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Een woord vooraf 

Voor u ligt de schoolgids van Brede School Michiel de Ruyter.  

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere 

betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie 

zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang.

Binnen onze school ontmoeten ouders, kinderen en leerkrachten met 

diverse levensovertuigingen en achtergronden elkaar. Een houding van 

wederzijds respect en verdraagzaamheid zijn onmiskenbaar voor een 

goed verloop van elke schooldag.

We zijn een Brede School, dat wil zeggen dat we samen gaan voor  

een stimulerende opgroeimogelijkheden en een goed klimaat voor  

alle kinderen uit onze schoolomgeving. Basisonderwijs, peutergroep, 

buitenschoolse opvang en activiteitenplein werken nauw samen aan een 

veilig en afgestemd pedagogisch klimaat. En dat allemaal onder één dak: 

dichtbij, kleinschalig en vol activiteit!

We hopen dat u na het lezen van deze schoolgids een goede indruk 

heeft van het onderwijs op onze school. Mocht u na het lezen van  

deze schoolgids nog vragen hebben, neem dan contact op met ons. 

Namens alle teamleden van de Brede School, 

Rebecca Kemper

Directeur Brede School Michiel de Ruyter
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OP ONZE SCHOOL  

We vertellen u graag meer over Brede School Michiel 

de Ruyter. Om te beginnen over ons team en onze kijk 

op onderwijs. Van wie krijgt uw kind les? Wie komt u 

nog meer tegen in de gangen en op het schoolplein?  

En voor welke onderwijsaanpak heeft de school 

gekozen? U leest en ziet het hier.

Profiel van de school

Brede School Michiel de Ruyter is  

een openbare school. We baseren 

ons onderwijs niet op een bepaalde 

godsdienst of levensbeschouwing. 

Alle kinderen van elke godsdienst  

of levensbeschouwing zijn welkom  

op onze school.

We werken op onze school met een 

traditionele aanpak, waarbij we het 

jaarklassensysteem hanteren. We verrijken 

deze aanpak telkens met moderne inzichten 

die zich in de praktijk bewezen hebben. 

Met ons onderwijs brengen we de leerlingen tot een 

optimale ontwikkeling. Dit doen we aan de hand van  

goed georganiseerde lessen en heldere instructies, waarbij de 

basisvaardigheden voorop staan. We hebben hoge verwachtingen  

van alle kinderen. 

Aan de basis van een goede leerontwikkeling staat een veilig, stimulerend 

pedagogisch klimaat. De leerkrachten werken daar elke dag aan in de klas.  

Een goede samenwerking tussen ouders en school is in onze ogen  

essentieel voor een prettige speel- en leeromgeving voor de kinderen. 

Om het bovenstaande te kunnen waarborgen blijven wij onszelf 

professionaliseren. Voor het komende schooljaar ligt onze focus op het 

versterken van instructie, differentiatie en begeleidingsvaardigheden van  

de leerkrachten. Omdat we veel waarde hechten aan een veilige sfeer binnen  

de school, hebben we een ontwikkelgroep Sociaal-Emotionele Ontwikkeling. 

Deze ontwikkelgroep zal samen met de leerkrachten en kinderen kijken hoe  

we ons pedagogisch klimaat kunnen blijven verrijken, waarbij we constant  

het streven hebben dat alle kinderen zich veilig, gezien en gehoord voelen. 
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Groep 1/2B

Daniëlle Verbeek en Tine Toonen

Groep 5

Loes Dellaert 

en Sara van Maldegem

Groep 1/2A

(Intern Vertrouwenspersoon)

Caroline Hoefnagel

Vakleerkracht gymnastiek

Sander den Boer

Intern begeleider en 

pestcoördinator

Charlot Janssen

Administratieve kracht

Sylvana Peeters

Conciërge

Gerard Lemmen

Coördinator Activiteitenplein en 

Coördinator Brede School

Marlies Wilbers

Clustermanager Kion

Cindy Duffels-Zwaartman

Directeur

Rebecca Kemper

Groep 6

Astrid Jacobs en Elia Hendriks

Onderwijsassistenten

Djamie de Winkel, Sanne van Til, 

en Maartje Valkestijn

Ons team

Groep 4

Inge Otzen en Karin Rongen 

Groep 7

Kim Serrarens

Groep 8

Elia Hendriks

en Iris Stakenburg 

Groep 3

Femke Janssen 

en Sandra Moerlie

Groepsoverstijgende leerkracht

Sylvia Jacobs
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NAAR SCHOOL,  
ZO ZIT DAT!

