Jaarinfo 2022-2023 SBO Het Avontuur
Algemeen
In de jaarinfo van 2022-2023 vindt u alle belangrijke informatie voor het aankomende
schooljaar, zoals de namen van de leerkrachten, data van de ouderavonden, activiteiten,
vakanties en vrije dagen. U wordt vriendelijk verzocht de info het gehele schooljaar goed te
bewaren en de voor u belangrijke data alvast in uw agenda te schrijven. Deze data staan
overigens ook in de agenda op Social Schools.
De eerste schooldag van dit cursusjaar is op maandag 22 augustus 2022. Op vrijdag 19
augustus willen wij iedereen die daar behoefte aan heeft de gelegenheid geven om alvast een
kijkje te nemen in je nieuwe groep tussen 12.00 en 13.00 uur.

Directeur
Maartje Smit
e: m.smit@stichtingklasse.nl
Intern Begeleiders
Astrid van t Sant (Onderwijskundig)
Anja van Dal (Onderwijskundig)
Sandra Burger (Onderwijskundig)
Marieke van Peet (SEL)
Administratie / Conciërge
Yentle de Jong
Jim Stolle
Onderbouw (Leerjaar 1-4)
Irma Wekking
Manouk Willemstein
Ilona van Duuren
Alineke van den Brink
Demi van Kersbergen
Jara Rippe
Middenbouw (Leerjaar 5-6)
Pauline van de Wetering
Anneli Wesseling
Martine Atteveld

Tamara Janssen
Roel van der Voort
Bovenbouw (Leerjaar 6-8)
Marjolijn Radder
Janine Groenendaal
Linda Romijn
Anneli Wesseling
Henriette van Kessel
Jessica Bosman
Michelle Vergeer
Bewegingsonderwijs
Douwe Jouwsma
Gedragsspecialist
Marieke van Peet
Rekenspecialist
Astrid van t Sant
Taal-/lees coördinator
Linda Romijn / Ilona van Duuren
Psycholoog
Marianne Sakko
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Stagecoördinator
Pauline van de Wetering

Fysiotherapie
Monique Muijselaar
Iris Verstralen
Leeuwenburg 10, 2804 WN Gouda
t: 0182-570404, e: info@deleeuwensprong.nl

ICT-coördinator
Jim Stolle

MR
Oudergeleding
Peter Horden
Raymon van Eijk
Rob Blankenstein
Personeels geleding
Pauline van de Wetering (VZ)
Sandra Burger
Jessica Bosman
Preventiemedewerker
Pauline van de Wetering

Extern deskundigen
Een zelfstandig gevestigde logopediste en
een zelfstandig gevestigde fysiotherapeute
zijn op verschillende dagen aanwezig om
extra ondersteuning te bieden aan kinderen,
die problemen hebben met de grove en jne
motoriek of taal-spraakproblemen hebben.
Hiervoor is een verwijzing nodig van de
huisarts en kan alleen in overleg met de
intern begeleider onder schooltijd
plaatsvinden.
Logopedie
Praktijk voor Logopedie Gouda,
Diane Willemsen, t: 06-20898045,
e: dianewillemsenlogopedie@gmail.com

