Informatieboekje De
Schooljaar 2020-2021

Taaltuin

Let op:
Bij het uitgaan van dit informatieboekje zijn een aantal zaken
die met het Corona-virus te maken hebben nog niet duidelijk.
Veel afspraken zijn daarom onder voorbehoud. Let u vooral
op de Parro-berichten. In de laatste week van augustus
(voordat de school weer begint) komt er een update!
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Voorwoord
In dit boekje treft u belangrijke informatie aan voor het schooljaar 2020-2021 van
basisschool de Taaltuin. Het geeft u informatie met name over de praktische zaken.
Vanaf 1 augustus 2019 werken wij met een nieuwe school app PARRO; via deze app
houden wij u goed op de hoogte. Naast algemene informatie krijgt u via PARRO ook
informatie over de groep van uw kind. Informatie over het onderwijs, resultaten,
waardering inspectie etc. kunt u vinden via onze website www.taaltuinschiedam.nl en
via www.scholenopdekaart.nl

Ieder kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs. Onderwijs dat past bij de eigen
ontwikkeling èn beleving.
Leren is niet alleen het vergaren van kennis, maar ook het beleven van die opgedane
kennis en vaardigheden. Leren doe je dan ook met al je zintuigen
Leren is ook het opdoen en delen van succeservaringen. Zelfstandigheid,
(mede)verantwoordelijkheid, samenwerken en reflecteren zijn dan onze belangrijke
pijlers voor succes!
Het BELEVEND LEREN vormt dan ook de kern van het onderwijs op de Taaltuin.
Dit alles draagt bij tot SAAMHORIGHEID èn EIGENAARSCHAP.
De samenwerking met ouders staat bij ons hoog op de agenda.
Mede namens het team van de Taaltuin wensen wij alle kinderen, ouders/ verzorgers
een goed en fijn schooljaar toe.
Elsje Miedema en Saskia Berkhout
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Directieteam: Saskia Berkhout en Elsje Miedema
Coördinator onderbouw
Coördinator bovenbouw

Elsje Miedema
Saskia Berkhout

De groepen
Wij streven ernaar om zoveel mogelijk handen in de klassen te hebben. Er staan dan
ook meerdere leerkrachten en ondersteunend personeel op een groep. Degene wiens
naam is onderstreept is het eerste aanspreekpunt. De exacte werkdagen van de
leerkrachten krijgt u te horen op de ‘voorlopige’ informatiebijeenkomsten of via Parro.
Groep
Stamgroep 8

Leerkracht(en)
John Oomen
Saskia Berkhout
Sandra Hofman
Maaike van Berkel
Anita van Zanten
Maaike van Berkel
Anniek Roosenschoon (in opleiding)
Celine Zuiderwijk
Sanja Rajkovic
Raymond Eikmans
Nadiah Hatuluwaja (in opleiding)
Monica van den Eshof
Nadiah Hatuluwaja (in opleiding)
Hetty Bos
Gertrude Korpershoek
Saskia Redjokarijo
Nadieh Felsbourg (in opleiding)
Caroline van Oevelen
Hetty Bos

Stamgroep 7
Stamgroep 6

Stamgroep 5
Stamgroep 4
Uilen (groep 3)
Vlinders (groep 1/2)
Kikkers (groep 1/2)
Bijtjes (groep 1/2)

Vakdocent bewegingsonderwijs
coördinator wijksport
Ondersteuning groepen

Patrick Schoof
Nezahat Karaaslan

Onderwijsondersteunend
Administratie
Conciërge

Liesbeth Schoel
Ton Messemaker
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Schooltijden
Groep 1 t/m 6
Ma-di-wo-do-vr

08.30-14.00 uur

Groep 7 en 8:
Ma-di-do-vr
Groep 7 en 8:
woensdag

08.00-14.15 uur
08.00-14.00 uur

De deuren van de school gaan 10 minuten voor aanvangstijd open. De lessen
beginnen stipt op tijd. Bij te laat komen wachten de leerlingen op de gang tot de
leerkracht ze binnenlaat.
Zolang de Corona-maatregelen van kracht zijn, zijn er aangepaste schooltijden. U krijgt
hierover nog informatie via de Parro-app in de laatste week van de vakantie.
Wanneer u een leerkracht wilt spreken is daar na schooltijd gelegenheid voor. Ook kunt
u telefonisch of via de Parro-app een afspraak met de leerkracht maken. Onder
schooltijd kunnen leerkrachten ouders niet te woord staan, zij staan dan voor de klas.

