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1. Planning van het schooljaar 2020-2021 

1.1  Vrije dagen 

 
Vakanties  

 
Vakantie 

herfstvakantie  vr.   25-10-2019 

kerstvakantie 

voorjaarsvakantie 

paasvakantie 

koningsdag 

meivakantie 

pinksteren  

zomervakantie 

eerste vakantiedag 

ma.  19-10-2020 

ma.  21-12-2020 

ma.  22-02-2021 

vr.    02-04-2021 

di.    27-04-2021 

ma.  03-05-2021 

ma.  24-05-2021 

ma.  19-07-2021 

laatste vakantiedag 

vr.   23-10-2020 

vr.   01-01-2021 

vr.   26-02-2021 

ma. 05-04-2021 

 

vr.  14-05-2021 

 

vr.   27-08-2021 

       
Studiedagen 
 
vrijdag  18 september 2020 

maandag  26 oktober 2020 

woensdag  11 november 2020 

maandag  25 januari 2021 

woensdag  17 maart 2021 

vrijdag  11 juni 2021 

 
Op deze studiedagen van de leerkrachten zijn alle kinderen VRIJ. 

 
 
 

 
 
Speciale dagen 
 
Hieronder vindt u data van speciale dagen die nu al bekend zijn.  
 
startgesprekken    14 tot en met 16 september 2020 

voorlichting over VO groep 7/8   dinsdag 6 oktober 2020 

33 van Soesterberg groep 8   dinsdag 17 november 2020 

sinterklaasfeest (middag vrij)   vrijdag 4 december 2020 

kerstetentje   woensdag 16 december 2020 

voorleesontbijt   woensdag 20 januari 2021 

rapportgesprekken   15 tot en met 19 februari 2021 

cito groep 8   20 tot en met 21 april 2021 

koningsspelen   vrijdag 23 april 2021 

schoolreis groep 1 t/m 8   maandag 14 juni 2021 

rapportgesprekken    21 juni tot en met 25 juni 2021 

sportdag   maandag 28 juni 2021 

afscheid van groep 8   dinsdagavond 13 juli 2021 

start zomervakantie(middag vrij)  vrijdag 16 juli 2021  

 
 
U ontvangt aan het eind van elke maand een maandkalender voor de 
volgende maand. Daarop staan alle activiteiten, uitstapjes en 
bijzondere dagen.  
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1.2  Verlofregeling 

Als u verlof aanvraagt voor een bezoek aan de dokter of de tandarts, 
dan willen wij graag dat u met de leerkracht overlegt over het tijdstip 
waarop dit het beste kan gebeuren. Dit kan natuurlijk alleen als het 
gaat om niet dringende bezoeken. 
 
Bijzondere gebeurtenis 
Indien u voor uw kind extra verlof wil, dan moet u dit altijd zo snel 
mogelijk schriftelijk aanvragen.  
Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor: 

 huwelijk van een familielid 

 verhuizing 

 ernstige ziekte in de familie  

 begrafenis 
 
 
Buitengewoon verlof 
Andere verzoeken voor extra verlof, bijvoorbeeld voor vakantie buiten 
de schoolvakanties of verlof wegens buitengewone omstandigheden, 
moet u minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk aanvragen.  
 
Tot 10 schooldagen vraagt u verlof aan bij de directeur.  
Als het gaat om meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar.  
Op school zijn formulieren aanwezig voor het aanvragen van 
buitengewoon verlof.  
 
Wij wijzen u erop dat verlof buiten de schoolvakanties aan strenge 
regels is gebonden. Verlof om eerder op vakantie te gaan is niet 
toegestaan.  

 
Directeuren zijn wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij 
de leerplichtambtenaar.  

 
 

 
 
 

Als u buiten de schoolvakanties op vakantie wil of vrij wil vragen kan 
dit alleen als: 

 u alleen buiten de schoolvakanties van uw werk vrij kan krijgen (u 
moet dan wel een werkgeversverklaring hebben). 

 dit maar één maal per jaar voorkomt. 

 dit geen verlenging van de vakantie is (u heeft recht op 2 weken 
vakantie met uw gezin per jaar). 

 dit niet langer dan 10 schooldagen is. 

 dit niet tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar plaatsvindt. 
 
 

Vakantieverlof mag niet worden gebruikt: 

 om een langere vakantie te hebben.  

 omdat de tickets gedurende de schoolvakanties al uitverkocht zijn. 

 om een goedkoper ticket te kopen. 

 omdat het tijdens de vakantie zo druk is. 

 om samen met een ander gezin te reizen. 
 
