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Voorwoord      

  

Beste ouders/verzorgers,  

  

Van harte welkom bij openbare basisschool De Rietendakschool. Een unieke school, niet alleen door 

het fantastische gebouw met diverse tuinen en het mooie natuurspeelplein, maar ook voor ons 

aanbod in kwalitatief goed onderwijs (beoordeling onderwijsinspectie) en wij zijn een mooie 

afspiegeling van de wijk waarin de school zich bevindt. 

Na twee jaar is het geweldig om weer elke dag de leerlingen in de school te hebben en ouders in de 

school te kunnen ontvangen.  

Ouders schrijven zich enthousiast in voor begeleiding van de leerlingen bij activiteiten van de school 

en dit benadrukt de betrokkenheid van hen bij de school en hier zijn wij trots op.   

 

We starten dit jaar met veertien groepen, vier kleutergroepen, twee groepen 3 en twee groepen 4 , 

twee combinatiegroepen en vier reguliere groepen. Ook dit jaar kiezen wij voor kleine groepen; meer 

aandacht voor de leerlingen en het kwaliteitsniveau.  

Wij zijn heel blij dat wij een constant team hebben van zeer gemotiveerde leerkrachten. Voor de 

continuïteit en de duurzaamheid van ons onderwijs aan uw kind(eren) een groot voordeel.  

 

Dit jaar hebben wij twee onderwijsassistenten en leerkrachten met ambulante tijd welke zij mede 

kunnen besteden aan de leerlingen.  

De logopediste, kindercoach, motoriekspecialiste en de taalbewegingsdocente zijn ook dit jaar weer 

op school voor de leerlingen beschikbaar.  

Samen met de administratieve ondersteuning en de conciërges zetten wij in op kwaliteit van 

onderwijs in een vertrouwde en veilige omgeving.  

 

De onderwijsinspectie beoordeelt onze kwaliteit van onderwijs met een ruim voldoende. Wij zijn zeer 

gemotiveerd en werken aan het borgen van de kwaliteit.  

 

Wij zijn een Vreedzame School met aandacht voor normen en waarden, burgerschap en democratie.  

 

Via onze Nieuwsbrief, welke wij elke laatste donderdag van de maand naar u zenden via de 

schoolapp, wordt u geïnformeerd over allerlei actuele zaken, zoals bijvoorbeeld mededelingen uit het 

team, mededelingen uit de medezeggenschapsraad, sport- en cultuuractiviteiten. 

 

Mocht u informatie willen of wilt u, op welke manier dan ook voor de school iets doen, u bent van 

harte welkom!    

   

Met vriendelijke groeten,  

namens het team,  

  
Mw. Akkie Buijs, MA 
directeur OBS De Rietendakschool 

Laan van Chartroise 160 

3552 EZ Utrecht 
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Bestuur van de school           

 

De openbare scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs (Primair Onderwijs) in Utrecht zijn 

ondergebracht in een zelfstandige stichting SPO Utrecht, waarvoor statuten zijn vastgelegd.  

Het SPO Utrecht wordt bestuurd door het College van Bestuur, bestaande uit 2 personen. Daarnaast 

functioneert een Raad van Toezicht. Op grond van de wet bestaat er een speciale relatie tussen de 

stichting SPO Utrecht en het gemeentebestuur van Utrecht. 

De SPO Utrecht heeft 38 scholen en daarvan maakt De Rietendakschool onderdeel uit. 

De dagelijkse leiding van De Rietendakschool berust bij de directeur. 

  

Bestuur en onderwijsinspectie   

 

College van Bestuur:  

Mw. A.M. Woltjer         

Dhr. A. van Hoepen (voorzitter) 

 

Orteliuslaan 871 

3528 BE Utrecht 

 

Postadres: Postbus 9315 

3506 GH Utrecht 

Telefoon 030 265 26 40 

Mail info@spoutrecht.nl 

 

Inspectie van het onderwijs:  

E-mail: info@ owinsp.nl  

Internetsite: www.onderwijsinspectie.nl  

Vragen over onderwijs: tel. 0800 – 8051 (gratis)  

 

Openbaar Onderwijs 

 

De Rietendakschool is een openbare school en stelt zich bewust open voor ieder kind in de 

overtuiging dat ieder kind goed onderwijs verdient. We staan voor eigentijds onderwijs dat kinderen 

uitdaagt om te leren. In ons Koersplan is die gezamenlijke visie uitgewerkt. 

