
  

SCHOOLJAAR 2019-2020 



Basisschool De Kasteeltuin 
 
Kasteel Wassenbergstraat 2,  
6043 XM Roermond. 
Telefoon: 0475 – 322418 
Fax:  0475 – 341363 
E-mail:  dekasteeltuin@swalmenroer.nl 
Website: www.bsdekasteeltuin.nl.nl   
ISY, communicatievoorziening voor ouders:  
http://dekasteeltuin.isy-school.nl   

 
 
Directeur: Mevr. Gody van Dillen      
Spreekuur directie: op afspraak. 
 
Intern begeleider leerlingenzorg:  
Mevr. Vreni Schutte.  
Mevr. Maud van der Heide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aantal leerkrachten: 20 personen  
Muziekleerkracht: Dhr. Harry Boom 
Onderwijs ondersteunend personeel:  

- Dhr. Jos Leblanc, conciërge, maandag, dinsdag, 
vrijdagochtend. 

- Mevr. Astrid Keydeniers, administratie 
woensdag/donderdagochtend 

 
Bestuur: Stichting Swalm en Roer 
       Roerderweg 35 
  Postbus 606 
  6040 AP Roermond 
  Tel.  0475 – 345830 
  Fax. 0475  – 345831          
                            Email: info@swalmenroer.nl        
 
Secretariaat medezeggenschapsraad: Mevr. Ankie Venner  
                 
Voorzitter  Ouderraad:  Vacature 

Schooltijden 
 
De schooltijden zijn veranderd met ingang 
van schooljaar 2018-2019. Alle ouders 
hebben de gelegenheid gekregen te 
stemmen over de nieuwe schooltijden. Er 
is gekozen voor het zogenaamde vijf-
gelijke-dagen-model. Alle leerlingen 
blijven over in de eigen groep. 
(continurooster) 
De nieuwe schooltijden zijn: 
Maandag tot en met vrijdag: 
08:30u – 14:00u. 
 
Op vrijdagmiddagen vóór de vakanties zijn 
alle leerlingen uit om 12:00u. Zie ook de 
schoolkalender. 
 

 

mailto:dekasteeltuin@swalmenroer.nl
http://www.bsdekasteeltuin.nl.nl/
http://dekasteeltuin.isy-school.nl/


 
 
 

Groepsindeling 2019-2020 
 

Groep Leerkracht Aanwezig op 

1a Juf Gerlie Heemels 
Juf Ankie 

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. 
Donderdag  

1/2b Juf Saskia Roumen  
Juf Petra Cox 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
woensdag. 

2 Juf Petra Cox 
Juf Judith Arets. 

Maandag en dinsdag.  
Woensdag, donderdag en vrijdag. 

schakelklas Juf Anneke Frische 
Juf Vreni Schutte 

Maandag, dinsdag en woensdag. 
Donderdag en vrijdag. 

3a Juf Heidi Keijbeck 
Juf Maud van der Heide 

Maandag en dinsdag. 
Woensdag, donderdag en vrijdag. 

4 Juf Liesbeth Pangels 
Juf Wilma Coenen 

Maandag, dinsdag en woensdag. 
Donderdag en vrijdag. 

5 Juf Aukje Derix 
Juf Suzanne Mertens 

Maandag , dinsdag en woensdag. 
donderdag en vrijdag. 

6a Juf Claudia Hendrix  
Vervanger 

Dinsdag, donderdag en vrijdag. 
Maandag en woensdag. 

6b Juf Pat Stockbroeckx  Hele week. 

7 Juf Lizzy Rutten 
Juf Ankie Venner  

Maandag, dinsdag en donderdag  
Woensdag en vrijdag.   

8 Meneer Jeroen Niessen Hele week. 

Taalklas Juf Suzanne Mertens Woensdag 

IB Juf Vreni Schutte, 
Juf Maud van der Heide 

Maandag, dinsdag en woensdag. 
Maandag en dinsdag. 

ICT Meneer Gert-Jan Jans Woensdag. 

Muziek Meneer Harry Maandag en woensdagmorgen. 

Administratie Juf Astrid Keijdeniers Woensdag en donderdagochtend. 

Conciërge  Meneer Jos Leblanc Maandag, dinsdag en vrijdagochtend. 

