IKC
Dom Helder Camara
Schoolinformatieboekje 2020 – 2021

Als ik kon,
gaf ik een wereldkaart aan ieder kind.
En als het mogelijk was een verlichte wereldbol.
In de hoop de blik van het kind
tot een maximum te verruimen,
En hierdoor interesse en liefde te wekken
voor alle mensen.
Alle rassen, alle talen, alle religies.
Wees een mens onder de mensen.
Wees voor geen enkel probleem van
ongeacht welk volk onverschillig.
Leef op wereldschaal.
Dom Helder Camara, 1973

Welkom!
In deze gids leest u allerlei informatie over het schooljaar 2020 – 2021. Het is een eenmalige uitgave en
ook te downloaden via www.ikcdomheldercamara.nl of Social Schools*.
Naast het informatieboekje ontvangen ouders** ook het schoolplan en de IKC Gids. Hierin is meer te
lezen over onze identiteit, ons onderwijs, resultaten, de leerlingenzorg, leermiddelen, protocollen,
procedures en regelingen. Het schoolplan en de IKC Gids kunt u ook lezen op onze website of via Social
Schools. Vanwege privacyredenen worden in de IKC Gids en het schoolinformatieboekje geen
telefoonnummers van ouders en leerkrachten vermeld.
Tevens ontvangen ouders een schoolkalender. Alle geplande activiteiten, vakanties en margedagen
staan hierin beschreven. Mocht er gaandeweg het schooljaar een datum / activiteit bij komen, dan
noemen we dit in de nieuwsbrief en kunt u de datum zelf noteren op uw kalender.
Tot slot ontvangen ouders een informatiefolder met groepsspecifieke informatie. Deze folder ontvangt
u aan het begin van het schooljaar maar uiterlijk tijdens de eerste gespreksronde.
De contactgegevens van ons IKC:
IKC Dom Helder Camara
Onnemaheerd 2
9736 AM Groningen
Telefoonnummer: 050 – 541 22 50
Website: www.ikcdomheldercamara.nl
Algemeen mailadres: info@domheldercamaraschool.nl
* Vanaf dit schooljaar praten we over IKC: deze afkorting staat voor Integraal KindCentrum. We hebben
met ingang van dit schooljaar een IKC-website, IKC-jaarplan en IKC-gids.
** We spreken in dit informatieboekje over ouders. U kunt hier ook ouder of verzorger(s) lezen.
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Schoolinformatie
Groepsindeling 2020 – 2021

Groep 1/2 Leeuwen
Groep 1/2 Kikkers
Groep 1/2 Apen
Groep 1/2 Dino’s
Groep 1/2 Olifanten
Groep 1 Beren
Vanaf 1-1-2021)
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a
Groep 4b
Groep 5a
Groep 5b
Groep 5c
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7a
Groep 7b
Groep 7c
Groep 8a
Groep 8b

Mirjam Haverkort / Dianne van der Vlist
Eva Ruiter / Evelien Jonker
Jorinde Kloekhorst / Marieke Stockmann
Lindy Stol / Evelien Jonker
Annemarie van den Brink
Nienke Kleersnijder
Marieke Hollander / Karina Davidse
Lisa Rijnvis
Riëtte Triezenberg / Karina Davidse
Ina Wiegman / Jan Okken
Guido Paulusma / Carly Sewnandan
Dianne van der Vlist vervangt Marijke Weuring tot
haar herstel / Marjolein Kappen
Elvera Hof / Hilda Bus
Anita van der Bij / Elvera Hof
Esther Klok / Joyce Snijder
Maaike van der Kaap
Joyce Noteboom / Karina Davidse
Ineke de Bruin / Jose Luis Ocampo
Jalt de Haan / Elise Vedder
Matthijs Wind / Jan Okken

ICT: Matthijs Wind
Muzieklessen: Joop Supit (bij Irmgard Borchers als naschoolse activiteit)
CKV lessen: Odette Koster
Vakdocent bewegingsonderwijs: Richard de Boer
Zorgteam: Annemieke Leeuwenburgh, Hilda Bus, Gabriëlle van den Brink + alle specialisten
Muziektherapie: Joop Supit
Logopediste: Marissa Vrieze (Logopedisch Centrum Noord)
Dyslexie/ dyscalculiebehandeling: RID
Social Workers: Richard de Boer, Mariëlle Groen
Sociaal verpleegkundige: Herma Ardesch (GGD Groningen)
Conciërge / gastvrouw: Joep Ammerlaan en Linda Kramer
Administratie: Gonda Brinker
Bouwcoördinator kleuterbouw: Jorinde Kloekhorst
Bouwcoördinator onderbouw: Esther Klok
Bouwcoördinator bovenbouw: Jan Okken
Taalspecialist: Esther Klok
Rekenspecialist: Elise Vedder
Specialist hoogbegaafdheid en excellent leren: Annemieke Leeuwenburgh
Begeleider ‘Slimme kleutergroep’: Mirjam Haverkort
Veiligheidscoördinator: Annemieke Leeuwenburgh
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Rots en Water trainers: Annemieke Leeuwenburgh, Joop Supit, Marieke Hollander, Anita van der Bij
Vreedzame School specialist: Carly Sewnandan
Specialist CKV: Joyce Snijder
Teamleider: Ronald Staal
Directeur: Joyce Mollema - Apotheker

Schooltijden
Onze school werkt met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen op school eten en tussen de
middag niet naar huis gaan. De schooltijden zijn:
Groepen 1 - 4:

maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur – 14.30 uur;
woensdag tot 12.30 uur;
vrijdag tot 11.45 uur (groep 1 is op vrijdag vrij).

Groepen 5 – 8:

elke dag van 8.30 uur – 14.30 uur
met uitzondering van woensdag (tot 12.30 uur) .

