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Geachte ouders/verzorgers, 
 
 
Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en wat kinderen er leren. In onze schoolgids leest u waar we 
als school voor staan, wat ons drijft en hoe wij dat realiseren. We geven daarin aan wat u van ons mag 
verwachten en wat wij van ouders verwachten. De schoolgids staat op de website (fontein.vcpong.nl). 
 
Met elkaar, kinderen, ouders en team zijn we De Fontein en maken we De Fontein tot een plek voor iedereen. 
 
De Fontein, de plek om te zijn!  
 
• waar je je als kind  

− welkom (aandacht)   
− veilig (gezien)   
− vertrouwd (fouten maken mag, want daar leer je van)  

voelt   
 

• waar juffen en meesters hart voor de school hebben  
  

• waar je geholpen wordt om op te groeien tot een zelfstandig, sociaalvaardig en betrokken  mens 
   
• waar school, ouders en kinderen samen optrekken  
  
• waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven aan iedereen   
 
• waar je extra hulp krijgt als je iets moeilijk vindt of extra uitdaging als je iets al goed kunt  
  
• waar we onze normen baseren op Bijbelse waarden  

  
 Deze gids ‘Zo doen we dat op De Fontein’ is een praktische bijlage bij de schoolgids en wordt elk jaar 

geactualiseerd.  
   

 
Met vriendelijke groet, namens het team van CBS De Fontein, 
 
 
Ellen Meijer, directeur 
 
 
CBS De Fontein     
A.H. Homanstraat 23 
9791 BN Ten Boer 
tel: 050-3021571 
e-mail:e.meijer@vcpong.nl 
fontein.vcpong.nl 
 
 
In noodgevallen: 
050-5270148 / 06-38504384 
 
  

Schoollied: 
 
Een plek om te leven, 
een plaats om te zijn; 
sproeiende bron, een waterfontein, 
zingende kind’ren dansen het lied 
van spelen en leren, vreugde, verdriet; 
van zijn wie je bent en zijn voor elkaar; 
zing mee en dans en word het gewaar; 
een plek om te leven, sproeiende 
fontein; 
een plaats om te zijn voor groot en klein! 
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Adreswijziging 
Wanneer uw telefoonnummer of adres verandert, wilt u dit dan aangeven in Parnassys of doorgeven aan school. 
Denkt u daarbij ook aan wijzigingen van de extra telefoonnummers voor noodgevallen die u hebt opgegeven of 
een adreswijziging in geval van bijvoorbeeld een verhuizing. 
 
Bovenschools management 
CBS De Fontein maakt deel uit van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Noord Groningen.  
Ouders kunnen lid worden van de vereniging. Door dit lidmaatschap oefenen ouders invloed uit op de Raad van 
Toezicht van de vereniging, bijvoorbeeld door jaarlijks de ledenvergadering bij te wonen. 
Wij nodigen u van harte uit om u aan te melden als lid van de vereniging. De Raad van Toezicht van de 
verenging stelt de inbreng van ouders zeer op prijs. Het lidmaatschap kost € 5,00 per kalenderjaar per persoon.  
 
Raad van Toezicht  

F.G.H. Mulder (Linda)  rvt@vcpong.nl 

Mw. A. Bakker (Anneke)  rvt@vcpong.nl 

Dhr. K. Wiersma (Koos)  rvt@vcpong.nl 

Dhr. J.B. van der Slijk (Bert)  rvt@vcpong.nl 

Mw. M. Kramer (Mirjam) Potentieel lid rvt@vcpong.nl 

 
De GMR (Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad) bestaat uit: 

Reint-Jan Greven Voorzitter Ouder CBS De Fontein Ten Boer gmr@vcpong.nl 

Liesbeth Koenderink Secretaris Ouder CBS De Piramiden Winsum gmr@vcpong.nl 

Fanny Kaper  Lid Ouder CBS De Piramiden Winsum gmr@vcpong.nl 

Louise Leeuw Lid Leerkracht Piramiden Winsum gmr@vcpong.nl 

Ramon Kauw Lid Ouder CBS De Piramiden Winsum gmr@vcpong.nl 

Marieke Gerritsen Lid Leerkracht CBS De Wieken Ten Post gmr@vcpong.nl 

Anouk Wiertsema Lid Leerkracht CBS De Fontein Ten Boer gmr@vcpong.nl 

Marleen Sietsema Lid Ouder CBS De Regenboog Bedum gmr@vcpong.nl 
Melanie van Niejenhuis Lid Leerkracht SWS ’t Groenland Zuidwolde gmr@vcpong.nl 

 
CJG en School 
De gemeente Groningen werkt met Wij-teams (opvolger van De Deel). Bij het Wij-team kunnen ouders en 
verzorgers terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het Wij-team heeft als taak om informatie, advies 
en hulp te bieden. Ook kan het Wij-team verwijzen naar (gespecialiseerde) hulp.  
Binnen het Wij-team werken verschillende professionals samen. Het is een samenwerkingsverband van 
maatschappelijk werk, jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg/ GGD en MEE.  
Voor informatie o.a. m.b.t. de vergoeding voor dyslectisch onderzoek kunt u terecht bij de Intern Begeleider, 
Mirjam van der Klei. 
 