 
 



Rooster voor vakanties en vrije dagen 2019-2020 

 
Deze data zijn inclusief de weekenddagen! 
Herfstvakantie: 14 t/m 20 Oktober. 
Sinterklaas 6 december 
Kerstvakantie: 23 december t/m 5 januari 
Carnavalsvakantie: 24 februari t/m 1 maart. 
Meivakantie: 27 april t/m 10 mei. 
2e Paasdag: 15 april.   
Hemelvaart: 21 mei t/m 24 mei. 
2e Pinksterdag: 1 juni. (let op: de dag na 2e pinksterdag is een studiedag, leerlingen vrij!) 
Zomervakantie 2019: start 10 juli 2020. 
 
Vrije middagen vóór de vakanties, school is om 12 uur uit:  
11-10-2019 / 20-12-2019 / 21-02-2020 / 24-04-2020   
 

  
 

Studiedagen: studiedagen voor het team vinden plaats op: 
Woensdag en donderdag 15 en 16 augustus; 
Vrijdag 6 september 2019; 
Maandag 30 september 2019; 
Woensdag 6 november 2019; 
Vrijdag 6 december 2019; 
Maandag 27 januari 2020; 
Donderdag 2 april 2020; 
Dinsdag 2 juni 2020; 
Vrijdag 10 juli 2020. 
De leerlingen hebben deze dagen vrij. 
LOGO bijeenkomsten: 
Deze data zullen op ISY worden gepubliceerd. 

ISY: Wij raden u aan ISY goed in de gaten te houden dagelijks even te lezen. 
LET OP: Vanaf dit schooljaar plant u zelf het tijdstip van uw oudergesprek, 
zorg dus dat uw inlog up-to-date is en dat uw kind(eren) aan uw account zijn 
gekoppeld! 
http://bsdekasteeltuin.isy-school.nl/nieuws  

 

  

  

http://bsdekasteeltuin.isy-school.nl/nieuws


Ziekmelden: 
Ziek thuis: Als uw kind onverhoopt ziek is, vragen wij u om ’s morgen vóór school te bellen. Soms is het druk, en wordt de telefoon niet opgenomen. 
Probeert u het dan later nog eens. 
Huisarts/tandarts/orthodontist: Als u met uw kind naar de huisarts/tandarts/orthodontist gaat, en het is niets ernstigs, willen wij graag dat uw kind vóór 
en/of na het bezoek aan de arts toch naar school komt.  Ook in een half uurtje wordt nog veel geleerd. 
Ziekenhuis/ specialist: Bij bezoek aan de specialist willen wij u vragen dit van te voren aan de leerkracht mede te delen. Als het bezoek wegens onderzoek 
een hele dag gaat duren moet u hiervoor verlof aanvragen.  Verlofformulieren kunt u vinden bij het kantoor van juf Gody.. 
Leerplicht: Als uw kind vaak ziek gemeld wordt zonder dat wij een (ernstige) reden hiervoor weten, zullen wij u uitnodigen voor een gesprek op school.  De 
leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld als wij vermoeden dat er misbruik wordt gemaakt van de ziekmelding.( Daarmee bedoelen wij dat wij vermoeden 
dat uw kind niet echt ziek is, maar ongeoorloofd afwezig). 
 
Te laat komen: 
Het is voor leerkrachten erg vervelend als leerlingen te laat zijn op school. De les is dan meestal al begonnen, en het kind 
heeft al informatie of instructie of gewoon het gezellige praatje met juf of meneer aan het begin van de ochtend, gemist. 
Voor uw kind is het ook beslist niet fijn de klas binnen te moeten stappen waar iedereen al op zijn plaats zit en bezig is 
om dan schoorvoetend toe te geven dat hij of zij zich wéér verslapen heeft. Zorg er dus alstublieft voor dat uw zoon of 
dochter op tijd op school is.  
Als het dan toch een keer gebeurt, bel even, en loop niet met uw zoon of dochter mee naar binnen, de les is al 
begonnen, óók in de groepen 1 en 2! 
Komt uw kind vaak te laat maken wij een melding naar de leerplichtambtenaar. 
 
