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VOORWOORD 

Beste lezer, 

Dit informatieboekje bevat praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op onze school. 

De informatie is gerangschikt op alfabetische volgorde van het betreffende thema. De ABC-gids van 

CBS Het kompas is complementair aan onze Schoolgids en het Schoolplan 2020-2023. 

We hebben ons best gedaan om u zo uitgebreid mogelijk te informeren. Mochten er nog vragen 

zijn, dan kunt u natuurlijk altijd uw vraag stellen aan een van de leerkrachten of aan mij persoonlijk.  

Met vriendelijke groet namens de teamleden van Het Kompas, 

Emiel de Jager MA., MSc. 

Directeur 

E: emiel.dejager@stichting-logos.nl 

T: 0183-632237 

 

CBS Het Kompas 

Esdoornlaan 4 

4214 DA Vuren 

W: www.cbshetkompas.net 
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Adreswijziging 
Graag bij verhuizing de school een adreswijziging sturen zodat onze administratiegegevens kloppen 
en ouders te allen tijde bereikbaar voor ons zijn. Graag een mail sturen naar 
directie.kompas@stichting-logos.nl. Ook veranderingen van e-mailadressen en mobiele nummers 
graag doorgeven. Je kunt als ouder de gegevens ook zelf aanpassen in de Parnassys Ouderportaal. 
 
Afscheid groep 8 
Aan het eind van elk schooljaar nemen wij feestelijk afscheid van onze groep 8 leerlingen. Zij verlaten 
onze school en gaan naar het Voortgezet Onderwijs. Bij dat afscheid hoort een musical en een mooi 
feest. Op hun laatste schooldag worden de schoolverlaters uitgezwaaid door de hele school. 
 
Afwezig/Ziek 
Graag voor schooltijd laten weten als je kind ziek is of bijvoorbeeld even naar de dokter moet. Bel 
naar de school : 0183 632 237 of app in Parro met de groepsleerkracht. 
           
Agenda komend schooljaar 
Alle activiteiten die het komend schooljaar aan de orde komen zoals: Kerstfeest, Sinterklaasfeest, 
schoolreis, sportdag, etc. zullen in de agenda op de website vermeld worden. Tussendoor ontvang je 
regelmatig een Kompas-Oudernieuwsbrief via de mail. Ook hierin staat de agenda vermeld. Deze 
brief kun je ook vinden op de website van de school. Je ontvangt regelmatig apps van de 
groepsleerkrachten in onze Parro-app over onze activiteiten. 
 
Batterijen 
Op school staat een batterijenton waarin u lege batterijen kunt deponeren. Als de ton  
vol is, komt een medewerker van Stibat (Stichting Batterijen) deze legen. De school ontvangt 
hiervoor per kilogram batterijen een vergoeding. De leerlingenraad mag hier buitenspeelgoed voor 
aanschaffen. Dus alle kinderen hebben er plezier van! Bovendien dragen we zo ook ons steentje bij 
aan duurzaamheid. 
 
Bestuur 
CBS Het Kompas maakt deel uit van LOGOS, stichting voor Protestants Christelijk onderwijs in 
Gorinchem, Leerdam en Lingewaal (West Betuwe). Deze stichting bestaat uit 12 reguliere 
basisscholen, een school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO), een school voor zeer moeilijk lerende 
kinderen (ZMLK) en een praktijkschool.  
Stichting Logos is gevestigd te Meent 24, 4141 AC in Leerdam, Telefoon: 0345-637980, 
info@stichting-logos.nl, www.stichting-logos.nl. 
 
Bibliotheek 

Om het lezen te stimuleren, is onze school voorzien van een 
bibliotheek waaruit de leerlingen iedere week een boek mogen 
kiezen om thuis te lezen. Elk jaar vindt een aanvulling plaats met 
nieuwe boeken. De nieuwe boeken worden eerst aangeboden in 
de klas. Een abonnement kost € 2,50 per jaar. Graag zien wij dat 
de boeken in een tas vervoerd worden om beschadiging te 
voorkomen. 
 

mailto:directie.kompas@stichting-logos.nl
mailto:info@stichting-logos.nl
http://www.stichting-logos.nl/
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Brede school Vuren 
CBS Het Kompas is een Brede school. BSO De Kinderkamer en 
CBS Het Kompas zitten in Vuren onder een dak en werken nauw 
samen. 
 
