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Vooraf
De schoolgids en het jaargebonden deel
Het algemeen deel van de schoolgids, uitgewerkt volgens de richtlijnen van het ministerie, is
een uitgave die u van uitgebreide informatie voorziet.
BS. Leeve maakt daarnaast een jaargebonden deel met daarin kort alle praktische zaken.
U kunt beide delen altijd terugvinden op de boekenplank van ISY of op onze website
www.bsleeve.nl
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1. Het team
1.1 Onze directie
Naam

Functie

Blanche Teuwen

Directeur

1.2 Onze bouwcoördinatoren
Naam

Functie

Ivo Zeegers
Vivianne Roza

Midden-bovenbouw
Onderbouw

1.3 Onze Intern begeleider
Naam

Functie

Deirdre Heltzel

Intern begeleider

1.4 Onze leerkrachten
Chrianne Adams
Marjolijn Caris-van Rooij
Erica Dohmen
Irene Florie-Gubbels
Reggie Hamers-Geelen
Roy Hendricks
Kristel Ijpelaar
Vivianne Roza-Waajen
Linda Rijnen
Nancy Stams
Fleur Kusters
Silvana de Winter
Ivo Zeegers
Shannon Kasander
Onderwijsassistent
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1.5 Ambulante tijden
Naam

Functie

Dagdelen

Blanche Teuwen
Deirdre Heltzel

Directeur
Intern begeleider

Maandag t/m vrijdag
Dinsdag, donderdag en 1 dag
wisselend

1.6 Onze e-mailadressen
Naam
Chrianne Adams
Marjolijn Caris-van Rooij
Erica Dohmen
Irene Florie-Gubbels
Reggie Hamers-Geelen
Roy Hendricks
Deirdre Heltzel
Kristel Ijpelaar
Linda Rijnen
Vivianne Roza-Waajen
Nancy Stams
Fleur Kusters
Blanche Teuwen
Silvana de Winter
Ivo Zeegers

chrianneadams@swalmenroer.nl
marjolijncaris@swalmenroer.nl
ericadohmen@swalmenroer.nl
irenegubbels@swalmenroer.nl
reggiegeelen@swalmenroer.nl
royhendricks@swalmenroer.nl
deirdreheltzel@swalmenroer.nl
kristelijpelaar@swalmenroer.nl
lindarijnen@swalmenroer.nl
viviannewaajen@swalmenroer.nl
nancystams@swalmenroer.nl
fleurkusters@swalmenroer.nl
blancheteuwen@swalmenroer.nl
silvanadewinter@swalmenroer.nl
ivozeegers@swalmenroer.nl

1.7 Onze groepen
Groep

Leerkracht(en)/ onderwijsassistent

1/2a
1/2b
3
4
5
6

Marjoilijn Caris-van Rooij en Irene Florie-Gubbels
Erica Dohmen en Nancy Stams
Kristel Ijpelaar en Vivianne Roza
Chrianne Adams en Reggie Hamers
Fleur Kusters
Linda Rijnen en Silvana de Winter / Shannon Kasander
onderwijsassistent
Roy Hendricks/ Shannon Kasander onderwijsassistent
Ivo Zeegers

7
8
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2. Schooltijden, Vakanties /vrije dagen en
geplande activiteiten.
2.1 Onze schooltijden
Dag

Van-tot

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
We hanteren een inloop in de ochtend
vanaf 8.20 u

8:30-14:45 uur
8:30-14:45 uur
8:30-12:30 uur
8:30-14:45 uur
8:30-12:30 uur

2.2 Vakanties en vrije dagen in 2022-2023

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie

Van

Tot en met

Ma 24-10-2022
Ma 26-12-2022
Ma 20-2-2023
Ma 10-4-2023
Ma 24-4-2023
Do 18-5-2023
Ma 29-5-2023
Ma 17-7-2023

Vrij 28-10-2022
Vrij 6-1-2023
Vrij 24-2-2023
Vrij 5-5-2023
Vrij 19-5-2023
Vrij 25-8-2023

2.3 Studiedagen en momenten 2022-2023

Studiedag
Studiemiddag
Studiedag
Studiemiddag
Studiemiddag
Studiedag

Datum

Dagdeel

Vrij 21-10-2022
Di 29-11-2022
Di 6-12-2022
Do 26-1-2023
Do 30-3-2023
Wo 17-5-2023

