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Voorwoord
Beste ouder(s) en verzorger(s),
In dit document vind je de praktische informatie van voor het schooljaar 2022/2023. Het is een
bijlage van onze schoolgids in Vensters > klik hier
De informatie in dit document wordt vastgesteld voor de zomervakantie. Via SchouderCom word je
natuurlijk op de hoogte gehouden over actuele ontwikkelingen op school. Daarnaast is ook op onze
website veel informatie te vinden.
Vertrouwen | Eigenwijs | Nieuwsgierig zijn belangrijke kernwaarden van onze school. Met deze
kernwaarden bieden wij de kinderen een vertrouwde en veilige omgeving om zich optimaal te
kunnen ontwikkelen
We wensen alle kinderen en collega’s een mooi schooljaar toe.
Met hartelijke groet, mede namens het team,
Marionne Lommen
Schoolleider OJBS de Ieme
Sanne Vulders
Teamleider OJBS de Ieme
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Ons team in schooljaar 2022/2023
Directeur/locatieleider

:

Marionne Lommen

Teamleider

:

Sanne Vulders

Intern Begeleider(s)

:

Suzanne Wouda/Renèsta Hol

Vertrouwenspersoon

:

Petra Goorts

stamgroepleiders

:

zie onderstaand schema

Leraarondersteuner
Onderwijsassistent
Administratie
ICT
Leerlingcoach

:
:
:
:
:

Marleen van Uden
Sandra Thijssen
Moniek van den Dungen
Derk-Jan van Vugt
Carla van Kessel

Inzet collega’s
Directie
Marionne Lommen (schoolleider) is maandag, dinsdag en donderdag aanwezig op school. Sanne
Vulders (teamleider) is donderdag en vrijdag op school. Indien je vragen hebt over je kind(eren),
dan vragen wij je dit in eerste instantie te bespreken met de stamgroepleider.
Intern Begeleider
Suzanne Wouda is dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig op school.
Renèsta Hol is donderdag aanwezig op school.
Stamgroepleiders
OB
Ma
Di
1-2
LEEUWEN
Annemarie
Annemarie
1-2
BEREN
Petra*
Petra
1-2
STOKSTAARTJES
Carla
Judith
Sandra als onderwijsassistente in de OB werken
*Cindy 1x in de twee weken bij de Beren

Wo
Annemarie
Petra
Judith

MB
3-4-5
3-4-5
3-4-5
3-4-5

Wo
Maaike
Lindy
Wendy
Roos/Willemi
jn

SPITSMUIZEN
VUURVLIEGEN
ZEEPAARDJES
ARA’S

Ma
Maaike/Anne
Alexandra
Wendy
Roos*

Di
Maaike/Anne
Alexandra
Wendy
Roos*

Do
Cindy
Petra
Judith

Do
Annemarie
Lindy
GJ
Willemijn

Vrij
Cindy
Petra
Carla

Vrij
Maaike
Lindy
Wendy
Willemijn/Santo
sh

Marleen zal als leraarondersteuner in de MB werken
*Willemijn zal tot januari, 4 dagen, het zwangerschapsverlof van Roos invullen. Santosh zal 1 dag invullen

BB
Ma
Di
Wo
6-7-8 BOSUILEN
Santosh
Santosh
Santosh/Kim
6-7-8 EDELHERTEN
Priscilla
Sanne
Priscilla
6-7-8 WOLVEN
Rutger
Rutger
Rutger*
6-7-8 VOSSEN
Renèsta/Laura
Renèsta
Renèsta
Kim zal 1 dag in de week extra ondersteuning geven in de BB
*Vanaf januari zal Willemijn 1x in de twee weken bij de Wolven zijn