U mag uw kind iedere dag de school of groep in brengen. Dit kan tussen 8.15 uur en 8.30 uur. We
verzoeken u om niet voor 8.15 uur aanwezig te zijn op het schoolplein. Om 8.25 uur gaat de eerste bel;
om 8.30 uur gaat de tweede bel. Alle kinderen moeten dan in hun lokaal zijn. Ouders worden verzocht
om direct na de eerste bel het lokaal te verlaten zodat de lessen kunnen starten. We verwachten dat
alle kinderen op tijd op school zijn.
Onder schooltijd zijn de deuren van het gebouw op slot. Dit doen we uit veiligheidsoverwegingen. De
enige deur die altijd open is, is de deur bij de SKSG. Mocht u de school binnen willen komen, dan kunt
u bij de voordeur op de bel drukken. De deur zal dan voor u geopend worden.
N.B. In verband met de Corona-maatregelen, mogen we momenteel geen ouders op het schoolplein
en in de school ontvangen. Dit betekent dat dingen die in dit schoolinformatieboekje staan vanaf de
start van het schooljaar tot nader orde anders zullen gaan dan normaal. In het document ‘Werkwijze
vanaf de eerste schooldag’ leest u hoe we uitvoering geven aan de maatregelen.

Contacten tussen school en ouders
Nieuwsbrief
Eens per twee weken ontvangt iedere ouder een nieuwsbrief via Social Schools. Deze nieuwsbrief is ook
op de schoolwebsite onder het tabblad “Ouders en school - Nieuwsbrieven” na te lezen.

Schoolkalender
Aan het begin van het schooljaar krijgt ieder gezin een schoolkalender. Op de kalender staan de
belangrijkste data die u als ouder moet weten. We verwachten dat u op deze manier vroegtijdig
geïnformeerd bent over de vakanties, margedagen en belangrijke (schoolbrede of groepsspecifieke)
activiteiten. Data die gaandeweg het schooljaar bekend worden of wijzigen, vermelden we in de
nieuwsbrief zodat u deze zelf op uw kalender kunt schrijven.

In gesprek met een leerkracht of andere medewerker
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Iedere ochtend mag het kind in de klas gebracht worden door zijn ouders. Tussen 8.15 uur en 8.25 uur
bent u van harte welkom in de klas. De ochtend is geen geschikt moment om uitgebreid met de
leerkracht in gesprek te gaan. De leerkracht wil bij binnenkomst graag oog en oor hebben voor alle
kinderen en ouders. Als u iets wilt bespreken, maakt u dan een afspraak met de leerkracht om op een
tijdstip na schooltijd met elkaar in gesprek te gaan.
We organiseren een aantal momenten in het schooljaar waarop ouders en leerkrachten met elkaar in
gesprek gaan over de ontwikkeling van het kind. Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders
uitgenodigd voor een omgekeerd oudergesprek. Deze gesprekken vinden na schooltijd plaats (niet op
avonden). Ouders kunnen via Social Schools een tijdstip kiezen dat het beste bij hen past.
Ouders krijgen voorafgaand aan het gesprek een ‘praatformulier’ met vragen. Deze vragen kunnen ze
thuis met hun kind beantwoorden en op het formulier noteren en vervolgens meenemen naar het
gesprek. De ouders vertellen aan de leerkracht over hun kind zodat de leerkracht een indruk van het
kind krijgt door de bril van de ouders. Waar nodig worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken en
afspraken gemaakt om een goed schooljaar met elkaar te hebben.
Daarnaast organiseren we twee keer per schooljaar een regulier 10-minutengesprek. De gesprekken
vinden na schooltijd en ’s avonds plaats. Ouders kunnen via Social Schools een tijdstip kiezen dat het
beste bij hen past. Tijdens het 10-minutengesprek vertelt de leerkracht hoe het kind zich ontwikkelt en
er is ruimte voor vragen van ouders.
Als u met een andere medewerker dan de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u deze persoon via
Social Schools bereiken of even langslopen.

Kijkje in de klas
Twee keer per schooljaar organiseren we het ‘Kijkje in de klas’. Ouders zijn op vaste momenten die
aangekondigd worden in de jaarkalender van harte welkom om een kijkje te nemen in de groep van hun
kind(eren). Op deze manier hopen we dat u een beeld krijgt van de manier waarop uw kind les krijgt en
kunt u uw kind in die lessituatie zien.

Ouderwerkgroepen
Op school zijn ouders in allerlei werkgroepen actief. Door die betrokkenheid wordt de school beter,
leuker en completer. Hieronder leest u een overzicht van de verschillende groepen en daarbij in het kort
een samenvatting van hun activiteiten. Bent u geïnteresseerd in de werkzaamheden van één van deze
werkgroepen en wilt u actief betrokken zijn, dan kunt u dit aangeven op het formulier dat u aan het
begin van het schooljaar ontvangt of melden bij degene die contactpersoon is.
DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD is een groep van een drietal gekozen ouders en even zoveel
leerkrachten die het team, de schoolleiding en de werkgever adviseren ten aanzien van het
schoolbeleid. Ouders kunnen zich voor een MR functie verkiesbaar stellen. Bij een vacature volgen
verkiezingen. De MR van de Dom Helder Camaraschool wordt gevormd door de volgende ouders: Lianne
Bleker (voorzitter), Nicole Kort en Anne-Vera Kamminga. Maaike van der Kaap, Marieke Stockmann en
Jan Okken zijn vertegenwoordigers namens het schoolteam.
DE ACTIVITEITENGROEP is een groep enthousiaste ouders die onder leiding van twee teamleden een
aantal activiteiten organiseert. De groep organiseert de catering tijdens de kijkochtenden /
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ouderbijeenkomsten, het Sinterklaasfeest, de Paaslunch en de catering tijdens de sportdagen.
Voorzitter van de werkgroep is Lindy Stol.
DE WERKGROEP MUZIEK organiseert in samenwerking met de vakleerkracht muziek allerlei muzikale
activiteiten. Hoogtepunt is de jaarlijkse muziekmiddag op de laatste schooldag; een muziekfestival
waarbij de (bovenbouw)groepen hun muzikale kunsten vertonen en begeleid worden door de ouderen/of leerkrachtband. Joop Supit is contactpersoon voor deze werkgroep.
HET LUIZENOPSPORINGSTEAM controleert iedere woensdag na een vakantie de leerlingen op
hoofdluis. Door hun inbreng kunnen problemen vaak voorkomen of opgelost worden. Dat is een kopzorg
minder voor de school. Het team bestaat volledig uit ouders. U kunt zich aanmelden bij Ronald Staal of
op een woensdag na een vakantie binnenlopen in de personeelskamer. Daar verzamelt het LOT zich.