Hele dag
12.00 u school uit
Hele dag
12.00 u school uit
12.00 u school uit
Hele dag
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2.4 Geplande activiteiten 2022-2023
Datum

activiteit

Week 39
2 december
22 december
17 februari
7 april
21 april
5 juni
30 juni
14 juli

schoolreisje
sinterklaas
kerstactiviteit
carnavalsviering
paasactiviteit
koningsspelen
schoolfotograaf
Juffen en meesterdag
Afsluiting schooljaar

tijd

17.00-19.00 u

Gekoppeld aan ons thematisch onderwijs kunnen er mogelijk nog activiteiten ingepland
worden. Hierover zullen wij u tijdig informeren.
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3. Rapporten en ouderavonden
3.1 Welkom in de groep en opstartgesprekken
Aan het begin van het schooljaar willen de leerkrachten graag kennis maken en ouders
globaal informeren over de gang van zaken m.b.t. het komend schooljaar. U kunt zich als
ouder inschrijven op 1 van de 3 dagen die gepland staan voor welkom in de groep. Tijdens
dit moment kunt u een kijkje nemen in de klas en aansluitend andere ouders ontmoeten
onder het genot van een kopje koffie of thee. Van de leerkracht ontvangt u tijdens uw bezoek
een handout met de belangrijkste informatie over het komende schooljaar voor betreffende
groep.
Groepen
Welkom in de groep
Opstartgesprekken

Datum
12,15,16 september 2022
3 oktober 2022
6 oktober 2022

Begintijd
12.00-12.30 u
15.30-20.00 u
15.30-20.00 u

Vanuit de startgesprekken stemmen we af of een follow-up gesprek gewenst is. Tweemaal
per jaar worden de KanVas vragenlijsten, behorende bij onze kanjertraining ingevuld. Ook
deze kunnen aanleiding zijn om met u het gesprek aan te gaan.

3.2 Rapporten en 10 minutengesprekken
Datum

10 minutengesprekken

Rapport 1

7 maart 2023

Rapport 2
Adviesgesprekken
Groep 8

29 juni 2023
30 januari 2023
6 februari 2023

13 maart 2023 15.30-20.00 u
16 maart 2023 15.30-20.00 u
4 juli 2023
15.30-20.00 u

De kinderen van de groepen 1 t/m 8 krijgen twee rapporten per schooljaar: het eerste in
maart, het tweede in juli.
Voor de leerlingen van groep 8 plannen we voor 1 maart het definitieve adviesgesprek.
Daardoor vervallen de 10-minutengesprekken bij het eerste rapport.
Bij het tweede rapport worden alleen 10-minutengesprekken gepland voor ouders en
leerkrachten die een gesprek wenselijk achten. Ouders en leerkrachten maken vooraf
kenbaar waar het gesprek over moet gaan.
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4. Bewegingsonderwijs
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan op woensdag gymmen in de Jo Gerrishal. De
gymlessen worden afwisselend verzorgd door onze vakdocent bewegingsonderwijs Nadine
en de eigen leerkracht.
Geef uw kind op die dag een gymtas mee met sportbroek, T-shirt, gymschoenen (deze
mogen niet buiten gedragen zijn) en een kleine handdoek. Spuitbussen deodorant zijn niet
toegestaan. Een deodorantroller mag wel.
De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in de speelzaal van onze school. Het is de
bedoeling dat zij dagelijks de beschikking hebben over gymschoenen (deze mogen niet
buiten gedragen zijn). De kinderen van groep 1 en 2 krijgen een gymtas van school in
bruikleen.
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5. ISY
Alle communicatie op één plek realiseren we met behulp van ISY.
Of we nu communiceren over het schoolreisje, oudergesprekken of onderwijs op afstand;
alle communicatie is hier centraal geregeld. Met Isy School is het mogelijk om ouders en/of
verzorgers direct te bereiken via een push notificatie op de mobiel of via een e-mail. Als
school maken we gebruik van de ISY-app. Het installeren van de app is heel eenvoudig. Het
instructiefilmpje kunt u te allen tijde terugvinden in de boekenplank op Isy
Isy School is ideaal voor ouders en/of verzorgers om op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen van de school en het kind. Wat kunt u verwachten via ISY:
•

