
 
 
 
 
 

 
 

Bijlage bij de schoolgids 2019-2020 
 
De school 
Gegevens van de school 
Openbare basisschool De Meent  
Ommerenveldseweg 17 
4032 NA Ommeren 
tel. 0344 – 601937   
e-mail:  info.demeent@basisburen.nl website:  www.basisschooldemeent.nl 
  
Het team van de Meent 
 

taak naam email adres aanwezig 

locatieleider/ 
leerkracht 

Miriam Derksen miriam.derksen@basisburen.nl di 
do gr 5-6 
vr gr 7-8 

meerscholen directeur Gerrie Amperse  
06 10749187 

gerrie.amperse@basisburen.nl wo 
 

leerkracht 1-2 Karin Wi�eman karin.wi�eman@basisburen.nl  ma-di 

 Stephanie Kersten stephanie.kersten@basisburen.nl wo-do-vr 

leerkracht 3-4 Natasja Middelkoop natasja.middelkoop@basisburen.nl ma t/m v r 

leerkracht 5-6 Karlijn de Noord  
 

karlijn.de.noord@basisburen.nl  ma-di-wo-vr 

leerkracht 7-8 Peter Moerenhout peter.moerenhout@basisburen.nl  ma t/m do 

intern begeleider 
 

Brenda van Beest brenda.van.beest@basisburen.nl di (twee uur) 
do (om de week) 
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Overige medewerkers 
Levensbeschouwing: Gerda van Ommeren(op vrijwillige basis)  
Onderwijsondersteunende taken: Corrie Hobé (op vrijwillige basis) 
Logopedie : Gaby Rookus  (tel: 0344 -698700  GGD Rivierenland) 
    
Vertrouwenspersoon :  
Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111, voor klachten over seksueel misbruik, seksuele 
in�mida�e, erns�g fysiek of geestelijk geweld. 
 
Landelijke klachtencommissie 
Op onze school geldt de Klachtenregeling Openbaar Onderwijs gemeente Buren. Kleine klachten en 
probleempjes worden op schoolniveau besproken met de schoolleider of de groepsleerkracht. Als het 
probleem niet bespreekbaar blijkt te zijn of als er geen bevredigende oplossing mogelijk lijkt, kunt u een 
gesprek aanvragen met de contactpersoon Klachtenregeling. Natasja Middelkoop vervult deze func�e op onze 
school. Zij kan dan adviseren welke stappen er verder moeten worden genomen.  
 
Het adres van de Landelijke Klachtencommissie is: 
Postbus 162 
3440 AD Woerden  
(telefoon 0348-405245) 

 
Algemeen directeur 
Mark van der Pol 
BasisBuren 
De Wetering 3 
4021 VZ Maurik 
Tel.: 0344 691177  
Fax: 0344 689966 
 
Inspectie Basisonderwijs ( R.I.K. Utrecht) 
Tel : 030-6690600 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht  
 
Integrale JeugdGezondheidsZorg (JGZ)  
De jeugdgezondheidszorg op de basisschool 
Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg(JGZ) van GGD Gelderland Zuid de 
ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen �jdens de schoolperiode. Bij de afdeling JGZ werken jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, logopedisten en een psycholoog. 
 
Logopedische screening 
Alle kinderen worden door de logopedist gezien als ze 5 jaar zijn. De ouders van de betreffende kleuters krijgen 
van te voren bericht. De logopedist beoordeelt de spraak, de taal, de stem, het mondgedrag en of het kind 
goed hoort en luistert. Na dit onderzoek informeert de logopedist de ouders en de leerkracht over het resultaat 
en of verdere logopedische hulp gewenst is. 
 
Gezondheidsonderzoeken  
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek. De 
doktersassistente kijkt of het kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Het kind hoe� zich voor het onderzoek 
niet uit te kleden. Als er sprake is van overgewicht wordt de bloeddruk gemeten. Voorafgaand aan het 
onderzoek bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de kinderen met de leerkracht. Ouders krijgen een 
brief met informa�e, twee vragenlijsten om in te vullen en de folder ‘Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken op 
de basisschool’. De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te 
bereiden. Ouders kunnen op eigen verzoek bij de screening aanwezig zijn, maar moeten hier dan zelf een 
afspraak voor maken via de planning (088) 144 74 00 (ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.00 uur) of via 
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl . De doktersassistente controleert alle 7-8 jarige kinderen 
op lengte en gewicht. Ook hiervan krijgen ouders bericht als hun kind aan de beurt is. 
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Spreekuur op school  
Als uit het onderzoek van de doktersassistente blijkt dat een kind extra aandacht nodig hee�, ontvangen de 
ouders een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit spreekuur 
is er voldoende �jd voor extra onderzoek en het bespreken van vragen en zorgen. 
Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het spreekuur. Bijvoorbeeld als de ouder vragen hee�, 
twijfelt of het kind goed groeit of als er zorgen zijn op school of thuis. 
Een afspraak maken kan via (088) 14474 00 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur) of via 
planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het spreekuur vindt plaats op school. 
 
