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1. Een woord vooraf

Ruim acht jaar, zo lang duurt de schoolperiode voor de meeste kinderen. Uw kind start als

kleuter van amper vier jaar en als tiener neemt het afscheid van de basisschool. Belangrijk

om dus de juiste school voor uw kind te kiezen. Met veel plezier presenteren we dan ook

onze schoolgids voor het jaar 2015-2016. Voor ouders die nog een keuze te maken heb-

ben, maar zeker ook voor ouders met kinderen die al op De Pijler zitten. Een gids vol met

praktische informatie en achtergronden over ons onderwijs. U krijgt inzicht in wat er

speelt op school en wat u en uw kind(eren) kunnen verwachten. We schrijven nu “ouders”,

maar we bedoelen daar natuurlijk ouder(s) of verzorger(s) mee.  

De Pijler is een school die ruimte geeft aan verschillende soorten kinderen, ongeacht 

geloofsovertuiging, geaardheid en cultuur. Vanuit onze visie creëren we een open sfeer

met veel aandacht voor acceptatie en wederzijds respect. We benadrukken vooral het

zelfstandig en taakgericht werken. Naast de cognitieve vaardigheden besteden wij ook

veel aandacht aan de sociaal emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling. De school

ontwikkelt zich steeds verder richting “passend onderwijs”; zoveel mogelijk rekening 

houdend met de ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Dit geldt voor zowel leerlingen 

die meer zorg nodig hebben, omdat zij de leerstof moeilijk vinden, als voor de groep 

meerbegaafde leerlingen. Alle kinderen moeten voldoende uitgedaagd worden door 

ons onderwijs!

De naam van onze school heeft alles te maken met de pijlers waarop ons onderwijs rust.

Onze vier pijlers zijn: betrokkenheid, sociaal gedrag, zelfstandigheid & persoonlijke ont-

wikkeling en passend onderwijs. De Pijler staat voor modern onderwijs dat aansluit bij

maatschappelijke ontwikkelingen. In het volgende hoofdstuk leest u wat de school precies

onder deze pijlers verstaat.

Deze schoolgids ontvangt u aan het begin van ieder schooljaar. Hierin hebben wij 

zoveel mogelijk informatie opgenomen die op dat moment al bekend is. Natuurlijk is 

de informatie opgenomen die wij wettelijk verplicht zijn aan u door te geven. Veel extra 

informatie is te vinden op  onze website. Deze is geheel vernieuwd en biedt tevens 

informatie over activiteiten die op korte termijn op school plaatsvinden. Met de nodige

verhalen achteraf en sfeerbeelden!  

Wij wensen u alvast een prettig schooljaar.

Team en directie basisschool De Pijler.
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leerkrachten en zorgen voor stimulering van

hun ontwikkeling.

Pijler 3 Zelfstandigheid & 
persoonlijke ontwikkeling
Het team op De Pijler geeft ruimte waar

dat kan en stuurt en begeleidt waar dat

nodig is. Omdat kinderen in een verschil-

lend tempo en op verschillende manieren

leren, maken wij gebruik van het Directe 

Instructie Model. Ieder kind krijgt daarbij

precies de instructie die het nodig heeft. 

De inrichting van het lokaal stimuleert de

zelfstandige ontwikkeling van de kinderen.

Ook de persoonlijke ontwikkeling raakt ge-

stimuleerd en we kunnen daardoor gediffe-

rentieerd onderwijs aanbieden. Ons team

blijft zich zelf ontwikkelen; onze deskundig-

heid en vaardigheid stemmen we af op de

ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Ouders zorgen ervoor dat hun kind steeds

zelfstandiger wordt; dit verhoogt het func-

tioneren in de maatschappij. De kinderen

leren zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk

te zijn voor de planning van hun werk en

hun leerproces.

Externe partijen geven vervolgens kennis

en vaardigheden door, waardoor de kinde-

ren, de ouders en het team zich verder ont-

wikkelen. Ook stimuleren zij alle partijen te

blijven groeien.  

Pijler 4 Passend onderwijs
Passend onderwijs betekent dat alle kinde-

ren een plek op een school krijgen die past

bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Het

gaat uit van de behoeften en mogelijk-

heden van het kind. Door het onderwijs 

anders te organiseren, kunnen meer 

leerlingen naar een reguliere school. 

Iedere leerling krijgt bij ons een passend

onderwijsarrangement, verrijkt, basis 

of intensief arrangement.

Leerkrachten signaleren vroegtijdig leer,-

opgroei- en opvoedproblemen. Bij kinderen

met een ontwikkelingsvoorsprong of 

ontwikkelingsachterstand sluiten wij de 

instructies zo goed mogelijk aan bij hun 

niveau in een gevarieerde leeromgeving.

Voor leerlingen met zeer specifieke onder-

steuningsbehoeften stelt de school een

ontwikkelingsperspectief op. 

De ouders informeren de leerkrachten 

over de ontwikkelingen van hun kind. 

Zij helpen en werken mee om hun kind het

onderwijs te laten krijgen dat bij hen past

en stimuleren hun kind om hun talenten 

te ontwikkelen.

Het schoolondersteuningsprofiel Passend

Onderwijs van onze school is nog in ontwik-

keling. In dat document zullen de mogelijk-

heden van De Pijler worden beschreven

hoe leerlingen te ondersteunen die extra

onderwijsbehoeften hebben.

2.2 Directie en bestuur

De directie van de school bestaat uit: 

Harry Reitsma, algemeen directeur. 

Guusje Ketting, locatieleider 

“Kleine” Pijler en adjunct directeur.

2.1 Visie op de vier pijlers

Samen met ouders, leerlingen en 
externe partijen van De Pijler 
werken wij aan betrokkenheid. 
Aan sociaal gedrag hechten wij 
veel waarde, we tonen respect 
naar elkaar en hebben een positieve
houding. Via zelfstandigheid en 
persoonlijke ontwikkeling werken 
wij naar een optimale vorm van 
passend onderwijs voor alle leerlin-
gen. Ons onderwijs is gebaseerd 
op de vier pijlers die niet los van 
elkaar kunnen worden gezien. 

Pijler 1 Betrokkenheid
We zorgen voor betrokkenheid door open

communicatie en het bevorderen van ou-

derparticipatie. Daarbij staan wij open voor

de mening van ouders en houden wij hen op

de hoogte van de ontwikkeling van hun

kind(eren). De Pijler weerspiegelt daarbij

de culturele samenstelling van de wijk.

Hierdoor hebben onze kinderen een unieke

kans om daar op een natuurlijke manier

kennis mee te maken. Zo leren ze rekening

te houden met elkaar en dragen wij als

school bij aan een verdraagzame 

samenleving.

Wij verwachten interesse van ouders in de

ontwikkeling van hun kind(eren). Ook in-

vesteren de ouders in goed contact met de

leerkrachten en de school. We maken kin-

deren gemotiveerd en betrokken bij hun

eigen leerproces door aan te sluiten bij hun

belevingswereld. De externe partijen zoals

de School Maatschappelijk Werker, de

schoolcontactpersoon en intern begelei-

ders van de school helpen ook mee aan de

open communicatie en versterken hiermee

de band tussen ouders, kinderen en school.

Pijler 2 Sociaal gedrag
Iedereen moet het gevoel

hebben zich zelf te kunnen

zijn en geaccepteerd te

zijn. Wij benaderen dan

ook iedereen met een positieve, energieke

en open houding. Samen maken we regels en

afspraken; gelijkwaardigheid is daarbij altijd

uitgangspunt. 

Onze verwachtingen zijn hoog en we 

bieden ieder kind kansen om zich op 

verschillende gebieden te ontwikkelen. 

Wij stimuleren positieve interactie, we zijn

beleefd en hebben veel aandacht voor el-

kaar. Ouders sluiten zich ook geheel aan 

bij deze regels en afspraken. Zij hebben aan-

dacht voor hun kind(eren) en dragen bij aan

een positieve wisselwerking. De kinderen

houden rekening met elkaar en respecteren

de verschillen die binnen de school zichtbaar

zijn. Ook hebben zij aandacht voor andere

kinderen uit hun klas en voor hun omgeving.

De externe partijen kijken naar de mogelijk-

heden van onze kinderen, hun ouders en de
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3. Wie is wie

3.1 Groepssamenstelling

Naam Groep Waar Jaar

Wilma van der Vaart /  Laura van Lammeren Panda’s b.g. 1-2

Els Kolenbrander / Laura van Lammeren Pony’s b.g. 1-2

Nancy Lamping / Guusje Ketting Papegaaien Kleine Pijler 1-2

Nicole Brinkman Pauwen Kleine Pijler 1-2

Marjon van Willegen / Esma Yildirim Sahin Poezen Kleine Pijler 1-2

Jeanette van Leeuwen/ Marjon van Willegen Parkieten Kleine Pijler 1-2

Debora Kerremans Meijer / Liesbeth Groeneveld Puppy’s Kleine Pijler 1-2

Agni Ostermeier van Deijk / Judith Roeland Pika’s Kleine Pijler 3

Suzanne Nieborg / Inge Mosch Schaareman   Patrijzen Kleine Pijler 3

Nathalie Bekkers / Inge Mosch Schaareman   Paarden Kleine Pijler 3

Ineke Schipper Paradijsvogels b.g. 4

Naomi Tramper Potvissen 1e 4

Ellen Verstegen Panters 1e 4

Jos Verouden /Jan Klaas van Elp Piranha’s 1e 5

Corinne Sierink Pimpelmezen 1e 5

Petra Mengels / Jan Klaas van Elp Pekari’s 2e 5

Thirza de Booij Passiebloemvlinders 2e 6

Manon Noordergraaf / Anneke de Kruyk Pinguïns 2e 6

Renée van Eijk Prairiehonden 2e 6

Kelly Haring Pijlstaartroggen 2e 7

Stephanie Mijdam Poolvossen 3e 7

Judith de Vos Wever/Jessica Groeneveld Pythons 3e 7

Kees Kortekaas/Jessica Groeneveld Poema’s 3e 8

Laura de Vos Padden 3e 8

Eline Kaim Pelikanen 3e 8

De Pijler is een openbare basisschool en

valt daarom onder het bestuur van stich-

ting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs

Rotterdam). Namens stichting BOOR is de

heer Harm Weggemans, bovenschools 

directeur, het eerste aanspreekpunt voor

onze school. Voor eventuele vragen en 

opmerkingen is hij bereikbaar op telefoon-

nummer 06-11110477. Voor meer

informatie kunt u ook terecht op de 

website www.stichtingboor.nl.

2.3 Openbare school

De Pijler heeft een openbare identiteit. 