Let op: de leerplichtwet is aangescherpt. Bij overtreding kan niet 
alleen de ouder een boete krijgen, maar ook de school! 
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2. De schooltijden en dagindeling 

 

2.1  Schooltijden 

De schooltijden zijn als volgt: 
 

maandag    08.30-14.30 

dinsdag    08.30-14.30 

woensdag    08.30-12.15 

donderdag    08.30-14.30 

vrijdag     08.30-14.30 

 
* groep 1 t/m 4 is op vrijdagmiddag vrij (vanaf 12.00) 

 

Er is een continurooster. Dit betekent, dat alle kinderen op school hun 

lunch eten. De kinderen spelen tussen de middag een half uur buiten. 

Dit wordt begeleid door leerkrachten en vrijwilligers (ouders). 

 
De deuren gaan om 8.20 uur open. De kinderen mogen dan meteen 
naar binnen. Bij erg slecht weer gaan de deuren eerder open. 

 

2.2  Op tijd komen 

Het is belangrijk dat kinderen op tijd op school komen. Laatkomers 
storen de les en missen veel.  
  
 

 
 

 

2.3  Inloop bij de kleutergroepen 

In de groepen 1 en 2 mag u tot 8.40 uur in de klas blijven en samen 
met uw kind een boekje lezen.  

 

2.4  Ochtendpauze 

De ochtendpauze voor de groepen 3 t/m 8 is van 10.30-10.45 uur. 
In elke groep is er 's morgens de gelegenheid om iets te eten of te 
drinken. De kinderen mogen fruit, wat te drinken (geen prik) of 
eventueel 1 boterham meenemen.  

 

2.5  Dagen met afwijkende schooltijden 

Soms is het voor de organisatie van de activiteiten met de kinderen 
prettiger om andere schooltijden te hanteren. Dit kan het geval zijn bij 
de viering van Sinterklaas, Kerst en sportdag. Op bladzijde 2 vindt u 
de aangepaste schooltijden. 

 
Deze dagen worden altijd ruim van tevoren aan u doorgegeven. 
Mocht het in de loop van het schooljaar wenselijk blijken om van de 
normale schooltijden af te wijken, dan biedt de school, als ouders er 
niet in slagen zelf opvang te regelen, altijd opvang tot het einde van 
de normale lestijd. 

 
 



 
Bijlage schoolgids 2020-2021   de Egelantier  -  blad 5 

 

 
 
 

2.6  Ziekmelden 

Is uw kind ziek, dan moet u telefonisch contact met ons opnemen. 
Het is voor ons belangrijk om te horen wat er aan de hand is. We 
weten dan direct waarom uw kind niet op school komt. 

 
U kunt bellen:  

 ’s ochtends van 08.10 uur tot 08.30 uur      

 ’s middags van 12.00 uur tot 13.15 uur 
 
Het telefoonnummer is: 035 – 6099270 
 

Als u niet kunt bellen, kunt u ook een briefje meegeven aan een 
broertje of zusje of een buurkind.  
Als de school van u geen ziekmelding ontvangt, moet het verzuim 
worden geregistreerd als 'ongeoorloofd verzuim' en worden gemeld 
aan de leerplichtambtenaar. 
Mocht de school om welke reden dan ook niets van u horen, dan 
bellen wij u op.  
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3.  Team en directie 

3.1  De formatie van de Egelantier  

Het aantal leerlingen op 1 oktober is bepalend voor het aantal 
leerkrachten (formatieplaatsen) in het schooljaar daarna.  
Wij hebben de formatie dit jaar op de volgende manier ingezet: 

 

Onderbouw: 

groep 1/2:  

 Liesbeth Kiemeneij: ............................ ma + di + do 
 Marijke Moraal:................................... wo + vr  
 Annique van de Wijngaard:  ............... ma + di + wo + do + vr 

groep 3:  

 Gwendolyn Makkink:  ......................... ma + di 
 Johanne Pielage:  .............................. wo + do + vr  

groep 4:  

 Gerco Schakel: .................................. ma + di  
 Derya Mengi:  ..................................... wo + do + vr  

 

Bovenbouw: 

groep 5/6:  

 Esther Bouritius: ................................. ma + di + wo + do  
 Simone Gijben: .................................. vr  
 Aleida Benneker:  ............................... ma + di (ochtend)  
 Cindy Kieft:  ........................................ wo + do (ochtend) 

groep 7/8:  

 Ingrid Kosters:  ................................... ma + di 
 Anneke Janssen:  ............................... wo + do + vr  
 
 

 

 

Taalklas Nieuwkomers: 

 Janet Schutte:  ................................... di + wo + vr 
 Marijke Moraal:  .................................. do  
 Maud Maessen:  ................................. ma + di + wo + do + vr  