Vertrouwenspersonen
Ilona van Duuren:
i.vanduuren@stichtingklasse.nl
Douwe Jouwsma:
d.jouwsma@stichtingklasse.nl
Anti-pestcordinator
Marieke van Peet:
m.vanpeet@stichtingklasse.nl
Bestuur
Stichting Klasse
Middenmolenlaan 68a, 2807 EC Gouda
t: 0182-622711, e: info@stichtingklasse.nl
Mevr. Cristel Wieman (vz)
Dhr. Rik Boswerger (lid)
Schoolarts
Agnes Grauss. Voor algemene informatie
over de jeugdgezondheidszorg, of wanneer
u contact zoekt met het JGZ-team, kunt u
terecht bij het secretariaat
Jeugdgezondheidszorg:
t: 0182-545650, e: info@ggdhm.nl
Schoolmaatschappelijk Werk
Jacoline Zoeteweij (Stichting MEE)
Contact met schoolmaatschappelijk werk
verloopt via de intern begeleider.
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A B C van SBO Het Avontuur
Eten/Drinken
Voor de ochtendpauze is er even tijd om wat te
eten en/of te drinken. Voor de kinderen is het
ontbijt dan al een tijdje geleden. Een appel,
boterham of ligakoek is prima. Snoep, taart en
chips e.d. bewaren we voor een verjaardag of
bijzondere gelegenheid.
Omdat Het Avontuur een streekschool is, blijven
alle kinderen tussen de middag over in hun eigen
klaslokaal met hun eigen leerkracht. U weet zelf
wel hoeveel boterhammen uw kind eet. Op
school eten kinderen echt niet meer dan thuis.
Het drinken blijft lekker fris in een thermos es (.
Deze essen sluiten ook goed af.
Gymrooster
De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven
op dinsdag, woensdag en donderdag. Aan het
begin van het schooljaar krijgt u via de leerkracht
te horen welke dagen de vaste gymdagen
worden.
Informatieavond
De informatieavond wordt gehouden in de
tweede lesweek van het nieuwe schooljaar en is
dit jaar gepland op woensdag 31 augustus. U
ontvangt hiervoor nog een uitnodiging van de
leerkracht via social schools.
Klachtenregeling
Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Aarzel
dan niet hierover in gesprek te gaan met de
leerkracht of de directeur op school. Mocht het
niet lukken tot een passende oplossing te komen,
dan kunt u een klacht indienen bij het College van
Bestuur van Stichting Klasse. Hoe u dat doet staat
beschreven in de interne klachtenprocedure.
Deze procedure is te vinden op de site van
Stichting Klasse, www.stichtingklasse.nl.

Open school
De laatste vrijdag van de zomervakantie is de
school van 12.00-13.00 uur open voor alle
leerlingen om alvast een kijkje te nemen in hun
nieuwe klas.
Ouderbetrokkenheid
Betrokkenheid van de ouders bij de school
vinden wij erg belangrijk. Wij stimuleren de
betrokkenheid bij het onderwijsleerproces door
elke week een terugblik op Social Schools met u
te delen over de afgelopen week en een
vooruitblik met doelen waar we de aankomende
week aan werken in de groep.
Ook doen we een beroep op ouders om ons te
ondersteunen bij de activiteiten die wij
organiseren, zoals het begeleiden van een
groepje leerlingen bij een excursie, het vervoeren
van leerlingen naar een activiteit, of het
meehelpen organiseren van het Sinterklaasfeest,
Kerst of Pasen.
Het kan van alles zijn. Deze hulp wordt aan u
gevraagd via de leerkracht of via de klassenouder.
Heeft u vragen over een activiteit of wilt u iets
delen, dan kunt altijd bij de leerkracht terecht.
Loop gerust even binnen, het liefst na schooltijd.
Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op €
25,- per kind en wordt in oktober 2022
gefactureerd, tegelijk met de kosten van het
schoolreisje à € 25,. U ontvangt hierover te zijner
tijd een bericht.
Oudergesprekken
Meerdere malen per jaar gaan de leerkrachten en
ouder(s)/verzorger(s) met elkaar in gesprek. U
ontvangt via Social Schools een uitnodiging om u
voor deze gesprekken in te schrijven.
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Luistergesprekken
Aan het begin van het schooljaar vinden de
luistergesprekken plaats. Tijdens dit gesprek krijgt
u als ouder de gelegenheid om de leerkracht te
vertellen wat hij/zij moet weten over uw kind om
de onderwijsbehoeften van uw kind zo goed
mogelijk in kaart te brengen. De leerlingen van
groep 5 tot en met 8 zijn bij dit gesprek aanwezig.
De leerlingen van groep 7 en 8 ontvangen tijdens
dit gesprek een oriënterend schooladvies.
OPP gesprekken
Rond de herfstvakantie staan ook de OPPgesprekken gepland. Tijdens deze gesprekken
wordt het Ontwikkelperspectief van uw kind
besproken, het zgn. OPP.
Rapportgesprekken
In februari en juli informeert de leerkracht u over
de vorderingen die uw kind maakt op sociaal
emotioneel en cognitief gebied en wordt het
rapport besproken. Eventuele knelpunten en
kansen worden besproken evenals de
onderwijskundige aanpak die de aankomende
periode centraal staat om het leerproces te
blijven stimuleren. Vanaf leerjaar 5 zijn de
leerlingen bij voorkeur bij deze gesprekken
aanwezig.
Prognosegesprekken leerjaar 7
Aan het eind van leerjaar 7 wordt met u en uw
kind besproken op welk niveau wij denken dat uw
kind het jaar daarna zal uitstromen. Deze
gesprekken voeren wij met ouder in het bijzijn van
de leerlingen.
Adviesgesprekken schoolverlaters
De leerkracht bespreekt eerst met de ouders en
daarna met de leerlingen erbij, de uitslag van de
NIO en het schooladvies inzake het Voortgezet
Onderwijs (VO).
Heeft u tussendoor vragen of opmerkingen,
neemt u dan gerust contact op met de
groepsleerkracht. Buiten de vaste
rapportgesprekken kunt u altijd een afspraak
maken.