Ongeoorloofd afwezig: 
Als u uw kind niet ziek meldt is hij of zij ongeoorloofd afwezig.  Afhankelijk van het tijdstip van deze afwezigheid moeten wij dit melden bij de 
leerplichtambtenaar.  
 
Schooltijden 
De les begint om 08:30u ‘s morgens en de bel gaat daarom om 08:25u. Zo kunnen wij op tijd beginnen. Als de bel gaat gaan alle leerlingen in de rij staan bij 
de deur die bij hun klas hoort. Er is geen inlooptijd, u kunt als ouder niet mee naar binnen. Voor leerlingen in de startgroep maken wij heel in het begin een 
uitzondering. Een belangrijke mededeling voor de leerkracht? Bel even, wij geven het door. 
Is uw kind te laat? Loop dan niet meer de klas in met uw kind, de leerkracht is al begonnen met de les. 
 



Gymnastiek en zwemmen 
 
Alle kinderen op onze school krijgen lessen lichamelijke oefening. De onderbouwpauzes met spel, materialen en de speeltoestellen op het schoolplein zijn 
daartoe eigenlijk al een eerste aanzet. 
De leerlingen van de groepen 1 en 2 krijgen verder gymlessen in onze eigen speelzaal. Ze gymmen op blote voeten en hoeven geen extra gymspullen mee 
naar school te brengen. Wanneer het te warm is, doen ze gewoon hun bovenkleding uit.  
De kinderen van de schakelklas en de groepen 3 t/m 8 hebben allemaal gymles in de Sporthal Donderberg. Op de dag dat ze gymles hebben, moeten ze hun 
gymspullen meebrengen, bestaande uit een sportbroekje, een T-shirtje en gymschoenen die geen sporen achterlaten op de sporthalvloer. Na de gymles 
moeten de gymspullen weer mee naar huis worden genomen en mogen niet in de gang blijven hangen. Wij vragen u de sportkleding van uw kind regelmatig 
te wassen, liefst iedere week. In de groepen 5 t/m 8 worden de gymlessen verzorgd door een vakleerkracht samen met de groepsleerkrachten. 
   
In het schooljaar 2019-2020 hebben de groepen op de volgende momenten gym: 
 

 op woensdagmorgen: groep , 6, 7 en 8 

 op donderdagmiddag: groep 3, 4 en 5 (de schakelklas zal hier bij aansluiten zo 
mogelijk) 

   
 
Attentie: Iedereen doet mee met de gymles! Afmelden kan alleen persoonlijk door de 
ouder bij de groepsleerkracht door middel van een briefje of een telefoontje.  
 
Een verkoudheid is geen reden om niet mee te gymmen! 
 
Over het wel of niet doorgaan van zwemlessen is nu nog geen informatie beschikbaar. 
Houdt ISY in de gaten voor het laatste nieuws.  

  



Schoolregels en afspraken 
 
Op school hanteren we regels. Deze hebben betrekking op omgang met elkaar en met materiele zaken. Om 
de regels en afspraken voor kinderen overzichtelijk te maken, hebben we ze samengevat in 3 kapstokregels 
die in elke klas op een duidelijke plek hangen. Deze regels en afspraken worden met de kinderen besproken. 
De regels gelden gedurende de hele schooldag, dus ook tijdens het overblijven. De drie “kapstokregels” zijn: 
 
Regel 1: “voor groot en klein zullen we aardig zijn”, heeft betrekking op de omgang met elkaar.  
 
Regel 2: “we zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen”, geeft aan dat we op 
een goede manier moeten omgaan met de spullen van onszelf én van anderen.  
 
Regel 3: “De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet”, verwoordt de opdracht 
om je verantwoordelijk en verstandig te gedragen in je omgeving.  
 

Speelplaatsregels 
De regels voor het gebruik van de speelplaats vermelden we hier even apart, omdat ze uiteraard gelden voor alle kinderen, maar ook de ouders kunnen er 
kennis van nemen, want sommige regels zijn ook voor hen van toepassing: 

 Op het schoolplein mag niet worden gefietst (ook door ouders niet), zowel bij het erop komen als bij het verlaten van het plein. 

 Honden en katten zijn op het schoolplein verboden. 