Schakelklas Taal: 

 Aleida Benneker:  ............................... di (mid) + do(mid) + vr (ocht) 
 Cindy Kieft:  ........................................ di (mid) + do(mid) + vr (ocht) 

Directeur: 

 Tjitske de Winne:  ............................... di + wo + vr   

Intern begeleider: 

 Melanie Blom:  .................................... di + wo   

Klassenassistent: 

 Carona van den Broek:  ...................... ma + di + do  

Extra ondersteuning: 

 Anneke Janssen:  ............................... ma (ochtend) 

 Cindy Kieft:  ........................................ di (ochtend) 

 Gerco Schakel:  .................................. wo + vr  

Administratief medewerkster: 

 Jolanda van Dommelen:  .................... di + do  

Conciërge: 

 Frans Evers:  ...................................... ma (ochtend) + do-middag  
   ............................................           (om de week) 
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3.2  Ziekte van leerkrachten 

Natuurlijk doen wij ons uiterste best het ziekteverzuim van 
leerkrachten zo klein mogelijk te houden, maar ook leerkrachten zijn 
wel eens ziek. 
Ter vervanging van een zieke leerkracht zijn er invalleerkrachten 
beschikbaar.  
Tegenwoordig is het vaak heel moeilijk om vervanging te regelen. Wij 
zoeken dan intern een oplossing voor het lesgeven aan een groep. 
Soms lukt dit echter niet. Dan kan het voorkomen dat de kinderen 
verdeeld worden over de andere groepen van de school. Kinderen 
worden nooit zonder overleg naar huis gestuurd. Bij hoge 
uitzondering kan het voorkomen, dat wij u vragen om uw kind de 
volgende dag thuis te houden.  
Als dit niet kan, zorgt de school altijd voor opvang van uw kind. 

 

4. Activiteiten voor de leerlingen 

 

4.1  Zwemonderwijs  

De leerlingen van groep 3 zullen weer op de maandag zwemles 
krijgen. Het vervoer moet door ouders geregeld en betaald worden. 
De kosten zijn € 35,- per jaar. 
Ouders van deze leerlingen ontvangen zo spoedig mogelijk hierover 
verdere informatie. 

 
Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zijn A-diploma haalt. Omdat 
het voor sommige kinderen niet haalbaar is in 1 jaar schoolzwemmen 
hun diploma te halen, raden wij u aan om uw kind ook particuliere 
zwemlessen te laten volgen. 
 

 
 
 

 
Soms zijn kinderen in een bepaalde periode bang. Bijvoorbeeld 
wanneer zij voor het eerst in het diepe bad gaan zwemmen. Zij 
moeten door juist wel mee te zwemmen even over hun angst heen 
komen. Zijn er echter problemen, bespreekt u deze dan met de 
groepsleerkracht, zodat zij dit met de zwemleraar kan bespreken. Als 
uw kind af mag zwemmen, krijgt u hierover bericht en mag u komen 
kijken. Ook zijn er af en toe kijklessen. Die staan vermeld op de 
maandkalender. 

 
Als uw kind vanwege medische redenen niet mee mag doen, dan 
moet u uw dokter vragen een briefje te schrijven.  

4.2  Gymnastiek 

De kinderen hebben op dinsdagochtend (groep 3 t/m 8) en op 
vrijdagmiddag (groep 5 t/m 8) gymnastiekles. Een vakleerkracht geeft 
de gymlessen.  
De kinderen gymmen in een korte broek en T-shirt met speciale 
gymschoenen. Zwarte zolen zijn niet toegestaan in de gymzaal. 
Wanneer uw kind niet mee mag doen aan de gymles of het 
schoolzwemmen, stellen we het op prijs dat u ons dat even laat weten 
via een telefoontje, of een briefje.  
De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of 
beschadiging van geld, dure spullen zoals sieraden, mobieltjes etc. 

4.2  Muziek, drama en naschoolse activiteiten 

Elke groep heeft muziekles van een vakdocent. Groep 1 tot en met 4 
om de week een half uur. De muzieklessen voor de bovenbouw 
worden d.m.v. workshops aangeboden. 
 
Op vrijdagochtend geeft de vakdocent drama-les aan de groepen 1 
tot en met 8. 
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4.3  Creacircuit en project 

Maandag en donderdagmiddag werken de leerlingen in de 
bovenbouw in een creacircuit. Tijdens het circuit werken de leerlingen 
in gemengde groepen aan een werkstuk of een bepaald thema. 
Hiervoor is soms hulp nodig van ouders. De Egelantier heeft elk jaar 
een groot project.     
  

