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Jaarboekje 2016 - 2017

Voorwoord
Modern en uitstekend vrijeschool onderwijs willen wij als team van Ridderspoor bieden aan alle kinderen en
ouders. Als ouders en verzorgers willen wij u over de inhoud en praktijk van dit onderwijs regelmatig
informeren.
In dit schoolgidsje of jaarboekje vindt u allerlei praktische informatie over onze school en onze activiteiten
gedurende het schooljaar. Misschien is het nodig om de informatie in de loop van het schooljaar aan te passen.
Als dat nodig is, ontvangt u een nieuw exemplaar van dit gidsje.
Wilt u meer weten over de achtergronden en onderwijspraktijk van Ridderspoor, zoals het leerplan? Bekijkt u
dan onze website www.vrijeschool-alphen.nl Op ouderavonden gaan wij er bovendien graag verder op in.
Via de wekelijkse nieuwsbrief Het Ridderspoortje en via de kwartaaluitgave van de Seizoener informeren wij u
verder over de activiteiten van de school.
Daarnaast hebben wij een algemene schoolgids, die regelmatig wordt vernieuwd. Een exemplaar hiervan is bij
de administratie te verkrijgen.
Heeft u vragen over of aanvullingen op de verstrekte informatie dan lezen wij dat graag via de email.
Namens het team wens ik u een fijn schooljaar toe.

Wim Klapwijk (directeur)

Jaarkalender 2016-2017
Studiedag
Eerste schooldag
Jaarmarkt
Viering Sint Michael
Herfstvakantie
Studiedag
Viering Sint Maarten
Viering Sinterklaas
Kerstspel
Kerst
Kerstvakantie
Driekoningen
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Goede vrijdag
Pasen
Sportdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Studie/personeelsdag
Pinksteren
Sint Jan
Laatste schoolweek
Laatste schooldag
Zomervakantie

maandag 22 augustus 2016, alle kinderen vrij
dinsdag 23 augustus 2016, klas 1 t/m 6 (08.30 uur)
woensdag 21 september 2016, alle kinderen vrij
donderdag 29 september 2016 (in schooltijd)
maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016
maandag 24 oktober 2016, alle kinderen vrij
vrijdag 11 november 2016
maandag 5 december 2016 alle kinderen vrij vanaf 13:00 uur
donderdag 22 december 2016
vrijdag 23 december 2016, alle kinderen vrij vanaf 13:00 uur
maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017
vrijdag 13 januari 2017
vrijdag 24 februari 2017, alle kinderen vrij
maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017
donderdag 13 april 2017, alle kinderen vrij
vrijdag 14 april 2017, alle kinderen vrij
maandag 17 april 2017, alle kinderen vrij
vrijdag 21 april 2017, alle kinderen vrij vanaf 13:00 uur
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2016
donderdag 25 mei 2017
vrijdag 26 mei 2017, alle kinderen vrij
maandag 5 juni 2017
vrijdag 23 juni 2017 (van 16:30 – 19:30 uur)
maandag 3 t/m donderdag 6 juli 2017, alle kinderen vrij vanaf 13:00 uur
vrijdag 7 juli 2016, (kleuters vrij, klas 1 t/m 6 om 12:00 uur)
maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2016

Naar welke school zijn onze leerlingen uit de zesde klassen gegaan:
VWO
HAVO
HAVO/VWO
VMBO TL/HAVO
VMBO TL
VMBO KL
VMBO BL

2011-2012
3
2
2
1
2

2012-2013
3
2
1
1
3
1

2013-2014
1
1

2014-2015
2
6

1
2

9
1

2016-2017
1
5
1
2
2
1

Medewerkers
Beheer
Schoolleider
Administratie
Conciërge
Leerlingenzorg
Intern Begeleider
& Remedial teacher
Klassenassistenten

Schildertherapeut
Klassenleerkrachten
Kleuterklas
Klas 1/2
Klas 2/3
Klas 4/5
Klas 5/6