Voor het eerst naar school of na de zomervakantie  

weer naar school: leuk, en misschien ook wel een 

beetje spannend. Om u alvast een idee te geven  

hoe het er op onze school aan toe gaat, leest u in  

dit hoofdstuk wat uw kind op school nodig heeft,  

hoe u de naschoolse opvang regelt, hoe u uw kind 

ziekmeldt en wat ‘Brede School’ nu eigenlijk inhoudt.

Vakanties en vrije dagen

De kinderen hebben vakantie/zijn vrij op:

Vakanties

Herfstvakantie 

24 - 28 oktober

Kerstvakantie 

26 december - 6 januari

Voorjaarsvakantie 

20 - 24 februari

Pasen 

10 april

A c
b

Vrijdag om 12.00 uur vrij!

23 december (kerstvakantie)

17 februari (carnaval)

21 april (meivakantie)

14 juli (laatste schooldag)

Studiedagen

Maandag 19 september 2022

Dinsdag 22 november 2022

Woensdag 15 februari 2023

Donderdag 30 maart 2023

Vrijdag 23 juni 2023

Meivakantie            

24 april - 5 mei

Hemelvaart

18 mei

Pinksteren

29 mei

Zomervakantie 

17 juli - 25 augustus
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Schooltijden

Op onze Brede school werken we met een continurooster. Dat betekent dat  

alle kinderen lunchen onder begeleiding van de leerkracht. De school start  

‘s morgens voor alle groepen om 08.30 uur. De kinderen mogen vanaf  

08.25 uur naar de klas. 

Schooltijden

groep 1 t/m 8 schooltijd

maandag 8.30 – 14.00 uur

dinsdag 8.30 – 14.00 uur

woensdag 8.30 – 14.00 uur

donderdag 8.30 – 14.00 uur

vrijdag 8.30 – 14.00 uur

Brengen en ophalen groep 1-2

De kinderen van groep 1-2 worden ‘s ochtends vanaf 08.20 uur door de 

groepsleerkracht opgevangen bij het hek van het kleuterplein. De groep 

verzamelt daar en gaat om 08.25 uur naar binnen. Bij het ophalen om 

14.00 uur kunnen de ouders hun kind opwachten op het grote 

plein. Groep 1-2A komt door het hek bij het kleuterplein.  

Groep 1-2B komt door de zijdeur bij het voetbalveld. 

Indien kinderen incidenteel worden opgehaald door 

iemand anders, worden we daar graag van op de 

hoogte gebracht. De kinderen van groep 1-2  

die naar de BSO gaan, worden door de 

BSO-medewerker opgehaald in de klas. 

Brengen en ophalen groep 3-8

Het hek opent ‘s ochtends om 08.20 uur.  

De kinderen kunnen dan, eventueel met een 

ouder, het plein op. Om 08.25 uur klinkt de 

bel en lopen de kinderen van groep 3 tot en 

met 8 zelfstandig naar binnen, zodat ze op tijd 

in de klas zijn. De ouders die de kinderen ‘s 

middags komen ophalen kunnen hun  

kind op het plein opwachten. De jonge 

kinderen die naar de BSO gaan, worden 

door een BSO-medewerker opgewacht  

op het plein. De oudere kinderen lopen 

zelfstandig naar de BSO-lokalen.

Pauzes

In alle groepen wordt ‘s ochtends en  

‘s middags in de klas een kwartiertje gepauzeerd 

met een beker drinken en een stuk fruit of een 

boterham. De kinderen nemen zelf eten en drinken 

mee naar school. 

Wat zit er in je tas?

Fijn als er twee pakketjes in de tas zitten: één voor de ochtendpauze en één voor 

de middagpauze. Kleine pauze: Fruit (eventueel een boterham) en wat drinken 

(liefst water in een beker). Dit is bedoeld als tussendoortje en hoeft geen hele 

maaltijd te zijn. Grote pauze: ‘gezonde’ lunch; brood (eventueel aangevuld met 

fruit/groente) en wat drinken (liefst water in een beker). 