Ziekmelden
Is uw kind ziek, geef dat dan voor 8.15 uur door via telefoonnummer 010-4709641.
Bij Corona-gerelateerde klachten vraagt u specifiek naar de leerkracht, zodat deze met
u een goede afweging kan maken.

Vakanties, vrije dagen en andere activiteiten
•

* = onder voorbehoud i.v.m. Corona

September 2020
Ma 31 aug
Di 1 t/m vr 4 sept
Ma 7 sept
Di 8 sept
Wo 9 sept
Do 10 sept
Ma 21 t/m vr 25 sept
Di 22 sept
Wo 23 sept
Ma 28 sept
Oktober 2020
Ma 12 t/m vr 16 okt

Eerste schooldag
Kamp groep 8
Informatiebijeenkomst Bijtjes (8.30-9.00 uur) *
Informatiebijeenkomst Vlinders (8.30-9.00 uur)*
Informatieavond groep 5 t/m 7*
Informatiebijeenkomst Kikkers (8.30-9.00 uur) *
Informatieavond groep 3/ 4 *
Week Tegen Pesten
Startvergadering MR 19.00 uur
Nationale Kraanwaterdag
Boekenmarkt*/ start Kinderboekenweek
Afsluiting Kinderboekenweek in het leestheater*
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Ma 19 t/m vr 23 okt
November 2020
Vr 6 t/m vr 13 nov
December 2020
Di 1 dec
Do 3 dec
Vr 4 dec
Ma 7 dec
Wo 9 dec
Do 17 dec
Vr 18 dec
Ma 21 dec t/m vr 1 jan 2021
Januari 2021
Wo 20 jan
Februari 2021
Di 2 febr
Ma 15 t/m vr 19 febr
Ma 22 feb t/m ma 1 mrt
Maart 2021
Ma 1 mrt
Di 2 mrt
Wo 24 mrt
Ma 29 mrt
April 2021
Do 1 apr t/m ma 5 apr
Di 20 t/m Wo 21apr
Vr 23 apr
Ma 26 apr t/m vr 7 mei
Mei 2021
Do 13 t/m vr 14 mei
Ma 24 mei
Juni 2021
Wo 23 juni
Do 24 t/m vr 25 juni
Vr 18 of vr 25 juni
Di 29 juni
Juli 2021
Ma 5 t/m vr 9 juli
Wo 7 juli
Do 8 juli
Ma 19 juli t/m 27 aug

Herfstvakantie
Week van de mediamasters
Voorlopig advies groep 8
Pepernotendisco 7 en 8
Sinterklaas groep 1 t/m 6 groepen 7/8 vrij
Schoolkeuzemarkt groep 8
studiedag PRIMO (kinderen zijn vrij)
Kerstdiner 17.30-19.00
Studiedag (kinderen zijn vrij)
Kerstvakantie
Voorleesontbijt 1 t/m 3
Studiedag (kinderen zijn vrij)
Rapportweek
Voorjaarsvakantie
Studiedag (kinderen zijn vrij)
Eindadvies groep 8
De Grote Rekendag
Verkeersexamen groep 8
Paasvakantie
Eindtoets groep 8
Koningsspelen, kinderen 1 t/m 3 12.00u vrij
kinderen 4 t/m 8 13.00 vrij
meivakantie
Hemelvaart vakantie
Pinkstervakantie
schoolreis 1 t/m 7
Studiedagen (kinderen zijn vrij)
sportdag groep 8 ?
Info avond ouders nieuwe groep 8
Rapportweek 1 t/m 7
schoolreis 8
Afscheid 8
Zomervakantie
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Verlof buiten schoolvakanties
Vrij krijgen buiten de schoolvakanties is (bijna) nooit mogelijk. Ieder jaar controleert de
leerplichtambtenaar diverse scholen of de regels rondom het zogenaamde extra verlof
goed uitgevoerd worden.
Familiebezoek, verwachte verkeersdrukte, het niet kunnen boeken van een vliegticket in
een bepaalde week, een speciale vakantieaanbieding, of het feit dat een ander kind uit
het gezin al vrij is, etc. zijn géén geldige redenen om extra vakantieverlof te krijgen,
eerder met vakantie te gaan of later terug te komen.
Ook een werkgeversverklaring vormt geen reden om automatisch extra vakantieverlof
te krijgen. Bijna altijd liggen hieraan economische en/of organisatorische redenen ten
grondslag en dit is volgens de leerplichtwet geen reden om extra vakantieverlof te
mogen verlenen.
Het is slechts in een zeer beperkt aantal situaties mogelijk om extra verlof te verkrijgen.
Er moet sprake zijn van gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige
omstandigheden verstaan we bijvoorbeeld het overlijden van naaste familieleden, bij
ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel, het bijwonen van een
huwelijk van een naast familielid en verhuizing. In genoemde situaties wordt u gevraagd
hier bewijs van te overleggen, zoals overlijdensakte, medische verklaring, trouwboekje,
uittreksel burgerlijke stand.
Tevens is het soms mogelijk om vanwege de specifieke aard van het beroep van de
ouder(s) in aanmerking te komen voor extra verlof, maar alleen wanneer het voor het
gezin in geen enkele schoolvakantie mogelijk is om twee weken aaneengesloten
vakantie te hebben.
Aanvragen voor vakantieverlof voor de eerste twee lesweken van het schooljaar
worden nooit gehonoreerd.