Vakleerkrachten
Euritmie
Pianobegeleiding
Handwerken
Tuinbouw

Wim Klapwijk
vacant
Ben Hilboesen

directie@vrijeschool-alphen.nl
secretariaat@vrijeschool-alphen.nl
concierge@vrijeschool-alphen.nl

Corrie van Zonneveld ib@vrijeschool-alphen.nl

ma-, wo- en vrijdag

ma-, di- en donderdag

Lenny van de Vate
Mariette Martens
Nelis Koeleman

Sylvia Wildeboer &
Nina van der Sluys
Serge Strijker
vacature
Maaike de Vos
Mirelle Pastoor-Maas
Judith Zwarst
vacature

ma-, di-, do- en vrijdag
alle dagen
ma-, di-,wo-, en do.dag
vrijdag
alle dagen
alle dagen
ma-, di- , en woensdag
do,- en vrijdag

Boudewijn van Sluijs
Willy Smit
Lenny v.d. Vate
Nelis Koeleman

donderdag
donderdag

Medezeggenschapsraad
Voorzitter
Ed Buren
Secretaris
Aike Rijsterborgh bereikbaar via mr.ridderspoor@gmail.com
Lid
Sylvia Wildeboer
Maaike de Vos
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Voorzitter
Krijn Tabbers
Lid
vacature
Bestuur
Voorzitter

werkdagen
ma- en donderdag

Stichtingsbestuur Vrije Scholen Rijnstreek
F. Ebskamp
p/a Vrije School Mareland
Maresingel 19, 2316 HA Leiden.
E-mail: bestuur@vrijescholenrijnstreek.nl
KVK nummer 28095908

vrijdag

Vakkenoverzicht
Periodevakken
Weken per jaar

klas 1

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

Nederlands
Rekenen
Heemkunde
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Dierkunde
Plantkunde
Natuurkunde

16
16
6

16
16
6

14
14
10

13
13
3
3
3
3

12
11

11
10

6
6

7
7

Aantal weken per jaar

38

38

38

38

38

38

Uren per jaar

klas 1

klas 2

klas 3

klas 4

klas 5

klas 6

Nederlands
Rekenen
Heemkunde
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Dierkunde
Plantkunde
Mineralogie
Meetkunde
Natuurkunde
Engels
Schooltuin
Gymnastiek
Kunstzinnige vakken

280
280
70

275
275
70

285
285
90

275
245
70

225
185

200
165

70
70
20
45

70
70
20
20
45
45
45
30

Totale uren onderwijstijd

3
3

Periodes + Oefentijd

70

30

30

30

30

25
265

25
275

25
290

25
290

30
65
35
260

925

925

1005

1005

1005

35
260
1005

Schooltijden
Kleutergroepen
Klas 1 en 2
Klas 3 t/m 6
Pauzes

Maandag
8.30-13.00
8.30-13.00
8.30-14.45

Dinsdag
8.30-13.00
8.30-14.45
8.30-14.45

11.00 uur tot 11.15 uur
13.05 uur tot 13.30 uur

Woensdag
8.30-13.00
8.30-13.00
8.30-13.05

Donderdag
8.30-13.00
8.30-14.45
8.30-14.45

Vrijdag
8.30-13.00
8.30-13.00
8.30-14.45

Schoolafspraken
Schoolbenodigdheden
De school verstrekt:
o
Euritmie schoentjes.
o
Choroi blokfluit in klas 1 *
o
Kleurpotloden en krijtjes aan klas 1 t/m 4.
o
De eerste vulpen in klas 3.
* blijft eigendom van school. Als u wilt kan de fluit bij het verlaten van de school worden gekocht.