Kinderen leren op onze scholen van jongs af aan samen te spelen en te werken, in een fijn 

pedagogisch klimaat en zijn afkomstig uit alle categorieën van de samenleving zonder onderscheid te 

maken tussen ieders levensbeschouwing of godsdienst. In de maatschappij moeten we immers ook 

samen leven en samen werken. Wij leren de kinderen dan ook elkaar te respecteren in ieders normen 

en waarden. In de praktijk betekent dit dat er gewerkt wordt in groepen met zorg voor elkaar en de 

omgeving. Door de positieve instelling van ouders, kinderen en medewerkers vormen deze 

waardevolle elementen in de opvoeding van de kinderen.  

 

 

  

https://issuu.com/paul_wt/docs/koersplan_2014-2018_pvp
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Collectieve ongevallenverzekering  

 

Onze school heeft voor alle kinderen een collectieve ongevallenverzekering voor onder schooltijd 

afgesloten.  

De collectieve ongevallenverzekering geldt voor de tijd van huis naar school, onder schooltijd, en voor 

de tijd van school naar huis, uitgaande van de kortste weg. Onder schooltijd vallen ook de tijden 

buiten de reguliere schooltijden als wij op schoolreis of kamp gaan. Een dergelijke verzekering dekt 

geen schade die uw kind(eren) aan anderen of aan eigendommen van anderen toebrengen. Hiervoor 

dient u zelf een WA-verzekering af te sluiten.  

 

Visie van onze school 

 

De Rietendakschool wil een school zijn waarbij:  

1. Openheid m.b.t. alle gezindten, ongeacht godsdienst, politieke overtuiging, 

maatschappelijke achtergrond, ras of welk onderscheidend criterium dan ook.  

2. Openheid t.a.v. allerlei groeperingen in de samenleving. Dit betekent dat het 

opvoeden, begeleiden en het onderwijzen gericht dienen te zijn op respect voor ieders 

overtuiging en levenswijze.  

3. Opvoeden, begeleiden en onderwijzen tot verdraagzaamheid staan boven het 

uitdragen van een ideaal dat slechts op één bepaalde wijze wordt ingekleurd.   

  

Waar staat De Rietendakschool voor?  

Op De Rietendakschool  proberen wij het onderwijs professioneel en kwalitatief hoogwaardig vorm te 

geven, zonder daarbij concessies te doen aan de unieke sfeer die op onze school aanwezig is. 

Hieronder volgen enige hoofdkenmerken van onderwijs:  

- doelgerichte leerprogramma’s (effectief, samenhangend en actueel) 

- werken in een open sfeer (respectvol, zelfstandig en duidelijk) 

- zorg voor alle kinderen (maatwerk, zelfstandig, verantwoordelijk)  

- betrokken begeleiding (inspirerend, deskundig, enthousiast) 

- een adequate toerusting voor vervolgonderwijs en de maatschappij (kunnen kiezen, 

kunnen plannen, studievaardig, motiverend, kritisch).   

- het stellen van realistische doelen die het kind verder helpen in zijn/haar eigen 

ontwikkeling prioriteit. Daarbij hebben we hoge verwachtingen van het kind, de ouders 

en onszelf; 

- “leren doe je samen” een belangrijk uitgangspunt; 

- samenwerking tussen kinderen, de verbondenheid en betrokkenheid van de ouders, de 

kinderen en de leerkrachten bij de school vormen de basis van ons onderwijs. “Samen” 

is een begrip op De Rietendakschool. 

- De Vreedzame School uitgangspunt van ons pedagogisch klimaat.  
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Ons team 

 

Directeur    Akkie Buijs  

Intern begeleider   Maaike Sierksma    

Groep 1/2 a    Petra Groenenboom, Jessica van Oort 

Groep 1/2 b    Monique van de Rhee, Ineke Dekker 

Groep 1/2 c    Kelly Sluijk, Ineke Dekker 

Groep 1/2 d    Anita Stokhorst, Annabel Scholman 

Groep 3a    Ilse van Bergen, Anita Stokhorst 

Groep 3b     Annemarie Helderman, Annabel Simons 

Groep 4a    Annabel Simons, Erwin Potappel 

Groep 4b     Mara Somers, Alma Bouwer 

Groep 5     Manon Kuchta, Paulien Camphuijzen 

Groep 5/6     Laurens Schotvanger, Nanet de Jong    

Groep 6    Maaike Brouwer  

Groep 7    Richard Wiltjer 

Groep 7/8    Lisa Oktaviani, Maaike Sierksma  

Groep 8    Arjen Laferte 

 

    

Vakleerkracht Gymnastiek  Rens van Gelder  

VVE leerkracht & verrijking  Amy Toonen 

Verrijkingsgroepen    Paulien Camphuijzen 

Onderwijsassistent    Daan de Meij, Jesse de Vries 

Ambulant     Jessica van Oort, Laurens Schotvanger, Mara Somers 

Kindercoach / RT   Bianca Sweeb 

Administratie    Marylou van der Pasch   

Conciërges    Wil Roelofsen, Bert Smit   

 

Openingstijden  

 

Tijden voor alle groepen voor het schooljaar 2022-2023.  

