Praktische schoolafspraken aanvullend op de schoolgids
Basisschool de Tandem, Nederasselt
Schooljaar 2022-2023
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Beste ouders en verzorgers,
Onze schoolgids is opgesteld via het wettelijke kader en de informatie is terug te lezen op
www.scholenopdekaart.nl en op onze website.
Naast deze schoolgids ontvangt u deze praktische jaarbijlage.
Onderstaande informatie leest u in deze praktische jaarbijlage:
Inhoud:
•
•
•
•

Personeelsindeling, samenwerkingspartners en mailadressen
MR leden
OR leden
Tandem info op alfabetische volgorde

blz. 3
blz. 4
blz. 4
blz. 6

De jaarplanning kunt u uitlezen in Parro. U vindt een printvriendelijke versie op de site. Wijzigingen
gedurende het schooljaar kunt u vinden op Parro en op de startpagina van de site.
Wij hopen op deze manier de belangrijke informatie over onze school kort, bondig en overzichtelijk
voor u vorm gegeven te hebben. Deze documenten zijn ook terug te vinden op onze website
www.tandemnederasselt.nl
Mocht u na het lezen van deze documenten meer informatie over onze school en/of ons onderwijs
willen, heeft u andere vragen of wilt u de school eens bezoeken, dan bent u van harte welkom.
Wij wensen u en uw leerlingen een goed schooljaar toe op basisschool De Tandem. Wij kijken uit
naar een goede samenwerking!

Mede namens het team van De Tandem,
Tanja van Dijk
directeur De Tandem
NB:
Indien er wijzigingen ontstaan in data, tijden en/of inhoud, dan zal hiervan kennis worden
gegeven.
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Adressen
SCHOOL
Basisschool De Tandem
Kerklaantje 15
6612 BB Nederasselt
024-6221689
directie@tandemnederasselt.nl
www.tandemnederasselt.nl
PERSONEEL
Directeur
Tanja van Dijk
directie@tandemnederasselt.nl
Ook bereikbaar op De Zilverberg 024-6221454
Intern begeleider
Sanne Wijers
sanne.wijers@tandemnederasselt.nl
Tijdens haar verlof wordt zij vervangen door Judith van Bokhoven
Judith.vanbokhoven@zilverbergoverasselt.nl
Leerkrachten
Groep 1-2
Ma-di
Jitte Brinkhof
Jitte.brinkhof@tandemnederasselt.nl
Wo-do-vrij
Jolanda Cornelissen
jolanda.cornelissen@tandemnederasselt.nl
Groep 3-4
Ma-di-wo
Annemiek de Groot
annemiek.degroot@tandemnederasselt.nl
Do-vrij
Martine Bergman
martine.bergman@tandemnederasselt.nl
Groep 5-6
Ma
Martine Bergman
martine.bergman@tandemnederasselt.nl
Di-wo-do-vrij
Robin de Haan
robin.dehaan@tandemnederasselt.nl
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Groep 7-8
Ma-di-wo
Niki Grim
niki.grim@tandemnederasselt.nl
Di-do-vrij
Anke Willems
anke.willems@tandemnederasselt.nl
Administratief medewerker
Wo-ochtend
Anita van Gemert
anitavangemert@zilverbergoverasselt.nl
Conciërge
Ma-ochtend, wo-ochtend, vrij-ochtend
Liesbeth Consten
liesbeth.consten@tandemnederasselt.nl
LEDEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Namens de leerkrachten:
Anke Willems
Martine Bergman
Namens de ouders:
Marieke de Ridder
Esther Theunissen
mr@tandemnederasselt.nl
LEDEN OUDERRAAD
Judith Burgers (voorzitter)
Karlijn Gesthuizen (penningmeester)
Mariëlle van Summeren (secretariaat)
Angelique Hirdes
Karin van Haren
Miranda Janssen
Michelle Nikkelen
or@tandemnederasselt.nl
INTERN CONTACTPERSOON EN ANTI-PEST COÖRDINATOR
Sanne Wijers
024-6221689 (Tandem)
sanne.wijers@tandemnederasselt.nl
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EXTERN VERTROUWENSPERSONEN
GIMD
Christian Heeren
06-10724158
c.heeren@gimd.nl
EXTERNE CONTACTEN
Inspectie van het onderwijs
E: info@owinsp.nl
I: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs:
0800-8051 (gratis)
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111 (lokaal tarief)
Jeugdgezondheidszorg, GGD Nijmegen
Groenewoudseweg 275
6524 TV NIJMEGEN
088-1447144
Samenwerkingsverband
SVPO Stromenland
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
024-379 0431
Bestuur Stichting primair onderwijs Condor
Postbus 89,
6573 ZH Beek-Ubbergen
Algemeen directeur SPO Condor
André de Jong
Lindestraat 25
6573 XA Beek-Ubbergen
Postbus 89
6573 ZH Beek-Ubbergen
024-3737909
Onderwijs ondersteuning SPO Condor
Directeur onderwijsondersteuning
Harold Swinkels
Orthopedagoog
Marieke Lenderink
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TANDEM INFO OP ALFABETISCHE VOLGORDE:

