


Schoolgids 2021-20222

Heldringhuisje boompje beestje
                

In het Heldringhuis mag 
ieder vogeltje zingen zoals het gebekt is!

Het Heldringhuis verzorgt
vlieglessen op alle niveaus.

Het Heldringhuis zorgt 
voor voeding en uitdaging voor ieder kind.

Het Heldringhuis biedt 
geborgenheid en bescherming binnen haar vier muren.

Het Heldringhuis is 
een huis met ramen waardoor je de wereld kunt zien.

Het Heldringhuis is 
een huis met een deur waardoor je de wereld mag 
verkennen en uiteindelijk uitvliegt.

Het Heldringhuis biedt 
ieder kind een kans op een vliegbrevet, klaar voor het leven!

Van het bestuur
Welkom op de Heldringschool, een PCBO-school. 
 
PCBO biedt opvang en onderwijs op voornamelijk Rotterdam-Zuid met 23 basisscholen, 11 eigen 
peuterspeelzalen, 3 kindcentra en 4 scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Wij werken met 
elkaar samen en delen hetzelfde hart voor ontwikkeling. 

Wij zien school als een oefenplek waar ieder kind in veiligheid zijn of haar talenten kan 
ontwikkelen. Waar leerlingen leren van elkaar en met elkaar. Waar extra aandacht is voor 
kinderen die dat nodig hebben en waar iedere leerling welkom is en zich welkom voelt.
 
Onze leerkrachten noemen we ‘hartwerkers’. Zij zijn trots op hun vak en staan voor goed 
onderwijs en brede vorming van uw kinderen. Onze collega’s krijgen ook veel mogelijkheden  
om zich verder te ontwikkelen.  
 
Leerlingen groeien het meest als school goed samenwerkt met thuis. Wij betrekken u als ouder 
actief op verschillende manieren bij het onderwijs aan uw kind(eren). Vanzelfsprekend staan wij 
ook open voor uw vragen en opmerkingen.  

Zo werken we met elkaar aan een basis die klopt. En zorgen wij er samen voor dat uw kind een 
fijne schooltijd met goed onderwijs krijgt.   
 
Hartelijke groet,
 
Diane Middelkoop
Piet Monster
College van bestuur PCBO
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Een woord vooraf
‘Heldringschool: Ieder kind aardig, waardig en vaardig’

Deze schoolgids is bedoeld om u een goed beeld te geven van de Heldringschool. 
Aan bod komen zaken als de opzet van ons onderwijsaanbod, de zorg voor kinderen en de 
bijzonderheden van de Heldringschool. In deze schoolgids leest u waar de school voor staat.

De schoolgids is geschreven voor ouders van leerlingen die al op de Heldringschool zitten en 
voor ouders die het advies hebben gekregen om hun kind te plaatsen op een speciale school 
voor basisonderwijs (SBO). Staat u voor deze belangrijke keuze, dan kan deze gids u helpen om 
te bepalen of de Heldringschool voor uw kind de beste school is. Heeft u na het lezen nog vragen 
of opmerkingen, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Via de website van de school en de schoolapp van Social Schools, wordt u geïnformeerd over 
actueel nieuws. Het adres van onze website: www.heldringschool.nl
Wij hopen dat het schooljaar 2021-2022 voor iedereen die met de school te maken heeft een 
heel goed jaar wordt! 

Namens alle medewerkers van de Heldringschool,

Mw. M.P. Vink
Directeur



Schoolgids 2021-2022 Heldringschool8 9

Inhoudsopgave
1	 Algemene	informatie	 11

2 Ontwikkelkansen voor ieder kind 12
 Kind centraal 12
 Veiligheid op de Heldringschool 12

3 Een christelijke school 13
 Actief burgerschap en sociale integratie 13

4	 Organisatie	van	het	onderwijs	 14
 Zorg op maat  14
 Pedagogisch leeraanbod 14
 Didactisch leeraanbod 14
 Inspectie  15
 Uitstroomgegevens Voortgezet Onderwijs 15
 Passend Onderwijs 15
 Zorgplicht 15
 Schoolondersteuningsplan 15 

5	 De	extra	activiteiten		 18

6 Het Heldringteam 20
 De samenstelling van het team 20
 Een school waar mensen samenwerken 20
 Stagiaires  20
 Vervanging 20

7 Ontwikkelingen in en om de school 22
 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 22
 School en omgeving 22

8	 Ouderbetrokkenheid	 23
 Ouderbetrokkenheid is belangrijk 23
 Criteria ouderbetrokkenheid 3.0  24
 Ouderactiviteiten 25
 Schoolmaatschappelijk werk 25
 Anti Agressie Protocol 25
 Gedragscode 25
 Klachtenregeling 25