Wij hebben een continurooster. 

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur – 14.00 uur; 

 

De schooldeuren gaan 10 minuten voor schooltijd (8.20 uur) open; kinderen mogen dan naar binnen. 

Wij willen u attenderen op het feit dat wij op tijd willen beginnen met de lessen. Te laat komen is 

voor iedereen niet wenselijk en u zal hierop aangesproken worden. Mocht dit niet tot het gewenste 

resultaat leiden dan volgen wij het protocol “te laat komen”.  

 

Deeltijd  

 

De meeste teamleden werken in deeltijd en zijn dus niet alle dagen van de week op school.  Houdt u 

hier rekening mee als u een afspraak wilt maken.   
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Vakantierooster  

 

Dit is het vakantierooster 2022-2023 voor het openbaar basis- en speciaal onderwijs in Utrecht. 

Andere schoolbesturen en gemeenten kunnen een ander vakantierooster hebben.  

 

Schoolvakanties 2022-2023 
Eerste schooldag    maandag 22 augustus 2022 

Herfstvakantie    maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022  

Kerstvakantie    maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 06 januari 2023 

Voorjaarsvakantie   maandag 27 februari t/m vrijdag 03 maart 2023  

Pasen      maandag 10 april 2023 

Koningsdag     donderdag 27 april 2023 

Meivakantie    maandag 01 mei t/m  05 mei 2023 

Hemelvaart     donderdag 18 mei 2023 

Pinksteren    maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie    maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023  

 

Studiedagen  

 

Studiedagen zijn professionaliseringsdagen voor de leerkrachten en vrije dagen voor de leerlingen.  

Dit jaar zijn de volgende studiedagen vastgesteld: 
maandag 31 oktober, vrijdag 24 februari, maandag 24 april, dinsdag 25 april, woensdag 26 april, vrijdag 28 

april, vrijdag 19 mei, vrijdag 23 juni. 

 

Nieuwsbrief  

 

U ontvangt elke laatste donderdag van de maand onze Nieuwsbrief via de schoolapp.  

In de Nieuwsbrief staat de informatie voor de komende tijd. De Nieuwsbrief is ook elke maand op de 

website te vinden (www.bsrietendak.nl)  

 

Inloopochtenden  

 

Twee momenten per maand wordt u in de gelegenheid gesteld in de klas van uw kind(eren) te komen 

kijken en kunt u samen een werkje maken of het gemaakte werk van uw kind doornemen. De data 

worden in de Nieuwsbrief aangekondigd.   

Tijd: 08.25 uur – 08.45 uur.  

 

Voor geïnteresseerde ouders van toekomstige leerlingen bestaat de mogelijkheid om elke eerste 

woensdag van de maand de informatiebijeenkomst bij te wonen; start 09.00 uur. 

Aangezien de aanmeldingen voor 3-jarigen niet meer bij de school maar bij de gemeente ingediend 

moeten worden is goede informatie over de school belangrijk.  

 

 

 

http://www.bsrietendak.nl/
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Kind en Motoriek 

 

Sinds enkele jaren wordt op onze school MRT gegeven (motorische remedial teaching).  

Als er door de begeleider gesignaleerd wordt dat een kind minder goed beweegt, kan er in overleg 

met de ouders besloten worden dat de MRT-begeleider het kind screent. Afhankelijk hiervan kan 

worden besloten dat het kind MRT-lessen gaat volgen. Deze lessen worden op school en onder 

schooltijd in gegeven door Kim Siben.  

 

Logopedie praktijk Zuilen 

 

Elke maandag is Logopedie Praktijk Zuilen hier op school om het voor ouders laagdrempeliger te 

maken hun kind logopedie aan te bieden.  

Voor meer informatie kunt u met de school contact opnemen.  

 

Gymrooster 

 

De vakleerkracht gymnastiek geeft op maandag, woensdag en donderdag de gymnastieklessen aan de 

groepen 3 t/m 8.  