Verlofaanvragen moeten 8 weken voordat u op vakantie gaat en
schriftelijk ingediend worden.
Verlofaanvragen tot en met 10 schooldagen worden behandeld door de schooldirecteur,
waarbij hij/zij vaak advies vraagt aan de leerplichtambtenaar over het wel of niet
toekennen van het verlof. Verlofaanvragen van meer dan 10 dagen worden in
behandeling genomen door de leerplichtambtenaar.
Als er ongeoorloofd toch vakantieverlof wordt opgenomen, dan is de directeur verplicht
dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen ouders kan proces-verbaal worden
opgemaakt. De rechter kan in die gevallen een forse geldboete opleggen.
Namens de leerplichtambtenaren van het Regionaal Bureau Leerrecht Maassluis
Vlaardingen Schiedam.
zie ook www.rijksoverheid.nl Op vakantie buiten de schoolvakanties

Gezonde school
Samen met de ouders willen de leerkrachten van de Taaltuin werken aan een Gezonde
School. Gezonde Voeding is een van de onderwerpen waar aandacht aan wordt
besteed.
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In de ochtendpauze wordt in de unit onderbouw (groep 1 t/m 3) alleen fruit gegeten. In
de unit bovenbouw (groep 4 t/m 8) mogen de leerlingen naast fruit ook een gezonde
boterham meenemen.
Wij adviseren sterk om geen suikerhoudende drankjes mee naar school te geven, maar
een fles waar water in kan. Wij stimuleren de kinderen om deze fles regelmatig bij te
vullen. Op het schoolplein is inmiddels een watertappunt aanwezig.
Voor de jonge kinderen (groep 1 t/m 3) zijn bekers aanwezig in de klas, waaruit de
leerlingen water kunnen drinken. Drinken meenemen is dus niet nodig.
Voor de lunch nemen de kinderen een gezonde boterham mee. Koek en snoep mogen
op school niet worden gegeten.
Naast aandacht voor voeding staat ook bewegen en aandacht voor het milieu op onze
agenda.
Uiteindelijk streven we naar het certificaat “Mijn Gezonde School”.

Schoolfonds
Het schoolfonds voor dit schooljaar bedraagt € 15,00 per kind. Dit is een aangepast
bedrag, omdat vorig schooljaar i.v.m. Corona niet alle activiteiten zijn doorgegaan. Voor
de ouders van de leerlingen, waarbij de zwemlessen niet zijn doorgegaan en die al wel
betaald hadden, brengen wij het schoolfonds niet in rekening. U ontvangt dus geen brief.
Het schoolfonds wordt gebruikt voor extra activiteiten voor de kinderen, zoals de
schoolreis, het sinterklaasfeest, het kerstfeest en het afscheid van groep 8.
U krijgt aan het begin van het schooljaar een brief met informatie over de betaling. Voor
meer informatie over het schoolfonds kunt u terecht bij juf Liesbeth.