Communicatie 
We maken gebruik van de Social Schools App. Via deze app wordt groepsspecifieke informatie met u gedeeld 
en ook de weekbrief en informatie vanuit de directie wordt via deze app verstuurd, bij voorkeur op donderdag.  
Als uw kind ziek is, geeft u dit via deze app door. 
 
Doublure 
In het protocol ‘Doublure’ is vastgelegd welke stappen er moeten worden genomen voordat besloten wordt een 
leerling te laten doubleren. Vooral de gesprekken met de ouders, de Intern Begeleider en de leerkracht van de 
leerling zijn van belang. Uiteindelijk beslist de directeur over doubleren. 
 
Echtscheiding 
Na een scheiding hebben beide ouders meestal het gezag over hun kind(eren), tenzij de rechter daarover een 
andere uitspraak heeft gedaan. Beide ouders staat het vrij om informatie over hun kind op te vragen bij school. 
Als één van beide ouders het gezag heeft, wordt informatie aan deze ouder verstrekt.  
Bij de voortgangsgesprekken wordt er per kind 10-minuten gereserveerd voor een gesprek. Wij gaan er van uit 
dat ouders onderling met elkaar afspreken hoe zij hier mee omgaan. 
Wanneer het belang van het kind in het geding is, kan de school weigeren de ouder(s) informatie te geven.  
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Eerste hulp bij ongelukken 
Op onze school zijn gecertificeerde bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig. Mocht er met uw kind op school 
een ongeluk(je) gebeuren, dan handelen wij als volgt: 
• Als we vermoeden dat er een dokter of ziekenhuis aan te pas moet komen, neemt de school contact op met 

de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren; 
• Bent u niet te bereiken, dan nemen we contact op met degene die u heeft aangegeven als persoon die in 

geval van nood bericht moet worden; 
• Als we niemand kunnen bereiken ondernemen we zelf actie; 
• Is er sprake van een zeer ernstige situatie, dan bellen wij direct 112 en natuurlijk de ouders.  
 
Eten en drinken in de ochtendpauze 
Halverwege de ochtend krijgen de kinderen de gelegenheid hun tussendoortje te nuttigen. Wij verwachten dat u  
verantwoord eten (fruit, broodje / koekje) meegeeft. Geen blikjes, drinken met prik, chips, chocola of snoep! 
Woensdag, donderdag en vrijdag zijn op De Fontein Gruitdagen, dan eten we alleen groente en/of fruit. Dat 
betekent niet, dat de andere dagen ‘Snoepdagen’ zijn. Ook dan verwachten we dat u fruit, groente of iets anders 
met weinig suiker en zoetstoffen meegeeft. 
Het drinken graag in een beker en het eten in een trommeltje (voorzien van de naam van uw kind) meegeven 
vanwege de belasting voor het milieu. 
 
Excursies 
CBS De Fontein neemt deel aan activiteiten die door leerkrachten, ouders, kinderen, de omgeving of de 
gemeente georganiseerd worden. Dit programma bevat onder andere theatervoorstellingen, museumprojecten 
en natuurprojecten. Bij deze activiteiten doen wij soms een beroep op ouders (via de Klasse!ouder). 
 
GGD en Schoolverpleegkundige 
Aan onze school is een schoolverpleegkundige van de GGD verbonden. Leerlingen krijgen rond hun vijfde 
verjaardag een uitnodiging om samen met een ouder langs te komen op het consultatiebureau. Het 
gezondheidsonderzoek van de leerlingen in groep 7 vindt op school plaats.  
Ter voorbereiding krijgen ouders een digitale vragenlijst over de gezondheid en het welbevinden van hun kind.  
 
Groepsindeling  
 maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  
groep 1/2 H. Juf Ineke  Juf Ineke  Juf Nienke Juf Ineke  
groep 1/2 K. Juf Margreet  Juf Margreet  Juf Margreet Juf Nienke   
Groep 3  Juf Saskia  Juf Saskia  Juf Saskia  

Juf Anouk 
Juf Anouk  
  

Juf Anouk  
   

Groep 4/5  Juf Henrianne  Juf Henrianne  Juf Henrianne 

Juf Sieta 
Juf Sieta 
 

Juf Sieta 
 

Groep 5/6  Juf Harmina  Juf Harmina  Juf Harmina  
Juf Ellen J.  

