Schoolgrootte
De Goudakker gaat in het schooljaar 2017- 2018 van start met 135 leerlingen.
De leerlingen zijn verdeeld over 7 stamgroepen; een aantal dagdelen is er ook een
schakelgroep.

Schooltijden
De schooltijden voor groep 1 /2 zijn op maandag, dinsdag en donderdag van:
08.30 uur tot 12.00 uur
13.00 uur tot 15.00 uur
Op woensdag en vrijdag is de schooltijd van 8.30 uur tot 12.00 uur.
De schooltijden voor groep 3 t /m 8 zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van:
08.30 uur tot 12.00 uur
13.00 uur tot 15.00 uur
Op woensdag is de schooltijd van 08.30 uur tot 12.00 uur.
We werken altijd met een eerste en tweede bel.
De eerste bel gaat om 08.20 uur en in de middag om 12.55 uur. De kinderen mogen dan al
naar binnen. De tweede bel gaat om 08.30 uur en 13.00 uur. Dat is het teken dat de lessen
beginnen.

Wie werken in de school?
Leerkrachten
Ellen Binken
Anu Dekker
Ciska van Dreumel
Debbie Egging
Eva van Essen (coördinator onderbouw)
Edith de Jong
Carolien de Lange
Wim van Loon
Marieke van Mourik
Valeska Oppedijk
Sandra Roozendaal
Esther Tel
Monique van Vliet (coördinator bovenbouw)
Intern Begeleider
Marianne van Rijn
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Directie
Anneke van den Berg
Peuterspeelzaalleidsters
Tineke de Jong
Rosita Plinck
Administratie
Annet van den Bovenkamp
Schoonmaak
Ron van Werkhoven
Schoonmaakbedrijf Heuvelman

Groepsindeling/bezetting
groep 1 / 2
groep 1 / 2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6 / 7
groep 6 A
groep 7 / 8

: Ellen Binken en Anu Dekker
: Sandra Roozendaal en Edith de Jong
: Marianne van Rijn en Eva van Essen
: Esther Tel en Debbie Egging
: Ciska van Dreumel en Carolien de Lange
: Marieke van Mourik en Valeska Oppedijk
: Wim van Loon
: Monique van Vliet

Gymrooster
dinsdag

Groep 8
Groep 6/7
woensdag Groep 3 *
Groep 4 *
Groep 5 *
Groep 6/7 *
donderdag Groep 4
Groep 5
Groep 3

Zaal G. Leeustraat
Veld
Zaal G. Leeustraat
Zaal G. Leeustraat
Zaal G. Leeustraat
Zaal G. Leeustraat
Zaal Snoystraat
Zaal Snoystraat
Veld

08.30 – 11.00
14.00 – 15.00
08.45 – 09.30
09.30 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 12.00
13.30 – 14.15
14.15 – 15.00
14.30 – 15.00

*met gymdocent

Vakantierooster 2017- 2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017
vrijdag 22 december 2017 t/m 5 januari 2018
26 februari 2018 t/m 2 maart 2018
30 maart 2018 t/m 2 april 2018
vrijdag 27 april 2018 t/m 11mei 2018
21 mei 2018
16 juli 2018 t/m 24 augustus 2018
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Studiedagen en extra vrije middagen voor schooljaar 2017-2018
Vrijdag 15 september 2017
Woensdag 4 oktober 2017
Donderdag 21 december 2017
Maandag 12 februari 2018
Vrijdag 23 februari 2018
Donderdag 29 maart 2018
Vrijdag 20 april 2018
Donderdag 26 april 2018
Dinsdag 5 juni 2018
Maandag 25 juni 2018
Vrijdag 13 juli 2018

Studiedag
Studiedag
Middag vrij i.v.m. kerstdiner
Studiedag
Continurooster tot 14.00 uur i.v.m. juffendag
Kleuters tot 12.00 uur (begin voorjaarsvakantie)
Continurooster tot 14.00 uur (begin paasvakantie)
Continurooster tot 14.00 uur i.v.m. Koningsspelen
Kleuters tot 12.00 uur
Studiedag
Kleuterfeest, kleuters tot 14.00 uur
Studiedag
Middag vrij, start zomervakantie

