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PCBS MARANATHA, WAAR ELK KIND WORDT GEZIEN!

Aan de ouders/verzorgers,
Voor u ligt de informatiekalender van PCBS Maranatha voor het schooljaar
2022-2023. De bedoeling van deze kalender is u te leiden door alle gegevens en
data, die voor het schoolgebeuren belangrijk en op dit moment al bekend zijn.
Op de achterkant van de kalender vindt u de verkorte actuele schoolgids.
Uitgebreide informatie over de school, uitgangspunten, manier van werken
enz.  vindt u in de uitgebreide schoolgids op de schoolwebsite.
Als u over bepaalde onderwerpen meer inlichtingen wilt, of  u heeft vragen
en/of   opmerkingen, laat het ons even weten.
U bent altijd welkom op school en natuurlijk kunt u ons ook mailen of  bellen.
Als directeur van de PCBS Maranatha wens ik iedereen, die bij de school
betrokken is, een goed jaar toe.

Namens het team van de Maranatha, Nicole Eykelenboom (directeur)

Visie van de Maranthaschool
De Maranathaschool is een ‘Leader in Me’-school. Een school waar de
pedagogiek centraal staat met als hoofddoel dat kinderen hun persoonlijke
kracht (h)erkennen en durven in te zetten in een betekenisvolle omgeving en zo
plezier hebben in het leren en in elkaar.
Je thuis voelen op school vinden wij belangrijk. Dit geldt voor kinderen,
ouders en leerkrachten op onze school. Respect voor elkaar is de basis van
waaruit we werken. Uw kind krijgt het vertrouwen in zichzelf en in de ander.
Zo ontwikkel  je jezelf: wie je bent, hoe je leert en hoe je kunt samenwerken.

Op de Maranathaschool begeleiden we kinderen in hun leerproces.
Uw kind werkt veel samen, heeft plezier en is actief  betrokken.

We doen dit in een respectvolle omgeving, waar we positief, open, eerlijk en
duidelijk zijn naar elkaar. Uw kind werkt met persoonlijke doelen en onderzoekt

de eigen talenten en unieke eigenschappen.
Onze leerlingen zijn hierdoor goed voorbereid op de toekomst!

De ontwikkeling in de school
In de praktijk betekent dit:
•Uw kind krijgt de ruimte zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor
verantwoordelijkheid te nemen. Uw kind leert op die manier zichzelf sociaal,
weerbaar, maar ook kwetsbaar op te stellen. Dat geeft een gevoel van erbij
horen en een gevoel van ‘ik kan het!’.

•We houden rekening met de persoonlijke leerstijlen van kinderen.
•In gesprekken gaat het over de persoonlijke groei van uw kind.
•Uw kind leert steeds meer de verantwoordelijk voor het eigen leren en de
groei ervan te dragen.
•Kinderen dragen gezamenlijk zorg voor onze school en voor elkaar.
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Identiteit, authenticiteit
Onze school is een protestant christelijke basisschool. We kiezen ervoor een
school te zijn met een eigen en open christelijke identiteit. Dit betekent dat we
het belangrijk vinden dat er op onze school ook plaats is voor kinderen en
ouders met een andere of geen geloofsovertuiging. We vragen van alle ouders
en  kinderen respect voor de identiteit van onze school.
We zijn graag met elkaar in gesprek om van elkaar te leren en het beste te
bewaren. We geven een eigentijdse inhoud aan de sleutelbegrippen van het
christelijke geloof, zoals respect, verantwoordelijkheid, liefde, hoop en
dankbaarheid. Door de lessen godsdienstige vorming (Trefwoord) te koppelen
aan de 7 gewoonten van de Leader in Me leren we met elkaar de bedoeling van
de bijbelverhalen en spiegelverhalen te begrijpen. We praten er met elkaar
over wat  deze verhalen betekenen in de omgang met elkaar.
Respect en elkaar willen begrijpen zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
Op onze school wordt dit zichtbaar in:
•Elke schooldag wordt de dag begonnen met een gebed, lied of  een gedicht.
•We vertellen verhalen uit de bijbel, spiegelverhalen en zingen liedjes.
•Er is aandacht voor de christelijke feesten en vieringen van Kerst en Pasen.
•Eens per 2 jaar werken we als school mee aan een schoolkerkdienst met de
verschillende kerken in Nieuwkoop.

Lestijden continurooster

Groep 1-4 Groep 5-8

Maandag 8.30-14.30 uur 8.30-14.30 uur

Dinsdag 8.30-14.30 uur 8.30-14.30 uur

Woensdag 8.30-12.30 uur 8.30-12.30 uur

Donderdag 8.30-14.30 uur 8.30-14.30 uur

Vrijdag 8.30-12.00 uur 8.30-14.30 uur

Start van de schooldag
Vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen (8.20 uur) mogen alle leerlingen in
de school en zij mogen direct naar hun lokaal, de zgn. open inloop.

De leerlingen van de kleuter- en onderbouw gaan door de hoofdingang naar
binnen en de leerlingen van de bovenbouw komen door de zijdeur naar binnen.
Deze is vanaf 8.20 uur open. De leerkrachten zijn 10 minuten voor aanvang
van de lessen in de klassen aanwezig. In alle groepen starten de lessen om 8.30
uur. Door afgelopen jaren hebben we gemerkt dat kinderen heel goed zonder
ouders de school in kunnen. Het vergroot hun zelfstandigheid, hun
onafhankelijkheid, leert hen proactief te zijn en het geeft veel rust op de
gangen en in de klassen. We geven hierdoor de kinderen de gelegenheid
afscheid van hun ouders te nemen in plaats van andersom.

