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VOORWOORD 

In deze aanvulling op de schoolgids vindt u praktische informatie over basisschool ‘t Diekske. Het 
kan echter zijn dat data of activiteiten in de loop van het schooljaar aangepast worden. U 
ontvangt hierover dan informatie via de nieuwsbrief of het ouderportaal. 
 

Schooltijden groep 1 t/m 8 

Alle kinderen draaien hetzelfde aantal lesuren en gaan vijf-gelijke-dagen naar school: 
maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 14.00 uur. 
 

Vakanties en vrije dagen 

Vakanties 
Herfstvakantie   24 t/m 28 oktober   
Kerstvakantie   26 december t/m 6 januari   
Voorjaarsvakantie  20 t/m 24 februari   
2e Paasdag   10 april   
Meivakantie   24 april t/m 5 mei   
Hemelvaart   18 en 19 mei   
2e Pinksterdag   29 mei  
Zomervakantie   17 juli t/m 25 augustus   
 

Studiedagen 
Dinsdag 4 oktober  
Woensdag 30 november  
Donderdag 15 december  
Vrijdag 10 februari  
Maandag 3 april  
Donderdag 22 juni  

Verkorte lesdagen  (vanaf 12.00 uur vrij) 
Vrijdag 23 december  
Vrijdag 14 juli  
 

 

Groepsbezetting 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2 Sandra Sandra Fleur Fleur Fleur 

3-4 Marye Lieke Lieke Marye Marye 

4-5 Mariska Julian Julian Mariska Mariska 

6-7 Joep Joep Joep Joep Joep 

7-8 Michel Michel Michel Michel Michel 
              

Flex leerkracht Julian maandag, donderdag 

Onderwijsassistent 
 

Loes maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

Céline woensdag  

Administratie Mariël maandag, donderdag- & vrijdagochtend 

Conciërge  Lia dinsdagochtend, woensdag- &vrijdagmiddag 

Interne begeleider Christianne maandag, dinsdag, donderdag 

Directie Marcella maandag, woensdag, vrijdag 

 

Vakleerkracht muziek Miko woensdag (1x per 2 weken) 

Vakleerkracht gym Lisanne dinsdagochtend 
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Contact school 

Telefonisch zijn we bereikbaar op: 0485-531411  
(Voor dringende zaken kunt u contact op nemen met de directeur: 06-54993187) 
 
Berichten naar teamleden vragen we u te versturen via het ouderportaal. 
Per mail is contact mogelijk via: info.diekske@lijn83po.nl  
 

Ziekmeldingen 

Ziekmeldingen ontvangen wij graag vóór schooltijd, via het ouderportaal. 
 

Verlof aanvragen 

Verlof vraagt u aan via een formulier. Deze is beschikbaar bij de directeur of via de website te 
downloaden. Een kind kan onder bepaalde voorwaarden verlof van school krijgen. Deze staan 
vermeld op het formulier. 

 
 

 

mailto:info.diekske@lijn83po.nl
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Gesprekscyclus  

Rapport 
Alle kinderen op onze school krijgen twee keer per jaar een rapport. Deze staat klaar na de afname 
van de Cito toetsen. Sinds vorig schooljaar gebruiken we hiervoor MijnRapportfolio. 
MijnRapportfolio is een combinatie van een digitaal rapport en een digitaal portfolio. Hiermee heeft 
u op elk moment inzicht in de brede ontwikkeling van uw kind.  
 

Oudergesprekken 
Aan het begin van het schooljaar voeren we in alle groepen startgesprekken. Het startgesprek is 
bedoeld om samen, school – ouders en kind, een goede start van het schooljaar te maken. Na het 
eerste en tweede rapport worden alle ouders en kinderen uitgenodigd voor een 15 minutengesprek. 
We noemen dit het 3-hoeksgesprek: een gesprek waarbij leerkracht, ouder(s) en kind samen om de 
tafel zitten. Tijdens deze gesprekken worden doelen en resultaten van het kind doorgenomen en is 
er aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Buiten deze vaste momenten is er, op 
afspraak, voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. 
 