De kinderen dragen een t-shirt en een korte broek en sportschoenen met een lichte zool.  Er mogen 

geen sieraden gedragen worden tijdens de gymlessen. In de hogere groepen zijn er vaak kinderen die 

deodorant meenemen. Dit zien wij graag, maar dan alleen een roller en geen spuitbus.  

De kleutergroepen hebben dagelijks bewegingslessen in het speellokaal in de school. 

 

Maandag Woensdag Donderdag 

8.30 – 9.15 6 8.30 – 9.15 8 8.30 – 9.15 6 

9.15 – 10.00 4a 9.15 – 10.00 7 9.15 – 10.00 7/8 

10.00 – 10.45 3a 10.00 – 10.45 5 10.00 – 10.45 3a 

10.45 – 11.30 3b 10.45 – 11.30 4a 10.45 – 11.30 3b 

11.30 – 12.15 4b 11.30 – 12.15 4b 11.30 – 12.15 5 

12.15 – 13.00 7 12.15 – 13.00 5/6 12.15 – 13.00 5/6 

13.00 – 13.45 8 13.00 – 13.45 7/8 13.00 – 14.00  

 

 

De Vreedzame school 

 

De Vreedzame school is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het 

programma helpt de school een gemeenschap te vormen waarin leerlingen op een vanzelfsprekende 

manier democratie ervaren.  

Met elkaar doen wij er alles aan om een veilig klimaat te scheppen en op een respectvolle wijze met 

elkaar om te gaan.  

 

Verzuim en leerplicht  

 

Wij verzoeken u bij elk verzuim van uw kind (bezoek dokter, tandarts e.d.) ons hiervan zo snel 

mogelijk op de hoogte te stellen.  
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Elk kind wordt leerplichtig op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het 

kind vijf jaar is geworden. Wij verwachten echter vierjarige leerlingen ook dagelijks op school. 

Indien ouders/verzorgers tijdens het schooljaar buiten de normale schoolvakanties met hun kinderen 

op vakantie willen gaan, kan dat slechts in twee uitzonderingsgevallen worden toegestaan:  

    

1) gevallen waar een duidelijke medische en/of sociale noodzaak (gewichtige 

omstandigheden) is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit dient altijd bevestigd 

te worden door een doktersverklaring.  

    

2) werknemers werkzaam in seizoengevoelige bedrijven of in ploegendienst die een 

verplichte vakantie hebben die buiten de schoolvakanties valt. Dit dient altijd schriftelijk 

bevestigd te worden door een verklaring van de werkgever.  

  
In alle andere gevallen kan er beslist geen toestemming voor verzuim gegeven worden. Baal- of 
snipperdagen bestaan dus niet. Ongeoorloofd schoolverzuim dient door de directeur van de school 
bij de ambtenaar leerplicht gemeld te worden. Indien u door omstandigheden onder schooltijd op 
vakantie wilt of moet, vragen wij u ruim van tevoren (vóór het bespreken van uw vakantie) het verlof 
formulier in te vullen. Dit formulier is af te halen bij de administratie.  
 

Aanmelden van uw kind voor onze school 

 

U kunt uw kind aanmelden via de website van de gemeente  https://naardebasisschool.utrecht.nl in 

het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt.   

De school ontvangt aan het begin van een nieuw kwartaal een overzicht van de aanmeldingen. Wij 

nodigen de nieuwe kleuters met hun ouders uit voor een high-tea op school en om de definitieve 

aanmelding vast te leggen. We hebben niet te maken met een wachtlijst omdat bij een bepaalt aantal 

kleuters per groep een nieuwe zogenaamde “instroomgroep” wordt geformeerd. 

Elke eerste woensdag van de maand is er een inloopochtend voor geïnteresseerde ouders van 

peuters.  

  

Ziekmelden van kinderen 

 

Mocht uw kind ziek zijn dan dient u hem/haar tussen 08.00 uur en 08.30 uur af te melden via 

telefoonnummer 030-2448657 of via de schoolapp. Deze afmeldingen worden genoteerd en 

doorgegeven aan de desbetreffende medewerker. Liever geen email.  

Wilt u bij adreswijziging, verhuizing, ander telefoonnummer e.d. ons daarvan tijdig op de hoogte 

stellen? 

 

 

Spreektijd leerkrachten      

  

Als u de teamleden wat uitvoeriger wilt spreken over uw kind, kunt u altijd een afspraak maken.  