Voor de ouders:
Kleuters
Graag pantoffels mee voor in de klas van herfst tot voorjaar.
Klas 1 t/m 6
Gymschoenen verplicht, gymkleding gemerkt en een schooltas.
Vanaf klas 4
Liniaal, schaar (gemerkt), puntenslijper, gum, één etui per kind.
Vanaf klas 5
Eenvoudige agenda.
Vanaf klas 6
Passer en geodriehoek.
Op regenachtige dagen graag regenkleding mee, zodat ook dan in de pauze een frisse neus gehaald kan worden.
Pauze, eten op school, overblijven, verjaardag
Vanwege het continurooster eten de kinderen op school, zowel op de lange als ook de korte dagen. Gezond eten
en drinken is daarbij ons streven.
De kleuters eten ’s morgens een van thuis meegebrachte biologische boterham en fruit en krijgen van school
gezond drinken.
De klassen 1 t/m 6 eten in de klas, voordat de kinderen buiten gaan spelen. Samen met de leerkracht eten zij
eten en drinken zij. Drinken bij voorkeur in een beker. Liever geen drinkpakjes.
Heeft uw kind last van (voedsel)allergieën? Neemt u hierover dan contact op met de leerkracht, zodat hij/zij
hiermee rekening kan houden.
Op verjaardagen past binnen onze school ook een gezonde traktatie. Houd het klein en beperkt tot één product.
Als u twijfelt vraag dan de leerkracht om suggesties of kijk op www.gezondtrakteren.nl
Uw kind is ziek of er is een calamiteit
Is uw kind ziek of is er een andere reden dat het niet of later op school komt? Dan meldt u dat ’s ochtends
tussen 8.00 en 08.45 uur op 0172 – 443009, of via afmelden@vrijeschool-alphen.nl. Kan uw kind door een
plotselinge gebeurtenis niet naar school komen? Dan meldt u dit vooraf bij de leerkracht. Als dat niet kan, belt u
het bovenstaande nummer.
De aanwezigheid van leerlingen wordt voor 9.00 uur gecontroleerd. Ouders of verzorgers van leerlingen die
niet zijn afgemeld worden gebeld om na te gaan wat de reden van afwezigheid is. Ongeoorloofd verzuim
wordt geregistreerd en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.
Ander verzuim
Leerlingen zijn alleen vrij in de schoolvakanties en op studiedagen. Dat is in de wet vastgelegd. Is uw kind
afwezig zonder geldige reden, dan is de schoolleiding verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
In bijzondere gevallen kunt u bij de directeur verlof aanvragen. U doet dit door minimaal acht weken van tevoren
een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directie. Formulieren kunt u krijgen bij de administratie.
Spelen en pesten
De school besteedt zorg aan de veiligheid en het welzijn van de kinderen.
Indien er een pestprobleem gesignaleerd wordt, bv. tijdens het buiten spelen, in de klas, of direct na schooltijd,
dan wordt daarop actie ondernomen door de leerkracht veelal in samenspraak met directie en college. Volgens
vaste afspraken wordt er dan gehandeld naar beide kinderen toe. U als ouder wordt hierover geïnformeerd.