Juf Ellen J.  Juf Ellen J.  

Groep 7/8  Meester Wim  Meester Wim  Meester Wim  Meester Wim  Meester Wim  
1. Juf Saskia en Juf Anouk werken om en om op woensdag 
2. Juf Henrianne en Juf Sieta werken om en om op woensdag 
3. Juf Harmina en Juf Ellen J. werken om en om op woensdag 

 
Gymnastiek 
De groepen 3 t/m 8 hebben op maandag gym in de Tiggelhal. Kinderen gymmen i.v.m. de hygiëne in 
gymkleding. Het dragen van gymschoenen (zonder zwarte zolen) is verplicht i.v.m. het voorkomen van 
voetwratten.  

Groep 7/8 (direct naar de Tiggelhal) 8.15-9.15 uur 
Groep 3 9.45-10.45 
Groep 5/6 11.15-12.15 
Groep 4/5 (ophalen bij de Tiggelhal) 12.45-13.45 

• ’s Ochtend is de gymzaal om 8.05 uur open, zodat u tijd heeft om ook uw andere kind(eren) naar school te brengen.  
• Groep 4/5: Aan het eind van de middag kunt u vanaf 13.45 in de gymzaal terecht om uw kind op te halen en kunt u vervolgens 

door fietsen naar school als dat nodig is. Kinderen die naar de BSO gaan lopen met de leerkracht mee terug naar school. 
De kinderen uit de groepen 1 en 2 spelen 2x per dag buiten en/of binnen. Wilt u gymschoenen (met witte zool en 
zonder veters) voorzien van naam meegeven voor het spelen in het speellokaal. 
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ICT 
In alle groepen wordt door de leerkrachten gebruik gemaakt van digitale schoolborden. I-pads worden ingezet 
voor de digitale verwerking van de leerstof. Dyslectische kinderen maken ook gebruik van I-pads. 
De vergoeding van materiaal dat moedwillig door kinderen vernield wordt komt ten laste van de eigen 
verzekering van de ouders. 
 
Invallers 
Bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht wordt een invaller gezocht. Wij melden de vervanging bij Slim (een 
bemiddelingsbureau). Lukt dit niet, dan proberen we een zelf een invaller te vinden (de duo partner van de zieke 
leerkracht of een vaste invaller). Lukt het niet om vervanging te krijgen, dan proberen we het probleem intern op 
te lossen. Dat kan betekenen, dat de kinderen verdeeld worden over andere groepen of, in het uiterste geval, 
dat we u vragen de kinderen thuis te houden. Via de Social Schools krijgt u een berichtje. 
 
Jaarkalender     
Alle vakantiedagen en vrije dag(del)en zijn opgenomen in de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar 
ontvangt. Hetzelfde geldt voor alle activiteiten die gedurende het jaar plaats vinden. Als er aanvullingen of 
wijzigingen op de jaarkalender komen, wordt dit via de Social Schools App bekend gemaakt. 
 
Kaarten 
In de tijd voor kerst worden er kerstkaarten met mooie wensen geschreven. Deze kaarten worden niet in de klas 
uitgedeeld, tenzij de hele klas een kaartje krijgt. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Ook uitnodigingen van 
verjaardagsfeestjes worden daarom niet in de klas uitgedeeld. 
 
Ingangen en fietsenstalling  
De groepen maken gebruik van de verschillende ingangen van de school: 
• de honden- de konijnengroep en groep 3: de ingang bij het Kleuterplein 
• groep 4/5, 5/6 en 7/8: via de trap naar boven 

De leerlingen van De Fontein zetten hun fiets in de rekken zo ver mogelijk van de ingang van de Sportlaan 
vandaan. Op de grond is dit met de logo’s van de school aangegeven. 
De kleuters plaatsen hun fietsen in de rekken op het Kleuterplein. 
 