De leerkracht is altijd na schooltijd beschikbaar. Soms is op korte termijn een afspraak vastleggen 

lastig omdat er geplande vergaderingen en overleggen zijn.  

https://naardebasisschool.utrecht.nl/
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Vertrouwensarts / Veilig Thuis 

 

Voorheen kon u bij (een vermoeden van) kindermishandeling contact opnemen met het Bureau 

Vertrouwensarts, de Raad voor de Kinderbescherming of de politie. Dit bleek voor velen onduidelijk 

en verwarrend. De regering heeft daarom besloten dat er slechts één plek moet zijn waar gemeld kan 

worden met daarna een éénduidige werkwijze; dit is Veilig Thuis. Veilig Thuis de voortzetting van het 

bureau vertrouwensarts. Veilig Thuis werkt nauw samen met de Raad voor de Kinderbescherming en 

het Bureau Jeugdzorg.  Adres van Veilig Thuis Utrecht:  

Tiberdreef 8, 3561 GG Utrecht, Telefoon: 0800 2000 

 

Klachtenregeling  

 

Als iemand een probleem ervaart binnen SPO Utrecht neemt de persoon hierover contact op met 

degene die het probleem heeft veroorzaakt, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet. 

Als dat contact niet tot een oplossing leidt, legt diegene het probleem voor aan de directie. Ook kan 

er voor gekozen worden om het probleem te bespreken met de klachtcontactpersoon (zie artikel 2) 

of het probleem voor te leggen aan een vertrouwenspersoon (zie artikel 3). 

Als het probleem niet is of wordt opgelost binnen de school, kan een klacht worden ingediend bij het 

bestuur (zie artikel 5 en 6) of bij de LKC (artikel 6 en 7). 

 

Jeugdgezondheidszorg (informatie van de GGD)  

  

Opgroeien gaat met kleine en grote vragen en zorgen. U wilt het beste voor uw kind: een jeugd 

zonder zorgen in goede gezondheid. Als ouder of verzorger speelt u daarbij een belangrijke rol. Maar 

u staat er niet alleen voor: de JGZ kijkt graag met u mee naar de ontwikkeling van uw kind. Wij 

beantwoorden uw vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. En we denken ook graag met u 

mee om problemen op deze gebieden te voorkómen. 

 

Vanaf de geboorte van uw kind hebt u contact met de JGZ. Dat begint bij de hielprik en 

gehoorscreening van uw baby. Maar ook tot en met de middelbare school zijn er contacten met een 

jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U wilt graag weten wat een kind doet en kan en of dit past bij de 

leeftijd. Wij helpen u door informatie over allerlei onderwerpen te geven. Wanneer het nodig is, 

verwijzen wij kinderen door naar passende hulp. Bijvoorbeeld naar de Buurtteams Jeugd & Gezin. 

 

Samenwerking 

De JGZ heeft een groot netwerk. We werken samen met onder andere huisartsen, scholen, 

kinderopvang, verloskundigen en buurtteams. Het gaat dan om de ondersteuning en begeleiding van 

ouders en jeugdigen bij het voorkomen en beperken van gezondheids-, gezins- en 

opvoedingsproblemen. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie en alle CJG-locaties kijkt u op www.jeugdengezinutrecht.nl  

 

 

http://www.jeugdengezinutrecht.nl/
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Jeugdtandverzorging  

  

Tand-wiel heet vanaf dit jaar Jeugdtandzorg Utrecht.  

Jeugdtandzorg Utrecht heeft met een groot aantal scholen, instellingen en kinderdagverblijven een 

samenwerkingsverband. De taxibus haalt/brengt de kinderen van/naar het behandelcentrum en 

brengt ze ook weer terug naar school. Vanzelfsprekend kunnen ouders hierbij aanwezig zijn. 

 

Kosten volledig vergoed 

De kosten van de mondzorg voor kinderen tot 18 jaar worden vrijwel altijd vergoed door de 

basisverzekering (zonder eigen risico). De Jeugdtandverzorging declareert rechtstreeks bij de 

zorgverzekeraars. 

 

De aanmelding vindt plaats door middel van een aanmeldingsformulier. Hierin staan ook onze 

medische anamnese en de algemene voorwaarden vermeld. 

U kunt uw kind bij Jeugdtandzorg Utrecht aanmelden door het aanmeldingsformulier te downloaden 

van de site en volledig ingevuld naar ons toe te sturen: 

 

Jeugdtandzorg Utrecht  

Kanaalweg 17-i 

3526 KL Utrecht 

030-284 48 10 (behandelcentrum) 

E-mailadres : receptie@jtz-utrecht.nl  

 

Oudercommissie    

  

De oudercommissie (OC) is een door de ouders gekozen orgaan. In overleg met het team houdt de OC 

zich bezig met diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten ter ondersteuning van het onderwijs.  

