
 
 
 
 
 

 
 

Bijlage bij de schoolgids 2020-2021 
 
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 e mail adres aanwezig 

locatieleider Miriam Derksen miriam.derksen@basisburen.nl di/do/vr 

meerscholen 
directeur 

Gerrie Amperse  
06 10749187 

gerrie.amperse@basisburen.nl wo 
 

leerkracht 1-2-3 Natasja Middelkoop natasja.middelkoop@basisburen.nl ma t/m vr 

leerkracht 4-5 Karlijn de Noord  
 

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

leerkracht 6-7-8 Peter Moerenhout peter.moerenhout@basisburen.nl  di  t/m vr 

leerkracht 6-7-8 
leerkracht 4-5 
 

Karin Witteman karin.witteman@basisburen.nl  ma 
do 

intern begeleider 
 

vacature   

 
Overige medewerkers 
Levensbeschouwing: Gerda van Ommeren(op vrijwillige basis)  
Logopedie:Gaby Rookus (tel: 0344 -698700  GGD Rivierenland) 
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Vakantierooster 

BasisBuren 

2020-2021   

Herfstvakantie 19-10 t/m 23-10 ma t/m vr 

Kerstvakantie 21-12 t/m 01-01 ma t/m vr 

Voorjaarsvakantie 22-02 t/m 26-02 ma t/m vr 

Goede vrijdag/Pasen 02-04 t/m 05-04 vrij en ma 

Koningsdag 27-04 di 

Meivakantie 03-05 t/m 14-05 ma t/m vr 

Pinksteren 24-05 ma 

Zomervakantie 19-07 t/m 27-08 ma t/m vr 

 
Extra studiedagen waarop de leerlingen vrij zijn, staan in de jaarkalender vermeld die onderaan deze jaarlijkse 
bijlage is toegevoegd.  
De dagen waarop we een continurooster houden, waarbij dus alle leerlingen op school eten, zijn de leerlingen 
om 14.15 uur vrij zijn. Verdere bijzonderheden/activiteitenplanning vindt u op de jaarkalender 2020-2021.. 
 
Nieuwsbrief 
Elke maand ontvangt u per e-mail de nieuwsbrief, waarin actuele informatie staat met betrekking tot de 
school. 
Deze nieuwsbrief is ook te lezen op de website www.basisschooldemeent.nl. Hier vindt u ook informatie die 
niet in de nieuwsbrief staat. 
    
Vertrouwenspersoon :  
Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111, voor klachten over seksueel misbruik, seksuele 
intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld. 
Vertrouwenspersoon in de school: Natasja Middelkoop. 
 
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 functie 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) 

 
Directeur Bestuurder Stichting BasisBuren 
Krista van Vreeswijk 
BasisBuren 
De Wetering 3 
4021 VZ Maurik 
Tel.: 0344 691177  
 
Inspectie Basisonderwijs ( R.I.K. Utrecht) 

http://www.basisschooldemeent.nl/


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 tijdens 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. 
 
Vaccinaties  
In het kalenderjaar dat het kind 9 jaar wordt, ontvangt het kind automatisch een oproep voor twee prikken 
(vaccinaties): één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rode Hond (BMR). Op 
12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker 
(HPV). 
 
Ziekte, verzuim en verlof 
Ziekmelding 
Mocht uw kind verhinderd zijn om naar school te komen, laat dit dan vóór schooltijd 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 leerplichtig 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 altijd 
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 adoptie binnen het gezin 
4. het bijwonen van een ambtsjubileum binnen de familie 
5. het bijwonen van een huwelijksjubileum binnen de familie 
6. ernstige ziekte binnen het gezin 
7. andere gewichtige 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 vakantie geregeld in artikel 13a. Vakantie is op zich geen reden 
om verlof te geven buiten de reguliere schoolvakanties, ook al is deze vakantie buiten het hoogseizoen 
goedkoper of minder druk. De enige reden om vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties te verlenen 
is, dat de leerling door het specifieke beroep van de ouders, zonder dit verlof in de reguliere vakantie niet op 
vakantie kan gaan. Er is dan sprake van een compensatie van de zomervakantie, die slechts voorafgaand aan 
de zomervakantie gerealiseerd mag worden. Bovendien moeten de ouders kunnen aantonen dat zij om 
redenen van hun beroep niet in de reguliere zomervakantie op vakantie kunnen gaan (verklaring werkgever ). 
Alle andere vakanties (wintersport, herfstvakantie en dergelijke) komen niet voor compensatie 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  inzetten 
 
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 wettelijk bepaald orgaan waarvan de leden worden gekozen door middel 
van een algemene verkiezing. Oudergeleding en personeelsgeleding hebben samen zitting in de 
medezeggenschapsraad, maar hun bevoegdheden ten aanzien van het bevoegd gezag zijn verschillend. De 
raad behartigt de belangen van de school, ouders en personeel bij het bevoegd gezag. 
De samenstelling van de MR ziet er als volgt uit; 

➢ Personeelsgeleding: Karlijn de Noord en Karin Witteman 
➢ Oudergeleding: Rob Gresnigt en vacature 

 
Oudercommissie (OC) 
De oudercommissie heeft als taak de bloei van de school te bevorderen en interesse van ouders voor de 
activiteiten op school te stimuleren. Vanuit deze betrokkenheid worden vaak ondersteunende 
werkzaamheden verricht. Op De Meent zijn de leden van de oudercommissie betrokken bij de organisatie en 
uitvoering van diverse activiteiten zoals: het sint- en kerstfeest, het lentefeest, schoolreisjes, , enzovoort. 
De samenstelling van de OC ziet er als volgt uit; 

➢ Personeelsgeleding: Natasja Middelkoop 
➢ Oudergeleding: Diana van Seijda, sylvia van Eck, Marja van Raaij, Jan Willem Zwanikken, Sophie  

                             Gresnigt en Marianne Krüger 
 
Vrijwillige ouderbijdrage  
Wij vragen u een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten op school. 
 
