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”De Mr. Van Eijckschool,
 ik ben, ik beleef, ik groei”



Voor u ligt de schoolgids van de 
Mr. Van Eijckschool. De school-
gids en de kalender zijn samen-
gevoegd. U ontvangt deze gids 
omdat uw kind staat ingeschreven 
op onze school of omdat u op 
zoek bent naar een school voor 
uw kind. In deze gids is informatie 
te vinden over onze school. Wij 
vinden het ook prettig om u in een 
persoonlijk gesprek informatie te 
geven over de Mr. Van Eijckschool 
en u een rondleiding te geven 
door ons schoolgebouw. Hiervoor 
kunt u een afspraak maken met 
de directie. 

In deze schoolgids vindt u aan-
vullende informatie over o.a. het 
schoolteam, ons onderwijs, de 
vakanties, de schooltijden en 
de activiteiten. Deze schoolgids 
ontvangen alle ouders in de eerste 
week van het nieuwe schooljaar. 
Natuurlijk is ook veel informatie te 
vinden op onze website: 
www.mrvaneijck.nl 

Indien u besluit om uw kind in te 
schrijven op onze school, kunt u 
een afspraak maken met de direc-
tie. Als uw kind van een andere 
school komt, zullen wij vooraf-
gaand aan de inschrijving informa-
tie opvragen bij de vorige school. 
Tijdens het inschrijvingsgesprek 
vragen wij informatie over uw kind, 
maar ook over uzelf. Wij gebruiken 
deze informatie uitsluitend in het 
belang van uw kind. De informa-
tie wordt niet doorgegeven aan 
derden.

Vier weken voordat uw kind vier 
jaar wordt, ontvangt uw kind thuis 
een uitnodiging om naar school te 
komen. Er worden dan wendagen 
(5 dagdelen) afgesproken. Op 
deze dagen kan uw kind kennis 
maken met de groepsleerkracht, 
de medeleerlingen en de school. 
Op de dag dat uw kind vier jaar 
wordt, wordt hij definitief inge-
schreven op onze school. 

Gedurende het schooljaar hou-
den wij u op de hoogte van 
allerlei zaken door middel van 
een nieuwsbrief. Deze nieuws-
brief wordt voor elke vakantie 
per e-mail en via de Parro-app 
verzonden.

Wij hopen dat u na het lezen van 
deze schoolgids zo volledig moge-
lijk bent geïnformeerd en wensen u 
en uw kind een leuke en leerzame 
tijd op de Mr. Van Eijckschool.

Namens het team en de 
medezeggenschapsraad,

De directie

Welkom op de 
Mr. Van Eijckschool!

• We spreken in deze gids over ouders. Uiteraard is de tekst ook bedoeld voor 

de verzorgers. Daarnaast wordt in de tekst regelmatig gesproken over “hij”  

en hiervoor dient natuurlijk ook “zij” gelezen te worden. 
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Algemene informatie
Mr. Van Eijckschool
Ruimersdijk 100
3079 HK Rotterdam
Tel: 010 – 4833222

E-mail: info@mrvaneijck.nl
Website: www.mrvaneijck.nl 

Bankrekening NL45 INGB 0654 0856 33 (betalingen vrijwillige ouderbijdrage)

Het schoolbestuur:
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)
Stationssingel 80, 3033 HJ Rotterdam
Postbus 4250, 3006 AG Rotterdam
010-4537500
Website: www.rvko.nl, E-mail: info@mrvaneijck.nl
Voorzitter college van bestuur: drs. A.J.M. Groot Zwaaftink

Het team van de Mr. Van Eijckschool:
Directeur Martine van Reijen  
Adjunct-directeur Gaby Hoogenboom

Zeesterren  Claudia de Winter, Annemieke van der Hoorn 
Zeepaardjes Annemieke van der Hoorn
Reuzen Manda Schneider, Samantha van der Waart  
Kabouters Samantha van der Waart, Manda Schneider 
Groep 1/2A Tamar Udo, Esther Goudriaan
Groep 1/2B Jacqueline de Groot, Fimmyriet Tuinder
Groep 1/2C Heidi de Vrind, Nanda van der Vorm
Groep 3A Esther van de Heuvel, Susanne Kruger
Groep 3B Vivian Lagerwerf
Groep 4A Fiona van Gaal, Susanne Kruger
Groep 4B Julia van den Berg 
Groep 5A Nadia Malek, Susanne Kruger
Groep 5/6B Cindy Nouwen, Sterre Paardekooper 
Groep 6A Suus Lemmens
Groep 7A Kimberley Bourgonje
Groep 7/8B Magdalien Lachman
Groep 8B Glainys Kent, Sterre Paardekooper
Onderwijsassistenten BB Damien Peeters, Aemey Wijnbelt
Onderwijsassistenten MB Arianne van Schanke, Astrid van der
 Veeken

Lekker Fit Eke Machielsen, Jesper Kling
Intern begeleiders Jolanda Bogers, Patricia de Haan,  
 Mirjam Meijer
Conciërge Claudia de Winter, Damien Peeters 
Administratie Ellen van Buren
Schoolmaatschappelijk werk Tatjana Richards
MRT Fysiotherapie Lage Land
Logopedie Logopediepraktijk Mondiaal
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Verplichte onderwijstijd
Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 krijgen 25 uur onderwijs per week. Hiermee voldoen wij op jaarbasis aan de 
wettelijke eisen die gesteld worden aan de onderwijstijd die gegeven moet worden aan kinderen.

Schooltijden
Groep 1 t/m 8: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Inlooptijd
De schooldeuren gaan om 08.20 uur open. Om 08.30 uur wordt gestart met de lessen en dienen de kinderen 
in de klas te zijn. 

Als uw kind in groep 1/2 zit, vragen wij u iedere dag uw kind naar het klaslokaal te brengen en uw kind op het 
zijplein op te halen. 

Ouders die hun kinderen uit de groepen 3 t/m 8 komen ophalen uit school worden verzocht om buiten, op 
het schoolplein, te wachten tot de schoolbel gaat. Bij slecht weer wordt hierop een uitzondering gemaakt en 
mogen de ouders in de hal wachten tot de bel gaat. Ook vragen wij ouders van de kinderen uit de groepen 
3 t/m 8 om hun kind ’s ochtends tot aan de voordeur te brengen, waarna de kinderen zelfstandig naar hun 
eigen klaslokaal gaan. Voor de kinderen uit groep 3 maken wij tot aan de herfstvakantie een uitzondering, zij 
mogen nog wel naar binnen gebracht worden en opgehaald worden bij het klaslokaal. 
Natuurlijk mag u voor schooltijd of na schooltijd altijd even naar binnen lopen om iets met de leerkracht van 
uw kind te bespreken of om een afspraak te maken.

Vakanties en vrije dagen 2021 – 2022
Herfstvakantie maandag 18 oktober 2021 t/m vrijdag 22 oktober 2021 
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
Goede vrijdag/Pasen vrijdag 15 april 2022 t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie  maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei 2022 t/m vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren maandag 6 juni 2022
Zomervakantie maandag 11 juli 2022 t/m vrijdag 19 augustus 2022

Lesvrije dagen
Maandag 11 oktober 2021 (studiedag)
Vrijdag 24 december 2021 (extra vrije dag; deze dag sluit aan op de kerstvakantie)
Woensdag 26 januari 2022 (studiedag)
Vrijdag 8 juli 2022  (extra vrije dag; deze dag sluit aan op de zomervakantie) 
De vakanties en vrije dagen staan ook op de website vermeld.

Aangepast rooster kleuters (8.30 uur - 10.00 uur)
Vrijdag 1 juli 2022 wordt voor alle kinderen een ontbijt in de nieuwe groep georganiseerd.
Alléén de kleuters zijn deze dag om 10.00 uur vrij. 
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Pedagogisch
Op de Mr. Van Eijckschool voeden 
we kinderen met hart en ziel op 
tot verantwoordelijke mensen. 
Op deze manier dragen we onze 
katholieke identiteit uit. We zijn 
een Vreedzame School. We leren 
kinderen in een veilige sfeer veer-
krachtige mensen te worden, die 
om kunnen gaan met hun emo-
ties. Kinderen die veerkrachtig in 
het leven staan, leren om te gaan 
met dat wat op hun pad komt. 
Dit pad kunnen zij dan sterk en vol 
vertrouwen vervolgen. Bij ons op 
school ontwikkelen zij zich tot auto-
nome en authentieke mensen. 
Wij willen kinderen keuzes laten 
maken die goed zijn voor hen-
zelf, voor de ander en voor al het 
andere leven op deze planeet. Wij 
begeleiden kinderen in dit pro-
ces. We creëren binnen de school 
een fijne sfeer die rust, zorgzaam-
heid, energie en liefde uitstraalt.

Didactisch
Wij hebben als doel om ieder kind 
te laten groeien. 
Alles wat kinderen bij ons op 
school leren is bedoeld om zichzelf 
en de wereld om hen heen beter 
te begrijpen. Wij geloven in onze 
kinderen, stellen hoge eisen aan 
ons onderwijs en zorgen voor kan-
sen voor alle kinderen. We bieden 
alle leerlingen van peuterspeelzaal 
t/m groep 8 een stevige basis op 
taal en rekenen. Ieder kind is uniek 
en ontwikkelt zich op eigen tempo. 
We bieden de kinderen een rijke 
leeromgeving in de klas, in de 
school en in de omgeving van de 
school. We halen de wereld naar 
binnen, of stappen zelf de wereld 
in. Onze kinderen worden nieuws-
gierig gemaakt, verwonderd en 
geprikkeld door een divers onder-
wijsaanbod in een uitdagende 

omgeving die tevens rust en struc-
tuur biedt. 

Moderne technologie
We zetten onze moderne tech-
nologie op drie manieren in. 
Allereerst maken we onze kinderen 
digitaal vaardig; passend bij de 
huidige ontwikkelingen in onze 
moderne wereld. Daarnaast leren 
kinderen op een veilige manier 
om te gaan met (social) media. 
Wanneer kinderen digitaal gelet-
terd zijn, zullen zij o.a. veiligere keu-
zes maken op internet en kritisch 
kijken naar (digitale) informatie. 
We zetten digitale middelen ook in 
voor efficiëntie van de leertijd. Deze 
middelen ondersteunen ons bij het 
personaliseren van ons onderwijs. 