 In verband met onze voorbeeldfunctie (leerkrachten én ouders) mag er op het schoolplein niet worden gerookt. 

 Spelen is verboden in de fietsenstallingen, tussen de groenvoorzieningen en langs de ramen van de kleuterlokalen en de dagopvang van S.K.R. 

 Het schoolplein is er om te spelen, niet om te vervelen of anderen lastig te vallen. 

 Iedereen moet zorgen, dat het afval in de afvalbakken terecht komt, ook als het niet van jezelf is. Elke bovenbouwgroep heeft op gezette tijden de 
beurt om het schoolplein mee te onderhouden (vegen, bakken ledigen). 

 Kinderen die na schooltijd nog op het plein spelen doen dit onder verantwoordelijkheid van de ouders. 

 (Voet)ballen op het schoolplein mag alleen tijdens de pauzes en uitsluitend met zgn. zachte softballen waar niemand zich pijn aan kan doen en 
bovendien uitsluitend als het droog weer is en het schoolplein droog is ( i.v.m. modderafdrukken op de ruiten). 

 Vanaf 08:15u. is het schoolplein open. ’s Morgens vóór school is er surveillance, tot dat de bel gaat.  Zorg dat je vanaf die tijd OP het schoolplein 
bent en blijf niet op straat hangen. 



De schooltijden en het eten tussen de middag. 
Wij werken met het zogenaamde vijf-gelijke-dagen-rooster.  
De schooltijden zijn dagelijks van 8:30u tot 14:00u, maandag tot en met vrijdag. 
 

Schooltijden groep 1 t/m 4 
08:30 – 12:15u : Lestijd  
12:15u – 12:35u  Lunchpauze 
12:35u – 12:55u : Pauze (buiten) 
12:55u – 14:00u : Lestijd 

Schooltijden groep 5 t/m 8 
08:30u – 11:55u: Lestijd 
11:55 – 12:15u: Lunchpauze 
12:15u – 12:35u : Pauze (buiten) 
12:35u – 14:00u : Lestijd. 

 
 De kinderen brengen voor het overblijven een gezonde lunch mee. (volkoren boterham, 

roggebrood, mueslibol of volkoren knäckebröd zijn heel geschikt.)  
 Zorg dat ook het beleg gezond is, magere kaas, magere smeerkaas met minder zout, 

ei, hüttenkäse of light zuivelspread. Pindakaas zonder zout of suiker is ook erg lekker. 
 Fruit en groente zijn lekker voor bij … en óp de boterham! 
 Zet op het boterhamtrommeltje duidelijk de naam van uw kind.  
 Spreek af met uw kind wat voor in de kleine pauze is en wat voor tussen de middag. 

Wij zien vaker dat alles al op is in de kleine pauze. Of misschien twee trommeltjes? 
 Geef u kind iets mee wat hij of zij graag eet, zodat de lunch ook op gaat.  
 Als JOGG school wordt bij ons water gedronken. Als u vindt dat uw kind iets anders 

moet drinken tussen de middag is melk, thee zonder suiker of suikervrije ranja een 
alternatief. (Geen pakjes drinken, blikjes, of koolzuurhoudende dranken) 

 Geen instant soep, geen pot noodles, geen energiedrank. 
 Het spreekt vanzelf dat snoep en chips niet mogen. Ook kauwgom valt hieronder. 
 Een servetje tegen het knoeien mag natuurlijk wel. 
 Als u twijfelt, overleg dan even met de leerkracht. 

 
Tijdens de lunchpauze is uw kind in de klas, of aan de picknicktafel in de schooltuin. Als hij of zij snel klaar is met eten wordt er opgeruimd, en kan er gelezen 
worden, of is er tijd om een bordspelletje te doen. Na twintig minuten gaan de kinderen buiten spelen. Op dat moment wordt er gesurveilleerd op de 
speelplaats. De boven- en onderbouw hebben apart pauze. Wij gaan ervan uit dat leerlingen zich ook tijdens  de pauze goed gedragen. 
 