Schoolmelk
Er is GEEN mogelijkheid meer om via school een
abonnement af te sluiten bij Campina
Schoolmelk.
Schooltijden
Maandag tot en met vrijdag
8.30 uur – 14.00 uur
Schoolreis
Één keer per jaar gaan de groepen 1-8 op
schoolreis. Rond 1 oktober ontvangt u een
verzoek tot betaling, tegelijk met de vrijwillige
ouderbijdrage.
Social Schools
Dit is een communicatieplatform en emailapplicatie die door de school gebruikt wordt
voor alle schriftelijke informatievoorziening. Voor
informatie kunt u terecht bij de groepsleerkracht
of de administratie. Social Schools mag niet
gebruikt worden voor discussie, meningsvorming
en het spuien van kritiek. In dat geval kunt u beter
een afspraak maken met de leerkracht, de
desbetreffende ouder of de directie. Via de
elektronische weg gaan dat soort berichten vaak
onbedoeld een eigen leven leiden.
Studiedag / Lesvrije dag
Dit is een lesvrije dag voor de leerlingen. De
leerkrachten gebruiken deze dag om met elkaar
te werken aan de school- en
onderwijsontwikkeling.
Privacy
SBO Het Avontuur maakt tijdens
(school)activiteiten foto’s van individuele of
groepen leerlingen, die gebruikt kunnen worden
voor externe schriftelijke communicatie, de
website van de school en interne, beveiligde en
afgeschermde communicatie op Social Schools.
Wanneer u uw reeds verstrekte toestemming voor
het delen van een (foto)beeld van uw kind(eren),
op n of meerdere van bovenstaande
categorieën wilt intrekken, kunt u dit op ieder
gewenst moment doen via een bij de
administratie af te halen en in te leveren
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keuzeformulier. U heeft het recht uw toestemming
of bezwaar te allen tijde aan te geven of in te
trekken. Er zullen geen klassenlijsten (met NAWgegevens, telefoonnummer en geboortedata)
meegegeven worden met de leerlingen. U kunt
via Social Schools contact opnemen met
leerkrachten en ouders.

verplicht een gedeelte van dit formulier in te
vullen. Dat kan via de administratie. Als er een
beschikking afgegeven wordt, ontvangt u
daarover bericht van uw gemeentebestuur. De
regeling wordt uitgevoerd door een
vervoersbedrijf. Met het vervoersbedrijf maakt u
afspraken over het vervoer van uw kind.

