Bijlagen aanmeldingsformulier Bs De Meridiaan.
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2. Gegevensuitwisseling en internetgebruik
Gegevensuitwisseling
Geachte ouders. De wet op bescherming persoonsgegevens staat niet toe dat wij ongevraagd
gegevens over uw kind uitwisselen in verband met de privacy.
gegevens

vanwege

de

jeugdgezondheidszorg

(screening,

De GGD ontvangt van ons

inentingen,

etc.).

Zonder

uw

toestemming kunnen we deze samenwerking niet vormgeven! In alle andere gevallen zullen wij
niet eerder gegevens uitwisselen dan nadat u daarover bent ingelicht en ermee hebt ingestemd.
Internet
Bij het onderwijs van deze tijd horen andere leermiddelen dan vroeger. Kinderen krijgen instructie
met een digitaal schoolbord, dat is aangesloten op een computer met internet. Veel educatieve
software op de leerlingcomputers wordt aangeboden via internet. In de bovenbouw leren de
kinderen ook informatie te zoeken op internet. We willen dat de kinderen mediawijs de school
verlaten. We hanteren een protocol met afspraken hierover met de kinderen.
Verder maken we foto’s van de groepen tijdens speciale activiteiten en festiviteiten. Het is
ondoenlijk om deze foto’s te filteren op individuele kinderen.
Uw toestemming is nodig voor internetgebruik en het plaatsen van foto’s van activiteiten met
kinderen op onze website, zodat wij kinderen in deze tijd ook onderwijs van deze tijd kunnen
geven.
Indien u geen toestemming kunt verlenen, dient u dit toe te lichten. Wij behouden ons het recht
voor uw kind niet in te schrijven zonder de gevraagde toestemming. We zullen dit per geval intern
bespreken en een besluit nemen.

U verleent toestemming door hiervoor te tekenen op het inschrijfformulier.

3. Haal- en breng-convenant
verkeersafspraken school, ouders en kinderen
Onze

school

is

een

school

die

het

verkeersveiligheidslabel

heeft

verdiend

(http://www.verkeersveiligheidslabel.nl/). Dit hebben wij te danken aan onze
inspanningen om kinderen goed voorbereid het verkeer in te laten gaan. Dit kan
echter niet zonder uw steun! We streven er voortdurend naar school en omgeving in
te richten als een veilig gebied voor alle betrokkenen. Hierbij streven we naar praktische
verkeerslessen voor alle groepen waarin o.a. aandacht wordt besteed aan de school-thuisroute,
het veilig oversteken en veilig gedrag van kinderen bij voor hen gevaarlijke situaties.
Bij onze school wordt een groot aantal kinderen met de auto naar school gebracht, waardoor
verkeersonveilige situaties, parkeerproblemen en milieuoverlast ontstaan. Draaiende motoren, fout
geparkeerde auto’s en overstekende kinderen; de problemen in de schoolomgeving zijn talrijk.
Ondanks het feit dat veel ouders met hun kinderen in de buurt van de school wonen, worden ze
toch vaak met de auto gebracht. Geconstateerd wordt dat het verkeersgedrag van ouders die de
kinderen van en naar school brengen en halen wel eens te wensen overlaat.
Met dit gedrag brengen onze eigen ouders de (verkeers)veiligheid van de kinderen in gevaar! Wij
hopen samen met u een positieve en effectieve bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen van
onveilige verkeerssituaties in de directe schoolomgeving.
Afspraken rond de school


Tussen de paaltjes in de Scheelenstraat wordt alleen gelopen. Fietsers en bromfietsers
moeten afstappen.



Fietsen worden geplaatst in de daarvoor bestemde fietsenstalling.



Laat kinderen die met de auto worden afgezet of gebracht zoveel mogelijk uitstappen in de
Hennebergstraat en het laatste stukje te voet komen.



Auto’s staan niet stil bij de paaltjes waarmee het wegvak wordt afgezet.