Talentontwikkeling
De kinderen op de Mr. Van 
Eijckschool worden breed opge-
leid. We bieden de kinderen naast 
de reguliere vakken ook kunst-, 
cultuur-, muziek- en sportonderwijs 
aan. Daarnaast wordt er in de 
groepen thematisch gewerkt aan 
wereldoriëntatie en burgerschap. 
We doen met ons brede onder-
wijsaanbod een beroep op de 
creatieve vaardigheden van onze 
leerlingen, we trainen doorzettings-
vermogen en stimuleren kinderen 
zichzelf te leren kennen. 

Rapportage
Op de Mr. Van Eijckschool rappor-
teren we de ontwikkeling van kin-
deren in een portfolio. Dat portfo-
lio geeft van groep 1 t/m groep 8 
het verhaal van het kind weer. Het 
kind maakt het portfolio zelf, het is 
een groeidocument, waar ze trots 
op zijn en dat groei en hoogtepun-
ten weergeeft. Hierdoor maken 
de kinderen hun eigen leerproces 
inzichtelijk.

Missie RVKO
De Rotterdamse Vereniging voor 
Katholiek Onderwijs biedt leer-
lingen hoogwaardig onderwijs 
gebaseerd op een zich continu 
ontwikkelende katholieke traditie 
en op persoonlijke en gemeen-
schappelijke betrokkenheid van 
eenieder in onze organisatie. Dit 
doen we vanuit onze kernwaar-
den: vertrouwen, verbondenheid, 
zorg, hoop, verwondering, respect 
en gerechtigheid. 

Visie RVKO

Leerlingen 
Vanuit de katholieke inspiratie krijgt 
iedere leerling de kans om uit te 
groeien tot een gelukkig mens, 
die in staat is ten volle te leven, 
met en voor anderen. Een levens-
kunstenaar die om kan gaan met 
voorspoed en tegenslag. 
We leren kinderen om verantwoor-
delijkheid te nemen voor zichzelf, 
voor anderen en voor de omge-
ving. We dragen optimaal bij aan 
een voor elke leerling goede en 
brede ontwikkeling. 

Organisatie 
We zijn een organisatie waarin 
mensen binnen een helder kader 
hun verantwoordelijkheid nemen, 
waar er ruimte is voor individu-
ele en gezamenlijke ontwikke-
ling, waar talenten tot hun recht 
komen, waar op respectvolle wijze 
wordt samengewerkt en waarin 
onze kernwaarden herkenbaar 
worden voorgeleefd. 

Omgeving 
We leveren een betekenisvolle 
bijdrage aan een betere wereld, 
waarin mensen hun kwaliteiten en 
talenten duurzaam ontwikkelen.

Waar staan wij voor
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De Vreedzame School
Wij zijn een “Vreedzame School”. 
De Vreedzame School is een com-
pleet programma voor basisscho-
len voor sociale competentie en 
democratisch burgerschap. 
De Vreedzame School streeft 
ernaar om kinderen te leren:
- Op een positieve en zorgzame 

manier met elkaar om te gaan
- Constructief conflicten op te 

lossen
- Verantwoordelijkheid te 

nemen voor elkaar en voor de 
gemeenschap

- Open te staan voor verschillen 
tussen mensen;

 
Middels De Vreedzame School 
werken wij aan de sociale veilig-
heid van alle betrokkenen van de 
Mr. Van Eijckschool, zoals opgeno-
men in ons sociaal veiligheidsplan. 
We monitoren de sociale veiligheid 
twee keer per jaar middels “Zien”.
De aandachtfunctionaris van 
de Mr. Van Eijckschool is Jolanda 
Bogers. 
De coördinator pesten en aan-
spreekpunt pesten is Nadia Malek.

Lekker Fit
De Mr. Van Eijckschool is een 
‘Lekker Fit!’ school. Dit project 
is opgezet door de gemeente 
Rotterdam om kinderen meer te 
laten bewegen en gezonder te 
laten eten en drinken. De kin-
deren op de Mr. Van Eijckschool 
krijgen drie keer per week een 
bewegingsles en in de klassen 
wordt extra aandacht besteed 
aan gezond eten. Aan alle ouders 
wordt gevraagd om hun kind 
dagelijks fruit mee te geven, dat 
in de pauze gezamenlijk wordt 
opgegeten. Bij de verjaardag van 
kinderen worden alleen gezonde 
traktaties samen opgegeten. En 
wilt u de leerkrachten trakteren? 
Ook dan graag een gezonde 
traktatie! Bij de verjaardag van 

kinderen worden alleen gezonde 
traktaties 
Op de Mr. Van Eijckschool drinken 
we alleen water. Bij aanvang van 
het nieuwe schooljaar krijgen alle 
kinderen een waterflesje (bidon), 
die zij in de klas en tijdens de gym-
les mogen gebruiken. Daarnaast 
eten we in de kleine pauze fruit en 
promoten we het eten van een 
gezonde lunch tijdens de middag-
pauze. Jaarlijks wordt een ‘Lekker 
Fit!’ week georganiseerd, waarbij 
diverse sportieve activiteiten op 
het programma staan.
Voor ouders worden activiteiten 
rondom het thema “de gezonde 
school” georganiseerd, die hierbij 
aansluiten.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Voor de buitenschoolse opvang 
werken wij nauw samen met 
Kinderopvang Mundo. Informatie 
over Kinderopvang Mundo vindt 
u op de website www.kinderop-
vangmundo.nl
Sinds 2020 verzorgt Mundo ook 
buitenschoolse opvang in ons 
schoolgebouw. 
Indien u gebruik wilt maken van 
deze opvang kunt u telefonisch 
contact opnemen met Sylvia 
Tames Perez-Gelton: 010 246 11 35. 
Of per e-mail: sylvia@kinder-
opvangmundo.nl

Achter ons schoolgebouw, 
Rekerdijk 8, is BSO de Planeet 
gevestigd, van Stichting 
Kinderopvang IJsselmonde. Ook 
zij zorgen voor- en na schooltijd 
en tijdens vakanties voor opvang 
van kinderen in de leeftijd van 4 
maanden tot en met 12 jaar van 
werkende en studerende ouders. 
De contactgegevens van de 
Planeet: 06-41625486 (telefoon) en 
bsoplaneet@skoij.nl (e-mail).
Op de website www.skoij.nl kunt u 
meer informatie vinden.  
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Het onderwijs in de groepen 
1 en 2
In de kleuterbouw van de Mr. Van 
Eijckschool werken we in hetero-
gene groepen. Dit houdt in dat kin-
deren van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar 
zijn geplaatst. Hierdoor worden de 
oudste kleuters in de gelegenheid 
gesteld om de jongste kleuters te 
helpen en kunnen de jongste kleu-
ters leren van de oudere kleuters. 
Omdat wij een Vreedzame school 
zijn, is er gedurende de dag veel 
aandacht voor het maken van 
afspraken voor een goede sfeer in 
de groep, luisteren naar elkaar en 
opkomen voor jezelf.

Kleuters leren al spelend het 
meest. Daarom vinden we het 
belangrijk dat er in onze kleuter-
groepen veel valt te spelen en te 
ontdekken. Bij de inrichting van 
de lokalen en de invulling van de 
activiteiten zorgen we voor veel 
afwisseling waarbij de kinderen 
alleen, samen, in kleine groepjes of 
samen met de juf zelf aan de slag 
gaan. 

Een belangrijk onderdeel van ons 
programma is hierbij het ‘speelwer-
ken’. Bij het speelwerken mogen 
de kinderen zelf kiezen waar zij 
willen gaan spelen en wat zij wil-
len gaan doen. Zelfstandigheid, 
betrokkenheid van binnenuit 
en het ontwikkelen in je eigen 
tempo vinden wij daarbij van 
groot belang. Alles in de klas is zo 
ingericht dat de kinderen eigen 
keuzes kunnen maken en zelf hun 
spullen kunnen pakken en oprui-
men. De leerkrachten kijken tijdens 
het spelen goed naar de kinderen 
en sluiten met vragen of door mee 
te spelen aan bij de activiteit van 
de kinderen en proberen het spel 
verder uit te breiden, waardoor de 

kinderen steeds meer weten en 
kunnen. 

Kleuters leren verder het beste als 
alles wat er gedaan wordt in de 
klas in het teken staat van een 
betekenisvol thema. Daarom wer-
ken we bij de kleuters van vakantie 
tot vakantie steeds met een ander 
thema, zoals bijvoorbeeld “hulp-
diensten”, ”winter”, ”beroepen” 
en “op reis”. In de kring bieden de 
leerkrachten een activiteit aan 
die bij het thema past. Bij deze 
activiteit werken wij aan één of 
meer leerdoelen op de ontwik-
kelingsgebieden: taal, rekenen, 
sociaal-emotionele en motorische 
ontwikkeling. Deze doelen worden 
herhaald in de verschillende hoe-
ken van de klas, zodat de kleuters 
na de kring spelenderwijs zelf meer 
ervaringen kunnen opdoen. 

Tijdens hun kleuterperiode leren de 
kinderen ook veel nieuwe woor-
den en begrippen om over de 
wereld om hen heen na te denken 
en daarover te praten. Daarom 
besteden wij in de kleutergroepen 
veel aandacht aan het vergroten 
van de woordenschat. Tijdens 
de kringmomenten maken wij 
daarbij onder andere gebruik van 
het taalprogramma “Logo 3000”. 
Logo 3000 werkt met woordweb-
ben, praatplaten en woordkaar-
ten. Deze platen sluiten ook aan 
bij de verschillende thema’s. De 
methode zorgt voor een goed 
functioneel taalaanbod, waarbij 
de woorden expliciet en spelen-
derwijs aangeboden worden. 

Het onderwijs in de groepen 
3 t/m 8
Vanaf groep 4 werken onze 
leerlingen met Snappet. Alle 
leerlingen verwerken de leerstof 

van de vakgebieden rekenen, 
taal, spelling en begrijpend lezen 
digitaal, op een Chromebook en 
op hun eigen niveau. Het beschik-
bare lesmateriaal sluit aan op de 
gebruikte lesmethode en vervangt 
de werkboeken. Snappet biedt de 
mogelijkheid om methodevolgend 
te werken en om vanuit leerdoelen 
te werken, los van de methode. 