Brengen en halen van kinderen  
Een bericht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 
Gelderland. www.rovg.nl: 
Veel ouders halen en brengen hun kinderen en soms hun vriendjes per auto naar school. 
We verzoeken u om bij het laten in -en uitstappen van deze kinderen goed te letten op de 
veiligheid van die kinderen en die van andere kinderen. 
Dat kan door: 

• zo te parkeren  (op de parkeerplaats) dat uw  kind voor school niet de straat hoeft over te steken 

• in de schoolomgeving extra te letten op spelende of overstekende kinderen 

• niet te parkeren op en om de plaatsen waar kinderen meestal oversteken 

• gebruik te maken van de parkeerplaatsen die daarvoor bij de school zijn ingericht. 
 
Zorg er ook voor dat de kinderen die u in uw auto vervoert gebruikmaken van de autogordel en van 
een zittingverhoger als de kinderen onder de 1,35 m zijn. De praktijk wijst uit dat die gordel, ook 
binnen de bebouwde kom, ook op korte afstanden, ook bij lage snelheid, ernstige verwondingen van 
kinderen kan voorkomen! Bovendien let de politie er in bepaalde periodes extra op dat ook kinderen 
de autogordel gebruiken. 
 
Buitenschoolse Opvang (BSO)/Brede School Vuren 
De Kinderkamer biedt Buitenschoolse opvang, voor- en naschooltijd in hun eigen ruimte en in de 
multifunctionele ruimtes van de Brede School. Zij biedt 51 weken per jaar opvang van maandag tot 
en met vrijdag. Ook tijdens schoolvakanties en studiedagen van de school is opvang mogelijk. De 
Kinderkamer biedt dagelijks verschillende activiteiten aan waar de kinderen aan deel kunnen nemen. 
Als het weer het toelaat, gaat de groep ook altijd naar buiten. Kinderkamer organiseert ook 
workshops waar de kinderen van de hele Brede School aan deel kunnen nemen en uitstapjes in de 
vakantieweken. Voor een informatiepakket of een rondleiding belt u naar kantoor Vuren tel. 0183-
661348 of u mailt naar klantcontact@kinderkamer-vuren.nl.  
 
Eindtoets groep 8 
Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs 
verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets 
PO beschikbaar. Vanaf 2015 mogen scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen 
niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies weegt zwaarder. 
Op Het Kompas hebben we ervoor gekozen om de Cito-Eindtoets te 
doen. Vanaf het cursusjaar 2020-2021 nemen we de Eindcito 
digitaal af.  
Wij ervaren dat onze leerlingen zeer vaardig zijn in het digitaal 
werken; immers zij werken dagelijks op een Chromebook. 
Bovendien is de digitale Eindtoets adaptief; wat wil zeggen dat de 
toets zich aanpast aan het werkniveau van de leerling. 
 
E-mail en contacten met leerkrachten 
Ons emailadres is: directie.kompas@stichting-logos.nl. Leerkrachten zijn bereikbaar via de Parro-app. 
Emiel de Jager (directeur) is persoonlijk bereikbaar op mailadres emiel.dejager@stichting-logos.nl . 

mailto:klantcontact@kinderkamer-vuren.nl
mailto:directie.kompas@stichting-logos.nl
mailto:emiel.dejager@stichting-logos.nl
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Excursies 
Daar waar mogelijk gaan alle groepen minimaal 1 maal per jaar op excursie. Excursies vormen 
onderdeel van ons onderwijsconcept. Voor begeleiding en vervoer zullen we een beroep doen op 
ouders. 
 
Fietsen op school stallen 
Het is fijn als kinderen zoveel mogelijk lopend naar school komen vanwege de beperkte ruimte in het 
fietsenrek. Fietsen dienen door de leerlingen met het voorwiel in het fietsenrek te worden geplaatst. 
 
Fysiotherapie 
Wij zijn bijzonder blij dat de kinderfysiotherapeut Tiana van Oosten (verbonden aan de plaatselijke 
praktijk FysioPP) een dag per week fysiotherapie op school komt geven. Voor een afspraak kun je 
contact opnemen met de praktijk; 0183 766041 of info@fysiopp.nl.  
 
Goede Doelen 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren zich ook in te spannen en dienstbaar op te stellen 
voor medemensen en medekinderen. Daarom wordt ieder jaar minstens eenmaal een goede doelen 
actie georganiseerd voor heel de school. Het goede doel wordt in samenspraak met de 
leerlingenraad vastgesteld.  