Communicatie
Mededelingen
Het Ridderspoortje is een wekelijkse, digitale nieuwsbrief aan ouders met mededelingen vanuit school. Ook
staat er informatie in over de jaarfeesten en het vrijeschool onderwijs. Ouders en leerkrachten kunnen copy
sturen aan: info@vrijeschool-alphen.nl onder vermelding van: Ridderspoortje. Het Ridderspoortje wordt iedere
vrijdag verstuurd. Copy dient voor vrijdagochtend 09.00 uur digitaal binnen te zijn.
Reclame met commerciële doeleinden wordt niet geplaatst. Daarvoor is in overleg wel plek op de prikborden in
de school.
Schoolkrant
Vier keer per jaar ontvangen de ouders de ‘Seizoener’, een schoolkrant voor vrijescholen in Nederland, waarin
de school een eigen katern verzorgt. De redactie bestaat uit een ouder en een leerkracht.
Kopij: Postbus 1032, 2400 BA Alphen aan den Rijn t.n.v. redactie Seizoener
E-mail: redactie@vrijeschool-alphen.nl
Tussenrapportage en getuigschriften
De tussenrapportage wordt naar de ouders verzonden op donderdag 23 februari 2016.
De getuigschriften worden uitgereikt op de laatste schooldag, 7 juli 2017.
Ouderavonden
De data van de overige ouderavonden vindt u in de jaarplanner 2016- 2017. Deze jaarplanner vindt u op de
website van school. Wijzigingen worden doorgegeven via het Ridderspoortje die eens per week aan de ouders
wordt verzonden.
Schoolactiviteiten
Toneel en schoolpresentatie
Op 23 november laten de klassen van 9.00 tot 10.00 uur in de aula iets uit het leerplan aan u zien.
U bent hier van harte voor uitgenodigd.
Het eindtoneelstuk van klas 6, met hulp van klas 5 wordt 27 juni opgevoerd. De toneelstukken van andere
klassen worden de klassenleerkracht ingepland.
Kerstspelen
Op donderdag 22 december voor de kerstvakantie wordt door leraren en ouders het kerstspel opgevoerd.
Lesdagen op Zaterdag
We vieren als school het Sint Jansfeest op vrijdag 23 juni.
De jaarlijkse Open Dag vindt plaats op zaterdagochtend 18 februari 2017. De kinderen vanaf klas 1 worden dan
op school verwacht.
De Adventmarkt zal gehouden worden op zaterdag 19 november. De kinderen bereiden deze dag samen met
ouders en leerkrachten voor en is derhalve ook als LESDAG in het jaarrooster opgenomen.
N.B. :
o
De leerlingen zijn dus verplicht om op deze dagen aanwezig te zijn.
o
Dat betekent dat daar vakantie-uren op een ander moment voor in het rooster zijn
opgenomen.
Ouders en bedrijven bieden producten aan op de Bazaar. De netto opbrengst gaat naar een project binnen de
school. Dit jaar gaat de opbrengst naar buitenspel-materiaal.
Ongevallenverzekering
De school heeft een collectieve verzekering voor alle kinderen afgesloten. Hiermee is uw kind verzekerd tegen
de geldelijke gevolgen van ongevallen tijdens het naar school gaan, gedurende de schooltijd en tijdens het
teruggaan van school naar huis.
Eveneens verzekerd zijn de buitenschoolse activiteiten. Ook als het kind meerijdt in de auto van andere ouders.

