Het Vaart ABC voor ouders
Schooljaar 2022-2023
A
Afvalvrije school
Wij scheiden ons afval. In iedere unit zijn aparte afvalbakken voor papier, PMD (plastic, metalen
drinkverpakkingen en drinkkartons), GFT en restafval.
Om de hoeveelheid PMD te beperken raden wij het gebruik van bekers/bidons aan i.p.v. drinkpakjes.
Lege batterijen kunnen op school worden ingeleverd in de speciale bak. Dit levert de school geld op.
2x maal per jaar doen we mee met de Bag2 school actie. Dan is er gelegenheid om goede gebruikte
kleding in te leveren. Ook dit levert extra inkomsten op.
B
Besmettelijke (kinder)ziekten
Wilt u als bij uw kind een besmettelijke ziekte is vastgesteld, dit melden bij de leerkracht? Denk
hierbij bijvoorbeeld aan rode hond, roodvonk, krentenbaard. Wij handelen vervolgens in
overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM.
C
Communicatie
• Wij streven naar open, persoonlijke communicatie met als doel in gezamenlijkheid streven
naar het beste voor het kind. Ieder vanuit zijn eigen context en verantwoordelijkheid.
• Communicatie met ouders vindt in principe onder werktijd plaats.
• Binnenlopen kan na schooltijd, voor het maken van een afspraak of korte mededeling/vraag.
De directie heeft een inloopspreekuur op woensdag tussen 8.30 en 9.00 uur, en is in principe
altijd bereikbaar voor een korte mededeling/vraag of het maken van een afspraak
• Alle communicatie (buiten de spreekuren en ouderavonden) met ouders loopt via de
schooltelefoon of via Schoudercom (incidenteel via eigen mobiele telefoon).
• Schoudercom gebruiken voor korte mededeling of het maken van een afspraak
(bijvoorbeeld bij specifieke zorg waarbij een persoonlijk (telefonisch) gesprek de voorkeur
heeft).
• Ziekmeldingen door ouders worden via Schoudercom doorgegeven.
• Ouders richten mail ook aan beide leerkrachten (aan: leerkrachten van groep …).
• Responstijd Schoudercom bericht: binnen 2 werkdagen.
• Er wordt ongeveer tweewekelijks een blog gedeeld vanuit de groep/unit.
• Er wordt een wekelijkse nieuwsbrief verspreid via Schoudercom.
• In Schoudercom staat ook een jaarkalender met activiteiten en vakanties.
• www.devaart-teraar.nl (vindplaats voor informatie over school (schoolgids en schoolplan),
de nieuwsbrieven, Kennismakingsbrieven, Nieuwe ouders, …)
• Facebook (incidenteel berichten over activiteiten)

Contactgegevens
Algemeen mailadres van de school is: info.devaart@wijdevenen.nl

Directie mailadres:
Website:
Adres:
Telefoon:

directie.devaart@wijdevenen.nl
www.devaart-teraar.nl
Beverlanderhof 28, 2461 BT, Ter Aar
0172 602939

Corona
Wij volgen voor onze corona-aanpak de richtlijnen van de GGD, het landelijke basisschoolprotocol en
het beleid van Stichting WijdeVenen. Mochten er specifieke maatregelen nodig zijn, dan informeren
wij ouders.
D
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Fietsen
Fietsen worden in de fietsenstalling geplaatst. De fietsen kunnen geplaatst worden tegen de
fietsbeugels. In principe steeds aan iedere zijde een fiets. Iedere unit heeft zijn eigen kleurvak:
Geel: unit 1-2, personeel en ouders
Rood: unit 3-4
Zwart: unit 5-6
Grijs: unit 7-8
Bakfietsen kunnen aan de zijkant van de fietsenstallinggeplaatst worden bij het boomstamrek. Ook
bij halen en brengen is het de bedoeling dat fietsen bij de fietsenstalling worden geplaatst en niet op
schoolterrein. Tussen de fietsenrekken door kan in verband met de veiligheid niet worden gefietst.
Het schoolterrein is voetgangersgebied.
Fietsstraat
Op de fietsstraat moet stapvoets gereden worden. De fietsstraat is eenrichtingsverkeer vanaf de kant
van de Vosholstraat. De fietsstraat mag niet worden gebruik rondom de begin- en eindtijd van
school. Dat zorgt ervoor dat er veilig overgestoken kan worden.
Facebook
We hebben als school ook een facebookpagina. Regelmatig zullen we daar kort berichtjes over
activiteiten op school over plaatsen. De pagina is informatief bedoeld, een discussie voeren we graag
persoonlijk. Bij het plaatsen van berichten houden we rekening met de AVG-regels.
G
Gezonde school
We willen een gezonde school zijn. Gezonde schoolprojecten ondersteunen dit beleid, want ze geven
kinderen kennis mee over voeding.
We adviseren ouders de lunchtrommels gezond te vullen en een gezonde pauzehap mee te nemen
De leerkracht besteedt hier op een positieve manier aandacht aan.
Zie verder het document voedingsbeleid onder het kopje praktische zaken op onze website.
Gymrooster
De midden- en bovenbouwgroepen hebben 2x per week gym. De gymdagen zijn dinsdag en
donderdag. Deze lessen worden gegeven door de vakdocenten van Beweegpartner in de sporthal van
het IKC De Vaart.
Voor de gymlessen (voor leerlingen midden- en bovenbouw) hebben kinderen gymkleding en
(eenvoudige) binnensportschoenen nodig. In verband met de hygiëne gaat de gymtas na de gymles
weer mee naar huis. Controleer regelmatig of gymschoenen nog passen.