We hebben de volgende schoolafspraken gesteld rondom ouders in de school bij
het wegbrengen van de kinderen:
•De ouders van kinderen nieuw in groep 1 brengen hun kind in de school en
nemen vlot afscheid van hen op de gang, zodat de klas echt voor de kinderen
zelf  overzichtelijk en toegankelijk is.
•De ouders van een kind in groep 2 t/m 8 nemen afscheid van hun kinderen op
het schoolplein en de leerlingen gaan zelf naar binnen. Voor uitzonderingen
worden er afspraken op maat gemaakt.
•Alle ouders van de kleuterbouwgroepen en groep 3 & 4 kunnen de
leerkrachten via Parro of  het raam spreken voor een korte boodschap.
•Alle ouders van groep 1 t/m 8 kunnen gebruikmaken van de inloopweken,
waarbij ouders tussen 8.15 en 8.30 uur welkom zijn in de klas voor een kijkje
en gesprekje met hun kind over het geleerde, etc. De inloopweken staan in de
kalender aangegeven.
•In groep 3 zijn er aanvullende dagen waarop de toetsen van de kernen in te
zien zijn voor ouders (i.v.m. het aanvankelijk leesproces). Ouders ontvangen
hiervan een uitnodiging via de Parro-app.

Einde van de schooldag
De kleuters lopen samen met de juf de school uit, waar ze hun ouders op het
plein zullen ontmoeten. De groepen 3 & 4 mogen zelfstandig naar buiten en
ontmoeten daar tevens hun ouders.
De bovenbouwgroepen gaan zelfstandig naar buiten en veelal ook zelfstandig
naar huis.
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Schoolorganisatie
De Maranathaschool kiest er bewust voor om kinderen in de van verschillende
leeftijden met elkaar te laten samenwerken. Wij willen specifiek het van en
met elkaar leren bevorderen. Dat kan zijn vanuit één bouwgroep waar
kinderen bij elkaar zijn geplaatst in een heterogene groep of vanuit homogene
groepen. Dit wordt jaarlijks zorgvuldig afgewogen en mede bepaald door het
leerlingenaantal.

De school is verdeeld in drie bouwen en heeft in totaal 8 bouwgroepen:
•De kleuterbouw (KB): 2 kleuterbouwgroepen met de leerjaren 1 en 2
•De onderbouw (OB): 1 onderbouwgroep met het leerjaar 3

1 onderbouwgroep met het leerjaar 4
•De bovenbouw (BB): 1 bovenbouwgroep met het leerjaar 5

1 bovenbouwgroep met het leerjaar 6
1 bovenbouwgroep met het leerjaar 7
1 bovenbouwgroep met het leerjaar 8

Na de kerstvakantie is de school verdeeld in 7 bouwgroepen: een
combinatiegroep leerjaar 3 en 4 en een combinatiegroep leerjaar 4 en 5.

The Leader in Me: Ons pedagogisch klimaat
Om een positieve en succesvolle schoolcultuur te realiseren, werkt de
Maranathaschool met het concept ‘The Leader in Me’. Deze pedagogische lijn
ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Het gaat bij persoonlijk
leiderschap om leidinggeven aan jezelf en inzicht in jezelf en inzicht in je
relatie met de ander. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en je
verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. We werken in de hele school,
groep 1 tot en met 8, met hetzelfde symbool:

De Boom van de 7 gewoonten.
De wortels zijn goed zichtbaar op de tekening! Dat moet ook, want dat is
waarmee de boom stevig staat en niet zomaar om kan vallen. Met de wortels
begint dan ook het leertraject met de kinderen. De eerste 3 gewoonten gaan
namelijk over henzelf. Ze betekenen: werken aan jezelf, overwinningen op
jezelf. Met deze 3 gewoonten in je rugzak word je zelf steviger, zodat je niet
‘zomaar omvalt’, onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip krijgt op
sociale  situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet.

De stam staat symbool voor het kind en de relaties met andere kinderen. Vanuit
jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en
samenwerking. De gewoonten 4, 5 en 6 gaan daarover. Kinderen leren win-win
denken, zodat de ander ook ruimte krijgt. Ze leren te luisteren met hun oren én
hun hart (eerst begrijpen, dan begrepen worden) en zoeken de samenwerking,
waarbij twee losse ideeën misschien wel tot een derde, nóg beter idee leiden
(synergie). De Kanjertraining is hierbij een goede aanvulling.
De kruin: tenslotte komt de boom tot volle bloei en groei! En dat kan alleen
als je ‘de zaag scherp houdt’! Je geeft aandacht en zorg op 4 belangrijke
terreinen (fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel en spiritueel). Je houdt deze
vier onderdelen  van jezelf  in evenwicht, zodat je krachtig blijft.

Gouden weken (introductie)
Elk schooljaar starten we opnieuw
met het introduceren van de
gewoonten van TLiM. In de
maanden september, oktober en
november worden de gewoonten met
de groepen verder besproken en
uitgebreid verkend. In november
reflecteren de leerlingen van de
groepen 4 t/m 8 op hun eigen
gebruik, inzet van de 7 gewoonten.

