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De Aloysiuschool in 2019-2020 

1. Wie zijn wij? 

1.1   Inleiding 

Wij zijn basisschool de Aloysiusschool. Als schoolteam hebben we 
gekozen om volgens de volgende visie samen te werken aan het steeds 
versterken van onze mooie school:  
 
We willen een school zijn waar je veiligheid voelt, succes en plezier 

beleeft. Kinderen en volwassenen werken samen in een 
ontwikkelingsgerichte omgeving. Ieder kind haalt het beste uit zichzelf 

om optimaal te kunnen groeien.  
 
Bij elke (onderwijskundige) keuze die wij maken is deze visie het 
fundament. Onze jaarlijkse verbeterplannen zijn een uitvloeisel van onze 
visie. 

 
1.2  Schoolgids en Scholen op de kaart 
In de schoolgids van de Aloysiusschool vindt u uitgebreide informatie 
over de werkwijze van onze school, welke keuzes we hierin gemaakt 
hebben en hoe de school georganiseerd is.  
U vindt deze schoolgids op onze website onder de volgende link 
https://www.alows.nl/onze-school/schoolgidsjaarkatern/.  

Deze informatie kunt u ook vinden via de website:   
www.scholenopdekaart.nl 

1.3  Team 

Wie werken er? 

Taak  

Groepsleerkrachten Ine Wolbers Agnes Holsink 

 Anne Leurink Nicole Asbreuk 

 Annerieke Ikink Lottie van der Schoor 

 Tessa Geerts Ilse Egberink 

 Patricia Ter Riet Marjan Koop 

 Ingrid Masseus Jan Horsthuis 

  Annemarie Heerink 

Vakdocent muziek Raymond Breukers  

Intern begeleider Annet Stinenbosch  

Digicoach Marjan Koop  

Conciërge Bennie Wolbert  

Administratie Lidy Schuit  

Locatieleider Esther Olde Meule  

Directeur OG Jasper Diele  

e-mailadressen: voorletter.achternaam@konot.nl 

voorbeeld: l.schuit@konot.nl 

 

2. Overzicht van vakanties, vrije dagen, studiedagen, gymrooster 

2.1 Overzicht van de vakanties 2019 – 2020   

   van                 tot en met 

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019 

Kerstvakantie 21 december 2019 5 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020 

Rosenmontag 24 februari 2020 ??? 

Goede vrijdag/Pasen 10 april 2020 13 april 2020 

Tulp/Mei 25 april 2020 10 mei 2020 

Hemelvaart 21 mei 2020 24 mei 2020 

Pinksteren 30 mei 2020 1 juni 2020 

Zomervakantie  4 juli 2020 16 augustus 2020 

2.2 Vrije dagen en studiedagen 

Naast de bovengenoemde vakanties hebben de leerlingen nog vrij op de 
volgende momenten: 
2 september 
20 september 
9 oktober 
13 februari 

26 mei (alleen de middag) 

2.3 gymrooster 

Het gymrooster zal na de zomervakantie met u gedeeld worden. 

 

3. Medezeggenschapsraad 
De MR bestaat uit leden vanuit de oudergeleding en leden vanuit het 
team. De directie is op uitnodiging ook aanwezig bij de vergaderingen.  

 

https://www.alows.nl/onze-school/schoolgidsjaarkatern/
http://www.scholenopdekaart.nl/
mailto:voorletter.achternaam@konot.nl
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Ouders: 
Eddy Bijen (penningmeester) 

Esther Luising (lid)  
 
 
Teamleden:  
Anne Leurink (contactpersoon GMR)   
Annet Stinenbosch (lid)  

Agnes Holsink (Notulist)  
 
Op de website van school is het jaarverlsag van de mr na te lezen. 

4. Samenstelling ouderraad (OR) en vergaderdata 
De OR bestaat uit ouders van onze school. Bij de OR vergaderingen is 
altijd een teamlid aanwezig.  
 