Corona aanpassingen
Het team van De Tandem heeft, in afstemming met de MR, de ruimte om aanpassingen op het
rooster te maken en invulling van de activiteiten gedurende het schooljaar op basis van de richtlijnen
van het RIVM en de GGD. De directeur heeft beslissingsrecht hierin.
Dagstart
Bij de start van de dag staan de leerkrachten bij de deur om de leerlingen te begroeten. Heeft u als
ouder een vraag of opmerking? Graag via mail of app een berichtje om vervolgens een afspraak te
maken. Bij dringende zaken zijn we telefonisch bereikbaar via 024-62 21 689.
De schooldeur gaat voor iedereen om 8.25 uur open. De kinderen lopen zelfstandig naar binnen toe.
Ouders en verzorgers zijn na schooltijd van harte welkom in het gebouw.
Gym
Groepen 3 tm 8 gaan iedere woensdag gymmen in de sporthal in Overasselt. Het vervoer gaat per
bus. Groep 1/2 gymt in de BSOruimte of buiten.
De kinderen van groep 1/2 hebben gymschoenen nodig.
De kinderen van groep 3 tm 8 hebben gymkleding en gymschoenen nodig.
Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en
gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen,
doktersassistenten en logopedisten doen dit samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen
van leerkrachten en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding.
• Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar - indien van toepassing voor school
De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de klas voor een
onderzoek. Zij let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en taalontwikkeling. Na het
onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. Is eerder onderzoek door de
logopedist nodig? Neem dan contact met ons op.
• Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar
Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek. De
doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden.
Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen gesprekje, meet en
weegt het kind en onderzoekt of het kind goed ziet en hoort. Bij 10/11-jarigen is er alleen een
gehooronderzoek als daar een reden voor is. Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de
bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan.
Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail de GGD op het moment
dat de uitnodiging is ontvangen. Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind
extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige.
• Liever geen onderzoek?
Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan de GGD door.

Bijlage schoolgids De Tandem 2022-2023
6

• Inentingen voor kinderen
In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR).
Alle jeugdigen geboren in 2004 (jongens), 2006, 2008 (jongens), 2009 en 2012 ontvangen een
uitnodiging voor hun tweede (of derde) prik. Ook worden jeugdigen die dit voorjaar niet zijn geweest
nogmaals uitgenodigd om te starten met deze vaccinatie.
Nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak bij de GGD om deze in te halen.
• Samenwerking
Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil bespreken. Dit
gebeurt natuurlijk alleen in overleg met de ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp is.
• Contact en bereikbaarheid
Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een afspraak of
meer informatie? Neem dan contact met de GGD op of de jeugdverpleegkundige Anneke v Hes. De
afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur: (088) 144 71 11 of via
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.
•

Meer informatie

Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugd & Opvoeden’ meer informatie over de JGZ. Ook is
hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen te vinden.
Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD-scholen helpt om aandacht te besteden
aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten,
bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties.
Hoofdluis
Een enkele keer komt het voor dat leerlingen hoofdluis hebben. Als uw kind dit overkomt, is dit
beslist géén schande. Luizen vliegen of springen niet, het zijn zogenaamde ‘overlopers’. Zij
verspreiden zich door van het ene hoofd naar het andere hoofd te lopen. Licht u ook even de
groepsleerkracht in? Na iedere vakantie worden de leerlingen op hoofdluis gecontroleerd, door de
luizenkamouders(denkt u aan geen gel e.d. in de haren).