•
•

•

•

•
•
•

Leerkrachten plaatsen nieuwsberichten op het platform zodat ouders en/of verzorgers
op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Per bericht kan hier nog een
prioritering aan worden gehangen.
Het makkelijk maken om absenties door te geven via het online platform.
Leerkrachten hebben hier direct inzicht in en kunnen deze goedkeuren of afwijzen.
Met Isy is het mogelijk om per groep een fotoboek aan te maken zodat ouders en/of
verzorgers toch foto’s te zien krijgen. Helemaal volgens de regels van de AVGwetgeving.
Met de agenda hebben ouders en/of verzorgers direct inzicht in vakanties, studie- of
lesvrije dagen, activiteiten of wanneer oudergesprekken plaatsvinden. Het is mogelijk
om deze activiteiten toe te voegen aan de persoonlijke outlook agenda van iedere
ouder en/of verzorger.
Door ouders en/of verzorgers toestemmingsverklaringen digitaal te laten onderteken
voldoen wij als school aan de laatste AVG-richtlijnen. Het is eenvoudig inzichtelijk
welke ouder en/of verzorger welke toestemmingsverklaringen wel of niet heeft
ondertekend.
Het is een afgesloten plek waar alleen geselecteerde personen in worden toegelaten.
Op de boekenplank kunt u altijd belangrijke informatie terugvinden, o.a. informatie
over hoofluis, schoolgids enz.
Binnen het leerlingprofiel van iedere leerling wordt alle relevante informatie over
betreffende leerling samengebracht. Hierin kunt u opvangadressen voor uw kind
actueel houden. Wij willen alle ouders vragen om ieder schooljaar binnen de
eerste 2 weken het leerling profiel in te vullen. Hierin vult u naast de eigen contact
gegevens, 2 noodnummers in voor als u niet bereikbaar bent. Hiermee houden we de
contactgegevens up to date. Mocht een telefoonnummer of adres tussentijds
wijzigen, willen we u vragen dit in dit leerling profiel aan te passen, maar ook per mail
aan ons door te geven.
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6. Kanjertraining
In alle groepen zal er wekelijks Kanjertraining worden gegeven door eigen leerkrachten;
Alle leerkrachten hebben deelgenomen aan de kanjeropleiding. Meer informatie hierover
kunt u onder andere vinden in het algemeen deel van de schoolgids. Ook op de
boekenplank binnen ISY vindt u verdere informatie hoe u kanjertaal ook thuis kunt
inzetten.
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7. De schoolbibliotheek
Lezen is ontzettend belangrijk en hierin willen we de kinderen dan ook graag stimuleren! Met
behulp van biebouders bezoeken alle kinderen 1 keer per week de bibliotheek. Om de
interesse in lezen te bevorderen is het van belang dat kinderen leuke boeken kunnen lezen
en daarom willen we onze schoolbieb op orde houden. Daar hoort aanschaf van nieuwe
boeken bij, maar ook het controleren/beheren van het huidige aanbod. Werkwijze en
afspraken op een rij:
1. Uw kind leent boeken van de schoolbieb. Bij de kleuters gaan de biebboeken mee
naar huis. Vanaf groep 3 gaat 1 boek mee naar huis en 1 boek blijft op school. Laat
de boeken niet te lang thuis liggen, andere kinderen willen deze boeken ook graag
lenen.
2. Uw kind is samen met u verantwoordelijk voor de geleende boeken. Wees samen
alert dat er zorgvuldig mee om wordt gegaan.
3. Is er een boek kwijtgeraakt of beschadigd, dan volgt een boete van 7,50. We
hanteren hierin een vast bedrag. Uitgangspunt hierbij is, dat we de kosten delen van
de aanschaf van een nieuw boek tussen ouders en school. Een nieuw boek
aanschaffen kost gemiddeld 15 euro en er zijn kosten verbonden aan het opnieuw
inwerken in het biebsysteem.
4. Mocht het boek binnen een jaar teruggevonden worden, dan krijgt u de boete
terugbetaald. Na dat jaar hebben wij de bedragen van kwijtgeraakte boeken
geïnvesteerd in de aanschaf van nieuwe boeken.
5. Twee keer per jaar zullen wij een oproep doen via ISY om alle boeken in te leveren,
zodat we kunnen controleren of alle boeken weer aanwezig zijn. Mochten we een
week daarna zien dat uw kind nog één of meerdere boeken thuis heeft, dan volgt een
mail via de groepsleerkracht. U wordt dan verzocht om de vermiste boeken alsnog in
te leveren of de boete van 7,50 te betalen. Mocht het boek dan alsnog niet ingeleverd
worden of geen melding zijn gedaan over het kwijtraken, dan zal de groepsleerkracht
telefonisch contact met u opnemen.
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7.1 Het bibliotheekrooster
Maandag:
14.15 – 14.45 u