4.4  Uitstapjes 

Een paar maal per jaar maken de kinderen van groep 1 t/m 8 een 
uitstapje. Bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, een kwekerij, de 
bibliotheek, een museum of een voorstelling. Meestal zijn hier geen 
kosten aan verbonden. Een enkele keer is er een uitstapje, waar wel 
een kleine bijdrage voor gevraagd wordt. Hier krijgt u tijdig bericht 
van. We zullen u dan ook vragen voor hulp bij het vervoer. 

 

4.5  Groepsdoorbrekend werken. 

Wij werken groepsdoorbrekend. 
Leerlingen zitten in een leeftijdsgroep maar kunnen met rekenen en 
taal in hun eigen niveaugroep werken. 
Zij kunnen bijvoorbeeld voor rekenen in niveau 4 zitten, maar voor 
taal in niveau 5 of anders om. 
Binnen deze niveaugroepen vindt nog steeds differentiatie plaats, 
maar de instructie sluit beter aan bij het niveau van het kind zodat zij 
succeservaringen op kunnen doen of extra uitdaging krijgen. Op deze 
manier kunnen nog alle leerlingen profiteren van onderwijs dat 
aansluit op hun niveau. 

 
 

 
 
 

 
 

4.6  Schoolreisje 

Eenmaal per jaar, meestal in juni, gaan we met de kinderen op 
schoolreis. De kosten van de entree en de bus, zijn per kind, 
ongeveer € 30,00  

 

5. Ouderbetrokkenheid en ouderbijdrage 

5.1  Medezeggenschapsraad  

De Medezeggenschapsraad bespreekt beleidstukken die van belang 
zijn voor het onderwijs op de school 
Hier kunnen ouders meepraten over het toekomstig beleid.  
De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten (Liesbeth 
Kiemeneij is aanspreekpunt) van de Egelantier. 

 

5.2  Ouderraad 

De ouderraad denkt mee en helpt bij het organiseren van allerlei 
evenementen en activiteiten. Denk aan Suikerfeest, Kerst, 
Sinterklaas, avondvierdaagse, en ouderavonden. Ook verricht de 
ouderraad hand- en spandiensten bij andere activiteiten zoals de 
musical, het eindproject en het voorleesontbijt. In de huidige 
ouderraad zijn 2 leerkrachten en 5 ouders vertegenwoordigd.  
De ouderraad vergadert zes keer per jaar ’s avonds.  
We kunnen altijd meer hulp gebruiken. Dus als u geïnteresseerd bent, 
kunt u contact opnemen met de contactpersoon, Janet Schutte, 035-
5880153. 
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5.3  Ouders in PBS-team 

PBS is de afkorting voor Positive Behaviour Support. Het is een 
geïntegreerde aanpak voor het creëren van een goed sociaal klimaat 
op school en voor het versterken van het gewenst gedrag binnen de 
groep. Het is geen kant en klare methode, wel een benadering met 
een aantal basale uitgangspunten.  
Een schoolbrede aanpak is niet voldoende. Een goede samenwerking 
met thuis is erg belangrijk. In het PBS-team zijn daarom ook ouders 
vertegenwoordigd. U kunt zich daar ook voor opgeven. Neemt u dan 
gerust contact op met Anneke Janssen.  

 

5.4  Andere activiteiten 

Het team heeft soms hulp nodig van ouders voor de begeleiding bij 
uitstapjes, bij het creablok, voor de schoonmaak of andere klussen. 
Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar ontvangt 
u een formulier waarop u in kunt vullen wat u voor de school wilt 
doen. 

 

5.5  Ouderbijdrage 

Uit de vrijwillige ouderbijdrage betaalt de ouderraad de kosten voor 
verschillende activiteiten, zoals Kinderboekenweek, Sinterklaas, 
Kerst, voorleesontbijt, Pasen, sportdag, uitstapjes, afscheid van groep 
8 en de musical/film.  

 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft 
geen vergoeding voor deze activiteiten, dus is de school afhankelijk 
van uw ouderbijdrage.  
Zonder deze bijdrage kunnen wij alle bovengenoemde leuke 
activiteiten voor uw kinderen niet organiseren.  
 
 

 
 
 
 

Het is belangrijk dat iedereen bijdraagt. 
 
De ouderbijdrage bedraagt voor een gezin: 

 1 kind   € 35, -- 

 2 kinderen   € 55, -- 

 3 kinderen of meer € 75, -- 
 

Let wel: u mag natuurlijk meer geven. Het komt allemaal ten goede 
van de kinderen. 
U ontvangt een betalingsverzoek of u kunt het bedrag zelf overmaken 
op de rekening van de ouderraad:      
 

NL46 RABO 01261 25 805 
t.n.v. St. de Wereldschool de Egelantier. 