Kids2b, BSO en peuteropvang  
Kids2b biedt Peuter en dagopvang in het Kindcentrum. Zij zorgen ook voor de voor- en naschoolse  opvang. 
Meer informatie kunt u vinden op: http://www.kids2b.nl 
 
Klachtenregeling  
Het kan gebeuren, dat school en ouders met elkaar in conflict raken en er samen niet uitkomen. Daarvoor 
heeft de school een vertrouwenspersoon aangesteld en heeft het bestuur een klachtenregeling vastgesteld die 
voldoet aan de Kwaliteitswet.  
Vertrouwenspersoon CBS De Fontein:  Peter Edward Boer, Kaakheemlaan 1, 9791 BL Ten Boer, 050-3025262  
Vertrouwenspersoon VCPO NG: Dhr. E. van der Riet, Churchillweg 27, 9974 PA  Zoutkamp, 0595 401300  
Daarnaast is het altijd mogelijk om contact op te nemen met de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder 
Onderwijs (GCBO). Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de 
(klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.  
De adresgegevens zijn: Stichting GCBO , Postbus 82324 , 2508 EH Den Haag 
   Tel: 070 – 3861687  Fax: 070  3020836   
   E-mail: info@gcbo.nl  
 
Klasse!ouders 
Elke groep heeft een Klasse!ouder met als doel de samenwerking tussen ouders en leerkrachten te bevorderen 
en te stimuleren. De Klasse!ouder zet zich in voor de groep en helpt de leerkracht bij voorkomende 
organisatorische zaken. Via een besloten groepsapp (waar de leerkracht (en) geen deel van uit maken) is snelle 
communicatie mogelijk.  
 
Logopedie screening 
De logopediescreening op onze school wordt verzorgd door een medewerker van de GGD Groningen. Alle 
kinderen in groep 2 kunnen op aanvraag van de leerkracht of ouders gescreend worden. Ouders moeten 
hiervoor toestemming geven. Bij gesignaleerde problemen worden ouders benaderd en wordt logopedische hulp 
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geadviseerd. Als blijkt dat er logopedische begeleiding nodig is, bespreekt de logopediste met de ouders de 
vervolgstappen. 
Ook leerlingen uit andere groepen kunnen door de ouders en leerkrachten aangemeld worden voor logopedisch 
onderzoek. U krijgt bericht als de logopedist op school langs komt.  
Tevens is er op maandag de mogelijkheid om op school de  logopediste te bezoeken met uw kind. 
 
LOT (Luizen OpsporingsTeam) 
Een aantal keren per jaar, in de regel na een vakantie, controleert het Luizen OpsporingsTeam de haren van uw 
kind op ongewenst gezelschap. Op deze manier proberen we onze school luizenvrij te houden. U wordt door het 
LOT geïnformeerd in het geval er luizen/neten ontdekt zijn bij uw kind. 
Als ouder kunt u thuis meehelpen aan de bestrijding van hoofdluis door uw kind(eren) regelmatig te kammen. 
Wanneer u iets ontdekt, wilt u dit dan a.u.b. doorgeven aan de leerkracht. Het LOT kan dan actie ondernemen. 
Meer informatie vindt u op de website van de GGD (www.ggd.groningen.nl)  
 
Lunch 
Afspraken en organisatie 

• De kinderen eten samen met de leerkracht in de klas;  
• De kinderen nemen hun eigen lunch mee naar school; 
• De lunch van het kind zit verpakt in een trommel en een drinkbeker (geen pakjes);  
• De kinderen krijgen dezelfde hoeveelheid eten mee naar school, als ze thuis gewend zijn te eten; 
• De kinderen nemen drinken mee zoals: melk, water, drinkyoghurt (geen prik). 

Tijdens het eten zitten de kinderen in de kring of aan hun tafel. Het lunchen is een ontspannen moment voor de 
leerlingen en de leerkracht.  
We stimuleren de kinderen hun lunch op te eten. Wat echt niet op komt geven we mee terug naar huis, zodat u 
weet wat uw kind gegeten heeft. 
Medicatie bij kinderen  
Er zijn kinderen die tussen de middag medicatie nodig hebben. Hierover kunt u met de leerkracht afspraken 
maken. Het is de bedoeling dat de leerling de medicijnen zelf inneemt.  
 
Medezeggenschapsraad (MR)  
De medezeggenschapsraad (MR) is een organisatie die bij een basisschool bestaat uit ouders en leerkrachten. 
De MR van de CBS De Fontein kent 4 leden; 2 ouders (oudergeleding) en 2 personeelsleden 
(personeelsgeleding).  
Op dit moment zijn de onderstaande personen vertegenwoordigd in de MR: 
Vacature (voorzitter)      Roel Kremer (secretaris) 
Harmina Toolsema (leerkracht)  Ellen Jovanovic (leerkracht) 
Email: mr.fontein@vcpong.nl 
 
Mobiele telefoons 
De volgende regels gelden op De Fontein m.b.t. mobiele telefoons: 
• Mobiele telefoons blijven in principe thuis; 
• (Eventuele) mobiele telefoons worden in het telefoonbakje in de klas gelegd; 
• Mobiele telefoons mogen niet aanstaan of zichtbaar aanwezig zijn in de klas of op het plein; 
• Het maken van opnames (geluid en/of beeld) is niet toegestaan. 