Do
Kim
Priscilla
Rutger
Laura

Vrij
Kim
Priscilla
Rutger
Laura

Opleiden in de school
In elke groep kun je stagiaires tegenkomen. Deze komen van ROC de Leijgraaf of het Summa
College in Eindhoven. Verder heeft SAAM* een partnerschap met Fontys, en werken we samen met
de HAN en de Kempel rondom het opleiden van aankomende leraren, het “Partnerschap Opleiden
in de School” of “POS”. Naast dat studenten op de PABO de opleiding volgen is het werkveld een
belangrijke partner voor de studenten om zich te ontwikkelen tot startbekwame leraren. Wij maken
deel uit van dat partnerschap in de vorm van het keurmerk Opleiden in de School. Zodoende biedt
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SAAM* studenten de kans om kennis te maken met een rijk palet aan onderwijsconcepten. Deze
studenten worden begeleid door de leerkrachten van SAAM*, bovenschoolse basisschoolcoaches en
docenten van de PABO. Doordat studenten vanuit een reflecterende en vragende houding het
onderwijs beschouwen en nieuwe inzichten overbrengen in de SAAM* scholen, draagt Opleiden in
de School binnen SAAM* bij aan innovatie en vernieuwing.
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Ouderbetrokkenheid
Medezeggenschapsraad
Onze school heeft een betrokken medezeggenschapsraad (MR). De leden van de MR, 4 ouders en 4
collega’s, hebben zitting voor een periode van 4 jaar.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden ongeveer één keer in de zes weken plaats.
De data zijn te vinden op SchouderCom. Als je goede ideeën hebt, zaken op school signaleert of als
je iets wilt bespreken, kun je contact opnemen met een van de MR-leden.
Leden van de medezeggenschapsraad
Oudergeleding
: Bart Kablau (voorzitter), Guillaume van Liempt, Roos van Kessel
Personeelsgeleding
: Suzanne Wouda, Lindy Rijkschroeff, Annemarie van der Werff
Ouderraad
Op onze school is een enthousiaste ouderraad actief. Als ouder van een kind dat staat ingeschreven
op onze school ben je automatisch lid van de oudervereniging; een vereniging die een aantal
activiteiten (mee) organiseert. Activiteiten, die mede de sfeer op school bepalen, zoals het vieren
van Sinterklaas, Kerst en carnaval. Om deze activiteiten mogelijk te maken, is de hulp van ouders
nodig. Maar ook het inzetten van stamgroepouders en het opzetten en uitvoeren van bijvoorbeeld
de sportdag en het schoolreisje worden mede vanuit de ouderraad geregeld.
De ouderraad vergadert ongeveer 1 keer in de zes weken; de vergaderingen zijn openbaar.
Leden van de ouderraad:

Marleen van de Krogt
Dianne Heesakkers
Elle Vissers
Sabine Wijdeven
Lotte Ketelaars
Janne Wonders
Monique van Giersbergen (secretaris)
Karlijn Nouwens (voorzitter)

Regiegroep ouderbetrokkenheid
De doelstelling van de regiegroep is om met elkaar op informele wijze van gedachten te wisselen
m.b.t. ouderbetrokkenheid binnen de school. De regiegroep heeft een adviserende rol richting de
directie, het team en de medezeggenschapsraad. De klankbordgroep bestaat uit een aantal ouders,
stamgroepleiders en teamleider van de school.
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SAAM*
Onze school is onderdeel van SAAM*. SAAM* wordt gevormd door 26 scholen, zo’n 6500 kinderen
en 700 collega’s. Samen zijn wij verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen. In het document
‘SAAM* staat voor’ vind je onze uitgangspunten terug.
Onderwijs maak je samen met kinderen, ouders en collega’s. We doen actief mee in de
maatschappij en zijn oprecht nieuwsgierig naar de ander. Elke school heeft zijn eigen verbinding
met de wijk of het dorp. Iedereen is verantwoordelijk voor de hele school. Zo willen wij leren en
werken. We staan voor kind, onderwijs én kwaliteit. Bij ons mag je zijn wie je bent. We zijn wat we
zeggen en zien elkaar. We maken geen onderscheid tussen kinderen, ouders, collega’s, directeuren
en collega’s van bestuur. De mens staat centraal en niet de functie. We maken ruimte voor
ontdekken, maken, leren, onderzoek en vakmanschap. We zijn nieuwsgierig en blijven ons
ontwikkelen, individueel én collectief. We durven te twijfelen en maken keuzes. We stralen en
schitteren en zijn trots op onszelf. We hebben het lef veranderingen aan te gaan, grenzen te
verleggen en grenzen te stellen. We zien uit naar de toekomst en hebben plezier in ons werk.
Ons onderwijs deugt. Wij zijn SAAM*.