Geef als kenmerk de namen van uw kinderen en de groep.  
 

Wist u dat u bij de Stichting leergeld bij een minimuminkomen een 
bijdrage kunt aanvragen voor schoolgaande kinderen om deze kosten 
te kunnen betalen? Voor één kind op de basisschool is dit bedrag 
€90,- (ouderbijdrage en schoolreis). 
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6. Klachtenregeling 

Hoe goed mensen ook hun best doen, toch ontstaan in elke 
samenwerking weleens misverstanden, irritaties of klachten. Dat kan 
ook bij ons op school voorkomen.  
In het algemeen zal een gesprek tussen een ouder en een leerkracht 
al veel kunnen betekenen. 
Het kan zijn dat bemoeienis van de directeur van de school gewenst 
of noodzakelijk is om tot een oplossing te komen. 
 
Het kan voorkomen dat uw klacht daarna toch niet naar uw 
tevredenheid is opgelost. 
In dat geval kunt u zich wenden tot het schoolbestuur.  
Hoe u dit moet doen, kunt u vragen aan onze contactpersoon op 
school: Melanie Blom (tevens intern begeleider) tel.:035-6099270 

 
Het schoolbestuur behandelt uw klacht serieus en objectief en 
probeert tot een oplossing te komen.  
Bent u daarna niet tevreden over de oplossing of het uitblijven van 
een oplossing, dan kunt u zich wenden tot een vertrouwenspersoon.  
Deze personen zijn niet in dienst van onze stichting en hebben een 
volledig onafhankelijke positie. De vertrouwenspersoon kan u verder 
helpen of de weg wijzen naar de landelijke klachtencommissie, 
waarbij alle scholen van de Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) 
zijn aangesloten. 

 
Voordat u zich tot de vertrouwenspersoon richt, dient u zich af te 
vragen welke type klacht u heeft. 
We onderscheiden twee soorten klachten: 

 Klachten die te maken hebben met de kwaliteit van de school 
en/of de medewerkers. Voor deze klachten moet u zich wenden 
tot onze vertrouwenspersoon: 
Mevr. Drs. Gon. Veltkamp 
Tel: 033-4729647/06-57098504 
E-mail: info@gonveltkamp.nl 

 
 

 
Mevr. Drs. Denise van der Jagt 
Tel: 0313-651291/06-20394990 
E-mail: info@primab.nl 
 

 Klachten die te maken hebben met machtsmisbruik onder of naar 
leerlingen. Hieronder verstaan we klachten over ongewenst 
gedrag (intimiderend gedrag en pesten) of ongewenste 
intimiteiten (ongewenst seksueel getint gedrag) of erger. Voor 
deze klachten kunt u zich wenden tot vertrouwenspersoon: 
Mevrouw Marijke v.d. Brink 
Hulpverlening Midden Gelderland 
Afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Tel: 08835555391 of 0631997281  
E-mail: marijke.van.den.brink@vggm.nl 

 
Klachten ongewenste intimiteiten medewerkers. Voor deze 
klachten kunt u zich wenden tot: 
ARBO-Unie 
Dhr. J. Landeweerd 
Tel: 06-52502426 
E-mail: jan.landeweerd@arbounie.nl 
Centraal landelijk telefoonnummer   088-2726026  
E-mailadres: vertrouwenspersoon@arbounie.nl 
 

 Klachtencommissie Onderwijsgeschillen  
Postbus 85191  
3508 AD  Utrecht 
Telefoon: 030-2809590  
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 
 

 Vertrouwensinspectie onderwijs  
De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 
telefoonnummer  
0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)  

mailto:info@gonveltkamp.nl
mailto:info@primab.nl
mailto:marijke.van.den.brink@vggm.nl
mailto:jan.landeweerd@arbounie.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
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 Adviespunt Kindermishandeling (AMK) algemeen nummer: 
0900- 1231230 (€ 0,05 per minuut) 

 
Voor meer informatie verwijzen we naar de Klachtenregeling van   
EEM-VALLEI Educatief,, die op school ter inzage ligt en tevens is te 
raadplegen op de website www.stev.nl 

 

7. Overige zaken 

7.1  Verzekeringen Aansprakelijkheid 

Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) is in haar functie van 
schoolbestuur verzekerd tegen calamiteiten.  
In het algemeen is het voor ouders noodzakelijk een goede wettelijk 
aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) af te sluiten. Dat kan 
een hoop moeilijkheden voorkomen. 
 
De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of 
beschadiging van geld, dure spullen zoals sieraden, mobieltjes etc.  
Mobiele telefoons mogen tijdens schooluren niet gebruikt worden. 
 