Zilveren weken
Hierna beginnen de zilveren
maanden en worden de 7 gewoonten
verder ingeoefend en verweven in
het reguliere programma van lessen
en activiteiten met als hoogtepunt
het moment van de leiderschapsdag.
Op zo’n dag oefenen de kinderen
expliciet hun leiderschapsrollen.



MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

Kijkochtend 

nieuwe leerlingen 
(09.00-11.30 uur)

Decoreren school 

in Sint thema 
(ochtend)

21 22 23 24 25 26 27

Gespreksweek op 

aanvraag (gr. 3-8)       

MaraRaad  

Schoenzetten       
(alle groepen tijdens 

schooltijd) 

28 29 30

Sint baksel OB 
(middag)     

Sint baksel KB 
(ochtend)

november 2022

NOTITIES:

Maranathaschool

Maranathaschool
Ladderhaak 7
2421 NK Nieuwkoop
Telefoon: (0172) 520055
info@maranathaschool.nl
www.maranathaschool.nl



TLiM-gesprekkencyclus (kinderen, ouders en leerkracht)

Het startgesprek
In de derde schoolweek, behorend bij gewoonte 2: ‘Begin met het Einddoel
voor ogen’, staan de startgesprekken gepland. Dit is een driehoeksgesprek de
met kinderen, hun ouders en de leerkracht over wat de verwachtingen van het
schooljaar zijn, wat wij met elkaar willen bereiken en wat er daarvoor nodig is.
De kinderen hebben in dit gesprek een grote rol. De leerkrachten stellen
vragen aan de kinderen en ook aan u om samen te bedenken wat ervoor nodig
is om er een goed schooljaar van te maken op sociaal- en leergebied en om
verwachtingen op elkaar af te stemmen. Deze gesprekken zijn na schooltijd en
duren 15 minuten.

Het kindgesprekken(=duogesprek)
In november en in april houden de leerkrachten kindgesprekken met alle
kinderen van groep 3 t/m 8 onder en aansluitend na schooltijd (zonder ouders).
In dit gesprek wordt gesproken over de voortgang van de prestaties op sociaal
en leergebied en ook in hoeverre het gestelde doel nog voor ogen staat. Een
korte  weergave van het kindgesprek kunt u vind in het ouderportaal.
Mocht u als ouders (groep 1-8) een voortgangsgesprek wensen, dan kan dit ook
en kunt u dit aangeven aan de leerkracht.

Het voortgang-driehoeksgesprek
In februari staan de reguliere driehoeks- en voortgangsgesprekken (gr. 1-8)
gepland voor u en uw kind samen op een woensdagmiddag/-avond en een
dinsdagmiddag/-avond. Dit zijn gesprekken met u en uw kind over de
voortgang tot dan toe en er zullen nieuwe doelen worden gesteld voor de
komende periode.
Voorafgaand krijgt elk kind zijn/haar portfolio mee naar huis, zodat u thuis
vast inzicht krijgt in de plussen en delta’s. Neem a.u.b. het portfolio mee naar
het  gesprek, zodat uw kind houvast heeft om erover te praten.

Slotgesprekken
In juli zijn er slotgesprekken na schooltijd, waar we met u en uw kind
terugkijken op het schooljaar en de onderwijs-leerbehoeften en de wensen voor
het volgend schooljaar met elkaar bespreken. Dit slotgesprek is facultatief. Alle
ouders worden uitgenodigd en u kunt er zelf voor kiezen u wel of niet in te
schrijven.

Na schooltijdgesprek
U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind als u vragen
heeft, u zich zorgen maakt en/of als er andere zaken spelen, die voor de school
van belang zijn.

Intern begeleider (IB-er) of  directiegesprek
De taak van de intern begeleider is het ondersteunen en adviseren van de
leerkrachten bij het begeleiden van de leerlingen gedurende het onderwijs-
leerproces. Als u specifieke zorgen of vragen heeft kunt u deze ook aan de
intern begeleider stellen (a.vanderlek@wijdevenen.nl). De leerkracht zal vaak
bij het gesprek aanwezig zijn, om gemaakte afspraken in de klas te kunnen
doorvoeren. Komt een ouder er niet uit met de leerkracht, dan kan altijd een
gesprek aangevraagd worden bij de directie (n.eykelenboom@wijdevenen.nl).
Afhankelijk van het onderwerp van gesprek kan de IB-er of de leerkracht bij
dit  gesprek aansluiten.

Portfolio’s
In alle groepen van kleuterbouw tot bovenbouw wordt er gewerkt met
portfolio’s waarin de voortgang en de reflectie van het onderwijs- en
leerproces wordt bijgehouden. Het beeld dat de leerkracht en de leerling
hebben op zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied wordt in dit portfolio
uitgebreid omschreven en het geeft zicht op de eigen vorderingen in het
leerproces. In het portfolio kan elk kind persoonlijk zijn of haar talenten
etaleren en reflecteren op het proces. Onze visie en het proces van de Leader in
Me is leidend in de  ontwikkeling van het portfolio.