 
Gymnastiek 
In alle leerjaren krijgen de kinderen gymnastiekles. Alle groepen gymmen in de gymzaal van De Koels.  
Het is handig voor de jongste kinderen om gymschoenen te hebben zonder veters. Graag voorzien 
van naam.  Gymkleding in de kleutergroepen is niet noodzakelijk. Voor de overige groepen een 
gympak of een gymbroek met een shirt en gymschoenen (geen balletschoentjes). De kinderen mogen 
niet op blote voeten lopen in verband met besmettingsgevaar voor voetwratten. Gymschoenen 
voorkomen ook veel blessures.  
Help je kind de gymspullen op de juiste dagen mee te nemen naar school. De groepsleerkracht van 
de groep zal in de Parro-app delen wanneer de groep gymnastiek heeft. 
 
Handelingsgericht werken (HGW) 
Op CBS Het Kompas wordt gewerkt op basis van het onderwijsconcept Handelingsgericht werken. 
Uitgangspunten bij het HGW/OGW zijn: 

• afstemming op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind; 

• uitgaan van positieve (stimulerende) aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders; 

• werken met cyclische groepsplanning. 
We voeren met elkaar doorlopend het gesprek over de ondersteuningsbehoeften van de kinderen. 
Uiteraard doen we dat ook met ouders. 
 
Hoofdluis 
Regelmatig komt er hoofdluis voor. Als je hoofdluis bij je kind ontdekt, dan graag z.s.m. dit ook op 
school melden zodat er maatregelen getroffen kunnen worden. Na elke vakantie worden de kinderen 
op school gecontroleerd door een groep ouders. Als er hoofdluis bij een kind wordt gesignaleerd, 
wordt contact met ouders opgenomen. Ouders van de groep worden ingelicht zonder de naam van 
het kind te noemen. Informatie over voorkoming en bestrijding van hoofdluis is online ruimschoots 
voorhanden.  
 
Huiswerk 

mailto:info@fysiopp.nl
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In de groepen 5 t/m 8 wordt huiswerk gegeven (oplopend in hoeveelheid). Op school wordt de 
kinderen geleerd hoe ze huiswerk moeten maken of leren. De meeste kinderen hebben er behoefte 
aan dat ook ouders hen helpen plannen en organiseren van het huiswerk.  
Huiswerk is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Tevens wordt de zelfstandigheid 
en de verantwoordelijkheid van het kind hiermee bevorderd. Constateer je problemen bij het leren 
of maken van het huiswerk, neem dan contact op met de groepsleerkracht. 
 
Inloop 
We hanteren ‘s ochtends een inloop. Kinderen lopen zelfstandig vanaf 8.20 uur naar hun eigen klas. 
Zij worden daar opgevangen door hun groepsleerkracht. 
Kleuters worden bij de voordeur overgedragen aan de groepsleerkrachten die buiten staan. Alle 
kinderen vanaf groep 3 lopen zelfstandig vanaf de poort van het plein naar hun eigen lokaal. Ouders 
nemen bij de poort afscheid van de kinderen. 
 
Intern Begeleider 
De Intern Begeleider is aangesteld om de ondersteuning van leerlingen op onze school samen met de 
leerkracht in goede banen te leiden. De Intern Begeleider is een onderwijsspecialist met ruime 
onderwijservaring. Op onze school is Janny Bel de Intern Begeleider. Janny Bel werkt op 
maandag/woensdag, dinsdag  en donderdag. Zij is bereikbaar op mailadres ib.kompas@stichting-
logos.nl . 
 
Invallers 
Als een leerkracht afwezig is, dan wordt de collega vervangen. Wij doen ons uiterste best om een 
vervangende collega te vinden voor een afwezige leerkracht. Gezien het toenemende lerarentekort 
wordt dit ook op onze school duidelijk lastiger. Als er vervangingsproblemen ontstaan, dan zal dit 
met ouders worden gecommuniceerd. 
 
Informatiebrief 
Binnen enkele weken na aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen ouders van de leerkracht een 
informatiebrief waarin de leerkracht uitlegt welke leerstof aangeboden wordt in het nieuwe leerjaar 
en hoe zaken zijn georganiseerd in de klas.  
 
Jeugdgezondheidszorg GGD Gelderland-Zuid op onze basisschool 
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en 
gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Dit is een wettelijke taak die gebeurt in opdracht 
van de gemeente. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten werken 
hierbij samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van leerkrachten, ouders en kinderen 
op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding en helpt bij vervolgstappen.  
 

Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar 
De GGD-logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de 
klas voor een onderzoek. Zij let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en 
taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. Is 
eerder onderzoek door de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op.  
 
