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Eerste schooldag

WIE ZIJN WIJ?
All about the Blijberg
Wij zijn De Blijberg Tweetalig. Een jonge Rotterdamse
school, gestart in 2014 met vijftien leerlingen, twee
juffen, dertig enthousiaste ouders en een directie
met een missie. Wij groeien letterlijk mee met onze
kinderen. Klein begonnen, starten wij dit schooljaar
met elf klassen, verdeeld over drie groepen 1, drie
groepen 2, twee groepen 3, twee groepen 4 en één
groep 5. Het team bestaat uit 15 juffen, één gymdocent, één muziekdocent, één conciërge, één intern
begeleider, één adjunct directeur en de directeur.
Bij de start van het schooljaar heeft de school 240
leerlingen. Tegen de zomervakantie verwachten wij
gegroeid te zijn tot 285 leerlingen. Onze kinderen
komen vanuit heel Rotterdam naar ons toe. Over
vier jaar zijn wij gegroeid tot een basisschool waar
tweetalig onderwijs wordt gegeven aan groep 1 t/m
groep 8.
De Blijberg is onderdeel van de stichting Bestuur
Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). De Blijberg
heeft twee verschillende afdelingen; De Internationale
afdeling aan de Graaf Florisstraat en de Tweetalige
afdeling aan de Coolhavenstraat. Beide onderwijsinstellingen werken, waar mogelijk, samen aan het
vormgeven van het onderwijs. Maar wij zijn nadrukkelijk een school die op eigen benen staat met eigen
overtuigingen.
Wat maakt ons uniek?
Rotterdam kent vele basisscholen. Openbaar onderwijs, scholen gericht op een geloofsovertuiging of
specifieke leermethode. Wat ons uniek maakt is tweetaligheid. Leerlingen krijgen op De Blijberg Tweetalig
les in het Nederlands en Engels. Waar andere scholen
slechts enkele uren per week het vak Engels geven,is

bij ons tweetaligheid compleet geïntegreerd in alle
lessen. Wij volgen het Nederlandse curriculum, maar
spreken 30 tot 50% van de lestijd Engels. De kinderen
worden volledig ondergedompeld en leren beide
talen te verstaan en toe te passen. Kinderen hebben
het vermogen om snel te schakelen. Daar maken wij
optimaal gebruik van.
Vanuit behoefte ontstaan
Al jaren kreeg de internationale afdeling steeds
opnieuw de vraag van Nederlandse ouders of zij hun
kinderen op school mochten inschrijven. Door wet- en
regelgeving was (en is) dat onmogelijk maar dat er
grote behoefte was, was duidelijk. Wij zijn in 2008
gestart met een onderzoek. Hoe kunnen wij tweetalig
onderwijs aanbieden aan Nederlanders? Wij zochten
samenwerking met andere scholen en in 2014 was
het zo ver. Na vele discussies, een dik projectplan met
bijbehorend financieel plan, na veel overlegmomenten
op het ministerie met bestuurders, onderwijskundigen
en deskundigen op het gebied van tweetaligheid, gaf
de staatssecretaris in januari 2014 groen licht. De pilot
‘Tweetalig onderwijs in Nederland’ ging van start.

TWEETALIG ONDERWIJS IS HET
AANBIEDEN VAN EEN 2E TAAL AAN
KINDEREN OP VERGELIJKBARE
WIJZE ALS ZIJ DE MOEDERTAAL
KRIJGEN AANGEBODEN
TWEETALIG ONDERWIJS IN HET KORT

Doen we dit alleen?
Nee, De Blijberg Tweetalig maakt onderdeel uit van de
pilot “het Plan van Aanpak Engels” van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In augustus 2014 zijn in totaal twaalf scholen verspreid over
Nederland gestart met tweetalig onderwijs. Afgelopen
jaren zijn nog acht nieuwe scholen gevolgd. De komende jaren worden wij en alle andere deelnemende
scholen intensief gemonitord door deskundigen. De
voortgang van de kinderen, de manier van werken,
alles wordt door universiteit en onderwijskundigen
nauwkeurig en wetenschappelijk gevolgd. Wij volgen
de prestaties van onze leerlingen middels een
leerlingvolgsysteem vanaf het moment dat ze bij ons
op school komen. Er volgen observaties, toetsen en
leerplannen worden vormgegeven om deze nieuwe
visie op leren te onderzoeken. Meer weten over deze
pilot en de onderzoeksmethodieken? Wij lichten ze
graag toe.
De toekomst
Vijf jaar monitoren en intensieve begeleiding vanuit
het ministerie. Een terechte vraag is wat er na die
vijf jaar gebeurt. Wij gaan ervan uit dat de pilot een
succes wordt en dat wij in vijf jaar een goed nieuw
onderwijsmodel hebben neergezet dat staat als een
huis. Wij hopen over vijf jaar de eerste officiële lichting
tweetalige leerlingen door te zien stromen naar het
Voortgezet Onderwijs. Mocht om een of andere reden
de pilot afgeblazen worden of niet doorgaan, dan
betekent dit niet dat wij stoppen. Wij gaan dan verder
als een openbare school waar leerlingen volgens het
Nederlands curriculum in het Nederlands les krijgen
met nog steeds zoveel mogelijk Engels.

WAAR STAAN
WE VOOR?
Onze missie
“De Blijberg, leren en leven met elkaar”
Onze gezamenlijke visie:
“De Blijberg biedt twee verschillende onderwijsconcepten voor leerlingen met verschillende culturele
achtergronden om ze voor te bereiden om een succesvol wereldburger te zijn.”
“The Blijberg offers a choice of two types of high
quality education to children from a wide variety of
cultural backgrounds preparing them for their future.”
Visie op lesgeven
Wij geloven in kwalitatief hoogwaardig onderwijs
waarin leerlingen binnen een prettige en veilige omgeving tot leren kunnen komen. Het pedagogisch en
didactisch handelen draagt hieraan bij. Het pedagogisch handelen binnen ons onderwijs richt zich op het
ontwikkelen van zelfstandigheid, normen en waarden,
eigen verantwoordelijkheid, reflecterend vermogen, en
samenwerking. Het grondprincipe van ons didactisch handelen is dat wij leerlingen eigenaar maken
van hun eigen leerproces. Voor een belangrijk deel
wordt dit vormgegeven door middel van thematisch
onderwijs. Wij differentiëren op instructieniveau
en bieden gevarieerde werkvormen aan waarbij
zelfstandige verwerking centraal staat.
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EEN LEERLING VAN DE BLIJBERG TWEETALIG STAAT
MIDDEN IN DE SAMENLEVING. WE KIJKEN VERDER DAN
BINNEN ONS EIGEN GEZIN EN VERTROUWDE OMGEVING.
DE HELE WERELD HEEFT ONZE AANDACHT
Visie op leren
Het uitgangspunt van onze visie op leren is dat leerlingen van nature nieuwsgierig zijn. Buiten de doelen
die de leerkrachten voor ogen hebben stimuleren
wij de leerlingen zelf doelen te formuleren over een
bepaald onderwerp. De school biedt leerlingen daarbij
de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te
verwerven. Hierbij speelt “samen leren met elkaar”
een belangrijke rol. Leerlingen hebben kennis van de
internationale omgeving waarin zij acteren en hebben
onder meer door internationale contacten ervaringen opgedaan die leiden tot meer intercultureel
bewustzijn.
Ons curriculum is gelijk aan dat van elke andere
basisschool in Nederland. Wij werken volgens de
kerndoelen die door het Ministerie van Onderwijs zijn
opgesteld. Voor elk leerjaar is per aandachtsgebied
vastgelegd wat leerlingen moeten kunnen en moeten
weten. Daarnaast ontwikkelen wij samen met andere
pilotscholen en Stichting Leerplan Ontwikkeling
(SLO) de aanvullende kerndoelen voor het Tweetalig
onderwijs. Content and language integrated learning
(CLIL) vormt een belangrijk bestanddeel van ons
tweetalige onderwijs, dit betekent dat thema’s worden aangeboden in verhalend ontwerp waarbij alle
aspecten aan bod komen. Het ontdekkend leren dat
wij voorstaan stimuleren wij door het creëren van een
rijke leeromgeving. Deze leeromgeving kenmerkt zich
o.a. door uitdagende hoeken voor hoekenwerk, het
inzetten van gastsprekers (ouders) en het aanbieden
van themagerichte uitstapjes.
Een leerling van de Blijberg Tweetalig staat middenin
de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat leerlin-