Het leesonderwijs
Dit start al bij de kleuters. Op een 
speelse manier komen kinderen 
in de kleutertijd in aanraking met 
letters, zinnen en verhalen. In 
groep 3 wordt het lezen metho-
disch aangeboden. Dit gebeurt 
met de methode “Veilig leren 
lezen” van Zwijssen. In groep 4 en 
5 werken we met de methode 
“Estafette”. Daarnaast werken de 
groepen 4 t/m 8 met de methode 
“Nieuwsbegrip”.

In de klassen wordt het lezen 
gestimuleerd door het lenen 
van bibliotheekboeken van de 
gemeentebibliotheek en boeken 
uit onze eigen schoolbibliotheek. 
Voor de kinderen uit groep 3 
werken we met BOUW!-tutorlezen. 
BOUW! is een computergestuurd 
leesprogramma dat naast de lees-
methode gebruikt wordt. Kinderen 
uit groep 3, die daarvoor in aan-
merking komen, lezen 2 keer per 
week met een leerling uit groep 8. 
Ouders hebben de mogelijkheid 
om ook thuis met hun kind te oefe-
nen met dit programma.

Als er bij leerlingen in groep 2 
signalen zijn van mogelijke dyslexie 
worden deze kinderen gekoppeld 
aan een leerling uit groep 7 en 
gaan ze 2 keer per week samen 
lezen. 

De inhoud van ons onderwijs
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Het taalonderwijs
Wij willen de kinderen leren om 
zich op een goede wijze te kun-
nen uiten. Het leren spreken en 
luisteren naar wat anderen precies 
zeggen en daar op een goede 
manier op kunnen reageren is 
daarbij belangrijk. 
De methoden die wij hiervoor 
gebruiken is in groep 1/2 , 3 en 4 
begrijpend luisteren aan de hand 
van prentenboeken, in groep 3 
“Veilig leren lezen” en bij de groe-
pen 4 t/m 8 “Taal Actief”. Om de 
juiste spelling van de Nederlandse 
taal aan te leren gebruiken we 
dezelfde methode “Taal Actief 
spelling”. 

Het schrijfonderwijs 
Vanaf de peutergroepen tot en 
met groep 8 besteden we aan-
dacht aan de motorische ontwik-
keling, het voorbereidend schrijven 
en het schrijfonderwijs van onze 
leerlingen.
In de peutergroepen starten we 
met activiteiten die de peuters 
in de gelegenheid stellen de 
behoefte van de grove motoriek 
te ontwikkelen.

Dit wordt voortgezet in de groe-
pen 1 en 2 en daarnaast wordt er 
aandacht besteed aan de ontwik-
keling van de fijne motoriek.
Aan het eind van groep 2 zetten 
we de methode schrijfdans in en 
behandelen we enkele thema’s uit 
de methode ”Pennenstreken”. 
In groep 3 starten we met het ver-
bonden schrift. Rekening houdend 
met de onderwijsbehoeftes van 
onze leerlingen kan er in overleg 
met de leerkracht, Ib-er en de leer-
ling overgestapt worden naar het 
schrijven in blokschrift. De leerling 
schrijft tot en met groep 8 in de stijl 
die het beste bij hem past.
Vanaf groep 3 t/m 8 werken 
we structureel uit de methode 
“Pennenstreken”.

Het doel dat we beogen met 
de inzet van de methode 
”Pennenstreken” is het automa-
tiseren van het schrijven van de 
letters, zodat kinderen snel en 
leesbaar de letters, hoofdletters en 
hun verbindingen kunnen schrijven 
en een eigen handschrift kunnen 
ontwikkelen.

Het rekenonderwijs 
Wij werken met de methode 
“Wereld in getallen”. De nieuwe 
editie van Wereld in getallen biedt 
een goede balans tussen begrip, 
veel oefening en verbinding met 
de realiteit, ‘evenwichtig rekenen’. 
In de groepen 4 t/m 8 wordt veelal 
gewerkt met Snappet. Schooljaar 
21-22 zullen ook de groepen 3 
regelmatig digitaal via Snappet 
werken aan het rekenonderwijs. 

Het onderwijs in wereld-
oriënterende vakken
In de groepen 1 t/m 4 wordt het 
vakgebied wereldoriëntatie zoveel 
mogelijk geïntegreerd binnen een 
thema aangeboden. Vanaf groep 
3 wordt gewerkt met verschillende 
methoden. 
Voor biologie en natuurkunde 
gebruiken we vanaf groep 3 de 
methode “Natuniek”. Vanaf groep 
4 krijgen de kinderen ook geschie-
denis. Wij werken daarbij met de 
methode “Speurtocht”. Vanaf 
groep 5 krijgen de kinderen ook 
aardrijkskundelessen aangeboden. 
Wij gebruiken hierbij de methode 
“De blauwe planeet”.

Daarnaast willen we de kinderen 
leren om op een veilige manier 
aan het verkeer deel te nemen. 
Voor de verkeerslessen gebrui-
ken de groepen 3 en 4 materiaal 
van Veilig Verkeer Nederland: 
“Rondje verkeer”. De groepen 5 
en 6 gebruiken “Op voeten en 
fietsen” en de groepen 7 en 8 de 
“Jeugdverkeerskrant”. 

Engels
De kinderen in de groepen 7 en 
8 krijgen Engelse les. De methode 
die gebruikt wordt is “Hello World”.
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Het onderwijs in sociale  
vorming, levensbeschouwing 
en burgerschap 
Het is onze dagelijkse taak er 
voor te zorgen dat er een goed 
pedagogisch klimaat heerst in de 
klas. Om dit te bereiken en om 
kinderen te onderwijzen in sociale 
vorming en burgerschap worden 
er wekelijks lessen gegeven uit het 
programma van “De Vreedzame 
School”. 

Voor de levensbeschouwelijke 
vorming gebruiken wij vanaf groep 
4 de methode “Hemel en aarde”. 
Schoolbreed wordt er aandacht 
besteed aan de katholieke 
feesten, zoals Kerstmis, Pasen en 
Pinksteren.  

Het bewegingsonderwijs
De Mr. Van Eijckschool is een 
‘Lekker Fit!’ school. Dit houdt in, 
dat de kleuters twee keer per 
week en de kinderen van groep 3 
t/m 8, drie keer per week gymles 
krijgen van een vakkracht gym. 
Daarnaast worden er in de klassen 
lessen gegeven om de kinderen 
het belang van een gezonde 
levensstijl bij te brengen.  

Naast de gymlessen worden er op 
de Mr. Van Eijckschool ook dans-
lessen en zwemlessen gegeven. 
De groepen 6 krijgen het eerste 
halfjaar wekelijks een uur zwemles 
en de kinderen uit de groepen 5 
krijgen het tweede halfjaar weke-
lijks een uur zwemles. De kinderen 
gaan dan onder begeleiding 
van de groepsleerkracht met een 
schoolbus naar het zwembad 
‘IJsselmonde’.

Wij beschikken over een kleine 
speelzaal, waar gymlessen voor 
de kleuters, danslessen en Rots & 
Water gegeven wordt. Achter ons 
schoolgebouw is een gemeen-
telijke gymzaal, waar de groe-

pen 3 t/m 8 gebruik van maken. 
Gepaste kleding en schoeisel zijn 
bij de bewegingslessen verplicht. 
Daarnaast vragen we u om de 
haren van uw kind vast te maken 
en sieraden thuis te laten wanneer 
de kinderen gymles hebben. 

Het ICT onderwijs
Een belangrijke taak van leer-
krachten op de Mr Van Eijckschool 
is het klaarstomen van de leer-
lingen om te functioneren in de 
maatschappij van de toekomst. 
De arbeidsmarkt, waarin onze leer-
lingen werkzaam zullen zijn, vergt 
specifieke vaardigheden. Deze 
zogenoemde 21ste-eeuwse vaar-
digheden willen wij onze leerlingen 
o.a. bijbrengen door de inzet van 
digitale leermiddelen. In de onder-
bouw komen de leerlingen via 
onze Beebot robotjes spelenderwijs 
in aanraking met de basisbeginse-
len van het programmeren. 

Thematisch werken
Schooljaar 2021-2022 starten we 
schoolbreed aan het werken 
met thema’s, dit doen we om 
ons onderwijs betekenisvoller en 
leuker te maken voor onze kinde-
ren. We willen verbinding creëren 
tussen de verschillende vakge-
bieden, jaargroepen en ook het 
samenwerken binnen de school 
bevorderen.          
Een thema duurt van vakantie tot 
vakantie. Middels de nieuwsbrief 
wordt u op de hoogte gehouden 
van de thema’s.
 
Kunstzinnige vorming
De leerlingen krijgen kunstlessen 
op school. Door kunstzinnige oriën-
tatie maken kinderen kennis met 
en krijgen waardering voor kunst-
zinnige en culturele aspecten in 
hun leefwereld. Ze leren daarnaast 
zichzelf te uiten op creatieve en 
kunstzinnige wijze.

Muzikale vorming
Onze school doet mee aan 
het project IKEI (Ieder Kind Een 
Instrument) van de SKVR. Dit houdt 
in dat muziekdocenten van de 
SKVR wekelijks lesgeven aan alle 
kinderen van groep 1 t/m 7 op de 
volgende onderdelen: zingen in 
de klas, voorbereidend instrumen-
taal onderwijs en het bespelen 
van een muziekinstrument (gitaar 
of viool).

Dans
Onze interne cultuur coördinator 
(ICC-er) heeft in samenwerking 
met de SKVR een doorlopende 
leerlijn dans ontwikkeld voor de 
hele school. Alle kinderen krijgen 
één keer per week dansles, gege-
ven door een vakdocent van de 
SKVR.

Techniek
In groep 8 krijgen de leerlingen 
techniek van een vakdocent. 
Techniek is speciaal gericht op de 
doorlopende leerlijn. Van proefjes, 
tot constructies en smart techno-
logies; alle technieken komen aan 
bod, die van nu, maar ook die van 
de toekomst! In de lessen wordt 
aangesloten op de kerndoelen 
taal.