GGD Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar 
Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een 
gezondheidsonderzoek.  
De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te 
bereiden. Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen 

mailto:ib.kompas@stichting-logos.nl
mailto:ib.kompas@stichting-logos.nl
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gesprek, meet en weegt het kind en onderzoekt bij alle 5/6 jarigen of het kind goed ziet en 
hoort. Bij 10/11-jarigen is er alleen onderzoek van het horen en zien als daar een reden voor 
is.  
Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen 
gebeurt met kleding aan. Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het 
kind extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  
Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het 
moment dat de uitnodiging is ontvangen. 
 
Liever geen onderzoek? 
Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.  
 
Mijn Kinddossier 
De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal.  
In Mijn Kinddossier: 

• staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind; 
• kunnen ouders afspraken bekijken; 
• kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen;  
• kunnen ouders online een vragenlijst invullen. 

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD.  
Kijk voor meer informatie op https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/. 
 
Inentingen voor kinderen van 9 en 10 jaar  
In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR).  
In het jaar dat een kind 10 wordt, volgt de oproep voor HPV (humaan papilomavirus) .  
Dit zijn twee prikken met 6 maanden ertussen voor zowel jongens als meisjes. 
Meer informatie staat op de website van het RIVM. 
Heeft het kind nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen. 
Kinderen worden niet op school ingeënt. 
 
Samenwerking 
Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil 
bespreken. Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met kind en ouders. Samen bekijken we 
wat de juiste hulp is. 
 
Contact en bereikbaarheid 
Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een 
afspraak of meer informatie? Neem dan contact met ons op. De afdeling JGZ is bereikbaar op 
maandag t/m vrijdag van 08.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via 
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl. 
 
Meer informatie 
• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugdgezondheidszorg’ meer informatie over 

de JGZ. Ook is hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid 
van kinderen te vinden. 

• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder de zoekterm ‘Privacy’ meer informatie over 
ons privacyreglement en hoe wij omgaan met dossiers. 

• Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht 
te besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij 

http://www.mijnkinddossier.nl/
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/HPV
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/vaccinaties/plan-je-vaccinatieafspraak/
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl/


    ABC-gids 2022-2023, CBS Het Kompas , Vuren   7 

 

thema’s als gezond eten, bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en 
vriendschappen/relaties.  

 
 
Kerstfeest 
Het gezamenlijke Kerstfeest van de school is altijd een heel bijzonder moment van het jaar. We 
vieren het Kerstfeest evenals het Paasfeest met de kinderen in een van de kerken.  
 
Klachtenregeling 
Wij nemen klachten van ouders altijd serieus en lossen deze graag samen met ouders op. Mocht 
onze samenwerking alsnog tot een klacht leiden, dan verwijzen we je naar de klachtenprocedure in 
onze Schoolgids. Ook in dat geval zullen wij ons blijven inspannen om de klacht op te lossen. 
 
Koningsspelen 
De Koningsdag valt op donderdag 27 april 2023. Op vrijdag 21 april 2023 wordt Koningsdag op de 
school gevierd met koningsspelen. Wij organiseren leuke sport- en spelactiviteiten.  
 
Leerlingvolgsysteem 
Met behulp van het leerlingvolgsysteem brengen wij de vorderingen van alle leerlingen in 
kaart. De kinderen worden getoetst volgens onze toetskalender. Daarop staat wanneer welke toets 
moet worden afgenomen. Wij maken gebruik van de toetsen ontwikkeld door Cito. Alle toetsen 
worden geregistreerd in ons administratiesysteem ParnasSys. 
In de kleuterbouw worden de leerlingen op basis van leerlijnen gevolgd in hun ontwikkeling. Vanaf 
groep 3 nemen we de volgende toetsen tweemaal per jaar af: Rekenen en Wiskunde, Leestoetsen 
(AVI en DMT), Spelling en Begrijpend lezen. Daarnaast volgen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van alle kinderen met ZIEN!. 
 
Leerplicht 
Vanaf het 5e jaar is ieder kind leerplichtig. De leerplicht kent verschillende vrijstellingsgronden. Deze 
zijn te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-
antwoord/leerplicht-schoolvakanties.  
 