Dit komt onder meer tot uitdrukking in de

volgende uitgangspunten:

Brede toegankelijkheid

Iedere leerling, ongeacht ras, geloofsover-

tuiging, geaardheid of sociaal maatschap-

pelijke achtergrond is welkom op onze

school. Wij verwachten van zowel de leer-

lingen als de ouders dat zij de onderwijs-

kundige uitgangspunten van de school

accepteren en onderschrijven.

Accepteren van verschillen gebaseerd op

gelijkwaardigheid

We gaan positief om met verschillen en

hebben respect voor iedereen. Wij erken-

nen en respecteren verschillen in capacitei-

ten en kwaliteiten bij leerlingen. Iedereen is

namelijk uniek.

Openheid, respect, veiligheid 

en vertrouwen

Onze school wil een veilige leeromgeving

creëren. Hierin kunnen leerlingen zich in

een sfeer van openheid, respect en vertrou-

wen naar eigen mogelijkheden ontwikke-

len. Het team van De Pijler staat altijd open

voor uw mening en doet haar best de 

signalen die zij krijgt serieus op te pakken.

Afspiegeling van de samenleving

Onze school is een prachtige afspiegeling

van de Rotterdamse gemeenschap; multi-

cultureel en sociaal divers. Veel verschil-

lende deelnemers van onze gevarieerde

Nederlandse samenleving bezoeken onze

school. Net als in de Nederlandse samenle-

ving zijn ook bij ons de algemeen geldende

normen en waarden van kracht.

2.4 De “Kleine” Pijler
(dependance)

Door de sterke groei van de school hebben

wij, per 1 augustus 2006, een dependance

in gebruik genomen. Sinds 1 maart 2014 is

deze dependance, de “Kleine” Pijler, geves-

tigd aan de Rijtuigweg 1. Hier hebben wij

acht leslokalen en een speellokaal. Op de

“Kleine” Pijler zijn alle groepen 3 (drie

stuks) te vinden en ook vijf groepen 1-2. 

De schooltijden wijken een kwartier af van 

het hoofdgebouw, de “Grote” Pijler. 

En dat geldt dan natuurlijk ook voor de

overblijftijd. De tijden vindt u bij het 

kopje schooltijden.  
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Jessica Groeneveld van der Most             jgroeneveld@obsdepijler.nl 

Jolijn Schop Gijsbers  (gymnastiek)            jgijsbers@obsdepijler.nl

Jos Verouden                                       jverouden@obsdepijler.nl 

Judith Roeland                                    jroeland@obsdepijler.nl 

Judith de Vos Wever                           jwever@obsdepijler.nl 

Kees Kortekaas                                    kkortekaas@obsdepijler.nl 

Kelly Haring                                         kharing@obsdepijler.nl 

Laura de Vos                                        lvos@obsdepijler.nl

Liesbeth Groeneveld lgroeneveld@obsdepijler.nl

Manon Noordermeer                       mnoordermeer@obsdepijler.nl 

Mariska Burggraaf                               mburggraaf@obsdepijler.nl 

Marjon van Willegen                          mvanwillegen@obsdepijler.nl 

Naomi Tramper                                    ntramper@obsdepijler.nl

Nathalie Bekkers                                nbekkers@obsdepijler.nl

Nelly Hazewindus                             nhazewindus@obsdepijler.nl 

Nicole Brinkman                                  nbrinkman@obsdepijler.nl 

Petra Mengels                                      pmengels@obsdepijler.nl 

Renée van Eijk rvaneijk@obsdepijler.nl

Rubelto Baker (SMW)                        rbaker@obsdepijler.nl 

Stephanie Mijdam                              smijdam@obsdepijler.nl 

Suzanne  Nieborg                                 snieborg@obsdepijler.nl 

Thirza de Booij                                    tdebooij@obsdepijler.nl 

Tineke Lenstra (IB)                             tlenstra@obsdepijler.nl

Wilma Reitsma van der Vaart            wvandervaart@obsdepijler.nl

Jolijn Schop Gijsbers Vakleerkracht gymnastiek en Rots en Water

Arno van den Barselaar Vakleerkracht gymnastiek

Jan Klaas van Elp Coördinator ICT

Guusje Ketting Locatieleider en bouwco�rdinator groep 1-2

Suzanne Nieborg Bouwco�rdinator groep 3-4

Thirza de Booij Bouwco�rdinator groep 5-6

Kees Kortekaas Bouwco�rdinator groep 7-8

Anne Ross Intern begeleider groep 1-3

Tineke Lenstra Intern begeleider groep 4-5

Anneke de Kruyk Intern begeleider groep 6-8 en specialist gedrag

Els Kolenbrander Specialist basisontwikkeling groep 1-2

Eline Kaim Specialist rekenen

Kelly Haring Specialist taal / lezen

Nathalie Bekkers Specialist taal / lezen

Laura de Vos Specialist meerbegaafdheid

Judith de Vos Wever Specialist meerbegaafdheid

3.2 E-mailadressen

Agni Ostermeier van Deijk                         aostermeier@obsdepijler.nl 

Anne Ross (IB)                                    aross@obsdepijler.nl 

Anneke de Kruyk (IB)                              adekruyk@obsdepijler.nl 

Arno  van den Barselaar (gymnastiek) avandenbarselaar@obsdepijler.nl

Brenda Raijer (Brede School)              braijer@obsdepijler.nl

Corinne Sierink                                    csierink@obsdepijler.nl 

Debora Kerremans-Meijer                dmeijer@obsdepijler.nl 

Eline Kaim                                           ekaim@obsdepijler.nl

Ellen Verstegen                                   everstegen@obsdepijler.nl

Els Kolenbrander                              ekolenbrander@obsdepijler.nl

Esma Yilderim Sahin                           esahin@obsdepijler.nl 

Guusje Ketting (directie)               gketting@obsdepijler.nl 

Harry Reitsma (directie)                     hreitsma@obsdepijler.nl 

Ineke Schipper                                     ischipper@obsdepijler.nl 

Inge Mosch Schaareman                ischaareman@obsdepijler.nl 

Jan Klaas van Elp                                jkvanelp@obsdepijler.nl 

Jeannette van Leeuwen                     jvanleeuwen@obsdepijler.nl
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Alle ouders zouden in principe actief OR

kunnen worden, maar dat vergadert een

beetje lastig. Op zo’n grote school als De 

Pijler is een OR bestaande uit een tiental

ouders wel erg handig. Deze groep kiest

zelf een voorzitter, secretaris en penning-

meester. Zij vormen het dagelijks bestuur

van de OR. Ook u kunt lid worden van onze

OR. Als u interesse hebt in een functie,

neemt u dan gerust contact op met 

Harry Reitsma of een groepsleerkracht.

4.4 Ouderbijdrage
aan schoolfonds

Het basisonderwijs is in principe gratis.

Toch vraagt iedere school een ouderbij-

drage voor het  schoolfonds. Dit is een vrij-

willige, maar niet vrijblijvende bijdrage, die

wordt beheerd door de OR van de school.

Van dit geld worden de festiviteiten be-

taald die voor uw kinderen worden georga-

niseerd, zoals  de Sinterklaas cadeautjes

voor de groepen 1 t/m 4, de schoolreis, de

vieringen en sportdag. De bijdrage aan het

schoolfonds is voor volgend schooljaar

vastgesteld op € 60,- Leerlingen die vanaf

januari instromen betalen minder. Zij krij-

gen een korting van € 7,50 per maand met

een maximale korting van € 30,-. 

De Sinterklaas surprise die de kinderen

voor elkaar maken vanaf groep 5 wordt 

niet uit het schoolfonds vergoed (± € 5,- ). 

Datzelfde geldt voor de werkweek 

van groep acht.  

Aan het begin van het schooljaar ontvangt

u een nota van de penningmeester. Indien u

deze niet kunt of wilt betalen, dan kunt u

dat tot 1 oktober aangeven. Kunt u het niet

betalen, bespreek dit op school dan zoeken

wij samen een oplossing. Indien u niet wilt

betalen, betekent dit dat uw kind niet kan

deelnemen aan de door de school georgani-

seerde activiteiten. 

De bijdrage aan het schoolfonds kan ineens

4.1 Uw kind aanmelden
Informatieochtenden
Op een aantal woensdagochtenden in het

jaar organiseren wij een bijeenkomst voor

belangstellende ouders. Op deze ochten-

den geven we informatie en uitleg over

onze manier van werken. U krijgt vanzelf-

sprekend ook een rondleiding door de

school. Na afloop van deze ochtend kunt u

uw kind meteen inschrijven. Dat mag 

natuurlijk ook op een later tijdstip. 

De informatieochtenden zijn altijd op

woensdag van 09:00 tot 10:30 uur;  

23-09-2015 28-10-2015

25-11-2015 13-01-2016

17-02-20162 23-03-2016

20-04-2016 25-05-2016

22-06-2016

Als u een informatieochtend bij wilt wonen,

kunt u ons bellen om u aan te melden.  

Inschrijfformulier
Wilt u uw kind 

zonder of vóór 

deelname aan de 

informatieochtend

inschrijven, dan kunt

u het inschrijfformulier downloaden 

van onze website (www.obsdepijler.nl), 

invullen en inleveren op school. 

Het inschrijfformulier kunt u ook 

op papier ontvangen.

4.2 Wachtlijst
Wij schrijven kinderen in vanaf twee jaar!

De capaciteit van onze school is al jaren

niet voldoende om alle inschrijvingen te

kunnen plaatsen. Sinds 1 januari 2002 heb-

ben we dan ook een wachtlijst ingevoerd

voor kinderen van twee tot vier jaar. 

Op de informatieochtend ontvangt u een

exemplaar van ons wachtlijstprotocol. 

Een van de basisregels is dat kinderen die

een broer of zus op school hebben, altijd

een plek hebben. Een tweede uitgangspunt

is dat kinderen die wonen in de driehoek

Laan op Zuid, Rosestraat en Stieltjesstraat

voorrang hebben bij plaatsing. Kinderen 

die wonen op de Wilhelminapier of het

Noordereiland hebben daarna voorrang bij

plaatsing. Als er dan nog plaatsen over zijn,

worden deze geloot onder de kinderen die

buiten deze gebieden wonen.

4.3 Ouderraad (OR)

Binnen een school is de ouderraad echt 

onmisbaar. De ouders leveren samen met

de leerkrachten een zeer belangrijke 

bijdrage aan allerlei schoolactiviteiten; 

de Sinterklaasviering, Kerst, schoolreis, 

sportdag, ouderavonden. Deze activiteiten

zouden niet georganiseerd kunnen worden

als er geen ouders bereid zouden zijn te

helpen bij de  voorbereiding en begeleiding.
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De volgende ouders maken deel uit van de OR: 

- Farida Bouglame moeder van Lina

- Danielle van den Broeke moeder van Sam, Boaz en Robbie 

- Mariëlle Hage moeder van Esmée en Jorrit 

- Elma Jonas moeder van Jonas 

- Patricia Ju moeder van Noa

- Khadija Mahjoub moeder van Douaâ en Yassir

- Jandira Pires Rodrigues moeder van Jay Luca

- Selma Stolk moeder van Vera 

- Annemarie Vis moeder van Rosa

- Fatima Zahra Elidrissi moeder van Bilal

4. Ouders



kinderen in het gezin die gebruik maken

van de overblijf? Dan is er korting!  