Bevoegd Gezag SAAM* = College van Bestuur = Collega van Bestuur
Edith van Montfort
Nelson Mandelaboulevard 2
5342 CZ Oss (0412) 69 1615
algemeen@saamscholen.nl

Zo werken we SAAM*
De overkoepelende ‘common principles’ (grondbeginselen) van ‘The Coalition of Essential Schools’
(CES) inspireren ons en vormen een goede spiegel voor de kwaliteit van het onderwijs binnen de
scholen van SAAM*. Het werken met deze principes vormt een verbindende leidraad tussen de
scholen. Het biedt scholen de mogelijkheid er een eigen concrete invulling aan te geven. En het
biedt ons samen de mogelijkheid onze normen te maken voor onderwijskwaliteit. SAAM* zijn we
wat we zeggen. Deze grondbeginselen vormen daarom de basis van ons SAAM* werken.
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Praktische informatie schooljaar 2022/2023
Activiteiten, inschrijving voor hulp bij activiteiten
Op onze school vinden allerlei activiteiten plaats. In het begin van het schooljaar krijgen ouders de
kans om zich in te schrijven om bij de verschillende activiteiten te helpen. Als begeleidende of
organiserende ouder.
BVL Brabants veiligheidslabel
In Noord-Brabant alleen al gaan elke dag tienduizenden kinderen op weg naar school en weer terug
naar huis. Helaas is dit niet zonder risico. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken
bij verkeersongevallen. Het is belangrijk dat kinderen veilig aan het verkeer deelnemen. Ook op
OJBS de Ieme willen we daar aan bijdragen door het geven van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid rond de school. BVL staat voor Brabants Verkeersveiligheid Label, een
parapluproject van de provincie Noord-Brabant diat gericht is op verkeerseducatie van jongeren
tussen de 4 en 18 jaar.
Communicatie
Wij communiceren met ouders via ons portaal van SchouderCom. SchouderCom is een veilig en
besloten ouderportaal waar foto’s, mededelingen, nieuwsberichten en andere informatie op een
besloten tijdlijn worden gedeeld. Minder privacygevoelige berichten kunnen door de school vanuit de
besloten tijdlijn ook direct gedeeld worden op de website.
Deze schoolapp is ons ‘hoofd’ communicatiemiddel. Wij vragen je daarom dringend om deze te
installeren op je telefoon.
Gevonden voorwerpen
Spullen die op school blijven liggen of gevonden worden op het speelplein worden op school
bewaard. Regelmatig komt er een oproep op SchouderCom om te kijken of iets van je kind
gevonden is. Overgebleven spullen gaan naar een goed doel.
Gymlessen
2 keer per week krijgen de kinderen gymles, kinderen van groep 3 tot en met 8 gaan gymmen in
sporthal De Bunders onder begeleiding van de stamgroepleider. De kinderen in de groepen 1 en 2
krijgen bewegingslessen in de speelzaal onder begeleiding van de stamgroepleider.
Je kind neemt gymspullen (kleding en schoenen) mee naar school (graag voorzien van naam!). De
kleuters gymmen voor de veiligheid met gymschoenen aan. Deze gymschoenen blijven op school.
Gymblokken:
Woensdag
10:30-12:00 Middenbouw
12:30-14:00 Bovenbouw

Vrijdag
08:30-10:00 Bovenbouw
10:30-12:00 Middenbouw

ICT
We blijven ons ontwikkelen op het gebied van ICT in de klas. Alle lokalen zijn voorzien van digitale
schoolborden en/of touchscreens.
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Jaarrooster
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

:
:
:
:
:
:
:
:

24
26
20
10
24
18
29
18

Vrije dagen
Studiedag SAAM*
Studiedagen

:
:

5 oktober 2022
21 oktober 2022 / 6 december 2022 / 1 februari 2023 / 6 en 7 april
2023 / 22 mei 2023

Vrije middag

:

23 december 2022 / 17 februari 2023 / 14 juli 2023

Festiviteiten/Activiteiten
Schoolkamp
Slapen op School
Sinterklaas
Kerstviering
Carnaval
Koningsspelen

:
:
:
:
:
:

12 tot en met 15 september
17 en 18 november
5 december
22 of 23 december
17 februari
21 april

tot en met 28 oktober 2022
december 2022 tot en met 6 januari 2023
tot en met 24 februari 2023
april 2023
april tot en met 5 mei 2023
en 19 mei 2023
mei 2023
juli tot en met 25 augustus 2023