gen kennis maken met andere culturen en openstaan
voor nieuwe ideeën. Samenwerking met de Internationale school vormt daarom een onderdeel van ons
onderwijs. Alle klassen van de Tweetalige afdeling
hebben een ‘buddy class’ bij de Internationale afdeling. Samen met deze klas werken zij samen aan o.a.
IPC projecten. Samenwerking vindt ook plaats door
het samen organiseren van mother tongue reading,
art exhibitions, etc. Ook zamelen wij één keer per jaar
gezamenlijk geld in voor een goed doel, dit doen wij
op charity day.
Tenslotte gaan wij uit van de natuurlijke diversiteit
binnen de ontwikkeling van leerlingen. Wij zien het als
cruciaal dat zorgstructuren het achterblijvende kind
in de ontwikkeling ondersteunen, wanneer dat nodig
is. Daarnaast bieden wij mogelijkheden tot verdieping
en extra uitdaging voor leerlingen die op bepaalde
aspecten van de ontwikkeling voorlopen. Rekening
houden met deze diversiteit is een kernwaarde in
de manier waarop leerkrachten instructie geven aan
de leerlingen en de manier waarop het onderwijs
georganiseerd wordt.
Visie op identiteit
Onze school is een openbare tweetalige school. Wij
zijn een school waar leerlingen zich thuis voelen,
waar ze op een passende manier kennis opdoen. Wij
bieden de leerlingen een prettige en veilige omgeving
waarin ze kunnen groeien en bloeien. Wij geloven
in kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarin ruimte
is voor de ontwikkeling van elk kind. Normen en
waarden staan centraal, met aandacht voor elkaar.
De Blijberg Tweetalig is een school waar wij leren
van elkaar. Op deze manier leggen wij de grondslag

voor het functioneren van leerlingen in een diverse,
multiculturele en globaliserende omgeving..
De focus op ons onderwijs dit jaar
Dit jaar wordt ons thematisch werken (IPC) verder
uitgebreid met het werken aan persoonlijke leerdoelen
en met wetenschap & techniek. Vorig schooljaar hebben wij gewerkt aan de verdere invulling van de leertuin waarbij onze leerlingen kunnen werken aan hun
eigen persoonlijke leerdoelen. Wij hebben besloten de
leertuin te integreren in onze IPC thema’s.
Dit jaar gaan wij aan de slag met de Maakotheek.
Met de Maakboxen van Maakotheek worden de 21ste
eeuwse vaardigheden en de kerndoelen techniek
verankerd in de lessen van IPC. Iedere Maakbox heeft
een ander thema, met andere apparatuur en andere
verbruiksmaterialen. Er kan op een prettige, speelse
en leerzame manier worden kennis gemaakt met
techniek of verder worden gepionierd met nieuwe
apparaten, materialen en methodes.
De toevoeging dit jaar van het didactische programma
“TELL” maakt het mogelijk de kinderen in groep 4 en
5 te volgen in hun ontwikkeling van de Engelse taal.
Groep 5 start dit jaar met leren lezen en schrijven in
het Engels. Wij maken hierbij geen gebruik van een
aparte spellingsmethode maar integreren de
spellinglessen in ons leesonderwijs.
Afgelopen jaar zijn wij naar een andere locatie verhuisd waardoor de samenwerking tussen de klassen
van de Internationale afdeling en de Tweetalige afdeling stil is komen te staan. Buiten een aantal activiteiten om was het lastig om een stabiele samenwerking
aan te gaan. Naast de samenwerking op schoolbrede

activiteiten (mother tongue reading) zullen de expertgroepen IPC en TPO het komende jaar de nadruk
leggen op het contact tussen de leerkrachten waarbij
ervaringen en ideeën uitgewisseld zullen worden.

Onze gedragsregels
We hebben als school een aantal gedragsregels opsteld over hoe wij met
elkaar omgaan op de Blijberg Tweetalig. De vijf gouden regels zijn:
1 We zijn aardig voor elkaar
2 We lossen problemen goed op
3 We zijn rustig in de school
4 We houden de school en de
spullen netjes
5 We hebben respect voor elkaar
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WIJ ZIJN DE SCHOOL
Creating a happy environment
De essentie van een school zijn niet de klaslokalen,
boeken of lesroosters. Het zijn de leerlingen , de leerkrachten en het ondersteunend personeel die samen
De Blijberg Tweetalig vormen. Wij zijn de school!

te gebeuren.
Schoolbord:
Overzicht van geplande uitjes en activiteiten voor de
komende twee maanden.

Groepen
In het schooljaar 2018-2019 zal De Blijberg Tweetalig
bestaan uit elf klassen, verdeeld over drie groepen 1,
drie groepen 2, twee groepen 3, twee groepen 4 en
een groep 5.

Leerkrachten van de toekomst
Wij zijn enthousiast over ons vak. Deze passie
wakkeren wij graag aan bij anderen. Wij bieden
daarom stageplaatsen aan voor studenten van de
Pabo’ s uit de omgeving. Soms zult u ook studenten
onderwijsassistent of scholieren van het Voortgezet
Onderwijs die een plaats zoeken voor hun maatschappelijke stage, terugzien op school. Op deze manier
kunnen wij aanstaande collega’s het enthousiasme
voor het vak laten ervaren en hen voorbereiden op
toekomstige werkzaamheden in het onderwijsveld

Communicatie
Als school vinden wij het belangrijk dat u op de hoogte bent van de gebeurtenissen in en om de school.
Daarom kiezen wij ervoor om op diverse manieren
zaken met u te delen. Hiervoor gebruiken wij de
website, de mail, social schools, het schoolbord in de
hal en de nieuwsbrief.
Website:
Algemene informatie betreffende de school waaronder de nieuwsbrief, vakanties, studiedagen en contactinformatie.
Tweetalig mail (tweetalig@blijberg.nl):
Zaken die de gehele school betreffen zoals invulling
van feestdagen etc.
Social school app:
Vanaf dit jaar zullen wij met u communiceren via
de social school app. Hierin krijgt u informatie over
activiteiten in de klas en op school. U kunt hiermee
met de juf of de directie communiceren. U kunt
bijvoorveeld uw kind ziekmelden via deze app of
u inschrijven voor rapportgesprekken. U ontvangt
wekelijks een nieuwsbrief met hierin alle informatie
van de afgelopen week en activiteiten die nog staan

Medezeggenschapsraad
Medezeggenschap is een krachtig middel om de kwaliteit van de school en het onderwijs op de school te
sturen, te bewaken en zonodig te verbeteren. Ook De
Blijberg Tweetalig heeft een Medezeggenschapsraad.
De MR bestaat op dit moment uit 4 leden, gekozen
door ouders en personeelsleden van onze school.
Er wordt in de MR o.a. gesproken over het meerjaren schoolplan en het jaarplan, de formatie en de
groepsindeling, samenwerking met de andere scholen
en instellingen, kwaliteit van het onderwijs, het
zorgplan, het vakantierooster, schoolgids en lopende
zaken. Meer weten? De Medezeggenschapsraad is te
bereiken via MRtweetalig@blijberg.nl
Klassenouders
Hulp bij het organiseren van uitstapjes of de terugkerende luizencontrole? Het zijn de taken van de

klassenouders. Elke klas heeft haar eigen klassenouder die fungeert als schakel tussen de ouders en de
leerkrachten. Zij informeert u over bijvoorbeeld hulp
bij excursies of het aanschaffen van een cadeautje
voor de juf met haar verjaardag.
Ouderparticipatie
Juist activiteiten buiten het reguliere onderwijs om
kunnen van De Blijberg Tweetalig een nog betere en
leukere school maken. Soms zullen wij u mailen met
de vraag om u in te zetten voor een speciale activiteit.
Op onze school pakken ouders en leerkrachten samen
zaken aan die voor de school van belang zijn. Twee
jaar geleden zijn wij gestart met een Ouderteam (OT),
een groep enthousiaste ouders die de school helpen
met ondersteunende werkzaamheden en festiviteiten
mede te organiseren. Meer weten? Het ouderteam is
te bereiken via ouderteam@blijberg.nl