Kosten overblijf
Jaarbetaling groep 1 t/m 8  € 180,-

Jaarbetaling vanaf derde kind € 90,-

Strippenkaart 14 x overblijven € 20,-

Incidenteel 1 x overblijven € 2,-

Strippenkaart en incidenteel overblijven te

voldoen bij juf Paula

Aan het begin van het schooljaar geven we

uw kind een brief mee met uitleg over de

overblijfregeling op onze school. Hierin

kunt u aangeven op welke manier u wilt 

betalen. Het jaarbedrag kunt u in één keer

of in twee termijnen (oktober en januari)

voldoen. Wilt u wel gebruik maken van 

de overblijf, maar zijn de kosten een 

probleem? Komt u dan gerust langs op

school en maak dit bespreekbaar.

Regels
Ook voor het overblijven gelden duidelijke

regels. Kinderen die de regels met regel-

maat overtreden, krijgen een brief mee

naar huis waarin u over dit gedrag wordt

geïnformeerd. Als het negatieve gedrag lan-

gere tijd aanhoudt willen wij u persoonlijk

spreken en kan de leerling (tijdelijk) worden

geschorst.

4.7 Ouderbetrokkenheid
Het is heel belangrijk voor de inzet, de mo-

tivatie en het welbevinden van het kind dat

ouders echt betrokken zijn bij de ontwikke-

ling van hun kind. Een kind dat zich gewaar-

deerd voelt en oprechte belangstelling

krijgt, zal zich thuis èn op school prettiger

voelen. Dit heeft naar onze overtuiging be-

slist een positieve invloed op de prestaties.

Wij stellen uw betrokkenheid dan ook zeer

op prijs. Voor schooltijd mag u met uw kind

mee naar de groep. Hij of zij zal u graag

laten zien wat ze gedaan en gemaakt heb-

ben. Als u een gesprek wilt met de leer-

kracht over de ontwikkelingen van uw kind,

is dit altijd mogelijk. U kunt hiervoor een af-

spraak met hem/haar na schooltijd maken.

4.8 Ouderhulp

Helpen bij activiteiten op school, is een

goede en leuke manier om uw betrokken-

heid te tonen. Vanuit onze pijler betrokken-

heid verwachten wij van alle ouders een

bepaalde mate van hulp en ondersteuning.

Dit kan bestaan uit:

- Hulp in de klassen;

- Begeleiden tijdens uitstapjes; 

- Helpen bij eenmalige activiteiten.

U bent een onmisbare schakel in het mo-

derne onderwijs. Zonder uw inzet kunnen

een aantal activiteiten gewoon niet georga-

niseerd worden. Als u denkt ons op de een of

andere manier te  kunnen helpen, neemt u

dan contact op met de groepsleerkracht van

uw kind of met  een van de leden van de OR.

of in twee termijnen worden betaald. U

kunt dit ook contant op school betalen. 

4.5 Stichting Leergeld 
Rotterdam 

Stichting Leergeld Rotterdam wil voorko-

men dat schoolgaande kinderen uit gezin-

nen met een zeer laag inkomen niet

kunnen deelnemen aan het sociaal maat-

schappelijke leven op en rond de school.

Het moeten missen van bijvoorbeeld de

werkweek of een sportclub moet voorko-

men worden. Stichting Leergeld zet zich

dan ook in voor ouders met een laag inko-

men. Ze moeten wel wonen in Rotterdam

en hun kosten niet vergoed krijgen uit de

bijzondere bijstand of andere subsidierege-

lingen. Denkt u dat u gebruik zult moeten

maken van deze hulpbron dan kunt u bellen

met 010-2400189, e-mailen naar

info@leergeldrotterdam.nl of schrijven

naar Postbus  21457, 3001 AL Rotterdam.

4.6 Overblijven

Overblijfouders
Alle kinderen kunnen op school overblijven.

Juf Paula organiseert dit samen met een

groot aantal vrijwillige overblijfouders.

Ieder schooljaar volgen zij hiervoor een

speciale cursus. De overblijfouders ontvan-

gen een vergoeding van € 10,- per keer dat

zij helpen bij het overblijven. 

Wilt u kennismaken met de overblijf-

ouders? U mag best eens binnenlopen tij-

dens het overblijven. Zij zullen trouwens

ook op de algemene informatieavond aan-

wezig zijn om zich aan u voor te stellen.

Uw kind moet zelf brood, iets te drinken en

fruit meenemen. Blikjes frisdrank, chips en

snoep zijn niet toegestaan. De overblijfou-

ders stimuleren de kinderen  hun boterham-

men op te eten, maar zij zullen dit echter

niet verplichten. Het kan dus voorkomen

dat uw kind niet alles heeft opgegeten. 

Betaling
Ouders van kinderen die regelmatig over-

blijven kunnen gebruik maken van twee

mogelijkheden. U kunt kiezen voor een vast

bedrag per kind per jaar. Maar u kunt ook

gebruik maken van een strippenkaart

waarop uw kind veertien keer kan overblij-

ven. Als uw kind af en toe overblijft, kan dat

voor € 2,- per keer. Zijn er meer dan twee
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Groep            Overblijftijd              Overblijfdagen
Grote Pijler          12.00 – 13.00                   maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Kleine Pijler         12.15 – 13.15                  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Onze voorkeur voor betaling gaat uit

naar het overmaken van het bedrag 

van € 60,- op ING rekening 

NL12 INGB 0007 2273 71 
t.n.v. Ouderraad Basisschool De Pijler 
Rotterdam. Vermeld: schoolfonds + 
voor- en achternaam van het kind.

De betaling  ontvangen wij bij voorkeur

door overmaking op de volgende IBAN

rekening: NL23 INGB 0007 6682 32 op
naam van  Stichting De Pijler Rotter-
dam. Vermeld daarbij overblijf + voor-
en achternaam van het kind 



bespreekt zaken die alle openbare basis-

scholen of een deel ervan aangaan. De

GMR onderhoudt nauw contact met de

MR, onder andere via haar nieuwsbrief. 

Alle informatie over de GMR (samenstel-

ling, vergaderingen, notulen, etc.) kunt u

vinden op de website: www.boorbestuur.nl.

De leden van de GMR worden gekozen

door de MR van alle bij de stichting BOOR

aangesloten basisscholen.

4.11 Klachtenregeling

Iedereen maakt fouten 
Als u een probleem of een klacht heeft dan

kunt u hiermee in eerste instantie terecht

bij de groepsleerkracht. Komt u er met de

groepsleerkracht niet uit, dan kunt u te-

recht bij de bouwcoördinator of de intern

begeleider. Tenslotte kunt u ook nog aan-

kloppen bij de directie van de school. 

Vertrouwenspersonen van De Pijler
Indien u ook daarna nog steeds vindt dat

uw probleem onvoldoende of onzorgvuldig

is behandeld, kunt u terecht bij onze ver-

trouwenspersonen. Bij ons op school vullen

twee leerkrachten deze taak in, te weten

Ellen Verstegen en Anneke de Kruyk. 

Zij hebben de taak goed te luisteren naar

uw klacht. Ze zullen vervolgens via  bemid-

deling nog een keer proberen het  pro-

bleem op te lossen. Lukt dat toch niet, dan

zullen ze u doorverwijzen naar instanties

waar u daarna uw klacht kunt deponeren. 

U kunt er verzekerd van zijn dat wij uw

klachten uiterst serieus nemen. Ook bij MR

kunt u met uw klacht terecht. Zij kan deze

bespreekbaar maken  in hun vergadering.

Zijn er klachten waar u met de school niet

uit komt, dan kunt u zich wenden tot de

klachtencommissie van ons bestuur. U kunt

dan terecht bij de externe vertrouwens-

persoon van de stichting BOOR, mevrouw 

S. Stokman Prins (06-20010345) of 

mevrouw I.L.A. Wielinga (06-23409333). 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Ook de Inspectie van het Onderwijs heeft

een speciaal meldpunt ingericht voor ieder-

een die  met het onderwijs in aanraking

komt. Hier kunt u terecht met klachten van

ernstige aard: seksueel misbruik, seksuele

intimidatie, fysiek geweld en psychisch

geweld, zoals grove pesterijen. U kunt hier

ook terecht voor signalen over discrimina-

tie, onverdraagzaamheid, fundamenta-

lisme,  radicalisering en extremisme. 

Het meldpunt is telefonisch bereikbaar 

tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief

op 0900-1113111. 

4.9 Ouderconsulent 
Onze ouderconsulent, Menhel Hebeb is

een belangrijke schakel tussen u, uw kind

en de school. Zij organiseert ouderbijeen-

komsten voor ouders van leerlingen met

een kleine woordenschat. Met deze ouders

worden de thema’s besproken die op school

centraal staan. De ouders krijgen hulp bij

het ook thuis aanleren van woorden. 

Een goede woordenschat is namelijk heel

belangrijk om later te kunnen begrijpen 

wat je leest en hoort. Ook biedt de ouder-

consulent  themaochtenden aan rondom

opvoeding en ondersteuning.

4.10 Medezeggenschapsraad 
(MR)

De MR vormt een belangrijke gespreks-

partner voor de school en het bestuur. Ie-

dere school is verplicht een MR te hebben.

Alle plannen en vernieuwingen op school

worden met de MR doorgenomen. Evenals

de OR is de MR onmisbaar voor onze

school. Standaard is de MR samengesteld

uit ouders en personeelsleden, in gelijke

verhouding. Voor bepaalde belangrijke 

beslissingen heeft de MR de bijzondere 

bevoegdheid van adviesrecht of instem-

mingsrecht. Daarnaast heeft de MR recht

op informatie en kan zij eigen initiatieven

voorstellen. De MR en de directie hebben

minimaal een keer per maand overleg. 

Ook het bestuur van de school zal

regelmatig de MR benaderen.

U kunt contact opnemen met de MR. 

Dit kan rechtstreeks  met een van haar

leden, maar ook via het e-mailadres:

mr@obsdepijler.nl U bent van harte wel-

kom om een vergaderingen van de MR bij

te wonen. Deze zijn in principe openbaar,

behalve als er over personen wordt 

vergaderd.  