Inloop-weken: Portfolio presenteren en inkijkje Kleuterbouw
Een paar weken per jaar zijn de ouders van groep 3 t/m 8 van 8.15-8.30 uur
welkom om samen met hun kind in het portfolio te bladeren. Uw kind
presenteert zijn/haar portfolio aan u en u stelt vragen, waardoor uw kind de
gelegenheid krijgt zich aan u te presenteren en ervan te leren. In groep 3 zijn
deze portfolio momenten wat frequenter i.v.m. de leestoetsen. Voor groep 1/2
gelden dezelfde inloopweken als inkijkje in de kleutergroepen en de werkjes.

mailto:n.eykelenboom@wijdevenen.nl
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Wat betekent Leader in Me voor de kinderen in onze school:
Je mag zijn wie je bent, want:

•We gaan op een positieve en zorgzame manier met de kinderen om
•We zetten de kinderen in hun kracht
•We geven veel complimenten (positieve feedback)
•We zorgen ervoor dat alle kinderen gehoord en gezien worden
•We geven de kinderen inspraak en keuzevrijheid
•We leggen de kinderen onze standpunten en inzichten uit
•We zijn bereid om naar de kinderen te luisteren
•We zijn bereid om onze standpunten te veranderen
•We creëren een sfeer van betrokkenheid
•We stimuleren onderlinge interactie tussen de kinderen
•We geven kinderen (gedeeltelijke) verantwoordelijkheid en rollen
•We leren kinderen in zichzelf  te geloven
•We werken met gedragsverwachtingen

Wat betekent Leader in Me voor ouders in onze school:
Samen komen we verder, namelijk:

•We zorgen ervoor dat ouders gehoord en gezien worden
•We luisteren naar de inbreng en inzichten van ouders
•We betrekken ouders bij de activiteiten en vragen om hulp
•We informeren ouders over het plezier en het succes van de kinderen
•We informeren ouders over het gedrag van hun kinderen
•We vragen ouders om advies bij de benadering van hun kinderen

Wat betekent Leader in Me in onze school in het algemeen:
•We staan allemaal open voor verschillen onder leerkrachten en ouders en

gebruiken die verschillen creatief!
•We hebben een open blik naar de omgeving (school, ouders, omgeving)  •Alle
betrokkenen onderschrijven en hanteren de zeven effectieve gewoonten  en
staan zelf  model in hun gedrag!
•We hebben oog voor de veiligheid van onze leerlingen. We herkennen

vooroordelen, discriminatie, gewelddadig gedrag, pestgedrag en verschillende
vormen van machtsmisbruik. We durven dat, zo nodig, aan de orde te
stellen.

Schoolinformatie van A tot Z

Afvalvrije school
Op school scheiden we afval, volgen we lessen over het milieu en werken we
samen aan een afvalvrije school. We scheiden papier, PMD, GFT en restafval.
Zo  dragen we gezamenlijk verantwoording voor onze leefomgeving.

AVG wetgeving
Het gebruik van persoonsgegevens
Wij gaan als school zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen, uw
kinderen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze
leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van onze school,
worden er gegevens over en van onze leerlingen vastgelegd. Deze gegevens
worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van
persoonsgegevens is beperkt tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor
het onderwijs.
De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.
We maken als school gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die
leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Wij hebben als
school met onze leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van
persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt
alleen gedeeld met andere organisaties als u als ouders daar toestemming voor
geeft, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Als er leerlinggegevens
worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de
toestemming voor van u als ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om
die  informatie te verstrekken.

Gebruik van beeldmateriaal
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de
website van de school, de Facebookpagina of in de ouderinformatie, vragen wij
een keer per jaar vooraf uw toestemming via de parro-app. U mag altijd
besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming
in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk
zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is
een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u
terecht bij de leerkracht  van uw kind, of  bij de directeur.
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Culturele evenementen, excursies & gastlessen
Er is een plan kunstzinnige vorming opgesteld met alle basisscholen uit de
gemeente samen met Stichting Kunstgebouw: Kunstmenu/Kijkkunst. Er
wordt gezorgd dat de leerlingen kennis maken met alle disciplines binnen
kunstzinnige vorming. Er zijn ook excursies van de Stichting Natuur en
Milieu Educatie. We maken daarnaast ook gebruik van de Heemtuin en de
natuurspeurtochten van IVN.

Facebook
De Facebook-pagina wordt gebruikt voor het delen van verhalen en
momenten  op school met belangstellenden rondom de school.
We hanteren voor het plaatsen van foto’s een aantal criteria, namelijk:
• we gebruiken vooral groeps- en overzichtsfoto’s;
• we gebruiken geen foto’s waar kinderen in vreemde posities staan;
• we gebruiken geen namen of  verwijzingen, we beschrijven de situatie;
• de berichtgeving is uitsluitend positief;
• foto’s worden niet op persoonlijke titel geplaatst.

Fietsenrekken
Iedereen mag op de fiets naar school komen. De fietsen moeten wel in de
fietsenrekken op het plein voor de brug gezet worden, dus liever niet tegen
elkaar aan of in de looppaden. Ook wordt er verwacht dat kinderen niet aan
elkaars fietsen komen. Op de schoolpleinen en op de brug mag niet gefietst
worden.

Goede doelen
Het geven aan goede doelen is een maatschappelijk gegeven. We willen de
kinderen leren hoe ze op een verantwoorde wijze moeten omgaan met hun
geld en dat ze hierbij ook aan hun naaste dichtbij en veraf moeten denken.
We willen met goede doelen zoveel mogelijk inspringen op de actualiteit en
op de belevingswereld van de kinderen. Er kan ook een actie op touw
worden gezet die ten behoeve van de eigen school is. Dit houdt praktisch in
dat we 2 á 3 maal per jaar met een actie geld, diensten of producten
inzamelen.