Vaccinaties  
In het kalenderjaar dat het kind 9 jaar wordt, ontvangt het   kind automa�sch een oproep voor twee prikken 
(vaccina�es): één tegen Di�erie, Tetanus en Polio (DTP) en één   tegen Bof, Mazelen en Rode Hond (BMR). Op 
12-jarige   lee�ijd ontvangen de meisjes een uitnodiging voor een   vaccina�e tegen baarmoederhalskanker 
(HPV). 
 
Nieuwsbrief 
Elke maand ontvangt u per e-mail de nieuwsbrief, waarin actuele informa�e staat met betrekking tot de school. 
Deze nieuwsbrief is ook te lezen op de website  www.basisschooldemeent.nl . Hier vindt u ook informa�e die 
niet in de nieuwsbrief staat. 
 
Vakantierooster 2019-2020 

 
Vakanties Periode Dagen 
Herfstvakan�e 21-10 t/m 25-10 ma t/m vr 
Kerstvakan�e 23-12 t/m 03-01 ma t/m vr 
Voorjaarsvakan�e 24-02 t/m 01-03 ma t/m vr 
Goede vrijdag/Pasen 10-04 t/m 13-04 vrij en ma 
Meivakan�e 27-04 t/m 08-05 ma t/m vr 
Hemelvaart 21-05 t/m 22-05 do en vrij 
Studiedag BB 29-05 vrij 
Pinksteren 01-06 ma 
Zomervakan�e 18-07 t/m 30-08 ma t/m vr 
 
Extra studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn:  
maandag 28-10-2019,  
vrijdag 21-2-2020  
maandag 29-6-2020 
vrijdag 17-7-2020 
 
Dagen waarop we een con�nurooster houden, waarbij dus alle leerlingen op school eten en om 14.15 uur vrij 
zijn: donderdag 5/12 (sint), 19/12 (kerst), do 9/4 (paasviering), do 16/7 (laatste schooldag) 
Verdere bijzonderheden/ac�viteitenplanning vindt u op de jaarkalender 2019-2020. 
 
Ziekte, verzuim en verlof 
Ziekmelding 
Mocht uw kind verhinderd zijn om naar school te komen, laat dit dan vóór school�jd weten. Als uw kind niet 
op school is en we hebben geen bericht van verhindering gekregen dan neemt de leerkracht om circa 9.00 uur 
contact met u op. 
 
Verlof buiten de vakantie 
Leerlingen zijn leerplich�g en vallen dus onder de leerplichtwet. Het is aan de directeur van de school, in 
samenwerking met de leerplichtambtenaar, om er op toe te zien dat die wet ook wordt nageleefd. Er is al�jd 
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een aantal omstandigheden waaronder toestemming gegeven kan worden de school te verzuimen. 
 
Extra verzuim is alleen mogelijk bij: 
1. huwelijk binnen de familie 
2. een sterfgeval binnen de familie 
3. geboorte of adop�e binnen het gezin 
4. het bijwonen van een ambtsjubileum binnen de familie 
5. het bijwonen van een huwelijksjubileum binnen de familie 
6. erns�ge ziekte binnen het gezin 
7. andere gewich�ge omstandigheden 
 
In alle gevallen - punt 1 t/m 7 - moet er gebruik gemaakt worden van een aanvraagformulier dat op school 
aanwezig is, of te vinden op onze website. Extra verlof moet ruim van tevoren aangevraagd worden, 
noodgevallen uitgezonderd .  Leerlingen   die onterecht ziek gemeld worden, moeten door de directeur aan de 
leerplichtambtenaar doorgegeven worden. 
 