Leden
Op onze school bestaat de MR uit 12 perso-

nen; 6 ouders en 6 leerkrachten. Elk lid van

de MR wordt gekozen voor een periode van

drie jaar.  De “aftredende” leden kunnen

zich herkiesbaar stellen voor een nieuwe

termijn. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR)
Binnen het bestuur van onze school, stich-

ting BOOR, is ook een GMR actief. De GMR
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De volgende ouders hebben zitting in de MR:

- Marc Simon Thomas vader van Carlijn en Floor 

- Rakesh Gogar vader van Lulu 

- Raymond Jeene vader van Robert en Erik 

- Ruth Dalgethy moeder van Moos en Lua

- Sandra de Wit moeder van Cas

- Tjerk van de Wetering vader van Ebbe en Ytse

En namens het team hebben zitting in de MR: 

Corinne Sierink Ellen Verstegen Eline Kaim,

Jan Klaas van Elp Laura de Vos Thirza de Booij



belangrijk dat ouders en school samen 

optrekken in het vinden van  een passende

school voor het kind. Zij kennen het kind

beiden goed. Door in openheid informatie

met  elkaar te delen, is de kans het grootst

dat een passende school voor het kind 

gevonden kan worden. Een school die 

aansluit bij de wensen van de ouders.

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. Voorwaarde

is wel dat een school een duidelijk en con-

sistent aannamebeleid heeft. Ook moet ze

in haar schoolondersteuningsprofiel aange-

ven wanneer de school daadwerkelijk vol is.

De zorgplicht geldt ook niet wanneer ou-

ders de grondslag van de school weigeren

te onderschrijven; niet alleen de religieuze

grondslag of de levensbeschouwelijke iden-

titeit van de school, maar ook de onderwijs-

kundige grondslag. Tenslotte is de

zorgplicht niet van toepassing bij aanmel-

ding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en

cluster 2 instellingen (gehoor en communi-

catieve beperkingen). Deze instellingen

maken geen deel uit van samenwerkings-

verbanden passend onderwijs en hebben

een eigen toelatingsprocedure.

5.3 Meerbegaafdheid

Een behoorlijk percentage van onze leerlin-

gen heeft weinig moeite met de leerstof. 

In dat geval zorgen leerkracht en intern 

begeleider voor verdiepings- en verrijkings-

stof om zo uw kind voldoende uitdaging te

kunnen blijven geven. In het schooljaar

2013 - 2014 volgde het  team een cursus

meerbegaafdheid via Slimpuls en hebben

wij beleid gemaakt voor deze groep leerlin-

gen. Jaarlijks, in oktober, kijkt de nieuwe

leerkracht naar zijn of haar groep en signa-

leert leerlingen op kenmerken van meer

begaafdheid (SIDI). Alle leerlingen die de

SIDI signaleert, krijgen verrijkingswerk via

een map aangeboden. In groep 6 kan een

deel van deze groep ook uitgenodigd 

worden om aan schaakles deel te nemen. 

In groep 7 en 8 bieden we aan deze groep

leerlingen naast Schaken ook Music Media

aan. Voor Schaken en Music Media vragen

wij wel een aparte ouderbijdrage. 

5.4 Zittenblijven en verlengde 
kleuterperiode

Zittenblijven
Onze school doet er alles aan om zitten-

blijven te voorkomen. Het is echter soms 

in het belang van het kind dat het een jaar

over doet. De leerresultaten en/of de ont-

wikkeling van een kind kunnen opvallend

achterblijven bij de rest van de groep. 

De aangeboden extra hulp kan onvol-

doende effect hebben gehad. Het kind zou

dan te veel de aansluiting met een volgend

leerjaar missen. Doel van het zittenblijven

is dat het kind daarna de basisschool op een

goede manier kan afmaken.

5.1 Passend onderwijs

Het doel van ons onderwijs is om met ieder

kind het voor hem of haar maximaal haal-

bare uitstroomniveau te bereiken. Op de

achtjarige weg van het basisonderwijs doen

wij er daarom alles aan alle kinderen zo

goed mogelijk te volgen en te begeleiden.

Heel belangrijk hierbij is de observatie door

de leerkracht. De juf of meester volgt dage-

lijks de ontwikkeling van ieder kind en 

probeert mogelijke problemen zo vroeg

mogelijk te signaleren.

In de kleutergroepen volgen we de leerlin-

gen met behulp van OVM (Ontwikkelings-

volgmodel). Aan de hand van peilpunten

kijken we welke vaardigheden een kind al

beheerst. Daarnaast toetsen wij kinderen

vanaf groep 1 door het afnemen van lande-

lijk genormeerde CITO toetsen. 

Vanaf groep 3 nemen we bij de kinderen

ook de toetsen af die bij onze lees-, taal-,

spelling- en rekenmethode horen. 

resultaten op deze toetsen worden 

geregistreerd zodat de ontwikkeling 

van kinderen inzichtelijk wordt. 

leerkrachten kijken ook goed naar de 

sociaal emotionele ontwikkeling van 

kinderen. Alle kinderen worden een paar

keer per jaar besproken met de intern be-

geleider. Hier wordt bepaald of een kind

extra zorg nodig heeft en zo ja welke. 

Hierbij kan ook de 

observatie van de school-

contactpersoon een rol

spelen. Deze afspraken

worden vastgelegd in het

groepsplan. Het kan voorkomen dat er een

individueel handelingsplan of een ontwik-

kelperspectief wordt gemaakt. Zo’n plan

wordt met u besproken. Wij vragen dan 

een handtekening van u onder het plan of 

ontwikkelperspectief.

5.2 Zorgplicht

Voor alle kinderen die op school zitten

heeft de school een zorgplicht. Alle kinde-

ren hebben immers recht op passend on-

derwijs (zie ook paragraaf 2.1, pijler 4). Als

een kind extra zorg nodig heeft, onderzoe-

ken we eerst alle mogelijkheden die we zelf

kunnen bieden. Als wij echt geen passend

onderwijsaanbod kunnen realiseren, dan

hebben wij de zogenaamde trajectplicht.

Dat betekent dat de school dan, in overleg

met de ouders, voor een goede, nieuwe 

onderwijsplek voor dit kind moet  zorgen.

Informatie voor de school
Bij het zoeken naar een andere school is het

belangrijk dat ouders informatie over hun

kind geven aan de school zodat we samen

kunnen bepalen wat de extra onderwijs-

behoeften van het kind zijn. Het is zeer 
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Leerlingvolgsysteem CITO
Op De Pijler wordt de kennis van leerlingen

getoetst met methodegebonden toetsen.

Twee  keer per jaar, rond  januari en juni,

nemen we ook toetsen af van het CITO. 

Dit noemen we ons leerlingvolgsysteem.

Het betreft toetsen op het gebied van 

rekenen, woordenschat,  spelling, 

technisch – en begrijpend lezen.

Ervaringen en toetsen
In het rapport staan de ervaringen van de

leerkrachten met uw kind beschreven.

Maar ook de resultaten van de methode-

gebonden toetsen en de resultaten van ons

CITO leerlingvolgsysteem. Deze CITO 

toetsen worden beoordeeld met de letters

A, B, C, D of E. Hierbij is A het hoogste 

niveau (vergelijkbaar met VWO) en E het

laagste niveau (vergelijkbaar met  VMBO

basisberoepsgerichte leerweg). U ontvangt

bij het rapport een los inlegvel met daarop

de CITO vaardigheidsscores op de gebie-

den rekenen – spelling – lezen (technisch

en begrijpend) en woordenschat. 

Dit overzicht bestaat uit een grafiek per

leergebied dat alle tot dan toe gemaakte

toetsen (groep  3 t/m 8) laat zien.

5.6 Vrijstelling, toelating
en instroom 

Tijdelijke vrijstelling voor bepaalde vakken

Onze leerlingen volgen alle lessen, maar er

kunnen bijzondere redenen zijn om hier

van af te wijken. Denk bijvoorbeeld aan de

gymlessen. De redenen voor het niet 

volgen van lessen kunnen van principiële en

lichamelijke aard zijn. Wij verlangen wel 

altijd een schriftelijke verklaring van 

ouders. Als wij vinden dat het nodig is 

willen we het graag met u bespreken. 

Toelating kleuters
Vierjarige kleuters gaan na hun vierde 

verjaardag naar school. Kleuters die in 

juni of juli vier jaar worden, starten na 

de zomervakantie. Wij gaan er vanuit 

dat alle kinderen zindelijk zijn zodra ze 

bij ons op school komen.

Tussentijdse instroom van leerlingen
De toelating van leerlingen in de groepen 

2 t/m 8 gebeurt na een informatiegesprek.

Voordat de toelating definitief gemaakt kan

worden neemt onze school contact op met

de vorige school. We plaatsen kinderen van

buurtscholen pas nadat de directies van 

betrokken scholen contact met elkaar

gehad hebben. Ouders dienen altijd het

inschrijfformulier te ondertekenen. 

5.7 Informatie voortgezet
onderwijs

Het is belangrijk dat uw kind na De Pijler op

een school terechtkomt die goed bij hem of

haar past. Wij werken daar hard aan en zet-

ten ons in om dat voor elkaar te krijgen. Het

traject voor het advies aan de kinderen die

doorstromen naar het voorgezet onderwijs

is in 2015 veranderd. Voor het advies

Verlengde kleuterperiode
Er wordt zorgvuldig gekeken of een kind

van groep 2 naar 3 kan. Als kinderen te

vroeg naar groep 3 gaan is er een risico dat

de ontwikkeling van kinderen onder druk

gaat verlopen. Dat geeft kinderen soms

niet de kans om echt te laten zien wat ze

kunnen. We stellen dan een verlengde 

periode in groep 2 voor, dit noemen 

we geen zitten blijven. 

Beslissing 
Het is niet alleen de leerkracht die beslist

om een kind te laten zitten of de periode in

groep 2 te verlengen. Bij ons op school is

het een beslissing van de leerkracht, samen

met intern begeleider en in overleg met de

directie. Zij bepalen of het in het belang van

het kind is om een jaar over te doen of de

kleuterperiode te verlengen. Natuurlijk

wordt u als ouder zo vroeg mogelijk bij dit

proces betrokken. Wij doen ons best u 

uiterlijk in de periode van de bespreking

van het  tweede rapport, in maart of april,

hierover te informeren.

5.5 Rapporten

Kinderen van groep 1 die een heel school-

jaar de lessen hebben gevolgd en de 

kinderen van groep 2 ontvangen hun 

rapport aan het eind van het schooljaar.

Meerjarig rapport
Vanaf groep 3 wordt driemaal per school-

jaar een rapport gemaakt over de ontwik-

kelingen van de leerlingen. De school werkt

met een meerjarig rapport vanaf groep 3.

Dit betekent dat aan het begin van ieder

schooljaar het rapport weer moet worden

ingeleverd op school. Als het rapport 

jammer genoeg toch zoek raakt, brengen

wij u € 5,- in rekening. Dit zijn de kosten

voor een nieuwe rapportomslag.

