Schoolgids 2021 – 2022

			

Meer dan onderwijs
			
Fahrenheitstraat 2 | 3112 ZM Schiedam | 010 – 415 26 85

Beste ouders en verzorgers,

Voor u ligt onze nieuwe schoolkalender. Dit is een beknopte versie van
onze schoolgids en tevens de kalender van basisschool de Peperklip voor
het schooljaar 2021-2022. Hierop staan de activiteiten en de belangrijkste
informatie. De volledige schoolgids vindt u op www.peperklipschiedam.nl.

NB Misschien is deze schoolgids voor u de eerste kennismaking met onze
school. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten, neem dan
contact met ons op voor een rondleiding.

Wij brengen u ook maandelijks op de hoogte van ontwikkelingen in
en rondom de school via de nieuwsbrief. We zijn een Ecoschool, de
nieuwsbrief is daarom digitaal en krijgt u per mail toegezonden.
Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties, informeer ons hier dan
over. Wij vinden het prettig om uw mening te horen, zodat we met elkaar
kunnen werken aan de ontwikkeling van uw kind.
Het team van de Peperklip wenst alle leerlingen en hun ouders/
verzorgers een fijn schooljaar toe.
Namens het team,
Feya van Dreumel
Directeur
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Telefoonnummers, adressen en contactpersonen
Basisschool de Peperklip
Fahrenheitstraat 2, 3112 ZM Schiedam
010 – 415 26 85

Gezinsspecialist (Minters)
Wendy Duchenne
010 – 473 10 33

Stichting Primo Schiedam
Dir.: Peter Jonkers
Burgemeester van Lierplein 77
3134 ZB Vlaardingen
010 – 426 04 46
www.primoschiedam.nl

CJG (Centrum Jeugd en Gezin)
L. Kamoen, jeugdarts
S. Momand, wijkverpleegkundige
Noordvest 20
3111 PH Schiedam
010 – 273 00 22

Komkids:
VKV KlipKids
06-16643177 of klipkids@komkids.nl

Wijkcentrum Oost
010 – 245 18 18

Voor- en naschoolse opvang KlipKids
010 – 449 32 00
Onderwijs Dat Past
Ambulant begeleider: Tom Valstar
010 - 273 60 07

WOT (Wijkondersteuningsteam)
010 – 754 15 15
Logopedie de Taalreis
Eva van Hensen van Uningen- Hoogesteger
078 – 790 00 503

De Peperklip

De Peperklip is een gemengde openbare brede school, die een centrale plaats inneemt in de wijk Schiedam-Oost. De school telt
ongeveer 400 leerlingen verdeeld over 19 groepen. De school is een afspiegeling van de wijk en de directe omgeving. We kunnen het
als school niet alleen en zijn daarom sterk in het onderhouden van relaties met kinderen, ouders, de buurt en andere maatschappelijke
organisaties.

Onderwijsmissie

We hebben de taak om ons onderwijs zo in te richten dat iedere leerling tot volle potentie kan ontwikkelen, ongeacht de verschillende
leerbehoeften of behoeften op sociaal-emotioneel gebied. Opdat ieder kind zich volledig kan ontwikkelen, is het van belang dat een
leerling zich veilig en gewaardeerd voelt. Een veilig pedagogisch klimaat en oog voor de kinderen en hun talenten krijgen daarom
bijzondere aandacht.

Onderwijsvisie

Op de Peperklip besteden wij veel aandacht aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Willen leerlingen deze basisvaardigheden
eigen maken, is het van belang dat de instructie van hoge kwaliteit is. We maken daarom gebruik van het effectief direct instructiemodel
(EDI). Daarnaast is het van belang dat leerlingen onderwijs op maat krijgen. Er wordt daarom sterk gedifferentieerd, in groep 4 tot en met
8 groepsdoorbroken, les gegeven. Om een goede inschatting te kunnen maken van het niveau van de leerling zijn de leerkrachten sterk
in het analyseren van de resultaten en stellen hun aanpak waar nodig bij. Voor sommige kinderen is dit niet genoeg. Zij vragen binnen het
reguliere onderwijs extra zorg. Voor die leerlingen hebben wij specialisten in huis: onder andere de logopedist, gezinsspecialist en een
leesspecialist.
We zijn als school meer dan een plek om te leren, het bieden van een veilig pedagogisch klimaat voor onze leerlingen zien we daarom als
één van onze kerntaken. Onze visie luidt dan ook: De Peperklip, meer dan onderwijs!
Om ervoor te zorgen dat leerlingen hun talenten leren ontdekken en verder ontwikkelen, besteden we veel aandacht aan onder andere
kunst en cultuur, techniek en bewegingsonderwijs.
De Peperklip heeft, in toenemende mate, een inclusieve en wijkgerichte gedachte. Dit betekent in de praktijk dat leerlingen zoveel
mogelijk in de eigen wijk worden opgevangen en alleen in uitzonderlijke gevallen worden verwezen worden naar het S(B)O.