Verder...

Vanzelfsprekend willen wij geen snoep en/of chips in de pakketjes zien. 

Pakjes drinken zijn toegestaan, lege pakjes gaan mee naar huis in verband met 

de hoeveelheid afval. Sport-energiedrankjes, frisdrank en blikjes willen wij niet 

zien op school. De kinderen krijgen gedurende de dag voldoende gelegenheid 

om water te drinken. 

Op en rond het schoolplein

Rondom school zijn weinig parkeerplaatsen, daarom vragen we de kinderen  

om zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te komen. De fietsen kunnen 

gestald worden in de fietsenstalling op het schoolplein. De school is niet 

aansprakelijk voor diefstal of vernieling van fietsen. 

*  We houden het schoolplein samen netjes. 

*  We houden alle doorgangen vrij, met extra aandacht  

voor de poort naar het speelplein. 

*  We geven het gezonde voorbeeld: op en nabij het schoolplein  

wordt niet gerookt.

*  We letten goed op elkaar op en rond het schoolplein en bij het oversteken.

mmm!

:-)
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*  Om 14.00 uur volgen we de 

aanwijzingen van onze jeugdbrigade 

op bij het oversteken.

*  Eventuele auto’s worden in een 

parkeervak geparkeerd. De stoep blijft vrij in 

verband met de veiligheid van voetgangers.

Hoe bereikt u ons? 

Social schools

Social Schools is een veilig, online ouderplatform dat we gebruiken voor  

de communicatie tussen leerkrachten en ouders. We gebruiken Social  

Schools ook voor het delen van de nieuwsbrief en voor regelmatige  

updates uit de klas. We vragen alle ouders/verzorgers om zich voor  

Social Schools aan te melden, u ontvangt daarvoor van ons instructies. 

Absenties en verlof

Als uw kind niet naar school kan komen, dan meldt u dit voor schooltijd  

via Social Schools. U kunt een absentiemelding doen onder de knop 

‘Administratie’. Is uw kind zonder bericht afwezig, dan nemen wij  

contact met u op. De school is wettelijk verplicht bij te houden welke kinderen 

aanwezig en afwezig zijn. Ook zijn wij verplicht (vermoedelijk)  

ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij Bureau Leerplicht van de  

gemeente Nijmegen. Contactpersoon voor onze school bij Bureau 

Leerplicht is Dorien van Tiggelaar. Voor meer informatie kunt  

u contact opnemen met Bureau Leerplicht. Telefonisch: op  

werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur op (024) 329 80 03. Per e-mail: 

 leerplicht@nijmegen.nl. Het opnemen van vakantiedagen buiten de 

vakanties om is niet toegestaan. Wilt u verlof aanvragen voor een andere 

gelegenheid dan vakantie, dan moet u dit verzoek minimaal twee weken 

van tevoren indienen bij de directeur. Het aanvragen van verlof gaat ook 

via Social Schools, onder de knop ‘Administratie’. 

Foto’s website

Via Social Schools doen wij regelmatig verslag van de activiteiten die wij op 

school organiseren. Daarbij plaatsen wij ook foto’s van leerlingen. Voor het 

maken en delen van beeldmateriaal van uw kind vragen wij uw toestemming.  

U kunt apart toestemming verlenen voor bijvoorbeeld Social Schools of de 

schoolfotograaf. Toestemming geven of weigeren gaat via Social Schools, onder 

de knop ‘Administratie’. Om ieders privacy te respecteren vragen wij u om zelf 

geen foto’s te maken tijdens activiteiten van/op school, zoals vieringen, sportdag 

en schoolreis.

Mobiele telefoons

De school is de hele dag telefonisch bereikbaar op (024) 377 01 55.  

Heeft u een vraag of mededeling, bel dan gerust. In dringende gevallen mogen 

kinderen uiteraard naar huis bellen of nemen wij contact met u op. Kinderen 

hebben op school geen mobiele telefoon nodig. Hebben zij er toch één bij zich, 

dan moeten zij die aan het begin van de dag uitschakelen. De telefoon blijft in 

het schoolgebouw. De school is niet verantwoordelijk voor verlies of 

beschadiging van telefoons.