Excursies 
Jaarlijks terugkerende activiteiten 
zijn bezoeken aan o.a. kindermu-
seum Villa Zebra, de kinderboer-
derij, de Doelen (IKEI concert), de 
‘mini Final’ en ‘de Final’. Er wordt 
deelgenomen aan vrijwel alle 
schoolsporttoernooien op woens-
dagmiddag. Jaarlijks organiseren 
we een sportdag en gaan alle 
kinderen op schoolreis. In groep 8 
gaan de kinderen op schoolkamp. 
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De Mr. Van Eijckschool maakt deel 
uit van de Rotterdamse Vereniging 
voor Katholiek Onderwijs (RVKO). 
Een vereniging met 66 katholieke 
basisschoollocaties in Rotterdam 
en omstreken.
Elke school van de RVKO wordt 
ondersteund door een boven-
schools directeur, die regelmatig 
contact heeft met de directie en 
indien nodig met het team van de 
school. 
De directeur is verantwoordelijk 
voor de dagelijkse gang van 
zaken op school.

Interne organisatie
Onze peuterspeelzaal, Peuter van 
Eijck, is voor kinderen van 2 tot 4 
jaar. Wij hebben drie groepen: 
de Reuzen, de Kabouters en de 
Zeesterren 
De basisschool is voor kinderen in 
de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De 
school is in 8 leerjaren verdeeld, 
groep 1 t/m 8. De klassen zijn in 
bouwen gegroepeerd:
De peuterspeelzaal en de groe-
pen 1/2 vormen samen de 
onderbouw.
De groepen 3, 4 en 5 vormen 
samen de middenbouw.
De groepen 6, 7 en 8 vormen 
samen de bovenbouw.

Onderwijsmodel
De Mr. Van Eijckschool hanteert 
een leerstofjaarklassensysteem. 
Dit onderwijsconcept biedt de 
leerstof geordend per leerjaar 
aan. De methodiek gaat uit van 
duidelijk omschreven leerdoelen, 
waarbij door de leerkrachten extra 
zorg en aandacht wordt besteed 
aan de diverse niveaus van 
leerlingen. Er wordt gewerkt met 
groepshandelingsplannen, waarbij 

rekening wordt gehouden met 
verschillende mogelijkheden van 
de kinderen. De leerkracht wordt 
hierbij ondersteund door de intern 
begeleider.

Groepsindeling
Wij proberen zoveel mogelijk met 
homogene groepen te werken, 
dat wil zeggen dat kinderen van 
dezelfde leeftijd bij elkaar in de 
groep worden geplaatst. Omdat 
er niet in ieder leerjaar evenveel 
kinderen zijn, hebben wij naast de 
parallelgroepen ook een groep 
5/6 en een  groep 7/8. Onze kleu-
tergroepen zijn standaard combi-
natiegroepen 1/2.

De groepsgrootte wordt bepaald 
door het aantal aanwezige kin-
deren per leeftijdsgroep en het 
aantal beschikbare leerkrachten. 
We streven naar een gemiddelde 
groepsgrootte van ongeveer 25 
leerlingen.

De organisatie van ons onderwijs
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Personeel
Bij ons op school komt u de volgende mensen tegen:

Conciërge draagt o.a. zorg voor technisch- en huishoudelijk 
 onderhoud en het telefoonverkeer.

Administratief medewerker verzorgt o.a. de leerling administratie en heeft daarnaast overige 
administratieve werkzaamheden. 

Voorschoolassistent is verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in de peuterspeelzaal 
en eerste aanspreekpunt voor de ouders.

Groepsleerkracht             is verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep en eerste  
aanspreekpunt voor de ouders.

Onderwijsassistent verricht onderwijsinhoudelijke en verzorgende taken ter ondersteuning 
van de groepsleerkracht.

Intern begeleider coördineert en bewaakt de leerlingenzorg op school en begeleidt/
coacht de leerkrachten in die zorg.

 Heeft een aanvullende onderwijskundige rol op beleidsniveau.

(Adjunct-)Directeur zorgt voor onderwijskundige en inhoudelijke (bovenschoolse) zaken.  
Is verantwoordelijk voor de dagelijkse praktijk en is aanspreekpunt  
voor de ouders.

Schoonmaakpersoneel verzorgt dagelijks tussen de middag en na schooltijd de schoonmaak 
van het gebouw.

Medewerker ouderbetrokkenheid is aanspreekpunt voor ouders. Houdt zich bezig met educatief  
partnerschap, o.a. door het organiseren van activiteiten. 

Logopedist behandelt kinderen met problemen op het gebied van spraak, taal  
en stemgebruik. 

Schoolmaatschappelijk werker biedt hulp en ondersteuning aan ouders en kinderen. Ouders kunnen 
een afspraak maken via school.

Oefentherapeut behandelt kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand. 

Vakdocenten  verzorgen de activiteiten tijdens de lessen kunst, cultuur en 
bewegingsonderwijs.
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Stagiaires
De Mr. Van Eijckschool is een oplei-
dingsschool. Esther van de Heuvel 
is onze schoolopleider. Wij hebben 
voornamelijk stagiaires van pabo 

Thomas More. De stagiaires geven 
geregeld lessen aan leerlingen van  
onze school. De groepsleerkracht 
is dan hun mentor. In sommige 

gevallen is er sprake van een LIO-
stagiaire. Deze leraar in opleiding 
staat na verloop van tijd zelfstan-
dig voor een groep. 
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Passend Onderwijs 
Elk kind heeft recht op goed 
onderwijs, ook kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben.
Sinds 1 augustus 2014 hebben alle 
scholen een zorgplicht. Dat houdt 
in dat scholen ervoor moeten 
zorgen dat elk kind een passende 
onderwijsplek krijgt, ook als dui-
delijk is dat er voor een kind extra 
ondersteuning nodig is. Dat moet 
geregeld worden voor kinderen 
die al op school zitten, maar ook 
voor ‘nieuwe’ kinderen die aange-
meld worden. Kan de school zelf 
geen passende onderwijsplek bie-
den, dan wordt gekeken naar een 
andere school die de gewenste 
ondersteuning wel kan bieden. Dit 
kan ook een school voor speciaal 
basisonderwijs zijn.

De Mr. Van Eijckschool voldoet aan 
de door het samenwerkingsver-
band vastgestelde basisondersteu-
ning. Deze is voor alle basisscholen 
gelijk. Aanvullend op de basis-
ondersteuning kunnen scholen ook 
extra vormen van ondersteuning 
bieden. Het totale aanbod van 
ondersteuning is vastgelegd in ons 
school ondersteuningsprofiel, te 
weten: 

Schoolgericht maatschappelijk 
werk
Tatjana Richards is de aan onze 
school verbonden schoolmaat-
schappelijk werkster. Zij is op 
dinsdag aanwezig op de Mr. 
Van Eijckschool. Een aanmelding 
voor schoolmaatschappelijk werk 
gebeurt altijd in overleg met de 
intern begeleiders. Zij vullen een 
aanmeldformulier in met daarin de 
hulpvraag geformuleerd. Kinderen 
kunnen via hun leerkracht een 
gesprek aanvragen.

Jeugdgezondheidszorg
Leerlingen worden niet meer 

automatisch door de schoolarts 
opgeroepen voor onderzoek in het 
schooljaar voor ze naar groep drie 
gaan. Als u zelf vragen heeft over 
bijvoorbeeld de gezondheid of het 
gedrag van uw kind kunt u een 
afspraak maken met Ellen de Gier, 
onze schoolverpleegkundige.
Een paar keer per jaar houdt zij 
spreekuur op onze school. 

Logopedie
Eenmaal per schooljaar komt er 
een logopediste een groot deel 
van de leerlingen van groep 1 
en 2 screenen. Het doel is een 
vroegtijdige signalering van 
spraak- taal- en stemproblemen. 
De leerkrachten geven door welke 
kinderen voor deze screening in 
aanmerking komen en ouders 
worden hiervan schriftelijk op de 
hoogte gesteld. Ouders moeten 
ook toestemming geven voor deze 
screening. De uitslag van deze 
screening wordt door de leer-
kracht van uw kind met u bespro-
ken. Mocht het zijn dat voor uw 
kind logopedische behandeling 
nodig is, dan krijgt u een verwijs-
brief mee voor de huisarts en hij 
verwijst u dan weer door naar een 
praktijk voor logopedie. 
Er is een nevenvestiging van 
Logopediepraktijk Mondiaal in ons 
schoolgebouw gevestigd. 

Zorgplan Motoriek
Op school werken wij met het 
“Zorgplan Motoriek”. De moto-
rische ontwikkeling bij kleuters is 
een ontwikkeling die voortkomt 
uit de aanleg van het kind en de 
stimulans die het kind uit de omge-
ving krijgt. De leerkrachten van 
de kleutergroepen zijn geschoold 
in het signaleren van ontwikke-
lingsachterstanden bij kleuters. 
Tweemaal per jaar vindt er een 
observatie van de motoriek plaats. 
De kinderen die dan opvallen, 

worden spelenderwijs nogmaals 
bekeken. Indien een kleuter ver-
volgens in aanmerking komt voor 
nader onderzoek wordt dit met 
de ouders besproken. De ouders 
moeten dan toestemming geven 
en mogen bij het onderzoek op 
school aanwezig zijn. Als 
kinderen in aanmerking 
komen voor behandeling, 
kan dit op school 
plaats vinden.

Uw kind, onze zorg
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De leerkracht blijft op de hoogte 
van de ontwikkeling en kan daar 
het onderwijs op richten.

Rots en Water training
Het Rots & Water programma 
kan worden beschouwd als een 
weerbaarheidsprogramma, maar 
dan één die zich onderscheidt 
van andere programma’s door zijn 
meervoudige doelstelling en het 
bredere pedagogische perspec-
tief waarbinnen de training van 
weerbaarheid samengaat met de 
ontwikkeling van positieve sociale 
vaardigheden. Weerbaarheid en 
solidariteit, rots en water, worden in 
balans gepresenteerd en getraind. 
De training Rots en Water is een 
onderdeel van onze leertijd in de 
groepen 3 t/m 8, maar wordt inci-
denteel ook gegeven in de kleu-
tergroepen (‘Kiezel & Druppel’). 