Informatiebeveiliging en privacy
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met
de komst van deze nieuwe privacywet heeft u meer zeggenschap over wat er met de
gegevens van uw zoon/dochter en uw gegevens gebeurt en de school draagt meer
verantwoordelijkheden om goed met deze gegevens om te gaan.
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u
duidelijk en transparant te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens
verwerken en beheren. De Taaltuin is onderdeel van Stichting Primo Schiedam die een
privacyverklaring heeft opgesteld. In deze privacyverklaring staat hoe onze school
omgaat met de gegevens van uw zoon/dochter en uw gegevens.
Wilt u deze lezen ga dan naar www.primoschiedam.nl/privacy
Ook via onze website (www.taaltuinschiedam.nl) kunt u meer hierover lezen.
Via de schoolapp Parro kunt u jaarlijks uw voorkeur voor het omgaan met
beeldmateriaal van uw kind aanpassen. Wanneer u niets doet hanteren we de
voorkeuren die u bij inschrijving hebt aangegeven.
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Sport en gymnastiek
Sport en sportief gedrag is belangrijk op de Taaltuin, want mogen en kunnen bewegen is
een basisbehoefte van elk kind!
De leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 krijgen twee keer in de week (op dinsdag
en op donderdag) gymles van een vakleerkracht gymnastiek in onze prachtige
sportzaal.
De kleuters krijgen 1 keer in de week(woensdag) gymnastiek van de vakleerkracht en
een keer van hun eigen leerkracht.
Vanaf groep 3 douchen de leerlingen na de gymnastiekles.
In de bovenbouw is het gebruik van een deodorantroller toegestaan (geen spuitbussen
i.v.m. astmatische kinderen).

Kleding:
De kinderen sporten in een (korte) broek en T-shirt. Passende gymschoenen worden
sterk aanbevolen.
In de kleuterbouw blijven de gymschoenen op school. Als de schoenen te klein worden,
hoort u dat van de leerkracht. De kleuters gymmen in hun ondergoed.

Gymrooster
Gymrooster 2020-2021
Dinsdag
08:10 – 08:55
08:55 – 09:40
10:10 – 10:55
10:55 – 11:40
12:25 – 13:10
13:10 – 13:55
Woensdag
09:00 – 09.45
10:00 – 10.45
10.45 – 11.30
12.00 – 12.45
12.45 – 13.30
Donderdag
08:10 – 08:55
08:55 – 09:40
10:10 – 10:55
10:55 – 11:40
12:25 – 13:10
13:10 – 13:55