De kinderen van groep 1/2 hebben dagelijks de mogelijkheid tot gymmen. Ze hebben hiervoor geen
gymschoenen of -kleding nodig. Het gymmen op blote voeten versterkt juist de voetspieren.
Gescheiden ouders
Digitale informatie gaat naar beide ouders (mits beide ouders schoudercom gebruiken). Schriftelijke
informatie, zoals bijv. het portfolio, gaat mee met het kind en zal terechtkomen daar waar het kind
die dag verblijft.
Uitnodigingen voor bijv. portfoliogesprekken, ouderavonden enz zijn digitaal. Wij verwachten van
gescheiden ouders dat zij onderling afspraken maken wie er gaat (of beide tegelijk) en de informatie
vervolgens met elkaar delen. Wij verwachten dat ouders handelen vanuit het belang van hun
kind(eren).
We vinden het belangrijk om geinformeerd te worden als ouders besluiten uit elkaar te gaan. Het is
fijn als de leerkracht weet hoe de afspraken uit de ouderschapsregeling zijn omtrent het verblijf van
de leerlingen.
H
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Ingangen
Basisschool De Vaart maakt gebruik van verschillende ingangen. Daarmee kunnen we bij het in- en
uitgaan van de school de drukte spreiden.
U komt op het schoolterrein aan de rechterkant van de sporthal. Via het toegangsplein (met de
blauwe hardloopbaan) komt u bij de schoolingang.
De schoolingang van de school bevindt zich tussen de twee onderbouwunits in aan de kant van de
voetbalvelden. De onderbouw- en middenbouw gebruiken deze ingang. Er zijn drie toegangshekken.
De meest rechter is bestemd voor onderbouwunit B, de middelste voor de middenbouwunit en de
meest linker voor de onderbouwunit A. De leerlingen van de middenbouw gaan via de trap naar hun
unit op de eerste verdieping.
Unit 7-8 gebruikt de ingang van de sporthal. Deze bevindt zich in de hoek van het gebouw tussen
sporthal en het schoolgedeelte in aan de kant van de voetbalvelden. Unit 5-6 gebruikt van de
hoofdingang van IKC De Vaart aan de kanaalzijde. De leerlingen van de bovenbouwunits gaan via de
trap in het centrale hart naar boven.
Jaarkalender
De jaarkalender met vakanties en vrije dagen staat op onze website. Deze kalender wordt ook
opgenomen in de agenda van Schoudercom, aangevuld met algemeen geplande schoolactiviteiten.
K
Kanjermethode
Op De Vaart hanteren wij de Kanjeraanpak
Deze methode gaat uit van 5 basisregels, deze gelden voor iedereen:
• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• We werken samen (niemand speelt de baas)
• We hebben plezier (niemand lacht uit)
• We doen mee (niemand blijft zielig)
De kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, de ander en de school om te gaan. Van
ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij, als zich problemen voordoen, oplossingen zoeken
waar ieder wat aan heeft. Als het even misgaat, dus bij gedrag dat niet bijdraagt aan bovenstaande
regels, spreken we elkaar daar op een rustige toon op aan, in vertrouwen dat de ander het niet
negatief bedoeld heeft.

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven
in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of
naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak,
gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets
van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de
toekomst houdbaar zijn.