Brede School Michiel de Ruyter

We zijn een Brede School. Dat wil zeggen dat we ons samen hard maken  

voor een stimulerend opgroeiklimaat voor alle kinderen uit onze school-

omgeving; een opgroeiklimaat dat erop gericht is om uw kind te onderwijzen, 

te begeleiden, te vermaken en een fantastische schooltijd te bezorgen.

Basisonderwijs, peuterspeelzaal, Activiteitenplein en buitenschoolse opvang 

werken nauw samen aan een veilig en op elkaar afgestemd pedago gisch  

klimaat. En dat allemaal onder één dak! Samen bieden we door het jaar heen 

een gevarieerd programma voor de peuters en kinderen van groep 1 

tot en met 8 van onze school. Uiteraard graag en zo veel 

mogelijk met de enthousiaste inbreng en hulp van 

ouders. Als Brede School werken we samen met 

onder meer kinder opvang organisatie KION, 

welzijns organisatie Bindkracht 10, 

Buurtteams Jeugd en Gezin, Huis  

voor de Kunsten de Lindenberg en 

Sportbedrijf Gemeente Nijmegen. 

+
%
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Coördinator van de Brede School is 

Marlies Wilbers. Zij is bereikbaar 

op 06 - 53 32 39 36 en via 

marlies.wilbers@bindkracht10.nl.

Activiteitenplein Michiel

Activiteitenplein Michiel is een 

plek waar het hele jaar door 

allerlei activiteiten georga-

niseerd worden, tijdens en na 

de lessen. Kinderen kunnen er 

hun talenten ontwikkelen en 

ontdekken wat zij nog meer leuk 

en interessant vinden. Bijvoorbeeld 

met knutselen, koken, sporten, 

spelletjes en tijdens uitstapjes. 

(Bijna) elke door   deweekse dag kunnen onze 

leerlingen deelnemen aan leuke, leerzame, 

creatieve en sportieve activiteiten. Het programma 

wordt steeds vooraf bekendgemaakt. In blokken en per 

leeftijdscategorie kunnen kinderen zich hiervoor inschrijven. 

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en ophalen van hun kinderen 

van en naar het Activiteitenplein. Het Activiteitenplein wordt begeleid door 

Marlies Wilbers (coördinator), Fatima Bounjouai en Khadija Khiraoui.

KION

De buitenschoolse opvang 

(BSO) wordt georganiseerd 

door KION. Bij KION kunt  

u een contract afsluiten 

voor de uren dat u uw 

kind(eren) voor en na 

school wilt laten opvangen. 

Voorschoolse opvang

U kunt zich voor 

voorschoolse opvang 

aanmelden bij KION. Deze 

opvang is tussen 7.30 en 8.20 

uur bij BSO Michiel in het 

bijgebouw op het schoolplein.  

Een pedagogisch medewerker brengt  

de kinderen na afloop naar school. 

Naschoolse opvang

De dagelijkse naschoolse opvang door BSO Michiel vindt 

plaats in wijkcentrum Titus Brandsma en in het bijgebouw op het schoolplein. 

Onder begeleiding van een BSO-medewerker gaan de kinderen aan het einde 

van de schooldag naar het lokaal van de BSO. Daar ontvangen de pedagogisch 

medewerkers van KION de kinderen voor een leuke middag vol creatieve 

activiteiten, spelletjes, verkleed partijen, buiten spelen of lekker luieren.  

De BSO werkt nauw samen met Activiteitenplein Michiel. 

Vakantieopvang

In alle schoolvakanties biedt BSO Michiel opvang aan met veel speciale  

vakantie activiteiten. 

Oudercommissie BSO Michiel

De oudercommissie (OC) van BSO Michiel vergadert een paar keer per jaar over 

de gang van zaken op de BSO, de plannen en ontwikkelingen. 

Meer informatie over KION: www.kion.nl. U kunt ook contact opnemen met

de afdeling Klantrelaties van KION: (024) 382 26 55.

-------
----
-----
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DAAR ZIJN WE DOL OP!

De leerkrachten en oudervereniging organiseren door 

het jaar heen een aantal leerzame, leuke en sportieve 

activiteiten. Welk feestje wanneer plaatsvindt,  

leest u in nieuwsbrief.

Dol op… feest op school

Door het jaar heen staan er een aantal bijzondere festiviteiten op onze 

schoolkalender. Ontmoetingen, verrassingen, vieringen… We zijn er dol op! 

