigers van KSH of op de website:
http://www.kinderservicehotels.nl
Het telefoonnummer van de KSH Kidsclub op de Catamaran is 010- 432180
Schoolregels
In de school gelden een aantal regels. Die regels gelden voor iedereen.
Ze zijn nodig om een goede sfeer, veiligheid en orde te garanderen.
De gedragsregels van de school zijn samen te vatten in één woord:
‘Respect’
Dat houdt in dat we niet discrimineren. Dat we fatsoenlijk met elkaar omgaan,
dat we met zorg met spullen, meubilair en inrichting omgaan. Omdat dat voor jonge kinderen moeilijke
begrippen zijn, hebben we ze in een paar eenvoudige regels opgesteld.
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Algemene schoolregels:
Wij houden rekening met elkaar
Wij zijn vriendelijk en beleefd
We zorgen voor elkaar
We zorgen goed voor onze spullen en die van anderen
We zorgen dat onze school netjes blijft
Wij gedragen ons rustig in onze school
Wij lossen problemen op door erover te praten

Aansprakelijkheid
De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken van spullen zoals geld, sieraden, (gym)kleding, tassen,
telefoons, mp3 spelers, tablets en dergelijke. Ook zelf meegenomen pennen, potloden, etc vallen niet
onder de verantwoording van school.
Daarom het verzoeken we u uitdrukkelijk om uw kind geen dure spullen mee te geven naar school !
Ziekmelding
Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dringend de school daarvan in kennis te stellen, zodat we weten waarom
uw kind niet op school is.
U wordt verzocht 's morgens tussen 08:00 uur en 08:15 uur te bellen,
dan kan de boodschap direct aan de betreffende leerkracht worden doorgegeven.
Vertelt u dan meteen wat voor ziekte uw kind heeft, dit in verband met eventueel
besmettingsgevaar. Bij wat langduriger afwezigheid is het mogelijk wat werk te vragen voor uw kind.
Neemt u in dat geval contact op met de leerkracht. Het best kunt u daarvoor voor schooltijd of tussen de
middag bellen.
Mocht uw kind ziek worden op school dan gaat uw kind in principe naar huis. De groepsleerkracht of iemand
anders van school zal contact met u proberen te krijgen. Bent u niet te bereiken dan blijft het kind op school.
Omdat wij bij ziekte van uw kind op school zelf contact met u opnemen, het verzoek uw meest recente
telefoonnummer aan de school door te geven! Dit kunt u doen bij juffrouw Joan of tijdens contacten met de
leerkrachten.
Eten en drinken
In de onderbouw wordt dagelijks in de kring melk gedronken en dan is er voor de kinderen ook gelegenheid
een 'tussendoortje' te eten. In de overige groepen gebeurt dat meestal rond 10.00 uur bijvoorbeeld na het
schoolzwemmen of wanneer het weer zo slecht is, dat in de pauze binnen wordt gebleven. ’s Middags kan
er wel water gedronken worden, maar niet gegeten.
Wanneer u fruit meegeeft aan jongere kinderen doen we het uitdrukkelijke verzoek dat 'hapklaar' mee te
geven; de leerkrachten hebben geen gelegenheid sinaasappels te pellen of appels te schillen.
Het meenemen van eten en drinken is natuurlijk vrijwillig en vrijblijvend. Voor de goede orde: leerkrachten
hebben niet tot taak ervoor te zorgen dat kinderen de meegebrachte voedingsmiddelen tot zich nemen.
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In de groepen wordt ’s ochtends omstreeks 10 uur kort gepauzeerd, zodat de leerlingen even wat kunnen
drinken of een klein hapje kunnen nuttigen.
Wij wijzen erop dat dit is bedoeld als 'tussendoortje' en niet als vervanging voor een ontbijt of lunch. De
leerlingen dienen uitgerust en gevoed op school te komen.
In het kader van het project ‘Lekker Fit’ wordt op school aandacht besteed aan gezonde voeding. Er worden
voorlichtingsactiviteiten georganiseerd voor leerlingen én voor ouders.
Komend schooljaar zal LekkerFruit! ook centraal staan op school, waarbij leerlingen en ouders gestimuleerd
worden fruit te eten.
Bij sporttoernooien zien we graag het meegeven van gezonde hapjes en dranken voortgezet. We willen
dringend vragen uw kind niet met zakken chips, zoutjes, gevulde koeken etc. en allerlei zoete drankjes naar
een sporttoernooi te laten gaan!
Wat betreft het drinken in de klas kunnen melkproducten vruchtensappen, of limonade meegegeven
worden. Blikjes of flesjes frisdrank (Energydranken horen daar ook bij) zijn niet toegestaan.
Voor etenswaar geldt eenzelfde ruime regel: een broodje, een krentenbol, fruit, e.d. kunnen worden
meegegeven. Gebak, snoep en chips zijn niet toegestaan als tussendoortje.
Schoolmelk
U kunt voor uw kind(eren) een abonnement op schoolmelk afsluiten. Dagelijks krijgen de deelnemende
kinderen een pakje melk, dat doorgaans 's ochtends voor de pauze wordt gedronken. Er is keuzemogelijkheid
voor wat betreft het product dat wordt geleverd. U kunt kiezen voor volle melk, halfvolle melk, karnemelk,
chocolademelk of drinkyoghurt.
Halfvolle melk