Vakanties en lesvrije dagen
Herfstvakantie 24 okt t/m 28 okt 2022
Kerstvakantie 26 dec 2022 t/m 6 jan 2023
Voorjaarsvakantie 27 feb t/m 3 mrt 2023
Paasweekend 7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 mei t/m 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli t/m 18 aug 2023

Ziekmelden
Bij ziekte, tandarts- en/of doktersbezoek worden
wij als school graag op tijd geïnformeerd.
Ziekmeldingen graag vóór schooltijd
(telefonisch) vanaf 08.00 uur doorgeven, tel.:
0182-571746. Wilt u het vervoersbedrijf ook
inlichten? Wij verzoeken u vriendelijk om
afspraken bij tandarts en dokter zoveel mogelijk
voor of na schooltijd te plannen.

Maandag 26 september 2022
Woensdag 23 november 2022
Vrijdag 23 december 2022
Maandag 6 februari 2023
Donderdag 6 april 2023
Woensdag 21 juni 2023
Vervoer van en naar school
Het aanvragen van leerlingenvervoer is een taak
van ouder(s)/verzorger(s). Dit kunt u aanvragen
middels een formulier welke beschikbaar is bij de
afdeling Burgerzaken - Onderwijs in de
Gemeente waar u woonachtig bent. De school is
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Activiteitenrooster
Week

Datum

Activiteit

Voor wie

33

Vr 19 augustus

Open school 12.00 - 13.00

Alle groepen

34

Ma 22 augustus

Eerste schooldag 2022-2023

Alle groepen

35

Wo 31 augustus

informatieavond

Alle groepen

36

Ma 5 - vr 9 sept

Week van de luistergesprekken

Alle groepen

37

Ma 12 - 16 sept

Week van de luistergesprekken

Alle groepen

39

Ma 26 september

Studiedag. Alle leerlingen vrij!

Alle groepen

40

Woe 5 okt

Start Kinderboekenweek

Alle groepen

43

Ma 24 okt - Vr 28 okt

Herfstvakantie. Alle leerlingen vrij!

Alle groepen

47

Wo 23 november

Studiedag. Alle leerlingen vrij

Alle groepen

49

Ma 5 december

Sinterklaas op Het Avontuur

Alle groepen

51

Do 22 december
Vr 23 december

Kerst op Het Avontuur
Lesvrije dag. Alle leerlingen vrij!

Alle groepen
Alle groepen

Ma 26 dec - Vr 6 jan

Kerstvakantie! Alle leerlingen vrij!

Alle groepen

3

Maandag 16 jan

Start adviesgesprekken VO

Schoolverlaters

6

Ma 6 februari
Deze week

Lesvrije dag. Alle leerlingen vrij!
Rapporten mee!

Alle groepen
Alle groepen

7

Ma 13 feb - Vr 17 feb

Week van de Rapportgesprekken

Leerjaar 1-7

9

Ma 27 feb - Vr 3 mrt

Voorjaarsvakantie! Alle leerlingen vrij!

Alle groepen

14

Do 6 april
Vr 7 april

Studiedag. Alle leerlingen vrij
Goede vrijdag. Alle leerlingen vrij

Alle groepen
Alle groepen

15

Ma 10 april

Tweede Paasdag. Alle leerlingen vrij

Alle groepen

17/18

Ma 24 april - Vr 5 mei

Meivakantie. Alle leerlingen vrij

Alle groepen

20

Do 18 mei - Vr 19 mei

Hemelvaart. Alle leerlingen vrij

Alle groepen

24

Ma 12 juni, Deze week

Rapport mee

Alle groepen

25

Ma 19 juni - Vr 23 juni
Wo 21 juni

Week van de rapport gesprekken
Studiedag. Alle leerlingen vrij

Alle groepen
Alle groepen

Di 4 juli
Woe 5 juli
Vrijdag 8 juli

Laatste lesdag Schoolverlaters +
Afscheidsavond
Kennismaken nwe leerlingen/groepen
Laatste schooldag 2022-2023

Schoolverlaters
Schoolverlaters
Leerjaar 1-7
Leerjaar 1-7

Ma 11 juli - Vr 18 aug

Zomervakantie. Alle leerlingen vrij

Alle groepen

52/1

27

28/33
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