Informatiekalender VSO 2019-2020.

Hierbij ontvangt u onze informatiekalender voor het schooljaar 2019-2020.
Hierin vindt u beknopte informatie over allerlei schoolse zaken en allerlei activiteiten.
Bewaar deze kalender dus goed op een zichtbare plek!!!
Wijzigingen worden u gedurende dit schooljaar doorgegeven door middel van de week- of maandkrant.
Voor suggesties, op- en aanmerkingen houden wij ons aanbevolen.
Uiteraard is de in deze informatiekalender verstrekte informatie beperkt tot enige basisinformatie.
Voor U is altijd de mogelijkheid aanwezig om, door middel van een gesprek met leerkracht/directie
meer informatie te verkrijgen.
Namens het personeel en de MR wensen wij U veel plezier met deze informatiekalender.
Anne Koopman, Clusterdirecteur Thriantaschool en Catamaran.
Sarah-Lotte Kartner, Locatieleider VSO
Emmen, augustus 2019.

Directie:
Clusterdirecteur: Anne Koopman
Locatieleider SO: Jannie Schaafsma
Locatieleider VSO: Sarah-Lotte Kartner

Schooltijden.
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

–
–
–
–
–

15.00
15.00
12.30
15.00
15.00

0591-652 190
0591-652 190
0591-652 190

uur
uur
uur
uur
uur

Ziekte en verzuim
U dient bij afwezigheid van uw kind de school van tevoren schriftelijk, telefonisch (0591-652 190) of via Ouderportaal (Parnassys)op de hoogte te stellen, of de school op
de eerste dag van het verzuim tussen 8.00 en 9.00 uur te bellen. Daar er steeds meer kinderen op school zijn waarvan beide ouders werken, is het belangrijk de leerkracht
van uw kind(eren) een extra telefoonnummer te geven van werk, oppas of grootouders!!! Ook is het belangrijk dat U een gewijzigd telefoonnummer meteen doorgeeft!
De school kan dan in geval van nood contact opnemen.
Verlof.
Schoolverzuim, anders dan bij ziekte, is wettelijk niet toegestaan. Voor huwelijken, jubilea etc. gelden uitzonderingen. U dient minimaal één week voor het verzuim
contact op te nemen met de desbetreffende Locatieleider. Schriftelijke aanvraag voor verlof middels het verlofformulier, of in dringende gevallen telefonische melding,
later gevolgd door een schriftelijke bevestiging, is noodzakelijk. Deze formulieren voor verlofaanvragen zijn bij de administratie te verkrijgen en te downloaden op onze
website. (Zie ook schoolgids)
Digitale nieuwsbrief
Eens per maand ontvangt u een digitale nieuwsbrief.
Website.

www.zml-thriantaschool.nl

Financiën.
Het bankrekeningnummer voor alle betalingen aan school nr.:
NL66 RABO 036.84.33.579
t.n.v. Thriantaschool, Emmen
bij de RABOBANK te Emmen.
Graag altijd reden van betaling en naam van de leerling vermelden.
Diverse genoemde betalingen kunnen ook via de Participatiewebshop worden betaald. Ouders/verzorgers moeten deze aanvraag zelf indienen.
Schoolfonds
Het bedrag voor de vrijwillige bijdrage voor het schoolfonds per jaar € 27,50 voor het VSO.
Wij verzoeken u dit bedrag zo snel mogelijk na het begin van het schooljaar over te maken op bovengenoemd bankrekeningnummer met vermelding:
SCHOOLFONDS 2019/2020 en naam leerling.
Van dit schoolfonds worden o.a. uitgaven voor de feestdagen, een aanvullende W.A. - en ongevallen verzekering etc. bekostigd. Mocht het bedrag een bezwaar voor u zijn,
laat het ons dan a.u.b. weten, dan kunnen we een regeling treffen.
Koffie/melkgeld VSO leerlingen.
Voor koffie, thee en/of melk kunnen V.S.O. leerlingen een bonnenboekje kopen à € 1,15. Hierin zitten 10 bonnen voor een kop koffie, thee of een beker melk/karnemelk.
Schoolreis/schoolkamp.
Eenmaal per jaar gaan we met de leerlingen op schoolkamp of schoolreis. We vragen hiervoor een bijdrage van de ouders, die jaarlijks wordt vastgesteld. De bedragen
worden hiernaast in een overzicht vermeld. U kunt dit bedrag ineens, of in termijnen betalen
Het bedrag kan worden overgemaakt op ons rekeningnummer:
NL 66 RABO 036.84.33.579 t.n.v. “Thriantaschool”
onder vermelding van: Schoolreis/kamp en naam leerling voor schooljaar 2019-2020.
We verwachten dat de betaling voor de schoolreis van de leerlingen van het VSO vóór 1 januari 2020 binnen is.
De TP groepen evenals de eind/middengroep van het VSO gaan in september al op schoolkamp.
De school vindt het meegaan op het schoolkamp/reis/feest van essentiële waarde voor de ontwikkeling van uw kind.
Als een leerling bij hoge uitzondering niet meegaat dient het gewoon de school te bezoeken.