Ons team
Barbera Everaars
Directeur | directie@blijberg.nl
Xandra Pieters
Adjunct directeur | xandra@blijberg.nl
Wendeline van Oosterhout			
intern begeleider | wendelineo@blijberg.nl
Chris van Dalen
Conciërge | chris@blijberg.nl
Denise Brautigam-Jordan
Leerkracht groep 1 Kangaroos, Hippos
en TPO-coördinator | denise@blijberg.nl
Saskia Enkhuijzen
Leerkracht groep 1 Rabbits | saskiae@blijberg.nl

Jamilla Fritschy
Leerkracht groep 1 Kangaroos | jamillaf@blijberg.nl
Jolene van Deursen
Leerkracht groepen 1 Hippos | jolened@blijberg.nl
Kelly Ramp-Fernald
Leerkracht groep 2 Hippos, Monkeys en Pandas
kelly@blijberg.nl
Barbara Schelling 			
Leerkracht groep 2 Frogs en
woordenschat-coördinator | barbara@blijberg.nl
Jessica Wouters				
Leerkracht groep 2 Pandas | jessica.w@blijberg.nl
Inez IJsbrandy				
Leerkracht groep 2 Monkeys | inez.ij@blijberg.nl
Jessica Pönitz- Eikendal
Leerkracht groep 3a en 3b | jessica.p@blijberg.nl
Leonie Wolters
groep 3a | leoniew@blijberg.nl
Franca Thews
groep 3b | francat@blijberg.nl
Marlou de Kanter
Leerkracht groep 4a en 4b | marlou@blijberg.nl
Esmeralda Klomp
Leerkracht groep 4a en IPC-coördinator
esmeralda@blijberg.nl
Janneke Gooding
Leerkracht groep 4b | jannekeg@blijberg.nl
Kristel Nicholson
Leerkracht groep 5 | kristel.n@blijberg.nl
Laurien van der Zee
Gymleerkracht groepen 1 t/m 5 | laurienz@blijberg.nl
Birgit Hidskes
Schoolmaatschappelijk werkster | bhidskes@cvd.nl
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EEN TYPISCHE SCHOOLDAG
A typical day at school
Lestijden
Ma, di, do, vrij 08.45 – 15.00 uur		
Wo 08.45 – 12.30 uur
Lunchpauze 12.00 – 12.45 uur of
12.45 tot 13.30
De weg naar school
De Coolhavenstraat is een druk bewoonde straat met
weinig vrije parkeerplekken. In de omgeving van de
school zijn meerdere locaties waar wel parkeerruimte
is, zoals bijvoorbeeld aan de Willem Buytewegstraat.
Wij raden u waar mogelijk aan om uw kind lopend, per
fiets of openbaar vervoer naar school te brengen. Er
is voor de school plek om fietsen van kinderen te parkeren in de daarvoor bedoelde fietsenstalling. Komt
u toch met de auto, houd er dan rekening mee dat
de school binnen een betaald parkeren gebied ligt.
Verder vragen wij u rekening met elkaar te houden en
een voorbeeld te zijn voor uw kinderen.
Brengen
De school begint elke dag om 8.45 uur. De buitendeuren gaan officieel vanaf 8.30uur open. De leerkracht
staat bij de klas om de kinderen te ontvangen.
Jassen worden opgehangen in de gang. Elk kind heeft
een eigen luizenzak om de jas in op te bergen. De
schooltas mag in de daarvoor bestemde manden worden geplaatst. Fietshelmen, regenkleding etc. graag
in de luizenzak stoppen. U mag uw kind tot in de klas
brengen. Wij vragen u om de klas uiterlijk 8.45 uur te
verlaten. Bent u onverhoopt door omstandigheden
te laat? Dan is de klasdeur dicht en vragen wij u om
afscheid van de kinderen te nemen op de gang. Zo
wordt de klas niet verstoord. Bent u er voor 08.30uur

dan vragen wij u voor de klas in de gang te wachten
tot de leerkracht er is. Wij hebben voor ouders die het
niet halen om hun kind pas om half 9 te brengen de
inloop vervroegd naar 8.15 uur. Er zijn twee lokalen
beschikbaar waar u uw kind bij een leerkracht kunt
achterlaten. Wij zorgen ervoor dat uw kind om half 9
naar zijn/haar eigen klas gaat.
Ophalen
De schooldeuren gaan om 15.00 uur (of 12.30 uur op
woensdag) open. U wacht bij de hoofdingang, de leerkrachten geven de kinderen één voor één mee. Gaat
uw kind met iemand anders mee naar huis? Geef dit
dan in de ochtend door aan de leerkracht.
Een gezonde school
De Blijberg Tweetalig is sinds het schooljaar 2016-2017
een gezonde school! In de praktijk betekent dit, dat
wij onze leerlingen bewust maken van een gezonde leefstijl door extra aandacht te besteden aan
gezonde voeding en voldoende beweging. Dit doen
wij onder andere door te werken met de methode
Smaaklessen waarin de leerlingen vijf keer per jaar
een les krijgen aangeboden over gezonde voeding en
door bepaalde afspraken met elkaar te maken over
eten en drinken in de school.
Kleine pauze
Iedere dag is er in de kleine pauze een moment van
15 minuten waarin de kinderen fruit en/of groente
eten. Bij dit fruitmoment mag er geen snoep/koek/
brood e.d. gegeten worden, maar richten wij ons echt
op de dagelijkse portie fruit en/of groente! Bij het
fruit krijgen de kinderen water van de leerkracht om

te drinken.
Gedurende de dag mogen de kinderen water drinken
in de klas, in ieder lokaal is een kraan aanwezig waar
bekertjes staan. Wanneer leerlingen ongezonde
producten mee naar school hebben (sport-/frisdranken, drankjes met veel suiker) zullen wij ouders hier
op aanspreken en samen in gesprek gaan over een
andere keuze.
Overblijven
Wij hebben lunchpauze van 12.00 tot 12.45 uur of 12.45
tot 13.30 uur. Kinderen kunnen naar huis of overblijven. Voor het overblijven werken wij samen met Kinderdam. De kosten voor het overblijven zijn ongeveer
€ 303,20 per jaar. De inschrijving en betaling wordt
via Kinderdam geregeld en dus niet via school. De
pedagogisch medewerkers van Kinderdam eten met
de kinderen in de klas en gaan met ze naar buiten op
het schoolplein om te spelen. Meer informatie vindt u
via www.kinderdam.nl of tel 010 - 44 300 33.
Voor de lunch gelden dezelfde regels qua drankjes, als
voor bij het fruitmoment. Er mag geen snoep of koek
worden meegegeven. Let op de algemene voedingsregels van de schijf van vijf: eet gevarieerd, niet te veel,
gebruik minder verzadigd vet, eet volop groente en
fruit en ga veilig met voedsel om. Op de site van het
voedingscentrum is deze schijf van vijf te vinden. Een
gezonde lunch hoeft niet perse uit brood te bestaan.
Ook een salade of lichte maaltijd kan dienen als lunch.
Let er wel op dat er geen mogelijkheid is om eventuele maaltijden op te warmen/te bereiden is op school.
Geschikt drankjes voor bij de lunch zijn:

- Halfvolle of magere melkproducten
- Halfvolle of magere yoghurtdrank
- Water
Schoolmelk
Het is mogelijk om via www.schoolmelk.nl zelf schoolmelk aan te vragen voor tijdens de lunchpauze.
Gymmen
Groep 1 en 2
De kinderen gymmen twee keer per week; een toestellenles van de gymleerkracht en een spelles van
de eigen juf . De kinderen gymmen in eigen kleding
met gymschoenen. Wilt u deze, voorzien van naam,
meenemen naar school op de eerste schooldag? De
schoenen blijven op school. Als het weer het toelaat,
zullen wij in de zomer ook buiten gymmen. De groepen 2 gymmen in de gymzaal aan de Coloniastraat en
in de speelzaal van obs Delfshaven.
Groep 3
De kinderen van groep 3 gymmen twee keer per
week op maandag en vrijdag in de gymzaal aan de
Coloniastraat en krijgen les van de gymleerkracht. De
kinderen krijgen één keer in de week les in het Nederlands en één keer in het Engels. Zij nemen een eigen
gymtas mee met hierin gymkleding en gymschoenen
(geen zwarte zolen).
Groep 4
Om de twee weken op donderdag (op de oneven
kalenderweken) zwemmen de kinderen van beide
groepen 4 in het Oostervant waar zij met de bus naar
toe gaan. De zwemles is van 13.00 tot 14.00 uur. In
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VAKANTIES EN VERLOF
Having a happy holiday
deze oneven weken gymmen zij alleen op maandag.
Tijdens de even weken krijgen zij op maandag en
vrijdag gymles in de gymzaal aan de Coloniastraat van
een vakdocent. De kinderen krijgen dan één keer in de
week les in het Nederlands en één keer in het Engels.
Zij nemen een eigen gymtas mee met hierin gymkleding en gymschoenen (geen zwarte zolen).
Groep 5
De kinderen van groep 5 gymmen twee keer per
week op maandag en vrijdag in de gymzaal aan de
Coloniastraat en krijgen les van de gymleerkracht. De
kinderen krijgen één keer in de week les in het Nederlands en één keer in het Engels. Zij nemen een eigen
gymtas mee met hierin gymkleding en gymschoenen
(geen zwarte zolen).
Verjaardagen:
De verjaardag is voor een kind altijd een hoogtepunt
in het jaar. Natuurlijk vieren wij dit in de klas en trakteren hoort daar ook bij. Houd de traktatie eenvoudig
en beperkt: het gaat om samen delen en niet om
de hoeveelheid. Een feestje kan ook gezond zijn. Wij
stimuleren de leerlingen om gezond te trakteren wanneer zij jarig zijn. De gezonde traktaties krijgen een
plaatsje op onze website en in de nieuwsbrief.

DE SCHOOL ORGANISEERT
VERSCHILLENDE SOORTEN
UITSTAPJES:
EXCURSIES MET EEN DUIDELIJK
EDUCATIEF KARAKTER EN UITJES
DIE MEER FEESTELIJK EN SPEELS
VAN AARD ZIJN.

De bibliotheek:
Wij hebben een eigen Nederlands en Engelstalige
schoolbibliotheek die door ouders wordt bemand. Elke
leerling krijgt op de eerste schooldag een eigen Blijberg boekentas. Kinderen mogen wekelijks een boek
uitkiezen en mee naar huis nemen. Elke groep heeft
een “biebouder”. Deze ouder regelt de bibliotheek voor
zijn/haar klas. De bieb dagen verschillen per klas.
Excursies:
De school organiseert verschillende soorten uitstapjes: excursies met een duidelijk educatief karakter en
uitjes die meer feestelijk en speels van aard zijn. Wat
betreft de laatste soort vinden wij het belangrijk dat
de kinderen samen in een groep dingen ondernemen
en dat de bestemming de fantasie van de kinderen
prikkelt. Om de uitjes goed en veilig te laten verlopen,
vragen wij ouders om mee te gaan als begeleider.
Een uitstapje kan alleen doorgaan als er voldoende
begeleiding is.

BUITEN SCHOOL
Buitenschoolse Opvang:
Kinderen die naar de Buitenschoolse Opvang (BSO)
gaan, gaan als groep mee met de begeleider van
de BSO. Geef aan het begin van het schooljaar de
BSO-dagen door aan de leerkracht. Op dit moment
halen de onderstaande BSO’s kinderen op bij De Blijberg Tweetalig maar dit aanbod breidt met het groter
worden van de school zeker uit. Aanmelden, planning
en betaling van de BSO gaat rechtstreeks en niet via
school.
BSO BinnensteBuiten (www.kinderdam.nl) 		
BSO Hutspot (www.hutspot.info)
BSO Het Randstadje (www. Randstadje.nl) 		
BSO Het Steigertje (www.steigertje.nl)
BSO Kiddoozz (www.kiddoozz.nl)			
BSO Jap Japi (mijnkinderboomjapjapi.nl)
BSO Pinkeltjesland (www.pinkeltjesland.nl)		
BSO Small kidz (www.smallkidz.nl)
BSO Kinderwereld (www.kinderwereld.info)
Vakanties en verlof
Vakanties 2018 - 2019
Herfstvakantie za. 20 oktober 2018 zo. 28 oktober 2018
Kerstvakantie
za. 22 december 2018 - zo. 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie
za. 23 februari 2019 - zo. 3 maart 2019
Goede Vrijdag - vrij. 19 april 2019
Meivakantie		
za. 20 april 2019 - zo. 5 mei 2019

Hemelvaart
do. 30 mei 2019 - zo. 2 Juni 2019 		
Pinksteren		
zo 9 juni 2019 - ma 10 juni 2019
Zomervakantie
za. 20 juli 2019 - zo. 1 september 2019
Studiedagen:
Naast de reguliere vakanties is er jaarlijks een aantal
studiedagen voor het onderwijzend personeel. De
kinderen zijn vrij op deze dagen. Wij plannen deze
zoveel mogelijk aansluitend op de vakantie. Voor het
schooljaar 2018-2019 zijn de volgende studiedagen
vastgesteld:
Vrijdag 9 november
De hele week van maandag 18 t/m
vrijdag 22 februari 2019
Leerplicht
Kinderen gaan in Nederland vanaf 4 jaar naar de
basisschool. wij verwachten hen elke dag op school. In
principe gelden vanaf dat moment dus ook afspraken,
roosters en vakantieperiodes die door de school zijn
opgesteld. Vanaf 5 jaar geldt de officiële leerplicht.
Wij hebben de plicht als school om er mede op toe te
zien, dat de leerplichtwet wordt gevolgd en moeten
alle verzuim registreren. Ongeoorloofd verzuim moet
worden gemeld aan de leerplichtambtenaar van de
Gemeente Rotterdam. In uitzonderlijke gevallen is het
toegestaan om speciaal verlof aan te vragen.
Vakantie
Als het beroep van één van de ouders in het gezin
verhinderd dat het gezin niet ten minste twee weken
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EXTRA VERLOF & DE 1E SCHOOLDAG
Days off & the first day of school

in een schoolvakantie met vakantie kan, kan eenmaal
per jaar voor een periode van ten hoogste 10 dagen
vrij worden gegeven door de directeur. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Neem contact op met
de directie voor overleg.
Bepaalde religieuze feestdagen:
Ieder kind in Nederland heeft op bepaalde (Christelijke) feestdagen vrij van school. Daarnaast zijn er
echter ook andere religieuze feestdagen die u vanuit
uw geloofsovertuiging wellicht wilt vieren. Wilt u
uw kind voor het vieren van een religieuze feestdag
thuishouden, kijk dan eerst op de officiële vastgestelde feestdagen op de jaarkalender van school. Staat
de dag erop, dan kunt u minimaal twee dagen vooraf
speciaal verlof aanvragen bij de directeur. Als een
religieuze feestdag niet op de kalender staat, zal de
directie contact opnemen met de afdeling Leerplicht
van de gemeente. De volgende feestdagen zijn dagen
waar kinderen vrij krijgen als zij dat geloof aanhangen: voor Moslims het Offerfeest en het Suikerfeest,
voor Hindoes het Divali Feest en het Holifeest, voor
Joden het Joods Nieuwjaar, de Grote Verzoendag, het
Loofhuttenfeest, het Slotfeest, het Paasfeest en het
Wekenfeest.

Andere gewichtige omstandigheden
Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van
bloedverwanten of hun partners. Bij ouders (eerste
graad) maximaal vier dagen verlof, bij broers, zussen
of grootouders (tweede graad) maximaal twee dagen
verlof, bij oom, tante, neef, nicht of overgrootouders
(derde graad) maximaal een dag verlof. Huwelijk van
familie (eerste, tweede en derde graad), 12,5, 25, 40
en 50-jarig huwelijksfeest en ambtsjubilea van familie
(eerste en tweede graad): voor een feest binnen
Rotterdam een dag extra verlof, voor een feest buiten
Rotterdam twee dagen extra verlof. Verhuizing van
het gezin naar een andere gemeente: maximaal twee.
Gezinsuitbreiding: maximaal een dag verlof
Toestemming extra verlof
Wanneer u gebruik wilt maken van extra verlof voor
uw kind, haal dan een aanvraagformulier op. Deze
kunt u ook vinden op de website. Dien de aanvraag zo
vroeg mogelijk in bij de directie (wanneer het om extra
vakantiedagen gaat zeker 8 weken van tevoren). Na
afweging van uw verzoek en het belang van onderwijs
voor uw kind wordt binnen 6 weken na indienen een
beslissing genomen door de directie van de school
(bij aanvragen tot en met 10 dagen) of de afdeling
Leerplicht (bij aanvragen voor meer dan 10 dagen). Dit
besluit wordt schriftelijk aan u medegedeeld. Wanneer
er naar het oordeel van de directeur van de school of
van de afdeling Leerplicht geen sprake is van reden
tot extra verlof en u houdt uw kind toch thuis, dan
wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. U kunt
dan een proces-verbaal en wellicht een geldboete verwachten. Mocht u bezwaar hebben tegen de genomen
beslissing, dan kunt u binnen 6 weken na besluit van