Samenwerking Dom Helder Camaraschool – SKSG
Samen op weg naar een integraal kindcentrum
Een Integraal KindCentrum (IKC) is een integrale voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij
gedurende de dag komen om te ontmoeten, leren, spelen en ontwikkelen. Binnen ons IKC werken we
toe naar een vloeiende overgang tussen onderwijs, opvang, welzijn en zorg en wordt er gewerkt vanuit
één team met één pedagogische visie. Er is één leidinggevende laag voor de medewerkers van de
opvang en de medewerkers van het onderwijs.
Wanneer de overgang tussen de verschillende omgevingen soepel verloopt, hebben alle betrokkenen
daar baat bij. Het kind voelt zich veilig en gekend, omdat het omringd wordt door vertrouwde gezichten
die elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering. Die doorlopende ontwikkellijn
tussen kinderopvang, onderwijs en activiteiten vormt de basisgedachte achter de integrale kindcentra.
Sinds 1 maart 2018 geeft de directeur van de school ook leiding aan de SKSG-locaties Kameleon en De
Wierde. We willen vanuit een gezamenlijke visie gericht op opvang en onderwijs een doorgaande lijn
creëren voor kinderen van 2 t/m 12 jaar en in de nabije toekomst ook voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
We hebben daarvoor gezamenlijke pedagogische waarden uitgewerkt. Onze gezamenlijke waarden zijn:
Veiligheid
Vertrouwen

Samen

Duidelijkheid

Een nieuw gebouw: ‘Knikdak’
In november 2019 is gestart met de bouw van ‘Knikdak’, een nieuw gebouw dat de SKSG en de school
samen zullen gebruiken ten behoeve van onderwijs en opvang. In Knikdak zullen vier volwaardige
groepsruimten, een centrale keuken en een grote hal komen die te gebruiken zijn door de SKSG en/of
door de school. Naar verwachting zullen we vanaf januari 2021 gebruik gaan maken van het nieuwe
gebouw. In combinatie met het nieuwe speelplein dat in 2019 is gerealiseerd, ontstaat zo aan de
Onnemaheerd een plaats waar opvang en onderwijs geboden kan worden aan kinderen van 2 t/m 12
jaar en in de toekomst van 0 t/m 12 jaar.

Voorschoolse en naschoolse opvang
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Vanaf 7.00 uur is voorschoolse opvang mogelijk. Na schooltijd is naschoolse opvang mogelijk in het IKC
en in het Trefpunt. De SKSG-locatie die zich in ons IKC bevindt, heet SKSG De Kameleon. Deze locatie
verzorgt voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 7 jaar. De SKSG-locatie die zich in het
Trefpunt bevindt, heet SKSG De Wierde. Deze locatie verzorgt naschoolse opvang voor kinderen van 8
jaar en ouder.
Ook kunt u bij De Kameleon terecht voor opvang op vrijdagochtend. De kinderen uit de instroomgroep
en groep 1 zijn op vrijdagochtend vrij en de SKSG biedt de mogelijkheid om uw kind op te vangen
gedurende de ochtend of de hele dag.
Meer informatie over de voor- en naschoolse opvang leest u op www.sksg.nl of bel 050 – 317 13 90. U
kunt uiteraard ook even langslopen bij De Kameleon, De Wierde of Joyce Mollema.

Peuterspeelzaal
In ons IKC is een peuterspeelzaal actief onder de vlag van de SKSG. Iedere ochtend is de peuterspeelzaal
in bedrijf. We zien dat vrijwel alle kinderen vanuit de peuterspeelzaal doorstromen naar onze school en
bevelen de peuterspeelzaal van harte bij u aan. Voor meer informatie over de peuterspeelzaal kunt u
contact opnemen met de SKSG, langslopen bij de peuterspeelzaal of contact opnemen met Joyce
Mollema.

Peuterdoorstroomgroep
Sinds een aantal jaren hebben we een peuterdoorstroomgroep. De groep bestaat uit peuters die bij ons
op school zijn aangemeld als toekomstige leerling en naar SKSG locatie De Rode Pimpernel of locatie
Kameleon gaan. U kunt meer lezen over deze groep in de IKC Gids.

Combinatiefunctionarissen
Enkele pedagogisch medewerkers van de SKSG werken onder schooltijd op school als
onderwijsassistent. We noemen dit ‘combinatiefunctionarissen’ omdat deze medewerkers zowel bij de
SKSG als op onze school werken. De combinatiefunctionarissen verrichten ondersteunend werk gericht
op een klas, een groepje kinderen of een individueel kind. Wat we als groot voordeel van deze
samenwerking zien, is dat kinderen de hele dag dezelfde gezichten zien: ’s ochtends bij de voorschoolse
opvang, onder schooltijd en ’s middags na schooltijd zien kinderen dezelfde medewerkers. We merken
dat dit voor kinderen heel fijn werkt.
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Praktische informatie (van A naar Z)
Afwezig door ziekte of verlof
Als een leerling niet aanwezig kan zijn door ziekte, kunt u uw zoon of dochter afmelden tussen 8.00 uur
en 8.15 uur via 050 – 541 22 50 of u kunt mailen naar absenten@domheldercamaraschool.nl. Onze
conciërge zal zorgdragen voor de afmelding van uw kind bij de leerkracht.
We verzoeken u om absentmeldingen niet door te geven via Social Schools, deze berichten komen
namelijk niet terecht bij de conciërges.
Het is de bedoeling dat ander verzuim altijd ruim op tijd en schriftelijk wordt aangevraagd via een
speciaal verlofformulier. Dit document is op school te verkrijgen bij de schoolleiding. De school is
verplicht ongeoorloofd verlof (bijvoorbeeld luxe verzuim voor een extra vakantie of te veel ziektedagen
in een korte periode) te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Groningen. Douwe Groen
is als leerplichtambtenaar aan onze school verbonden.

