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Inleiding
De school kent naast de algemene gang van zaken een aantal afspraken en
mededelingen, waarvan het fijn is om die bij de hand te hebben. Voor de
duidelijkheid hebben we die opgenomen in deze ‘bijlage bij de schoolgids’.
Mocht u het op prijs stellen de schoolgids nogmaals te ontvangen,
neem dan contact met ons op. U krijgt dan een nieuw exemplaar.
De schoolgids en de bijlage staan natuurlijk ook op de website.

Contactgevens
SBO Michaëlschool
van Almondestraat 2
3814 RV Amersfoort
T 033-4721604
michaelschool@kpoa.nl
www.michaelschool-amersfoort.nl
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Schooltijden
Alle schooldagen: 08:30 – 14:15 uur
Wij verwachten de leerlingen rond 08:20 uur op het speelplein.

De groepen
Onderbouw
–
–
–
–
–

Spetters
Bikkels
Springkikkers
Kanjers
Keien

Bovenbouw
–
–
–
–
–

Sterren
Doorzetters
Spoorzoekers
Toppers
Uitsmijters
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Schoolvakanties en studiedagen
Het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022 is vastgesteld in overleg
met de overige besturen voor onderwijs in Amersfoort en gaat uit van
het vakantierooster dat door het ministerie van OCW wordt vastgesteld.
Voor onze school geldt het volgende vakantierooster:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Eerste schooldag
Studiedag (leerlingen vrij)
Studiedag (leerlingen vrij)
Herfstvakantie
Studiedagen (leerlingen vrij)
Kerstvakantie
Studiedagen (leerlingen vrij)
Krokusvakantie
Studiedag (leerlingen vrij)
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag (leerlingen vrij)
Zomervakantie

30-08-2021
09-09-2021
15-10-2021
18-10-2021 t/m 22-10-2021
08-11-2021 t/m 09-11-2021
24-12-2021 t/m 07-01-2022
10-02-2022 t/m 11-02-2022
28-02-2022 t/m 04-03-2022
28-03-2022
15-04-2022 t/m 18-04-2022
25-04-2022 t/m 06-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
06-06-2022
15-06-2022
08-07-2022 t/m 21-08-2022

Onder schooltijd
U weet uit eigen ervaring hoe vervelend het is om gestoord te worden als
u aan het werk, of gezellig met uw kind bezig bent. Dat is ook zo als
de leerkracht aan het werk is met zijn groep. Het kan echter voorkomen
dat u de leerkracht of iemand anders van het onderwijzend personeel iets
wil vragen of vertellen. Dit kan het beste vóór half negen of na half drie.
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Gezonde school
SBO Michaëlschool is een Gezonde School. Wij zijn in het bezit van het
vignet Gezonde School met de themacertificaten Voeding, Welbevinden
en Bewegen & Sport. Wij vinden de gezondheid van onze leerlingen heel
belangrijk. Om deze reden hebben wij de volgende afspraken:

Waterdag
Water drinken is duurzaam, gezond, lekker & goedkoop! Daarnaast besparen
we veel afval als we geen wegwerpverpakkingen van pakjes drinken meer
hebben. Om het drinken van water te stimuleren is iedere maandag een
waterdag, waarop kinderen en leerkrachten alleen water drinken. Op de
maandagen hoeft u uw kind dus geen pakjes drinken meer mee naar school
te geven. Wel mogen kinderen een eigen beker, dopper of flesje meenemen
waaruit zij water kunnen drinken. Op school zijn eventueel ook bekers
aanwezig.

Ochtendpauze
Wij vragen ouders om als tussendoortjes voor de ochtendpauze groenten of
fruit en iets te drinken mee naar school te geven. In de ochtendpauze wordt
er door alle leerlingen groenten of fruit gegeten. Op SBO Michaëlschool
maken wij hiervoor gebruik van de B.Slim fruitbakjes. Alle leerlingen krijgen
een eigen fruitbakje. Wij vragen om het fruit hapklaar mee te geven,
zodat de leerkracht de kinderen hier niet mee hoeft te helpen. Als een
leerling aan het fruit echt niet voldoende heeft, mag er daarna nog een ander
gezond tussendoortje worden gegeten.
Als drinken geven wij de voorkeur aan water of dranken zonder suiker.