Maatregelen ter voorkoming van lesuitval
Het komt voor dat een leerkracht afwezig is als gevolg van ziekte of een calamiteit. We
proberen dan opvang te vinden voor de groep. In eerste instantie zal het RTC (Regionaal
Transfer Centrum) ingeschakeld worden. Dit is een vervangingspool waar de stichting bij
aangesloten is. Tweede stap is intern een oplossing zoeken bij ambulante of ondersteunende
collega’s.
Een laatste stap is het naar huis sturen van een groep.
Als we een groep naar huis sturen, is dat nooit onverwacht. Ouders worden hiervan tevoren
op de hoogte gebracht. Er bestaat altijd de mogelijkheid om kinderen naar school te sturen
als er thuis geen opvang mogelijk is. We vangen het kind dan op in een andere groep.

Tropenrooster
Het is een zeldzaamheid en toch komt het wel eens voor dat de temperaturen in Nederland
oplopen tot een tropisch niveau. Zeker wanneer een aantal dagen achter elkaar dergelijke
hoge temperaturen te verwachten zijn, is het niet wenselijk om kinderen zo lang op school
te laten.
Vanuit de school willen we dan een “tropenrooster”in kunnen stellen.
Bij een tropenrooster beginnen de kinderen eerder en zijn vervolgens eerder uit. Als opvang
thuis niet mogelijk is, is school verplicht om de kinderen op school op te vangen gedurende
de reguliere schooltijden.
Een periode van tropisch weer zien we met redelijke zekerheid tevoren aankomen. Derhalve
zullen we vanuit de school ouders ook op tijd laten weten of, wanneer en hoe lang we een
tropenrooster gaan invoeren.
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Samenstelling Medezeggenschapsraad
Namens personeel
Monique van Vliet
Debbie Egging
Ellen Binken

Voorzitter

Namens ouders
Mirjam Blok
Francis Kraan
Ineke Hammann

Secretaris

Samenstelling Oudervereniging
Naam
Natasja Jansen-Heuvelman
Ingrid Epping
Jubbe Muller
Gertrude van Oort
Valancy Ernst
Lavinia James
Nel van den Hoonaard
Denise van den Beld

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Naam
Nico van den Beld
Ilkay Akdogan
Marta van Vliet
Nikki Saueressig
José de Jong

Functie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

or.degoudakker@degroeiling.nl

Contributie Oudervereniging
Alle ouders betalen een contributie voor de oudervereniging. Hiermee worden allerlei niet
door de overheid gesubsidieerde schoolactiviteiten betaald. U kunt dan denken aan het
sinterklaasfeest, excursies, schoolreis, kleuterfeest, festiviteiten en bezoeken aan de
leszolder van de kinderboerderij etc.
De contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld en bedraagt
momenteel € 47,50 per kind per schooljaar. U ontvangt in het begin van schooljaar een brief
van de penningmeester met het verzoek tot betaling. Het bestuur van de OV beheert de
ouderbijdragen en legt hiervoor verantwoording af aan de ouders op de algemene
ledenvergadering (11 september 2017).
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Wanneer ouders echter besluiten niet te
betalen, zullen hun kinderen niet aan alle activiteiten die de Oudervereniging betaalt mee
kunnen doen. Denk hierbij aan het kleuterfeest, excursies, schoolreis e.d. Gaat uw kind niet
mee, dan is uw kind wel verplicht om naar school te komen. Er zal dan voor vervangende les
worden gezorgd.
Wanneer een betalingsregeling gewenst is, kunt u hierover in gesprek gaan met de
penningmeester van de oudervereniging of de directie.
Voor het kamp van groep 8 (niet facultatief) wordt een aanvullende bijdrage gevraagd
tijdens het laatste schooljaar.
Het rekeningnummer van de oudervereniging is:
NL47INGB0002078563 ten name van oudervereniging de Goudakker.
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Peuterspeelzaal “Goudrakkers”
Kinderen die naar een peuterspeelzaal gaan, worden spelenderwijs
voorbereid op de basisschool. Zij spelen met leeftijdsgenootjes en oefenen
sociale vaardigheden. Zo leren ze alvast kinderen kennen waarmee ze straks
wellicht naar school gaan. Alle kinderen tussen 2 en 4 jaar zijn van harte
welkom!
Wilt u meer informatie over de peuterspeelzaal, neem dan contact op met de afdeling
Planning & Plaatsing van Quadrant: 0182 – 689 896 of info@quadrantkindercentra.nl .
Meer informatie vindt u ook op www.quadrantkindercentra .
Hier kunt u uw dreumes of peuter eventueel ook inschrijven.