L
Lunchtijd
De leerlingen lunchen met hun basisgroep. Tijdens de lunch is het belangrijk dat het een rustig,
ontspannen eetmoment is met aandacht voor het eten. Door de eerste 5 minuten niet te praten,
maar alleen te eten en te drinken krijgt ieder kind de gelegenheid om tot rust te komen en op tijd
klaar te zijn met eten. Na 5 minuten kan de leerkracht de tijd invullen naar behoefte van de groep:
rustig kletsen, voorlezen, filmpje/digibord (wel terughoudend), luisterboek, zachte muziek opzetten,
enz. Zie ook de informatie op onze website over het 5-gelijkdagenmodel.
Luizenpluizen
Wilt u het weekend voordat uw kind na een vakantie weer naar school gaat uw kinderen op luis
controleren? Graag even melden bij school als u luis of neten constateert, dan kan er een
alertheidsberichtje naar de ouders van de betreffende groep(en). Zo kan luizenuitbraak worden
voorkomen. Uiteraard geldt dat ook als u tussendoor luis bij uw kind constateert.
Voor behandeling zie site van het RIVM. In het artikel vragen en antwoorden staat veel informatie.
De afbeeldingen en het informatiefilmpje helpen bij een luizencontrole.
Uit onderzoeken is gebleken dat het gebruik van luizencapes niet nodig is. Verspreiding van luis vindt
plaats door rechtstreeks lichamelijk contact en niet via textiel.
https://www.rivm.nl/hoofdluis/informatiemateriaal
M
Mobiele telefoon
Hoewel wij zeker de positieve mogelijkheden van het gebruik van een mobiele telefoon kennen, zijn
wij van mening dat het ongewenst is dat kinderen op de basisschool een mobiele telefoon mee naar
school nemen of op school gebruiken. Mobiele telefoons kunnen immers gemakkelijk gebruikt
worden om foto’s te maken en te verspreiden. Wij willen juist zorgvuldig omgaan met het publiceren
van foto’s. Wanneer kinderen op school foto’s gaan nemen en verspreiden, zijn wij de controle
daarop kwijt. Ook het sturen van berichtjes naar elkaar kan ongewenste bedoelingen of gevolgen
hebben. Wij willen dit graag voorkomen. Indien nodig kan een kind vanuit school naar huis of naar de
mobiele telefoon van een ouder bellen.
Mocht u het toch van belang vinden dat uw kind een mobiele telefoon mee naar school neemt, wilt u
dan schriftelijk bij ons kenbaar maken m.b.v. een toestemmingsformulier (te verkrijgen bij de
leerkracht).
• kinderen mogen de mobiele telefoon niet onder schooltijd gebruiken. Dat betekent dus dat vanaf
het moment dat het kind voor schooltijd het plein opkomt totdat de school uit is, de telefoon uit
staat en in de schooltas wordt opgeborgen;
• bij het overtreden van deze regel wordt de telefoon tot het einde van de dag ingeleverd
• wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van het toestel.
Medicatie op school
Wij volgen hierbij het protocol voor medicijngebruik van Stichting WIJdeVenen. Als het noodzakelijk
is dat uw kind op school medicatie gebruikt kunt u dit overleggen met de leerkracht. Indien van
toepassing wordt het formulier toestemming medicijngebruik ingevuld.
N