Brede School

Wij zijn een brede school, we bieden daarom ook na schooltijd
verschillende activiteiten aan. Het jaar is in blokken verdeeld. Per
blok kunnen kinderen zich opgeven voor onder andere kookles,
gitaarles, sport en dans.
Als onderdeel van de brede school organiseren we de
wijksportvereniging. Leerlingen kunnen via deze vereniging, na een
introductieperiode, tegen gereduceerd tarief lid worden van een
sportclub.

Komkids

Wij werken samen met Komkids. Zij verzorgen voor ons zowel de
VKV (peuterspeelzaal) als de BSO.
Vanaf 2,5 jaar is uw kind van harte welkom bij onze VKV
Peperklip. Hier kan uw zoon of dochter een aantal dagdelen
per week komen spelen, vriendjes maken en alvast voorbereid
worden op de basisschool. De VKV is voor 2, 3 of 5 dagdelen
per week. 5 Dagdelen meedoen, is alleen mogelijk als uw kind
staat ingeschreven op de Peperklip en u in het bezit bent van een
indicatiebrief van het consultatiebureau.
Voor en na school, tijdens schoolvakanties en studiedagen biedt
Komkids buitenschoolse opvang. Uw kind kan zelf aangeven
hoe hij of zij de BSO-uren wil doorbrengen. De pedagogisch
medewerkers zorgen voor een goede begeleiding, duidelijke
afspraken en uitdagende activiteiten.

Schooltijden

We werken met een rooster met vijf gelijke dagen. De kinderen
gaan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 naar
school.
De schooldeuren gaan om 8.20 uur open, zodat om 8.30 uur met
de les kan worden gestart.
Na 8.30 uur moeten de leerlingen zich melden bij administratie en
zullen hiervandaan naar de groepen gebracht worden.

Pauze

De Peperklip werkt met een continurooster. Dit betekent dat alle
leerlingen lunchen op school.

Ziekmelden

Als uw kind niet naar school kan komen belt u voor 8.30 uur naar
school (010-415 26 85) om uw kind af te melden.

Gymtijden groepen 3 t/m 8
Dinsdag
8.45 - 9.25 uur:		
9.25 - 10.05 uur:
10.05 - 10.45 uur:
10.45 - 11.25 uur:
11.45 - 12.25 uur:
12.25 - 13.05 uur:
13.05 - 13.45 uur:

groep 8A
groep 8B
groep 7A
groep 7B
groep 7C
groep 5A
groep 5B

Woensdag
8.45 - 09.30 uur:
9.30 - 10.15 uur:
10.15 - 11.00 uur:
11.00 - 11.45 uur:

groep 3A
groep 3B
groep 4B
groep 4A

Donderdag
8.45 - 9.25 uur:		
9.25- 10.05 uur:		
10.05 - 10.45 uur:
10.45 - 11.25uur:
11.45 - 12.25 uur:
12.25 - 13.05 uur:
13.05 - 13.45 uur:

groep 7B
groep 6B
groep 7C
groep 7A
groep 8B
groep 8A
groep 6A

Vrijdag
08.45 - 09.30 uur:
09.30 - 10.15 uur:
10.15 - 11.00 uur:
11.00 - 11.45 uur:
12.15 - 13.00 uur:
13.00 - 13.45 uur:

groep 5A
groep 5B
groep 3A
groep 3B
groep 4A
groep 4B

De groepen 6 hebben per week eenmaal gymles. Daarnaast zwemmen zij gedurende het hele schooljaar voor een diploma.
De groepen 1/2 krijgen op dinsdag en vrijdag gymles van onze vakdocent.

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie		
Kerstvakantie		
Voorjaarsvakantie
Meivakantie 		
Zomervakantie		

18-10-2021 t/m 29-10-2021
24-12-2021 t/m 07-01-2022
28-02-2022 t/m 07-03-2022
25-04-2022 t/m 06-05-2022
07-07-2022 t/m 19-08-2022

Overige vrije dagen
15-04-2022 t/m 18-04-2022
26-05-2022
27-05-2022
06-06-2022
03-12-2021 (Sinterklaas) en 22-04-2021 (Koningsfeest) zijn de kinderen om 12.15 uur uit

Aanvraag verlof

Het is in het belang van de ontwikkeling van uw zoon/dochter dat hij/zij altijd op school is. De regels voor extra verlof worden steeds
strenger en de controle door Bureau Leerplicht scherper. De directie is wettelijk verplicht deze regels strikt te handhaven. Verlof kan
aangevraagd worden middels een formulier, deze kunt u opvragen bij de administratie.

Personeelsbezetting

Directeur:			
Adjunct directeur		
IB’er / MT-lid groep 1/2:		
IB’er / MT-lid groep 3 t/m 5:
IB’er / MT-lid groep 6 t/m 8

Feya van Dreumel
Marloes Schimmer
Esmée de Zeeuw
Kitty Rijkers
Marjoke van Rikxoort

Managementteam

De directie en de MT- leden hebben de dagelijkse leiding en zijn verantwoordelijk voor het uit te oefenen beleid.