  

Het dagelijks bestuur van de OC van onze school bestaat uit:  

mw. Yttje Marieke Dijk (voorzitter)  

Leden: Esther Veen, Ruud Gelissen. 

     

Ouderbijdrage 

        

Vrijwillige ouderbijdrage: € 50,= per jaar per kind. 

 U kunt uw ouderbijdrage overmaken naar rekening NL80INGB0002069724 t.n.v. Rietendakschool en 

o.v.v. voor- en achternaam van uw kind(eren).   

Uw bijdrage wordt o.a. gebruikt voor het Sinterklaasfeest, kerst- en andere feesten, projecten en 

schoolsport toernooien.  

Daarnaast verzorgt en ondersteunt de oudercommissie vele educatieve activiteiten van het 

onderwijsteam, hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra laptops voor de klassen, hesjes voor 

buitenactiviteiten, actualiseren van de bibliotheek en nog veel meer om op te noemen.  

 

 

mailto:receptie@jtz-utrecht.nl
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Ouderparticipatie  

 

De hulp en het meewerken van ouders op en in de school vinden wij heel belangrijk. Ouders kunnen 

op vele gebieden helpen. Daarom wordt er regelmatig hulp gevraagd voor de vele activiteiten op 

school. Die hulp is onmisbaar omdat anders sommige activiteiten niet kunnen doorgaan.  

De hulp van ouders/verzorgers wordt door de kinderen en de begeleiders zeer op prijs gesteld.  

Elke groep heeft een klassenouder. Doel hiervan is de betrokkenheid tussen ouders en de groep van 

hun kind te vergroten en te helpen coördineren bij evenementen van de groep.  

 

Medezeggenschapsraad 

 

Op school functioneert een medezeggenschapsraad waarin personeelsleden en ouders samen het 

beleid van de school bespreken. Binnen het Openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO Utrecht) 

functioneert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In dit adviesorgaan wordt het 

beleid besproken dat van gemeenschappelijk belang is voor alle SPO scholen in Utrecht.  

 

De medezeggenschapsraad (MR) adviseert over het beleid van de school.  Aan de orde komen 

bijvoorbeeld het onderwijsbeleid van de school, de interne (zorg)begeleiding, het activiteitenplan en 

het personeelsbeleid van de school.  

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van de ouders en van de 

begeleiders. De MR vergadert ongeveer een keer in de acht weken.  

De vergaderingen worden vooraf aangekondigd en zijn openbaar. U kunt in de vergadering gebruik 

maken van een spreekrecht.  

De MR van De Rietendakschool bestaat uit de volgende leden:  

 

Personeel:  

Mevr. A. Bouwer (secretaris) 

Mevr. M. van de Rhee  

Mevr. M. Brouwer 

 

  

Ouders:  

Mevr. M. Schalkx  

Mevr. E. de Haan 

Dhr. E. Suik (voorzitter) 

Meer informatie kunt u krijgen bij de secretaris van de medezeggenschapsraad.  

 

Schoolreis / kamp onderwijs 

 

De kinderen van de groepen 1 t/m 7 gaan jaarlijks op schoolreis. De groepen 1 en 2 gaan twee keer in 

het schooljaar op schoolreis. Ieder jaar gaan zij naar natuurspeeltuin Het Vogelnest. Daarnaast gaan 

de kleutergroepen het ene jaar naar kinderboerderij De Gagelstede en het andere jaar naar de 

dierentuin. De eerste keer dat de kleuters gaan dit jaar is 19 en 20 september. In het voorjaar gaan zij 

voor de tweede keer naar Het Vogelnest. 

Groep 8 gaat jaarlijks op kamp; dit jaar van 30 mei t/m 2 juni. De kosten hiervoor worden voor een 

groot deel vergoed door de oudercommissie. De leerlingen van groep 8 bedenken zelf een leuke actie 

om geld in te zamelen voor het kamp. Een klein gedeelte wordt door ouders betaald.  
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Nieuwe kleuters; De kinderen die vóór 1 april vier jaar zijn geworden wordt in overleg met ouders en 

leerkrachten besloten of zij meegaan op schoolreis. Vraag is of het verstandig is om sommige 

(jongste) kleuters mee te laten gaan. Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw 

kind.  