Logopedie 
Aan onze school is logopediste Margot Helmer van 
Spreekvaart logopedie verbonden. Eenmaal per week 
houdt zij logopedische praktijk in de school. Voor een 
afspraak kun je bellen naar 0186-680176. 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
In onze MR hebben twee ouders en twee 
personeelsleden zitting. De MR fungeert als schakel 
tussen ouders, bestuur en leerkrachten. Heb je ideeën, 
opmerkingen of suggesties die het schoolgebeuren betreffen, laat het via de mail weten 
(MR.kompas@stichting-logos.nl) of spreek de MR-leden aan. 
Huidige MR-leden zijn: Mark van Wingerden en Casper Valen (oudergeleding) en Aty de Groot en 
Richard Visser (personeelsgeleding).  
Ook is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Logos.  
 
Nieuwsbrief voor ouders 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
mailto:MR.kompas@stichting-logos.nl
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Regelmatig ontvangen ouders via de mail onze nieuwsbrief. Deze is ook terug te vinden op onze 
website. Daarin wordt u op de hoogte gebracht van allerlei activiteiten in en rond de school. 
 
Onderwijsinspectie 
Voor vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunnen ouders 
terecht bij: Inspectie van het onderwijs info@winsp.nl en www.onderwijsinspectie.nl. Voor vragen 
over onderwijs: 0800-8051 (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, 
ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 111 3 111. 
 
Ouderbijdrage 
Per kind wordt door de Ouderraad een vast bedrag gevraagd om hiervan zaken te bekostigen die niet 
in de bekostiging door het Rijk en de Gemeente zijn opgenomen. Te denken valt aan: 
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, traktaties en avondvierdaagse. De vrijwillige bijdrage bedraagt € 22,50 
per kind per jaar. Over de betaling ervan krijg je aan het begin van het cursusjaar een schrijven van 
de ouderraad. 
 
Ouderhulp  
In de loop van het cursusjaar doen wij regelmatig een beroep op ouders om ons behulpzaam te zijn 
bij verschillende schoolse activiteiten, zoals: sportdag, handvaardigheid, klussen in en om de school, 
onderhoud van de tuin, bibliotheek groep 1-2, schoolschoonmaak avonden, vervoer bij excursies. We 
zijn altijd erg blij met ondersteuning van ouders. Zonder deze hulp zouden veel activiteiten 
onmogelijk zijn. 
 
Ouderportaal 
Het ouderportaal heeft tot doel om de ontwikkelingsgegevens die wij verzamelen over de kinderen 
te delen met ouders. Naast het administratieve gedeelte (adresgegevens, mobiele nr. en 
mailadressen, stelt het ouders ook in staat de ontwikkelingen van hun kind te volgen. Resultaten van 
methodetoetsen en Cito-toetsen worden via dit portaal zichtbaar. Ouders beschikken hiervoor over 
een inlogcode. 
 
Ouderraad (OR) 
Aan de school is een fijne Ouderraad verbonden. Samen met het Team-Kompas organiseert de OR 
diverse activiteiten zoals: Sinterklaasfeest, Fancy Fair, Avondvierdaagse en speldagen. De namen van 
de leden van de Ouderraad kun je vinden op de website van de school. 
 
Paasfeest 
Elk jaar wordt er op  donderdag voor Goede Vrijdag, Paasfeest gevierd met de 
hele school. Aan het begin van de morgen verzorgt de Ouderraad een Paasontbijt voor alle groepen. 
Daarna is er een Paasviering waarin alle groepen hun aandeel hebben. Het Paasverhaal staat hierin 
centraal. 
 
Parro 
Leerkrachten en ouders kunnen snel met elkaar in contact komen via de Parro-app. In de app hebben 
leerkrachten de gelegenheid om informatie of foto’s te delen die in de klas spelen. De communicatie 
in de app vindt in een beveiligde omgeving plaats. 
 
Peuteropvang 

De Kinderkamer biedt in de Brede school peuteropvang aan voor twee- tot vierjarigen. Van dinsdag- 
t/m vrijdagochtend is er de mogelijkheid om uw peuter van 8.30-12.00 uur op de groep te laten 
spelen, ontdekken en ontwikkelen. Er wordt aandacht besteed aan het van huis weg zijn, afscheid 

mailto:info@winsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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nemen, vrij spel met materialen zoals bouwblokken, wereldspelmateriaal, puzzels en lotto’s 
enzovoort. Door het dagritme is er veel structuur voor de kinderen d.m.v. liedjes, voorlezen, kring, 
buitenspel e.d. Zo gaat uw kind voorbereid naar de basisschool. 
Neemt u voor plaatsing contact op via kantoor: 0183-661348 of klantcontact@kinderkamer-vuren.nl  
 
Rapport 
De kinderen krijgen twee rapporten mee naar huis: in maart en juni. 
 