Blokfluitles in groep 4
Alle kinderen uit de groepen 4 krijgen tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie op vrijdagochtend
blokfluitles van juf Anneke Hoekman. Anneke is afgestudeerd aan het conservatorium en heeft zich
gespecialiseerd in blokfluit. De kinderen krijgen tijdens de eerste les een blokfluit uitgereikt. Die blokfluit
is en blijft van het kind en mag iedere week meegenomen worden naar huis. Tijdens de les worden
oefeningen aangeleerd die het kind mee naar huis neemt en thuis kan oefenen.
Anneke werkt aan een aantal doelen:
- leren van het notenschrift, de muzieknotatie;
- het kunnen spelen van liedjes met minimaal één, twee of drie tonen. Kinderen die meer aankunnen,
krijgen een aangepast aanbod.
Alle kinderen geven de vrijdagochtend voor de meivakantie een blokfluitkerstconcert! U bent hiervoor
van harte uitgenodigd. Tijdens het concert laten de kinderen zien wat ze geleerd hebben.

Dyslexie- en dyscalculiebehandeling op school
Sinds mei 2019 is de Dom Helder Camaraschool een officiële behandellocatie van het RID. Elke vrijdag
is behandelaar en orthopedagoog Marjolein de Jonge aanwezig; dit biedt de mogelijkheid voor
leerlingen om onder schooltijd behandelingen te volgen. Marjolein zal gebruikmaken van de ruimte
naast het lokaal van groep 7c. Buiten schooltijd heeft de nieuwe locatie een algemene behandelfunctie.
Hierdoor kunnen mensen uit de wijk Beijum dyslexie- en dyscalculiebehandeling krijgen in het
schoolgebouw. Uw kind kan aangemeld worden voor behandeling op de Dom Helder Camaraschool. Dit
gaat via de gebruikelijke route die het RID hanteert (via www.rid.nl), met als verschil dat u tijdens het
aanmelden aangeeft dat uw kind bij ons op school behandeld wil worden. Ouders van leerlingen van
onze school die al in behandeling zijn, kunnen in overleg gaan met het RID om eventueel over te
stappen. Het RID zal u hierin graag adviseren. Zie verder de informatie in de IKC gids.

Drama- en dansles
In de periode tussen de zomervakantie en de kerstvakantie krijgen alle kinderen eens per twee weken
drama- en dansles. Juf Odette Koster verzorgt deze lessen. Tijdens de lessen worden verschillende
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drama- en dansvormen aangeboden. Het geleerde laten de kinderen zien tijdens de kerstvieringen die
plaatsvinden in de week vóór de kerstvakantie.
Tijdens de DramaDansDagen, een projectweek die in het teken staat van drama, dans, muziek en andere
creatieve uitingsvormen, worden dagelijks workshops gegeven. Alle groepen volgen een aantal
workshops. We ronden de DramaDansDagen af met presentaties die de groepen aan elkaar geven op
het podium.

Eetpauzes
Omstreeks 10.00 uur is er voor de leerlingen gelegenheid samen iets te eten en te drinken. Geeft u uw
kind ’s morgens iets gezonds en voedzaams mee, zoals fruit of een boterham. Als drinken kunt u denken
aan water, een melkproduct of drinken in een beker / waterfles. We staan geen blikjes
koolzuurhoudende dranken en snoep toe. We verzoeken u om geen pakjes of zakjes mee te geven, maar
het eten en drinken in herbruikbare bakjes / bekers te doen zodat we de afvalberg beperkt houden.
Afval gaat mee terug naar huis in het bakje of de tas van uw kind.
Lunch
Alle leerlingen eten tussen de middag met een leerkracht, teamlid of een pedagogisch medewerker van
de SKSG in hun eigen klas. Het belegde brood en drinken wordt van huis meegenomen.

Fotografie / film
Bij speciale gelegenheden worden er foto’s gemaakt. Zo kan het zijn dat uw kind bijvoorbeeld tijdens
het vieren van Sinterklaas op de foto komt. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een
registratieformulier waarop u aan kunt geven of u akkoord gaat met het maken en plaatsen van foto’s
en/of filmmateriaal voor interne (Social Schools) of externe (website/Twitter) doeleinden. We houden
ons hierbij aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Ieder schooljaar komt de schoolfotograaf op bezoek om groepsfoto’s en individuele foto’s te maken van
de leerlingen. In de jaarkalender wordt vermeld wanneer de fotograaf komt.

Gymnastiek
De groepen 1 en 2 krijgen op verschillende momenten per week gym in ons eigen speellokaal. De
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gaan onder begeleiding naar de grote gymzaal bij het winkelcentrum.
Na de gymles wordt gedoucht. Zorgt u voor goede en schone gymkleding? Als uw kind niet mee kan
gymmen, verzoeken we u om een briefje mee te geven aan uw kind met de reden waarom niet gegymd
kan worden en het briefje te voorzien van uw handtekening.
Het gymrooster voor de groepen 3 – 8 ziet er als volgt uit:
Maandag
08.30 – 09.15 7A
09.15 – 10.00 7B
10.00 – 10.45 7C
10.45 – 11.30 4A
13.00 – 13.45 4B
13.45 – 14.30 8A
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Dinsdag
08.30 – 09.15 8B
09.15 – 10.00 5A
10.00 – 10.45 5B
10.45 – 11.30 5C
13.00 – 13.45 6A
13.45 – 14.30 6B
Woensdag
08.30 – 09.15 7A
09.15 – 10.00 7B
10.00 – 10.45 3A
10.45 – 11.30 3B
11.30 – 12.15 7C
Vrijdag
08.30 – 09.15 6A
09.15 – 10.00 6B
10.00 – 10.45 5A
10.45 – 11.30 5B
13.00 – 13.45 5C
13.45 – 14.30 8A
08.30 – 09.15 8B
Rots en Water
Week 34 t/m 41 groepen 7 van 08.30 – 10.45 uur door Joop en Annemieke (woensdag)
Week 43 t/m 51 groepen 6 van 13.00 – 14.30 uur door Joop en Anita (dinsdag)
Week 01 t/m 10 groepen 5 van 09.15 – 11.30 uur door Joop en Marieke (dinsdag)
Week 11 t/m 17 groepen 8 van 13.00 – 14.30 uur door Annemieke en Marieke (maandag)
B-swim
Week 43 t/m 48 groep 7C van 09.15 – 10.00 uur (vrijdag)
Week 49 t/m 03 groep 7A+7B van 08.30 – 10.00 uur (vrijdag)
Week 04 t/m 10 groep 8A+8B van 08.30 – 10.00 uur (vrijdag)
De gymlessen worden (m.u.v. de groep 8B op vrijdag) gegeven door meester Richard, onze vakdocent
gymnastiek.