Buitenschoolse opvang voor Basisschool de Goudakker
De Goudakker heeft voor de opvang buiten de schooltijden een overeenkomst met
Quadrant Kindercentra. Samen spannen wij ons in om zo goed mogelijk de vraag naar
opvang te beantwoorden en streven er naar om een passend aanbod te kunnen doen. Een
ruimte binnen het eigen schoolgebouw heeft de voorkeur. In samenwerking met de
Westerschool zijn we 3 jaar geleden gestart met een buitenschoolse opvang locatie in de
aula van de Westerschool. Daar kunt u ons vinden op maandag, dinsdag en
donderdagmiddag. In de ochtenden van 7.00 – 8.30 uur, op woensdagmiddag, vrijdagmiddag
en in de vakanties bieden wij de naschoolse opvang aan in Westervriend dependance in
Kindercentrum de Petteflet. Onze pedagogisch medewerkers halen de kinderen uit school en
lopen naar de bso. Voor een rondleiding of vragen kunt BSO de Westervriend bereiken via
telefoonnummer 06 81157641.
Waarom buitenschoolse opvang?
De tijd na school is erg waardevol. Juist door samen te spelen, samen niets doen, knutselen,
samen onenigheden oplossen, stoeien en alles wat je doet als je niet op school bent, word je
groot. En door al die dingen samen te doen, ontdek je nog meer. Quadrant biedt naast
naschoolse opvang (uit school – 18.30 uur) ook voorschoolse opvang (van 7.00 uur tot
aanvang school) op alle ochtenden (met uitzondering van de woensdagmorgen) en
vakantieopvang (van 7.30 – 18.30 uur). Vakantieopvang is ook los aan te vragen.
Quadrant Kindercentra is een stichting die al jaren kwalitatief goede kinderopvang in Gouda
biedt met het motto: ´samen voor het kind´. Samen met ouders en verzorgers willen wij een
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Als maatschappelijke onderneming werkt
Quadrant veelvuldig samen met andere organisaties die actief zijn in de jeugdsector.
Hierdoor is onder andere het activiteitenaanbod divers en uitdagend.
Heeft u behoefte aan buitenschoolse opvang?
Schrijf uw kind in via de website van Quadrant: www.quadrantkindercentra.nl of neem
contact op met afdeling Planning & Plaatsing via 0182 -689 896 voor meer informatie.
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Overblijven
Op school bestaat een overblijfmogelijkheid. Het overblijven wordt georganiseerd door
Kinderstralen. Het overblijven is voor alle kinderen mogelijk.
De kinderen lunchen in het eigen lokaal onder toezicht van een medewerker van
Kinderstralen.
Vanaf 12.15 uur gaan de kinderen naar buiten of spelen binnen onder toezicht van de
medewerkers van Kinderstralen. Vanaf 12.45 uur wordt het toezicht op het schoolplein door
de leerkrachten overgenomen van de medewerkers van Kinderstralen.
Voor het overblijven wordt gewerkt met een strippenkaart.
De tarieven van de strippenkaarten zijn voor het schooljaar 2017-2018:
- incidenteel overblijven
€ 2,50
- een kaart met 10 strippen € 22,50
De strippenkaarten zijn geldig zolang het kind op de Goudakker zit en dienen voorafgaand
aan het overblijven aangeschaft te worden.
De coördinator voor het overblijven is Carola Eversen.
De verkoop van strippenkaarten en aanmelden van incidenteel overblijven, kan bij de
administratie.
Betalingen kunnen bij voorkeur gedaan worden op rekeningnummer
NL42ABNA57.26.84.991 ten name van De Goudakker.