    

Samenwerkingsverband  

 

Het SWV faciliteert de scholen om passend onderwijs aan ieder kind te bieden en zorgt voor een 

dekkend en passend aanbod van onderwijs en ondersteuning. Hiervoor gebruiken wij een 

handelingsgerichte ondersteuningsstructuur. Wij werken in zelforganiserende teams met 

Consulenten Passend Onderwijs die expertise en advies bieden aan de scholen in hun wijk. 

Bertien Landzaat is onze consulent passend onderwijs. 

Het samenwerkingsverband is gevestigd aan: 

Perudreef 90, 3563 VE Utrecht  

Tel.: 030 3036420 

Website: www.swvutrecht.nl                                

 

Zorgverbreding  

 

Basisscholen moeten toegerust zijn om kinderen met leer- en/of gedragsproblemen binnen hun 

school op te vangen. Een systeem van Interne Begeleiding van het onderwijs binnen de SPO scholen 

om deze doelstelling te verwezenlijken, is dat binnen de openbare basisscholen een systeem van 

Interne Begeleiding (IB) aanwezig. Binnen ons team heeft de Intern Begeleider deze speciale taak.  

Wekelijks heeft zij overleg met de directeur over de zorg op school, in de meest brede zin. Judith 

probeert met de opgedane kennis de andere teamleden te adviseren t.a.v. leer- en/of 

gedragsmoeilijkheden.  

 

Schoolmaatschappelijk werk; buurtteam 

 

Aan onze school is buurtteam Ondiep-Pijlsweerd verbonden gevestigd aan Balkstraat 31, telefoon 

030 7400502. Macheline Baayen en Ellen Demir zijn de medewerkers voor onze school.  

Het buurtteam is er voor volwassenen, gezinnen, jongeren en ouderen met verschillende vragen. 

Bijvoorbeeld over hulp bij financiën, schulden, eenzaamheid, echtscheiding, het opvoeden en 

opgroeien van uw kinderen, overlast, psychische problemen en werkloosheid.  

 

Brede School 

 

De Rietendakschool werkt samen met andere instanties in de wijk; Brede School Ondiep. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in de wijk en trots zijn op hun wijk. De 

komende jaren werken wij samen om verbindingen in de wijk te verbeteren en elk kind centraal te 

stellen. Brede School ontwikkelt en voert projecten uit die de kansengelijkheid van kinderen 

vergroot. We zetten in op samen spelen en sporten zodat kinderen veilig opgroeien en zich 

ontwikkelen.  

 

http://www.swvutrecht.nl/
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Logopedie 

  

Er wordt een logopedische screening uitgevoerd in groep 2. Daarnaast draagt de logopediste zorg 

voor advisering aan ouders en begeleiders en het geven van voorlichting. In de school hebben wij een 

specialist van Logopedie Zuilen werkzaam op de maandagen.  

 

Rapporten 

  

In de week van 08 t/m 12 november zijn de voortgangsgesprekken in de groepen 1 t/m 8.   

U kunt dan het werk van uw kind(eren) bekijken en u bespreekt de (sociaal-emotionele) ontwikkeling 

van uw kind.  

Mocht u meer tijd nodig hebben dan de 10 minuten die voor een gesprek staan dan kunt u een extra 

gesprek aanvragen bij de leerkracht.  

Alle ouders van de kleuters worden voor oudergesprekken uitgenodigd; dan worden de observaties 

van de leerkracht(en) besproken. De Citotoetsen worden in januari en juni door de leerlingen 

gemaakt (groep 3 t/m 7). De Eindtoets groep 8 wordt in april gemaakt.  

De leerlingen van groep 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. Het rapport wordt 

uitgegeven: 23 februari (kort daarna oudergesprekken) en op 26 juni (facultatieve oudergesprekken).  

 

Huiswerk    

  

Regelmatig krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis. We streven ernaar alleen in de bovenbouw 

huiswerk mee te geven. In de middenbouw zal huiswerk alleen in overleg met de ouders voorkomen. 

We besteden binnen de groepen regelmatig aandacht aan hoe je het best kunt leren. We leren de 

kinderen ook wat we van het huiswerk verwachten en hoe ze hun huiswerk moeten leren of maken. 

Wij geven in principe geen boeken van school mee. 

 

Schoolmelk  

 

Scholen kunnen zich inschrijven voor gratis melk in de periode van november tot aan de meivakantie. 

De melk wordt in grootverpakking aangeboden. Wij horen pas in september of wij zijn ingeloot voor 

de schoolmelk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.campinaopschool.nl.   