Uw kind aanmelden op een 
school?
Voor aanmelding van uw kind op 
de Mr. Van Eijckschool gelden de 
volgende regels:
• Ouders moeten hun kind mini-

maal 10 weken voordat het kind 
zou moeten starten schriftelijk 
aanmelden.

• Aanmelden van kinderen kan 
pas vanaf 3 jaar en gebeurt 
schriftelijk op school, nadat hier-
voor een afspraak is gemaakt 
met de directie. Dit kan telefo-
nisch of door het invullen van 
een aanmeldformulier op de 
website van de school.

• Ouders moeten bij de aanmel-
ding ook aangeven of het kind 
bij meerdere scholen is aange-
meld, en zo ja, welke de eerste 
school van aanmelding is. 

• Als de school een aanmelding 
ontvangt, nodigt de directie de 
ouders uit voor een gesprek.

• De school neemt binnen 6 
weken na aanmelding een 
besluit over de toelating. Bij 
uitzondering kan deze periode 
verlengd worden tot 10 weken, 

bijvoorbeeld als de school nader 
onderzoek wil doen dat langer 
duurt. 

• Wanneer na 10 weken nog geen 
beslissing is genomen over de 
juiste onderwijsplek en het kind 
de toelatingsleeftijd voor het 
onderwijs heeft bereikt, wordt 
het kind (tijdelijk) geplaatst en 
ingeschreven.

Informatie voor de school
Bij het zoeken naar een passende 
onderwijsplek is het belangrijk 
dat ouders aan de school zoveel 
mogelijk informatie geven over 
hun kind, ook gegevens over (te 
verwachten) beperkingen in de 
onderwijsdeelname. Soms zal de 
school aan de ouders aanvullende 
gegevens vragen of aangeven 
dat er nader onderzoek nodig 
is. Voor dat onderzoek moeten 
ouders toestemming geven. 
Het is heel belangrijk dat ouders 
en school samen optrekken in het 
vinden van een passende school 
voor het kind. Er is vaak veel 
informatie beschikbaar over een 
kind. Door in openheid informatie 
met elkaar te delen, is de kans het 
grootst dat een passende school 
voor het kind gevonden kan 
worden.

Extra ondersteuning
Het is belangrijk dat de school alle 
belangrijke informatie krijgt, want 
het is de school die bepaalt of 
een kind al dan niet extra onder-
steuning nodig heeft. Het school 
ondersteuningsprofiel van de 
school vormt daarbij het uitgangs-
punt. Kan de Mr. Van Eijckschool 
zelf geen passende onderwijsplek 
bieden, dan wordt gekeken naar 
een andere school, bij voorkeur 
binnen het samenwerkingsver-
band, die de juiste ondersteuning 
kan bieden. Onder een andere 
school wordt ook een school 
voor het speciaal (basis)onderwijs 
verstaan.

Beslissing van de school
De school beslist dus uiterlijk bin-
nen 10 weken of de aanmelding 
in behandeling wordt genomen, 
het kind extra ondersteuning nodig 
heeft, het kind wordt ingeschre-
ven en toegelaten, het kind wordt 
geweigerd of dat er sprake is van 
een geschil. De ouders worden 
hierover schriftelijk geïnformeerd.

Als de school wel de 
passende ondersteuning 
kan bieden als een kind 
ondersteuning nodig 
heeft, dan wordt 
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samen met de ouders een ont-
wikkelingsperspectief opgesteld. 
Hierin staat beschreven naar welke 
onderwijsdoelen gestreefd wordt, 
en de onderbouwing daarvan. 
Tevens wordt hierin beschreven 
welke ondersteuning en begelei-
ding het kind nodig heeft en hoe 
die wordt aangeboden.

Indien de ondersteuning die het 
kind nodig heeft niet past binnen 
het ondersteuningsprofiel van de 
school, de school het kind geen 
passend onderwijsprogramma kan 
bieden, of plaatsing een oneven-
redige belasting is voor de school, 
kan de school het kind weigeren. 
In deze situatie heeft de school 
wel een zorgplicht. De school mag 
alleen weigeren als de school een 
andere school gevonden heeft die 
wel een passend onderwijsaanbod 
kan bieden en die het kind ook 
kan en wil plaatsen. Onder een 
andere school kan ook een school 
voor speciaal (basis)onderwijs ver-
staan worden. Hierover zal overleg 
plaatsvinden tussen de ouders en 
de school.

Als ouders het niet eens zijn met 
het besluit van de school om de 
inschrijving en toelating te wei-
geren, of met de andere school 
die wordt voorgesteld, kunnen 
ouders hiertegen bezwaar maken 
bij het schoolbestuur van de 
school of het geschil aanhangig 
maken bij de landelijke Tijdelijke 
Geschillencommissie Toelating 
en Verwijdering. Tegen het besluit 
van de school om de aanmelding 
niet in behandeling te nemen kan 
alleen bezwaar gemaakt worden  
bij het schoolbestuur van de school. 

Speciaal (basis)onderwijs
Voor scholen voor speciaal (basis)
onderwijs verloopt het aanmel-
dingstraject via het samenwer-
kingsverband waar de school toe 
behoort. Het samenwerkingsver-
band geeft vanaf 1 augustus 2014 
zogenaamde toelaatbaarheids-

verklaringen af voor het sbo en so 
(cluster 3 en 4). Zonder deze ver-
klaring kan een sbo- of so-school 
een leerling niet aannemen. 
Alleen basisscholen of zorginstellin-
gen kunnen een kind aanmelden 
bij de toelatingscommissie van het 
samenwerkingsverband. Ouders 
kunnen zelf geen toelaatbaar-
heidsverklaring aanvragen, maar 
kunnen voor vragen natuurlijk wel 
terecht bij het samenwerkingsver-
band (www.pporotterdam.nl).

Wanneer geldt de zorgplicht 
niet?
De zorgplicht en de trajectplicht 
gelden niet als de school of de 
groep waar het kind voor wordt 
aangemeld ‘vol’ is. In ons school 
ondersteuningsprofiel staat 
beschreven wanneer wij geen 
leerlingen meer in een groep  
kunnen plaatsen.
Ook geldt de zorgplicht niet wan-
neer ouder(s)/verzorger(s) des-
gevraagd de grondslag van de 
school weigeren te respecteren. 
Het gaat hier niet alleen om de 
religieuze grondslag of levens-
beschouwelijke identiteit van de 
school, maar ook om de onderwijs-
kundige grondslag.
Tenslotte is de zorgplicht niet van 
toepassing bij aanmelding voor 
cluster 1 (visuele beperkingen) en 
cluster 2 instellingen (gehoor- en 
communicatieve beperkingen). 
Deze instellingen maken geen deel 
uit van het samenwerkingsverband 
passend onderwijs en hebben een 
eigen toelatingsprocedure.

Onderwijsconsulenten
Wanneer er sprake is van plaat-
singsproblematiek van een (leer-
plichtige) leerling met extra onder-
steuningsbehoefte of wanneer 
ouder(s)/verzorger(s) en/of school 
problemen ervaren met betrekking 
tot het handelingsdeel van het 
ontwikkelingsperspectief (OPP) kan 
een beroep worden gedaan op 
een onderwijsconsulent  
(www.onderwijsconsulenten.nl)

PPO (primair passend  
onderwijs) Rotterdam
Postbus 22171 
3003DD Rotterdam
010-3031400
info@pporotterdam.nl
schoolcontactpersonen (scp): 
Els van Leeuwen groep 1 t/m 3, 
Marloes van Westrenen groep  
4 t/m 8.

”De Mr. Van Eijckschool,
 ik ben, ik beleef, ik groei”
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Inleiding
Wij vinden het als school erg 
belangrijk om goed contact te 
hebben met u als ouder. Een goed 
contact tussen ouders en school 
bevordert de schoolontwikkeling 
van kinderen. Wij informeren u 
niet alleen over alle belangrijke 
gebeurtenissen op school, maar 
ook over het wel en wee van uw 
kind. Wij zouden het erg fijn vinden 
als u ons van belangrijke gebeurte-
nissen thuis op de hoogte houdt.
We vinden het belangrijk dat we 
wederzijdse betrokkenheid kunnen 
realiseren: enerzijds betrokken-
heid van de school en anderzijds 
betrokkenheid van u als ouder. Op 
deze wijze werken we samen aan 
het creëren van optimale omstan-
digheden voor de ontwikkeling en 
het leren van uw kind. We spreken 
dan van educatief partnerschap.

Educatief partnerschap
Op onze school hebben we een 
medewerker ouderbetrokkenheid, 
Claudia de Winter, die zich o.a. richt 
op educatief partnerschap. Zij zet 
zich in voor met name de ouders, 
maar ook voor de kinderen van de 
Mr. Van Eijckschool. Ze organiseert 
verschillende ouderactiviteiten 
waarbij u in contact kunt komen 
met andere ouders. Een gezellige 
en leerzame ontmoeting tussen 
ouders vinden wij belangrijk, samen 
kun je immers meer bereiken dan 
alleen. Ook wordt geholpen bij de 
onderwijskundige ondersteuning die 
ouders hun kinderen kunnen geven 
om op die manier de schoolpres-
taties van hun kind te bevorderen. 
Een onderdeel daarvan is het uitle-
nen van educatieve gezelschap-
spelletjes, die ouders samen met 
hun kind(eren) kunnen spelen.

Loopbaan Oriëntatie  
Begeleiding (LOB)
LOB is onderdeel van het 
Nationaal Programma Rotterdam 
Zuid. In het programma werken 
het Rijk, de gemeente, onderwijs-
besturen (RVKO), bedrijfsleven, 
zorginstellingen en woningcorpo-
raties aan een beter perspectief 
voor bewoners in Rotterdam-Zuid. 
Het LOB-programma sluit aan bij 
de leefwereld van kinderen vanaf 
groep 7. De kinderen maken op 
een praktische manier kennis met 
studierichtingen en beroepen in 
de zorg, haven en techniek. Ze 
gaan op excursie naar de haven, 
gaan op bliksemstages en expe-
rimenteren bij evenementen of 
workshops. Door deelname aan 
dit programma proberen we de 
kinderen te laten ervaren waar ze 
aanleg voor hebben en hen een 
actueel beeld te laten vormen 
van de verschillende mogelijk-
heden (beroepen) die er zijn, 
waardoor we de kansen van onze 
leerlingen op een toekomstige 
baan willen vergroten. 