de directie of afdeling Leerplicht een bezwaarschrift
indienen bij degene die de aanvraag heeft behandeld. Bij aanvragen tot en met 10 schooldagen wordt
het bezwaar behandeld door de directeur (bevoegd
gezag) van de school. Wanneer de directie ook in
tweede instantie het verzoek heeft afgewezen, dan
kunt u daartegen in beroep gaan bij de arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Aanvragen van meer
dan 10 schooldagen worden behandeld door de
leerplichtambtenaar van de Dienst Stedelijk Onderwijs
van de gemeente Rotterdam. Bij een afwijzend besluit
kunt u bezwaar indienen bij de directeur van de Dienst
Stedelijk Onderwijs. Wanneer opnieuw een afwijzend
besluit volgt, kunt u in beroep gaan bij de arrondissementsrechtbank van de gemeente Rotterdam. de
school bepaald zijn.

KINDEREN GAAN IN NEDERLAND
VANAF 4 JAAR NAAR DE BASISSCHOOL. IN PRINCIPE GELDEN
VANAF DAT MOMENT DUS OOK
AFSPRAKEN, ROOSTERS EN
VAKANTIEPERIODES DIE DOOR DE
SCHOOL ZIJN OPGESTELD.
IN UITZONDERLIJKE GEVALLEN IS
HET TOEGESTAAN OM SPECIAAL
VERLOF AAN TE VRAGEN.

DE EERSTE SCHOOLDAG
U ontvangt van ons op de eerste schooldag:
• schoolgids / kalender
• luizenzak
• bibliotheektas
• factuur voor ouderbijdrage
• het boekje ‘Hippe Hippos’
*S.O.S formulier
*Toestemmingsverklaring media gebruik
Zorgt u ervoor dat:
• de ouderbijdrage is overgemaakt
• kleding gemerkt is
• broodtrommels en bekers voorzien zijn van naam
• uw kind een eigen rugzak/tas heeft
• uw kind een paar gymschoenen heeft
• wij een noodnummer hebben
Wendagen:
Voordat de toekomstige leerlingen hun vierde verjaardag vieren, mogen ze twee keer een dagdeel op
school komen om de sfeer te proeven en te wennen
aan de klas. Zo krijgt u en uw kind een beeld van
wat het betekent om naar school te gaan, wie de juf
of meester is en wie er verder in de klas zitten. Wij
nemen contact met u op om deze data in te plannen.
Eerste periode:
Als kinderen net 4 jaar oud zijn, is naar school gaan
een indrukwekkende stap. De hele dag zijn er kinderen
om je heen, er wordt over allerlei onderwerpen gesproken, er wordt gewerkt, er wordt binnen en buiten
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COMMUNICATIE & ZORG
Communication & (health)care
gespeeld, gegymd enz. Dit alles trekt een enorme
wissel op kinderen. Houd daar als ouder rekening
mee! Wij gaan er vanuit dat wanneer uw kind bij ons
op school begint, het zindelijk is. Wanneer dit niet het
geval is, vragen wij u dit bij de start van de wenperiode al te melden. Een ongelukje kan gebeuren, maar
wanneer dit structureel voorkomt zullen wij u vragen
uw zoon/dochter op te halen of op school te komen
verschonen.
Maatje:
Elk kind dat bij ons op school komt, wordt gekoppeld
aan een zogenaamd ‘ maatje.’ Het maatjessysteem
zorgt ervoor dat kinderen leren elkaar te helpen. Het
oudere kind zal de nieuwkomer helpen en vormt een
houvast op school. Maatjes wisselen gedurende het
schooljaar.
6 weken gesprek:
Ongeveer zes weken nadat uw kind zijn eerste schooldag heeft gehad, vindt er een gesprek plaats tussen
ouders en de leerkracht. wij bespreken hoe het gaat
op school en hoe de leerling het bevalt in de klas.
Bereikbaarheid overdag:
Mocht er tijdens de schooldag reden zijn om contact
met ons op te nemen, dan kunt u dit het beste doen
via een sms of een whatsapp bericht naar 06 – 499
163 29. Bij spoedgevallen kunt u dit nummer altijd
direct bellen.

COMMUNICATIE
Wij proberen u als ouders op zoveel mogelijk manieren
op de hoogte te houden van alle activiteiten op
school. Er is niet altijd tijd voor een gesprekje in de
ochtend, dus hebben wij ervoor gekozen om verschillende manieren met de ouders te communiceren:
• de schoolgids voor alle praktische vragen
• berichten per e-mail
• een periodieke nieuwsbrief
• een mededelingenbord bij de entree
• de school app
• Rapportgesprekken
• ouder-kindgesprekken
• S.E.O. gesprekken
Social schools app
U zet in de ochtend uw kind af op school en haalt hem
om 15.00 uur weer op. Zou u niet graag een vlieg op
de muur zijn om te zien wat er de hele dag gebeurt in
de klas? Via de berichten en foto’s op onze school app
kan dat! Op de eerste schooldag ontvangt u een mail,
meldt u aan voor deze applicatie op uw laptop of telefoon. De leerkrachten plaatsen met grote regelmaat
foto’s en een korte beschrijving van de dag. Deze site
is alleen te zien door ouders van onze groep en zijn
niet openbaar.
Hoe was je dag?
Het is een aspect waar alle ouders aan moeten wennen. Eenmaal op de basisschool vertelt uw kind
u steeds minder over wat hij die dag gedaan heeft.
De overdrachtsmomenten worden minder en zo ook

de informatie. Een tip? Vraag niet ‘was het leuk vandaag?’ of ‘wat heb je gedaan?’ maar bijvoorbeeld ‘wat
was het leukste wat je gedaan hebt vandaag?’

EXTRA ZORG
De ontwikkeling van kinderen gaat gepaard met vallen
en opstaan, ook onder schooltijd. Met de hulp van
ouders en leerkrachten zullen de meeste kinderen
hun basisschoolperiode goed doorlopen en een leuke
en leerzame tijd meemaken. Ieder kind is echter
anders en heeft andere kwaliteiten en mogelijkheden.
Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig op
de basisschool.
Op onze school kan er veel aandacht besteed worden
aan zorgbreedte. Vaak signaleert de groepsleerkracht
als eerste wanneer er zorg is. De leerkracht neemt
dan contact op met de ouders om te bespreken wat
is opgevallen en hoe de ouders dat ervaren. Maar ook
als ouder kunt u signaleren dat uw kind moeilijkheden
met leren of andere problemen ervaart. Vervolgens
bekijken de leerkracht en ouders samen welke onderwijsbehoefte er is. Wanneer de geboden ondersteuning onvoldoende tot verbetering leidt, bekijkt
de leerkracht samen met de Intern Begeleider en
eventueel andere betrokken hulpverleners wat er het
beste gedaan kan worden middels een overleg. Ook
resultaten van afgenomen toetsen kunnen dergelijke