200 ml

€ 0,38 per pakje

Optimel drink framboos

200 ml

€ 0,39 per pakje

Een abonnement voor schoolmelk kan worden afgesloten via internet (www.schoolmelk.nl) of door middel
van een inschrijfformulier. Dat formulier is opgenomen in een brochure over schoolmelk. De brochure is op
school verkrijgbaar bij de receptie (mevr. Joan Cuvalay). Als er wijzigingen gewenst worden kunnen die door
middel van een wijzigingskaart worden doorgegeven aan de leverancier. Voor betaling kunt u kiezen voor
betaling per jaar of in drie termijnen (drinkperioden). Tussentijdse aanmelding wordt verrekend.
Schoolvakanties worden natuurlijk niet meegerekend. De betaling gaat door middel van een acceptgiro of
door machtiging.
Bij nieuwe aanmelding of wijzigingen dient u rekening te houden met een periode van ongeveer 3 weken
voor administratieve verwerking. Campina geeft de verandering door aan de school en verwerkt die wijziging
natuurlijk ook in de levering. Uiteraard is deelname geheel vrijwillig. Natuurlijk kunt u desgewenst uw kind
een beker drinken meegeven naar school.
Afwezigheid leerkracht
Natuurlijk zijn leerkrachten wel eens ziek of om een andere reden niet op school. In veel gevallen wordt dat
opgelost door een andere leerkracht tijdelijk de groep te laten begeleiden. Taakleerkrachten of collega’s die
geen groep hebben nemen het werk over. Door de schaarste aan personeel is het een uitzondering wanneer
er een vervangende leerkracht kan worden aangetrokken. Daarom moet de afwezigheid van leerkrachten
vrijwel altijd intern worden opgelost.
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Dat lukt niet altijd. Wanneer er binnen de schoolorganisatie niemand beschikbaar is om tijdelijk een groep
over te nemen, dan wordt een groep verdeeld over andere klassen. Het betreft een noodmaatregel die we
zo kort mogelijk willen laten duren.
Wanneer ook dat geen mogelijkheden biedt, zijn we helaas wel eens genoodzaakt een groep naar huis te
sturen, al zullen we dit zoveel mogelijk proberen te beperken.
Ouders / verzorgers krijgen daarvan altijd bericht.
In de gevallen waarbij die maatregel problemen geeft voor ouders of verzorgers is er altijd de mogelijkheid
dat uw kind op school wordt opgevangen.
Gevonden voorwerpen
Wanneer er gevonden voorwerpen zijn wordt doorgaans in de klassen geïnformeerd van wie de spullen
zijn. Indien er geen reactie volgt worden de spullen enige tijd bewaard bij de conciërge.
Vergeten kleding in de kleedkamers van het gymlokaal worden meegenomen naar school. Het verdient
aanbeveling om, wanneer er iets vermist wordt direct navraag te doen bij de groepsleerkracht of de
conciërge.
Wanneer er iets in het zwembad wordt vergeten (hoewel de begeleiders altijd even controleren), dan kunt
u navraag doen bij het zwembad. Tel.:4831399
Fotograaf
Ieder jaar komt er een fotograaf op school. U bepaalt zelf of u foto’s al dan niet koopt. U wordt hier tijdig
over ingelicht.
Schoolfonds
Het basisonderwijs in Nederland is gratis, maar vrijwel elke school vraagt een ouderbijdrage voor het