Nieuwsbrief
De Vaart nieuwsbrief bevat algemene informatie over De Vaart en verschijnt iedere vrijdag.
Specifieke unit-of groepsinformatie ontvangt u in specifieke berichten. We willen daarmee
voorkomen dat u wordt overstelpt met digitale informatie. Digitale informatie wordt via
Schoudercom verstrekt.
Via groepsblogs kijkt u een inkijkje in het dagelijkse reilen en zeilen in de groep of unit.
O
Ophalen
Om het ophalen van de kinderen zo overzichtelijk mogelijk te laten verlopen vragen we u rekening te
houden met de volgende wachtplaatsen:
• Voor unit 1-2 wachten buiten het hek van het onderbouwplein. Unit A bevindt zich links van
de hoofdingang, unit B rechts van de hoofdingang.
• Voor unit 3-4 op het toegangsplein langs de rand van de sporthal (op volgorde van groep).
• Voor de beide bovenbouwunits kunnen ophalers bij de fietsenstalling wachten. Veel van
deze kinderen zullen echter al zelfstandig naar huis gaan.
• Met de BSO De Boomhut en De Haven zijn afspraken gemaakt over het opvangen van de
kinderen die gebruik maken van de BSO.
Kom in principe met één volwassene om uw kind(eren) te halen.
Om de drukte bij het ophalen te spreiden kunnen leerlingen van unit 1-2 om 13.55 uur worden
opgehaald.
Oudercontacten
Naast digitale informatieverstrekking vinden we het belangrijk om persoonlijk contact te hebben met
ouders. Daartoe organiseren we meerdere activiteiten gedurende het jaar.
In de tweede week van het schooljaar vindt per unit een algemene startavond plaats. Deze is
bestemd voor de ouders. Na een kort algemeen gedeelte in de basisgroep kunt u in de verschillende
ruimtes van de units informatie verkrijgen.
In de vijfde week van het schooljaar worden individuele startgesprekken gepland. Eind februari zijn
de portfoliogesprekken. Voor deze gesprekken ontvangt u vooraf een rooster waarop u kunt
intekenen. Aan het eind van het schooljaar kunt u als u behoefte heeft aan individueel gesprek over
de ontwikkeling van uw kind een afspraak maken met de leerkracht. Daarnaast vinden een aantal
inloopmomenten plaats waarop u kunt binnenlopen voor een meer informeel gesprek. Vanaf de
bovenbouw zijn leerlingen bij het gesprek aanwezig en betrokken. In de onder- en middenbouw
mogen leerlingen naar keuze aanwezig zijn.
Heeft u tussendoor behoefte aan een gesprek of heeft u een vraag dan bestaat altijd de mogelijkheid
om na schooltijd even binnen te lopen, telefonisch contact te hebben of een afspraak met de
leerkracht te maken. Gesprekken kunnen indien gewenst ook digitaal worden gevoerd.
P
Parkeren
Het aantal parkeervakken is beperkt, kom dus zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school.
Parkeren is alleen toegestaan in de parkeervakken. De kiss- en ride zone is geen parkeerplaats, is
alleen bestemd voor in- en uitstappen.
Pleinen
De onderbouw heeft haar eigen afgesloten speelterrein. Zij kunnen onder toezicht ook gebruik
maken van de toestellen op het speelterrein van de midden- en bovenbouw.
De midden- en bovenbouw maken gebruik van het speelterrein met de toestellen, het toegangsplein,
de voetbalkooi en één van de voetbalvelden.

Verder is er bij de school een moestuin en een boomgaard. De kippenren en het konijnenhok hebben
een plek in de boomgaard.
De terreinen zijn zodanig aangelegd dat er volop gelegenheid om te kiezen, uitdagend en gevarieerd
te bewegen en in contact te zijn met de natuur. Bij uitdagend kunnen spelen horen ook vies worden
en eens keer vallen of jezelf bezeren, ook dat zijn leerervaringen.
Portfolio
Twee keer per jaar krijgen leerlingen hun portfolio mee naar huis.
Q
R
Rookvrij
Het terrein van IKC De Vaart is, zowel binnen als buiten, in het kader van “de Rookvrije Generatie”,
geheel rookvrij. Een rookvrij schoolterrein is een wettelijke maatregel per 1 augustus 2020.
S
Schooltijden
We hanteren het 5-gelijkedagenmodel: dagelijks van 8.30 tot 14.00 uur.
Om 8.20 uur de deuren openen voor de kinderen. Zij kunnen tot 8.30 uur binnenlopen. Kinderen
lopen meteen naar binnen, blijven niet hangen/spelen op het plein. Ambulant personeel staat buiten
bij de ingangen om kinderen op te vangen.
De leerkrachten van de onder- en middenbouw lopen na schooltijd met de kinderen mee naar buiten
en checken of de kinderen met de juiste persoon meegaan.
Ook bij de bovenbouw is er toezicht als de leerlingen vertrekken.
Schoolspullen
Leerlingen van de bovenbouw mogen kinderen één etui, op eigen verantwoording, met inhoud van
thuis meenemen. Het etui moet in het laatje passen, geen pennenstandaards. Op school zijn er
genoeg spullen om te gebruiken, mochten kinderen het niet hebben/meenemen. Er is dus geen
verplichting om schoolspullen mee te nemen.
In de middenbouwunit zullen leerlingen nog voornamelijk met schoolmaterialen werken. Eventueel
mogen ze één etui met eigen spulletjes meenemen. Ze zullen dit incidenteel kunnen gebruiken
Leerlingen van groep 4 werken op een eigen tablet. Kinderen van groep 4 hebben voor hun tablet
geen muis nodig. Indien een koptelefoon nodig is gebruiken ze die van school. Kinderen vanaf groep
5 werken op een eigen chromebook en nemen zelf een koptelefoon en muis mee. Ouders en
leerlingen tekenen een contract voor het verantwoord gebruik van de devices.
Daarnaast zijn er chromebooks/laptops/i-pads voor algemeen gebruik beschikbaar voor de groepen
1/2 en 3/4.
Schoolgids
De schoolgids met algemene informatie over onze school wordt jaarlijks geactualiseerd en vindt u op
onze website. U kunt ook informatie over onze school vinden op www.scholenopdekaart.nl
Schoudercom
Voor onze digitale communicatie maken we gebruik van Schoudercom. Zie de informatie over
schoudercom op onze website
T
Teaminzet basisschool De Vaart
In het document groepsbezetting schooljaar 2022-2023 vindt u de informatie over de bezetting van
de groepen en overige teaminzet.