Constateren wij dat de mobiele telefoon aanstaat of wordt gebruikt, dan wordt deze ingenomen en krijgt het kind 
een waarschuwing. Voor het maken van een uitzondering kunt u contact opnemen met de directie. 
 
Opleiding en nascholing 
We vinden het belangrijk dat de leerkrachten de mogelijkheden hebben om zich op individueel niveau en met 
een zekere regelmaat bij te scholen. Doelstelling van de bijscholing is altijd de kwaliteitsverbetering die we op 
onze school nastreven. 
 
Ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor aankopen die niet gesubsidieerd worden vanuit het rijk. U kunt 
daarbij denken aan uitgaven t.b.v. het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest of de slotactiviteit. U bent niet verplicht om 
de bijdrage te betalen. Dit geldt ook voor de bijdrage voor het kamp in groep 7/8, voor het schoolreisje in de 
groepen 3 t/m 6 en het kleuterfeest in de groepen 1 en 2. Uiteraard sluiten we op De Fontein geen kinderen uit 
van de activiteiten die we organiseren, maar we stellen het zeer op prijs als u betaalt.  
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Zie ook: Sociale zaken en (financiële) ondersteuning  
In het schooljaar 2020-2021 bedroeg de vrijwillige ouderbijdrage 25 euro per kind. 
De bedragen voor 2021-2022 worden in september 2020 vastgesteld in de MR. U ontvangt de rekening voor het 
schoolreisje/kamp/kleuterfeest en de ouderbijdrage via Wisc. Vooraf krijgt u hierover bericht in de weekbrief. 
Ouders die vragen hebben m.b.t. de kosten van de uitjes, kunnen bij de directeur binnen lopen. 
 
Oudercommissie (OC) 
De bedoeling van de OC is het bevorderen van de communicatie en betrokkenheid tussen ouders en school. 
Leden van de oudercommissie zijn door de organisatie in werkgroepen (Sinterklaas, Kerst, Pasen, Slotfeest, 
PR, Koningsspelen e.d.) actief betrokken bij activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd. 
Alle ouders kunnen lid worden van de Oudercommissie. Leden van de oudercommissie kennen de school en 
zijn daar nauw bij betrokken. De oudercommissie fungeert in de praktijk als werkgroepen bij schoolactiviteiten, 
als oren en ogen van de school en als klankbord voor de directie. De actieve oudercommissie heeft binnen onze 
school een belangrijke rol.  
 
Overstap dossier 
Het kan voorkomen dat een kind CBS De Fontein vroegtijdig verlaat. De school zorgt dan voor een digitaal 
overstap dossier (DOD). Het dossier is bestemd voor de school waar het kind naar toe gaat. Ouders hebben 
recht op inzage. Ook bij de overstap naar het voortgezet onderwijs wordt een DOD aangemaakt en verstuurd. 
 
Parkeren 
Het is in het belang van uw kind om de verkeerssituatie rondom de school veilig te houden. We vragen u met 
klem om zoveel mogelijk met de fiets te komen.  
 
Parnassys 
Parnassys is het administratiesysteem van de school. In Parnassys worden de adresgegevens van de kinderen, 
de toetsresultaten van CITO, de gesprekken met ouders e.d. bijgehouden. Alle ouders krijgen een inlogcode. Bij 
de directie kunt u een nieuwe code aanvragen als dat nodig is. 
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet 
beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat 
scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. 
 
Passend Onderwijs  
In principe worden alle leerlingen waarvan de ouders de grondslag van de school respecteren toegelaten. Voor 
leerlingen waarvan van tevoren duidelijk is dat ze een specifieke hulpvraag hebben, volgt een onderzoeksfase 
om te kijken of CBS De Fontein de juiste plek is voor een kind. We hebben in ons schoolondersteuningsprofiel 
(SOP) beschreven aan welke kinderen we wel en aan welke kinderen we niet de juiste zorg en begeleiding 
kunnen bieden. Voor meer informatie over passend onderwijs: website van de vereniging https://www.vcpong.nl 
 
Projectgeld 
We besteden aandacht aan acties die op een bepaald moment in de belangstelling staan. Via de weekbrief 
wordt u op de hoogte gehouden van de doelen waar we geld voor inzamelen  
 
Schoolongevallenverzekering 
De school is middels een collectieve verzekering, via Verus, verzekerd voor schoolongevallen en materiële 
schade. De verzekering dekt enkel die ongevallen en die aansprakelijkheidssituaties, die zijn veroorzaakt door 
aantoonbare nalatigheid van de school. In alle andere gevallen wordt door de verzekering teruggevallen op de 
aansprakelijkheidsverzekering van de ouders. Hierbij wordt door de verzekeringsmaatschappij verwezen naar 
het burgerlijk wetboek, waarin staat geschreven dat ouders ten alle tijden verantwoordelijk zijn voor de daden 
van hun kind. De wetgever legt de verantwoordelijkheid bij de ouders. 
Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding, ICT-devices en vervoermiddelen zijn niet meeverzekerd. 
Deze vallen meestal onder uw eigen aansprakelijkheidsverzekering. 
 