Schoolarts 
In groep 2 wordt je kind uitgenodigd voor een screeningsonderzoek door de schoolarts. 
In groep 7 wordt je kind opnieuw gescreend door de schoolarts, waarbij aandacht wordt besteed aan 
het gezichtsvermogen, de groei (lengte), de rug en de houding. Ouders krijgen vooraf een 
uitnodiging. Enkele kinderen kunnen tussendoor nog opgeroepen worden voor een controle van bijv. 
oren of ogen. Voor de tussentijdse controle ontvangt u geen uitnodiging. 
De afdeling jeugdgezondheidszorg is bereikbaar: GGD Rivierenland, Teisterbantlaan 1a, 4000, HB Tiel, 
Tel nr: 0344-698844, jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl 
 
Schoolkamp 
Elk jaar gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp. Het kamp duurt drie dagen ( twee 
overnachtingen).  
 
Schoolmaterialen  
De school schaft voor elk kind boeken en schriften aan en 
ook potloden en pennen. Mocht er schoolmateriaal kapot 
gaan door onzorgvuldig gebruik van de leerling, dan dient 
er voor vervanging betaald te worden door de betreffende 
leerling of de ouders. Van ouders vragen wij de kinderen 
een koptelefoon of oortjes en een computermuis mee te 
geven voor gebruik op school.  
 
Schoonmaakavonden 
Ondanks dat we een contract hebben met een schoonmaakbedrijf, zijn er nog vele 
schoonmaakwerkzaamheden waarvoor we een beroep willen doen op ouders. We hopen van harte 
dat je ons hierbij wilt helpen. 
 
Schoolplan 
Het schoolplan is een document, waarin beschreven staat hoe het onderwijs op onze school wordt 
vormgegeven. Dit plan is openbaar en is beschikbaar op de schoolwebsite. 
  
Schoolregels 
Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan. Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig 
en maken we afspraken met elkaar.  
 
Schoolreis 
Alle groepen gaan eens per jaar op schoolreis. T.z.t. krijgen ouders informatie over de bestemming 
en de kosten van de schoolreis.  
 
Schooltijden 

mailto:klantcontact@kinderkamer-vuren.nl
mailto:jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl
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Alle groepen hebben les van ‘s morgens 8.30 tot 14.30 uur. Op woensdag zijn de groepen 1 en 2 vrij. 
De andere groepen hebben op woensdag les van 8.30 - 12.30 uur. Het hek van het schoolplein gaat 
open om 8.20 uur. Kinderen lopen zelfstandig naar binnen vanaf 8.20 (zie inloop). 
 
Seksuele voorlichting relaties & seksualiteit 
Ieder jaar geven wij op school van groep 1 t/m 8 seksuele voorlichting. We behandelen de 
lesmethode relaties & seksualiteit van de GGD. Deze voldoet aan de kerndoelen. Uiteraard houden 
we hierbij rekening met de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen. 
 
Sinterklaasfeest  
In de week van Sinterklaas vieren wij op school het Sinterklaasfeest. Dit schooljaar op vrijdag 3 
december 2021. De kinderen van alle groepen vieren dit samen. We ontvangen de Goedheiligman in 
de gemeenschapsruimte gevolgd door een spelcircuit of andere festiviteiten.  
 
Stageschool voor Marnix Academie en Da Vinci 
Wij leiden toekomstige juffen en meesters met plezier op in onze school. Dat betekent dat wij ieder 
jaar studenten in de gelegenheid stellen om stage te lopen in onze klassen. De student wordt 
begeleid door de groepsleerkracht van de groep. Een vierdejaars PABO-student geeft gedurende 
twee dagen per week aaneengesloten les in een groep en functioneert derhalve al als volwaardige 
leerkracht.  
 
SOT (Schoolondersteuningsteam) 
Het schoolondersteuningsteam is samengesteld uit een wisselend aantal externe deskundigen die 
ouders en leerkrachten kunnen bijstaan in de ontwikkeling van Passend Onderwijs voor ieder kind. 
Het SOT komt minimaal 5 maal per jaar bij elkaar en bespreekt dan samen met ouders en 
leerkrachten de leerlingen die grote ondersteuningsbehoeften hebben. Op basis van afspraken die in 
dit gesprek worden gemaakt kan een ondersteuningsplan worden opgezet.  
 