 
 



Buitenschoolse opvang  

 
Schoolbesturen zijn  bij wet verplicht een regeling te treffen voor de buitenschoolse opvang van de leerlingen die hun basisscholen bezoeken. Zij zijn dus 
niet verantwoordelijk voor de inhoud van de buitenschoolse opvang, maar ze moeten er wel voor zorgen dat er mogelijkheden voor deze opvang gecreëerd 
worden. Deze regeling houdt een convenant in met de Stichting Kinderopvang Roermond.  
 
Het is natuurlijk goed dat u op de hoogte bent van het volgende: 
Met het convenant dat met SKR is afgesloten blijft u als ouder toch de vrije keuze houden om voor uw kind(eren) een buitenschoolse opvangorganisatie te 
kiezen die u zelf wenst. Er is gemeend op stedelijk niveau een kwalitatief goede regeling te treffen, die het schoolmedewerkers en ouders gemakkelijk maakt 
de verplichting van het ministerie van OCW uit te voeren. 
 
Kinderopvang Roermond biedt een buitenschoolse opvang voor de wijk de Donderberg in basisschool de Kasteeltuin.  
BSO De Kasteeltuin – veilig, ontspannen en vernieuwend.  De buitenschoolse opvang is gevestigd in het gebouw van bs de Kasteeltuin. 
De nadruk ligt bij de BSO op vrijetijdsbesteding, ontspanning en recreatie. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ‘thuis’ voelen, waardoor er een 
duidelijk verschil is met de school. 
Doordat de BSO in school is gevestigd maken wij voor het buiten spelen gebruik van de speelplaats en waar nodig andere ruimtes van school. De ruimte, 
materialen, spellen en activiteiten zijn ingericht op de verschillende leeftijden van de kinderen. 
Bij aankomst wordt er eerst wat gegeten en gedronken en is er ruimte voor de verhalen van de dag. Vervolgens wordt er aan elke leeftijdsgroep een 
boeiende activiteit aangeboden. Daarnaast kunnen de kinderen ook lekker zelf spelen of met een boek op de bank kruipen. 
Aanvullend aan het BSO programma bieden wij de mogelijkheid om extra activiteiten in te kopen. Kids Dance, zwemles, kindertheater, muziekles en 
verschillende sporten zijn onderdeel van ons Plus-Programma. Deze activiteiten worden aangeboden op inschrijving. 
Meer informatie? 
Voor aanmeldingen kunt u terecht op de website www.kinderopvangroermond.nl of neem contact op met één van onze medewerkers op telefoonnummer 
0475-337049 of via sales@krmd.nl. (dagelijks bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur, ook in vakantieperioden). De medewerkers van deze afdeling maken 
graag voor u, geheel vrijblijvend, een berekening van de kosten van de opvang van uw kind en zijn u desgewenst behulpzaam bij het aanvragen van de 
toeslag kinderopvang bij de Belastingdienst. Ook kunnen zij u informeren over de beschikbare plaatsen en voor u een afspraak maken voor een intake 
gesprek bij een van onze locaties of om zo maar een kijkje te nemen met uw kind. 

http://www.kinderopvangroermond.nl/
mailto:sales@krmd.nl


Informatievoorziening aan ouders 
 
Wij vinden het heel belangrijk dat u thuis aan uw kind vraagt wat ze gedaan hebben op school en hoe het gegaan is. Kinderen kunnen zo hun verhaal kwijt 
en het is een fijn ouder/kind moment. Directie en leerkrachten zijn altijd bereid om tussentijds een gesprekje met u te voeren over uw kind. Wel ná lestijd 
en als het kan, graag een afspraak maken. De mogelijkheid staat ook open om een morgen of middag een kijkje te komen nemen in de groep van uw kind 
om eens te zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Ook hier uiteraard eerst even overleg en een afspraak maken met de groepsleiding. 
Aan het begin van het schooljaar wordt op maandag 20 augustus een informatieavond georganiseerd voor alle groepen. Uw kind leidt u door de school en 
laat zien wat er in de groep zoal wordt gedaan en geleerd.  
Twee keer per schooljaar wordt een rapport uitgegeven en vinden er oudergesprekken plaats, waarop U met de groepsleerkracht individueel de 
vorderingen van Uw kind kunt bespreken. Het eerste gesprek vind plaats in de eerste weken van oktober. Dit is een kennismakingsgesprek. U deelt 
informatie over uw kind. In deze periode krijgt uw kind geen rapport. U vindt in de kalender wanneer de oudergesprekken voor het schooljaar 2019 -2020 
plaatsvinden. Bij het laatste oudergesprek is er geen mogelijkheid ’s avonds in gesprek te gaan. 
  