Huiswerk
In de groepen 3 t/m 8 wordt huiswerk meegegeven. Als team hebben we afspraken gemaakt over het
waarom van huiswerk meegeven en de verwachtingen m.b.t. huiswerk. Dit heeft geresulteerd in een
protocol ‘Huiswerk op de Dom Helder Camaraschool’ dat met instemming van de MR vastgesteld is. U
vindt het protocol op onze website onder het tabblad ‘Ouders en school - Informatie’.

Kinderzwerfboekstation
In de hal bij de hoofdingang staat een officieel Kinderzwerfboekstation. Op deze plek kunt u gratis
kinderboeken meenemen en brengen. Het idee is simpel maar doeltreffend: je pakt een boek, leest het
boek en laat het boek ergens achter waar veel kinderen komen. Een volgend kind kan het boek dan
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pakken, lezen en weer laten zwerven. Alle informatie over kinderzwerfboeken vindt u bij de boekenkast
in de hal van de hoofdingang.

Klachtenregeling
Wij doen ons uiterste best om het onderwijs optimaal vorm te geven en de belangen van de kinderen
en ouders daarin steeds zorgvuldig te behartigen. Desondanks kan het voorkomen dat u het niet eens
bent met de beslissingen of gedragingen van een leerkracht, de directeur of iemand anders die aan de
school is verbonden. Wij gaan ervan uit dat met elkaar in gesprek gaan en samen naar een oplossing
zoeken de beste manier is om er samen uit te komen. Als het gesprek met de leerkracht niets oplost
kunt u zich tot de directeur of de teamleider wenden. Mocht het u na bovenstaande
gespreksmogelijkheden niet lukken een probleem op school op te lossen, dan heeft u verschillende
mogelijkheden:
- U kunt contact opnemen met de onderstaande contactpersonen van school, te weten:
Nicole Kort (ouderlid MR)
Lianne Bleker (voorzitter MR)
Beide personen kunt u benaderen via het mailadres: mr.dhc@vcog.nl
De contactpersoon(en) zal met u nagaan of alle mogelijkheden om de klacht in school op te lossen zijn
geprobeerd. Vervolgens kan hij of zij u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon. De
klacht wordt inhoudelijk niet met de contactpersoon besproken. Dat doet u met de
vertrouwenspersoon, die door de VCOG voor al haar scholen is benoemd.
- U kunt de vertrouwenspersoon rechtstreeks benaderen, ook zonder tussenkomst van de
contactpersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon kunt u vinden in de klachtenregeling
van de VCOG.
- U kunt in gesprek gaan met het bevoegd gezag van de school. De contactgegevens van het bevoegd
gezag kunt u vinden in de klachtenregeling van de VCOG.
Voor de complete klachtenregeling verwijzen wij u naar de website van de VCOG: www.vcog.nl

Logopedie op school
We hebben een samenwerking met Logopedisch Centrum Noord. Deze samenwerking heeft er in
geresulteerd dat in de school een officiële behandelpraktijk gevestigd is. U vindt de praktijk in de
nieuwbouw op de eerste verdieping (naast het lokaal van groep 7C). Marissa Vrieze is hier als
logopediste werkzaam. Als u logopedische hulp wilt voor uw kind of uzelf, kunt u contact opnemen met
Logopedisch Centrum Noord: 050 – 541 91 00. Zie verder de informatie in de IKC gids.

Medische zorg
Leerkrachten worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met
eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een
insectenbeet. Ook krijgt de schoolleiding of leerkracht steeds vaker het verzoek van ouders of
verzorgers om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. En een enkele
keer wordt werkelijk medisch handelen van teamleden gevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld over het
geven van een injectie.
Er zijn drie te onderscheiden situaties:
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1. Een leerling wordt ziek op school;
2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek;
3. Medische handelingen.
De eerste situatie laat ons geen keus. De leerling wordt ziek of krijgt een ongeluk en de school moet
direct bepalen hoe te handelen. Bij de tweede en de derde situatie verzorgen wij geen medische zorg.
Daarom heeft VCOG afspraken gemaakt met een thuiszorgorganisatie, namelijk Joling Zorg. Joling Zorg
heeft ervaren verpleegkundigen in huis die langskomen op school en ervoor zorgen dat de leerlingen
de juiste medicatie en/of zorg krijgen.
Belangrijk om te weten is dat Joling Zorg contracten heeft met alle zorgverzekeraars, waardoor er voor
u als ouder/verzorger geen kosten aan verbonden zijn als er een indicatie is voor zorg. Het heeft dan
ook geen consequenties voor de eigen bijdrage van u als ouder/verzorger.
Als uw kind tijdelijk of structureel medicatie nodig heeft, en u kunt het zelf niet op school verzorgen,
moet u contact met hen opnemen. Zij stemmen met u af wat er nodig is voor uw kind en komen op
school om de medicatie te verstrekken. U legt de medische zorg samen met Joling Zorg vast in een
contract.
Contactgegevens: 050 – 549 4500 of j.dejonge@jolingzorg.nl
N.B. Buurtzorg Groningen verricht geen medische handelingen meer op onze school. Ouders die
gebruik maakten van deze organisatie, dienen zelf contact op te nemen met Joling Zorg om de
medische zorg te regelen voor hun kind.