7.2   Gevonden voorwerpen  

Er wordt in en rond de school nogal eens iets gevonden of verloren 
aan tassen, kleding, gymspullen en dergelijke.  
De gevonden voorwerpen worden verzameld en u kunt bij de 
leerkrachten terecht als uw kind iets is kwijtgeraakt. Er is een doos 
met gevonden voorwerpen. Wat op de laatste schooldag niet 
opgehaald is, gaat naar een goed doel. 

 

 

7.3  Hoofdluis  

Wij raden ouders aan één keer per week hun kind(eren) op hoofdluis 
te controleren. Wanneer er een kind hoofdluis heeft, meldt dit dan bij 
de leerkracht, zodat wij melding kunnen doen dat er hoofdluis 
geconstateerd is. 
We geven dan een informatiebrief mee om de ouders erop te wijzen 
dat zij er alert op moeten zijn en geven informatie, waarop zij moeten 
letten. 
 

7.4  Resultaten van ons onderwijs 

Voor de resultaten van ons onderwijs verwijzen wij u graag naar : 
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/10330/Openbare-
basisschool-De-Egelantier/categorie/Resultaten 

8. Externe contacten 

 

8.1  Buitenschoolse opvang 

Binnen ons gebouw de Plantage is er ook een buitenschoolse 
opvang. De coördinatie van de buitenschoolse opvang (BSO) is in 
handen van BINK. (www.binkkinderopvang.nl) tel: 035-6834499. 
Het is belangrijk uw kind zo vroeg mogelijk in te schrijven, want er zijn 
wachtlijsten. De BSO is ook tijdens de schoolvakanties geopend.   
De Egelantier heeft een voorrangsregeling voor eigen leerlingen.  
Hier kunt u terecht voor inlichtingen en inschrijvingen: 
Inge Faassen 
Telefoonnummer: 035-6099277 of 06-30391814. 
 

 

http://www.stev.nl/
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/10330/Openbare-basisschool-De-Egelantier/categorie/Resultaten
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/10330/Openbare-basisschool-De-Egelantier/categorie/Resultaten
http://www.binkkinderopvang.nl/
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8.2  De GGD voor kinderen in het basisonderwijs 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden-Nederland 
werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van 
jeugdigen tot 19 jaar. 
Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, 
om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te  
sporen. Mochten er problemen gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD 
bij het bewandelen van de juiste weg. 
Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD 
verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleeg- 
kundige en een doktersassistente. 

 
Gezondheidsonderzoeken 
U krijgt van ons bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. 
De standaard preventieve onderzoeken vinden plaats op school. 
In principe is het eerste onderzoek in groep 2, daarna in groep 7. Na 
het onderzoek wordt u ouders schriftelijk geïnformeerd over de 
bevindingen.  
Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgcontact komt met een 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  
U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het 
spreekuur te komen. 

 
Spreekuur jeugdarts/ jeugdverpleegkundige 
De spreekuren vinden plaats in het wijkgebouw. Alle ouders en 
kinderen kunnen gebruik maken van het spreekuur. U kunt er terecht 
met vragen over de ontwikkeling of gezondheid van de kinderen of 
voor onderzoek of een gesprek.  
U kunt gebruik maken van het spreekuur, als: 

 U zelf vragen hebt over de ontwikkeling of gezondheid van uw 
kind. 

 Het consultatiebureau aangeeft dat onderzoek of een gesprek 
gewenst is. 
 

 
 
 

 De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een 
afspraak op het spreekuur voorstelt en dit doorgeeft aan de GGD. 

 Het onderzoek op school aanleiding geeft tot extra onderzoek of 
een gesprek. 
In het eerste geval maakt u zelf een afspraak.  

In de overige drie gevallen ontvangt u een uitnodiging van de GGD. 
 
 

Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen 
Heeft u een vraag over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind, 
dan kunt u ook op maandag t/m vrijdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur 
bellen naar een jeugdverpleegkundige of jeugdarts via 033 – 
4600046.  

 
Vaccinaties DTP en BMR 
In het jaar dat uw kind negen jaar wordt, krijgt u een oproep om uw 
kind te laten vaccineren. Kinderen krijgen twee vaccinaties. De dtp-
prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, 
mazelen en rodehond. 