Luizencontrole
Na iedere vakantie controleren ouders de (haren van) onze kinderen op hoofdluis. Constateer je zelf
hoofdluis bij je zoon of dochter, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan de stamgroepleider van je kind
door. Deze stuurt diezelfde dag een bericht naar de ouders van de groep met het verzoek om het
eigen kind te controleren. Dit zodat de hoofdluis zo min mogelijk kans krijgt om zich te verspreiden.
Kinderverteltafel
De kinderverteltafel is een adviesoverleg dat bestaat uit kinderen uit alle groepen. Regelmatig komen
zij bij elkaar en bespreken zij onderwerpen die ze zelf aandragen vanuit de groepen. Hierbij sluit
altijd een ouder en stamgroepleider vanuit de regiegroep ouderbetrokkenheid aan.
Schoolkamp
In het begin van schooljaar gaan de kinderen van groep 6, 7 en 8 op schoolkamp. De
stamgroepleiders van deze groepen en een aantal ouders gaan mee om dit kamp te begeleiden. Er
wordt gezamenlijk gefietst naar de locatie om daar drie dagen met elkaar door te brengen. Deze
dagen staan in het teken van groepsvorming en elkaar nog beter leren kennen.
Schooltijden en lunchen op school
Vanaf 08:15 uur mogen de kinderen binnenkomen. Kinderen komen door de hoofd-, zij- of eigen
ingang naar binnen. De stamgroepleiders staan bij de deur om kinderen te begroeten en ouders kort
te woord te staan. Jassen en tassen worden opgehangen aan de kapstok in een luizenzak of
luizencape*. Wij vragen ouders om de kinderen die met laarzen op school komen ook sloffen mee te
geven, zodat ze deze in de school kunnen gebruiken. Het eten en drinken kan bij binnenkomst op de
afgesproken plek worden neergezet. Als de kring begonnen is, worden we liever niet meer gestoord.
* Luizencapes zijn op school te koop voor € 5,00 bij Petra Goorts.
De schooltijden zijn 08.30 tot 14.00 uur de kinderen lunchen op alle dagen allemaal op school. Geef
je kind(eren) dan brood (in een broodtrommel) en drinken (in een drinkbeker) mee naar school. Zorg
ervoor dat zowel broodtrommel als drinkbeker zijn voorzien van de naam van je kind.
Wij streven naar ‘gezond’ gevulde broodtrommels. Dat betekent brood met (gezond) beleg, groenten
en/of fruit. Uitgangspunt is dat iedereen zijn eigen lunch opeet en dat als de broodtrommel niet leeg
gegeten wordt, het restant weer mee naar huis wordt genomen. Zo heb je als ouder zicht op wat je
kind eet op school.
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Verjaardagen
De verjaardagen van de kinderen worden in de stamgroep gevierd. Dit wordt gedaan zonder ouders
en zonder traktaties. We kiezen hier bewust wordt zodat het echt draait om de jarige en niet om zijn
of haar traktatie. Kinderen genieten van hun feest en in de midden- en bovenbouw van het spektakel
dat hun feestcommissie voor hen in elkaar heeft gezet.
Verzekering
Er is vanuit SAAM* een verzekering afgesloten voor alle scholen. Deze verzekering omvat enkele
belangrijke zaken zoals:
Schade/ongevallen waarbij de school aansprakelijk is. Er moet dan sprake zijn van een
verwijtbaar feit.
Kinderen zijn verzekerd tegen schade/ongevallen tijdens reizen onder schooltijd, bijvoorbeeld bij
excursies of schoolreisjes.
Ouders die in opdracht van de school reizen zijn ook verzekerd tegen schade/ongevallen.
Bij reizen naar het buitenland zijn alle kinderen, leraren en ouders verzekerd, hiervoor wordt een
aparte reisverzekering afgesloten.
Kinderen spelen en ravotten buiten en nemen soms dure spullen mee van huis naar school. Denk
daarbij bijv. aan een mobiele telefoon. Indien hier schade aan is ontstaan dan is de school niet
aansprakelijk.
Eventueel
kan
een
beroep
gedaan
worden
op
de
eigen
(WA/inboedel/kostbaarheden)verzekering of – bij verwijtbare schade door een ander kind – de WA
verzekering van de ouders.
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Schoolontwikkeling 2022-2023
Een goede school is altijd in ontwikkeling en bezig de kwaliteit van haar onderwijs
te verbeteren. Wij zijn gewend om veranderingen planmatig aan te pakken. De aanpak tot
verbetering van ons onderwijs richt zich zowel op het onderwijsinhoudelijke terrein, als op het gebied van organisatie en communicatie.
De voorgenomen ontwikkelingstrajecten van onze school staan beschreven in het schoolplan 20202024 dat een vierjarenplanning omvat.
Dit schooljaar richten we ons op de volgende onderdelen:
Team:
➢ Rekenen
➢ Jenaplan
➢ Formatief handelen
➢ FOCUS PO > grip op cruciale leerdoelen
Directie en IB (samen met de MR):
➢ Jenaplan
➢ Professionele leeromgeving
➢ Ouderbetrokkenheid
➢ Anders organiseren
➢ FOCUS PO > grip op cruciale leerdoelen
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