Voor- en naschoolse opvang
In het schoolgebouw is gehuisvest peutergroep Twinkel www.peuterspeelzaaltwinkel.nl en kinderopvang
Sterrenspoor www.kdv-sterrenspoor.nl. Beide organisaties werken vanuit de dezelfde achtergrond en
pedagogiek als onze school.
Meer informatie over bijvoorbeeld de procedure van inschrijven kunt u vinden op hun website.
Oud papier en oude kleding
De school verzamelt oud papier en oude kleding. Bij de school staan containers waarin u deze waardevolle
materialen kwijt kunt. De school ontvangt hiervoor een kleine financiële vergoeding.
Klachten
Wij streven ernaar om klachten in gesprek met u op te lossen. Daarom vragen we u in geval van een klacht in
de eerste instantie contact te zoeken met de desbetreffende leerkracht of als daar aanleiding toe is met de
directie.
Blijft u er mee rondlopen dan kunt u contact opnemen met Schoolcontactpersoon. Zij/hij biedt een luisterend
oor en kan u adviseren wat te doen met de klacht. De gegevens van de schoolcontactpersoon kunt u vinden op
de website.
Wilt u uw klacht liever buiten de school bespreken? Dan kunt u contact opnemen met onze externe
vertrouwenspersoon Joop Hoekman 06-211499991 of joophoekman@hotmail.com
De vertrouwenspersoon kan u ondersteunen bij het indienen bij Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
(GCBO). Ook als u vragen hebt, staan zij u graag te woord. Ze zijn te bereiken via onderstaande
contactgegevens:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel.: 070 – 385 16 97 / Fax: 070 – 302 08 36
E-mail: info@gcbo.nl
Schorsing en verwijdering
Het beleid van de school is erop gericht om ernstige problemen met leerlingen samen met de ouders op te
lossen. Denk bijvoorbeeld aan grensoverschrijdend gedrag. Vaak zullen school en/of ouders vroegtijdig
ondersteuning of advies vragen aan externe deskundigen, zoals de leerplichtambtenaar of het Centrum voor
Jeugd en Gezin. Mochten de problemen op die manier niet kunnen worden opgelost, is de veiligheid op school in
gevaar en/of komt de voortgang van het onderwijs ernstig onder druk staan, dan zal de school in het uiterste
geval overgaan tot schorsing of verwijdering van een leerling. De school streeft ernaar altijd in overleg met de
ouders een zo goed mogelijke oplossing te vinden.
Privacy van gegevens
Alle vormen van onderwijskundige rapporten die de school opstelt en gebruikt, zijn vertrouwelijk en
worden bewaard in een afgesloten archief. Uitsluitend de betrokken personen mogen de rapporten inzien.
Alleen met toestemming van de verantwoordelijke ouders kan de school deze informatie aan derden
overhandigen.
Reiskostenvergoeding
Een vergoeding voor reiskosten is soms mogelijk voor leerlingen die uit een andere gemeente komen.
Informatie daarover is bij uw eigen gemeente verkrijgbaar.
Ouderbijdragen 2016 – 2017
Van het secretariaat ontvangt u een brief over de ouderbijdrage, een toezeggingsformulier en naar welk
rekeningnummer u uw bijdrage kunt overmaken.
De vrijeschool is voor het invullen van een aantal vrijeschool vakken en materiaal afhankelijk van bijdragen van
ouders. Ieder jaar wordt ouders gevraagd wat ze hieraan kunnen bijdragen. Het is een vrijwillige bijdrage, maar
zonder deze bijdrage is het voor de school onmogelijk om het onderwijs te bieden wat de vrijeschool zo
specifiek maakt. Ouders ontvangen een brief over de ouderbijdrage waarin wordt uitgelegd waar de bijdrage
voor dient en wordt gevraagd uw aandeel te bevestigen met een toezeggingsformulier.
Voor vragen kunt u contact opnemen met ouderbijdragen@casema.nl.

Informatie voor nieuwe ouders en leerlingen
Fijn dat u belangstelling hebt voor Ridderspoor. Vrijeschool Ridderspoor biedt aan kleuters en
basisschoolleerlingen breed onderwijs met hoofd, hart en handen. Onze leerstof is een middel om de individuele
ontwikkeling van het kind te ondersteunen. Bij de kleuters gaat dat spelenderwijs vanuit de zintuigen. Vanaf klas
1 zijn onze leerlingen optimaal in staat om te gaan leren. De lessen zijn met de grootste zorg afgestemd op de
ontwikkelingsfase van het kind, waarbij oog is voor de groep en aandacht voor het individu.
Wij vertellen u graag meer over onze school. Dat kan op verschillende manieren. U kunt naar onze jaarlijkse
open dag komen, naar een van onze informatiemiddagen of u meldt zich aan voor een individueel kennismakingsgesprek.
Dit schooljaar is er weer een Open Middag gepland op vrijdag 24 maart vanaf 13.15 uur. U kunt daar met uw
kind kijken in alle klassen van onze school. Leerkrachten, ouders én kinderen staan klaar om u alles te vertellen
over wat er op school gebeurt. Vol enthousiasme en trots. Kom langs en ervaar hoe uw kind kan werken aan
kennis, leergierigheid en zelfvertrouwen.
Informatiemiddagen
Vier keer per jaar is er een informatiemiddag. U als ouders krijgt gericht informatie over ons onderwijs en de
resultaten daarvan. Uiteraard kunt u uw peuters/kleuters meenemen; zij kunnen heerlijk spelen in een van de
kleuterklassen.
De middagen zijn 7 oktober, 9 december, 17 februari en 19 mei. De middag zijn van 13:45 tot ± 15 uur.
Individueel gesprek
Tijdens een individueel gesprek gaat de directeur, Wim Klapwijk, graag in op al uw vragen. Een afspraak kunt u
telefonisch maken of via administratie@vrijeschool-alphen.nl