Hoofdluispreventie
Ook bij ons op school worden we zo nu en dan geplaagd door de hoofdluis. Om dit probleem
zoveel mogelijk te voorkomen, vindt er bij alle leerlingen van de school na een vakantie een
controle plaats op hoofdluis. De controle wordt gedaan door de ouders die zich opgegeven
hebben voor het ‘hoofdluis ouder project’. Zij werken volgens een vast protocol, ontwikkeld
door de GGD Gouda. In dit protocol staan vaste richtlijnen voor het bewaken van de privacy
en hygiëne. Als er tijdens de controle hoofdluis bij uw kind wordt geconstateerd, krijgt u
hiervan telefonisch of via een brief bericht. Wij verwachten van u dat u naar aanleiding
hiervan de juiste actie onderneemt.
Een middel in de strijd tegen hoofdluis is de luizencape/zak. De luizencape/zak is verplicht
voor alle leerlingen van onze school. Bij de administratie kunt u voor € 3,00 een luizenzak
aanschaffen.

Huishoudelijke zaken
Traktaties
Bij verjaardagen is het een goede gewoonte de kinderen van de eigen groep te trakteren. Dit
is niet verplicht. Om gezondheidsredenen is het delen van worst, kaas, fruit e.d. aan te
bevelen. We stellen het op prijs om de traktaties klein te houden. Leuke ideeën voor
traktaties vindt u op internet.
Als uw kind niet met alle traktaties mee mag doen, kunt u dit aan de leerkracht van uw kind
doorgeven.
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Het is leuk om voor een feestje klasgenoten uit te nodigen. Denk ook eens aan iemand, die
nog nooit uitgenodigd is. Om teleurstellingen te voorkomen, bevelen we de ouders aan om
de uitnodigingen na schooltijd uit te delen.

Fruit
Alle kinderen kunnen ’s morgens melk of fruit of een ‘gezond tussendoortje’ meebrengen
voor de ochtendpauze. Het is niet de bedoeling dat de kinderen uitgebreid een maaltijd gaan
gebruiken.
Op woensdag is het ‘gruitdag’. Alle kinderen nemen die dag een stuk fruit of groente mee
om in de pauze op te eten.

Schoolbenodigdheden
Materiaal

1-2

3

Potlood rood & grijs

School

Gum

School

Leerling

Schaar

School

Leerling

Plakstift

School

Leerling

Puntenslijper

School

Leerling

Liniaal

School

Leerling

4

Plastic map om huiswerk mee te nemen

7

8

Leerling
School

Leerling

Stiften

Leerling

Vulpen

School

Multomap 23-rings

Leerling

Tabbladen

Leerling

Multoblaadjes

6

Leerling

Etui
Kleurpotloden

5

School

USB stick vanaf 4gb
Rekenmachine

Leerling
School

Agenda

Leerling

Oortjes voor I-pad

Leerling

Passer

Leerling

Geodriehoek

Leerling

De kinderen van groep 3 t/m 8 raden we sterk aan enkele schoolbenodigdheden zelf aan te
schaffen, zie lijst hierboven. De kinderen krijgen eenmalig een vulpen van school. Een
nieuwe kan via school worden aangeschaft voor € 5,00. Vanaf groep 5 dienen de kinderen
ook in het bezit te zijn van een USB stick. Vanaf groep 7 leren de kinderen omgaan met een
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agenda. Voor de rekenmethode is gezocht naar een rekenmachine die goed bij de methode
past. Er is gekozen om voor alle leerlingen dezelfde, kwalitatief goede machine aan te
schaffen wat de instructie in de groep vereenvoudigt. Kinderen in groep 6 krijgen eenmalig
een goede rekenmachine van school. Als deze stuk gaat, kan er op school een nieuwe
aangeschaft worden voor € 13,50.
Boeken van school moeten in een stevige tas vervoerd worden.