Gezonde School leefstijl in de pauze: fruit & water
Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de
weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport
en spel. Alle dagen van de week houden we fruitdag op school. Het is de

bedoeling, dat ieder zijn/haar eigen fruit meeneemt. Voor sommige
kinderen is alleen een portie fruit of groente niet voldoende en is het
toegestaan om naast fruit en groente ook een tussendoortje met langzame
suikers mee te nemen. Water is de beste dorstlesser. Wij zien het liefst dat de
kinderen water of water met limonadesiroop drinken. Het is mogelijk dat
de kinderen van groep 3-8 een eigen beker op school hebben staan, zodat ze
water kunnen drinken wanneer ze dorst hebben. Wij willen geen pakjes
met drinken op onze school. Ze bevatten erg veel suiker en andere
ongezonde ingrediënten, waarmee het tegenovergestelde van ons doel
wordt bereikt. En het is bewezen dat lege drinkpakjes slecht voor het milieu
zijn.

Gymnastiekrooster met vakleerkracht

Woensdagmorgen 8.30 - 9.15 uur Groep 3

9.15 - 10.00 uur Groep 4 & 5

10.00 -10.45 uur Groep 7

11.00 - 11.45 uur Groep 6

11.45 - 12.30 uur Groep 8

Vrijdagmorgen 8.30 - 9.10 uur Groep 7

9.10 - 9.50 uur Groep 8

9.50 - 10.30 uur Groep 6

10.30 – 11.10 uur Groep 3

11.10 – 12.00 uur Groep 4 & 5

Gymkleding kleuters
De kleuters gymmen 2x per week in de speelzaal. Voor de kleuterbouwgroepen is
het verplicht gymschoenen te dragen met een rubberen (niet zwarte) zool om te
gymmen in de speelzaal of gymzaal. Als kinderen zichzelf kunnen aan- en uit-
kleden, mogen ze gymkleding meenemen: korte broek/gympakje en gymschoenen
zonder veters, liefst met klittenband of  elastiek.
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Gymkleding groep 3 t/m 8
De onder- en bovenbouwgroepen hebben 2x bewegingsonderwijs per week
van een vakleerkracht; Harm van der Wilk. De gymkleding voor groep 3 t/m
8 bestaat uit een korte broek/legging met T-shirt en/of gympakje, en
gymschoenen;  geen balletschoentjes!
Er worden daarnaast dagelijks tussendoor veel bewegingsactiviteiten in de
groepen georganiseerd om de zaag scherp te houden.

Interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon
Ouders hebben het recht op een objectieve gesprekspartner om advies te
vragen  over situaties in en om de school die voortkomen uit sociale- of
fysieke  onveiligheid. Hiervoor kunnen ze ten alle tijden terecht bij een van
de twee  interne contactpersonen;
Mitchell (meester groep 7: m.vanderhulst@wijdevenen.nl of  Renate Lodder
(ouder van school: renaat_je@hotmail.com). Komt u daar niet verder, dan
kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon  (GGD Hollands Midden:
externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl). Voor meer  info zie laatste pagina
van de jaarkalender of  de schoolgids op de schoolwebsite.

Kamp voor groep 7 & 8 (1x per 2 jaar)
Er wordt een driedaags kamp voor groep 7 & 8 georganiseerd in mei 2023.
Met deze meerdaagse schoolreis leren we de 7 gewoonten op een andere
manier in te zetten in een buiten schoolse omgeving. Voor het kamp wordt
een bijdrage van € 65,- gevraagd. U krijgt een betalingsverzoek in de
Parro-app van schoolkassa vanuit de administratie. Ouders die een kamp
niet makkelijk kunnen financieren kunnen bij diverse fondsen een
tegemoetkoming aanvragen of kiezen voor een gespreide betaling. Voor
meer informatie kunt u bij de directie terecht.

Lunch & TSO-bijdrage
Alle kinderen eten met hun eigen leerkracht en in de eigen groep rustig hun
lunch op. Tijdens de lunch worden er diverse educatieve en/of sociale
activiteiten georganiseerd, passend bij de leeftijd en de groep. Na of voor de
lunch speelt de groep 20 minuten buiten.
Er wordt gewerkt met een aparte TSO-pleinwacht buiten (bij slecht weer
binnen), waardoor de leerkrachten hun eigen pauzetijd hebben., Om onder
andere deze TSO-pleinwachten te kunnen bekostigen vragen we een
vrijwillig TSO-bijdrage.

Deze TSO-bijdrage is vastgesteld op €25,00 per schooljaar per kind. U krijgt
via de administratie een betalingsverzoek via Schoolkassa. Vraag bij de
directie naar mogelijkheden om gespreid te betalen.

Leiderschapsrollen
Iedere keer als een leerling aan het werk gaat met een leiderschapsrol, oefenen
zij hun persoonlijke leiderschap. In onze school geven we de leerlingen hiertoe
meerdere gelegenheden; op groeps- en op schoolniveau.
De ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden vindt in drie fasen plaats:
1. De leerling maakt een keuze uit het aanbod van leiderschapsrollen (selectie).
2. De leerling werkt aan de leiderschapsrol en overwint moeilijkheden (groei).
3. De leerling denkt na over wat er is geleerd in vaardigheden & kennis
(reflectie).