Teamleden 
Groepsleerkrachten groep 1a/2a Sanne Rietveld  
Groepsleerkrachten groep 1b/2b Dyke de Joode en Yuri Visscher  
Groepsleerkracht groep 3  Lisa Hamerpagt 
Groepsleerkrachten groep 4  Aty de Groot en Annette Blom  
Groepsleerkrachten groep 5  Yuri Visscher en Elly van Willigen                 
Groepsleerkrachten groep 6/7  Richard Visser en Petra de Ruijter   
Groepsleerkracht groep 7/8  Laura Stolk en Rick Bruurmijn  
Lerarenondersteuner   Jacco van der Vliet 
Vakleerkracht muziek   Ine Blom 
Intern begeleider   Janny Bel 
Directeur    Emiel de Jager                    
 
Techniek 
Op onze school worden maandelijks techniekmiddagen georganiseerd. We doen dat met alle 
onderbouw of bovenbouwgroepen tegelijk. 
 
Trakteren 
Als een kind jarig is, mag het trakteren in de klas waar het in zit. Vaak gaan de leerlingen dan ook 
langs de leerkrachten van de andere groepen. Op een verjaardagskaart schrijven alle leerkrachten 
een felicitatie. Het jarige kind mag ook nog een presentje kiezen.  
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Vakantierooster 2022-2023 
herfstvakantie   22-10-2022 t/m 30-10-2022  
kerstvakantie   26-12-2022 t/m 08-01-2023 
voorjaarsvakantie   25-2-2023 t/m 05-03-2023 
Goede Vrijdag en tweede paasdag  07-04-2023 & 10-4-2023 
meivakantie   24-04-2023 t/m  07-05-2023 
Hemelvaartsdag   18-05-2023 & vrijdag 19-05-2023 
Tweede Pinksterdag   29-05-2023 
zomervakantie   08-07-2023 t/m 20-08-2023 
 
Vrijdagmiddagen voor de kerstvakantie en de zomervakantie zijn de kinderen vrij vanaf 12 uur.  
Het vakantierooster staat ook op onze website vermeld. Ook alle eventuele andere vrije dagen staan 
daarop. 
 
Verjaardagen leerkrachten 
De verjaardag van de leerkracht wordt in de eigen klas gevierd. Voor de verjaardag van de meester of 
de juf wordt t.z.t. aan de desbetreffende kinderen een kleine bijdrage gevraagd voor een gezamenlijk 
cadeau.  
 
Verkeersexamen 
In groep 7 nemen de kinderen deel aan het verkeersexamen van 3VO (Verenigde Verkeers 
Veiligheidsorganisatie). Dit verkeersexamen bestaat uit een theoretisch en een praktisch examen. 
Het praktisch verkeersexamen vindt in Gorinchem plaats. Omdat de verkeersexamens niet hebben 
plaatsgevonden in het voorjaar 2020, zullen ook leerlingen groep 8 dit cursusjaar de 
verkeersexamens doen. 
 
Verlof 
Bij afwezigheid om andere redenen dan ziekte verzoeken wij je toestemming te vragen aan de 
schoolleiding. Bel of mail daarvoor met Emiel de Jager (Emiel.dejager@stichting-logos.nl). 
 
Vertrouwenspersoon 
Heb je een klacht? Kaart het probleem dan eerst aan op schoolniveau: de leraar, directeur of interne 
contactpersoon. Op elke LOGOS-school is een interne contactpersoon aanwezig die je vertrouwelijk 
kunt raadplegen. De naam van deze persoon is vermeld in de schoolgids. 
 
Kom je er als school en ouder niet uit, neem dan contact op met het College van Bestuur. 
 
Ook kun je terecht bij één van de onafhankelijke externe vertrouwenspersonen: Patricia Ohlsen, 
info@patan.nu, tel. 06-12261201 en/of Tom Koot, kootadvies@gmail.com, tel. 06-27393669. Zij 
kunnen – indien gewenst – begeleiden in het proces. 
 
Verzekering 
De school heeft een basispakket verzekering bij Sedgwick James in Amsterdam. De school heeft: 
1. een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen; 
2. een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, mits de aansprakelijkheid niet gedekt wordt 

door een andere verzekering; 
3. een aansprakelijkheidsverzekering voor de bestuurders van de vereniging; 
4. een schoolongevallenverzekering voor leerlingen en leerkrachten. 
 