Groep 7/8A
Groep 7/8B
Groep 5/6A
Groep 5/6B
Groep 3/4A
Groep 3/4B
Onderbouwgroep A
Onderbouwgroep B
Onderbouwgroep C
Onderbouwgroep D
Onderbouwgroep E
Groep 7/8
Groep 7/8
Groep 5/6
Groep 5/6
Groep 3/4
Groep 3/4
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Wijkschoolvereniging Nieuwland
Is uw kind nog geen lid van een vereniging of wilt u uw kind meer of eens iets anders
laten doen? Is er geen passende vereniging in de buurt of vindt u de kosten van de
verenigingen doorgaans te hoog? Maar u wilt echter wel dat uw kind ook buiten
schooltijd kansen krijgt om zich verder te ontwikkelen?
Dan is de Wijkschoolvereniging voor u de oplossing!
Wat is de Wijkschoolvereniging?
De Wijkschoolvereniging is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente
Schiedam, basisscholen en verschillende sport- en cultuuraanbieders in de wijk. De
Wijkschoolvereniging biedt u een aantal sporten en culturele activiteiten in de buurt aan
waaraan kinderen van de basisschool na schooltijd in verenigingsverband kunnen
deelnemen.
De lessenseries:
Sport:
Via de deelnemende scholen kunt u uw kind in verschillende series inschrijven voor zes
sportkennismakingslessen. De kosten voor deelname bedragen €10,00.
Cultuur:
Inschrijven voor een van de cultuurklassen betekent 15 lessen per serie. De kosten
voor deelname bedragen €37,50.
Nadat alle inschrijvingen zijn verwerkt, krijgt u via school de benodigde informatie over
de gekozen lessenserie. Bij aanvang van de eerste of tweede les worden de
deelnamekosten betaald.
Mogelijk lidmaatschap na sportkennismaking.
Na vier sportkennismakingslessen krijgen u en uw kind informatie over een eventueel
lidmaatschap voor de sportvereniging. Met de verkregen informatie beslist u vervolgens
samen met uw kind of hij/zij lid wordt. Lid worden van de Wijkschoolvereniging betekent
dat u contributie gaat betalen. Het lidmaatschap zal variërend per vereniging tussen de
€8,00 en €15,00 per maand kosten. Dat is in vergelijking met een normale
sportvereniging soms maar 2/3 van de normale contributie. Oftewel de kosten zijn lager!
Uw kind kan dan elke week deelnemen aan de lessen en meedoen aan de extra
georganiseerde activiteiten.
Het Jeugdfonds sport&cultuur kan helpen!
Indien u van een minimum inkomen moet rondkomen, kunt u een beroep doen op het
Jeugdfonds sport&cultuur. Meer informatie hierover vindt u op
https://jeugdfondssportencultuur.nl/. Stel uw vragen aan de intermediair, Liesbeth
Schoel, of de combinatiefunctionaris, Patrick Schoof, op de school van uw kind of aan
de trainers en begeleiders voorafgaand of na afloop van een les.
Hoe en wanneer inschrijven?
Betreft de inschrijving: begin komend schooljaar komt hier meer info over.
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Peuterspeelzaal
Basisschool De Taaltuin werkt nauw samen met de peuterspeelzaal van Mundo.
Kinderen kunnen al vanaf 2,5 jaar terecht in deze startgroep.
Waarom al met 2,5 jaar naar de peuterspeelzaal?
● Om beter Nederlands te leren spreken en te begrijpen.
● Om te leren spelen met andere kinderen.
● Om te leren luisteren naar elkaar.
● Om samen de wereld te ontdekken.
● Om individuele zorg en aandacht te krijgen.
● Om alvast te wennen aan de gewoontes van de basisschool.
In onze startgroep werken we met de methodiek Startblokken van Basisontwikkeling,
net als in de kleutergroepen. Hierin is het rollenspel heel belangrijk en bouwen de
kinderen samen de themahoeken op. De medewerksters spelen met de kinderen mee
en praten daarbij in het Nederlands. Er wordt veel voorgelezen en we zingen
Nederlandse liedjes. Heel jonge kinderen leren gemakkelijk twee talen tegelijkertijd. Als
zij dan naar de basisschool gaan kunnen ze de leerkrachten goed verstaan en zijn ze
gewend aan de dagelijkse routines op school.
Hoe ziet een dagdeel eruit?
In de peuterspeelzaal wordt gewerkt met een thema van ongeveer zes weken,
bijvoorbeeld: kijk eens hoe mooi ik ben!
Het hele lokaal wordt aangepast aan het thema met bijvoorbeeld een kappershoek of
een nagelstudio.
Door een aantal weken activiteiten over hetzelfde thema te doen en te herhalen leren
peuters veel.
We doen veel aan vrij spelen, knutselen, verven en tekenen, kringspelletjes, liedjes
zingen, boekjes lezen, bouwen en buitenspelen.
Ook is er tijd om fruit te eten en wat te drinken.
Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt gestart met 2 groepen. Een ochtend- en een
middaggroep. De peuteropvang is over 5 dagdelen over de week verspreid.
De tijden voor de ochtendgroep zijn van 8.15 uur tot 11.30 uur. De middaggroep zal
net als de ochtendgroep alle middagen open zijn van 12.00 uur tot 15.15 uur.
Voor verdere informatie kunt u altijd contact opnemen via telefoonnummer 010-2461140
of via het volgende mailadres ouderkind@kinderopvangmundo.nl .

11
Informatieboekje schooljaar 2020-2021

Buitenschoolse opvang BSO
● Kinderopvang Mundo en Basisschool de Taaltuin werken samen en zitten
gezamenlijk in een duurzaam pand.
● BSO PUUR vangt kinderen op in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Onze mooie ruimte is
ingericht in het thema “ oma’s woonkamer “ .
● Naast deze ruimte kunnen we ook gebruik maken van de gymzaal, de buitenruimte
en het technieklokaal van de school.
● De tijd die de kinderen doorbrengen op de BSO is vrije tijd, waarin kinderen zich
kunnen ontspannen na een inspannende schooldag. Er is meer dan voldoende
uitdagend spelmateriaal, een gezellige en ontspannen sfeer en mogelijkheden om te
bewegen, te ontdekken en samen te spelen.
● Nieuwsgierig geworden, kijk dan vlug naar de website van Mundo :
www.kinderopvangmundo.nl