groep 3

Dinsdag:
8.30 – 9.15 u
9.15 – 10.00 u

groep 4
groep 5

Dinsdag:
13.30 – 14.00 u
14.00 – 14.30 u

groep 1/2a
groep 1/2b

Donderdag:
8.30 – 9.15 u
9.15 – 10.00 u

groep 6
groep 7

Vrijdag:
8.30 – 9.00 u

oneven weken
groep 8
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8. De ouderraad (OR)
8.1 Samenstelling OR in 2022-2023
Lid

Functie

Vivian Pex
Linda Maessen
Cindy van der Meulen
Yvette de Bie
Vicky Smeets
Fanny Lambrechts
Wendy Tellings
Chantal Dohmen
Mireille Hopman
Kirstin Meulendijks

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

8.2 Vergaderdata OR
Vergaderdata OR
Maandag 12 september
Maandag 7 november
Maandag 9 januari
Maandag 6 maart
Maandag 15 mei
Maandag 26 juni
Aanvang 20:00 uur
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8.3 Ouderbijdrage
Voor verscheidene excursies en activiteiten op onze school vragen wij een vrijwillige
ouderbijdrage. U kunt hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval, de
sportdag et cetera. Daarnaast wordt vanuit de ouderbijdrage een gedeelte van de
schoolreis betaald. Voor het schoolreisje kan het zijn dat we een aanvullend bedrag
vragen. Wij willen dat alle kinderen mee kunnen doen aan de activiteiten en dat alle
kinderen mee kunnen gaan op schoolreis.
•
•
•

Voor kinderen die instromen in de maand augustus t/m december vragen wij een
bijdrage van € 25,-.
Voor kinderen die instromen in de maanden januari t/m april vragen wij een bijdrage
van € 12,50.
Voor kinderen die instromen in de maanden mei t/m juli vragen wij geen
ouderbijdrage.

Via Isy krijgt u hiervoor een betalingsverzoek.
Kamp groep 8
Voor het kamp en de eindactiviteiten van groep 8, vragen wij ieder schooljaar een aparte
bijdrage. Hier wordt u te zijner tijd nader over geïnformeerd.
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9. De medezeggenschapsraad (MR)
9.1 Samenstelling MR in 2022-2023
Lid

Functie

Alexander Ehlen
Sara Giesen
Sergio Karijodinomo
Roy Hendricks
Marjolijn Caris
Silvana de Winter

Lid ouders, voorzitter
Lid ouders
Lid ouders
Lid personeel
Lid personeel
Lid personeel

9.2 Vergaderdata MR
Vergaderdata MR
Dinsdag 4 oktober
Dinsdag 13 december
Dinsdag 7 februari
Dinsdag 18 april
Dinsdag 13 juni
Aanvang 19:30 uur
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10.

Namen en adressen

Adressen
Basisschool Leeve

Blanche Teuwen

Jan Amentstraat 24
6041 BE Roermond
0475-318601
infoleeve@swalmenroer.nl
www.bsleeve.nl

Beneden Boukoul 11
6071 AG Swalmen
06 53510333
blancheteuwen@swalmenroer.nl

Stichting Swalm en Roer

Landelijke klachtencommissie Onderwijs

Roerderweg 35
Postbus 606
6041 NR Roermond
0475-345830
www.swalmenroer.nl
info@swalmenroer.nl

www.onderwijsgeschillen.nl
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-2809590
Vertrouwenspersoon voor ouders:
Monique de Waard-Sloots
06 17017043
info@knopom.com

Leerplichtzaken gemeente Roermond

Inspectie van het onderwijs

Leerplichtzaken Stadskantoor
Kazerneplein 7
Postbus 900
6040 AX Roermond
0475- 359999

info@owinsp.nl
www.onderwijsinsectie.nl
Vragen over onderwijs:
0800-8051 (gratis)

GGD Midden Limburg

Ouders en kinderen kunnen met
vertrouwelijke zaken terecht bij:

Oranjelaan 21
6042 BA Roermond
088-1191200

Ivo Zeegers en Deirdre Heltzel