Deze laatste is geldig tijdens schooluren c.q. evenementen in schoolverband (vanaf een  
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uur voor aanvang van/dan wel tot een uur na de sluiting). Verder heeft de school nog een 
glasverzekering via de Gemeente West Betuwe. De verzekering treedt in werking nadat gebleken is 
dat de schade niet bij een andere verzekering te verhalen is. Mocht een kind per ongeluk schade 
toebrengen aan eigendommen van een ander kind, dan wordt eerst bij de verzekering van het kind 
onderzocht of die de schade dekt. Vernielingen vallen echter nooit onder een verzekering. 
Ouders zijn verzekerd gedurende de tijd dat ze op school werkzaam zijn. D.m.v. de 
bestuursaansprakelijkheidsverzekering zijn zij verzekerd voor ongevallen die op 
school plaatsvinden. Ook stagiaires vallen onder deze regeling. Verdere informatie hierover vindt u in 
de schoolgids onder het kopje school ongevallen aansprakelijkheidsverzekering. 
 
Voortgangsgesprekken 
Kleutergroepen 
Voor de kleutergroepen geldt dat er een open middag georganiseerd wordt aan het eind van een 
thema. Het materiaal wordt klaargezet. Kinderen leiden hun ouders rond en laten zien wat zij hebben 
geleerd.  
 
De volgende gespreksstructuur wordt gehanteerd: 
September: Gesprek begin van het jaar: ouder-leerkracht gesprek; vertel-mij-je-kind-gesprek (met 
nieuwe ouders) 
Februari: gesprek ouder-leerkracht o.a. n.a.v. de ontwikkelingslijnen. 
Juni: gesprek op aanvraag van ouder of leerkracht o.a. n.a.v. de ontwikkelingslijnen. 
Hele jaar: huisbezoek na ongeveer 4 weken als de kleuters starten. 
 
Groep 3 t/m 8 
Er zijn vier gespreksmomenten in het schooljaar: begin van het jaar, november (na ZIEN!), februari 
(na M-toetsen) en juni (na E-toetsen) 
 
De volgende gespreksstructuur wordt gehanteerd: 
September: Gesprek begin van het jaar: kind-ouder-leerkracht gesprek over waar je staat in het leren 
en wat het kind nodig heeft om verder te groeien (was voorheen: vertel-mij-je-kind-gesprek) 
November: gesprek ouders-leerkracht n.a.v. de opbrengsten van ZIEN! (sociaal-emotionele 
ontwikkeling, welbevinden) 
Februari: gesprek ouder-kind-leerkracht o.a. n.a.v. de opbrengsten van de M-toetsen. 
Juni: gesprek op aanvraag van ouder of leerkracht  o.a. n.a.v. de opbrengsten van de E-toetsen. Voor 
groep 7 geldt dat gesprekken over VO-perspectieven worden gevoerd met ouders en kind. 
 
Gesprekken ouder-leerkracht 
Het is denkbaar dat ouders zonder aanwezigheid van het kind een zorg willen delen met de 
leerkracht. In dat geval kan de ouder altijd contact opnemen met de groepsleerkracht om een 
afspraak te maken. Indien noodzakelijk kan het gesprek ook gevoerd worden met de Intern 
Begeleider en/of de directeur van de school. In een verder stadium en in afstemming met elkaar kan 
een leerling ook besproken worden met deskundigen van het Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs. 
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 Vreedzame School 
CBS Het Kompas is een Vreedzame School. De Vreedzame 
School is een compleet programma voor basisscholen voor 
sociale competentie en democratisch burgerschap. De 
Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een 
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien 
voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om 
samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor 
de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen 
mensen. 
 
Wet op de privacy 
In het kader van privacywetgeving dienen ouders toestemming te geven voor het delen van de 
opgegeven persoonsgegevens. De gegevens die ouders hebben ingevuld op het aanmeldformulier 
worden opgeslagen in de (beveiligde omgeving van de) ParnasSys leerlingenadministratie. 
Op onze administratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder 
andere dat de gegevens door ons worden beveiligd en dat de toegang tot de administratie is beperkt 
tot alleen personeel die de gegevens in te zien (voor zover die betrekking heeft op uw kind). Als de 
gegevens niet kloppen, dan mag je van ons verwachten dat wij op jouw verzoek de informatie 
verbeteren of aanvullen. 
 
Website 
Onze school heeft een eigen website. Ons adres is: www.cbshetkompas.net. De laatste nieuwtjes 
kunt u daar lezen en bekijken. Op de website staat ouderinformatie over het onderwijs op onze 
school. Ook vindt je er de schoolgids, de ABC-gids en de nieuwsbrieven van de school. De website 
van de school is in de zomer van 2020 geheel vernieuwd. 
 
 

http://www.cbshetkompas.net/