(Vrijwillige) Ouderbijdrage 
Het basisonderwijs in Nederland is in principe kosteloos, maar om activiteiten te kunnen financieren vraagt de ouderraad jaarlijks een ouderbijdrage. Een 
indicatie van de kosten: € 17,50 voor één kind, € 32,50 voor twee kinderen en € 45, - voor drie kinderen. Voor vier of meer kinderen wordt niets extra’s 
meer gerekend. Van de inkomsten uit de ouderbijdrage worden leuke activiteiten voor alle kinderen georganiseerd. 
U kunt de bijdrage overmaken aan de oudervereniging. Dit kan in overleg ook in termijnen. Loopt u gerust binnen bij de directie als u hier vragen over heeft. 
Bedrag graag overmaken naar :  NL72 RABO 01441.37.267  t.n.v. Oudervereniging, onder vermelding van de naam en achternaam van de kinderen en 
ouderbijdrage 2019-2020. Vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Informatie daarover krijgt u via Isy . 
 

Schoolverzekering 
Ook voor het schooljaar 2019-2020 heeft het schoolbestuur ten behoeve van alle leerlingen een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. 
Deze verzekering is van kracht op weg van huis naar school en omgekeerd, tijdens het verblijf op school en tijdens activiteiten in schoolverband onder 
verantwoordelijkheid van de school, zoals excursies, sportwedstrijden, schoolreisjes, ouderavonden, schoolfeestjes, schoolkamp, gymlessen en tijdens het 
meerijden in bus of auto. De verzekering is uitsluitend op schooldagen van kracht en dekt geen materiële schade, zoals schade aan kleding, fiets of bril. 
Schade aan dit soort zaken moet doorgaans, indien er tenminste een schuldige is aan te wijzen, verhaald worden op de WA-verzekering van de betreffende 
ouders. 
 

Dienstrittenverzekering 
Schade aan motorvoertuigen tijdens vervoer van kinderen gedurende schooltijden valt in eerste instantie onder uw eigen WA of all-risk verzekering. De 
Stichting heeft een aanvullende dienstrittenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt verzekerden tegen financieel nadeel, ontstaan tijdens het gebruik 
van hun auto in opdracht van verzekeringnemer (eigen risico / no-claimverlies).



Aanmelden nieuwe leerlingen 
U kunt uw kind bij ons op school aanmelden vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt. U vult een aanmeldformulier in en levert dit in. Op school maken we 
een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind, of het zorgpasje. De gemeente Roermond stelde eerst een centrale aanmeld-dag vast, nu is dat niet meer 
het geval.  
Als uw kind al naar een andere basisschool gaat en u wilt hem of haar toch bij ons aanmelden, bespreek dit eerst met de huidige school, en kom dan voor 
een gesprek naar onze school. De scholen in Roermond hebben altijd contact met elkaar bij een overplaatsing. 

 
Veilig van en naar school 
Hoewel de kinderen het dikwijls prachtig vinden om met de fiets naar school te kunnen gaan, is het vaak niet nodig en vaak ook niet verstandig. Onze 
stallingruimte op het schoolplein is zeer beperkt. Onze school ligt vrij centraal in de Kastelenbuurt en de Sterrenberg en kinderen die daar wonen kunnen, 
behoudens bijzondere omstandigheden, het beste gewoon te voet naar school komen. De stalling op het schoolplein kan gebruikt worden door kinderen, 
die het echt nodig hebben, omdat ze bijv. buiten de twee genoemde wijken wonen. De fietsenrekken staan bij de lokalen van de bovenbouw. Een fiets op 
school stallen gebeurt altijd op eigen risico. Sluit de fiets daarom altijd goed af. 
 