Te voet, per fiets of met de auto naar school
Gaan we vandaag te voet, per fiets of met de auto naar school? We willen u wijzen op het bewust
kiezen van de manier waarop u of uw kinderen naar onze school komen. Een groot deel van de
leerlingen op onze basisschool woont binnen 1 kilometer afstand van de school. Anderen wonen
binnen 2 kilometer van school af en slechts een klein deel van alle leerlingen woont 3 kilometer of
verder van de school af. Wij willen u ervan bewust maken dat de verkeersdrukte in de omgeving
van de school veel minder wordt als we ons allemaal aan onderstaand idee houden:

3 KM of meer

2 KM

1 KM

Investeer a.u.b. met ons mee in de gezondheid van uw kinderen en in een vroege praktische
verkeerseducatie. Kinderen zijn immers altijd voetganger of fietser in het verkeer! De auto gaat
wel sneller, maar is dit wat we kinderen willen meegeven? Uiteraard zijn er redenen te bedenken
om toch de auto te pakken. Het weer zit niet mee, u bent een keer iets later, u rijdt daarna verder
naar uw werk, etc. Hiervoor hebben
wij als school begrip. Wij willen u
echter wijzen op het belang en de
noodzaak

van

een

autoluwe

schoolomgeving. Hierdoor wordt de
veiligheid

van

uw

kind(eren)

verhoogd.
Met de gemeente en de GGD als
partner

investeren

wij

in

veilige

toegangsroutes naar de school met de
fiets of te voet.
verdeling

in

Hieronder ziet u de

1km

(lopen),

2

km

(fietsen) en meer in de praktijk van
onze eigen school.
Parkeer- en circulatieplan autoverkeer
De

route

voor

voorkeur

stilstaan

en

Stampstraat-

(eenrichting)

–

Schweitzerstraat

parkeren

bij

Hennebergstraat

Brandstraat
–

is

–

Scheelenstraat.

U

Dr.
kunt

gebruik maken van de parkeervakken aan de
Hennebergstraat
parkeerplaats

(bij
aan

de

voorkeur)

of

Scheelenstraat.

de
De

parkeervakken aan de Scheelenstraat worden
gebruikt door de bewoners. Voor kort parkeren
kunnen ook deze worden gebruikt.
Wanneer u via de Scheelenstraat rijdt, kunt u bij
plaatsgebrek niet verder richting Hennebergstraat
vanwege het daar geldende eenrichtingverkeer.
Er zijn ouders die graag even met hun kind mee
naar binnen gaan of met hun kind mee naar de
schoolpoort

willen

lopen.

Voor

deze

kortparkeerders zijn de parkeerplaatsen voor en
naast de Sterflat bedoeld.

Halen en Brengen bij de schoolpoort
Brengen en halen op de fiets of te voet wordt voor u als ouders een stuk aangenamer als er een
goede wachtplek is. Wij verwachten van u dat u uw kinderen aan de overkant van de
Scheelenstraat gaat opwachten op de daarvoor afgesproken plaats. Wij willen voor de veiligheid en
voor een ordelijk verloop bij het in/ en uitgaan van de school een vrije schooluitgang.
Ondertekening
U gaat akkoord met het verkeersconvenant voor een veilige schoolomgeving door hiervoor te
tekenen op blad 4 van het inschrijfformulier.

4. Beeldcoaching
Beeldcoaching is een begeleidingsmethode die scholen hanteren om het onderwijs zo goed
mogelijk af te stemmen op leerlingen. De begeleidingsmethode wordt voornamelijk ingezet om
leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak.
De methodiek kan zowel ingezet worden bij vragen rondom onderwijsvernieuwing, als bij vragen
over leerlingenzorg.
Twee gecertificeerde beeldcoaches maken korte video-opnames in de klas en bespreken dit
vervolgens in een coachingsgesprek met de leraar na.
Net zo als dat bij andere begeleidings-functionarissen het geval is, hanteert de beeldcoach een
beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt
worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de
beeldcoach en worden deze niet – zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming en die van de
betrokken leerkracht – aan anderen vertoond. De beelden worden na gebruik verwijderd.
Indien beeldcoaching wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen,
dan wordt aan de ouders / verzorgers hiervan vooraf om toestemming gevraagd.
Als U bezwaren heeft tegen het maken van opnames binnen de hierboven gestelde kaders, waarbij
uw kind mogelijk in beeld komt voor intern gebruik, dan gelieve dit kenbaar te maken bij
bovengenoemde leerkracht.
Nancy.Bonnema@Movare.nl