Overzicht betalingen.
Schoolfonds SO + VSO
VSO
Schoolreis/schoolkamp
Schoolkamp TP/middenbouw en
eindgroep VSO 2019
Schoolreis VSO 2020
Schoolkamp VSO 2020

€ 27,50

per jaar

Vóór 1 september 2019 betalen.
Vóór 1 januari 2020 betalen.
Vóór 1 januari 2020 betalen.

VSO (schoolkamp)
VSO (schoolreis)

€ 62,- per jaar
€ 42,- per jaar

VSO
Kookgeld onderbouw
Kookgeld VSO midden en bovenbouw
Bonnenboekje (Pauzedrank)
Kookgeld VSO TP-groepen

Eenmalig € 5,Eenmalig € 10,€ 1,15. per week
€ 2,50 per maand

ICT
In iedere klas staan computers/Chrome Books en digiborden die onderdeel zijn van het dagelijks onderwijs. In alle lokalen staan computers met de nodige software. De
computers zijn aangesloten op een netwerk.
Bibliobus.
De uitleen wordt iedere dinsdag in de bibliobus zelf gedaan. Na 6 weken mag het boek geruild worden. Er zijn geen kosten aan het schoolabonnement verbonden, tenzij de
boeken stuk zijn gegaan. Elk schooljaar maken we ook gebruik van themakisten van de schoolbibliotheek. De boeken dienen op school te blijven.
Stagiaires
Wij krijgen jaarlijks stagiaires, gedurende lange tijd, die in de verschillende groepen stage lopen. Deze studenten komen m.n. van het Drenthe College en andere ROC’s.
U krijgt uiteraard bericht over welke stagiaire in welke groep komt.

Fruit eten.
Iedere morgen hebben we op school een fruitpauze. Tijdens deze pauze krijgen de kinderen de kans om hun meegebrachte etenswaren te nuttigen.
Wilt u erop toezien dat er gezond eten en drinken meegaat?

School-oudercontact.
Als u een gesprek met een leerkracht wilt, kan dat altijd na schooltijd.
Wilt u een langer gesprek maak dan even een afspraak. De deur van de directiekamer staat ook voor u open.
Heeft u wensen, problemen, vragen die betrekking hebben op school, maak gerust een afspraak.
Informatieve ouderavond.
Een keer per jaar houden we een informatieve ouderavond. Op deze avond wordt u geïnformeerd over het reilen en zeilen in de groepen tijdens het schooljaar.
Hierbij moet u denken aan hoe er wordt gewerkt, welke regels er gelden, welke leermethoden gebruikt worden.
Dit jaar is de informatieve ouderavond voor het VSO op 2 september 2019.
10-20 minutengesprekken.
Gedurende het schooljaar worden 15 minutengesprekken georganiseerd. Aan het eind van het schooljaar zullen er halfuur- gesprekken plaats vinden.
De data zijn gepland op:
- VSO: donderdag 21 november 2019 op verzoek.
- VSO maandag 24 februari 2020 en donderdag 27 februari 2020.
- VSO : maandag 22 juni, dinsdag 23 juni en donderdag 25 juni 2020.
Noteert u deze data vast in uw agenda. Het contact tussen school en ouders is zeer belangrijk!