Schoolreisje, Schoolkamp en Kleuterfeest 
De kinderen uit de groepen 1/2 gaan niet op schoolreis. Voor hen wordt een kleuterfeest rondom een thema 
georganiseerd. Het kleuterfeest vindt plaats in en rond de school. 
Vanaf groep 3 gaan de groepen elk jaar op schoolreis. De bestemmingen zijn wisselend en gevarieerd. We 
streven naar een goede verhouding tussen vermaak, educatie en activiteit. 
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De school verzorgt tijdens de schoolreisjes alle tussendoortjes en de lunch. Dat betekent dat de kinderen zonder 
tas op reis gaan. In groep 7/8 gaan de leerlingen op kamp. 
 
Schooltijden en pauzes 
Schooltijden 
Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid 
uren les (normuren) vastgesteld.  

 
 
 
 

De bel gaat om 8.15 uur en om 8.20 uur beginnen de lessen. 
• ’s Morgens kunt u de kinderen van de groepen 1/2 in de klas brengen. De leerkracht ontvangt de kinderen en 

u kunt u even met uw kind bekijken waarover er gewerkt wordt of kort iets doorgeven. Daarna gaan ze 
spelen. 

• De kinderen van groep 3 kunnen aan het begin van het schooljaar ook binnengebracht worden, net als bij de 
kleuters. Na de herfstvakantie bouwen we dit af en na de kerstvakantie gaan de kinderen zelfstandig naar 
binnen als de bel gaat.  

• De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 nemen buiten op het plein afscheid van hun ouders en gaan zelfstandig 
naar binnen.  
 

Voor de kinderen is het leuk als u af en toe even een kijkje in de klas neemt. En uiteraard kunt u altijd even 
meelopen met uw kind als u iets door wilt geven aan de leerkracht of als u een afspraak wilt maken.  
Wij gaan ervan uit, dat ouders ervoor zorgen dat hun kind op tijd op school is.  
Wij maken een notitie als uw kind te laat is en indien dit regelmatig voorkomt wordt u uitgenodigd voor een 
gesprek. 

  
 Pauze leerlingen 
 Vanaf groep 3 hebben de leerlingen een kwartier pauze in de ochtend. In het half uur tussen de middag is een 

kwartier ingepland voor eten en een kwartier voor ontspannen. In de kleutergroepen hanteren we andere tijden. 
  
 Pauze van de leerkracht    

 De groepsleerkracht is tot 14.00 uur bijna aaneengesloten bij haar/zijn groep. Het hele team heeft na schooltijd 
verplicht pauze. Om die reden zijn we van 14.00 tot 14.30 uur niet bereikbaar per telefoon of voor afspraken. Na 
14.30 uur bent u van harte welkom. 
 
Schoonmaakavonden 
De school wordt dagelijks schoongemaakt door de dames van Asito.. Voor grotere schoonmaakklussen zoals 
kasten soppen, speelgoed reinigen e.d. organiseren we halverwege en aan het eind van het schooljaar een 
schoonmaakavond.  
We stellen het op prijs als alle ouders 1x per jaar meehelpen om de lokalen en gezamenlijke ruimten schoon te 
maken. Op deze manier spelen en werken de kinderen in een frisse, schone school. De schoonmaakavonden 
worden op de weekbrief aangekondigd.  
 
Schorsen en verwijderen van leerlingen 
Schorsing of verwijdering komt bijna nooit voor. Toch kan het in een enkel geval voorkomen dat een kind 
vanwege ernstig wangedrag (of wangedrag van ouders) geschorst of verwijderd wordt.  
Dit gebeurt als de veiligheid van medeleerlingen, leerkrachten of de betrokken leerling zelf niet meer 
gewaarborgd kan worden. Er kunnen drie vormen van maatregelen genomen worden: 
 
• Time-out: een verwijdering met onmiddellijke ingang, met hooguit een verlenging van 1 dag; 
• Schorsing: bij ernstiger incidenten dan wel bij herhaling van een time-out kan worden overgegaan tot een 

formele schorsing tot een maximum van 3 weken, die hooguit  2 maal verlengd kan worden; 
• Verwijdering: hiertoe wordt overgegaan als ernstige conflicten zich blijven voordoen. 
In bovenstaande gevallen worden ouders/verzorgers altijd onmiddellijk op de hoogte gebracht en er worden zo 
snel mogelijk vervolgafspraken gemaakt. Het bestuur, de leerplichtambtenaar en de inspecteur van het 
onderwijs worden geïnformeerd. De regels voor schorsing en verwijdering zijn vastgelegd in het 
Veiligheidsprotocol. Dit protocol ligt bij de directeur ter inzage. 