Welkom!

Om het nieuwe schooljaar goed te beginnen, het ijs wat te breken en elkaar 

(nog) beter te leren kennen, organiseren we voor alle groepen een aantal 

openingsactiviteiten. 

Sinterklaas

Elk jaar komt Sinterklaas rond zijn verjaardag ook naar het Sinterklaasfeest 

bij ons op school. 

Kerst

Groot feest op de laatste donderdag voor de kerstvakantie. 

Carnaval

Michiel de Ruyter? Het Nimweegs Narrennest! Zo heten wij in de carnavalsweek. 

We maken er dan een dolle boel van op school: verkleden, schminken, spelletjes, 

lekker samen genieten, niets is ons te gek. 

Kamp

Aan het einde van het schooljaar gaat groep 8 op kamp om de 

basisschoolcarrière op een fijne manier af te sluiten. 

groep 8
kamp!
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Eindejaarsfeest

In de laatste week van het schooljaar organiseert de oudervereniging een feestje 

voor alle leerlingen, ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s. We komen dan  

na school allemaal samen op het schoolplein om spelletjes te spelen, een hapje 

te eten, wat lekkers te drinken, terug te blikken op het schooljaar en de vakantie 

alvast in te luiden. 

Jarig!

De verjaardag van een kind is een feestdag. Ook op school maken we er een 

bijzondere dag van, vanaf de vijfde verjaardag van de leerlingen. 

Dol op… sport en spel

Sporten en bewegen is leuk en gezond. We besteden veel aandacht 

aan de motorische ontwikkeling van kinderen en geven hen 

volop de tijd en ruimte om zich lekker uit te leven. 

Sportief gedrag hoort daar natuurlijk bij. 

Gymles

Gymdagen

De kleuters gymmen in de gymzaal tegenover 

de kleuter lokalen. De groepen 3 tot en met  

8 gymmen op maandag en woensdag in  

de sporthal in de Zwaluw straat. Zij lopen  

daar samen met de leerkracht naartoe.  

De gymlessen worden gegeven door  

onze vakleerkracht gym: meester Sander. 

Gymkleding

Van de kinderen van groep 1-2 

verwachten we dat ze gymschoenen mee 

naar school nemen.Tijdens de gymles van 

groep 3 t/m 8 dragen de kinderen een korte 

broek en T-shirtje of een turnpakje en 

gym schoenen met een lichte zool. Vanaf groep 

3 nemen de kinderen ook een handdoekje mee 

om zich na de les te kunnen opfrissen. Wilt u de 

gymspullen van uw zoon of dochter van naam 

voorzien? 

:O Avond4daagse

Elk jaar lopen heel wat kinderen van onze school de avond4daagse. Wandelen, 

rennen, lachen, zingen, ... Kom maar op met die kilometers. Met hulp van de 

oudervereniging maken we er met z’n allen vier gezellige avonden van. 

Koningsspelen

Op de vrijdag vóór Koningsdag worden in het hele land Koningsspelen 

georganiseerd. Ook bij ons wordt die dag een sportdag georganiseerd.

dit 

top
is 

!
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Dol op… uitstapjes

Leren doe je niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Er valt zo veel te 

beleven! Daar laten we alle leerlingen elk jaar graag een paar keer van proeven. 

Schoolreis

Het team en de oudervereniging organiseren regelmatig een  

leuke en betaalbare schoolreis voor alle groepen. Waarheen  

gaat de reis dit jaar? Dat is nog een verrassing. 

Op stap in de omgeving

Alle groepen maken jaarlijks een aantal uitstapjes die aansluiten bij de les-

programma’s. Op natuurexcursie in de Ooijpolder, samen naar Kinderboerderij

Kobus, een groepswandeling door onze mooie oude stad en op onderzoek in  

de eigen wijk zijn daar mooie voorbeelden van. Ouders zijn (onder voorbehoud 

van de actuele situatie) van harte welkom om deze uitstapjes te begeleiden. 

Houd de nieuwsbrief in de gaten!

Dol op... de natuur

Lekker naar buiten om te zien wat daar allemaal groeit  

en bloeit en te beleven valt, hoe leuk is dat?! 