•
•
•
•

Huiswerk
Op onze school spreken wij van huiswerk op het moment dat er een opdracht meegaat van school
naar huis. Dus kosteloos materiaal meenemen voor een handvaardigheidles valt hier ook onder.
Wij willen leerlingen leren:
Taakverantwoordelijkheid te dragen.
Proactief te zijn op momenten dat het huiswerk kwijt is, of vergeten.
Te oefenen met plannen.
Te oefenen met leerstijlen (deze worden in de gebruikte methoden aangeboden)
Op het moment dat ouders of leerkrachten merken dat het huiswerk structureel moeizaam gaat,
maken leerling, leerkracht en ouders hier individuele afspraken over.
Hitteplan/ weermeldingen:
Op het moment dat de GGD aangeeft dat er een hitteplan of weer waarschuwing komt voor
basisscholen van kracht gaat, volgen wij deze richtlijnen.
Wij gaan er vanuit dat u uw kinderen insmeert voor ze naar school komen. Op school zorgen wij voor
ventilatie, aangepaste speeltijden en drinkmomenten.
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Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar informeren de groepsleerkrachten u over de inhoud en de wijze van
werken in de betreffende groep.
Instuif
2 keer per jaar bent u samen met uw kind welkom in de groep, waarbij uw kind een rondleiding geeft
en lesmateriaal toelicht.
Kadans en NME- PLAZA
Alle leerlingen van school bezoeken Kadans in Nederasselt. Dit is een buitenles die hoort bij ons
natuuronderwijs.
Daarnaast hebben we een adviseur natuur en milieueducatie Primair Onderwijs, Marjon van der
Steen van Adviesbureau NME-Plaza . Tel: 06-29320291. Zij bezoekt scholen en stemt samen met het
team het aanbod af.
Medezeggenschapsraad
Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding genomen worden, zijn van belang
voor het personeel en de leerlingen van onze school. Het is de taak van de medezeggenschapsraad
(MR) om met de directie van de school mee te denken, adviezen te geven en mee te beslissen over
alles wat de school aan gaat. De MR komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar. Elke basisschool heeft
een MR. Dit orgaan bestaat uit een oudergeleding en personeelsgeleding. Zij hebben op
onderwerpen instemmingsrecht of adviesrecht. Het is vastgelegd in een wet. Het aantal deelnemers
is afhankelijk van de grootte van de school. Op onze site leest u meer over de MR van onze school.
Moederdag
Groepen 1 tm 4 knutselen iets voor moederdag.
Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is voor dit schooljaar €33,- en is goedgekeurd door de MR. Met dit geld
wordt een aantal activiteiten bekostigd, die ook in de begroting vermeld staan zoals excursies,
schoolreis, sinterklaasviering, kerstviering, etc.
Eén keer in de twee jaar gaat groep 7/8 op schoolkamp. De bijdrage hiervoor bedraagt €50,- per
leerling.
De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair onderwijs) is per
1 augustus 2021 aangescherpt. Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met
activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.
Oudervereniging/ Ouderraad
Op basisschool De Tandem bestaat een ouderraad, deze vereniging vertegenwoordigt alle ouders van
De Tandem en houdt zich bezig met het ondersteunen van het schoolteam op de volgende wijze. Zij
organiseren met het team verschillende activiteiten, zoals het schoolreisje, Sinterklaasviering,
Kerstviering en Carnaval. Op de website van school www.tandemnederasselt.nl staat, onder het
kopje OR, meer informatie. Hier vindt u ook de leden van de OR.
De ouderraad probeert de school luizenvrij te houden d.m.v. luizenkammen na iedere schoolvakantie
en er worden verschillende acties gehouden om extra inkomsten te genereren, zodat de
ouderbijdrage beperkt kan blijven.
De ouderraad vergadert ongeveer elke 6 weken, waarbij ook een leerkracht aanwezig is. Bovendien
wordt er ook contact onderhouden met de MR. Op deze manier staan ouders, leerkrachten en
schoolleiding met elkaar in verbinding en zijn ze goed op de hoogte van wat er op school speelt en