Materiaalbeleid
We willen graag dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor alle
materialen, die zij gebruiken in de school. We leggen daarbij tevens de focus
op het verantwoord omgaan met je eigen spullen, de spullen van een ander en
de materialen van school. We leren daarom de kinderen zorgvuldig om te gaan
met de spullen die zij in bruikleen hebben. Wanneer blijkt dat de
schoolmaterialen kapot zijn gegaan door vernieling of onvoorzichtig gebruik,
zijn de ouders verantwoordelijk voor de kosten die voor vervanging gemaakt
moeten worden. Jaarlijks krijgen de kinderen een aantal materialen van
school, maar we vragen u ook om uw kind een aantal schoolspullen van thuis
mee te laten nemen om op school te gebruiken. Per groep geven we in een lijst
aan wat de leerlingen ontvangen en wat zij extra nodig hebben (zie de
schoolwebsite).

Muziek
Om het muziekonderwijs goed op de kaart te zetten is er samenwerking
gezocht met een muziekvereniging (DSS) als partner. Gedurende het
schooljaar zijn er de 2 muziek-oriëntatiedagen en de 2 verdiepende workshops
met slagwerk en  blazers.
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Nieuwsbrief
Ouders en leerlingen worden geïnformeerd door middel van de wekelijkse
nieuwsbrief  de ‘MaraNieuwtjes’. U kunt deze ook op de schoolwebsite vinden.

Noodplan Maranatha bij geen vervanging
Wij hebben een fantastisch team rondlopen, dat elke dag lesgeeft aan uw
kind(eren) met veel passie en plezier. Het kan natuurlijk voorkomen dat een
van de leerkrachten (kort of  langdurig) ziek wordt.
Bij afwezigheid van een leerkracht zorgt de school in principe voor een
goede inval leerkracht via het RTC-Cella (invalpool). Mocht er een van onze
leerkrachten ziek worden, dan is de kans helaas groot dat het RTC-Cella
leeg is. Natuurlijk proberen we dan nog of de duo-collega of een andere
collega kan invallen (=noodplan A), maar als dat niet lukt voor die dag,
dan komt noodplan B of  noodplan C in actie.

Noodplan A is de duo-collega of een andere collega. Dat kan uiteraard niet
te lang gezien de collega ook niet overbelast mag raken of de volgende dag
weer ergens anders voor de klas staat.
Noodplan B geldt slechts voor 1 dag en is als volgt:
•Bij ziekte van een leerkracht uit de kleutergroep of groep 3 wordt de groep
overgenomen door een van de andere leerkrachten van ons team en wordt
een andere groep verdeeld over de andere groepen. (Iedere situatie vraagt
om passende oplossingen, bijv. welke groep verdeeld wordt, zal wisselend
zijn en wordt bepaald door de directie.)
•Bij ziekte van een leerkracht uit groep 4 t/m 8 wordt de groep van de zieke
leerkracht verdeeld over de andere groepen (de verdeling van de kinderen
hebben de leerkrachten in hun noodplan vastgesteld).
•Na deze eerste dag van noodplan B volgt noodplan C, noodplan A of de
eigen leerkracht.
Noodplan C krijgt u zo spoedig als mogelijk te horen en houdt in:
Mocht er geen inval leerkracht gevonden worden en de groep is
voorafgaand al verdeeld geweest, dan worden de ouders van de leerlingen
van de betreffende groep (met de zieke leerkracht) op tijd ingelicht om
hun kind thuis te houden en zelf opvang te verzorgen. Het is daarom
handig om thuis ook een eigen noodplan te hebben.

Ongevallen/ziekte
Mocht er op school een ongeluk(je) gebeuren, dan wordt er als volgt gehandeld:
Als het niet ernstig is, behandelen wij het kind. Ouders worden telefonisch op
de hoogte gesteld. Voor het geven van medicatie (ook voor een paracetemol)
nemen we eerst contact op met een ouder. Als het ernstig is, dan doen wij het
meest noodzakelijke. Een medewerker van de school gaat met het kind zo
nodig naar een arts. De leerkracht neemt contact op met de ouders of met een
eerder  opgegeven noodadres.

Ontwikkelend leren op vrijdagmiddag (workshops)
Elke vrijdagmiddag leren de leerlingen in verdiepende workshops extra
vaardigheden en oefenen zij daarbij in de 7 gewoonten van The Leader in Me.
In de workshops wordt aan diverse manieren van ontdekkend leren gewerkt.
Ontdekkend leren is actief leren, waarbij er gebruik wordt gemaakt van
coöperatieve werkvormen, samenwerkend leren en waarbij je op zoek gaat naar
antwoorden op persoonlijke vragen.

De middagen bestaan uit het volgen van een lange reeks (3x) of een korte reeks
(2x) workshops. De kinderen kunnen op deze wijze ontdekken of de gekozen
workshop een nieuw talent binnen hen heeft aangewakkerd of dat een bepaalde
vaardigheid of gewoonte nog veel oefening vraagt. De werkwijze vergroot het
plezier in anders leren, ontwikkelt het creatief denken en het leren
samenwerken. Deze manier van leren en ontwikkelen heeft een positief effect
op  de leerhouding, de motivatie en het houdt de zaag scherp.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is bedoeld voor de bekostiging van zaken die niet door de
overheid worden vergoed, zoals Sinterklaas, Kerst, het zomerthema-feest, het
groep 8-uitje en hun afscheid, gebruik kunstgrasveld en eventuele excursies of
andere bijzonderheden. Deze bijdrage is vrijwillig, maar zeer wenselijk om
genoemde activiteiten te kunnen blijven organiseren.