Tussendoortje 
Wij gaan ervan uit dat de kinderen pas naar school komen, wanneer ze thuis iets hebben gegeten en gedronken. 
Voor de eigen gezondheid en de fitheid op school is het belangrijk, dat de kinderen iets gezonds in de maag hebben voor ze naar school komen, al is het 
maar een cracker of een bakje yoghurt.  
Let u er op dat uw kind voor de ochtendpauze iets gezonds meebrengt, zoals een boterham, een stukje fruit, een cracker of een stuk ontbijtkoek. 
Koolzuurhoudende drankjes of blikjes zijn niet toegestaan, evenals snoep, chips of koekjes.  
Uit het oogpunt van milieuhygiëne is het niet toegestaan gebruik te maken van voorverpakte drankjes (pakjes). Dit levert teveel zwerfafval op voor de 
school. Een bidon met water is nog het beste. Op school is er altijd de mogelijkheid water te drinken. 

 
Verloren en gevonden voorwerpen 
In de hal van de school staat een rieten mand met gevonden voorwerpen. Wanneer een leerling iets heeft gevonden, kan dat daarin worden gedeponeerd. 
Omgekeerd, wanneer iemand iets kwijt is, kan het misschien in de mand teruggevonden worden. Na een aankondiging op ISY wordt de mand op gezette 
tijden leeg gemaakt. 
Wanneer het winterseizoen er weer aankomt is het, om verlies of verwisseling te voorkomen, vooral bij de kleuters noodzakelijk om laarzen, jassen e.d. te 
voorzien van een voor de kinderen herkenbaar merkteken. Ga er niet van uit dat uw kind de jas wel herkent, er zijn vaak kinderen met dezelfde jas! Ook lijkt 
het ons geen slecht idee om wanten en/of handschoenen met een koordje door de mouwen aan de jas vast te maken.  
 
 
 



Maatregelen ter voorkoming van hoofdluis 
Na overleg met de jeugdarts is enkele jaren geleden, vooral als preventieve maatregel, de maandelijkse hoofdluiscontrole ingevoerd. Na elke vakantie 
worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis door een groep ouders die hiervoor zijn opgeleid door de GGD. Wanneer er bij een kind hoofdluis en/of 
neten (eitjes van de hoofdluis) worden gevonden, wordt u hiervan door de school op de hoogte gebracht. Alle kinderen in de klassen waarin luizen zijn 
ontdekt, krijgen een waarschuwingsbrief mee naar huis, met het verzoek de haren van uw kind goed in het oog te houden en zo nodig te behandelen. 
Dit zijn de eerste drie stappen die gezet zijn in een hoofdluiscontrole-protocol, dat door de MR van onze school is goedgekeurd. Snelle behandeling 
voorkomt, dat we te maken zouden kunnen krijgen met een epidemie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Kasteeltuin. Hier vindt 
U onder het kopje “protocollen” ook het protocol hoofdluiscontrole. 
 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden –Limburg is dé plek voor vragen en advies over opvoeden en 
opgroeien. Waarom een Centrum Jeugd en Gezin? Opvoeden en opgroeien is leuk, maar niet altijd even 
gemakkelijk. Daar kun je soms best hulp bij gebruiken. Het is heel normaal om vragen over opvoeden of 
opgroeien te hebben. Het Centrum Jeugd en Gezin is er voor alle vragen, hoe klein, onschuldig of 
ingewikkeld ook. Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt verschillende vormen van opvoedondersteuning 
aan ouders en jeugdigen (van zwangerschap tot 23 jaar). Ze geven informatie en advies, verzorgen 
themabijeenkomsten en workshops en bieden persoonlijke ondersteuning. Je hebt voor het Centrum 
voor Jeugd en Gezin geen verwijsbrief nodig . Het Centrum wordt door de gemeente gefinancierd en kan 
daardoor haar diensten kosteloos aanbieden aan alle inwoners van Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, 
Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert .  
Contact www.cjgml.nl  
E: info@cjgml.nl  
T: 088-43 88 300  
 

Klachtenregeling: zie Schoolgids 
Contactpersoon voor ouders bij klachten: Juf Maud van der Heide. 
 