 Groep 1 en 2 Groep 3 t/m 8 
Maandag t/m donderdag 8.20 – 14.00 uur  
Maandag t/m vrijdag  8.20 – 14.00 uur 
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Social Schools App 
Specifieke informatie over de groep wordt via Social Schools App met ouders gedeeld. Donderdag is de vaste 
dag om informatie te delen, daarnaast worden er ook op andere dagen foto’s of momenten gedeeld. 
 
Sociale zaken en (financiële) ondersteuning  
Vanuit de gemeente Groningen en vanuit de overheid zijn er verschillende mogelijkheden voor ouders die 
tegemoetkoming nodig hebben voor de kosten die zij maken voor hun kind(eren). Hierbij kunt u denken aan een 
tegemoetkoming voor de ouderbijdrage, het schoolreisje, middelen om uw kind te laten meedoen aan culturele 
activiteiten of sport of de aanschaf van een fiets of laptop. De belangrijkste instanties zijn:  

• Stichting Leergeld www.leergeld.nl/groningen  
• Jeugd Sportfonds www.jeugdsportfonds.nl/groningen  
• Jeugd Cultuurfonds www.jeugdcultuurfonds.nl/groningen  
• Vergoeding Ouderbijdrage Schoolfonds www.gemeente.groningen.nl zoeken op VOS  

Op school zijn diverse folders verkrijgbaar bij de IB-er of de directeur. Voor de meest actuele informatie kunt u 
kijken op de website van de gemeente Groningen. www.gemeente.groningen.nl/minimaloket   
 
Sponsoring   
Op De Fontein voeren wij een terughoudend beleid m.b.t. sponsoring t.a.v. aanvaarding van materiële of 
geldelijke bijdragen. Als er t.o.v. de leerlingen bepaalde verplichtingen verbonden zijn aan de sponsoring gaan 
wij daar in geen geval op in. 
 
Stagiaires 
Wij bieden studenten de gelegenheid om hun stage bij ons uit te voeren. We houden daarbij rekening met de 
mogelijkheden en de belasting van een groep. De stagiaires komen van verschillende opleidingen. Stagiaires 
die zelf op De Fontein hebben gezeten zijn welkom op één van de andere scholen van de vereniging. 
 
Toetsen 
We nemen 2 x per jaar (in januari en in juni) vanaf groep 3 CITO-toetsen af. Welke toetsen dat zijn hangt af van 
de ontwikkeling van uw kind en wordt door school vastgesteld. De scores worden vermeld op het rapport en met 
u besproken tijdens de voortgangsgesprekken.  
De leerlingen van groep 8 doen mee met de landelijke Eindtoets. 
 
Traktaties 
Als uw kind jarig is, is er natuurlijk de mogelijkheid om te trakteren. We vragen u met klem om een gezonde keus 
te maken m.b.t. de traktatie en het extraatje voor de kinderen niet te overdrijven. 
 
Vakantierooster 2021-2022 
Zomervakantie 2021: maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus  
Eerste schooldag 2021:  maandag 23 augustus 2021 
VCPO NG verenigingsdag:  woensdag 6 oktober 2021 
Herfstvakantie 2021:   maandag 18 oktober t/m vrijdag 12 oktober 2021  
Kerstvakantie 2021/2022: maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2022 
Margemiddag 1 2022:   donderdagmiddag 10 februari 2022, kinderen vanaf 12.00 uur vrij 
Voorjaarsvakantie 2022: maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022 
Goede vrijdag 2022:  vrijdag 15 april 2022 
2 de Paasdag 2022:  maandag 18 april 2022 
Meivakantie 2022:  maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 
Hemelvaart 2022:  donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022 
Pinksteren 2022:  maandag 6 juni 2022 
Margedag 2 2022 :  dinsdag 7 juni 2022 
Margemiddag 2022:  dinsdag 21 juni 2022, kinderen vanaf 12.00 uur vrij 
Zomervakantie 2022:  maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022 
Margedagen: 
Per schooljaar kan een school een vooraf vastgesteld aantal dagen / dagdelen inroosteren die gelden als 
margedag. De kinderen zijn vrij en het team heeft de gelegenheid om onder schooltijd te werken aan 
onderwijsontwikkeling. 
Door de invoering van het 5 gelijke dagen model is de ruimte m.b.t. het geven van margedagen beperkt. 
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Woensdag 6 oktober 2021 is een Verenigingsdag voor alle leerkrachten die werkzaam zijn bij de VCPO Noord 
Groningen. De kinderen hebben dan een margedag en hebben de hele dag vrij. 
Er zijn twee margemiddagen ingepland. Op deze middagen gaan de leerkrachten aan de slag met het 
analyseren en evalueren van de toetsen, werken ze aan de rapporten en bereiden ze de voortgangsgesprekken 
voor. Er is ruimte om 1 extra dag of 2 extra middagen in te plannen. Deze ruimte reserveren we voor momenten 
waarop we deze uren plotseling nodig hebben.  
 