Schoolmaatschappelijk werk
Carmen Hofman is onze gezinsspecialist. Heeft u vragen over de opvoeding, de
ontwikkeling of het gedrag van uw kind? Zoekt u advies, hulp of ondersteuning?
Hiervoor kunt u terecht bij de gezinsspecialist op de school of peuterspeelzaal van uw
kind.
Wat doet het Schoolmaatschappelijk werk (SMW)?
Het schoolmaatschappelijk werk wil kinderen (en hun ouders) in een zo vroeg mogelijk
stadium de juiste hulp en begeleiding bieden als er zorgen zijn over het gedrag of de
ontwikkeling van een kind of als er vragen zijn over de opvoeding. Samen met u en de
leerkrachten van school of de leidsters van de peuterspeelzaal kijken we wat er precies
aan de hand is. De gezinsspecialist kan dan adviezen geven, zelf hulp bieden of als het
nodig is begeleiden naar meer specialistische hulp. U kunt ook de hulp van de
gezinsspecialist inroepen als het thuis even niet zo lekker loopt, om welke reden dan
ook. Dat kan te maken met de opvoeding: een dwarse peuter, een kind dat gepest
wordt of niet naar school wil, maar ook met stress als gevolg van de omstandigheden
waar u en uw gezin mee te maken hebben.
Samenwerking WOT
De gezinsspecialist maakt onderdeel uit van het WOT. Dit is het
Wijkondersteuningsteam, waar specialisten samenwerken om problemen die in de wijk
ontstaan gezamenlijk aan te pakken.
Een afspraak maken
U kunt een afspraak met Carmen Hofman maken via de school. Ook kunt u
rechtstreeks contact met haar opnemen
Hofman@wotschiedam.nl
06-25745013
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Carmen is elke maandag vanaf 8.00 uur op De
Taaltuin aanwezig.
(Voor ouders/verzorgers zijn er geen kosten verbonden
aan de hulp van School Maatschappelijk Werk)

Logopedie
Als een leerkracht of ouder twijfelt aan de uitspraak van een kind, kan het gescreend
worden door onze schoollogopediste. Deze screening gebeurt altijd in overleg met de
ouders. Als uw kind in aanmerking komt voor logopedische hulp dan verwijst zij u naar
een instelling voor logopedie in Schiedam. Logopedische hulp voor uw kind wordt
meestal vergoed door uw ziektekostenverzekering.
Elaine Hovenier is de aan de school verbonden logopediste.

Veiligheid en pestprotocol
Wij vinden het heel belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen en gelukkig zijn op
school. Wij hebben met elkaar een aantal gedragsregels opgesteld die pesten moeten
voorkomen. Ons streven is dat niemand wordt gepest. Aan het begin van het schooljaar
worden in de groep met de kinderen afspraken gemaakt. We maken de kinderen
duidelijk dat er een verschil is tussen ruzie maken en pesten. Als uw kind toch gepest
wordt, laat het ons dan onmiddellijk weten.
Gedragsregels:
● Wij werken aan een fijne, veilige school voor iedereen.
● Wij behandelen een ander zoals wij zelf behandeld willen worden, respectvol.
● Wij geven duidelijk onze grenzen aan (“Stop, hou op!”)
● Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar.
● Wij zorgen dat iedereen erbij hoort.
Regels op het plein
Op het plein gelden een aantal vaste regels. Deze zijn nodig om een veilige omgeving
te creëren. Deze regels zijn al een aantal jaren hetzelfde, zijn bij de kinderen bekend en
voldoen tot nu toe prima:
● Iedereen vraagt toestemming om het schoolplein te verlaten.
● De deuren van de school zijn altijd gesloten en niemand gaat zonder
toestemming naar binnen.
● Als een kind moet plassen, vraagt hij/zij altijd toestemming.
● Kinderen die ruzie maken, ongeacht de aanleiding gaan 5 minuten afkoelen.
Daarna proberen ze het op te lossen en weer vrienden te zijn. Bij ernstig fysiek
geweld worden de ouders ingeschakeld (zie pesten).
● De leerkracht lost het probleem zo mogelijk op voordat de kinderen naar binnen
gaan.
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Een echt Taaltuinkind zegt:
● Ik vind iedereen goed zoals hij of zij is
● Iedereen mag met mij meespelen
● Ik vertel alleen maar leuke dingen over een ander
● Ik noem iedereen bij de voornaam
● Ik luister als iemand mij iets wil zeggen
● Fouten maken mag, met sorry is het klaar
● Ik laat iedereen met rust met mijn handen en met mijn mond
● Ik help als ik merk dat iemand gepest wordt. Als ik niet kan helpen roep ik de
hulp van de juf of de meester in
● Ik wil mij graag aan deze regels houden omdat ik wil meehelpen aan een
gezellige school.
Wat gebeurt er als de regels overtreden worden?
In een dergelijke situatie praten we eerst met de kinderen over hoe we dit ongewenst
gedrag in het vervolg kunnen voorkomen. Maar in sommige gevallen lukt het ons niet
om kinderen uit hun boosheid te halen. In die situatie worden de ouders geïnformeerd
en soms gevraagd om het kind op te komen halen voor een “time-out”.
In een enkel geval is het nodig om verder te kijken wat er met het kind aan de hand is.
Zijn er bijvoorbeeld andere oorzaken voor het gedrag of teruggang in de ontwikkeling?
Hiervoor hebben wij u als ouder hard nodig, omdat u het kind beter kent dan wie dan
ook. Er zullen dan oudergesprekken gevoerd moeten worden om een en ander met
elkaar af te stemmen.
Soms hebben we hulp nodig van buitenaf. Als dit laatste het geval is dan worden de
ouders uitgenodigd voor een overleg met het Ondersteuningsteam (OT).
In dit OT bespreken we samen met de ouders en een aantal deskundigen, zoals
maatschappelijk werk, gezinsspecialist, interne begeleider/ groepsleerkracht en directeur
hoe we het kind het beste kunnen helpen in zijn of haar ontwikkeling.