Allereerst wordt het rapport met de leerlin-

gen bekeken, vervolgens vindt na het eer-

ste en tweede rapport altijd een gesprek

met de ouders plaats. Zit uw kind in groep

1-2 dan ontvangt u geen schriftelijk rapport

maar hebt u wel een voortgangsgesprek

met de leerkracht. Bij het derde rapport

bieden wij u de mogelijkheid tot een 

gesprek. Zowel u als de leerkracht kan 

hierbij het initiatief nemen. 

Uitzondering hierop zijn de leerlingen van

groep 8. Zij ontvangen twee rapporten.

In plaats van het tweede rapport hebt u een

gesprek met de leerkracht over het eind 

advies VO. In groep 7 heeft u tussen het

tweede en derde rapport een gesprek met

de leerkracht over het vooradvies VO. 

Natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid

om tussentijds met de leerkracht een 

gesprek te hebben over de ontwikkeling

van uw kind.

Ieder  schooljaar vinden  de  rapportbespre-

kingen plaats in:

november / december Eerste rapport       

maart Tweede rapport    

einde schooljaar Derde rapport       
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Verklaring van de afkortingen:

-  VMBO LWOO: Leerweg Ondersteunend

Onderwijs. Deze vorm van onderwijs is 

gelijk aan het VMBO, maar de groepen zijn

kleiner en er wordt meer begeleiding aan

de leerling geboden.

- VMBO; Voorbereidend Middelbaar 

Beroeps Onderwijs. Het VMBO kent vier

stromingen, de basisberoeps en kaderbe-

roeps gerichte leerweg zijn vergelijkbaar

met het beroepsonderwijs. De gemengde

en theoretische leerweg zijn te vergelijken

met de MAVO op D niveau.

-   HAVOHoger Algemeen Vormend On-

derwijs

-   VWOVoorbereidend Wetenschappelijk

Onderwijs

5.8 School Maatschappelijk
Werk (SMW)

Basisscholen worden

regelmatig geconfron-

teerd met kinderen

met problemen. Soms

zijn het problemen die

samenhangen met de

thuissituatie en de leefomgeving van kinde-

ren. Problemen die de kinderen belemme-

ren bij hun ontwikkeling. Als school vinden

wij het ook onze taak zorg te bieden aan

deze groep kinderen. De mogelijkheden

van de school zijn op dit gebied echter zeer

beperkt. Daarom is het van belang dat het

onderwijs steun zoekt bij de hulpverlening,

in ons geval bij het School Maatschappelijk

Werk (SMW). Door deze samenwerking

kunnen wij kinderen in probleemsituaties

beter helpen en begeleiden. Daarnaast kan

het SMW een rol spelen bij de aanmelding

van zorgleerlingen door een sociale rappor-

tage te verzorgen.

Op De Pijler hebben we 14 uur SMW per

week ingekocht. Onze schoolmaatschappe-

lijk werker is Rubelto Baker. Hij is iedere

maandag en dinsdag op school aanwezig.

5.9 Rotterdamse meldcode

Onze school houdt zich aan de zogenaamde

Rotterdamse meldcode. Dit betekent dat

wij bij vermoeden van huiselijk geweld de

ouders zullen uitnodigen voor een gesprek

op school. Vervolgens zijn wij daarna moge-

lijk verplicht een melding te doen bij de 

organisatie “Veilig Thuis”

(www.vooreenveiligthuis.nl).

5.10 Centrum Jeugd en Gezin
(CJG)

In het basisonderwijs komt u samen met uw

kind een aantal keer in contact met het

Centrum Jeugd en Gezin (CJG). In groep 2

onderzoeken en spreken ze uw kind.

Daarna nodigt een medewerker van het

CJG u uit en bespreken ze samen met u de

gezondheid en de ontwikkeling van uw

kind. Dit herhalen zij in groep 7. Naast deze

onderzoeken krijgt u in het jaar dat uw kind

negen jaar wordt, een oproep van het CJG

om uw kind te laten vaccineren.

Voortgezet Onderwijs in groep 8 zijn de

CITO toetsen voor rekenen, begrijpend

lezen, spelling en technisch lezen van 

januari van groep 6, 7 en 8 heel belangrijk. 

De behaalde scores in die drie jaar bepalen

voor een belangrijk deel het advies. 

Daarnaast speelt het beeld van de leer-

kracht over werkhouding en inzet een

grote rol. In groep 8 wordt tot slot in april

de CITO eindtoets afgenomen. Deze toets

geeft een beeld van het kind wat betreft

het niveau van rekenen, taal, begrijpend

lezen en informatieverwerking. De CITO

eindtoets is nog steeds belangrijk omdat

kinderen die beter scoren dan verwacht 

dan nog naar een hogere vorm van 

Voortgezet Onderwijs kunnen. Bij een

leerling die lager scoort dan verwacht,

blijft het gegeven advies gehandhaafd. 

Voorafgaand aan het laatste rapport in

groep 7 ontvangt u een vooradvies met 

betrekking tot de verwachte vorm van

Voortgezet  Onderwijs. Dit is van belang

voor uw oriëntatie tijdens de open dagen

van het Voortgezet Onderwijs.

Rond de periode van het tweede rapport 

organiseert de school een ouderavond voor

leerlingen en ouders van groep 7 waarin u

geïnformeerd wordt over de verschillende

vormen van voortgezet onderwijs en het

tijdpad van de advisering. Ook kunt u daar

uw vragen stellen. 

Het definitieve adviesgesprek in groep 8

met de leerkracht vindt plaats in februari,

voorafgaand aan de plaatsingsperiode in

het Voortgezet Onderwijs. 

Elk jaar zetten wij informatie in de school-

gids over het type voortgezet onderwijs

waar onze achtste groepers naar zijn ver-

wezen. Doorverwijzing vindt altijd plaats

op basis van de indruk die wij hebben ge-

kregen van een leerling tijdens de periode

dat het kind bij ons op school zat. Natuurlijk

in combinatie met toetsgegevens van me-

thodes en CITO. Wij drukken de informatie

over de afgelopen 5 jaar af, want we menen

dat dit een beter beeld geeft van de resul-

taten van de school. Met ingang van 2014

mogen de basisscholen geen gemengde 

adviezen meer geven. Daarom zijn de 

kolommen VMBO/HAVO en HAVO/VWO

niet meer ingevuld.
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Schoolverlaters

Cursusjaar VMBO VMBO VMBO VMBO HAVO HAVO VWO Totaal

LWOO basis gemengd HAVO VWO  

basis kader theoret.

kader

2010-2011 3 11 19 9 6 2 21 71

2011-2012 3 5 4 3 12 9 15 51

2012-2013 2 4 12 0 12 8 19 57

2013-2014 3 8 18 18 23 70

2014-2015 5 6 17 16 12 56



5.13 Afwezigheid melden
Als uw kind ziek is of om

welke reden dan ook ver-

hinderd is naar school te

komen, vragen wij u drin-

gend dat aan ons te mel-

den, vóór schooltijd, op

010-2900290 (Grote Pijler) of 

010-4852952  (Kleine Pijler). 

U kunt dit ook per e-mail melden 

bij de groepsleerkracht.  

5.11 Gezondheidszorg en GGD
Alle kinderen zijn wel eens ziek. Als dit een

besmettelijke ziekte betreft, verwachten

wij van u dat u dit aan de school meldt. 

Indien nodig informeren wij zo spoedig 

mogelijk de ouders en GGD. De school

volgt hiervoor de richtlijnen van de GGD 

en de schoolarts.

Hoofdluis
Geen enkele basisschool ontkomt er aan,

het hoort er gewoon bij. Hoofdluis is ook op

onze school een regelmatig terugkerend

probleem. Daarom worden alle kinderen na

iedere vakantie door een aantal vrijwillige

ouders op hoofdluis gecontroleerd. 

Als hoofdluis wordt geconstateerd wordt

de hele klas daarvan op de hoogte gebracht

in verband met verdere verspreiding. Door

regelmatig ook thuis te controleren, kan u

een uitbraak van hoofdluis voorkomen.

5.12 Ziek kind of zieke 
leerkracht

Kind
Als een kind ziek wordt,

gaat het in principe naar

huis. De groepsleerkracht

of iemand anders van

school zal contact met u

proberen te krijgen. In de bovenbouw kan

uw kind u ook zelf bellen.

Een ziek kind gaat nooit alleen over straat

tenzij u hier in het gesprek toestemming

voor gegeven hebt. Bent u niet te bereiken

dan blijft het kind op school.

Het komt regelmatig voor dat een kind

vraagt naar paracetamol omdat hij/zij last

heeft van bijvoorbeeld hoofdpijn. 

Wij mogen die niet verstrekken omdat 

dit gezien wordt als medisch handelen. 

Wij verstrekken daarom pas alleen 

paracetamol nadat de leerling contact 

hierover met u heeft gehad.

Indien de school medicijnen moet verstrek-

ken die zijn voorgeschreven door een arts

verwachten wij dat een schriftelijke af-

spraak wordt opgesteld. Deze zal worden

ondertekend door ouders, leerkracht en 

directie

Leerkracht
Bij ziekte van een leerkracht zou een be-

roep gedaan moeten kunnen worden op

vervangers. Deze zijn echter niet eenvou-

dig te vinden. Dit betekent dat de school

meestal zelf een oplossing moet vinden. 

Wij hebben gelukkig de beschikking over

een paar invalleerkrachten. In eerste 

instantie zullen wij altijd proberen intern

een oplossing te vinden en de klas op te

vangen of te verdelen. 

Verdelen is al een veel minder goede oplos-

sing, omdat hiermee de kwaliteit van het

onderwijs behoorlijk onder druk komt te

staan. Het kan echter ook voorkomen dat

wij u moeten verzoeken uw kind zelf op te

vangen. U zult hierover altijd, als het moge-

lijk is, worden geïnformeerd. Wij sturen

kinderen nooit naar huis, zonder u daarvan

in kennis  te stellen.
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6.3 Schorsing en verwijdering

Schorsing
De schorsing van een

leerling kan plaatsvinden

als de goede voortgang

van het onderwijs zoda-

nig wordt verstoord dat

een afkoelingsperiode nodig is. Vooraf-

gaand aan de schorsing neemt de school

contact met u op en zal overleg plaatsvin-

den over de ontstane situatie en de verder

te volgen gedragslijn. Een schorsing wordt

altijd schriftelijk bevestigd en in kopie naar

de stichting BOOR verzonden.

Verwijdering
Als overleg en pogingen om het gedrag van

de leerling te verbeteren niets hebben op-

geleverd is verwijdering een uiterst middel.