Kindgesprek 
Twee keer per jaar gaat de leerkracht met elk kind afzonderlijk in gesprek. Dit noemen we het 
kindgesprek. Er wordt gesproken over leerdoelen, hoe het kind deze wil bereiken, wie ze daarbij kan 
helpen en op welke manier. Het gesprek vindt plaats onder schooltijd.  
 

Fruit eten 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is het fruit & groente dag. 
Kinderen eten dan alleen fruit en/of groente tijdens de ochtendpauze. Op 
woensdag mogen de kinderen zelf hun tussendoortje kiezen. 
 

Lunchen 

Alle kinderen lunchen elke dag 15 minuten in hun eigen klas onder begeleiding van de leerkracht. 
We stimuleren het mee brengen van een gezonde lunch. In verband met de hoeveelheid afval geven 
we de voorkeur aan bekers in plaats van pakjes drinken. Het is handig als trommels en bekers 
voorzien zijn van naam. 
 

Verjaardagen 

Wanneer uw kind jarig is, wordt daar uiteraard aandacht aan besteed in de klas. Er wordt gezongen, 
uw kind wordt gefeliciteerd en uw kind mag een kadootje uitkiezen. De verjaardagen worden 
gevierd zonder traktaties. 
 

Bewegingsonderwijs  

Kinderen uit groep 1 en 2 hebben elke dag tijd voor beweging, in de speelzaal of buiten. Tijdens het 
spelen in de speelzaal dragen kinderen gymschoenen, voorzien van hun naam. Deze schoenen 
blijven het gehele schooljaar op school.   
  

Groep 3 t/m 8 gymt dit schooljaar in sporthal de Alverman. Groep 3 op dinsdag, groep 4 t/m 8 op 
dinsdag en vrijdag. Vanwege veiligheid en hygiëne is het dragen van sportkleding en gymschoenen 
verplicht. Kinderen die deze spullen niet bij zich hebben, kunnen daardoor niet deelnemen aan de 
gymles.  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.haal-veluweplus.nl/bongerd/beleid-gezonde-school/&ei=UB-NVY6GFabV7gb696_ICQ&bvm=bv.96782255,d.bGg&psig=AFQjCNFlTHGE4GmjRDUbzGuD8v63Nszw8g&ust=1435398175003987
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Om de lestijd efficiënt te benutten, vragen we de kinderen van groep 3 op dinsdagochtend te starten 
bij de sporthal. Vanaf 8.20 uur mogen zij hier binnenlopen en alvast omkleden. Kinderen die 
voorschoolse opvang genieten, komen te voet met de leerkracht vanuit school naar de Alverman. 
Na de gymles loopt de groep gezamenlijk met de leerkracht terug naar school.   
  

De kinderen van groep 2 (uit de combinatie 2-3) starten dinsdagochtend gewoon op school. Zij 
mogen vanaf 8.20 uur binnenlopen en nemen deel aan het programma van groep 1-2.  
  

De kinderen van groep 4-5 lopen naar de sporthal. De kinderen van groep 6-7 en 7-8 gaan op de 
fiets. We vragen de kinderen van groep 6 t/m 8 dan ook elke dinsdag en vrijdag op de fiets naar 
school te komen. De kinderen van groep 7-8 fietsen vrijdagmiddag om 14.00 uur vanaf de Alverman 
naar huis.  
 

Op dinsdag worden de gymlessen verzorgd door vakleerkracht Lisanne Schreurs. 
 

Bibliotheek 

Op ’t Diekske werken we met de Bieb Op School (BOS). De kinderen kunnen hier wekelijks hun 
boeken ruilen. ’t Biebske is elke maandag- en donderdagmiddag van 13.15 tot 14.00 uurgeopend 
(met uitzondering van de schoolvakanties, vrije dagen, eerste en laatste schoolweek). Groep 1-2,   
2-3 en 6-7 brengt op maandag een bezoek aan de bieb, groep 4-5 en 7-8 op donderdag.  
  

Op maandag en donderdag is het ook mogelijk na schooltijd (tussen 14.00 en 14.30 uur) binnen te 
lopen en een boek te lenen. U bent van harte welkom!  