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kunnen ze samen opkomen voor de belangen van de kinderen op school. Tijdens de
informatieavonden, aan de start van het schooljaar, presenteert de OR het jaarverslag van het
afgelopen schooljaar. Wanneer u als ouder interesse heeft om lid te worden van de OR, kunt u dit
kenbaar maken. U kunt de leden van de OR benaderen met opmerkingen, vragen en/of suggesties.
Aarzel niet om hen aan te spreken.
“Oortjes”
Leerlingen nemen vanaf groep 3 zelf oortjes en een doosje meenemen, zodat zij deze kunnen
gebruiken bij de Chromebook. Voor groep 1-2 heeft school koptelefoons. Indien het aanleveren van
de “oortjes” onvoldoende lukt, schaft school eenmalig oortjes aan.
Samenwerking Fanfare Wilhelmina
Sinds enkele jaren heeft de Tandem een samenwerking met de muziekvereniging uit Nederasselt.
Ook komend jaar willen wij kijken hoe wij deze samenwerking vormgeven. U zult hierover middels de
nieuwsbrief geïnformeerd worden. Het betreft een aanbod voor groep 3/4 en 5/6.
Schrijfmateriaal potlood / (vul)pen
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen een passend schrijfpotlood en een gum. Is het schrijfpotlood toe
aan vervanging dan zorgt school voor een nieuw schrijfpotlood. Kinderen nemen een eigen etui mee.
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen een (vul)pen van school, we houden hierbij rekening met de
schrijf-motorische ontwikkeling van het kind. Dit houdt in dat dit per leerling net als het
schrijfpotlood passend wordt gemaakt.
We hebben besloten een (vul)pen te verstrekken, die een goede grip heeft voor beginnende
(vul)penschrijvers. Deze pen wordt eenmalig door school verstrekt. Indien de pen aan vervanging toe
is, zal de leerkracht u hierover informeren. U kunt dan via school een nieuwe pen aanschaffen.
Sinterklaas/ surprise
Door de groepssamenstelling van 2022-2023 kiezen we ervoor om in de groepen 5/6 en 7/8 het
sinterklaasfeest te vieren met surprises.
Sponsoring
Op dit moment wordt er niet structureel gebruik gemaakt van sponsoring. Incidenteel voor
festiviteiten wordt de (plaatselijke) middenstand benaderd om prijzen ter beschikking te stellen. Ook
sponsoren wij i.s.m. de OR goede doelen.
Vakantierooster en vrije dagen:
Studiedagen schooljaar 2022-2023
Studiedagen, waarop de kinderen vrij zijn:
Donderdag 22 september 2022
Dinsdag 6 december 2022
Woensdag 1 maart 2023
Woensdag 5 april 2023
Maandag 12 juni 2023
Vrijdag 7 juli 2023
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Schoolvakanties:
zomervakantie 2022 eindigt op vrijdag 26 augustus 2022
herfstvakantie: ma. 24 okt. - vrij. 28 okt. 2022
kerstvakantie: ma. 26 dec. 2022 - vrij. 6 jan. 2023
voorjaarsvakantie: ma. 20 feb. - vrij. 24 feb. 2023
2e Paasdag: ma. 10 april 2023
meivakantie: ma. 24 april - vrij. 5 mei 2023
Hemelvaart en de dag na Hemelvaart: do. 18 en vrij. 19 mei 2023
2e Pinksterdag: ma. 29 mei 2023
zomervakantie 2023: ma. 17 juli - vrij. 25 aug. 2023
Korte schooldag:
Ma 5 dec. 2022 om 12.00u uit
Vrij 23 dec.2022 om 12.00u uit
Vrij 17 feb. 2023 om 12.00u uit
Vrij 21 april 2023 om 12.00u uit
Vrij 14 juli 2023 om 12.00u uit
Vaderdag
Groepen 1 tm 4 knutselen iets voor vaderdag.
Verjaardag vieren
Aan de verjaardag van uw kind wordt in de groep ruim aandacht besteed.
In groep 1/2 worden de verjaardagen samen met ouders/verzorgers in de groep gevierd.
Vanaf groep 3 vieren wij dit zonder aanwezigheid van de ouders/verzorgers.
Foto’s van het vieren wordt via Parro gedeeld.
Uitnodigingen voor een kinderfeest verzoeken wij privé uit te delen en niet op school.
Uw kind mag iets kleins meenemen om te trakteren. Voor de teamleden wordt door de OR
namens alle ouders een cadeau per jaar gekocht.
Verkeerstoets
De leerlingen van groep 7/8 doen om de twee jaar mee aan het verkeersexamen. Op deze wijze
zorgen we ervoor dat iedereen in de gelegenheid komt het verkeersdiploma te halen, in combinatie
met het Jeelo-aanbod, Veilig Verkeer.
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