signalen afgeven. In dat geval stelt de leerkracht
samen met de Intern Begeleider een plan van aanpak
vast al dan niet in het groepsplan. U als ouder wordt
daar altijd over ingelicht en bij betrokken. Mochten
er observaties nodig zijn of een verwijzing naar de
schoolmaatschappelijk werker of andere ondersteunende medewerkers, dan zal er altijd contact met u
opgenomen worden. wij onderhouden contacten met
de diverse schoolondersteunende instellingen.
Spreekuur:
De Intern Begeleider heeft een vast inloopspreekuur
op maandag van 08.30 tot 09.00 uur. Dit is in het
kantoor op zolder van de Intern Begeleider op de
Coolhavenstraat 29.
Schoolmaatschappelijk werk:
Een kind kan niet lekker in z’n vel zitten, ouders kunnen te maken hebben met relatieproblemen, schulden
of opvoedingsproblemen etc. Het schoolmaatschappelijk werk ondersteunt de school bij sociaal-emotionele problemen die het functioneren van een kind
belemmeren. Het hoeft niet altijd te gaan om ernstige
problemen; ook met alledaagse vragen als: ‘Waarom
wil mijn kind niet luisteren?’ kunt u terecht bij de
maatschappelijk werker van De Blijberg. Vaak komen
er onderwerpen aan de orde als de omgang met andere kinderen, pesten, bedplassen, faalangst, concentratieproblemen, etc. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk
en kosteloos. Mocht blijken dat een andere instantie
u beter kan helpen, dan verwijst de maatschappelijk
werker u door naar de juiste instelling.
E-mail BHidskes@cvd.nl of tel 010 - 443 07 00
Meldcode:
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HULP EN GEZONDHEID
Being happy & healthy
De Rotterdamse meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals
en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld
en kindermishandeling. De school is verplicht volgens
deze code te handelen. Het stappenplan biedt onder
onder andere aan wat er van hen wordt verwacht. Dat
is niet alleen belangrijk voor de professional zelf, maar
draagt ook bij aan effectieve hulp aan slachtoffer en
pleger.
SISA:
De afkorting SISA staat voor Stedelijk Instrument
Sluitende Aanpak. Stichting BOOR, en dus ook onze
school, heeft zich hierbij aangesloten. Het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor dat jongeren in Rotterdam die hulp nodig hebben, worden geregistreerd
in een computersysteem. Als er meerdere hulpverleners van verschillende instanties met één kind bezig
zijn worden de hulpverleners daarvan op de hoogte
gesteld. Zo kan de hulpverlening goed op elkaar
afgestemd worden. Meer informatie kunt u vinden op
www.sisa.rotterdam.nl.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin:
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunt u
terecht voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. Gesprekken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts zijn vertrouwelijk. De
jeugdverpleegkundige neemt deel aan de overleggen
van het Zorgadviesteam op school, waarin zorgen over
de ontwikkeling van een kind worden besproken. Dit
gebeurt altijd in overleg met de ouders. Het CJG komt
ook op de basisschool. In groep 2 wordt ieder kind uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek

samen met de ouders. Naast controle van de groei,
ogen en oren bespreekt de jeugdverpleegkundige of
jeugdarts de ontwikkeling en de gezondheid van uw
kind met u.

NAAST CONTROLE VAN DE GROEI,
OREN EN OGEN BESPREEKT DE
JEUGDVERPLEEGKUNDIGE OF
JEUGDARTS DE ONTWIKKELING
EN GEZONDHEID VAN UW KIND
MET U.
Passend onderwijs:
Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit
betekent dat scholen er formeel voor moeten zorgen
dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij
hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband PPO
Rotterdam. Voorheen moesten ouders zelf op zoek
naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu
ligt deze verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen.
Meer informatie vindt u op www.blijberg.nl en www.
pporotterdam.nl.
Leerkracht ziek:
Ook leerkrachten worden wel eens ziek, helaas soms
voor langere tijd. Als één van de groepsleerkrachten
afwezig is, proberen wij zo goed mogelijk opvang voor
de groep te regelen. Is dit niet mogelijk dan verdelen
wij de groep over de andere groepen.

Kind ziek:
Is uw kind ziek of kan hij om een andere reden niet
naar school komen, stuur ons dan zo snel mogelijk een
bericht via 06 – 499 163 29 of meld het via de app..
Wordt uw kind ziek op school, dan zullen wij u bellen
op een van de contactnummers die u ons verstrekt
heeft aan het begin van het schooljaar. Wij vragen u
dan om uw kind z.s.m. op te komen halen.

Kinderziekten:
Kinderen komen op school in contact met ziektekiemen en bacteriën van andere kinderen. Wanneer uw
kind een besmettelijke ziekte heeft, zoals rode hond
of waterpokken, kunt u dat het beste meteen doorgeven bij de ziekmelding. Bij een besmettelijke ziekte
als rode hond kunnen wij een waarschuwend briefje
ophangen voor andere ouders. Zwangere moeders
kunnen dan bijvoorbeeld voor de zekerheid de school
beter een tijdje mijden.
Medicijnverstrekking/ziekte:
De taak van de school is:
1 Eerste hulp bieden bij ongevallen.
2 Begeleiding van een kind naar de huisarts of het
ziekenhuis voor spoedeisende hulp indien de ouders
(nog) niet aanwezig zijn
3 Signaleren van ziekteverschijnselen (van zich niet
lekker voelen tot zichtbare ziekteverschijnselen) en
hierover contact opnemen met de ouders en/of de
GGD
Op school zijn 5 gediplomeerde bedrijfshulpverleners.
Zij hebben zowel een EHBO opleiding als een brand-

preventie opleiding gevolgd. Jaarlijks worden deze
cursussen herhaald. Wij zijn niet medisch opgeleid. wij
mogen in geen geval aspirine, paracetamol of andere
pijnstillers toedienen en zelfs geen medicijnen op doktersvoorschrift. Wij mogen geen medische handelingen
verrichten. Een uitzondering wordt gemaakt als er een
schriftelijke verklaring van de behandelend arts aan de
medicijnen is toegevoegd en een medicijnverklaring is
ingevuld. De verantwoordelijkheid blijft in al van deze
gevallen bij de ouders.
Schooltandarts
Twee keer per jaar kunnen de kinderen op vrijwillige
basis naar de schooltandarts. Ouders die hiervoor
kiezen, kunnen dat opgeven bij de leerkracht. De
kinderen worden dan uit de klas gehaald. Ze gaan met
een busje naar de tandarts, die hun gebit nakijkt en
ze eventueel behandelt. Het telefoonnummer van de
schooltandarts is 010-214 07 33.
Luizen:
Alle kinderen krijgen gratis een luizenzak van school.
Op deze manier kunnen wij verspreiding van hoofdluis
zoveel mogelijk voorkomen. Hoofdluis is op school
een regelmatig terugkerend probleem voor collega’s,
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Meivakantie

TE LAAT KOMEN & FINANCIEEL
Being late & finance
kinderen en ouders. Na elke schoolvakantie zullen
enkele ouders een luizencontrole uitvoeren. Als zij bij
uw kind hoofdluis constateren, ontvangt u een mail
mee met suggesties voor behandeling. Zowel voor uw
eigen kind als voor de andere kinderen is het van belang dat u de luizen snel uitroeit. Wanneer er bij een
kind lopende hoofdluis gevonden wordt, dan wordt er
naar de ouders gebeld om hun kind op te halen. De
behandeling moet dan door de ouders meteen gestart
worden. Eigenlijk is het enige wat je tegen hoofdluis
kunt doen, elke ochtend en avond met een luizenkam
het haar kammen. Dat moet je echt lang volhouden
tot de luizen en neten verdwenen zijn. Iedereen kan
een keer met hoofdluis te maken krijgen; hoofdluizen
hebben een voorkeur voor goed verzorgde hoofden.
wij beschouwen het op school als een hinderlijk, maar
alledaags probleem en gaan er zo gewoon mogelijk
mee om.
Wanneer de gekregen luizenzak kapot gaat of kwijtraakt, moet er een nieuwe aangeschaft worden. Deze
kosten € 3,- per stuk.

LUIZEN BESCHOUWEN WIJ
ALS EEN HINDERLIJK, MAAR
ALLEDAAGS PROBLEEM
EN GAAN ER ZO GEWOON
MOGELIJK MEE OM.

TE LAAT KOMEN
Protocol
In dit protocol wordt beschreven hoe wij als school
omgaan met leerlingen die ongeoorloofd te laat
komen. Wij willen als school de les tijd zo effectief
mogelijk benutten. Wanneer leerlingen regelmatig te
laat komen volgen wij de procedure zoals hieronder
omschreven. Er is sprake van regelmatigheid als een
kind meer dan eens te laat is. De groepsleerkracht
houdt de absenties goed bij in het administratiesysteem van ParnasSys.
‘Te laat komen’, vanaf het begin van een schooljaar;
• 1e keer en 2e keer De groepsleerkracht informeert
mondeling bij de ouders naar de reden van het ongeoorloofde te laat komen.
• 3e keer De ouders van de kinderen worden uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht waarbij het
gaat over het te laat komen van hun kind(eren).
• 4e keer en 5e keer De leerkracht houdt dit bij in
ParnasSys.
• 6e keer De groepsleerkracht nodigt de ouders uit
voor een gesprek met de directie.
• 7e keer en 8e keer De leerkracht houdt dit bij in
ParnasSys.
• 9e keer De directie nodigt de ouders uit voor een gesprek met als onderwerp het veelvuldig te laat komen
van hun kind(eren).
• 10e keer en 11e keer De leerkracht houdt dit bij in
ParnasSys.
• 12e keer De directie meldt het veelvuldig te laat
komen bij de Leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar nodigt de ouders uit en handelt dit verder af.