Muziek 

Alle groepen krijgen op woensdag (1x per 2 weken) muziekles van vakleerkracht Miko Derks.        
Deze lessen worden in samenwerking met de muziekvereniging aangeboden. 
 

Carnaval 

In de week voor carnaval worden de schoolprins, schoolprinses (uit groep 7), vorst en raad bekend 
gemaakt. Zij staan de hele week in het middelpunt. Op verschillende momenten in de week voor 
carnaval vindt er een activiteit plaats, waarbij zij aanwezig zijn. Aan het einde van de week is de 
carnavalsviering. 
 

Communie 

De kinderen van groep 3 en 4 kunnen één keer per 2 jaar hun Eerste Heilige Communie doen. De 
voorbereiding vindt plaats na schooltijd, in samenwerking met de ouders en werkgroep van de 
parochie. 
 

Gevonden voorwerpen 

Alle gevonden voorwerpen worden in een bak bij de hoofdingang bewaard. Mist u een kledingstuk 
van uw kind? Kom dan even kijken. Aan het eind van elke periode worden alle spullen opgeruimd.  
 

Schoolfotograaf 

Elk jaar komt er een fotograaf op school om foto’s te maken, individueel en met broertjes/zussen. 
Van alle groepen wordt ook een klassenfoto gemaakt. U kunt vervolgens op eigen kosten een keuze 
uit het aanbod maken.  
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Hoofdluis 

Na de herfst-, carnaval en meivakantie worden alle kinderen van de school door een 
luizenscreeningsteam gecontroleerd. Het is handig als de screeners dan zo min mogelijk met 
vlechtjes, gel, e.d. te maken krijgen. Als er tussentijds aanleiding toe is, zullen er nog extra controles 
plaatsvinden. Er volgt daarover geen extra bericht. Wij vragen u uw kind(eren) gedurende het 
schooljaar regelmatig zelf te controleren.  
 

Kamp groep 8 

Als afsluiting van de basisschoolperiode organiseren wij voor de schoolverlaters een kamp. Enkele 
teamleden en stagiaires gaan mee als begeleiding. 
 

Materialen 

Aan het begin van elk schooljaar krijgen de leerlingen materialen die ze nodig hebben, zoals 
potloden, een balpen, gum en koptelefoon. Raken ze de materialen kwijt of maken ze deze stuk, 
dan moeten ze zelf voor nieuwe zorgen of wordt er in overleg een vergoeding gevraagd. Zo proberen 
wij de kinderen verantwoordelijkheid te leren dragen voor de eigen materialen. 
 

Mobiele telefoons 

Onder schooltijd worden mobiele telefoons niet ingezet en zijn daardoor in de klas niet toegestaan. 
Indien een kind een mobiele telefoon bij zich heeft, dient deze uitgeschakeld te zijn en in de jas of 
tas te zijn opgeborgen. Het meenemen is voor eigen risico. School is hier niet verantwoordelijk voor. 
 

Musical 

Groep 8 sluit de basisschooltijd af met een musical. Deze vindt plaats in de laatste schoolweek. 
Ouders van groep 8 mogen hierbij aanwezig zijn. 
 

Natuurpaden 

Onze school ligt in een prachtige omgeving. Hier maken we in ons aanbod gebruik van door jaarlijks 
met gidsen de natuur in te gaan. Buiten beleven, ontdekken en ervaren kinderen de natuur. Bij 
natuuronderwijs buiten zijn we natuurlijk wel afhankelijk van het weer. 
 

Onderbouwdag 

Aan het einde van het schooljaar wordt er voor de leerlingen van groep 1, 2 en 3 een onderbouwdag 
georganiseerd. Hier wordt van tevoren op school in een project aan gewerkt. Op deze dag wordt 
het terrein van de familie Salden aan de Spitsbrug omgetoverd tot een bij het thema behorend 
landschap, waar de kinderen de hele dag vertoeven.  
 

Hulpouders 

Regelmatig hebben we bij activiteiten hulp nodig van ouders. Dit wordt via het ouderportaal aan u 
gevraagd. Wij hopen op uw medewerking!  
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Sinterklaas 

Ieder jaar vindt er een Pietenmiddag plaats. In de hele school worden spelletjes gespeeld en de 
leerlingen van groep 8 worden gevraagd om hulppiet te zijn. Rond 5 december bezoekt Sinterklaas 
onze school. 
 