Lunch
Wij willen u vragen om een gezond lunchpakket aan uw kind mee te geven.
Door voldoende en goed te lunchen zijn kinderen ’s middags weer in staat
om zich goed te concentreren. Een gezonde lunch bestaat uit volkorenof bruinbrood, halvarine en niet te veel of te vet beleg. Als drinken geven
wij de voorkeur aan water of dranken zonder suiker.
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Trakteren
Wij promoten gezond trakteren. We hopen op de medewerking en het
enthousiasme van alle ouders om op deze manier bij te dragen aan de
gezondheid van onze leerlingen.
Geschikte traktaties vinden wij:
– Kleine cadeautjes, bijvoorbeeld stuiterbal, potloden, stickers, kleurboekje
of bellenblaas;
– Kleine porties eten, liefst gekozen uit de Schijf van Vijf, zoals (versierd)
vers fruit (appel, mandarijn) of (versierde) groente (worteltjes, reepjes
paprika);
– Kleine porties van producten die niet te vet of te zoet zijn, zoals een
doosje rozijntjes of een handje popcorn, rijstwafels, soepstengels,
plak peperkoek, mini eierkoek, een rolletje met kleine snoepjes (zuurtjes,
dropjes), dropveter of dropsleutel of een klein zakje met spekjes.

Speciale gelegenheden
Het team van SBO Michaëlschool is van mening dat er bij speciale gelegenheden uitzonderingen gemaakt mogen worden met het eten en drinken.
Hieronder verstaan we bijvoorbeeld het schoolreisje en feestdagen.

Sport en Bewegen
Op SBO Michaëlschool vinden wij sport en bewegen heel belangrijk, dit is
leuk en geeft een goed gevoel. Kinderen die sporten en bewegen voelen
zich gezonder, fitter, sterker en leren spelenderwijs tal van vaardigheden.
SBO Michaëlschool heeft er voor gekozen om een vakleerkracht
bewegingsonderwijs, een combinatiefunctionaris sport en een docent
weerbaarheidstraining (judo) in te zetten.
Voor leerlingen waarvan de ouders niet over de financiële middelen
beschikken om sport te kunnen betalen kunnen wij een aanvraag doen bij
het Jeugdsportfonds. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds dan
de contributie en eventueel de sportattributen.
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Gymnastiek
Alle leerlingen krijgen minimaal twee keer per week gymnastiek.
Spetters
Bikkels
Springkikkers

maandag

Kanjers
Keien

maandag
maandag

woensdag

donderdag

dinsdag
maandag

vrijdag
woensdag
donderdag
woensdag

Sterren

dinsdag

Doorzetters
Spoorzoekers
Toppers
Uitsmijters

dinsdag

vrijdag
donderdag
woensdag

dinsdag
maandag

vrijdag
donderdag
donderdag

We vragen u: zorg voor een gymbroek, een T-shirt en gymschoenen.
Controleer af en toe de gymspullen of ze nog compleet zijn. Het helpt als
u de naam van uw kind erin zet, dan kunnen wij ook helpen bij het
terugvinden. Ieder kind krijgt van ons een gymtas waarin de gymkleding
bewaard wordt.

Bel de bus
Sommige leerlingen maken gebruik van het daarvoor bestemde speciaal
vervoer en reizen met de schoolbusjes of taxi’s van en naar school. Het kan
gebeuren, dat uw kind ziek is of om een andere reden ’s morgens niet
naar school gaat of ’s middags niet met het speciaal vervoer naar huis gaat.
In dat geval: Bel altijd het vervoersbedrijf. Dan weet de buschauffeur
waar hij aan toe is. Bel ook het vervoersbedrijf als het busje niet verschijnt
of erg laat komt.
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Schoolnieuws
Een goed contact tussen school en ouders is heel belangrijk. U hoort veel
via uw kind of bij de oudergesprekken. U krijgt dan vooral informatie over
uw kind en wat er in de groep gebeurt. Om u goed te informeren krijgt
u iedere twee weken via Social Schools een nieuwsbrief met de laatste
informatie, activiteiten en uitstapjes die hebben plaatsgevonden. U krijgt
daarmee een beter beeld van wat er in de hele school plaats vindt. Het is
daarom belangrijk dat u uw account activeert.

PBS
SBO Michaëlschool werkt met School Wide Positive Behaviour Support
(SWPBS). Dit programma is gericht op het aanleren en stimuleren van
gewenst gedrag.
Het is hierbij belangrijk dat we vooral gericht zijn op wat goed gaat en de
leerlingen daar positieve feedback op geven. Voor de leerlingen hebben
we de afspraken visueel gemaakt met gedragskaarten die op verschillende
plekken hangen. Als leerlingen gewenst gedrag vertonen kunnen ze een
beloning ontvangen in de vorm van een ‘Peebee’. Met de groep sparen
de leerlingen hiermee voor een beloning. Dat kan een leuke activiteit zijn,
zoals een keer koken of een uitje.