schoolfonds. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, en bestemd voor activiteiten die de overheid niet betaalt, maar
die toch belangrijk voor de kinderen zijn. Hierbij valt te denken aan schoolfeesten, vieringen en activiteiten,
zoals kerstfeest, sinterklaasfeest, paasfeest, Suikerfeest, excursies, sporttoernooien, schoolreizen of afscheid
groep 8. Het grootste gedeelte is bestemd voor het jaarlijkse schoolreisje dat we maken met de kinderen.
Het is belangrijk dat alle ouders meebetalen aan het schoolfonds. Wanneer het betalen onoverkomelijke
problemen oplevert, dan kunt U dit op school kenbaar maken, zodat de school samen met U een regeling
kan treffen. Alleen wanneer alle ouders hun bijdrage voldoen kan de Ouderraad zowel de hoogte van het
schoolfonds bescheiden houden als de gewenste activiteiten organiseren.
De bijdrage schoolfonds die de Catamaran vraagt is bescheiden. Dankzij een zuinig beleid slagen wij erin de
uitgaven binnen de perken te houden. Dat voorzichtige beleid maakt het mogelijk dat het schoolfonds 20142015 niet behoeft te worden verhoogd!
Het schoolfondsbedrag voor het schooljaar 2015-2016 bedraagt € 35,- per kind.
Leerlingen die na 1 januari 2015 op school worden ingeschreven betalen slechts € 25,Betaling uitsluitend per giro of bank, om de administratieve handelingen zoveel mogelijk te beperken.
Indien u niet beschikt over een giro- of bankrekening is het eventueel ook mogelijk contant op school te
betalen.
Alle betalingen moeten uiterlijk 1 januari 2016 zijn voldaan.
Betaling op rekeningnummer NL96 INGB 0002 6770 44
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t.n.v. Ouderraad Obs De Catamaran Rotterdam
De sociale dienst verstrekt ouders met een uitkering een buitengewone uitkering voor kosten als
schoolfonds of werkweekbijdrage. Die bijdrage moet wel apart worden aangevraagd bij de sociale dienst.

Inschrijven op de Catamaran
In principe wordt elke aangemelde leerling op onze school toegelaten. De inschrijving verloopt via één van
onze intern begeleiders. Indien een leerling al een verwijzing heeft voor het speciaal basisonderwijs (SBO) of
speciaal onderwijs (cluster onderwijs) is dit niet het geval.
Ook is het zo dat we bij twijfel gebruik maken van een proeftijdelijke plaatsing om te kijken of de school de
leerling het juiste onderwijs kan bieden. De leerling wordt dan nog niet officieel ingeschreven.
Op welke wijze contact gezocht kan worden met de school.
Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met de school.




U kunt ons bellen op het telefoonnummer : 010-2916770 u krijgt dan Juffrouw Joan aan de lijn en
die zal uw vragen proberen te beantwoorden of u verder te helpen door u door te verbinden met
de juiste persoon.
Een emailbericht achterlaten op de website of sturen naar info@decatamaran.nl

U kunt een afspraak maken met één van de directieleden door bv te bellen of even langs te
komen om een afspraak te maken.