Brede School Michiel de Ruyter wil de leerlingen meer met 

den natuur in aanraking laten komen: de paden op, de lanen 

in! Een (moes)tuin aanleggen, een tocht naar het Waalstrand,

op ontdekking in het bos of de polder of gewoon om de hoek.

Dol op… kunst en cultuur

Muziek, dans, toneel, poëzie, film, theater, beeldende vorming... Veel kinderen 

houden ervan zich creatief uit te leven en cultuur op te snuiven. Daartoe geven 

we ze dan ook ruim de kans. We stimuleren leerlingen en ouders de Bieb op 

School te bezoeken, we gaan naar het museum, het theater en de bioscoop  

en nodigen docenten van Huis voor de Kunsten de Lindenberg uit om tijdens 

en na schooltijd lessen te verzorgen. 

Kunstmenu

In een museum is heel veel te beleven. En ook het bezoek aan een  

theater voorstelling of concert in de schouwburg is voor veel kinderen een 

onvergetelijke ervaring. Het CESN (Cultuur en School Nijmegen) stelt elk jaar 

een breed cultuur educatie-aanbod samen van Nijmeegse instellingen en 

kunstenaars. 

1918 Brede School Michiel de Ruyter | schoolgids 2022/2023
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Cultuur met Kwaliteit

Om alle leerlingen kennis te laten maken met kunst en cultuur en hen te laten 

ervaren hoe leuk het is om creatief en kunstzinnig bezig te zijn, nodigen we  

ook dit schooljaar weer docenten van Huis voor de Kunsten de Lindenberg uit. 

Er wordt gewerkt in blokken in de verschillende groepen. De vakdocenten 

storten zich ook na schooltijd met de kinderen op 

kunst en cultuur bij het Activiteitenplein.  

Bieb op school

Lezen is leuk en leerzaam. Het vergroot de 

woordenschat en het begrips  vermogen, stimuleert de fantasie en brengt 

kinderen kennis bij over vele onderwerpen. De leesmedia consulent van onze 

school verzorgt samen met het team in alle groepen activi teiten die het lezen 

promoten. Onze Brede School heeft in nauwe samenwerking met Bibliotheek 

Gelderland-Zuid een Bieb op School. Onze Bieb op School bevindt zich in de 

aula. Kinderen kunnen er tijdens schooltijd boeken lenen. Een aantal leerlingen 

uit groep 7 en 8 helpt onder schooltijd als Biebexperts mee in de Bieb op School.

Wijkreporter 

Leerlingen van onze school kunnen zich vanaf groep 5 aanmelden voor  

De Wijkreporter. Dit is een filmproject waarbij kinderen op zoek gaan naar de 

verhalen uit hun eigen wijk. Dit doen ze na schooltijd onder begeleiding van een 

docent van De Lindenberg.

Het Snuffelmichieltje verschijnt drie keer per  

schooljaar en heeft zelfs een vaste 

rubriek in  

het wijkmagazine De 

Wester!

0
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HOE GAAT HET?  

U weet als ouder als geen ander hoe het met uw kind 

gaat. Daarover spreken wij elkaar dan ook regelmatig 

tijdens ouderavonden, kijkmomenten en informele 

gesprekjes op het schoolplein of in de gang. 

Om de gezondheid en het welzijn van uw kind 

structureel te peilen, brengen de schoolarts, school-

verpleegkundige en logopedist een bezoek aan onze 

school. Zij onderzoeken en screenen de kinderen en 

voeren controles uit. 

Hoe gaat het…  
op school en in de klas?

In de loop van het schooljaar komen ouders en leerkrachten regelmatig  

bij elkaar om even bij te praten. 

Kijkmomenten

Kinderen vinden het erg leuk om hun ouders/verzorgers in de klas te  

ontvangen. Nieuwsgierig hoe het er aan toe gaat in de groep?  

U kunt één keer per jaar een stoeltje aanschuiven.

De kijkmomenten worden via de nieuwsbief  

bekend gemaakt.  Hou het in de gaten!

Gesprek met de leerkracht van uw kind

Drie keer per jaar is er een moment gepland 

voor een persoonlijk gesprek over uw kind. 

Het eerste gesprek vindt plaats aan het 

begin van het schooljaar. In dit kennis-

makingsgesprek bespreken we hoe uw 

kind de eerste weken in de groep heeft 

ervaren. In februari staat het tweede 

gesprek gepland. Dit is een rapport gesprek. 