Beeldmateriaal
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld
de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw
toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te
geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming
heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en
wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.
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Privacy
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van
onze leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene
Verordening Gegevensbescherming vormen het uitgangspunt van ons
privacybeleid. Het volledige privacybeleid vindt u op onze website.

Iedereen op een rijtje
Functie

Naam

Managementteam

Telefoon

E-mailadres

033 4721604

michaelschool@kpoa.nl

Schoolleider

Naomi van Bladel

033 7601762

n.vanbladel@kpoa.nl

Interim Schoolleider

Roelien van Zuthem

033 7601762

r.vanzuthem@kpoa.nl

Teamleider

Natasha Davies

033 7601761

n.davies@kpoa.nl

School Business
Manager

Ard van den Berg

033 7601760

a.vdberg@kpoa.nl

Orthopedagoge

Rianne Berkelaar

033 7601766

r.berkelaar@kpoa.nl

Remedial Teacher

Leontine Le Blanc

033 7601767

l.leblanc@kpoa.nl

Remedial Teacher/NT2 Jacqueline Poortvliet

j.poortvliet@kpoa.nl

Remedial Teacher

Marloes Eijbergen

m.eijbergen@kpoa.nl

Intern Begeleider

Laura Zwart

l.zwart@kpoa.nl

Conciërge

Brenda Cassa

Kinderoefentherapeute

Hilda Eikenaar

Psychomotorische
therapeut

Daan Onderwater

Logopediste

Merel Streefkerk

Taalcoördinator

Lisette Cornelisse

l.cornelisse@kpoa.nl

Leescoördinator

Anne van Aalst

a.vanaalst@kpoa.nl

Rekencoördinator

Laura Zwart

l.zwart@kpoa.nl

ICT-coördinator

Marcel van Keken

m.vankeken@kpoa.nl

Stagecoördinator

Monique Peters

m.ammerlaan@kpoa.nl

Preventie Medewerker

Veronica Roodbol

v.roodbol@kpoa.nl

b.cassa@kpoa.nl
06 36058888
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Groepsleerkrachten
De groepsleerkracht is verbonden aan één of meerdere groepen. Hij/zij
verzorgt het onderwijs aan uw kind(eren) en onderhoudt de contacten
met de ouders/verzorgers. Sommige leerkrachten werken parttime.
Dit betekent dat een bepaalde groep twee leerkrachten heeft.
De duo-leerkrachten hebben een wekelijkse overdracht.
Spetters
Bikkels
Springkikkers
Kanjers
Keien
Sterren
Doorzetters
Spoorzoekers
Toppers
Uitsmijters
Onderwijsassistent
Leerkrachtondersteuner
Handvaardigheid
Gymnastiek

Diane Faber (ma-di-wo-vr)
Carolien van Lawick (do)
Marnix Roodschild Koning
(ma t/m vr)
Anne van Aalst (ma-di-do-vr)
Carolien van Lawick (wo)
Irene van Doornik (ma t/m vr)
Marieke Slagter (ma-di-vr)
Julianne Rademaker (wo-do)
Karin Evenboer (ma-di-wo)
Lisette Cornelisse (do-vr)
Veronica Roodbol (ma-di-wo-do)
Jacqueline Poortvliet (vr)
Monique Teske (ma-di)
Marcel van Keken (wo-do-vr)
Monique Peters (ma-wo-do-vr)
Marloes Eijbergen (di)
Anouk Bosman (ma t/m vr)

d.faber@kpoa.nl
c.vanlawick@kpoa.nl
m.roodschildkoning@kpoa.nl
c.vanlawick@kpoa.nl
a.vanaalst@kpoa.nl
c.vanlawick@kpoa.nl
i.vandoornik@kpoa.nl
m.slagter@kpoa.nl
j.rademaker@kpoa.nl
k.evenboer@kpoa.nl
l.cornelisse@kpoa.nl
v.roodbol@kpoa.nl
j.poortvliet@kpoa.nl
m.teske@kpoa.nl
m.vankeken@kpoa.nl
m.ammerlaan@kpoa.nl
m.eijbergen@kpoa.nl
a.bosman@kpoa.nl

Anne Buter (di-wo-do-vr)
Annejet Romeijn (ma-di-wo-do)
Dominique de Groot (ma-wo)
Marlies van Ooik (ma-di)
Ivette Oudenbroek (di-do-vr)
Jacqueline Poortvliet (wo)

a.buter@kpoa.nl
a.romeijn@kpoa.nl
d.degroot@kpoa.nl
m.aalbers@kpoa.nl
i.oudenbroek@kpoa.nl
j.poortvliet@kpoa.nl

Rosalie Brink SRO (ma-di-wo-vr)
Jelle SRO (do)
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Mobiele telefoons, MP3-spelers en Computerspelletjes
Alle elektronica wordt bewaard door de leerkracht. Deze bergt dit aan het
begin van de schooldag op. Bij schade of kwijtraken is de school nooit
aansprakelijk of verantwoordelijk.
Het is, in school of op het speelplein, niet toegestaan om filmpjes of foto’s
te maken (ook niet door ouders/verzorgers).