Leden ouderraad: 
Kristel Vreeswijk  
Haidy Wesselink  
Saskia Kloppers (Secretariaat)  
Jeroen Nijland  
Sandra Hassink (Penningmeester)  
Simone Meijerink  

Eric van Beek  
Nicole Nijhuis  

André Jogems  
Rian Koehorst 
Joris Poffers 
Monique Hermelink 

Kim Oude Booyink 
Anouk Blanke 

5. Praktische zaken 

5.1 Buitenschoolse opvang (BSO)  

Er is de mogelijkheid om gebruik te maken van buitenschoolse opvang. 
Dit kan onder andere bij Nijntje Pluis in Weerselo. 

5.3 Schoolreisjes (kamp, sportoernooi en andere activiteiten)  

De ouderbijdrage is 45 euro per kind, per jaar. Dit gaat deels op aan 
diverse activiteiten zoals o.a.; sinterklaasfeest, kerst, 

koningsdag/sportdag. Een ander deel, 30 euro is voor, schoolreisjes en 
de Jeugddriedaagse . 

5.4 Luizencontrole 

De luizencontrole wordt altijd in de eerste week na de vakantie 
uitgevoerd. 

5.5 Eten en drinken en traktaties 

Op de Aloysiusschool vinden wij gezond gedrag belangrijk. Wij zien 
graag dat kinderen een gezond tussendoortje meenemen zoals fruit of 

een boterham en een gezonde lunch met daarbij een beker melk, 

vruchtensap of water. Als een kind jarig is mag hij/zij trakteren.Houdt u 
alsublieft de traktatie klein en zoveel als mogelijk gezond. 

5.7 Verlof 

Toestemming voor verlof moet u uiterlijk 8 weken voorafgaande aan de 
verlofdatum aanvragen. Een verzoek van verlof in gewichtige 
omstandigheden dient u twee dagen vooraf of binnen twee dagen na het 

ontstaan van de verhindering aan de directie voor te leggen. Een 
verlofformulier vindt u op de website. Informatie over de leerplicht en 
verlofaanvraag treft u aan in de schoolgids (3.2 en 3.2) op de website 
www.alows.nl 

5.8 Communicatie met school 

We informeren zoveel mogelijk via onze website, email, de nieuwsbrief 
en Social Schools. Social Schools is ook bedoeld om u te laten 

meegenieten van leuke momenten op school. Dit gebeurt in een veilige 
omgeving.  
Natuurlijk zijn we altijd bereid tot een gesprek, dit ook naast de 
geplande gespreksmomenten. Daarvoor kan een afspraak gemaakt 
worden met leerkracht, IB-er of directie. Samen zijn we immers 
verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling en begeleiding van alle 

kinderen.  
Voor alle ouders waarvan het kind start in groep 1 is er voor aanvang 
van het startende schooljaar een informatieavond. In groep 1 krijgen 

alle ouders een startgesprek met de leerkracht op het moment dat het 
kind instroomt en een huisbezoek.  
In de groepen 2 t/m 7, begint het schooljaar in één van de eerste weken 
met een start gesprek: kind(vanaf groep 5), ouder en leerkracht 

((k)OL). Voor groep 3 en 8 kiezen we i.v.m. specifieke informatie voor 
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deze groepen voor een informatieavond aan het begin van het 
schooljaar. In groep 8 zijn de adviesgesprekken in november.  

In november en juli zijn er facultatieve (K)OL gesprekken voor de groep 
3 t/m 8. Dit is op uitnodiging van de leerkracht of behoefte van de 
ouders. In februari/maart is er voor iedereen een (K)OL gesprek. Eind 
groep 7 wordt afgesloten met een advies gesprek met betrekking tot het 
voortgezet onderwijs waarbij de leerkracht(en) van groep 7 en 8 
aanwezig zijn. De geplande gesprekken duren 10 minuten. Mocht er 

meer tijd nodig zijn dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Na 
aanleiding van het startgesprek kunnen ook andere afspraken gemaakt 
worden in verband met behoefte en noodzaak. 


