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Voorwoord
Voor u ligt de jaargids van OBS Meander 2020-2021. In dit boekje kunt u alle praktische informatie
vinden voor het komende schooljaar.
Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar onze website.
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Contact

Hoofdlocatie
Slenk 2
9746 RS Groningen
Dependance
Joeswerd 22
9746 CR Groningen
Het team is te bereiken op telefoonnummer 050-3210440 (hoofdlocatie) en op 050-3210439
(dependance). Ziekmeldingen worden doorgeven via de conciërge op de hoofdlocatie.
Algemeen emailadres:
info@meander.o2g2.nl
Directeur:
Vacature
Waarnemend directeur/ Locatieleider:
Aly Oosterwijk: a.oosterwijk@o2g2.nl
Locatieleider:
Nynke Weidema: n.weidema@o2g2.nl
Intern begeleider groep 1 t/m 4:
Barbara van der Sluis: b.vander.sluis@o2g2.nl
Intern begeleider groep 5 t/m 8:
Jannie Tienstra: j.a.tienstra@o2g2.nl
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Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 uur – 14.00 uur
8.30 uur – 14.00 uur
8.30 uur – 13.00 uur
8.30 uur – 14.00 uur
8.30 uur – 14.00 uur

Om 8.15 uur gaan de schooldeuren open en mogen de leerlingen naar binnen. Natuurlijk mag u uw
kind even naar binnen brengen. Om 8.25 wordt u verzocht de klas te verlaten, zodat de groep om
8.30 uur kan beginnen. Mocht u iets willen bespreken met de leerkracht dan kan dat na schooltijd.
De leerkracht wil er graag voor de leerlingen zijn zodra zij binnen komen.
Vakantierooster en margedagen schooljaar 2020-2021
Groningens Ontzet

28 augustus 2020

Herfstvakantie

10 oktober t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 28 februari 2021