Samen Leren
‘Samen Leren’ is een methode 
van Bureau Frontlijn voor bege-
leiding aan huis voor ouders van 
kinderen uit groep 1 t/m 4 van de 
basisschool. Het doel van ‘Samen 
Leren’ is om de schoolprestaties 
van de kinderen te verbeteren. Dit 
wordt bereikt door ouders vaardig-
heden aan te leren om vanuit huis 
hun kind te stimuleren. Dit creëert 
betere ontwikkelingskansen in de 
toekomst. Naast de school, heb-
ben de ouders immers een cruci-
ale rol in de ontwikkeling van hun 
kind!
Ouders maken zich concrete 

vaardigheden eigen door uitleg, 
oefenen en reflectie. Op deze 
manier verbetert ‘Samen Leren’ 
de thuisbetrokkenheid, samenwer-
king met de school en opvoed-
vaardigheden van ouders. Binnen 
het traject vindt op school een 
gesprek plaats met de ouder(s), 
de begeleider van ‘Samen Leren’ 
en de leerkracht. Ouders die 
gebruik willen maken van dit pro-
ject kunnen zich aanmelden via 
de medewerker ouderbetrokken-
heid van de school.

Activiteitencommissie
Uw hulp en betrokkenheid bij aller-
lei activiteiten in en om de school 
is ook belangrijk. Buiten het feit dat 
uw kind ervan geniet als u op enige 
manier bij de school betrokken 
bent, is het ook zo dat wij uw hulp 
hard nodig hebben bij het orga-
niseren van verschillende activi-
teiten. Mogen we ook op uw hulp 
rekenen? U kunt u aanmelden bij 
Claudia, onze medewerker ouder-
betrokkenheid. Dit kan ook per 
e-mail: claudia.dewinter@rvko.nl

Medezeggenschapsraad
De Mr. Van Eijckschool heeft een 
actieve medezeggenschapsraad 
(MR). De belangrijkste taak van 
de MR is het meedenken over en 
het bewaken van de belangen 
van ouders en leerkrachten bij de 
uitvoering van het onderwijsbeleid 
op de school. De MR bestaat uit 
3 vertegenwoordigers vanuit het 
team die door het team worden 
gekozenen 3 vertegenwoordi-
gers vanuit de ouders die door 
de ouders worden gekozen. De 
zittingstermijn van een MR-lid is 
vier jaar en met ingang van het 
nieuwe schooljaar wordt zowel 

Ouders en school,  
een belangrijke samenwerking

”De Mr. Van Eijckschool,
 ik ben, ik beleef, ik groei”



december

2021

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31

Kerstviering

Kerstvakantie

Sinterklaasviering

Start vakantie

Kerstvakantie

Zwemtoernooi

Basketbaltoernooi

KerstvakantieKerstvakantie

     

Kerstvakantie

48

49

50

51

52

”De Mr. Van Eijckschool,
 ik ben, ik beleef, ik groei”



vanuit het team als vanuit de 
ouders één nieuw lid gezocht. De 
huidige leden van de MR zijn van-
uit de ouders:Marieke de Quant 
– voorzitter (moeder van Pieter en 
Thomas) en Milly Koeiman (moe-
der van Yoyo) en vanuit het team: 
Nadia Malek en Esther van den 
Heuvel. Zes keer per jaar verga-
dert de MR over verschillende 
beleidsmatige en organisatorische 
zaken. De MR praat en beslist mee 
over diverse onderwerpen, zoals 
het schoolplan, protocollen, de 
schoolgids, de ouderbijdrage en 
activiteiten voor ouders en kin-
deren. De MR heeft twee eigen 
e-mailadressen:  
mr@mrvaneijck.nl en voor ouders: 
mr.mrvaneijck@gmail.com

Informatiemomenten
Voor een goede samenwerking 
tussen ouders en school, vinden 
wij het ook belangrijk dat u op 
de hoogte bent van wat er in de 
school gebeurt en hoe het met uw 
kind gaat. Als er dingen onduide-
lijk zijn of als u vragen heeft, kunt 
u natuurlijk altijd terecht bij de 
leerkracht van uw kind. Daarnaast 
hebben we verschillende, vaste 
momenten waarop we u als ouder 
willen informeren en/of met u in 
gesprek willen gaan.

De website
Op onze website www.mrvaneijck.
nl vindt u algemene informatie 
over de school.

Schoolapp
Wij maken gebruik van Parro. Dit 
is een schoolapp, waarbij ouders 
gekoppeld staan aan de leer-
kracht van hun kind. Leerkrachten 
gebruiken de app om ouders te 
informeren over allerlei zaken, 
zoals bijvoorbeeld het huiswerk, 
een gymles die niet doorgaat, etc. 
Ook worden er foto’s gedeeld 
over activiteiten die op school 

plaatsvinden. De planning van 
de rapportgesprekken wordt ook 
geregeld via de Parro app, ouders 
kunnen zelf intekenen op een dag 
en tijd die hen het beste uitkomt.

Kennismakingsgesprek
Ouders moeten hun kind in han-
den geven van een leerkracht, 
die ze soms slechts ‘uit de wandel-
gangen’ of van verhalen kennen. 
Een fatsoenlijk startgesprek en een 
kennismaking aan het begin van 
het jaar met de groepsleerkracht 
vinden wij dan ook belangrijk. 
Het startgesprek kan bijvoorbeeld 
gaan over wat uw kind wil leren in 
het komende jaar, welke uitdaging 
u ziet voor uw kind en welke kan-
sen op cognitief of intellectueel 
gebied de leerkracht van uw kind 
verwacht in de komende periode. 
Tijdens dit startgesprek kunnen ook 
eerdere afspraken uit het leerling-
dossier besproken worden.

De rapportgesprekken (portfolio’s) 
De kleuters krijgen ten minste 4 
x tijdens hun kleuterperiode een 
rapport. Het eerste na ongeveer 3 
maanden onderwijs, daarna nog 
een in groep 1 en twee rapporten 
in groep 2.
Vanaf groep 3 wordt drie keer per 
jaar een rapport aan de kinderen 
gegeven. Tijdens het rapportge-
sprek bespreekt de leerkracht 
samen met u en de betreffende 
leerling de vorderingen op school. 
Bij het 3e en laatste rapport 
worden de ouders alleen maar uit-
genodigd voor een gesprek als zij 
daar zelf om vragen of als de leer-
kracht dit belangrijk vindt. In groep 
8 vinden ook adviesgesprekken 
plaats, waarbij de mogelijkheden 
en het advies voor vervolgonder-
wijs met u besproken worden.
Tijdens schooljaar 2021-2022 willen 
we van rapporten overstappen 
naar portfolio’s voor kinderen. 

De ouderbijeenkomsten voor de 
onderbouw
Ongeveer vijf keer per jaar orga-
niseren de leerkrachten van de 
onderbouw ouderbijeenkomsten 
voor de ouders van de groepen 
1-2. Tijdens deze bijeenkomsten 
krijgt u inhoudelijke informatie over 
ons onderwijs, maar gaat u ook 
praktisch aan de slag met uw 
kind om zelf te ervaren waar 
de kinderen elke dag in 
de klas mee bezig zijn. 
De data van de 
ouderbijeenkomsten
zijn al opgenomen 
in de kalender. 

”De Mr. Van Eijckschool,
 ik ben, ik beleef, ik groei”
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Gedragsprotocol
We vinden het belangrijk om op 
school een pedagogisch klimaat 
te scheppen waarin kinderen zich 
veilig en geaccepteerd voelen 
en waarin teamleden, ouders en 
kinderen respectvol met elkaar 
omgaan. We hebben op de Mr. 
Van Eijckschool een gedragspro-
tocol, waarin duidelijke regels 
en afspraken zijn opgenomen 
over het omgaan met elkaar. Bij 
de inschrijving van een leerling 
wordt dit protocol met ouders 
besproken.
Het programma ‘De Vreedzame 
School’ levert ook een belangrijke 
bijdrage aan het creëren van een 
prettig en veilig schoolklimaat.

Protocol tegen pesten 
Om pesten te voorkomen zijn op 
de Mr. Van Eijckschool verschil-
lende maatregelen genomen. Alle 
volwassenen binnen de school 
kennen het Protocol tegen pesten 
en passen de stappen van het pro-
tocol toe. Het protocol staat op de 
website van de school ter inzage.
Met het programma ‘De 
Vreedzame School’ wordt gewerkt 
aan de sociale vaardigheden van 
kinderen, die ertoe moeten bijdra-
gen dat pestgedrag voorkomen of 
bestreden wordt.
Van u, ouders, verwachten wij dat 
u hierin samenwerkt met ons. 

Schorsing en verwijdering
Wanneer kinderen zich structureel 
niet houden aan de regels van 
de school wordt contact met de 
ouders opgenomen. Wanneer 
dit niet tot oplossingen leidt en 
het gedrag van het betreffende 
kind ontoelaatbaar is, dan kan 
de directie deze leerling voor een 
bepaalde tijd schorsen. Dan heeft 
uw kind tijdelijk geen toegang tot 
de school. Treedt na deze tijde-

lijke maatregel geen verbetering 
op dan kan door de directie, in 
samenspraak met het school-
bestuur, een procedure tot verwij-
dering worden opgestart. Deze 
procedure is opgenomen in ons 
gedragsprotocol en is ter inzage 
bij de directie van de school.