Aanmelden en daarna
Om uw kind aan te melden voor de Ridderspoor, vult u het aanmeldingsformulier in dat u op school krijgt.
Na aanmelding van uw kind en als er geen verdere vragen zijn, ontvangt u een bevestiging van de inschrijving.
De leerkracht nodigt nieuwe kleuters uit om met hun ouder(s) om kennis te komen maken, een paar weken voordat zij
op school beginnen. Dit gesprek vindt plaats in de kleuterklas. De juf vertelt dan wat praktische zaken over de
kleuterklas en bespreekt wanneer het kind begint op school. Dat is meestal zodra het kind 4 is. Ridderspoor werkt
niet met een wenperiode zoals veel andere basisscholen. In onderling overleg bespreken leerkracht en ouder(s) met
hoeveel dagen per week het kind start op school. Tijdens het welkomstgesprek kan het kind lekker spelen in een van
de speelhoeken.
Kind van een andere school
Komt uw kind van een andere school en is de groep waarvoor de aanmelding is nog niet vol? Dan maakt onze
intern begeleider een afspraak om kennis te maken met u en uw kind(eren). De intern begeleider neemt een taalen rekentoets af om het niveau te bepalen. Ook vraagt hij een onderwijskundig rapport op bij de vorige school en
belt hij deze school voor informatie. Op grond van alle verzamelde gegevens bespreekt zij met de klassenleerkracht, de directie of het kind past binnen de vrijeschool en binnen de klas waar het qua leeftijd en
ontwikkeling zou passen. U ontvangt hierover daarna zo snel mogelijk informatie.
Kinderen met een beperking
De directie samen met de Intern Begeleider beoordeelt aanmeldingen van kinderen met een handicap,
bijvoorbeeld een visuele, verstandelijke en/of lichamelijke handicap, gehoor-, spraak- of taalproblemen en/of
ernstige gedragsproblemen. De vraag is dan of de school een passende plaats is voor het kind. Kan het kind
bijvoorbeeld op zijn eigen manier meedoen aan de activiteiten van de klas? En zal het kind naar verwachting
leren en zich ontwikkelen op school? De aannamecommissie bestaat uit de directeur, de intern begeleider en de
leerkracht van de klas. In het protocol ‘Kinderen met een handicap’ vindt u meer informatie over de
aanmelding van kinderen met een handicap. U kunt dit protocol bij school opvragen.
Voor kinderen die extra ondersteuning vragen, zijn we aangesloten bij het samenwerkingsverband
Rijnstreek. Informatie over het samenwerkingsverband vindt u op http://www.swvrijnstreek.nl
Leerlingen die het nodig hebben, kunnen via school ondersteunende therapieën volgen. U kunt daarbij denken
aan euritmie-, muziek-, schilder-, spel- of spraaktherapie.

Contact gegevens

Vrije School Ridderspoor
Postbus 1032
2402 BA Alphen aan den Rijn
Bezoekadres:
Essenburg 24-26
2402 KP Alphen aan den Rijn
Tel. 0172-44 30 09 (kleuter- en onderbouw en peuterspeelzaal)
E-mail: info@vrijeschool-alphen.nl
Website: www.vrijeschool-alphen.nl
Bankrekening NL88 TRIO 0212135708 t.n.v. Stichting Vrijescholen Rijnstreek - Ridderspoor

Peuterspeelzaal Twinkel
Essenburg 24 - 26
2402 VP Alphen aan den Rijn
Tel. 0172-769216 of 06- 57609573
E-mail: info@peuterspeelzaaltwinkel.nl
Website: www.peuterspeelzaaltwinkel.nl

Kinderopvang Sterrenspoor
Buitenschoolse opvang
Essenburg 24 - 26
2402 VP Alphen aan den Rijn
Tel. 0172-769198 of 06 – 42476704
Email: info@kdv-sterrenspoor.nl
Website: www.kdv-sterrenspoor.nl