  

http://www.cjgml.nl/
mailto:info@cjgml.nl


Social Media: 
 
Het internet is niet meer weg te denken en op school en thuis maken onze leerlingen er veelvuldig gebruik 
van. Op school zorgen wij voor educatieve programma’s die aansluiten bij de lesstof. Thuis is dat natuurlijk 
een ander verhaal, leerlingen maken gebruik van sms, whatsapp, facebook, twitter, snapchat en legio andere 
virtuele platforms en spelprogramma’s. Hier is ook het digitale pesten ontstaan. Op school wordt in het 
kader van goede omgangsvormen ook pestgedrag en daarbij het digitale pesten besproken. Echter kunnen 
wij op geen enkele manier verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag van uw kind als het buiten 
schooltijd online is. Soms worden wij geconfronteerd met door ouders geprinte pagina’s waar leerlingen 
zich schuldig maken aan, of slachtoffer zijn van het digitale pesten. Wij zijn echter van mening dat het 

gedrag van uw kind, en daarmee ook het online gedrag de verantwoordelijkheid is 
van u als ouder. Steeds vaker staat er niet meer een computer in de woonkamer 
maar kunnen kinderen via telefoons, tablets en laptops online. Houdt in de gaten wat uw kind 
online doet en neem als het nodig is maatregelen.  
 
Op school zijn mobiele telefoons voor leerlingen niet toegestaan. Vertel uw kind dus dat de telefoon thuis moet blijven. 
Als het toch nodig is dat uw kind een telefoon bij zich heeft ( alleen in uitzonderlijke situaties) vertel dit altijd aan de leerkracht van 
uw kind. De telefoon moet onder schooltijd altijd uit staan en bij de leerkracht worden ingeleverd. Zich niet houden aan deze regel 
zal ertoe leiden dat de telefoon door de leerkracht wordt ingenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte telefoons, 

lever deze altijd in bij de leerkracht, of laat deze liever thuis! 

 
 
De leerplicht: 
 
Alle informatie over de leerplicht, en het aanvragen van verlof vindt u in onze schoolgids. Deze kunt u lezen op onze website: www.bsdekasteeltuin.nl  

 
Soms komt het voor dat een leerling na een vakantie te laat weer op school is. Soms een dag, soms wel meer. De reden is dan bijvoorbeeld autopech, of de 
vertraging van een vlucht. Het is uw verantwoordelijkheid als ouder om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd terug is van vakantie, zodat hij/zij uitgerust aan 
de nieuwe schoolperiode kan beginnen. Raadzaam is het om voor de rust van uw kind een dag eerder de terugreis te aanvaarden, zodat uw kind nog weer 
thuis kan acclimatiseren. Op het moment dat uw terugreis vertraagd is door autopech of vluchtvertragingen, moet u hiervan bewijzen kunnen overleggen. 
Dat kan zijn een reparatierekening van de auto, uw vliegtickets en boardingcards waarmee de leerplichtambtenaar kan opzoeken of deze vlucht inderdaad 
een vertraging heeft opgelopen. Het niet kunnen overleggen van dergelijke bewijsstukken kan er vanaf dit schooljaar toe leiden dat er een boete wordt 
opgelegd. Nogmaals, het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw kind op tijd terug is van vakantie.  

http://www.bsdekasteeltuin.nl/


Resultaten van ons onderwijs 
 
Eindtoets basisonderwijs  
Naast het schooladvies voor de schoolverlaters maakt het voortgezet onderwijs gebruik van de gegevens van de Route 8 toets om ervoor te zorgen dat 
iedere nieuwe brugklasser op de juiste plek terechtkomt. Daarom laten wij op school in principe alle schoolverlaters deelnemen aan de Eindtoets van Route 
8. ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De uitslag geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast 
ook de behaalde referentieniveaus. De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts twee à drie klokuren. Uw kind krijgt een eigen inlogcode. 
Uiteraard werkt uw kind in een beveiligde omgeving. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze 
manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze 
worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor uw kind prettig en zo min mogelijk belastend. Doordat iedere leerling een eigen toets maakt, kan de toets 
verspreid worden afgenomen. ROUTE 8 mag worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei. Mocht uw kind ziek zijn, dan kan de toets later in de periode 
worden afgenomen. Voor kinderen met dyslexie zijn er ondersteuningsmogelijkheden. 
 
Opbrengsten schooljaar 2019-2020: 
 
Overzicht naar welke schooltypen onze leerlingen vorig jaar hun onderwijsloopbaan voortzetten. 
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