Informatie
Wij proberen ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er in school gebeurt door het
uitgeven van een ouderkalender. Die geven we elke 2 maanden uit en daar staan alle leerling activiteiten.
Ook brengen we voor elke vakantie een Nieuwsbrief uit waarin we u op de hoogte houden van wat is
gebeurd en wat er gaat komen.
Ouderbetrokkenheid / Ouderkamer
Op de Catamaran hebben we een zeer actieve Ouderkamer.
Hier worden bijeenkomsten, koffieochtenden en cursussen georganiseerd zoals :
- Nederlandse les
- Arabische les
- Hosgeldin (Turkse groep)
- Ontbijtochtenden met verschillende thema’s
- Goed Beter Best !
- Klasse Ouders
- Onderwijsondersteunende programma’s voor thuis (Puk en Ko)
- Koffie/thee inloop ochtenden
Het definitieve programma wordt in september bekend
gemaakt en u zult daar tijdig over worden geïnformeerd.
Klachten
Net als overal kunnen zich ook op de school zaken voordoen
waarover iemand een klacht wil indienen. Een goede
afhandeling van klachten is in het belang van de klager, maar
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ook in het belang van de school. Klachten hebben immers ook een signaalfunctie en kunnen er toe leiden
dat de kwaliteit van het onderwijs en de gang van zaken op school verbeteren.

Klachtenregeling BOOR
Hieronder staat weergegeven welke mogelijkheden er zijn om klachten in te dienen. Dit varieert van het
bespreken van de klacht met degene op wie de klacht betrekking heeft tot het indienen van een formele
klacht bij de landelijke klachtencommissie. De precieze regelgeving is opgenomen in de Klachtenregeling
openbaar onderwijs Rotterdam 2008 die op elke school aanwezig is.
Een klacht wordt in eerste instantie op het niveau van de school ingediend.
Hierbij zijn er afhankelijk van de situatie in het algemeen de volgende mogelijkheden:
- Voorleggen aan degene op wie de klacht betrekking heeft of aan diens direct leidinggevende (bijvoorbeeld
locatiedirecteur, coördinator).
- Voorleggen aan de schoolleiding (dit kan ook nadat het bovenstaande niet tot een oplossing heeft geleid).
- Vertrouwelijk bespreken met de vertrouwenspersoon (ook voor advies over de vraag wel of geen klacht in
te dienen). De namen van de vertrouwenspersonen staan vermeld in deze gids.
Als dit alles niet tot een oplossing leidt kan men de klacht schriftelijk aan het bevoegd gezag voorleggen.
Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag bij klachten is de bestuurssecretaris. Het bevoegd gezag zal
proberen te bemiddelen. Contactgegevens bevoegd gezag:
Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
t.a.v. Gerard Drukker
Postbus 23058
3001 KB ROTTERDAM
Tel. : 010 – 25 40 800
Fax : 010 – 25 40 899
Email : g.drukker@stichtingboor.nl
Hiernaast bestaan nog de volgende mogelijkheden:
- Vertrouwelijk bespreken met een externe vertrouwenspersoon (ook voor advies over de vraag wel of
geen klacht in te dienen).
Contactgegevens externe vertrouwenspersonen zijn te krijgen bij de schoolleiding of bij de
schoolcontactpersoon
- Klacht melden bij het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs. Voor klachten op het gebied van
(seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke.
Tel. 0900 1113111 (lokaal tarief)
- Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht door de schoolleiding, het bestuur of de
externe vertrouwenspersoon kunt u uw klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie.
adres:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030 – 28 09 590

Email : info@onderwijsgeschillen.nl
Fax 030 – 28 09 591
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Openbare basisschool

DE CATAMARAN
adres:
telefoon:
email:
website:

Catullusweg 298
3076 KH Rotterdam
010 – 2916770
info@decatamaran.nl
www.decatamaran.nl

@decatamaran

facebook.com/obsdecatamaran

24
Katern schoolgids 2015-2016