De ouderbijdrage is vastgesteld op €27,50 per schooljaar per kind. U  krijgt een
betalingsverzoek via schoolkassa.  Er worden geen kinderen buitengesloten van
activiteiten, als ouders niet betaald hebben.
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Ouder-panelavond
Er worden ouderavonden in het jaar over actuele dilemma’s en het
vormgeven van beleid georganiseerd. De directie van de school gaat op deze
wijze laagdrempelig in gesprek met ouders als klankbord en/of raadpleging.
U wordt via de MaraNieuwtjes op de hoogte gehouden over de onderwerpen
die spelen  en de data van de ouder-panelavonden.

Ouderportaal en Parro-app
ParnasSys beschikt over een ouderportaal waar u als ouder/verzorger de
administratiegegevens, de korte verslaglegging van voortgangsgesprekken en
enkele toetsen van uw kind kunt inzien. Naast het ouderportaal gaan we ook
werken met de app ‘Parro’. Dit is een app die ouders van een groep en de
leerkracht met elkaar verbindt voor het organiseren van schoolzaken en het
veilig delen van berichten en foto’s. Om in te loggen op het ouderportaal en de
Parro-App heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze ontvangt
u  via de administratie, zodra uw kind officieel 4 jaar wordt.

Pauze/speelkwartiertje
Het buitenspel kwartiertje voor de onder- en bovenbouwgroepen is iedere dag
tussen 10.15-11.00 uur. De groepen krijgen voor of  net na het speelkwartiertje
in de klas de gelegenheid om hun meegebrachte fruit en drinken te nuttigen.
Zo wordt de zaag van de leerlingen scherp gehouden. Het is wel de bedoeling
dat  de kinderen hun tussendoortje binnen 15 minuten op hebben.

Samenwerken met synergie in leren (tutoring & schoolmaatjes)
Wij hebben in school groepsdoorbrekende samenwerkingsvormen
systematisch  uitgewerkt om goede sociale omgangsvaardigheden te oefenen.
We werken met  twee vormen van begeleiding van leerlingen door
medeleerlingen, namelijk als  schoolmaatje en als tutor. Het verschil is dat het
bij schoolmaatjes om sociaal-emotionele doelen gaat, terwijl bij tutoring
leerdoelen op de voorgrond staan.

Tutoring: Vanaf  groep 2 werken we met ‘tutoren’ met het programma Bouw,
vanaf  groep 3 met tutoren voor technisch lezen en vanaf  groep 4 met tutoren
voor spelling. Bij tutoring werken de kinderen in tweetallen uit verschillende
groepen aan een leerdoel.

Schoolmaatjes: Een kind uit groep 8 wordt aan het begin  van het schooljaar
gekoppeld aan een of  twee kind(eren) uit de kleuterbouw. De rol van het
oudere maatje is gericht op het wegwijs maken in de school, het helpen bij
gezamenlijke activiteiten (mentor) en het wekelijks samen genieten van het
lezen  van een prentenboek. Elke kleuter heeft binnen de school een maatje
dat zich  over hem/haar ontfermt.

Schoolreis
Ieder jaar gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 op schoolreis. U dient u hiervoor
apart te betalen. Financiële afhandeling geschiedt via de school. U ontvangt
hiervoor een betalingsverzoek in de Parro-app van schoolkassa. De kinderen
worden met een bus vervoerd en het schoolreisje duurt meestal de hele dag. Om
het bedrag voor het schoolreisje laag te houden wordt er jaarlijk een
stroopwafel-verkoop-actie georganiseerd. Het schoolreisje wordt zo berekend
dat het budgetvriendelijk is. Ouders die een schoolreisje niet makkelijk kunnen
financieren kunnen bij diverse fondsen een tegemoetkoming aanvragen of
kiezen voor een  gespreide betaling (meer informatie bij de directie).

Schoolwebsite
De actuele informatie vindt u op onze schoolwebsite:
www.maranathaschool.nl. U vindt er de schoolgids nog meer schoolinformatie.
Ook kunt u via de website een formulier voor een verlofaanvraag indienen.

Sportdag
Jaarlijks wordt in de maanden mei en juni voor de groepen 3 t/m 8 een
sportmorgen of middag georganiseerd. De groepen 3 t/m 8 hebben hun
sportdag in sportpark ‘De Dulen’. De organisatie ligt in de handen van een
samengestelde werkgroep van leerkrachten van de drie clusterscholen en de
sportcoaches van Nieuwkoop. De groepen 1 en 2 hebben hun sportdag in
april, vaak tijdens de Koningsspelen.

Stichting Primair Onderwijs WIJ de Venen
Onze school maakt deel uit van SPO WIJ de Venen. SPO WIJ de Venen is op 1
januari 2017 ontstaan vanuit een fusie tussen SPCO De Woudse Venen en SKB
De Veenplas. De organisatie geeft ruimte aan rooms-katholiek, protestants
christelijk en openbaar onderwijs. De 15 scholen van WIJ de Venen staan in de
gemeenten: Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn.
Alle scholen hebben een eigen identiteit en profiel, afgestemd op hun rol in de
dorpsgemeenschappen.
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Studiedagen Maranathaschool
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn extra vrij op:

- maandag 31 oktober 2022
- dinsdag 6 december 2022 vanaf  12:00
- vrijdag 10 februari 2023
- maandag 13 februari 2023
- donderdag 6 april 2023
- woensdag 21 juni 2023

Trakteren
Wij zetten leerlingen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een
feestelijk moment bij met een traktatie. De kinderen die jarig zijn, mogen de
kinderen van hun eigen klas trakteren en mogen ook langs de leerkrachten.
De kinderen van de kleuter- en onderbouw trakteren alleen de leerkrachten in
de benedengang. De kinderen van de bovenbouw mogen bij alle groepen en
leerkrachten langs.