 
Meer informatie: 
www.ggdmn.nl of mail naar jeugdgezondheidszorg@ggdmn.nl 

 
 

8.3  Jeugdteam Soest 

Kinderen verdienen een goede start, daar is iedereen het wel over 
eens. De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor 
vrijwel alle vormen van jeugdzorg (de wet spreekt van jeugdhulp). Dat 
wil zeggen zorgen dat het kind en het gezin de ondersteuning krijgen 
die nodig is. Dat kan het inschakelen van professionele organisaties 
betekenen, maar ook mensen op weg helpen om zelf of met hun 
netwerk tot een oplossing te komen. 

http://www.ggdmn.nl/
mailto:jgzamersfoort@ggdmn.nl
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Opvoedadviezen, preventie en jeugdgezondheidszorg (zoals 
consultatiebureaus en de schoolarts) waren al een gemeentelijke 
verantwoordelijkheid. Nu komen daar onder meer pleegzorg, verblijf 
in een jeugdinstelling, geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, 
ondersteuning van gehandicapte kinderen, reclassering en 
jeugdbescherming bij.  
De enige uitzondering vormt de hulp aan kinderen die de zwaarste 
vormen van – meestal langdurige – zorg nodig hebben. Die zorg gaat 
vallen onder de Wet langdurige zorg. 
 
Eén gezin, één plan 
Per gezin is er één vaste contactpersoon, de gezinscoach. Samen 
met u maakt de gezinscoach een plan van aanpak. Afhankelijk van de 
ernst van de situatie en van wat er nodig is om het gezin te helpen, 
wordt ondersteuning ingezet. Als er meerdere problemen zijn in een 
gezin, dan gaan we die in samenhang aanpakken. Zo willen we 
bereiken dat iedereen in en om het gezin goed samenwerkt in het 
belang van het kind. 
U kunt vooraf ook zelf al een plan opstellen, samen met familie, 
vrienden en anderen uit uw omgeving. Dit heet een 
familiegroepsplan. Wij betrekken dit plan vervolgens bij de 
behandeling van uw vraag en bij het komen tot een oplossing. 
Meer informatie over het familiegroepsplan vindt u op de website van 
de Rijksoverheid: Voor de jeugd    
 
Samenwerking 
De gemeente gaat ook actief de samenwerking aan met alle 
deskundigen die een rol spelen in de jeugdhulp. Naast professionals 
in de zorg is dat natuurlijk ook het onderwijs. Een goed contact met 
het onderwijs is van groot belang; op school worden immers 
problemen met een kind vaak vroegtijdig opgemerkt. Huisartsen, 
jeugdarts en medisch specialisten kunnen net als nu kinderen 
rechtstreeks doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. De gemeente 
is in zo’n geval geen extra bureaucratische schakel. Afstemming is  

 
 
 
natuurlijk wel van belang; daarover maken we op dit moment goede 
afspraken met de betrokkenen. 
 

8.4 Samenwerkingsverband De Eem 
De Egelantier is aangesloten bij het Samenwerkingsverband de Eem. 
Dit samenwerkingsverband bestaat uit basisscholen en scholen voor 
speciaal basisonderwijs in de regio. De scholen moeten ervoor 
zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een 
passend onderwijsaanbod krijgt. 
Ouders kunnen terecht bij:  
 
Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders.  
Telefonisch spreekuur/inloop: 
Maandagmiddag 13.30-16.00 uur 
Donderdagochtend 09.00-12.00 uur 
Telefoonnummer: 033-7601191 
E-mail: info@swvdeeem.nl 
Adres: Burgemeester de Beaufortweg 16 – Leusden 

 
 

8.4  Sponsoring 

Sponsoring is soms een middel om extra zaken te realiseren, om een 
meerwaarde te kunnen bieden.  

 
De Egelantier is echter wel terughoudend in de mate van sponsoring, 
en de soort sponsoring.  
De beste omschrijving van de soort sponsoring die wij hanteren is 
'soft sponsoring’. 
Het betreft dan bedrijven die geld voor activiteiten beschikbaar 
stellen, zonder expliciete voorwaarden voor tegenprestaties.  
Als er sponsoring heeft plaatsgevonden, volstaan we met 
mededelingen als: ‘met dank aan……’ of  ‘mede mogelijk gemaakt 
door…………’ 

http://www.voordejeugd.nl/actueel/nieuwsberichten/1526-factsheet-familiegroepsplan-nu-beschikbaar-ter-consultatie-bij-nji
mailto:info@swvdeeem.nl


 
Bijlage schoolgids 2020-2021   de Egelantier  -  blad 14 

 

 

 

8.5  Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Voor kinderen zijn sport en cultuur belangrijk. Goed voor hun 
gezondheid, ontplooiing van talenten, en belangrijk in de opvoeding.  

 
Echter lid worden van een sportvereniging en/of zwemlessen is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. 
Hetzelfde geldt voor muziekles of jeugdtheaterschool e.d. Soms is er 
geen of niet genoeg geld voor contributie, lesgeld of kleding. Om te 
voorkomen dat deze kinderen buiten spel komen te staan is er het 
Jeugdfonds cultuur in Soest. 
Het geeft kinderen van 6 tot en met 18 jaar de kans om te gaan 
sporten of aan cultuur te doen.  