Informatiebijeenkomsten:
De belangstelling voor de tweetalige afdeling is groot.
Om iedereen goed in te lichten over wat tweetalig onderwijs is, wordt er regelmatig op de maandagmiddag
een informatiebijeenkomst gehouden voor geïnteresseerde ouders. De data staan vermeld op de website.
Inschrijfprocedure:
Na bezoek aan de informatiemiddag kunt u het inschrijfformulier meenemen. U kunt uw kind inschrijven
in de maand dat het 3 jaar wordt. Door de grote
hoeveelheid aanmeldingen vindt er maandelijks een
loting plaats onder de kinderen die in dezelfde maand
vier worden. U ontvangt binnen een maand na loting
antwoord of uw kind is toegelaten. Mocht er onverhoopt geen plaats zijn dan heeft u nog ruimschoots
de tijd om op een andere school in te schrijven.
Jongere broertjes en zusjes van kinderen die al bij
ons op school zitten, hebben bij inschrijving voorrang
op andere kinderen. Ook zij moeten wel opgegeven
worden rond hun derde verjaardag, zodat wij weten
hoeveel aanmeldingen er in totaal zijn.
Uitschrijven:
Wanneer u gaat verhuizen of besluit om uw kind naar
een andere school te laten gaan, dan moet u ons dat
zo snel mogelijk laten weten. De groepsleerkracht en
de intern begeleider verzorgen de afwikkeling rond het
onderwijskundig rapport ten behoeve van de nieuweschool. Wij houden graag een eindgesprek met u in de
laatste schoolweek.

FINANCIEEL
De Blijberg vraagt ouders/verzorgers een financiële
bijdrage aan het onderwijs van hun kinderen op de
tweetalige afdeling. Die bijdrage is vrijwillig maar onmisbaar voor een sluitende begroting. Zo voorkomen
wij anders noodzakelijke bezuinigingen op de formatie.
Een reductieregeling is beschikbaar voor ouders met
verminderde draagkracht. Hiervoor kunt u contact
opnemen met de directeur. Jaarlijks wordt aan de
medezeggenschapsraad verantwoording afgelegd over
de besteding van uw bijdrage en wordt afstemming
gezocht voor hoogte en bestemming van de bijdrage
voor het volgend schooljaar.
Besteding ouderbijdrage
De bijdrage wordt voor twee doelen ingezet:
· € 145,00 voor het wegwerken van een opstart tekort.
De afdeling groeit met 2 groepen per jaar en tot alle
klassen in alle jaren compleet zijn, heeft de school een
tekort op de begroting. Het bestuur van het openbaar
onderwijs in Rotterdam (BOOR) heeft geen middelen
om dat tekort blijvend op te vangen en doet daarom
een dringend beroep op u om de komende jaren in de
kosten bij te dragen. Met uw bijdrage kun- nen wij het
tekort wegwerken tot en met 2028/2029 en hoeven
wij niet te bezuinigen. Dit jaar zal een deel van de
bijdrage besteed worden aan de bekostiging van de
conciërge, de Maakotheek voor onze technieklessen en
de Smarties training voor de leerkrachten en kinderen.
· Het schoolfonds van € 55,00 voor o.a. de kalender,
schoolreisjes, bezoek dierentuin, museum of kinderboerderij en de Sinterklaas- en kerstviering. Dit is
inclusief 5,00 die de klassenouders kunnen besteden
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PRIVACY
The Blijberg, learning and developing together
aan tussentijdse cadeautjes (stagiaires, verjaardag
van de juf of dagen als Charity day waar een kleine
bijdrage gevraagd wordt). Hierdoor hoeven de klassenouders niet voor elke gelegenheid geld in te zamelen
bij de ouders. Kinderen die halverwege het schooljaar
(januari t/m 27 april) bij ons op school komen betalen
€ 27,50 euro. Kinderen die na de meivakantie bij ons
op school komen betalen € 17,50 euro.
Ongevallenverzekering:
Ouders hebben inspraak in de hoogte van
de ouderbijdrage en de besteding van het
schoolfonds tijdens de jaarlijkse MR jaarvergadering. U vindt het jaarverslag op de
website met daarin opgenomen het resultaat
van het afgelopen schooljaar, een begroting
voor het komende schooljaar en op basis
daarvan een voorstel voor de hoogte van de
ouderbijdrage voor dat komende schooljaar.
De overheid wil dat de school de ouders wijst
op het vrijwillige karakter van deze bijdrage.
Wanneer u niet bij machte bent om de ouderbijdrage te betalen kunt u contact opnemen
met de directeur om met haar tot een regeling
te komen.’

Via school is voor uw kind een collectieve, aanvullende
ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor ongevallen tijdens de weg
tussen huis en school, lesuren, overblijf, uitstapjes en
excursies en sportevenementen. Schadeformulieren
kunt u op school krijgen bij de directie. Ze moeten
binnen 48 uur na het ongeval worden ingediend. De
verzekering keert alleen uit als uw eigen verzekering
de kosten niet dekt. Als er iets kapot gaat o.i.d. door
toedoen van uw kind, dan wordt uw eigen WA-verzekering daarvoor aangesproken. De school heeft geen
WA-verzekering.
Privacy op de Blijberg Tweetalig
Op de Blijberg Tweetalig gaan wij zorgvuldig om met
de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in
het privacyreglement van onze school welke te vinden
is op onze website. De gegevens die over leerlingen
gaan, noemen wij persoonsgegevens.
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als
dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze
leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig
is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat
voor onze school de doelen zijn voor de registratie
van persoonsgegevens. De meeste gegevens
ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving
op onze school). Daarnaast registreren leraren en
ondersteunend personeel van onze school gegevens
over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens
geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding
van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan
dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van

onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging
registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens
het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar
het geven van deze informatie aan de school is niet
verplicht.
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Parnassys. Hierin worden
ook de vorderingen van de leerlingen vastgelegd. Deze
programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal
digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set
met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een
leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij
hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken
gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De
leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat
misbruik van die informatie door de leverancier wordt
voorkomen.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over
hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de
gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn
voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens
te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen
van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur.
Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met an-

OP DE BLIJBERG TWEETALIG GAAN
WIJ ZORGVULDIG OM MET DE PRIVACY VAN ONZE LEERLINGEN.
DIT IS VASTGELEGD IN HET
PRIVACY REGELEMENT VAN
ONZE SCHOOL, WELKE TE VINDEN
IS OP ONZE WEBSITE.

dere organisaties, vragen wij daar vooraf de toestemming van de ouders, tenzij wij volgens de wet verplicht
zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het
geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie
vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap informatie nodig heeft.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van
leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school
of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw
toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die
toestemming niet te geven, of om eerder gegeven
instemming in te trekken. Als u toestemming heeft
gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s
omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is
een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van
foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares
van uw kind, of bij de schooldirecteur.
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PROBLEMS & REGELEMENT OUDERBIJDRAGE
Problems & Regulations parental contribution
Het reglement ouderbijdrage beschrijft de regels tot duur van
de schoolloopbaan op De Blijberg Tweetalig over het betalen

4.5 De ouderbijdrage dient uiterlijk voor 1 december te zijn

van de ouderbijdrage voor het schoolfonds aan de medezeg-

voldaan.

genschapsraad van de Blijberg en luidt als volgt:

Artikel 5: 5.1 De hoogte en de bestemming van de ouder-

Artikel 1: De directie van De Blijberg Tweetalig vraagt de

bijdrage wordt jaarlijks door de Medezeggenschapsraad

wettelijke vertegenwoordiger(s) van iedere leerling die inge-

vastgesteld. In de begroting van de Medezeggenschapsraad

schreven staat, jaarlijks een bijdrage voor het schoolfonds.

wordt beschreven op welke wijze de ouderbijdrage zal worden

Artikel 2: 2.1 De ouderbijdrage is vrijwillig

besteed.