Tussentijds ophalen
Als u onder schooltijd uw kind wilt ophalen, bijv. voor bezoek aan een arts kunt u gebruik maken van
de hoofdingang van IKC De Vaart (aan de kanaalzijde). Vervolgens kunt u naar de unit van uw kind
lopen, van belang is dat u dit vooraf aan de leerkracht meldt (via schoudercom)
U
Unitonderwijs
De school is ingedeeld in een twee onderbouw- (groepen 1-2), een middenbouw- (groepen 3-4) en
twee bovenbouwunits (groepen 5-6 en groep 7-8). Een unit bestaat uit verschillende heterogeen
samengestelde basisgroepen.
Iedere groep heeft één of twee vaste groepsleerkrachten en een eigen groepsruimte. Daarnaast
kunnen leerlingen ook instructie en begeleiding krijgen van andere leerkrachten en
onderwijsondersteunend personeel van de unit. Leerlingen kunnen zo passend bij hun
onderwijsbehoefte instructie en begeleiding krijgen.
V
Vakantie- en vrije dagen rooster
Het vakantie- en vrijedagenrooster staat op onze website.
Vervanging
Bij afwezigheid van een leerkracht, door bijvoorbeeld ziekte of verlof, streven we naar vervanging en
het voorkomen van lesuitval. Niet altijd zal dat mogelijk zijn. Zie notitie met betrekking tot
voorkomen lesuitval op onze website.
Verjaardagsrituelen
Jarig zijn mag gevierd worden, ook op school. Iedere leerkracht besteedt daar op eigen wijze
aandacht aan. De jarige mag in ieder geval een echte De Vaart kaart uitkiezen! De leerkracht schrijft
er een felicitatie op. Eventueel kunnen in de pauze de andere leerkrachten van de unit/
parallelgroepen erop schrijven.
Kinderen trakteren alleen hun eigen klas en groepsleerkracht. De traktatie voor de leerkracht is
dezelfde traktatie als voor de kinderen. We adviseren dringend om in het kader van gezond
schoolbeleid voor een kleine en verantwoorde traktatie te kiezen (zie ons voedingsbeleid op onze
website onder praktische zaken).
Verlofaanvragen
Op onze website onder praktische zaken staat de informatie over verlofaanvragen met een link naar
het verlofaanvraagformulier. Lees de verlofregels zorgvuldig door voordat u een aanvraag doet.
De schoolplicht gaat in op de eerste dag van de nieuwe maand na de vijfde verjaardag van een kind.
De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar dat een jongere achttien jaar is geworden.
Wilt u een aanvraag bij de directie indienen, houdt u dan alstublieft rekening met het feit dat we
uitsluitend onder de condities van de leerplichtwet toestemming kunnen verlenen.
W
Wegbrengen
Kinderen komen zelfstandig de school binnen. Ouders van kinderen in de onder- en middenbouw
kunnen hun kind tot aan het hek van de schoolingang brengen. Kinderen van de bovenbouw komen
zelfstandig het schoolterrein op.
Kleuters mogen op hun “wendagen” voordat ze 4 jaar worden naar binnen worden gebracht.
IJ
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Ziek- en afwezigheidsmeldingen
Via schoudercom kunt u bij de groepsleerkracht van uw kind ziekmelden of afwezig i.v.m. bezoek aan
dokter, tandarts enz.