Vakantierooster.

VAKANTIES

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

19 oktober 2019

27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

5 januari 2020

Voorjaarsvakantie

15 februari 2020

23 februari 2020

Goede vrijdag en Paasmaandag

10 april 2020

13 april 2020

Meivakantie (inclusief Koningsdag)

25 april 2020

8 mei 2020

Hemelvaartsdag

21 mei 2020

24 mei 2020

Pinkstermaandag

1 juni 2020

1 juni 2020

Zomervakantie

4 juli 2020

16 augustus 2020

Kerstviering.
In het VSO wordt op donderdag 19 december overdag kerst gevierd met de leerlingen.
Schoolkampen/feesten.
In 2019 zijn de schoolkampen voor
VSO TP groepen en OB 1: 16 t/m 18 september 2019
VSO OB 2, midden en eindgroep: 18 t/m 20 september 2019

Bestemming en schoolreis overige groepen VSO wordt nader bepaald.
Jeugdarts.
Eén keer per 2 à 3 jaar wordt uw zoon/dochter onderzocht door de schoolarts. In het VSO is dit wat minder frequent.
Wanneer de jeugdarts de kinderen onderzoekt, wordt verwacht dat een ouder/verzorger hierbij aanwezig is.
Nacontroles van oren, ogen e.d. vinden plaats zonder ouders. U krijgt achteraf altijd bericht.
Alle onderzoeken vinden plaats aan Balingerbrink.

Logopedie.
Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft de Thriantaschool geen eigen logopediste meer in dienst. Dit betekent dat we gebruik gaan maken van een externe
logopediepraktijk. Deze praktijk kan ook logopedie onder schooltijd gaan bieden, mits dit goedgekeurd is door de Commissie van de Begeleiding van de Thriantaschool. Dit
laatste gebeurt nu ook en verandert niet.
Het heeft wel als consequentie dat dit via de zorgverzekering van ouders/verzorgers gaat.
De jeugdarts kan hiervoor een verwijsbrief schrijven. Uiteraard kan een huisarts of een andere arts ook een verwijsbrief schrijven, er moet dan nog wel goedkeuring
plaatsvinden door de Commissie van de Begeleiding van de Thriantaschool.
Zwemmen en Gym.
Leerlingen van het VSO zwemmen 1x in de 6 weken.
Voor zwemkleding dient U zelf te zorgen.
De leerlingen van het VSO krijgen gym op maandag (Annemieke Fiege) en/of vrijdag (Ageeth Boers).
WILT U ZWEMKLEDING EN HANDDOEK DUIDELIJK MERKEN EN DEZE IN EEN PLASTIC ZAK MEEGEVEN ?
Voor de gymkleding (sportkleding, zaalschoenen en handdoek verplicht) dient U zelf te zorgen.
Medezeggenschapsraad.
In de Wet Medezeggenschap Scholen staat dat aan elke school een Medezeggenschapsraad verbonden moet zijn. Zo ook bij onze school. De medezeggenschapsraad bestaat
uit een geleding vanuit de ouders en een geleding vanuit het personeel. De MR heeft bepaalde rechten. Deze zijn te verdelen in Algemene Bevoegdheden en Bijzondere
Bevoegdheden. Door deel te nemen aan de vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft onze MR ook invloed op ontwikkelingen in onze
gemeente. Hieronder vindt u een overzicht van de samenstelling van de MR.
Namens ouders:
Dhr. J. Klunder
Namens personeel:

Voorzitter: Mw. A. Hoving
Secretaris: J. van der Berg
Lid: Mw. E. Kaiser
Lid: Mw. B. Botter-Cramer
Lid: Mw. R. Loves

GMR

MW. M. Post

Het M.R. reglement ligt evenals het Schoolplan altijd ter inzage op school.