We zullen zorgvuldig en uitgebreid overleg-

gen met alle betrokkenen: ouders, leer-

kracht, directie, interne begeleiding en

bestuursvertegenwoordiger. Als het nodig

is dan nemen we ook contact op met de 

Onderwijsinspectie en begeleidingsdien-

sten.Voordat tot definitieve verwijdering

overgegaan kan worden, heeft de school de

plicht om acht weken actief op zoek te gaan

naar een vervangende school. Pas als blijkt

dat geen van de benaderde scholen bereid

is de leerling op te vangen, mag deze 

verwijderd worden. De leerling is tijdens

deze periode geschorst thuis, maar krijgt

wel huiswerk vanuit school mee.

6.4 Pesten en gedrag

Vijf van de Wijk
Onze school heeft “De Vijf van de Wijk”

omarmd. Dat zijn basisregels waar kinde-

ren in Feijenoord, Noordereiland en de 

Kop van Zuid zich op school, op het plein 

en thuis aan moeten houden. Het zijn vijf

gedragsregels die wij van iedereen ver-

wachten; Ik heb respect voor anderen, 

ik ben aardig tegen anderen, ik ga netjes

om met mijn omgeving, ik kom op tijd en 

ik luister naar anderen. 

Anti Pestprotocol en Stappenplan Gedrag
De Pijler heeft een anti pestprotocol.

Hierin staat op welke signalen de leer-

kracht moet letten, hoe hij hierop moet 

regeren en welke stappen gezet moeten

worden om dit gedrag om te buigen. 

Voor kinderen met problematisch en

verstorend gedrag heeft de school het

Stappenplan Gedrag geschreven.  

Onacceptabele vormen van (pest)gedrag

zullen helaas ook bij ons op school voor-

komen. Zodra wij dit merken gaan we 

allereerst in gesprek met de betrokken

leerlingen en maken duidelijke afspraken

met hen. Vervolgens houden we het gedrag

nauwlettend in de gaten. Als het pestge-

drag aanhoudt zullen ook de ouders er bij

worden betrokken. Onder het kopje school-

regels (paragraaf 6.1) beschrijven wij hoe

wij vinden dat we met  elkaar om horen te

gaan.

6.1  Schoolregels 
Om de manier waarop we met elkaar om-

gaan te kunnen waarborgen hebben we 

regels opgesteld. Deze regels hebben als

uitgangspunt wederzijdse acceptatie en

respect. School en ouders moeten elkaar

hierin ondersteunen en aanvullen.

Gedragsregels maken een belangrijk onder-

deel uit van het onderwijs. In alle klassen is

daarom een “gedragsprotocol” aanwezig.

Dit stellen we jaarlijks met de kinderen vast

en hangen we op een zichtbare plaats op.

Kinderen krijgen een duidelijke verant-

woording ten aanzien van de omgangs-

vormen in de groep en de school.

1. We verlangen van iedereen op school

wederzijdse acceptatie en respect.

2. We lossen problemen altijd pratend op.

Vanaf groep 6 heeft iedere klas ten-

minste twee leerlingbemiddelaars

(mediators). Als ruziënde kinderen dit

willen, kunnen de leerlingbemiddelaars

ingeschakeld worden. Agressief gedrag

leidt nooit tot echte oplossingen. Als

bemiddeling niet lukt of de kinderen

willen dit niet dan wordt de leerkracht

ingeschakeld. Met elkaar wordt dan

het probleem besproken en opgelost.

3. We zullen altijd tegen agressief gedrag

optreden.

4. Bij problemen die regelmatig terugke-

ren of onacceptabele vormen aanne-

men, nodigen wij de ouders uit voor

een gesprek.

5. Worden eigendommen van school

door een leerling of leerlingen bewust

vernield, dan zullen de kosten hiervan

op de ouders worden verhaald.

6. Alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8

moeten, uit hygiënisch oogpunt,

zittend plassen.

6.2 Leerlingbemiddeling

Wat is er beter dan te

leren om ruzies met 

elkaar uit te praten. Nog

mooier is het als kinderen

dat zelf doen. Daarom

leidt de school iedere twee jaar leerlingen

vanaf groep 6 op als bemiddelaar. Iedere

groep heeft dan twee leerlingbemiddelaars.

Dit zijn twee leerlingen die dit zelf willen èn

zijn uitgekozen door de klas. Zij hebben een

speciale training gehad en kunnen door

leerkrachten en ruziënde kinderen worden

ingeschakeld bij het zoeken naar een oplos-

sing. Op school hangen foto’s van alle leer-

lingbemiddelaars, zodat andere leerlingen

weten wie ze kunnen aanspreken.
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De Pijler is samen met de andere
scholen op de Kop van Zuid 
(De Clipper en De Wissel) een 
zogenaamde Brede School. 
Dat wil zeggen dat er gedurende
een aantal weken activiteiten na
schooltijd worden georganiseerd
die voor alle kinderen van deze
scholen toegankelijk zijn.

De gemeente Rotterdam en de besturen

hebben in een convenant (Leren Loont) af-

gesproken dat de Brede School activiteiten

meer gericht gaan worden op verhoging

van de taal- en rekenopbrengsten. 

Daarnaast zijn de activiteiten gericht op

“het elkaar leren kennen”, samenwerken,

het bieden van gelijke kansen en het 

ontplooien van talenten. De lessen zijn 

gesubsidieerd en daarom gratis. Van u als

ouders wordt wel verwacht dat u zelf uw

kind brengt en haalt èn ervoor zorgt dat 

uw kind op tijd aanwezig is. 

7.1 Werkwijze

Twee keer per jaar kunt u

uw kind inschrijven voor

een Brede School activi-

teit. Het eerste blok start

meestal in de derde week

van het nieuwe schooljaar en het tweede

blok start na de Kerstvakantie of na de

voorjaarsvakantie. 

Hoe ontvang ik informatie?
Alle ouders waarvan het e-mailadres 

bekend is op school, ontvangen per e-mail

informatie over het programma met een

korte uitleg over de verschillende activitei-

ten. Ouders die thuis geen gebruik maken

van internet, kunnen deze informatie bij de

conciërge op school opvragen.

Hoe schrijf ik in?
Voordat er een keuze wordt gemaakt, is het

belangrijk de activiteiteninformatie goed

door te nemen met uw kind. Dit voorkomt

teleurstelling achteraf. Inschrijven kan via

het digitale inschrijfformulier. U kunt het

formulier ook downloaden en printen. 

Het uitgeprinte en ingevulde formulier 

kan ingeleverd worden bij de conciërge op

school of bij de leerkracht.

Een e-mail verzenden naar Brenda Raijer

(braijer@obsdepijler.nl) met de gevraagde

informatie volstaat ook.

Selectie
Alle plekken worden gedeeld met de leer-

lingen van de drie deelnemende scholen.

Vijftien leerlingen per activiteit betekent

vijf leerlingen per school per activiteit. In

de realiteit werkt het niet altijd zo, bijvoor-

beeld omdat een bepaalde activiteit bij de

ene school soms populairder is dan bij een

andere school, Om zoveel mogelijk leerlin-

gen plek te kunnen bieden binnen onze

Brede School, houden we bij welke leerlin-

Signaleren
Naast de leerkracht, heeft ook u als ouder

voor ons een belangrijke signalerende 

functie. Met name pesten en intimiderend

gedrag gebeurt vaak ongemerkt en worden

op school niet altijd tijdig gesignaleerd. 

Als u merkt dat er sprake is van 

onacceptabel gedrag, meldt dit dan

direct bij de leerkracht op school.

6.5 Vieringen 

Een viering is een activiteit van de hele

school waarbij alle groepen iets voorberei-

den en dit aan elkaar laten zien. Dit kan een

toneelstukje, dansje, liedje of een versje

zijn; meestal rond een centraal thema. 

De school heeft een vieringruimte met een

podium, geluid en theaterverlichting. 

Verspreid over het jaar worden er vier 

vieringen georganiseerd. Bij twee daarvan

treedt iedere bouw voor elkaar op.  Bij de

twee andere vieringen zijn ouders en

andere familieleden van harte welkom om

te komen kijken naar het optreden van de

kinderen. Omdat er zoveel  groepen op

school zijn, zijn de vieringen in vijf

deelgroepen onderverdeeld. We hebben

drie groepen met een doorsnee van groep 

1 t/m 4 en twee groepen met een doorsnee

van groep 5 t/m 8. Informatie over dag en

tijd vindt u terug op de website. Als u komt

kijken, verzoeken wij u dringend op tijd te

komen. En wat misschien nog wel belangrij-

ker is…, de laatste groepen die optreden

vinden het ook leuk om veel publiek te 

hebben. Dus blijft u alstublieft nog even

zitten nadat uw eigen kind klaar is met 

optreden. 

6.6 Verjaardagen

Een van de belangrijkste

dagen in het jaar; uw kind

is jarig! Dit mag gevierd

worden in de eigen groep,

als ouders en kind dit zelf

ook willen. Wij stellen het zeer op prijs als

de traktatie eenvoudig en gezond is. U kunt

daarbij bijvoorbeeld denken aan iets van

fruit. Bij de leerkracht kunt u naar ideeën

hiervoor informeren. Bij de kleutergroepen

kunt u vragen naar de traktatiemap. 

Deze staat vol leuke en gezonde ideeën om

te trakteren. Iedere leerling die zijn/haar

verjaardag viert, mag langs de groepen op

de eigen etage / in de eigen gang om ook 

de leerklachten van deze groepen te 

trakteren.

De leerkrachten hebben met elkaar afge-

sproken dat zij alleen met de eigen groep

hun verjaardag vieren.
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8.1 Sporttoernooien
Jaarlijks kunnen de kinderen vanaf groep 6

deelnemen aan een aantal sporttoernooien

op woensdagmiddag. De organisatie wordt

door de vakleerkrachten gymnastiek ver-

zorgd. Voor de begeleiding wordt zowel

een beroep op leerkrachten als op ouders

gedaan. Verspreid over het jaar wordt aan

een tiental toernooien deelgenomen zoals

voetbal, handbal, hockey en atletiek.

8.2 Wijkmuziekschool

De Stichting Kunstzinnige

Vorming Rotterdam (SKVR)

verzorgt op veel plekken in

Rotterdam de wijkmuziek-

school. Kinderen uit groep

6, 7 en 8 kunnen hier gitaar, dwarsfluit,

viool of drums leren spelen. Voor een heel

jaar les betaalt u € 45,-. Het instrument

wordt in bruikleen gegeven. Behandel het

netjes. Voor het instrument moet een borg

van € 25,- worden betaald. Iedere donder-

dag wordt er les gegeven door een muziek-

leraar. Soms is er een optreden voor ouders

en aan het eind is er een voorstelling in een

echt theater. De lessen worden gegeven bij

basisschool de Clipper.

8.3 Monument Loods 24
Onze school heeft het monument “Loods

24” aan de Stieltjesstraat geadopteerd. 