Het laatste gesprek aan het einde van het 

schooljaar is op uitnodiging van de leerkracht.  

Als u zelf vragen heeft over het rapport, krijgt u 

ook de mogelijkheid voor een gesprek. Heeft  

u tussendoor behoefte aan een gesprek met de 

leerkracht, dan kunt u daarvoor altijd een afspraak met 

hem of haar maken. De leerkrachten nodigen u uit voor een 

tussentijds gesprek als zij dat nodig vinden. 

Inloopavond

Op 25 januari gaan de kinderen ook ’s avonds even naar school. Samen met u! 

Op deze avond laten zij u graag zien aan welke opdrachten zij werken, wat zij 

eerder al gemaakt en gedaan hebben en wat zij leuk (en misschien iets minder 

leuk) vinden op school. Ook bekijken zij samen met u hun portfolio. Een 

plezierige ontmoeting tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Op 12 juli  

van 13.30-14.00 uur staat er ook nog een moment gepland om het portfolio  

te bekijken.
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Hoe gaat het… 
met gezondheid en welzijn?

Uw kind besteedt veel tijd op school. Wij houden 

dan ook goed in de gaten hoe het met hem of haar 

gaat. De leerkrachten spelen hierin een belangrijke 

rol, maar ook de GGD houdt de vinger aan de pols.

GGD

Kinderen van 0 tot 4 jaar bezoeken het consultatiebureau.  

Ook op de basisschool wordt de gezondheid en het welzijn van uw 

zoon of dochter in de gaten gehouden door medewerkers van de GGD. 

Voor de Michiel de Ruyterschool zijn dat (u kent ze misschien nog van het 

consultatiebureau):

Schoolarts: Mariska Lasage

Jeugdverpleegkundige en adviseur Gezonde School: Mieke Huisman

Logopedist: Anne Aalbers-Nijhuis

*  De jeugdverpleegkundige meet en weegt alle leerlingen als ze 5, 8 en 11 

jaar zijn. Uw kind houdt daarbij de kleren aan. Ook wordt gemeten of uw 

kind goed ziet (bij 5 en 11 jaar). Vooraf vragen we u of u bij een onderzoek 

aanwezig wilt zijn. We sturen u ook een vragenlijst  en aandachtspuntenlijst 

toe. Kort na het onderzoek krijgt uw kind de meetgegevens mee naar huis.

*  De logopediste roept alle 5-jarigen om de beurt uit de klas om een praatje te 

maken. Zij let tijdens het gesprek op de spraak, taal, stem en het gehoor van 

uw kind. U krijgt vooraf bericht en wordt achteraf geïnformeerd over de 

uitkomst van het gesprekje. Wilt u uw kind graag op jongere leeftijd laten 

onderzoeken door de logopediste? Laat het ons weten.

Samenwerking

De jeugdverpleegkundige neemt deel aan het Brede School Ondersteunings 

Team (BSOT). Dat is een overleg met andere professionals, waarin wordt 

besproken of een leerling mogelijk extra ondersteuning nodig heeft. De ouders 

van de leerling zijn hierbij ook aanwezig. 

Een afspraak maken kan altijd

De GGD is er voor alle 

leerlingen en ouders. Heeft u 

een vraag over opvoeding, 

groei en/of ontwikkeling? 

Maak gerust een afspraak. 

Samen zoeken we naar 

mogelijkheden om de 

gezondheid en het welzijn 

van uw kind te verbeteren.  

U bereikt GGD Nijmegen 

via: (024) 329 72 39 of kijk 

op: www.ggd-nijmegen.nl

Liever geen contact?

Stelt u geen prijs op de onderzoeken 

van de GGD? Geef dit dan door via  

(088) 144 71 11 of 

jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl

Buurtteams

Spelen er thuis dingen waar je zelf niet uitkomt? Maak je je zorgen over iets,  

heb je vragen of heb je problemen? Buurtteams Jeugd en Gezin is er voor jou  

en je gezin. We denken met je mee en helpen je bij het zoeken naar een 

oplossing. Zodat je er niet alleen voor staat. Voor meer informatie ga naar:  

www.buurtteamsjeugdengezin.nl of neem contact op met de leerkracht van  

uw kind. 