Uitvoeringen/Open lessen
We hebben op de Maranathaschool verschillende vormen van uitvoeringen,
optredens en open lessen, waarbij de ouders of opa’s/oma's van onze leerlingen
op school welkom zijn als toeschouwer of  participant:
Meer maal per jaar hebben alle leerlingen een gezamenlijke uitvoering voor
ouders. Onze leerlingen leren zich op deze wijze te presenteren aan publiek:
•De eerste activiteit staat in het teken van de kinderboekenweek.
•Eenmaal per jaar (in oktober) staan tijdens de verkeersweek de  praktische
verkeerslessen voor alle groepen op het programma. Dit zijn  open lessen,
waarbij de verschillende onderdelen van de lessen in  samenwerking met de
helpende ouders worden gegeven.
•In maart organiseren we om het jaar de International school day.
•De volgende activiteit is na de Paasviering, dan zijn de opa’s en oma’s
welkom op school.
•In maart organiseren we het open podium MaraGotTalent.
•Om het jaar organiseren we aan het einde van het jaar een Leiderschapsdag.
Op deze ochtend krijgen onze leerlingen de gelegenheid leiderschapsrollen te
oefenen doordat we een levensechte situatie creëren.

Vakantierooster
Vakantie vanaf tot & met

Herfstvakantie zaterdag 22 oktober 2022 zondag 30 oktober 2022

Kerstvakantie zaterdag 24 december 2022 zondag 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie zaterdag 25 februari 2023 zondag 5 maart 2023

Goede Vrijdag en Pasen vrijdag 7 april 2023 maandag 10 april 2023

Meivakantie zaterdag 22 april 2023 zondag 7 mei 2023

Hemelvaartsdagen donderdag 18 mei 2023 zondag 21 mei 2023

Tweede Pinksterdag maandag 29 mei 2023 -

Zomervakantie zaterdag 8 juli 2023 zondag 20 augustus 2023

Verzekering
SPO WIJ de Venen heeft voor elke school een aansprakelijkheidsverzekering en
een schoolongevallenverzekering afgesloten. Dit houdt in, dat een ieder, die
voor de school bezig is, is verzekerd in geval van een ongeval. Deze verzekering
is zgn. secundair, d.w.z. dat deze in werking treedt als de primaire verzekering
(bijv.  zorgverzekering) van betrokkene niet uitkeert.

Verzuim/Verlof
Regelmatig krijgen wij verzoeken om buiten de schoolvakanties op vakantie te
gaan. Vanuit de overheid zijn strikte richtlijnen opgesteld, waaraan wij als
school ons moeten houden. Voor 5 t/m 12 jarigen geldt een volledige leerplicht.
Dit betekent dat de kinderen alleen met toestemming van de directeur voor
speciale redenen van school mogen verzuimen. Dit dient van tevoren bij de
directeur schriftelijk te worden aangevraagd. Hiervoor is een formulier
beschikbaar op school of  u kunt  deze via de schoolwebsite invullen.

Ziekteverzuim
Verzuim wegens ziekte dient voor schooltijd gemeld te worden bij de
betreffende  leerkracht. Dit kunt u doen per mail of  per Parro-app voor 8.15
uur!  Voor bezoek aan dokter, specialist, tandarts of  orthodontist geldt een
schriftelijke melding vooraf via Parro of  e-mail aande leerkracht. Wij stellen
het op  prijs als dit buiten schooltijd geregeld kan worden.
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1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

Mararaad
NME Excursie BB-8 

Ontdek het geheim       

van de bij

Reserve sportdag              
(gr 5 & 6)  ochtend

Reserve Sportdag             
(gr 7 & 8) ochtend

Reserve Sportdag             
(gr 3 & 4) ochtend

12 13 14 15 16 17 18

Feestdag               
(gr 1 t/m 8 tijdens 

schooltijd)

Vaderdag

19 20 21 22 23 24 25

Studiedag team        
(gr. 1-8 vrij)

Portfolio mee             
(gr.1-7 middag)

26 27 28 29 30

Slotgesprekken op 

aanvraag (gr 1-7)

Slotgesprekken op 

aanvraag (gr 1-7)

Maranathaschool 

draait door-

middag (gr 1-7)                     
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NOTITIES:

Maranathaschool

Maranathaschool
Ladderhaak 7
2421 NK Nieuwkoop
Telefoon: (0172) 520055
info@maranathaschool.nl
www.maranathaschool.nl



Het schoolteam

Overige belangrijke contacten:
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1 2

3 4 5 6 7 8 9

Musical uitvoering 

& afscheidsavond 
(groep 8 & ouders)

Groep 8 vliegt de 

school uit 11.45 uur   

Slotuitje (gr.8)

 Laatste schooldag 

Kleuters

Laatste schooldag        

gr. 3-7              
(vanaf 12:00 uur 

zomervakantie)

10 11 12 13 14 15 16

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

17 18 19 20 21 22 23

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

24 25 26 27 28 29 30

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie
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