 

Tussendoortje  

 

Er is op de school gelegenheid om halverwege de ochtend te drinken en/of een tussendoortje te 

eten. In het kader van gezond voeding hebben wij enkele regels opgesteld. Hopelijk heeft u hiervoor 

begrip: 

’s Morgens kan er op school het volgende gedronken worden: 

- een melkproduct of water in een goed afsluitbare beker voorzien van naam; 

- een vrucht in een bakje met naam erop.  

Snoep (dus ook Marsjes e.d.) en priklimonade zijn niet toegestaan. Vergist u zich niet in de 

hoeveelheid, een hele appel is voor sommige kleuters al te veel.  

http://www.campinaopschool.nl/
http://www.campinaopschool.nl/
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Voor alle kinderen geldt: een appel of mandarijn, geschild en in partjes (een hoeveelheid die in korte 

tijd opgegeten kan worden).  

 

Schooltuinen 

 

De kinderen van alle groepen krijgen door het jaar heen themalessen en daar worden de schooltuinen 

op ons terrein voor ingezet. De leerlingen krijgen de zorg voor een schooltuintje. Eén keer per paar 

weken gaan de kinderen een dagdeel onder leiding van de leerkracht van de groep en eventueel 

hulpouders de tuintjes bewerken.  

Wij geven aan u door wanneer wij in de tuintjes gaan werken i.v.m. de kleding van de leerlingen.  

  

Sportevenementen 

 

Een aantal Utrechtse sportverenigingen organiseert buiten schooltijd sportevenementen, zoals 

tennis, hockey, voetbal etc. Over deze evenementen wordt u apart of via de Nieuwsbrief 

geïnformeerd.   

 

Onderwijspeutercentrum Ondiep 

 

In ons gebouw hebben wij een samenwerking met het Onderwijspeutercentrum Ondiep.  

Mocht u zeer jonge kinderen hebben en geïnteresseerd zijn in de peuteropvang dan kunt u contact 

opnemen met Odin/Ludens,  Thorbeckelaan 18A, 3552 CS Utrecht, telefoon 030 8200730 

 

Buitenschoolse opvang  

 

Vanuit school kunnen leerlingen direct naar de buitenschoolse opvang. Diverse instanties zijn 

dagelijks hiervoor beschikbaar. Bij de receptie kunt u informatie hierover krijgen.  

 

Trakteren / verjaardagen  

  

Als een kind jarig is, mag hij/zij vaak in de groep trakteren en de leerkrachten van de groepen op de 

betreffende gang. Dit is geen verplichting. Onze voorkeur gaat uit naar iets gezonds.     

 

  Schoolfotograaf   

 

Elk jaar worden alle kinderen individueel en met hun eigen groep gefotografeerd. Ook bestaat de 

mogelijkheid om met broertjes en zusjes op de foto te gaan. Dit gebeurt vrijblijvend en u kunt zelf 

beslissen of u de foto’s koopt.  

De fotograaf komt dit jaar in principe aan het begin van het schooljaar. Door de Covid-maatregelen is 

het wenselijk hiermee even te wachten. 
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Kleding / gevonden voorwerpen  

  

Om vergissingen te voorkomen is het wenselijk dat laarzen, jassen, wanten e.d. voorzien zijn van 

namen. Dat geldt ook voor gymtassen.  

Regelmatig wijzen wij u op de “gevonden voorwerpenbak” in de keuken. Tijdens de 

verslaggesprekken liggen de gevonden voorwerpen uitgestald in de aula. Aan het einde van het 

schooljaar worden de gevonden voorwerpen naar de kringloop gebracht.  

Fietsen / skateboarden / stepjes  

 

Fietsen kunnen bij de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst worden. Wij verzoeken uw 

kind(eren) alleen met de fiets naar school te laten komen, als de afstand tussen de school en thuis te 

ver is om te lopen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging 

aan gestalde fietsen. 

Stepjes mogen niet in de school staan en worden ook niet in de pauzes gebruikt. 

 

Halen en brengen van de kinderen  

  

Als u uw kind met de auto komt brengen of halen, wilt u dan niet langs de stoeprand voor de school 

parkeren, u ontvangt al snel een parkeerboete!  

Regelmatig ontstaan gevaarlijke situaties voor onze kinderen en ouders door het parkeren langs de 

stoeprand. Zet liever uw auto in de parkeervakken in de buurt van de school; bijvoorbeeld aan de 

zijkant van de school naast BLOS. Houdt u wel rekening met elkaar met in- en uitparkeren. 

Hartelijk dank voor uw medewerking!  
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