Klachtenregeling
Veruit de meeste klachten over de 
dagelijkse gang van zaken in de 
school of de kinderopvang zullen 
in onderling overleg tussen ouders, 
personeel en schoolleiding op een 
juiste wijze worden afgehandeld.
Indien dat echter, gelet op de 
aard van de klacht, niet mogelijk 
is of indien de behandeling niet 
naar tevredenheid heeft plaatsge-
vonden, kan een klacht worden 
ingediend bij de bovenschools 
directeur van de school of de 
landelijke klachtencommissie. Ook 
kan men, met name bij privacyge-
voelige zaken, in contact treden 
met de vertrouwenspersoon van 
het schoolbestuur.
De bovenschools directeur, de 
landelijke klachtencommissie en 
de vertrouwenspersoon zullen 
altijd eerst nagaan of getracht is 
de klacht op schoolniveau op te 
lossen. Als dat niet het geval is, 
kan eerst voor die weg worden 
gekozen.
Het verdient aanbeveling een 
klacht eerst in te dienen bij de 
bovenschools directeur. De afhan-
deling van een ingediende klacht 
bij de klachtencommissie duurt 
minimaal 3 maanden.
Indiening van de klacht bij de 
bovenschools directeur neemt niet 
weg dat, indien men van mening 
is dat de klacht niet naar tevre-
denheid is afgehandeld, alsnog 
de klacht kan worden ingediend 
bij de landelijke klachtencom-
missie. Leerlingen kunnen geen 

gebruik maken van deze klachten-
regelingen. Zij worden vertegen-
woordigd door de ouder/voogd/
verzorger.
Het indienen van klachten en de 
wijze van afhandeling daarvan zijn 
aan regels gebonden. Deze regels 
zijn vastgelegd in de klachtenre-
gelingen van ons schoolbestuur, 
de RVKO. 
De RVKO kent drie klachtenregelin-
gen, te weten:
a. De algemene klachtenregeling 

voor de basisscholen.
b. De algemene klachtenregeling 

voor de kinderopvang (RVKO).
c. De (klachten)regeling voor 

(een vermoeden van) seksueel 
misbruik en of (een vermoe-
den van) seksuele intimida-
tie in de basisscholen en de 
kinderopvang.

De klachtenregelingen zijn te 
verkrijgen via de directie of de 
contactpersoon van de school. 
De directie en de contactpersoon 
van de school beschikken over de 
contactgegevens van Geke de 
Jong, de bovenschools directeur 
van de Mr. Van Eijckschool.

Vertrouwenspersoon:

Bestuursbureau RVKO
T.a.v. vertrouwenspersoon 
klachtenregeling
Postbus 4250
3006 AG Rotterdam

De RVKO is aangesloten bij de 
landelijke Geschillencommissie 
Bijzonder Onderwijs (GCBO):
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel. 070 386 16 97
Website www.gcbo.nl
e-mail: info@gcbo.nl

De klachtenregelingen zijn tevens 
te vinden op de website van ons 

Regels en afspraken

”De Mr. Van Eijckschool,
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schoolbestuur: 
www.rvko.nl/De-RVKO/Onderwijs-
en-kwaliteit/Regelingen-
documenten-downloads 

Te laat komen
Te laat komen is niet leuk voor uw 
kind en storend voor de leerkracht. 
Wij rekenen op uw medewerking 
en verwachten van u dat u er voor 
zorgt dat uw kind(eren) ’s och-
tends om 8.30 uur in het klaslokaal 
aanwezig is, zodat de lessen op 
tijd kunnen beginnen. Bij veelvuldig 
te laat komen zullen wij hier mel-
ding van maken bij de leerplicht-
ambtenaar van de Gemeente 
Rotterdam, volgens de regels die 
opgenomen zijn in ons protocol 
“Verzuim en te laat komen”.

Te laat ophalen
Wij gaan ervan uit dat u uw kind 
direct na schooltijd ophaalt van 
school. Als uw kind niet zelfstan-
dig naar huis toe mag gaan en 
u bent niet op tijd om uw kind op 
te halen, zorgen wij in geval van 
nood voor de opvang van uw 
kind. Echter, als u regelmatig te 
laat komt zullen wij hierover met u 
in gesprek gaan. 

Verlofaanvragen
Iedere leerling vanaf 5 jaar is 
volgens de wet verplicht om alle 
dagen naar school te gaan. De 
gemeente Rotterdam voert een 
uitermate streng beleid betref-
fende het verzuim. Indien er geen 
zeer gewichtige omstandigheden 
zijn, leidt ongeoorloofd verzuim 
altijd tot een forse boete. Ook wij 
als school verwachten dat uw 
kind op school is. Meent u voor 
bijzonder verlof in aanmerking te 
komen, dan kunt u bij de directie 
een speciaal hiervoor bestemd 
formulier halen en invullen. 
Binnen 10 werkdagen krijgt u dan 
schriftelijk bericht van de direc-
tie. Aanvragen voor meer dan 
10 schooldagen verlof moeten 

altijd worden ingediend bij de 
Gemeente, afdeling leerplicht. 
Een uitgebreide folder over ‘extra 
verlof’ kunt u vinden op  
www. https://www.rotterdam.
nl/loket/aanvraag-extra-verlof-
school dagen/

Ziekmeldingen
Als uw kind ziek is, dient u dit voor 
schooltijd tussen 08.00 uur en 08.30 
uur te melden. Dit kan telefonisch: 
010 483 32 22 of per e-mail: info@
mrvaneijck.nl. Als u niet belt, wordt 
de afwezigheid van uw kind als 
‘ongeoorloofd’ genoteerd. Wij 
dienen ongeoorloofd verzuim 
bij de leerplichtambtenaar te 
melden. Als uw kind ziek is of om 
andere redenen naar huis moet, 
wordt u telefonisch op de hoogte 
gebracht. Indien uw kind lang durig 
ziek is, kunt u in overleg met de 
leerkracht schoolwerk mee naar 
huis krijgen.

Medicijnprotocol
Zonder schriftelijke toestemming 
van ouders wordt geen medicatie 
verstrekt aan kinderen of worden 
geen overige medische hande-
lingen verricht. Wij hanteren het 
medicijnprotocol van de RVKO dat 
ter inzage ligt bij de directie van 
de school.

Schoolplein
We willen de speelplaats zo veilig 
en schoon mogelijk houden en 
vragen daarbij ook uw medewer-
king. Op de speelplaats mag niet 
gefietst worden, dus graag bij het 
hek afstappen.
Honden zijn niet welkom op het 
schoolplein. Een uitzondering 
wordt gemaakt als ze door u 
gedragen worden.

Informatie aan gescheiden 
ouders
Er zijn kinderen bij ons op school, 
waarvan de ouders niet bij elkaar 
leven. Wij vinden het belangrijk om 

beide ouders goed te informeren 
over de ontwikkeling van hun kind 
of kinderen.
Het schoolbestuur heeft hiertoe 
onderstaand protocol vastgesteld.

Informatieplicht ouders.
Voor een juiste en zuivere toepas-
sing van de regels en richtlijnen 
van dit protocol is het van 
belang dat ouders de 
school op de hoogte 
stellen indien er 
wijzigingen zijn met 
betrekking tot 
hun Burgerlijke 
Staat.

”De Mr. Van Eijckschool,
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Indien als gevolg van een schei-
ding de situatie ontstaat dat één 
of beide ouders niet meer belast 
is met het ouderlijk gezag, dan 
is de andere ouder/verzorger 
verplicht om afschriften van de 
officiële stukken waarin dit is vast-
gelegd, waaronder bepalingen 
ten aanzien van het ouderlijke 
gezag, bezoekrecht en dergelijke, 
te overhandigen aan de school. 
De betreffende stukken zullen 
in het leerlingendossier worden 
bewaard. Uiteraard zal hierbij 
uiterste zorgvuldigheid worden 
betracht. Mocht de betreffende 
ouder dit nalaten, dan zal de 
school niet gehouden kunnen wor-
den aan een correcte uitvoering 
van het onderhavige protocol.

Informatieplicht school.
Op de school rust een informatie-
plicht aan beide ouders die het 
ouderlijk gezag hebben. Onder 
informatie in deze wordt verstaan: 
alle relevante zaken betreffende 
de leerling en de schoolorgani-
satie zoals rapporten, nieuwsbrie-
ven, voortgangsrapportages, de 
schoolgids en ouderavonden.
Indien beide ouders het ouder-
lijk gezag hebben en de leerling 
woont bij één van de ouders dan 
zal de informatie worden verstrekt 
aan de ouder bij wie de leerling in 
huis woont. Hierbij gaat de school 
ervan uit dat alle informatie welke 
door de school aan die ouder 
wordt verstrekt door die ouder aan 
de andere ouder wordt doorge-
geven. Indien dit niet het geval 
is, dan dient de ouder die de 
informatie niet ontvangt op eigen 
initiatief contact op te nemen met 
de school en zal in overleg worden 
bezien of andere afspraken ten 
aanzien van de informatievoor-
ziening (schoolgids, rapporten, 
ouderavonden) kunnen worden 
gemaakt. Hierbij wordt aangete-
kend, dat voor een ouderavond 
beide ouders worden uitgenodigd 

voor een gezamenlijk gesprek. 
Alleen in bijzondere gevallen kan 
hiervan worden afgeweken.
Indien beide ouders het ouderlijk 
gezag hebben, er sprake is van 
co-ouderschap en de leerling 
beurtelings bij één van de ouders 
woont, dan zal alle informatie wor-
den verstrekt aan de ouder wiens 
adresgegevens ten behoeve van 
de registratie van de leerling zijn 
gemeld. Ook in dit geval gaat de 
school ervan uit dat alle infor-
matie welke door de school aan 
die ouder wordt verstrekt door 
die ouder aan de andere ouder 
wordt doorgegeven. Indien dit niet 
het geval is, dan dient de ouder 
die de informatie niet ontvangt 
op eigen initiatief contact op te 
nemen met de school en zal in 
overleg worden bezien of andere 
afspraken ten aanzien van de 
informatievoorziening (school-
gids, rapporten, ouderavonden) 
kunnen worden gemaakt. Hierbij 
wordt aangetekend, dat voor een 
ouderavond beide ouders worden 
uitgenodigd voor een gezamen-
lijk gesprek. Alleen in bijzondere 
gevallen kan hiervan worden 
afgeweken.
Indien één van de ouders het 
ouderlijk gezag heeft en de 
andere ouder is uit de ouderlijke 
macht ontzet, dan zal de school 
slechts de ouder die met het 
ouderlijk gezag is belast informe-
ren. Op grond van de wet is de 
school echter verplicht om ook 
de ouder die niet belast is met de 
ouderlijke macht desgevraagd 
beperkt te informeren, tenzij de 
informatie niet op dezelfde manier 
ook wordt verschaft aan de ouder 
die wel met het ouderlijk gezag is 
belast, of als het belang van het 
kind zich tegen het verschaffen 
van de informatie verzet. Voorts 
is de school hiertoe niet verplicht 
indien dit blijkt uit enig rechterlijk 
vonnis. De niet met het ouderlijk 
gezag belaste ouder dient op 

eigen initiatief de school schriftelijk 
te verzoeken beperkte informatie 
te verstrekken. In dergelijke situa-
ties ontvangt de desbetreffende 
ouder de schoolgids, een kopie 
van de rapporten en de uitnodi-
gingen voor de rapportavonden. 
Hierbij wordt aangetekend, dat 
voor een ouderavond beide 
ouders worden uitgenodigd 
voor een apart gesprek.