Hoofdluiscontrole

Op elke school in Nederland komt af en toe hoofdluis voor. Heel vervelend,

maar niets om u zorgen over te maken. Op school controleren de ‘kamouders’

alle leerlingen in de eerste week, meestal op de vrijdagochtend, na elke vakantie 

op hoofdluis en/of neten. U kunt meehelpen met kammen als u tijd en zin heeft. 

Oproepen volgen via Social Schools. Heeft uw kind hoofdluis, dan laten wij u dit 

natuurlijk weten.

Controleer thuis ook regelmatig op hoofdluisen/of neten. Wij volgen het 

Landelijk Hoofdluis Protocol. Heeft u zelf gemerkt dat uw kind last heeft van 

hoofdluis, meld dit dan bij de groepsleerkracht.smile !

:-)
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 OUDERS OP SCHOOL  

De Michiel de Ruyterschool werkt op alle fronten graag 

en goed samen met ouders. U kent uw kind tenslotte 

als geen ander. Wij vragen ouders – via de nieuwsbrief  

en Social Schools of in de wandelgangen – regelmatig  

om deel te nemen aan de activiteiten die we 

organiseren. Denk aan een spelletjesochtend, een 

knutselmiddag, een uitstapje of schoolreisje.

Met de hulp van ouders

We doen heel veel leuke dingen waar we uw enthousiasme goed bij kunnen 

gebruiken! Daarnaast zijn er natuurlijk de oudervereniging, voor de organisatie 

van allerlei activiteiten, en de medezeggenschapsraad, waar u uw stem kunt 

laten horen. Want nogmaals: op de Michiel de Ruyter doen we het samen!

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) levert een belangrijke bijdrage aan de activiteiten  

die op school worden georganiseerd. Sportdag? Mede mogelijk gemaakt  

door de oudervereniging. De kerstviering? Zo gezellig dankzij de hulp van  

de oudervereniging. Het schoolreisje? Samen met het team kiest de 

oudervereniging er de leukste locaties voor uit. Het eindejaarsfeest?  

De ouder vereniging zorgt steevast voor een geweldige afsluiting  

van het schooljaar!

De oudervereniging kan regelmatig een  

handje hulp gebruiken. Heb je tijd en zin  

om eenmalig of af en toe te helpen bij de 

activiteiten en evenementen die we voor 

de kinderen organiseren, dan horen 

wij dat graag! Ons e-mailadres is: 

ov.mderuyter@conexus.nu 

Ouderbijdrage

De oudervereniging organiseert 

samen met de leerkrachten de 

leukste activiteiten voor onze 

leerlingen. De activiteiten kunnen 

niet allemaal betaald worden  

uit de schoolinkomsten. Daarom 

vragen wij alle ouders om een 

vrijwillige bijdrage per jaar, per kind. 

Aan het begin van het schooljaar 

ontvangt u hierover meer informatie.  
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Stichting Leergeld

Ouders/verzorgers die niet in staat zijn om de schoolkosten voor hun kind(eren) 

te betalen, kunnen in aanmerking komen voor stichting Leergeld, een subsidie-

regeling van de gemeente Nijmegen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de 

directeur. Kijk ook op www.leergeld.nl en www.leergeldnijmegen.nl.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad of MR spreken ouders en leer  krachten met elkaar 

over belangrijke school    zaken. Denk aan veiligheid op school, gezondheid en  

de koers van het onderwijs. De ouders die lid zijn van de MR zijn gekozen als 

vertegen woordigers van alle ouders van de Michiel de Ruyterschool. Vragen, 

opmerkingen, een onderwerp op de agenda zetten of een vergadering 

bijwonen? Mail de MR: mr.michiel-de-ruyter@conexus.nu

Colofon

Uitgave en samenstelling 

Brede School Michiel de Ruyter

Ontwerp

Brood & Tulpen | grafi sch ontwerp

Deze schoolgids is met de grootste 

zorg samengesteld. Komt u 

onjuistheden tegen? 

Wij horen het graag, zodat wij dit 

in een volgende uitgave kunnen 

verbeteren. 

Lisette Meij

Harrie Vollaard

Voorzitter

Nienke Hoogeveen

Femke Janssen

Sara van Maldegem

Astrid Jacobs
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Telefoon: (024) 377 01 55

E-mailadres: directie.michiel-de-ruyter@conexus.nu
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