Als uw kind...
– ziek is, bel ons dan vóór tien voor half negen of meldt dit via
Social Schools.
– verzuimt, om een andere reden dan ziekte, dan heeft u altijd
toestemming nodig van de directie.

Ouderbijdrage
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u van de ouderraad een
nota met daarop het te betalen bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage.
De ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op 60 euro per leerling.
Het is belangrijk dat u dit bedrag vóór 1 november heeft betaald.
Van dat geld worden extra’s betaald, zoals:
– Sportdag;
– Sinterklaas;
– Kerst;
– Pasen;
– Carnaval;
– Schoolverlatersfeest;
– Schoolreis;
– Schoolkamp voor de schoolverlaters.
Het is ook mogelijk om het contant op school te betalen.
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Contactpersoon
We hopen dat uw kind hier op school nooit iets vervelends overkomt.
Maar wanneer u het vermoeden krijgt dat uw kind niet op de juiste wijze
benaderd is, dan kunt u volledig vertrouwelijk contact opnemen met:
– Rianne Berkelaar | ma-di-wo-do | 033 7601766
– Laura Zwart | ma-di-wo-do | 033 7601768

Verwijsindex Risicojongeren (VIR)
Het kan voorkomen dat er gedurende de schoolloopbaan van uw kind
zorgen ontstaan. Bijvoorbeeld: zorgen over de leerprestaties of het gedrag.
Indien er zorgen zijn, bespreken we die binnen onze interne zorgstructuur
en natuurlijk met u als ouder. Een hulpmiddel binnen onze zorgstructuur
is de Verwijsindex (VIR). De VIR is een hulpmiddel voor school (en ouders)
om bij zorgen van een kind, snel contact te kunnen leggen met eventuele
overige betrokkenen.
Uitgebreidere informatie kunt u vinden in het algemene gedeelte van
de schoolgids.

Wijkteam
SBO Michaëlschool is verbonden aan het wijkteam Kruiskamp-Koppel,
en werkt daarnaast samen met de andere wijkteams van Amersfoort en
omliggende gemeenten. Bij diverse hulpvragen op het gebied van o.a.
opvoeding en sociale vaardigheden neemt de school in samenwerking met
u contact op met het wijkteam om laagdrempelige hulp te bieden.
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Belangrijke adressen
Ouderraad

– Contactpersoon (namens school)
Natasha Davies
033 7601761

n.davies@kpoa.nl

Medezeggenschapsraad
– Voorzitter (namens school)
Lisette Cornelisse
033 4721604 l.cornelisse@kpoa.nl
– Secretaris (namens school)
Marnix Roodschild Koning 033 4721604 m.roodschildkoning@kpoa.nl
– Leden (namens ouders)
Albert Sprokkereef
Natasja Buitenhuis

KPOA
SBO Michaëlschool maakt deel uit van de Stichting voor Katholiek Primair
Onderwijs Amersfoort en omstreken
De Stichting voor het KPOA e.o. wordt bestuurd door een College van
Bestuur en ondersteund door een stafbureau.
College van Bestuur (Stichting KPOA)
Dhr. W. Roelofs en Mevr. J. Kester
Postadres
Postbus 930 | 3800 AX Amersfoort
Bezoekadres
Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.
Amsterdamseweg 41 | 3812 RP Amersfoort
033-2570645 | info@kpoa.nl | www.kpoa.nl
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Onderwijsinspectie Utrecht
Inspectiekantoor Utrecht
Postbus 2730 | 3500 GS Utrecht
0800-8051 | info@owinsp.nl | www.onderwijsinspectie.nl

GGD Jeugdgezondheidszorg
Service center JGZ
033-460 00 46 | jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Sifra Visser
GG&GD Eemland, afdeling Jeugdzorg
Zonnehof 10 | 3811 RD Amersfoort | 033 4678111

Vertrouwenspersonen op stichtingsniveau
Jeroen Meiboom en Marjon ten Heggeler
CED groep | 010-4071599 | evp@cedgroep.nl

SWV De Eem
Burgemeester de Beaufortweg 16 | 3833 AG Leusden
033-7601191 | info@swvdeeem.nl | www.swvdeeem.nl

Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324 | 2508 EH Den Haag
070-3861697 | info@gcbo.nl
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl
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