5. Zindelijkheidsbeleid
Steeds vaker merken wij dat ouders bij de aanmelding van hun kind
vertellen dat hun kind nog niet geheel zindelijk is. Vaak merken we
ook dat de ouders denken dat het wel meevalt, maar dat de praktijk
op school anders uitwijst. Ouders vragen soms om extra op hun kind
te letten, bijvoorbeeld als het in een hoekje gaat staan. Ouders sturen ook wel kinderen naar
school met een luier om.
Wellicht bent u gewend dat de peuterspeelzaal hier geen probleem van maakt. Dat klopt. Op de
peuterspeelzaal is de groep steeds dubbel bezet. Er zijn kinderen van twee jaar tot vier jaar, dus
verschonen van luiers en billetjes is dagelijkse kost.
Op de basisschool is dat een ander verhaal. Soms is er een ongelukje. Dat kan altijd gebeuren en
dat lossen we wel op. Dat betekent dan echter dat de leerkracht de andere kinderen alleen moet
achterlaten in de groep om deze leerling te verschonen. In de tussentijd kunnen dingen gebeuren
in de klas. Gebeurt er iets ernstigs, dan kan een ouder de verantwoordelijkheid bij de leerkracht
leggen. Deze hoort immers bij de kinderen te zijn.
Om die reden is het voor de school niet mogelijk om kinderen die regelmatig een ongelukje hebben
of die hun ontlasting in een luier laten gaan, in de groep op te nemen. Wij kunnen een kind dat nog
niet geheel zindelijk is dan ook niet aannemen. Als wij merken dat een kind regelmatig een
ongelukje heeft, is het geen ongelukje meer. In dat geval vragen wij u om de (vierjarige) leerling
thuis te houden totdat het kind voldoende getraind is. U kunt daarbij professionele hulp vragen.
Op uw verzoek letten wij erop dat kinderen regelmatig het toilet bezoeken. Draagt u er a.u.b. zelf
zorg voor dat het kind voor school gebruik maakt van het toilet.
Tenslotte wil ik u vragen goed na te denken over leerlingen met diarree. Vaak komt een kind naar
school om het te proberen. Als het echter misgaat hebben wij een leerling die van heup tot schoen
in de problemen zit. Dat kunnen wij niet aan.
Voor meer informatie over ons beleid gelieve u te richten tot de intern begeleider van de
onderbouw.
Met vriendelijke groet,

René Heuts

P.s. Op internet vindt u veel informatie over zindelijkheid, hoewel deze bronnen elkaar vaak
tegenspreken.

6. Contributie oudervereniging
Uw kind bezoekt basisschool “de Meridiaan”; een schooltijd die niet alleen uit leren
bestaat, maar ook uit samen plezier maken. De oudervereniging draagt aan deze tijd
graag een steentje bij door gedurende het schooljaar verschillende activiteiten te
organiseren.
De oudervereniging organiseert komend schooljaar de volgende activiteiten:
-

Vossenjacht

-

Pyjamabal

-

Carnavalsoptocht

-

Kienen

-

Avond 2 daagse

-

Buitenspeeldag
Daarnaast betaalt de oudervereniging mee aan de schoolverlatersdagen, de
eindmusical en het schoolreisje en de activiteiten binnen school van de plangroep.

Om

deze

activiteiten

te

kunnen

betalen,

vraagt

de

oudervereniging

van

alle

ouders/verzorgers een contributie, die volledig en rechtstreeks besteed wordt aan de
kinderen. Tijdens de jaarvergadering is de contributie voor het schooljaar 2016-2017
vastgesteld. Deze blijft dit schooljaar ongewijzigd: dus € 15,- per kind.
In tegenstelling tot voorgaande jaren vragen wij u om de bijdrage van € 12,- voor het
schoolreisje van groep 1 t/m 7 ook meteen per bank over te maken.
Wij vragen u dan in 1 keer €27,- (contributie én schoolreisje) per kind
vóór 1 november over te maken naar banknummer NL11RABO 01275.38.755 t.n.v.
Oudervereniging

de

Meridiaan

o.v.v.

volledige

naam

en

groep

van

uw

kind/kinderen. Mocht u niet via de bank kunnen betalen, dan kunt u de contributie in
een enveloppe doen en deze in de afgesloten brievenbus naast de directiekamer
deponeren.
Heeft u recht op een vergoeding van stichting leergeld Parkstad, neem dan contact op via
tel.nr.: 045 - 574 36 36 of E-mailadres: leergeldps@hetnet.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester Carola van Berlo,
telefonisch bereikbaar onder 06-55920437 of per mail: whannos@home.nl
Bedankt namens de Oudervereniging BS de Meridiaan