Ziekte, doktersbezoek en schoolverzuim
Ziekmeldingen kunt u tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch aan de school doorgeven op
telefoonnummer 0182 - 515 657.
Indien uw kind wegens ziekte of om andere gegronde redenen niet op school kan komen,
bent u verplicht zo spoedig mogelijk de school hiervan op de hoogte te stellen d.m.v. een
telefoontje of briefje.
Komt de leerling 3 x te laat dan wordt er contact opgenomen met de ouders, bij 6 x te laat
volgt er een gesprek met de directie en bij 9 x te laat wordt dit gemeld bij de
leerplichtambtenaar.

Pleinwacht
Vanaf 08.15 uur tot de eerste bel en vanaf 12.45 uur tot de eerste bel zijn leerkrachten
buiten om toezicht te houden.

1e en 2e bel
We werken altijd met een eerste en tweede bel.
De eerste bel gaat om 08.20 uur. De kinderen mogen naar hun klas gebracht worden.
De ouders van de groepen 1 t/m 3 mogen met hun kind de klas in. Als om 08.30 uur de
tweede bel gaat, gaat de deur van de klas dicht en wordt er gestart met de lessen. De ouders
van de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 nemen op de gang afscheid van hun kind. Als u een
mededeling voor de leerkracht heeft, dan kunt u dat opschrijven in het mededelingenschriftje dat op de gang ligt of u kunt dit even heel kort melden bij de leerkracht.
’s Middags gaan de deuren om 12.55 uur open. De ouders van de leerlingen van de groepen
4 t/m 8 gaan nu niet mee naar binnen. Ouders van de groepen 1 t/m 3 mogen wel naar
binnen, maar nemen op de gang afscheid van hun kind.
Mocht u bij uitzondering een keer na de tweede bel binnenkomen, neem dan rustig op de
gang afscheid van uw kind, zodat de les niet verstoord wordt.
Van 15.00 tot 15.15 uur is er gelegenheid om even met uw kind in de klas te kijken naar het
gemaakte werk van de afgelopen dagen.
Als u de leerkracht van uw kind uitgebreider wilt spreken, maak dan een afspraak met de
desbetreffende leerkracht. U kunt dit doen middels het mededelingenschriftje of via de
email. De emailadressen vindt u op de site van de school.
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Nieuwsbrief ouders
Elke 2 weken verschijnt er een nieuwsbrief. In deze brief wordt informatie gegeven over
allerlei schoolaangelegenheden en buitenschoolse activiteiten. Ook andere publicaties met
allerhande informatie wordt uitgereikt.
De nieuwsbrief vindt u op de site van de school: www.goudakker.nl.
Als u de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden bij de administratie.

Contactpersonen
Interne contactpersonen / Schoolcontactpersonen
De Goudakker
Marianne van Rijn
Valeska Oppedijk
Externe contactpersonen
GGD Hollands Midden
externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl

0182 – 515 657
0182 – 515 657

088 308 33 42

Inspectie

De vertrouwensinspecteur 0900 – 111 3111

De Groeiling

Mevr. E. van Elderen

0182 – 670 051

Adressen
School
De Goudakker
Reigerstraat 37
2802 EM Gouda
0182 515657

Stichting
De Groeiling
Aalberseplein 5
2805 EG Gouda
0182 670051

De Brede School
Eerste E.J. Potgieterstraat 21
2802 LD Gouda
0182 672065

De Biep
Reigerstraat 37
2802 EM Gouda
Openingsuren van De Biep:
Maandag
15.00 u – 17.00 uur
Woensdag
14.00 u – 16.30 uur
Vrijdag
15.00 u – 17.00 uur
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