 
Het werkt zo: het fonds betaalt de contributie of het lesgeld plus 
eventueel sport- of danskleding en -attributen.  

 
Ook het vergoeden van zwemlessen valt onder het Jeugdfonds 
Cultuur in Soest. Om een aanvraag voor één van beide fondsen te 
doen neemt u contact op met Juf Ingrid van de school.  

9. Nuttige adressen  

 
Locatie: de Egelantier 
Directeur: Mw. T. de Winne 
Smitsweg 311 
3765 CJ Soest -Tel. 035-6099270 
E-mail: info@bredeschoolsoest.nl 
www.bredeschoolsoest.nl 

 
 

 
 
 

 
 
MR 
Liesbeth Kiemeneij, tel. 035-6099270 
 
Stichting Eem-Vallei Educatief 
Mevrouw Karen Peters 
Amsterdamseweg 41 
3812 RP Amersfoort 
Tel.033-3031490 
E-mail: cvb@stev.nl 
 
Gemeente Soest -  afdeling SOW 
Raadhuisplein 1  
3762 AV Soest -Tel. 035-6093545 
 
Leerplichtambtenaar:  
Roos van Kouterik – Tel: 035-6093457 
 
Jeugdteam Soest 
Wijnanda Van Soeren  
Kantoordienst 06-15679054  
 
B.S.O. de Boomhut  
Tel. 035-6099277 
 
Peuterspeelzaal de Berenboot 
Smitsweg 40  
Tel. 035-6030414 
 

mailto:info@bredeschoolsoest.nl
http://www.bredeschoolsoest.nl/
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Gezinscoach Jeugdteam  
Afdeling Dienstverlening 
Raadhuisplein 1 
Postbus 2000, 3760 CA Soest 
0642621687 
+31 35 6093478 
L.Wansink@soest.nl 
Liesbeth Wansink 
Nieuweweg 14 
3765GD Soest 
Tel.:033-4692400 
 
SWV de Eem 
Burg. de Beaufortweg 16 
3833AG Leusden 
Tel. 033-7601191 
info@swvdeeem.nl 
www.swvdeeem.nl 
Spreekuur: ma. 13.30-16.00/do.  09.00-12.00 

 
Veilig thuis Utrecht 
Postbus 13060 
3507 LB Utrecht 
Tel. 0800 2000 
Website: www.samen-veilig.nl/veilig-thuis-utrecht 

 
Samen Veilig Midden Nederland (voormalig bureau Jeugdzorg) 
Tiberdreef 8 
3561 GG Utrecht 
Tel. 030-2427800 

 
Opvoedtelefoon  
0900-8212205 

 
 
 
 

GG & GD Eemland 
Zonnehof 10 
3811 ND  Amersfoort - Tel. 033-4600046 
 
Schoolarts  
Tel. 033-4618100 
 
Rijksinspectiekantoor Utrecht 
Postbus 2730 
3500 GS  Utrecht - Tel. 088 6696000 
 
Stichting Balans 
Postbus 250 
3760 AG Soest - Tel. 035-6099255 
Email : info@stichtingbalans.nl 
 
Idea Cultureel Centrum 
Willaertstraat 49, 
3766 CP Soest - Tel. 035-6095829 
 
Openbare Bibliotheek Soest 
Willaertstraat 49, 
3766 CP Soest - Tel. 035-6095811 
Kinderboerderij de Veenweide 
Vedelaarpad 53 
3766 CM  Soest - Tel. 035-6018136 
 
Speel – O Theek 
Vedelaarpad 53 
3766 CM Soest – Tel. 035-608136 
Geopend: maandag, woensdag: 10.00 – 11.30 uur. 
Vrijdag 13.30 – 15.00 uur. 
Voor kinderen van o t/m 8 jaar. 

mailto:L.Wansink@soest.nl
mailto:info@swvdeeem.nl
http://www.samen-veilig.nl/veilig-thuis-utrecht
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Jeugdsportfonds Soest 
Jorrit Hansen (consulent Jeugdsportfonds provincie Utrecht) 
E jorrit.hansen@jeugdsportfonds.nl 
T 030 - 751 38 61 (woensdag vrij) 
 
Marlon van Zal, beleidsadviseur sport 
E zalm@soest.nl  
T 035-6093216 
 
Jeugdcultuurfonds Soest: 
Mevrouw I. Drexhage  
035 609 34 97, 
E: i.drexhage@soest.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:jorrit.hansen@jeugdsportfonds.nl
mailto:zalm@soest.nl