Dit monument staat op de plek waarvan-

daan Joden in de tweede wereldoorlog

naar de concentratiekampen werden 

gedeporteerd. Op de plaquette bij dit 

monument staan de namen gegraveerd van

686 gedeporteerde kinderen in de leeftijd

van 0 tot 12 jaar. Elk jaar, op de vrijdag voor

de meivakantie, leggen de leerlingen van

groep 8 bloemen neer ter nagedachtenis. 

Tijdens deze bijeenkomst lezen zij ook 

zelfgemaakte gedichten voor. Ouders en

belangstellenden zijn bij deze ceremonie

van harte welkom.  

8.4 Kinderboekenweek

Ieder jaar besteedt de school aandacht 

aan de kinderboekenweek, met een groot

project voor alle leerlingen. In alle klassen

besteedt men dan veel aandacht aan lees-

promotie. de kinderen knutselen, tekenen

en schrijven ook. Centraal staat het thema

van de kinderboekenweek. Dit is ieder jaar

weer anders. Er komen illustratoren, 

schrijvers en/of  kunstenaars op school 

die lessen geven aan de kinderen. 

Ook ouders kunnen hierin een actieve 

rol spelen als zij van beroep of interesse

goed aansluiten bij het thema van de 

Kinderboekenweek. Alle activiteiten leiden

gen hebben meegedaan aan een activiteit.

Bij de selectie van het tweede blok, krijgen

kinderen die in het eerste blok nog niet

hebben meegedaan voorrang.

Bevestiging deelname
Alleen ouders van kinderen die ingedeeld

zijn voor een activiteit ontvangen per 

e-mail bericht over de plaatsing, behalve als

er geen e-mail bekend is. Deze ouders ont-

vangen de informatie op en andere manier.

Afmelden
We verwachten dat leerlingen die zijn inge-

deeld voor een activiteit elke week mee-

doen. Mocht het een keer toch niet lukken,

dan horen we het graag. (Zie 7.2 Contact

voor contactgegevens).

Afsluiting
Tijdens de laatste les wordt aan ouders de

gelegenheid geboden om te komen kijken

naar een eindpresentatie. Elke activiteit

wordt afzonderlijk en op eigen manier

afgesloten. Ouders ontvangen van de 

vakdocenten een uitnodiging hiervoor. 

BSO’s 
Ook kinderen die na schooltijd naar een

BSO gaan kunnen zich inschrijven voor een

Brede School activiteit. Omdat sommige lo-

caties iets verder weg zijn, is afgesproken

dat BSO MAX en BSO Bimbola de kinderen

brengen en halen van de volgende locaties:

de Kleine Pijler, de Wissel, de Clipper en de

gymzaal naast de Wissel.

Eten en drinken
Kinderen mogen eten en drinken meene-

men naar een activiteit, maar dat mag geen

chips, snoep of koolzuurhoudende drank

zijn. Vaak is er aan het begin van de les 

tijd  om iets te eten en te drinken of 

anders op een moment tussendoor. 

7.2 Contact

Brenda Raijer zorgt voor

de coördinatie van de

Brede School activiteiten.

Voor vragen over de Brede

School kunt u dan ook bij

haar terecht (tijdens Brede School tijden):

06-18811578 of braijer@obsdepijler.nl

Wilt u dringend iemand spreken over 

de Brede School en is Brenda niet 

bereikbaar? Neem dan contact op 

met school.

Basisschool De Pijler

W.G. Witteveenplein 10

010 2900290

Basisschool De Wissel 

Spoorweghaven 174

010 4841493

Basisschool De Clipper

Laan op Zuid 1362

010 4850642
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9. Praktische zaken

9.1 Schooltijden

Grote Pijler

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08:30 – 12:00 08:30 – 12:00 08:30 – 12:00 08:30 – 12:30 08:30 – 12:00

13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00 13:00 – 15:00

Kleine Pijler

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08:45 – 12:15 08:45 – 12:15 08:45 – 12:45 08:45 – 12:15 08:45 – 12:15

13:15 – 15:15 13:15 – 15:15 13:15 – 15:15 13:15 – 15:15

Kwartiertje
De schooltijden van de Grote Pijler en de Kleine Pijler verschillen een kwartier. Hierdoor

hebben ouders tijd om eventueel kinderen van beide locaties te begeleiden. De schooldeu-

ren worden in de ochtend tien minuten en in de middag vijf minuten voor aanvang van de

lessen geopend.  Bij slecht weer gebeurt dit eerder en mag er in de hal gewacht worden. 

Op tijd
Wij willen graag op tijd met de lessen beginnen. Het te laat komen van kinderen is zeer 

hinderlijk voor de start van de lessen. Kinderen missen daardoor instructies of delen van

een kringgesprek. Daarom krijgen kinderen die herhaaldelijk te laat komen een brief mee

waarop dit aan de ouders gemeld wordt. Als uw kind vijf keer in een maand te laat komt,

nodigen wij u op school uit voor een gesprek.

9.2 Vakanties

Herfstvakantie ma 19-10-2015  t/m vrij 23-10-2015

Sinterklaas vrij 04-12-2015 (middag)

Kerstvakantie ma 21-12-2015 t/m vrij 01-01-2016

Voorjaarsvakantie ma 22-02-2016 t/m vrij 26-02-2016

Paasvakantie vrij 25-03-2016 t/m vrij 01-04-2016

Meivakantie (incl. Hemelvaart) ma 25-04-2016 t/m vrij 06-05-2016

Pinkstervakantie ma 16-05-2016 t/m woe 18-05-2016

Zomervakantie vrij 08-07-2016 t/m vrij 19-08-2016

naar een viering en een projectavond waar-

bij u als ouders wordt uitgenodigd. Op de

projectavond is ook altijd een boekhandel

aanwezig waar u de mooiste, nieuwste 

boeken kunt kopen.

8.5 Voorleeswedstrijd

In de maanden januari en februari kunnen

kinderen zich in de groepen 5 t/m 8 opge-

ven  voor de voorleeswedstrijd.  In de klas

lezen kinderen op hun mooist aan de 

andere kinderen in de klas voor. Er wordt

gelet op de juiste intonatie, de presentatie

van het gekozen boek en of er wordt gele-

zen met stemmetjes. In elke klas wordt 

uiteindelijk de voorleeskampioen gekozen!

De voorleeskampioen mag voorlezen voor

een groep 1/2, 3 of 4. Met de voorleeswed-

strijd willen we de kinderen motiveren om

te blijven (voor)lezen. 
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nooit aansluiten op de zomervakantie en

zal er altijd een werkgeversverklaring 

gevraagd worden. Bij bezwaren tegen het

besluit van de directie en de leerplicht-

ambtenaar kunt u binnen 30 dagen in 

beroep gaan  bij de Raad van State. 

De school hanteert als beleid dat, als er niet

volgens de hierboven vermelde regeling

wordt gehandeld, de leerplichtambtenaar

altijd wordt ingelicht. Vervolgens kan er

een boete  aan u worden opgelegd.

9.5 Religieuze feestdagen

De meeste vakanties in Nederland zijn 

gepland rond christelijke feestdagen. 

Onze maatschappij kent echter meerdere

religies en culturen die andere feestdagen

kennen. Als openbare school houden wij 

zoveel mogelijk rekening met andere 

religies. Indien feestdagen van uw religie

afwijken kunt u een verzoek indienen voor

een extra vrije dag.

9.6 Wendagen

Alle kinderen die vier jaar worden krijgen

zes weken voor hun vierde verjaardag van

de leerkracht een uitnodigingskaart. Zij

mogen op onze school zes ochtenden of

middagen komen wennen. De kinderen

maken kennis met de leerkracht, de andere

kinderen in de  klas, de materialen en de

schoolregels. Zo zijn zij al een beetje ge-

wend als ze echt naar  school gaan. 

Dit geldt niet voor de kinderen die in juni,

juli of augustus zijn geboren. Zij gaan 

direct na de zomervakantie naar school.

Deze nieuwe kleuters kunnen niet komen

wennen omdat de kleutergroepen aan het

eind van het schooljaar erg groot zijn. 

De groepssamenstelling is na de vakantie

anders en mogelijk gaat ook de leerkracht

een ander leerjaar  les geven.

De school gaat er vanuit dat de leerlingen

zindelijk zijn als ze op school komen 

wennen. 

9.7 Informatieavond

Aan het begin van ieder schooljaar verzor-

gen wij een avond waarin u in de groepen

alle informatie krijgt over hoe wij het 

onderwijs bij ons op school georganiseerd

hebben. 

Daarnaast ontvangt u een  speciale nieuws-

brief waarin u wordt geïnformeerd over de

onderwijsvernieuwingen die wij ingevoerd

hebben en verder gaan invoeren.

9.8 Website

Onze website is de afgelopen maanden 

geheel vernieuwd. U vindt alle informatie

uit onze gids ook op de site. Aangevuld met

onder andere nieuws over activiteiten, 

berichten uit de klassen, de bijgewerkte

agenda en nieuwsbrieven. U kunt alles on-

line op uw gemak nalezen. Wij zullen ook

foto’s van gebeurtenissen op de website

Extra vrije dagen groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8
Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8

Donderdag + vrijdag 12 en 13-11-2015 Vrijdag 13-11-2015        

Donderdag + vrijdag 28 en 29 -01-2016 Vrijdag 29-01-2016

Donderdag + vrijdag 10 en 11-03-2016              Vrijdag 11-03-2016

Donderdag + vrijdag 16 en 17-06-2016                   Vrijdag 17-06-2016

9.3 Studie(mid)dagen

Na- en bijscholing vormen een wezenlijk onderdeel van het beroep van

leerkracht. De kinderen maken in een schooljaar meer uren dan wettelijk

verplicht. Dit biedt de mogelijkheid de kinderen een aantal (mid)-dagen

extra vrij te geven zodat het team onderwijsinhoudelijk kan vergaderen.

De geplande studie(mid)dagen vinden plaats op:

Dinsdagmiddag 15-09-2015 Maandagmiddag 15-02-2016

Woensdag 07-10-2015 Dinsdagmiddag 21-06-2016

Vrijdagmiddag 15-01-2016 Donderdagmiddag 07-07-2016
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9.4 Verlof

Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is, is

het officieel leerplichtig. U mag dan uw 

kind niet langer zonder reden thuis houden.

Extra vrij kan dan ook alleen verleend 

worden als er een gegronde reden voor is.

Dit extra verlof moet u altijd vooraf en

schriftelijk aanvragen.

Verlof voor de dokter, het ziekenhuis, 

huwelijken, jubilea, religieuze feesten, 

begrafenissen e.d. regelt u gewoon recht-

streeks met de eigen leerkracht. 

Wel stellen wij een briefje hierbij verplicht

zodat wij de afwezigheid kunnen 

verantwoorden aan de inspectie of 

leerplichtambtenaar.