Mobiele telefoon
Het schoolteam heeft afgesproken dat leerlingen hun telefoons in het schoolgebouw en op het
schoolplein niet gebruiken. Sterker nog: hun mobiel staat dan uit. In de bovenbouw wordt de telefoon
aan het begin van de dag in de speciale telefoontas gedaan die in de klas hangt. Leerkrachten zijn niet
verantwoordelijk voor mobiele telefoons, deze verantwoordelijkheid ligt bij de ouders / leerlingen. Als
een mobiele telefoon onder schooltijd toch zonder toestemming van de leerkracht wordt gebruikt,
wordt deze ingenomen en veilig bewaard. De leerkracht belt u na schooltijd om aan te geven wat er
gebeurd is. U kunt de mobiele telefoon dan de volgende dag op komen halen bij de leerkracht.
De school is overdag altijd telefonisch te bereiken (telefoonnummer 050 – 541 22 50). Mocht het nodig
zijn om een bericht aan uw kind door te geven, dan kunt u het schooltelefoonnummer bellen.
We willen u er nadrukkelijk op wijzen dat de school niet verantwoordelijk is voor beschadiging of het
kwijtraken van de telefoon of andere dure spullen. De school is niet verzekerd voor schade aan
bezittingen, kleding, brillen enz. Het is daarom beter dat leerlingen geen dure spullen mee naar school
nemen.

Muziekles
Iedere twee weken krijgen alle groepen muziekles van meester Joop Supit. In de week dat Joop geen
muziekles geeft, verzorgt de leerkracht de muziekles. Het is mogelijk om na schooltijd muziekles te
volgen bij Joop. Joop geeft o.a. pianoles, gitaarles, drumles en zangles. Als uw kind muziekles wil volgen,
kunt u contact opnemen met Joop: j.supit@vcog.nl
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Irmgard Borchers verzorgt na schooltijd muzieklessen voor de groepen 1 t/m 5. Zij zal in de eerste
schoolweken in iedere groep een proefles geven en vervolgens krijgen de kinderen een
inschrijfformulier mee. De lessen van Irmgard vinden plaats op dinsdag en donderdag van 14.30 uur tot
15.30 uur in het speellokaal.
www.muziekkoerier.nl / info@muziekkoerier.nl

Pen van school
In groep 3 krijgen alle leerlingen een pen. Ze leren om zorgvuldig met deze pen om te gaan. In groep
6 krijgen leerlingen, indien nodig, nogmaals een pen. Als de pen in de tussentijd kapot gaat of kwijt
raakt, vragen we u om een nieuwe pen aan te schaffen. U kunt €5 betalen aan de leerkracht zodat uw
kind een nieuwe schoolpen ontvangt. Kinderen die tussentijds instromen op onze school, krijgen
vanzelfsprekend ook een pen.

Plusklas
Sommige kinderen hebben verrijkt lesstofaanbod nodig. We bieden dit aan voor kinderen die voldoen
aan de door ons gestelde criteria. Deze criteria kunt u vinden in ons schoolondersteuningsplan op
http://www.domheldercamaraschool.nl/informatie/.
Eens per week gaan deze kinderen naar de plusklas toe. De leerkracht van het kind is het
aanspreekpunt voor ouders als er vragen zijn m.b.t. de plusklas.
Groep 1 en 2
Eens per week begeleidt juf Mirjam Haverkort kleuters die verrijking nodig hebben. Voor deze kleuters
wordt gewerkt met de ‘Slimme kleuterkist’. Op speelse wijze wordt verrijking aangeboden in
spelvorm.
Plusklasrooster groepen 3 t/m 8
Dinsdagmorgen: 9.00u tot 11.30u (groep 6)
Dinsdagmiddag: 12.45u tot 14.15u (groep 5)
Donderdagmorgen: 9.00u tot 11.30u (groep 7 en 8)
Donderdagmiddag: 12.45u tot 14.15u (groep 4)
Kinderen die voldoen aan de criteria om in de plusklas te komen, komen samen onder leiding van juf
Annemieke Leeuwenburgh. In de plusklas wordt aandacht besteed aan verrijkend werk (Levelwerk)
maar ook aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en de vragen die ze hebben (‘Ik
denk anders, ik moet leren leren, kinderen vinden het lastig om mij te snappen en ik snap hen soms
niet’). Daarnaast is aandacht voor eigen leervragen en projectonderwijs.
Kinderen die in groep 3 zitten en in aanmerking komen voor de plusklas, worden zorgvuldig gescreend
voordat ze daadwerkelijk deel kunnen nemen. We willen voorkomen dat in het fundament gericht op
rekenen, taal, lezen en schrijven dat in groep 3 gelegd wordt, hiaten ontstaan bij deze kinderen.
Groep 8
Voor de plusklaskinderen van groep 7 en 8 zullen we dit schooljaar waarschijnlijk weer een
samenwerking hebben met het Wessel Gansfort College. We houden u via de nieuwsbrief of Social
Schools op de hoogte van deze samenwerking.

Schaakles
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Maandagmiddag na schooltijd kunnen kinderen schaakles krijgen van Ronald van Nimwegen. De
kinderen mogen eerst een proefles volgen en kunnen daarna bepalen of ze op schaakles gaan. Een les
bestaat uit theorie en praktijk. Per jaar worden kinderen in de gelegenheid gesteld om mee te doen
met (school)schaaktoernooien en werken ze toe naar het behalen van hun schaakdiploma.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Ronald van Nimwegen: a.m.vannimwegen@hetnet.nl

Schooltuintjes
Alle kinderen van onze school krijgen natuurles bij het NDE op het terrein van De Wiershoeck. Voor
de groepen 6 en 7 (tot aan de herfstvakantie) hoort het verzorgen van een eigen schooltuintje bij de
natuurlessen. Het terrein van de schooltuintjes grenst aan onze school.

Social Schools
Social Schools is het interne digitale communicatiemiddel dat we gebruiken. Alle ouders met een kind
op de Dom Helder Camaraschool krijgen een code om in te loggen op Social Schools. U bent automatisch
gekoppeld aan de berichten die de leerkracht(en) van de groep(en) van uw kind(eren) stuurt. Ook bent
u gekoppeld aan de schoolberichten.
Eén ouder is ‘primaire ouder’. Deze ouder krijgt o.a. toegang tot het inplannen van oudergesprekken.
U kunt zelf een tweede ouder toevoegen aan het account van uw kind. Zo kunt u er voor zorgen dat
beide ouders alle (school)informatie krijgen.