 
Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe! 
Mede namens het team, 
Miriam Derksen en Gerrie Amperse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ouder jaarkalender 2020-2021 

 
 
Kalender van augustus 2020 

 
 week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag  
 31 29 30 31    
        
 32 3 4 5 6 7  
        
 33 10 11 12 13 14  
        
 34 17 18 19 20 21  
        
 35 24 25 26 27 28  
        

        
        

        

        
 



Kalender van september 2020 
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

36 31 1 2 3 4 

1e schooldag Mad sience MR/OC bijeenkomst 
12:45-13:45 

37 7 8 9 10 11 

Mad sience 
12:45-13:45 

38 14 15 16 17 18 

Kamp 6/7/8 Kamp 6/7/8 Kamp 6/7/8 

39 21 22 23 24 25 

Mad sience 
12:45-13:45 

40 28 29 30 1 2 

Schoolfotograaf Kinderboekenweek 
thema “En toen” 

verkiezingen 
leerlingenraad Startgesprekken 
Startgesprekken 

 



Kalender van oktober 2020 
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

40    1 2 

      

41 5 6 7 8 9 

  1e leerlingenraad    
      
      

42 12 13 14 15 16 

  ontruimingsoefening  Algemene ouderavond  
      

43 19 20 21 22 23 

 herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie 

      

44 26 27 28 29 30 

 Studiedag     
 leerlingen vrij.     
      

 



Kalender van november 2020 
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

        
44        

        

45 2 3  4 5 6 

   3MR (Sterappel) Nationaal   

     schoolontbijt + jarige   
     juffen en meesterdag   
        

46 9 10  11 12 13 

        
        

47 16 17  18 19 20 

   Nio groep 8   Meenttheater 4/5 

        

48 23 24  25 26 27 

        

49 30 1  2 3 4 

        

 



Kalender van december 2020 
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

49 30 1 2 3 4 

     Sintviering 

      

50 7 8 9 10 11 

  2e leerlingenraad    
      

51 14 15 16 17 18 

    kerstviering  
    leerlingen ‘s middags vrij  
      

52 21 22 23 24 25 

 kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie 

      

53 28 29 30 31 1 

 kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie 

      

 



Kalender van januari 2021 
 
week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

53 30 31  31 1 

 kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie kerstvakantie 

      

1 4 5 6 7 8 

     Nieuwjaarsborrel 
     MR/OC 

      
2 11 12 13 14 15 

      

3 18 19 20 21 22 

 Cito M-metiing     
      

4 25 26 27 28 29 

      

 



Kalender van februari 2021 
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

          
5 1 2  3  4 5 

          

6 8 9  10  11 12 

   3e leerlingenraad     1e rapport mee! 

          

7 15 16  17  18 19 

   Rapportgesprekken  Rapportgesprekken  studiedag 

         leerlingen vrij 

          
8 22 23  24  25 26 

 voorjaarsvakantie  voorjaarsvakantie  voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie voorjaarsvakantie 

          

 



Kalender van maart 2021 
 
week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

9 1 2 3 4 5 

      

10 8 9 10 11 12 

  3MR (Meent)   Meent theater 7/8 

      

11 15 16 17 18 19 

      

12 22 23 24 25 26 

      

13 29 30 31 1 2 

      

 



Kalender van april 2021 
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

13    1 2 

    lentefeest goede vrijdag 
     leerlingen vrij 
      

14 5 6 7 8 9 

 2e paasdag     
      

15 12 13 14 15 16 

  4e leerlingenraad    
      

16 19 20 21 22 23 

   Eindtoets groep 8  Koningsspelen 

      

17 26 27 28 29 30 

 Studiedag koningsdag    
 leerlingen vrij     
      
 



Kalender van mei 2021 
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

17      
      

18 3 4 5 6 7 

 meivakantie meivakantie meivakantie meivakantie meivakantie 

      

19 10 11 12 13 14 

 meivakantie meivakantie meivakantie meivakantie meivakantie 

      

20 17 18 19 20 21 

      

21 24 25 26 27 28 

 Pinksteren 3MR (Regenboog)    
      

22 31 1 2 3 4 

 Cito E-meting     
      

 



Kalender van juni 2021 
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

22  1 2 3 4 

      

23 7 8 9 10 11 

  5e leerlingenraad   Meenttheater 1/2/3 

      

24 14 15 16 17 18 

      

25 21 22 23 24 25 

   Studiedag   
   Kanjertraining   
   Leerlingen vrij!   
      

26 28 29 30 1 2 

      

 



Kalender van juli 2021 
 

week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

26        1 2 

         2e rapport mee! 

          

27 5 6  7  8 9 

   Rapportgesprekken  Rapportgesprekken  Zomerfeest+picknick 

          

28 12 13  14  15 16 

      Afscheid groep 8 Les tot 12:00 uur Leerlingen vrij 

      Schoolreis   
          

29 19 20  21  22 23 

          

30 26 27  28  29 30 

          

 
 
 

 


