Schoolgids 2018 – 2019

			
Fahrenheitstraat 2 | 3112 ZM Schiedam | 010 – 415 26 85

Beste ouders en verzorgers,

Voor u ligt onze vernieuwde schoolkalender. Dit is een beknopte versie van
onze schoolgids en tevens de kalender van basisschool de Peperklip voor
het schooljaar 2018-2019. 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 welke per brief meegegeven wordt
aan uw kind en ook op onze schoolsite te vinden is.
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 – 14 21 82 92

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
Femke Kohne
078 – 790 00 50

De Peperklip

De Peperklip is een openbare basisschool. Wij zijn een gemengde school die een afspiegeling is van de wijk Oost en directe omgeving.
De belangrijkste waarden van de Peperklip zijn openheid, acceptatie, waardering en verantwoordelijkheid.

De basis

Op de Peperklip besteden wij veel aandacht aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat
onze leerlingen onder andere op het gebied van kunst en cultuur en bewegingsonderwijs zich goed ontwikkelen. Hiervoor hebben wij de
nieuwste methodes en kijken wij kritisch naar ons lesaanbod en stellen dit indien nodig bij.

Professionele leergemeenschap

Op basisschool de Peperklip vinden wij het belangrijk om ons onderwijs altijd te verbeteren. Bij ons werken leerkrachten met veel kennis
van het onderwijs. Om deze kennis beter met elkaar te kunnen delen zijn wij sinds dit jaar een professionele leergemeenschap. Een
professionele leergemeenschap bestaat uit verschillende leerteams. Elke bouw vormt een leerteam en komt wekelijks bij elkaar om
onderzoek te doen en van elkaar te leren om zo het onderwijs naar een hoger plan te tillen. Zo houden we ons op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen en willen wij ervoor zorgen dat onze leerlingen het beste onderwijs krijgen.

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.

Komkids

Schooltijden

maandag, dinsdag donderdag en vrijdag: 8.30-15.00 uur
woensdag
: 8.30-12.15 uur
De schooldeuren gaan om 8.20 uur open, zodat om 8.30 uur met
de les kan worden gestart.

Wij werken samen met Komkids. Zij verzorgen voor ons zowel de
VKV (peuterspeelzaal) als de BSO.

Na 8.30 uur moeten de leerlingen zich melden bij administratie en
zullen hiervandaan naar de groepen gebracht worden.

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.

Pauze

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.

De Peperklip werkt met een continurooster. Dit betekent dat
alle leerlingen lunchen op school. Tussen de middag spelen de
kinderen een half uur buiten onder toezicht van medewerkers van
Komkids en onderwijs ondersteunend personeel.

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 				Woensdag
8.30 - 9.15 uur:		
groep 8A
9.15 - 10.00 uur:
9.15 - 10.00 uur:
groep 8B
10.00 - 10.45 uur:
groep 7A
10.45 - 11.30 uur:
groep 7B
12.30 - 13.15 uur:
groep 6B
13.15 - 14.00 uur:
groep 6A
14.00 -14.45 uur:
groep 4A
Donderdag				Vrijdag
8.30 - 9.15 uur:		
groep 6B
8.30 - 9.15 uur:		
9.15 - 10.00 uur:
groep 4B
9.15 - 10.00 uur:
10.00 - 10.45 uur:
groep 3A
10.00 - 10.45 uur:
10.45 - 11.30 uur:
groep 3B
10.45 - 11.30 uur:
12.30 - 13.15 uur:
groep 7A
12.30 - 13.15 uur:
13.15 - 14.00 uur:
groep 7B
13.15 - 14.00 uur:
14.00 - 14.45 uur:
groep 8B
14.00 - 14.45 uur:

groep

8A

groep 6A
groep 5A
groep 5B
groep 4A
groep 3A
groep 3B
groep 4B

De groepen 5 gaan t/m december 2018 zwemmen op dinsdag 13.00-14.00 uur
De groepen 4 gaan vanaf januari 2019 zwemmen op dinsdag 13.00-14.00 uur
De groepen 1/2 krijgen op dinsdag en donderdag gymles van onze vakdocent.

Vakantierooster 2018-2019
studiedag
herfstvakantie		
kerstvakantie		
krokusvakantie		
meivakantie		
junivakantie		
zomervakantie		

17-10-2018
22-10-2018 t/m 02-11-2018
21-12-2018 t/m 04-01-2019
25-02-2019 t/m 08-03-2019
19-04-2019 t/m 03-05-2019
30-05-2019 t/m 10-06-2019
18-07-2019 t/m 30-08-2019

Aanvraag extra verlof

Vanaf 5 jaar zijn kinderen in Nederland leerplichtig. 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.

Personeelsbezetting

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

Feya van Dreumel
Marloes Schimmer
Esmée de Zeeuw
Kitty Rijkers

Managementteam

De directeur 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

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

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

Ouderraad

De ouderraad (OR) vervult een belangrijke functie binnen de
school. De OR van de Peperklip bestaat uit een aantal betrokken
en enthousiaste ouders die mee denken 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.

Ouderbijdrage

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 deze
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.

1/2A Ati Bastiaanse

3A Robin van Huis

6A Floor van Herk

1/2A Saskia de Vries

3B Manon Bosgieter

6B Marjoke van Rikxoort

1/2B Marion Oomens

4A Ingrid Bonefaas

6B Sulamie Helmy

1/2B+1/2C Bodil Kok

4A+4B Yvonne
van der Burg

7A Jetta Hulshoff

1/2C Anneke
Bloemendal

4B Ammerens
Goedendorp

7A Eveleine de Jong

1/2D Jolanda Coster

5A Vincent Vrugt

7B Astrid van Klinken

1/2D Ria Berrevoets

5B Annemieke de Man

8A Mariel van Sinderen

5B Machiel Blok

8A+ 8B Annemieke
Baartmans

8B Christel Kortleven

Onderwijsassistenten

groep 1/2
Suzan Overdiep

groep 1/2
Oya Kocak

Oop

groep 3
Virginia van Dijk

Ingrid

Peter

groep 4
Banu Sahin

Management team

ICT

Directeur
Feya van Dreumel

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

Christel Kortleven

Vakleerkracht

Kunstklas
Liesbeth

Muziek /
cultuurcoördinatie
Jetta Hulshoff

Gymnastiek
Leonie Dickhoff

Gymnastiek
René Uijtdewilligen

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

IB’er / MT lid
groep 6 t/m 8
Adjunct /
plaatsvervangend
directeur
Marloes Schimmer

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.

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.

Huishoudelijke zaken

Schoolmelk
U kunt uw kind aanmelden voor schoolmelk. Uw kind ontvangt dan
dagelijks een pakje melk tijdens de kleine pauze en/of tussen de
middag (dit is afhankelijk van uw abonnement).
Let op: na een vakantie is er de eerste 2 dagen GEEN
SCHOOLMELK. De betaling en aanmelding loopt via Campina.
U kunt uw kind aanmelden op de website www.schoolmelk.nl.

Wie jarig is mag trakteren

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. 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.