Schoolreis 

Aan het einde van het schooljaar gaat groep 4 t/m 7 op schoolreis.  
 

Verjaardag leerkracht 

De verjaardag van de juf of de meester is een feest voor de kinderen. Het is niet de bedoeling dat 
de kinderen voor de leerkracht iets kopen, iets knutselen mag natuurlijk wel. Aan het einde van het 
schooljaar viert de leerkracht zijn of haar verjaardag. 
 

Vormsel 

De leerlingen van groep 7 en 8 worden één keer in de 2 jaar in de gelegenheid gesteld deel te nemen 
aan het Vormsel. Aan de voorbereiding gaat een ouderavond vooraf. De organisatie is in handen 
van de werkgroep en vindt buiten schooltijd plaats.  
 

Koningsspelen 

Onze school neemt jaarlijks deel aan de Koningsspelen.  
 

Informatievoorziening gescheiden ouders 

Alle ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind van de school. Dit geldt ook voor 
ouders die gescheiden zijn. Soms is daarbij maar één ouder van het kind belast met het ouderlijk 
gezag en de andere ouder niet. Om te voldoen aan wettelijke afspraken in deze, hanteert Lijn 83 de 
volgende regeling:  

 Indien beide ouders met het gezag belast blijven, dan handelt elke school alsof de ouders 

niet gescheiden c.q. uit elkaar zijn, ook al zorgen zij niet daadwerkelijk samen voor hun 

kind(eren).  

 Indien een rechter heeft bepaald, dat slechts één ouder wordt belast met het ouderlijk 

gezag, dan is deze ouder verplicht de andere ouder op de hoogte te houden van ‘gewichtige 

aangelegenheden die het kind betreffen’.  

In het laatste geval ontvangen wij graag een afschrift van deze gerechtelijke uitspraak. Eventueel 
kunnen, in overleg met de school, schriftelijke afspraken worden gemaakt over de wijze waarop 
informatie wordt doorgegeven. 
 
 
Wetgeving AVG 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 
betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De 
AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt), 
doordat zij nieuwe privacy rechten krijgen en hun bestaande rechten sterker worden. Organisaties 
die persoonsgegevens verwerken, krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt voortaan op de 
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verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dit 
vraagt ook van school om een andere manier van denken. Een belangrijk onderdeel van de wet is 
dat degene van wie je de persoonlijke gegevens verzamelt expliciet toestemming geeft voor het 
gebruik van deze gegevens voor specifieke doeleinden. Er is dus een actieve handeling nodig van 
leerlingen en ouders om ergens hun goedkeuring voor te krijgen, bijvoorbeeld het geven van een 
handtekening. Je mag alleen de gegevens gebruiken voor de doelen waar vooraf die expliciete 
toestemming voor gegeven is.  
 

Wat betekent dit voor ‘t Diekske?  
We vermelden op de leerlingenlijst geen adresgegevens van kinderen. Dit betekent dat u alleen de 
namen van de leerlingen uit een klas kunt zien. Op het Ouderportaal kunt u uw adresgegevens 
invullen en toestemming geven, zodat andere ouders deze gegevens toch kunnen zien. Dit vraagt 
dus een actieve handeling van u. Daarnaast gaan we als school heel bewust om met het delen van 
foto- en filmmateriaal. Toestemming van ouders voor het plaatsen van beeldmateriaal is 
noodzakelijk. Foto- en filmmateriaal wordt uitsluitend verspreid via ons beveiligde Ouderportaal. 
We respecteren het besluit van ouders die geen toestemming geven voor het publiceren van foto- 
en filmmateriaal en houden hier rekening mee. Als ouders zélf echter foto’s en filmpjes maken 
onder schooltijd en deze dan verspreiden via social media, kunnen wij de privacy van onze leerlingen 
niet garanderen. Wilt u foto’s en/of filmpjes die gemaakt zijn op ‘t Diekske op social media plaatsen? 
Vraag dan vooraf toestemming aan de ouders van de betrokken kinderen. 
 