Extra vakantieverlof 
In de leerplichtwet is het verlof in verband met vakan�e geregeld in ar�kel 13a. Vakan�e is op zich geen reden 
om verlof te geven buiten de reguliere schoolvakan�es, ook al is deze vakan�e buiten het hoogseizoen 
goedkoper of minder druk. De enige reden om vakan�everlof buiten de reguliere schoolvakan�es te verlenen 
is, dat de leerling door het specifieke beroep van de ouders, zonder dit verlof in de reguliere vakan�e niet op 
vakan�e kan gaan. Er is dan sprake van een compensa�e van de  zomervakantie , die slechts  voorafgaand  aan 
de zomervakan�e gerealiseerd mag worden. Bovendien moeten de ouders kunnen aantonen dat zij om 
redenen van hun beroep niet in de reguliere zomervakan�e op vakan�e kunnen gaan (verklaring werkgever ). 
Alle andere vakan�es (wintersport, herfstvakan�e en dergelijke) komen niet voor compensa�e in aanmerking. 
De namen van afwezige, maar niet-ziekgemelde, leerlingen worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. 
 
Vervanging van leerkrachten 
Maatregelen die genomen worden als een leerkracht ziek is: 
1. Vervangende leerkracht zoeken  
2. Interne oplossing: splitsen/samenvoegen  
3. Directeur of Intern begeleider  inze�en 
 
Wanneer het bovenstaande allemaal niet lukt, is de school genoodzaakt om de leerlingen naar huis te sturen. 
Houdt u er a.u.b. rekening mee dat u een opvangadres heeft voor uw kind. 

 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De Medezeggenschapsraad is een we�elijk bepaald orgaan waarvan de leden worden gekozen door middel van 
een algemene verkiezing. Oudergeleding en personeelsgeleding hebben samen zi�ng in de 
medezeggenschapsraad, maar hun bevoegdheden ten aanzien van het bevoegd gezag zijn verschillend. De raad 
behar�gt de belangen van de school, ouders en personeel bij het bevoegd gezag. 
De samenstelling van de MR ziet er als volgt uit; 
➢ Personeelsgeleding: Natasja Middelkoop en Karin Wi�eman 
➢ Oudergeleding: Karin Ax en Rob Gresnigt 

 
b.Oudercommissie (OC) 
De oudercommissie hee� als taak de bloei van de school te bevorderen en interesse van ouders voor de 
ac�viteiten op school te s�muleren. Vanuit deze betrokkenheid worden vaak ondersteunende werkzaamheden 
verricht. Op De Meent zijn de leden van de oudercommissie betrokken bij de organisa�e en uitvoering van 
diverse ac�viteiten zoals: het sint- en kers�eest, het lentefeest, schoolreisjes, , enzovoort. 
De samenstelling van de OC ziet er als volgt uit; 
➢ Personeelsgeleding: Karlijn de Noord 
➢ Oudergeleding: Agnieszka Zaayer, Diana van Seijda, Marja van Raaij, Jan Willem Zwanikken, Sophie  

                             Gresnigt en Marianne Krüger 
 
c.Vrijwillige ouderbijdrage  
Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 



Kinderen zijn natuurlijk op school om te leren, maar af en toe moet er ook de mogelijkheid zijn om te 
ontspannen en leuke dingen te ondernemen. Om de kinderen regelma�g extra’s te kunnen bieden zoals een 
cadeautje met Sinterklaas, kerstviering, boekenweek, lentefeest, jubileum of opening, eindfeest, 
buitenspeelgoed en meer is er des�jds een ouderbijdrage in het leven geroepen. 
Hierbij het verzoek om de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-202 aan ons over te maken. Met uw bijdrage 
worden dus ac�viteiten betaald die niet door de overheid worden vergoed. 
Omdat de eerste ac�viteiten al in november starten, willen we graag uw bijdrage voor  1 november    in ons bezit 
hebben. 
 
Uw bijdrage voor dit schooljaar bedraagt: 
 

Voor het hele schooljaar voor groep 1 t/m 5 € 25 euro 

Voor de kinderen die na januari beginnen in groep 1 t/m 5 € 12,50 

Voor groep 6,7,8 exclusief kamp € 25 euro 

 
U kunt dit bedrag overmaken naar: NL04RBRB0943395674 tnv Oudercommissie OBS de Meent onder 
vermelding van de volledige naam van uw kind(eren) en de groep waarin ze zi�en. 
 
Let op : De kosten van de schoolreis zi�en niet in de ouderbijdrage. Deze worden bekend gemaakt  
( circa  mei ) als bekend is wat de kosten van de schoolreis zijn. 
 
 
Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe! 
 
Mede namens het team, 
Miriam Derksen 
Gerrie Amperse 
 
 