Klachtenregeling
De kwaliteit van het onderwijs staat bij ons voorop. Veiligheid, openheid en een
duidelijke structuur zorgen voor een prettig schoolklimaat. Aandacht voor normen en
waarden spelen daarin een grote rol. Het contact tussen ouders en school is heel
belangrijk. Wij stellen het dan ook op prijs als u met vragen of opmerkingen naar ons
toekomt.
Ondanks deze inzet kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent met de gang
van zaken rondom uw kind. U kunt dit in de eerste instantie het beste met de leerkracht
van uw kind bespreken. Wanneer dit niet lukt kunt u terecht bij de directie of in enkele
gevallen bij een vertrouwenspersoon. Voor meer informatie hierover verwijzen we u
naar onze website.
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Bibliotheek
Op de Taaltuin hebben we een eigen bibliotheek. Op de begane grond staan acht grote
boekenkasten vol met allemaal leuke, spannende en leerzame kinderboeken.
Lezen is belangrijk op onze school, want van veel lezen word je slim. We willen graag dat
alle kinderen plezier beleven aan lezen en echte lezers worden. We doen daarvoor op de
school mee aan alle landelijke lees-activiteiten, zoals de Kinderboekenweek, de
Voorleeswedstrijd en de Nationale Voorleesdagen.
Alle kinderen van de school kunnen in onze bibliotheek een boek lenen. Deze boeken
mogen ook mee naar huis. Omdat de kinderen gemakkelijk een boek kunnen ruilen, leent
ieder kind maar één boek. De bibliotheek is iedere ochtend open van 8.00 uur tot 10.00
uur. De kinderen krijgen dan van de leerkracht de gelegenheid om hun boek te ruilen.
Wanneer boeken kwijt, of ernstig beschadigd raken, moeten wij helaas een vergoeding
in rekening brengen.
Ouders kunnen het lezen stimuleren door voor te lezen en met de kinderen over de
boeken te praten. In de Kinderboekenweek organiseren wij een boekenmarkt waar
ouders een boek voor hun kind kunnen kopen.

Medezeggenschapsraad
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). In deze raad kunnen
ouders en personeelsleden meepraten over wat er op school besloten wordt. De MR
heeft inspraak bij de beleidsbeslissingen van de school. Dat is belangrijk omdat de
directie en het managementteam graag willen weten wat ouders en collega’s van
verschillende besluiten vinden.
Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen altijd door ouders en
leerkrachten worden bijgewoond. De startvergadering is op di 17 sept. om 19.00 uur.
Onze medezeggenschapsraad:
Oudergeleding

Personeelsgeleding

Rinus Hoogenboezem
Kai Pekruhl
Tarik Ziani

John Oomen (voorzitter)
Monica van den Eshof

Ouderraad
De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders, die betrokken is bij de
organisatie van bijzondere dagen op school, zoals feestdagen en themaweken. Ook
regelt de ouderraad na iedere schoolvakantie de luizencontrole voor alle kinderen van
de school. Wanneer de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar is hoort u van de
voorzitster van de ouderraad.
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Onze ouderraaad:
Asuman(voorzitter)

moeder van: Miray, Ceyla en Liya

leden: Cagla (moeder van: Omur en Mirza); Ese (moeder van: Alikivanc); Fatma
(moeder van: Belinay); Kar Min ( moeder van: Alysia en Cecilia); Nefise
(moeder
van: Bunyamin); Patricia (moeder van: Latisha en Jamaïra); Pinar
(moeder van:
Emine, Fatma en Osman); Selma (moeder van: Akifkerem); Hatice (moeder van:
Sude); Sibel (moeder van: Dila) en Nimet (moeder van: Su en Cagan)
Ouderochtenden
Samen met de ouderraad organiseren wij een aantal ouderochtenden voor ouders van
het jonge kind. (peuters en groep 1 t/m 3). Via Parro zullen wij u op de hoogte houden
en uitnodigen om deze ouderochtenden bij te wonen.