”De Mr. Van Eijckschool,
 ik ben, ik beleef, ik groei”
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Aansprakelijkheid
Wij verzoeken u vriendelijk om uw 
kind geen kostbare spullen of sie-
raden mee naar school te geven. 
De school is niet aansprakelijk voor 
diefstal of verlies van privé-eigen-
dommen. Tevens neemt de school 
geen enkele aansprakelijkheid op 
zich voor de schade die leerlingen 
aan medeleerlingen toebrengen. 
In geval van schade dienen ouders 
dit onderling te regelen of af te 
handelen met de eigen verzeke-
ring. Wij adviseren u dringend om 
een aansprakelijkheidsverzekering 
af te sluiten, zodat u gedekt bent 
tegen eventuele schade die door 
uw kind bij anderen is veroorzaakt.

Schoolkosten

Ouderbijdrage
Jaarlijks betaalt u voor uw kind 
een vrijwillige ouderbijdrage €20,-. 
Met dit geld kunnen wij extra 
activiteiten realiseren. Denk hierbij 
o.a. aan de Kinderboekenweek, 
Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen en 
de sportdag. De schoolreis wordt 
apart gefactureerd en kost €25,-.                                                             
Het totaal te betalen bedrag is  
€ 45,00 per kind. 
Indien uw kind na Sinterklaas start, 
brengen wij een evenredig deel 
van € 45,- in rekening. 
De ouderbijdrage is vrijwillig. Het 
niet betalen van de vrijwillige 

ouderbijdrage leidt niet tot het 
uitsluiten van leerlingen van deel-
name aan activiteiten.
Aan de medezeggenschapsraad 
(MR) wordt verantwoording afge-
legd over de inkomsten en uitga-
ven van de ouderbijdragen. 

Kamp groep 8
Op de Mr. Van Eijckschool gaan 
de kinderen van groep 8 op kamp. 
Voor kamp wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd van € 100,00. 
Omdat de kinderen uit groep 
8 niet op schoolreis gaan, is de 
ouderbijdrage ten opzichte van 
de groepen 1 t/m 7 aangepast en 
bedraagt € 20,00. 

Als de betaling van de ouderbij-
drage en/of het kampgeld voor 
u problemen oplevert, neemt u 
dan contact op met de directie of 
administratie. Wij zullen dan samen 
met u in gesprek gaan over de 
betalingsmogelijkheden. Het niet 
betalen van de vrijwillige ouder-
bijdrage leidt niet tot het uitsluiten 
van leerlingen van deelname aan 
activiteiten.

Facturering en wijzen van betaling
Wij maken voor de facturatie van 
alle schoolkosten gebruik van Wis 
Collect. U ontvangt via de e-mail 
per kind een verzoek tot betaling 
van de ouderbijdrage en indien 

van toepassing het kampgeld. 
Voor de overblijfkosten ontvangt 
u per kind een aparte mail. In de 
emaile-mail bevindt zich een link 
waarmee u als ouder/verzorger 
toegang heeft tot de facturen die 
voor uw kind klaar staan. U kunt 
betalen via IDEAL. Ook blijft de 
mogelijkheid om te betalen via 
overboeking of eventueel contant 
op school. Dit laatste heeft echter 
niet onze voorkeur.

Schoolplan
In ons schoolplan staat beschre-
ven hoe de school en ons onder-
wijs georganiseerd is. In het 
schoolplan staat o.a. informatie 
over onze visie op onderwijs, het 
kwaliteitsbeleid, de methodes die 
wij gebruiken, het zorgplan en nog 
veel meer. Het schoolplan is voor 
iedereen ter inzage.

Sponsoring
Voor het aanvaarden van gel-
delijke of andere materiële 
bijdragen waarvoor de school 
een tegenprestatie moet leveren 
(sponsoring) is instemming van de 
medezeggenschapsraad vereist. 
Sponsoring is door het bestuur 
van de RVKO toegestaan onder 
de voorwaarden dat het geen 
invloed heeft op het onderwijsleer-
proces en dat het niet direct of 
indirect de geestelijke en lichame-

Wat u verder nog moet weten

Uitstroomgegevens groep 8 leerlingen
 adviezen voortgezet onderwijs 2018/2019 2019/2020 2020/2021
 praktijkonderwijs 0%   2%     2%  

 vmbo 65% 50%   54%

 havo 28% 28%   26%

 vwo/gymnasium   7% 20%   18%

”De Mr. Van Eijckschool,
 ik ben, ik beleef, ik groei”
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lijke gezondheid van leden van 
de schoolgemeenschap schaadt. 
Zo is bijvoorbeeld reclame voor 
alcoholgebruik en roken niet 
toegestaan. 

In 2020 is geen Cito Eindtoets 
afgenomen.
Na het laatste inspectiebezoek 
is aan de Mr. Van Eijckschool het 
basisarrangement toegekend. 

Verandering van school
Wanneer een kind van school 
verandert, dienen de ouders dit te 
melden bij de groepsleerkracht en 
de directie. De groepsleerkracht 
vult dan een onderwijskundig rap-
port in, dat samen met de resulta-
ten van het leerlingvolgsysteem, 
naar de nieuwe school wordt 
opgestuurd.

AVG
Sinds 25 mei 2018 geldt de 
Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), ter 
bescherming van de privacy en 
persoonsgegevens. Deze Europese 
regelgeving is o.a. bedoeld om 
persoonsgegevens veilig uit te 
wisselen. 
Bij inschrijving vragen we u om een 
aantal persoonlijke gegevens voor 
onze administratie.    Uiteraard 
gaan we zeer zorgvuldig om met 
uw gegevens en worden deze 
zonder uw toestemming niet door-
gegeven aan derden. Resultaten 
van toetsen en testen worden 
digitaal opgeslagen in ons leer-
lingvolgsysteem Parnassys. Ouders 
hebben te allen tijde het recht om 
deze resultaten in het dossier van 
hun kind in te zien.
Toestemming die ouders moeten 
geven voor publicatie van foto’s 
van hun kind(eren) valt ook onder 
de AVG. Daarom vragen wij u 
om bij de inschrijving van uw kind 
een toestemmingsformulier voor 
publicatie van foto’s in te vullen, 
zodat wij op de hoogte zijn van uw 

wensen en daarnaar kunnen han-
delen. Ook vragen wij schriftelijk 
toestemming voor deelname aan 
Lekker Fit! en de verwerking van 
de testresultaten. 
Meer informatie met betrekking tot 
de AVG is te vinden op de website 
van de RVKO:
rvko.nl/De-RVKO/Onderwijs-en-
kwaliteit/Regelingen-documenten-
downloads

Vertrouwensinspecteurs
Wanneer zich in of rond de school 
problemen voordoen op het 
gebied van seksuele intimidatie 
en seksueel misbruik, lichamelijk 
geweld, grove pesterijen, extre-
misme en radicalisering kunt u de 
vertrouwensinspecteur inscha-
kelen. Deze zal adviseren en 
informeren. Centraal meldpunt 
vertrouwensinspecteurs: telefoon 
0900-1113111

Meldcode kindermishandeling 
en huiselijk geweld
Als wij op school een vermoeden 
hebben dat een leerling mogelijk 
slachtoffer is van huiselijk geweld 
en/of kindermishandeling, dan 
handelen wij zoals beschreven 
staat in de meldcode van ons 
schoolbestuur. De code is te vin-
den op de website van de school. 
Binnen onze school is de intern 
begeleider aandachtsfunctionaris. 
Zij kan u informatie geven over de 
meldcode.

SISA
Soms ondervinden leerlingen pro-
blemen bij het opgroeien. Op onze 
school is, naast de intern begelei-
der, een schoolmaatschappelijk 
werker beschikbaar om leerlingen 
en hun ouders/verzorgers te onder-
steunen. Soms zijn de problemen 
dusdanig dat hulp van buiten de 
school nodig is. Om te voorkomen 
dat verschillende instanties langs 
elkaar heen werken rond dezelfde 
leerling werken wij met SISA.

SISA is de afkorting voor: 
Samenwerkings Instrument 
Sluitende Aanpak (maar ook voor 
SIgnaleren en Samenwerken). SISA 
is een computersysteem met als 
doel ervoor te zorgen dat instan-
ties die betrokken zijn bij een kind 
eerder met elkaar gaan samen-
werken. Zij kunnen sneller contact 
met elkaar opnemen en zo samen 
met ouders/verzorgers en eventu-
eel het kind bespreken wie welke 
begeleiding biedt en hoe die 
begeleiding op elkaar afgestemd 
kan worden. 

Wat betekent SISA voor ouders/
verzorgers?
Voor ouders/verzorgers veran-
dert er helemaal niets. Ze blijven 
gewoon contact houden met de 
instanties waar ze bekend zijn. Wel 
vinden wij als school het belangrijk 
om met deze instanties samen te 
werken. Samen met de ouders/
verzorgers, leerling en de andere 
betrokken instanties willen wij 
komen tot een zo goed moge-
lijke begeleiding. SISA helpt u, ons 
en de andere instanties om de 
betrokkenheid rondom een leer-
ling inzichtelijk te maken en snel 
met elkaar in contact te kunnen 
komen. Belangrijk om te weten is 
dat in SISA alleen komt te staan 
dat de leerling onderwijs bij onze 
school volgt. Er staat geen inhou-
delijke informatie over de leerling 
of zijn ouders/verzorgers in. SISA 
is geen openbaar systeem en is 
alleen inzichtelijk voor de organisa-
ties die aangesloten zijn op SISA én 
hun betrokkenheid op de leerling 
in SISA kenbaar hebben gemaakt. 
SISA is goed beveiligd. Meer infor-
matie over SISA is te vinden op: 
www.sisa.rotterdam.nl.
Hier is tevens een voorlichtings-
filmpje voor ouders/verzorgers te 
vinden.

”De Mr. Van Eijckschool,
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