Interne begeleiding

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de (extra) ondersteuning van de leerlingen en begeleiden leerkrachten, ouders en
leerlingen hierbij. Zij hebben regelmatig besprekingen met de leerkrachten over de voortgang van de leerlingen.

Leerkrachten

Ouderraad

Onderwijsondersteund personeel
Ons onderwijsondersteund personeel zorgt er mede voor dat
het onderwijs voor de leerlingen zo efficiënt mogelijk kan worden
ingericht. Dit zijn:
- Conciërge
- Administratief medewerkster
- Onderwijsassistentes

Ouderbijdrage

De leerkrachten hebben als primaire taak het lesgeven aan de
leerlingen. Zij zijn voor u een eerste aanspreekpunt, wanneer u
vragen of opmerkingen heeft.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan waarin
leerkrachten en ouders samen de directie van de school adviseren
op verschillende gebieden. De MR bestaat uit een aantal
leerkrachten en ouders en vergadert 6x per jaar. Binnen het bestuur
(Primo Schiedam) is ook een gemeenschappelijke MR (GMR)
actief, die bestaat uit leden van de verschillende openbare scholen
van Schiedam. De GMR houdt zich vooral bezig met bovenschools
beleid en overlegt met het bestuur.

De ouderraad (OR) vervult een belangrijke functie binnen de
school. De OR van de Peperklip bestaat uit een aantal betrokken
en enthousiaste ouders die meedenken over de organisatie van
de activiteiten die op school plaatsvinden. In de OR komt ook de
besteding van het schoolgeld ter sprake. Tevens vormt onze OR
een belangrijke schakel tussen ouders en school.

De jaarlijkse ouderbijdrage voor een schooljaar bedraagt €40 voor
één kind, €75 voor twee en €110 voor drie kinderen. Hoewel de
bijdrage vrijwillig is, is deze wel heel belangrijk om alle extra’s te
kunnen blijven bekostigen. Zonder uw bijdrage kunnen hieruit
bekostigde activiteiten niet plaatsvinden. U kunt de ouderbijdrage
overmaken op gironummer NL64INGB0000102658 t.n.v.
oudercommissie Peperklip of het bedrag contact betalen bij onze
administratief medewerkster.

Ouderkamer

De Peperklip heeft een prachtige ouderkamer waar regelmatig
verschillende oudercursussen worden georganiseerd. Op
dinsdagochtend bent u van harte welkom voor een kopje koffie of
thee.

Juf Jolanda 1/2E

Juf Saskia 1/2A

Juf Marion 1/2B

Juf Anneke 1/2C

Juf Bodil 1/2 D

Juf Nikki 1/2F

Juf Jada 1/2C

Juf Corine 1/2A

Juf Liesbeth 1/2B

Juf Annemieke 3A

Juf Ammerens 3A en 3B

Juf Yvonne 3B

Meester Edwin 4A

Meester Bart 4B

Juf Manon 4B

Meester Mischa 5A

Meester Vincent 5A

Juf Ingrid 5B

Juf Jetta 6A

Juf Larissa 6B

Juf Floor 7A

Meester Stefan 7B

Juf Astrid 7C

Meester Bastiaan 7C

Juf Yvonne 8A en 7B

Meester Wouter 8B

Juf Christel 8A

Onderwijsassistenten

Juf Suzan

Juf Wassila

Juf Virginia

Juf Oya 1/2D

Juf Virginia

Juf Banu

Juf Sharla 4A en 6A

Juf Sanne

IB’er groep 3 t/m 5 /
MT lid
Kitty Rijkers

IB’er groep 6 t/m 8 /
MT lid
Marjoke van Rikxoort

Management team

administratie

Directeur
Feya van Dreumel

Adjunct-directeur
Marloes Schimmer

IB’er groep 1/2 / MT lid
Esmée de Zeeuw

Juf Monique
conciërge

Vakleerkracht

Meester Peter

Juf Sanne, niveauklas
middenbouw

Gymnastiek
Juf Leonie

Gymnastiek
meester René

Huishoudelijke zaken
Traktatie, tussendoortje en lunch
De kinderen mogen in hun eigen klas trakteren en zij mogen de
klassen rond. Een gezonde traktatie heeft de voorkeur. Bij snoep
geldt dat er 1 stuk snoep mag worden uitgedeeld.
In de pauze eten en drinken de kinderen gezonde voeding zoals
fruit, brood met beleg, melk of sap.

Hoofdluis

Op iedere school komt af en toe hoofdluis voor. Om dit toch zoveel
mogelijk te voorkomen gaan de jassen van de leerlingen in de
zogeheten luizenzak. Na elke vakantie vindt er in iedere groep
een controle plaats, we houden ons hierbij aan de richtlijnen van
het RIVM. Zodra er in een groep hoofdluis wordt geconstateerd
worden de volgende stappen ondernomen:
- U wordt als ouder geïnformeerd en verzocht uw kind te komen
ophalen en thuis de nodige maatregelen te nemen.
- Een week later volgt er een hercontrole van de hele groep.