Stagiaires
Ieder jaar lopen studenten van diverse opleidingen stage bij ons op school. De meeste studenten
komen van de PABO, maar ook studenten van het MBO lopen stage bij ons. We vinden het belangrijk
om toekomstige collega’s op te leiden.
We hebben ook een mooie samenwerking met ROC Menso Alting. Een grote groep studenten die de
opleiding tot onderwijsassistent doen, lopen het hele schooljaar stage bij ons op school en verrichten
onderwijsassistentaken in diverse groepen. De studenten krijgen eens per week les van hun docent
op onze school. We noemen deze nieuwe vorm van werken en leren ‘werkplekleren’.

Traktaties en voedselallergie
Kinderen trakteren op of na hun verjaardag in de groep. De jarige mag daarna met twee klasgenoten
trakteren in de twee naastgelegen lokalen van de groep.
We vinden het belangrijk dat traktaties klein zijn en passen bij de leeftijd van de kinderen die de
traktatie ontvangen. We zien soms de meest prachtige, maar veel te grote traktaties voorbij komen.
Dit willen we voorkomen - niet iedereen heeft immers de mogelijkheid om grote, dure traktaties te
verzorgen. Soms kiest een leerkracht er voor om een traktatie in de schooltas mee naar huis te geven.
U kunt op deze manier thuis inschatten of uw kind de traktatie mag nuttigen.
Wanneer een kind alleen een speciale traktatie mag hebben vanwege allergische gevoeligheid of om
andere redenen, dan verzoeken wij de ouders van dat kind zelf in overleg te gaan met de
groepsleerkracht.

Uitstroom richting voortgezet onderwijs (VO)
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Vanaf eind groep 6 kijken we samen met de ouders van onze leerlingen vooruit naar het voortgezet
onderwijs. We maken gebruik van de Plaatsingswijzer om een advies richting VO te geven. Eind groep
6 worden de Cito-resultaten voor de eerste keer ingevoerd in de Plaatsingswijzer. Halverwege groep 7
gebeurt dit wederom. Eind groep 7 wordt de Plaatsingswijzer nogmaals ingevuld n.a.v. de Citoresultaten. Ouders ontvangen aan het einde van het schooljaar tijdens een gesprek met de leerkracht
een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. U mag uw kind meenemen naar het gesprek.
In groep 7 en 8 wordt een informatieavond voor alle ouders van groep 7 en 8 leerlingen georganiseerd
waarin de route richting VO wordt uitgelegd. De Plaatsingswijzer, de bevindingen van de leerkrachten
van groep 7 en 8, de bevindingen van de IB’er en / of externe partijen (als zij betrokken zijn geweest
bij de leerling) en de Cito-resultaten van halverwege groep 8 worden bekeken en hieruit ontstaat een
definitief advies. Dit wordt gedeeld met ouders en het kind voorafgaand aan de open dagen van de
VO-scholen. Ouders melden hun kind volgens de procedures die gelden aan bij hun voorkeursschool.
In april maken alle leerlingen van groep 8 de IEP-eindtoets. Basisscholen zijn verplicht om een eindtoets
af te nemen. Wij vinden de IEP-eindtoets het beste bij onze visie, missie en leerlingpopulatie passen.
Als het advies van de IEP-eindtoets (het VO advies) hoger is dan het schooladvies, overwegen we of
we het schooladvies bijstellen. Dit doen we door alle gegevens nog eens naast elkaar neer te leggen.
Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. In het gesprek zal de leerkracht van groep 8 aangeven
of het advies bijgesteld wordt of niet. Als het advies van de IEP-eindtoets lager is dan het schooladvies,
wijzigt er niets.
Het staat ouders altijd vrij om in gesprek te gaan met de school voor voortgezet onderwijs als ze zich
niet kunnen vinden in het definitieve basisschooladvies. Dit dienen ouders zelf te initiëren.

Vakantierooster en margedagen (kinderen vrij)
Vakantierooster VCOG 2020 – 2021 + margedagen school
Gronings Ontzet:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag:
Tweede Paasdag:
Meivakantie:

Hemelvaartsdag:
Vrije dag na
Hemelvaartsdag:
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:

Studiemiddag team (alle
kinderen zijn vrij)
Studiedagen team (alle
kinderen zijn vrij)
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vrijdag 28 augustus
maandag 12 – vrijdag 16 oktober
maandag 21 december – vrijdag 1
januari
maandag 22 – vrijdag 26 februari
vrijdag 2 april
maandag 5 april
maandag 26 april vrijdag 7 mei (Koningsdag valt in de
meivakantie)
donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei
maandag 24 mei
maandag 12 juli – vrijdag 20
augustus

Donderdagmiddag 22 oktober 2020
vanaf 12 uur
Vrijdag 2 oktober 2020
Maandag 8 februari 2021
Vrijdag 18 juni 2021
Maandag 22 juni 2021

We houden nog één margedag achter de hand. Deze dag zetten we in bij calamiteiten of voor een
studiedag die nu nog niet voorzien is. Als de margedag ingezet wordt, wordt dit tijdig met u
gecommuniceerd.

Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG)
De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG) behartigt de belangen van het bijzonder
onderwijs in de stad Groningen. Twaalf scholen, waaronder de Dom Helder Camaraschool, vallen onder
dit bestuur. Zie ook www.vcog.nl. Het bevoegd gezag van de VCOG wordt vertegenwoordigd door Dhr.
E. Vredeveld, bestuurder.