Extra Vakantieverlof
Voor vakantieverlof buiten de reguliere

schoolvakanties om zullen wij slechts in 

uitzonderingsgevallen toestemming 

verlenen. Dit verzoek dient u tenminste 

zes weken voor aanvang bij de directie 

van de school aan te vragen. De directie

is gebonden aan afspraken met de leer-

plichtambtenaar van de gemeente 

Rotterdam. Zo kan uw vakantie verlof 



organiseerd in De Coxse Boerderij aan de

Koksedijk 21 in Gemert (Noord Brabant).

De boerderij ligt mooi landelijk aan het ri-

viertje de Peelse Loop. Een zeer mooie lo-

catie voor educatieve, sportieve en sociale

activiteiten. Wij kiezen ervoor om de werk-

week vroeg in het schooljaar te organise-

ren. Hij vindt altijd voor de herfstvakantie

plaats. Een deel van de kosten van de werk-

week (€15,-) wordt  uit het schoolfonds be-

taald omdat deze groep niet op schoolreis

gaat. Voor het overige deel ontvangt u van

ons een rekening.

9.12 Fietsen en auto’s 
bij school

Fietsen
De meeste kinderen wonen zo dichtbij dat

zij lopend naar school komen. Natuurlijk

bestaat er voor kinderen die verder weg

wonen de mogelijkheid om met de fiets

naar school te komen. De fietsen moeten

worden neergezet in de fietsenrekken. 

U blijft echter wel zelf verantwoordelijk

voor de fiets, de school heeft hiervoor 

geen  enkele aansprakelijkheid.

Auto’s
Lopend of fietsend, zo zien we het graag.

Veel ouders brengen hun kind met de auto

naar school. Direct voor de school is weinig

parkeergelegenheid om deze kortdurende

drukte op te vangen. Wij willen u vriende-

lijk doch dringend verzoeken niet op de

stoep of dubbel te parkeren. De veiligheid

van uw eigen kinderen en die van anderen

hoort voorop te staan! De wijkagent ziet

hier op ons verzoek op zowel de Grote als

de Kleine Pijler regelmatig op toe.

9.13 Zwemmen

Groep 4 en 5
De groepen 4 en 5 van onze school gaan

zwemmen; in het zwembad Afrikaander-

plein. Bij het zwemmen ligt de nadruk op

het halen van het  A diploma en eventueel

het  B diploma. Kinderen  die al meerdere

diploma’s hebben, krijgen de kans om op

hun niveau door te gaan en kunnen zeker

nog diploma’s halen. De zwemdag en de

zwemtijd wordt op een later moment be-

kend gemaakt. 

Het is handig om geen horloges, sieraden 

of andere waardevolle spullen mee te

nemen naar het zwembad. Als er iets 

kwijt raakt kan de school niet aansprakelijk

worden gesteld.

Vakantiezwemmen
Voor kinderen die na

twee jaar zwemles geen

zwemdiploma hebben

gehaald, biedt de gemeente Rotterdam de

mogelijkheid dit alsnog te doen via het zo-

genaamde vakantiezwemmen. In de herfst-,

kerst-, voorjaars– en meivakantie kunnen

deze kinderen gratis zwemles krijgen en zo

toch hun diploma  halen.

plaatsen. U heeft bij het inschrijven van uw

kind kunnen aangeven of uw bezwaar heeft

tegen het plaatsen van foto’s waarop uw

kind staat., Dit kunt u uiteraard altijd laten

wijzigen. Meld dit dan schriftelijk aan de

groepsleerkracht en de directie.

9.9 Buitenschoolse opvang
Iedere basisschool is verplicht kinderop-

vang aan te bieden. De Pijler heeft gekozen

voor het zogenaamde makelaarsmodel. 

Er zijn contracten afgesloten met twee pro-

fessionele organisaties voor kinderopvang,

waar nauw mee samen gewerkt wordt.

Deze twee organisaties zijn Kinderopvang

Bimbola en MAX kinderopvang. Beide or-

ganisaties verzorgen de opvang van uw

kind van 4-12 jaar voor en na schooltijd.

Maar ook tijdens studiemiddagen, compen-

satieverlofdagen en in de vakanties (van

07.30 tot 18.30 uur). Zij gebruiken hiervoor

onder andere ruimtes op de Kleine Pijler.

Kinderopvang Bimbola, 

Eendrachtsstraat 151 3012 XK Rotterdam,

Tel. 010-2132027,  

www.bimbola.nl   

info@bimbola.nl

MAX kinderopvang, 

Entrepotstraat7 3071JA Rotterdam,

Tel.0102974430 

www.maxkinderopvang.nl  

info@maxkinderopvang.nl

9.10 Groepsgrootte
Als u uw kind komt aanmelden vragen wij u

onder meer naar uw opleiding. Dit is erg 

belangrijk voor de school omdat wij deze

gegevens gebruiken voor zowel het 

ministerie als voor het plaatsen van leerlin-

gen op onze school. Het Ministerie van 

Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

(OCW) hanteert een systeem waarbij het

opleidingsniveau van ouders bepaalt of 

de school extra financiële middelen krijgt.

De grens die hierbij getrokken is, is het

lager beroepsonderwijs. Ieder kind krijgt

een zogenaamd leerlinggewicht toegekend.

Bij ons op school kennen we drie gewich-

ten;  1,00  (MBO en hoger), 1,30 (LBO) en

2,20 (basisonderwijs).

De school gebruikt deze informatie ook

voor haar wachtlijst. Wij plaatsen 90% 1,00

leerlingen en 10% leerlingen met een extra

gewicht. Wij zien de laatste jaren een

scherpe afname van  het aantal leerlingen

met een gewicht groter dan 1,00. Dat bete-

kent dat het opleidingsniveau van ouders

steeds verder stijgt. Onze school ontvangt

hierdoor weinig extra financiële middelen.

Daardoor is de gemiddelde groepsgrootte

behoorlijk hoog, namelijk  ± 27 leerlingen

per groep. Dit kan natuurlijk per groep 

verschillen.

9.11 Werkweek
Elk jaar wordt er naar uitgekeken; groep 8

gaat op werkweek. De afgelopen jaren en

ook dit schooljaar wordt de werkweek ge-
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Als school willen wij graag luisteren naar 

de signalen van ouders, leerlingen en 

leerkrachten en open staan voor uw ideeën

en meningen.

9.19 Verzekering

Een ongelukje zit in een

klein hoekje, zeker bij kin-

deren. Alle kinderen van

De Pijler zijn verzekerd

tegen ongevallen, tijdens

hun verblijf op school, onderweg van huis

naar school en terug. Ook tijdens door de

school georganiseerde uitstapjes zijn ze

verzekerd. Een ongeval  moet wel binnen

48 uur gemeld worden aan de verzeke-

ringsmaatschappij. Formulieren hiervoor

zijn op school verkrijgbaar. Voor schade aan

kleding, brillen e.d. zijn de kinderen nooit

verzekerd.

9.20 Vereniging voor Openbaar 
Onderwijs (VOO)

Deze gids staat bomvol met informatie.

Toch kan het voorkomen dat u nog vragen

heeft. Vragen over de school kunt u stellen

aan een van de teamleden of de directie.

Vragen over het onderwijs in het algemeen

en vragen die u liever eerst met een onaf-

hankelijk iemand wilt doorspreken kunt u

voorleggen bij de Vereniging voor Open-

baar Onderwijs (VOO) www.voo.nl. Dit is

de vraagbaak voor ouders/verzorgers over

openbaar onderwijs. Telefonisch bereik-

baar op 036-5331500. Een ander ouderad-

viesorgaan voor opvoeding en onderwijs is

Ouders van waarde, www.ouders.net en 

telefonisch bereikbaar via 0343-513434

van 08:30 – 12:30 uur.

9.14 Engels
De Engelse taal is niet meer weg te denken

uit onze samenleving en neemt een steeds

belangrijker plaats in. Wettelijk moet er 

Engelse les gegeven worden in de groepen

7 en 8. Onze school start met het geven van

Engels in groep 5. De methode die hiervoor

gehanteerd wordt, maakt veel gebruik van

digitale native speakers en het digibord.

Kinderen krijgen dus vaak de taal te horen

zoals die gesproken hoort te worden.

9.15 Levensbeschouwelijk 
onderwijs

De financiering van het 

levensbeschouwelijk on-

derwijs is al in 2009 cen-

traal landelijk geregeld; 

de overheid heeft subsidie

beschikbaar gesteld. De afgelopen jaren

heeft een peiling onder de ouders van de

Pijler echter aangetoond dat de belangstel-

ling voor Humanistisch Vormingsonderwijs,

Christelijk  of Islamitisch  godsdienstonder-

wijs erg laag is. Daarom kunnen wij deze

lessen niet aan bieden.

9.16 Mobiele telefoons

Mobiele telefoons zijn niet meer weg te

denken uit het straatbeeld en uit het leven

van veel van onze kinderen. Steeds jonger

krijgen de kinderen al een mobieltje. Op

school is het gebruik  van mobiele telefoons

echter niet toegestaan. Voor eventueel 

verlies of diefstal van een mobieltje kan de

school niet aansprakelijk gesteld worden.

9.17 Ontruimingsplan

Zoals bij iedere openbare gelegenheid, heb-

ben ook wij een ontruimingsplan dat bij

brand of andere calamiteit in werking

treedt. In iedere ruimte treft u de samen-

vatting van dit plan aan. De ontruiming

wordt regelmatig geoefend op zowel de

Grote Pijler als de Kleine Pijler. Bij oefenin-

gen en calamiteiten gaat er een duidelijk

alarmsignaal af. Daarnaast beschikt de

school over voldoende leerkrachten met

een BHV training (bedrijfshulpverleners).

9.18 Tevredenheidenquêtes

Als school doen wij ons uiterste best om te

zorgen dat de kinderen en de ouders zich

thuis voelen. We proberen een veilige om-

geving, een prettige sfeer en een goed leer-

klimaat te creëren. Iedere drie jaar meten

wij bij ouders, leerlingen en leerkrachten de

tevredenheid over  de school. De enquêtes

worden centraal aangestuurd vanuit het

bestuur en worden schriftelijk dan wel  via

internet afgenomen, zodat van alle scholen

informatie wordt verkregen. Op deze ma-

nier wil het bestuur de kwaliteit blijven

toetsen. Ook op schoolniveau zullen wij de

uitkomsten gebruiken om ons onderwijs 

en onze service verder te verbeteren. 
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www.obsdepijler.nl
Hoofdlocatie 

De Pijler

W.G. Witteveenplein 10

3071 MA Rotterdam 

Tel: (010) 2900 290

Dependance:

De kleine Pijler

Rijtuigweg 1

3071 ZA Rotterdam

Tel: (010) 4852 952