Schoolinformatie
Vanaf dit schooljaar maken we gebruik van een schoolapp: PARRO.
Via deze app kunt u o.a. het laatste nieuws en mededelingen van de school in het
algemeen en die van de groep in het bijzonder lezen.
Deze app geeft ons veel voordelen:
• Het is makkelijk om ouders op de hoogte te brengen;
• Berichten komen direct aan op de smartphone;
• We hebben één plek om informatie te delen;
• Wij kunnen leuke foto’s/video’s eenvoudig delen binnen een beveiligde
omgeving.
•
Handleiding Parro ouderaccount
Via de administratie ontvangen ouders van ons een e-mail, zodat ze ook Parro kunnen
gebruiken. Via deze mail kunt u de uitnodiging accepteren:
Vervolgens moet u vier stappen doorlopen.
1. In de eerste stap staat al een code ingevoerd. U kunt direct door naar stap 2 via
de knop ‘Koppelcode verzilveren’.
2. Vervolgens maakt u een keuze: inloggen met een bestaand account of een
nieuw account aanmaken. Dit leidt naar stap 3.
3. Log in met de bestaande inloggegevens of maak een nieuw account aan.
4. Tot slot download u Parro via de App Store of in Google Play. Het is ook mogelijk
om via internet in te loggen via https://talk.parro.com/
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Nadat u bent ingelogd in de app, kunt u verschillende dingen doen:
•
Nieuwe mededelingen en foto’s bekijken.
•
De agenda bekijken.
•
Gesprekken starten.
•
Instellingen aanpassen.
Bij de instellingen kunt u de privacy-voorkeuren aanpassen. Ieder schooljaar heeft de
school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Via de volgende stappen kunt u
de voorkeuren aangeven:
• Ga naar ‘Instellingen’;
• Tik op ‘Profiel’ en scroll naar het kopje ‘Mijn Kinderen’;
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind;

Voor meer informatie over de school verwijs ik u naar de website
www.taaltuinschiedam.nl
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Tijdelijke begin/eindtijden en looproutes groepen 1 t/m 8 in tijden van
corona.
Op de plattegrond zijn 4 in/uitgangen aangegeven
die de groepen 1 t/m 8 gaan gebruiken:
1. hoofdingang (toegang via kleine hek gelegen aan de Dr. Kuyperlaan)
2. ingang gymzaal (toegang via grote hek gelegen aan de Thorbeckesingel)
3. ingang gymzaal (zijkant PUUR)
4. ingang kleuterplein
N.B.: hekken grote plein gaan in de ochtend open om 8.15 uur en dicht om 8.45 uur
Hekken grote plein gaan in de middag open om 13.45 uur en dicht om 14.15 uur

1

1

2

4

2

8.30

groep 6:
8.20 – 13.50 uur
groep 3:
8.30 – 14.00 uur

groep 5:
8.30 – 14.00 uur
groep 4:
8.40 – 14.10 uur

3

groep 8:
8.00 – 14.00 uur
groep 7:
8.10 – 14.10 uur

18
Informatieboekje schooljaar 2020-2021

Vlinders:
8.25 – 13.50 uur
Kikkers:
8.35 – 14.00 uur
Bijtjes:
8.45 – 14.10 uur

Adresgegevens
Basisschool De Taaltuin
Thorbeckesingel 4, 3118 RW Schiedam
Tel:010-4709641
administratie.taaltuin@primoschiedam.nl
www.taaltuinschiedam.nl

@detaaltuin

Peuterspeelzaal De Taaltuin
Thorbeckesingel 4
3118 RW Schiedam
Tel: 06-34659743

Stichting Primo
Algemeen directeur: Dhr. P. Jonkers
Burgemeester van Lierplein 77, 3134 ZB Vlaardingen
Tel:010-4260446
Postadres: Postbus 515, 3100 AM Schiedam

Vertrouwenspersoon Primo
Mevrouw Scheurkogel
Tel: 010-4071599
Mob: 06-12429350
l.scheurkogel@cedgroep.nl
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