Vrijstelling schoolbezoek / verlof 
Door het 5 gelijke dagen model is er nu de mogelijkheid om na schooltijd afspraken te plannen. Wilt u afspraken 
met de huisarts, orthodontist of tandarts na 14.00 uur maken!  
Mocht u uw zoon/dochter in aanmerking willen laten komen voor ontheffing van de leerplicht, dan kunt u het 
aanvraagformulier 'Vrijstelling Schoolbezoek' opvragen bij de directie of downloaden via de website. Op de 
achterkant van dit formulier staat een stappenschema waaruit u kunt aflezen of er al dan geen toestemming 
verleend kan worden. De schoolleiding neemt contact met u op als dat nodig is. We wijzen u erop, dat de school 
ongeoorloofde afwezigheid altijd meldt bij de leerplichtambtenaar. Dit is verplicht. 
Wilt u de aanvraag bijtijds indienen? Vervroegde vakanties of verlenging van een weekend komen nooit in 
aanmerking voor ontheffing van de leerplicht. Dat geldt ook voor de eerste weken na de zomervakantie. 
 
Website 
Wij nodigen u van harte uit de website van de school te bezoeken. Adres: fontein.vcpong.nl Hier vindt u actuele 
informatie, nieuwsbrieven en foto's van bijvoorbeeld vieringen en andere schoolactiviteiten. Uiteraard zorgen wij 
ervoor dat er geen aanstootgevende foto’s op de website geplaatst worden. Als u er bezwaar tegen hebt, dat uw 
kind voorkomt op websitefoto’s, wilt u dat dan doorgeven aan de directie.  
 
VCPO Noord Groningen 
De VCPO NG kent een algemeen directeur met een aantal stafmedewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
bovenschoolse zaken zoals personeelszaken, financiën en huisvesting, kwaliteit van het onderwijs. De directeur 
legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De directeuren van de scholen leggen verantwoording af aan 
de algemeen directeur. 
Algemeen directeur: Simon van der Wal email: s.vanderwal@vcpong.nl 
Bezoekadres: Borgweg 46a, 9951 BG Winsum, 0595 441 733, info@vcpong.nl 
Postadres VCPO NG: Postbus 74, 9950 AB Winsum    Website: www.vcpong.nl 
 
Video-camera 
In sommige gevallen gebruiken we op school een video-camera. Hierbij denken we aan de volgende situaties: 
• observatie van een kind in de groep of op het plein (vooraf vragen we u toestemming)  
• observatie van een groep  
• professionalisering van leerkracht(en) 
Als het gaat om opnames voor onderwijsdoelen van stagiaires wordt ook vooraf uw toestemming gevraagd. 
 
Weekbrief 
Om u op de hoogte te houden van het meest recente nieuws rondom de school, krijgt u wekelijks op donderdag 
via de Social Schools App de algemene weekbrief voor de komende week per email toegestuurd. Daarop vindt u 
alle informatie over eventuele vrije dagen, bijzondere gebeurtenissen, etc. De leerkrachten houden u via de app 
op de hoogte van groepsspecifieke informatie. Zij plaatsen het berichtje over de aankomende week ook op 
donderdag. 
De MedezeggenschapsRaad en de OuderCommissie maken gebruik van de weekbrief om informatie met u te 
delen. 
De weekbrief wordt ook op de website geplaatst. We gaan ervan uit dat u de weekbrief altijd leest, want we 
geven geen losse briefjes mee, tenzij absoluut noodzakelijk. 
 
Ziekmelding 
Als uw kind ziek is, kunt u dit voor schooltijd melden via de Social Schools App. 