2.2 De leerling waarvoor de ouders geen bijdrage willen beta-

5.2 Sommige activiteiten zijn niet te voorzien op het moment

len kan niet uitgesloten worden van het volgen van onderwijs.

dat de overeenkomst getekend wordt en de school kan in de

2.3 Een leerling waarvoor de ouders geen ouderbijdrage willen

loop van het schooljaar nog een bijdrage vragen voor onvoor-

betalen kan geen aanspraak maken op de voorzieningen zoals

ziene activiteiten.

vermeld in de Overeenkomst Ouderbijdrage.
Artikel 3: Indien de in artikel 1 genoemde persoon door
middel van de Overeenkomst Ouderbijdrage te kennen heeft
gegeven aanspraak te willen maken op de daarin genoemde
voorzieningen, ontstaat er een betalingsverplichting. De medezeggenschapsraad kan, indien daartoe, naar haar oordeel
aanleiding bestaat, geheel of gedeeltelijke kwijtschelding
verlenen, dan wel zorgdragen voor de restitutie van reeds
betaalde ouderbijdrage.
Artikel 4: 4.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan en wordt
stilzwijgend met telkens een jaar verlengd, behoudens opzegging door een van de partijen, tenminste een maand voor het
begin van het nieuwe schooljaar.
4.2 De overeenkomst vervalt wanneer de leerling niet meer
ingeschreven staat op De Blijberg Tweetalig.

PROBLEMEN
De inspectie van het onderwijs:
Wanneer u vragen heeft over het onderwijs in het
algemeen of over de inspectie in het bijzonder, kunt
u op www.onderwijsinspectie.nl terecht voor de
antwoorden op uw vragen. U vindt hier veel informatie
en doorverwijs nummers. Bellen kan met het gratis
nummer 0800-8051.
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u
melden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs, tel
0900-111 31 11.

4.3 De ouderbijdrage heeft betrekking op het hele schooljaar,
lopende van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar.
4.4 Voor een leerling die gedurende de loop van het schooljaar
wordt toegelaten of een leerling die de school verlaat wegens
verhuizing naar een andere gemeente, wordt een evenredig
deel van de ouderbijdrage geheven. Het resterende, respectievelijk reeds verstreken aantal kalendermaanden dient hierbij
als grondslag.

Schorsing en verwijdering:
Gelukkig hebben wij de ervaring dat kinderen, ouders
en personeel in goede harmonie samenwerken,
maar er blijven natuurlijk situaties denkbaar waarbij
bijvoorbeeld de veiligheid van leerlingen en leerkracht- en in het geding is. Stichting BOOR kan in
dergelijke gevallen overgaan tot een schorsings- en
verwijderingsprocedure. Wanneer het schoolbezoek

voor kinderen en leerkrachten niet meer veilig is door
het gedrag van een kind of van de ouders en dat niet
verbetert, zelfs niet na gesprekken met de ouders,
dan is er de mogelijkheid dat een kind voor een aantal
dagen geschorst wordt of zelfs voorgoed verwijderd
wordt van onze school. Als school hebben wij dan wel
de verplichting om te zoeken naar een andere school.
wij hebben een protocol opgesteld ‘schorsing en verwijdering’. Deze is op onze website te lezen.
Klachtenregeling:
Overal waar gewerkt wordt, komen misverstanden
voor en zijn mensen het soms niet met elkaar eens.
Op onze school is dat niet anders. U bent altijd
welkom om zaken te bespreken die u dwars zitten.
Ga eerst het gesprek aan met de leerkracht. Zonodig
kunt u daarna in overleg met de directie. Bij haar kunt
u ook terecht voor algemene vragen over de gang van
zaken op school. In overleg streven wij naar een goede
oplossing; als dat niet lukt, staat het u vrij om een
klacht in te dienen. Wij hebben hiervoor een officiële
klachtenregeling die ter inzage ligt bij de directie.
Heeft u een probleem waar wij samen niet uitkomen,
dan bespreken wij wie er ingeschakeld moet worden
om de zaak wel op te lossen. Zonodig wordt de klacht
doorverwezen naar de vertrouwenspersonen bij
het schoolbestuur of wordt de bestaande landelijke
Klachtencommissie voor het gemeentelijk Openbaar
Onderwijs ingeschakeld waarbij het bestuur van De
Blijberg Tweetalig is aangesloten. De vertrouwenspersoon op onze school is juf Inez IJsbrandy, juf van de
monkeys. Het is één van hun taken om informatie te
geven over de klachtenregeling: hoe werkt de regeling
en welke stappen kunt u zetten als u tegen een pro-

bleem aanloopt. De contactpersonen verwijzen u door,
maar bemiddelen niet.

WAT MAG NIET?
Roken
In de school en op het schoolplein mag niet gerookt
worden.
Honden
Het is niet toegestaan honden mee te nemen in de
school, hoe groot of klein ook. In verband met de
angst van sommige kinderen en de veiligheid wordt u
vriendelijk verzocht ook geen honden zonder toezicht
bij het hek achter te laten. Uiteraard vormen blindengeleidehonden een uitzondering.
Milieuzorg op De Blijberg:
Respectvol en zorgvuldig. Deze trefwoorden gelden
niet alleen voor hoe wij met elkaar omgaan, maar ook
hoe wijde wereld om ons heen willen benaderen. Ook
in de lessen komt dat als een vanzelfsprekend onderwerp aan de orde. De Blijberg probeert zoveel mogelijk
zorg te dragen voor het milieu, bijvoorbeeld door afval
te scheiden en zuinig om te gaan met energie.
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STICHTING BOOR & CONTACTINFORMATIE
Good to know
De Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
(BOOR) is het schoolbestuur van alle openbare onderwijsinstellingen in Rotterdam, zowel primair als voortgezet onderwijs. BOOR heeft de ambitie verbetering
aan te brengen in de onderwijssituatie van kinderen,
hun vermogen tot een leven lang leren te vergroten
en hun kansen te verbeteren om naderhand een plek
op de arbeidsmarkt in te nemen. Het vergroten van
kansen van kinderen komt uiteraard ook de Rotterdamse samenleving ten goede. Daarom willen de
BOOR-scholen onderwijs verzorgen waarin kwalitatief
hoogwaardig onderwijs en maximale talentontwikkeling centraal staan. Onderwijs dat is gebaseerd op
behoeften van onze kinderen en waarbij scholen deel
uitmaken van netwerken van onderwijsprofessionals,
scholen en maatschappelijke partners gericht op de
belangen van het kind.
Passend onderwijs voor iedereen, zonder onderscheid
naar godsdienst of levensovertuiging, seksuele
voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander
onderscheid dan ook. Onderwijs dat een kind leert een
open opstelling ten opzichte van anderen te hebben,
en een klimaat realiseert waarin kinderen elkaar leren
kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect
en vertrouwen.

De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn: •
Maximale talentontplooiing
• Actieve pluriformiteit
• Naleving van kinderrechten en kinderplichten
• Sterke binding met de samenleving
• Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid van stichting BOOR en De
Blijberg Tweetalig is er op gericht:
• dat iedereen met plezier werkt op school
• dat er zorg is voor elkaar
• dat jonge en nieuwe leerkrachten goed begeleid
worden
• dat er aandacht is voor de problematiek van onderwijs en leeftijd (het seniorenbeleid)
• dat er mogelijkheden zijn om verder te leren in
cursussen of na- of bijscholingen
• dat er mogelijkheden zijn om binnen het openbaar
onderwijs door te groeien tot de positie van (adjunct-)
directeur

CONTACT
De Blijberg Tweetalig
Coolhavenstraat 29
3024TD Rotterdam
Stichting BOOR
Schiekade 34
3032AJ Rotterdam
Telefoonnummers
De Blijberg Tweetalig: 06-49916329 / 010-7371755
Directie: 06-49916329 / 010-7371755
Stichting Boor: 010-2540800
Onderwijsinspectie: 0800 - 8051
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 - 111 31 11
School maatschappelijk werk: tel 010 - 443 07 00
Schooltandarts: 010-2140733
E-mail adressen:
De Blijberg Tweetalig: tweetalig@blijberg.nl
Directie: directie@blijberg.nl
Medezeggenschapsraad: MRtweetalig@blijberg.nl
Ouderteam: Ouderteam@blijberg.nl
Rekeningnummers
Ouderbijdrage: NL58 RABO 0154372862
tnv. Stichting BOOR Blijberg tweetalig