Extra meivakantie

24 april t/m 30 april 2020

Tweede paasdag

5 april 2021

Meivakantie

1 mei t/m 9 mei 2021

Hemelvaart

13 mei t/m 16 mei 2021

Tweede Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie 2021

10 juli t/m 22 augustus 2021

Ieder jaar worden er ook enkele margedagen gepland, omdat er anders teveel onderwijsuren worden
gemaakt per jaar. De kinderen zijn die dag vrij. De margedagen worden gebruikt door de leerkrachten
om bij te scholen of samen te praten over onderwijskundige speerpunten. Voor het komende
schooljaar zijn er 4 dagen marge beschikbaar. Graag zouden we de margedagen aan vakantie
koppelen maar soms gaat dat niet, omdat er allerlei richtlijnen zijn waar wij ons aan dienen te
houden voor het inplannen van margedagen.
Margedagen 2020-2021
Woensdag 21 oktober 2020
Vrijdag 19 februari 2021
Woensdag 31 maart 2021
Maandag 12 april 2021
Let op: Op donderdag 17 december stoppen de groepen om 12.00 uur, omdat de kinderen ’s avonds
weer op school worden verwacht voor de kerstviering.
Op de laatste schooldag, vrijdag 9 juli 2021, zijn de kinderen om 13.00 uur vrij.
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Afwezigheid
Wij willen graag dat u bij ziekte of afwezigheid van uw kind dit voor schooltijd meldt.
Het telefoonnummer waarop u ons hiervoor kunt bereiken is 050-3210440.
Afmelden is erg belangrijk. Als een leerling niet afgemeld is maken wij ons natuurlijk zorgen. Wij
proberen in dat geval contact met u op te nemen.
Buitengewoon verlof
Als kinderen 4 jaar worden, mogen ze iedere dag naar school. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en
moet het alle dagen naar school. In een enkel geval kan de directeur buitengewoon verlof verlenen.
Een verzoek voor extra verlof kan alleen ingewilligd worden als er sprake is van bijzondere
omstandigheden conform de leerplichtwet. Voor het aanvragen van verlof kunt u
het document downloaden, invullen en schriftelijk indienen bij de administratie. Voorbeelden van
bijzondere omstandigheden zijn:
- Familieomstandigheden, bij verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte, overlijden, jubilea van bloed- en
aanverwanten. Bij huwelijk graag een kopie van de uitnodiging toevoegen aan de aanvraag.
- Vakantieverlof: dit kan alleen als het gaat om uw eerste en enige vakantie van het jaar. Uw
werkgever moet hiervoor een verklaring afgeven, waaruit blijkt dat geen verlof in de officiële
vakanties mogelijk is. De op te nemen vakantie mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar
vallen en moet aaneengesloten zijn.
- Alleen in bovengenoemde gevallen mag de directeur bij wijze van uitzondering uw kind bijzonder
verlof verlenen tot maximaal 10 dagen. Deze dagen moeten wel binnen de leerplichtwet vallen. De
directeur zal te allen tijde de leerplichtambtenaar inschakelen bij deze aanvragen.
Mocht u langer op verlof willen gaan of aansluitend aan de schoolvakantie dan moet u 3 maanden
van te voren contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de Gemeente Groningen,
telefoonnummer: 050-3676279, Postbus 268, 9700 AG Groningen.
Medezeggenschapsraad
Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op
het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. In het
basisonderwijs bestaat de medezeggenschapsraad uit ouders en personeel. De omvang van de raad
is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten
en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. De vergaderingen zijn openbaar. De data zullen bij
aanvang van het schooljaar op de website geplaatst worden.
De leden van de medezeggenschapsraad zijn op dit moment:
Oudergeleding: Mirjam Veenstra, Bastiaan Post, René van der Laan
Personeelsgeleding: Ilse Scheepstra, Aafke Voerman, Marloes van Dellen
Ook kunt u de mr per e-mail bereiken:
mr.meander@o2g2.nl
Maaike Brunekreeft is onze afgevaardigde voor de GMR PO van Openbaar Onderwijs Groningen.
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Oudervereniging
Alle ouders van de kinderen vormen samen de oudervereniging (OV). Vanaf het moment dat uw kind
naar school gaat, wordt u als ouder automatisch lid van de OV. Uit het midden van al deze ouders
wordt een bestuur gekozen dat bestaat uit 9 enthousiaste ouders. Binnen dit bestuur vervullen 3
ouders de formele functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, het zogenaamde dagelijks
bestuur. De directeur en leerkrachten zijn buitengewoon lid.
Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:
Suzanne Geerts (voorzitter)
Karla Visser (penningmeester)
Chantal Timmer (secretaris)
Evelien Riedstra
Mien Hak
Marije Kaspers
Christa Wassens
Ook kunt u ze per e-mail bereiken:
ov.meander@o2g2.nl
In het schooljaar 2020-2021 zijn er verschillende vacatures voor de Oudervereniging.
Cito groep 2 t/ 7
Binnen ieder leerjaar worden er twee momenten gebruikt voor de afname van de cito toetsen (het
leerlingvolgsysteem).
Midden: eind januari, begin februari
Eind: eind mei, begin juni
Het is handig indien u afspraken voor uw kind (bijvoorbeeld tandarts) zoveel mogelijk na school
plant.
Cito eindtoets groep 8
Op 20, 21 en 22 april 2021 wordt de centrale eindtoets voor groep 8 afgenomen.
Oudercommunicatie
Middels het ouderportaal van MijnSchool houden we u op de hoogte van diverse activiteiten/
actualiteiten. Uiteraard zijn leerkrachten per mail gewoon bereikbaar voor het maken van een
individuele afspraak.
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Gym en/of buitenspel
Unit 1:
De leerlingen gaan dagelijks naar buiten. Twee keer per week hebben de leerlingen een les in het
speellokaal. De leerlingen gymmen in hun ondergoed en dragen gymschoentjes met een elastiek of
klittenbandsluiting. De leerlingen van groep 3 gymmen twee keer per week in de grote gymzaal. Zij
dragen dezelfde sportkleding als de kinderen van unit 2 en 3.
Unit 2 en 3
De kinderen dragen sportkleding, een korte broek met een T-shirt of een turnpakje. Het dragen van
sportschoenen is verplicht. De kinderen moeten na afloop douchen, hier kan van worden afgeweken
in overleg met de leerkracht.
Gymmomenten:
De groepen 3 t/m 8 gymmen op maandag, dinsdag, woensdag of vrijdag. Op welke twee dagen uw
kind gymt hoort u voor aanvang van het nieuwe schooljaar van de betreffende leerkracht.

Hoofdluis
Na elke vakantie worden de kinderen in de eerste week gecontroleerd door ‘luizenouders’ op
hoofdluis. Indien er hoofdluizen of neten gevonden zijn, worden de betreffende ouders ingelicht.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het luizenprotocol. Wij hebben ervoor gekozen om geen
luizenzakken aan de kapstok te hangen. De onderzoeken tonen aan dat het geen preventief effect
heeft.
Eten, drinken en verjaardagen
Gedurende de ochtend mogen de leerlingen iets eten en drinken, het gaat hier om een gezond
“tussendoortje”. De schoolafspraak is, dat op woensdag en vrijdag fruit meegenomen wordt. Graag
zien we dat de kinderen alle dagen fruit/ groente meenemen.
Natuurlijk mogen kinderen op iets lekkers trakteren wanneer zij jarig zijn. We gaan echter uit van een
kleine, gezonde traktatie. Voor kinderen die het leuk vinden om de leerkrachten ook wat te geven,
stellen wij een kleine, gezonde traktatie op prijs.
Het zou fijn zijn als uitnodigingen voor een feestje buiten school om uitgedeeld worden. Dit
voorkomt teleurstellingen.
Speelgoeddag
Elke laatste dag voor een vakantie mogen de kinderen uit groep 1/2 speelgoed mee naar school
nemen. Elke laatste schooldag van het jaar mogen alle leerlingen speelgoed meenemen. Graag
speelgoed mee geven waar kinderen samen mee kunnen spelen. Het meenemen van speelgoed
geschiedt op eigen risico.
Schoolreisjes
De data, kosten en overige informatie worden te zijner tijd bekend gemaakt.
Jaarrooster
Het jaarrooster wordt apart aangeleverd.
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