Verkeersveiligheid
We stellen het op prijs als u uw kind lopend of op de fiets naar school brengt. Fietsen kunnen gestald
worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Indien het nodig is uw kind met de auto te brengen
of te halen, verzoeken we u uw auto niet op de rotonde te parkeren aan de kant van De Wiershoeck.
Leerlingen en ouders die lopend of fietsend naar school komen, hebben dan geen overzicht en kunnen
er nauwelijks langs. Bovendien geldt er een parkeerverbod. We verwachten dat de ouders de reguliere
parkeerplaatsen en de nabijgelegen parkeerplaats in de wijk gebruiken om kinderen met de auto te
brengen en te halen.
Bij beide gebouwen gelden een aantal regels, voor de veiligheid van de leerlingen en uzelf. De school
besteedt aandacht aan verkeersveiligheid en is in het bezit van het verkeersveiligheidslabel. In 2012 is
door de gemeente Groningen een speciale oversteek voor de Dom Helder Camaraschool aangelegd om
de kinderen en ouders op een veilige manier te kunnen laten oversteken. De overgang is overzichtelijk
en kleurrijk zodat het voor aankomend verkeer duidelijk is dat er wordt overgestoken. We gaan ervan
uit dat iedereen deze overgang gebruikt, zodat voor passerend verkeer deze overgang automatisch
oproept tot langzaam rijden. In 2016 zijn bij de rotonde extra parkeervakken gecreëerd om te zorgen
dat ouders hun auto netjes kunnen parkeren.

Vervoer
Voor vervoer van de leerlingen naar gymnastiek, excursies, schoolreisjes en meer zijn afspraken
gemaakt over het aantal begeleiders per groep. Dit hangt af van de leeftijd van de kinderen en de
wijze van vervoer. Afhankelijk van de afstand, leeftijd, noodzaak en financiën wordt gekozen voor
lopen, fietsen, met auto’s of per bus.
De groepen 7 en 8 gaan op de fiets naar de sporthal en Kardinge. We verwachten dat de kinderen een
degelijke fiets bij zich hebben als ze op pad gaan. Als een kind geen fiets bij zich heeft, blijft hij op
school en wordt gezorgd voor een vervangende activiteit.
Bij het vervoer van de kinderen staat de veiligheid voorop. Gedurende het schooljaar zal enkele keren
een beroep op ouders worden gedaan om de klas van hun kind te begeleiden naar een activiteit.
Zonder medewerking van de ouders kunnen er geen activiteiten buiten de school plaatsvinden.

Vreedzame School / leefregels
Om een veilige school te kunnen zijn met een goede onderlinge sfeer, hebben we zeven leefregels
opgesteld. Aan het begin van elk schooljaar ondertekenen alle leerlingen en leerkrachten de volgende
afspraken:
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1.
3
5.
7.

Ik ben vriendelijk voor iedereen.
Ik gebruik nette woorden.
Ik ben eerlijk tegen anderen.
Ik zorg goed voor alles in en om de school.

2. We helpen de ander als het nodig is.
4. We willen een veilige school zijn.
6. We luisteren naar elkaar.

We besteden zeer regelmatig tijd aan de leefregels met als doel dat kinderen, leerkrachten en ouders
in de praktijk ervaren dat we doen wat we afgesproken hebben met elkaar.
We werken met de methode ‘De Vreedzame School’. Deze methode voor sociaal emotionele vorming
en burgerschapsvorming biedt ons handvatten om onze missie dagelijks vorm te geven in en rondom
de school. We hebben in onze missie beschreven dat we graag willen dat kinderen in een samenleving
in het klein voorbereid worden op hún toekomst. Ouders zullen actief betrokken worden bij de thema’s
die we aanbieden vanuit de methode. Carly Sewnandan is onze Vreedzame School specialist.

Vrijwillige ouderbijdrage
Ieder schooljaar vragen we u om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage wordt gebruikt om
alle activiteiten die het Rijk niet bekostigt te kunnen doen. Hierbij kunt u denken aan het
sinterklaasfeest, kerstfeest, Pasen, de projecten, de DramaDansDagen en de meesters- en juffendag.
De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €30 voor het eerste kind en u betaalt €25 voor het tweede
en evt. volgende kind(eren). Gezinnen die moeite hebben om het bedrag te betalen, kunnen in
aanmerking komen voor een gemeentelijke tegemoetkoming.
Het schoolreisje en schoolkamp
Ieder jaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. Groep 8 gaat op schoolkamp. De kosten voor het
schoolreisje en schoolkamp worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief van maart 2020. Deze kosten
horen niet bij de vrijwillige ouderbijdrage en worden daarom apart berekend.
De samenwerking met de SKSG
Onze school werkt met een continurooster waarbij uw kinderen tussen de middag op school
overblijven. Het werken met een continurooster zoals wij dat doen, brengt kosten met zich mee. We
hebben ervoor gekozen om vier pedagogisch medewerkers van de SKSG in te huren op maandag-,
dinsdag-, en donderdagmiddag van 11.30 uur tot 14 uur. Tussen 11.30 uur en 12.45 uur begeleiden ze
het buitenspelen en de lunch in diverse groepen. ‘s Middags zijn de vier medewerkers aan het werk
als onderwijsassistent in de groepen. Ze ondersteunen de leerkrachten en kinderen bij hun
werkzaamheden. Deze unieke samenwerking draagt bij aan de doorgaande lijn die we ontwikkelen;
kinderen zien op de peuterspeelzaal, de voor- en naschoolse opvang en op school steeds dezelfde
personen.
De school neemt een substantieel deel van de kosten voor haar rekening. We vragen ouders om een
vrijwillige bijdrage om de samenwerking kostendekkend te maken. Op deze manier kunnen we de
huidige kwaliteit blijven garanderen.
De MR is akkoord gegaan met een bijdrage van €20 per kind per schooljaar.

Wachten op uw kind bij het uitgaan van de school
Bij het uitgaan van de school willen de leerkrachten graag zien of ieder kind met de juiste ouder of
verzorger meegaat. Daarom is het belangrijk dat u op het tussenplein achter de bloemenlijn wacht en
op het plein bij de nieuwbouw achter het gestreepte vak wacht.
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Zieke of afwezige leerkracht: vervanging
Helaas komt het wel eens voor dat een leerkracht ziek of afwezig is. We hebben in een protocol
‘Vervanging bij ziekte of afwezigheid leerkracht’ vastgelegd hoe dan gehandeld wordt. Dit protocol vindt
u op onze website onder het tabblad ‘School en ouders - Informatie’.

18