9	 Praktische	zaken	 26
 Gezamenlijk overblijven 26
 Kledingvoorschriften 26
 Schoolverzekering voor leerlingen 26
 Ouderbijdrage                                                                                                                                          26
 Waardevolle spullen 26
 Leerlingenvervoer 26
 Schorsing en verwijdering 27

10	 School-	en	vakantietijden	 28
 Schooltijden 28
 Regels voor aanvang en einde schooltijd 28
 Maatregelen preventie schoolverzuim 28
 Regels in geval van schoolverzuim 28
 Verlof bij religieuze feestdagen 28
 Verlofregeling bij familieomstandigheden 28
 Vakantiedagen en studiedagen 29
 Regels voor extra vakantieverlof 29

11 Bijlage: namen en adressen 30
 SBO Heldringschool 30 

12  Bijlage: Externe contacten 31
 Centrum voor Jeugd en Gezin 31
 SISA  31
 Klachtenregeling 32
 Inspectie van het onderwijs 32
 



Schoolgids 2021-2022 Heldringschool10 11

Heldringschool
Christelijke school voor Speciaal 
Basisonderwijs (SBO)

Hilledijk 279 (postadres en ingang kleuters en 
groepen 7/8)
Putsestraat 20 (ingang overige groepen)
3074 GC Rotterdam
tel.: 010 - 485 18 98

e-mail: info@heldringschool.nl
website: www.heldringschool.nl

Schoolgrootte
Het gemiddeld aantal leerlingen op de 
Heldringschool is 110. De kinderen zijn 
verdeeld over 8 stamgroepen. Het schoolteam 
bestaat uit 32 medewerkers.

Directie
directeur: Mw. M.P. Vink

Algemene	informatie1
Ligging en bereikbaarheid
De school staat in de wijk Hillesluis in 
Rotterdam Zuid. De kinderen die de school 
bezoeken komen zowel uit de directe 
omgeving als uit de omliggende wijken.

Openbaar vervoer Tot school
Metro Maashaven 10 min. lopen
Tramlijn 2   5 min. lopen
Tramlijn 20/25/23   2 min. lopen
Buslijn 66/77   2 min. lopen
N.S. station Rotterdam Zuid 10 min. lopen
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Kind centraal
Welkom in ons Heldringhuis en wat heb jij in 
huis?,’ is het motto van de Heldringschool. 
Hierbij stellen wij ons ten doel om kinderen 
met leerbelemmeringen en -beperkingen 
zo te begeleiden dat ze hun mogelijkheden 
maximaal benutten.

Wij leren de kinderen zo goed mogelijk lezen, 
taal en rekenen. Daarnaast is er ook 
aandacht voor praktische en sociale 
vaardigheden; de brede vorming van 
kinderen.
Dit sluit aan bij de missie van de school:
‘In ons Heldringhuis krijgt iedereen de 
gelegenheid zich te ontwikkelen tot een 
aardig, vaardig en waardig mens.’
 
Voor ieder kind stellen we een passend 
onderwijsaanbod vast, een zogenaamd 
ontwikkelperspectief.

De school leert de kinderen vriendelijk met 
elkaar om te gaan en elkaar te respecteren 
en te accepteren. Zo ontstaat er een sfeer 
van veiligheid en geborgenheid.

De school kenmerkt zich verder door een 
duidelijke structuur: Orde, rust en regelmaat 
zijn hierbij belangrijk. Al deze zaken komen 
ten goede aan het welzijn en de ontwikkeling 
van de kinderen.

De school zet in op de participatie van 
leerlingen binnen de school. Leerlingen 
worden betrokken bij de realisatie en 
vormgeving van het onderwijs en aan hun 
mening of visie wordt een passend belang 
gehecht. Dit krijgt nu vorm binnen de school 
in de groepen, in de leerlingenraad en via de 
veiligheidsmonitor. 

2 Ontwikkelkansen voor ieder kind
Onze school is een christelijke school. Wij 
willen een optimale bijdrage leveren aan 
de ontwikkeling van kinderen vanuit brede 
christelijke inspiratie.
 
In onze ontmoetingen met ouders en kinderen 
geven wij invulling aan gastvrijheid, respect, 
tolerantie, acceptatie en zorg voor de ander.
We vinden het belangrijk om kinderen kennis 
te laten maken met de verhalen uit de Bijbel 
tijdens de dagopening en het samen vieren van 
de christelijke feesten.

Actief	burgerschap	en	sociale	integratie
We willen bij kinderen vaardigheden 
ontwikkelen tot goed burgerschap in een 
inclusieve samenleving.  Door onderwijs te 
bieden met aandacht voor de ontwikkeling 
van gespreksvaardigheden, kennis over de 
samenleving, andere godsdiensten en lessen 
sociale competentie en burgerschap. Deze 
lessen zijn geïntegreerd in het curriculum.

3 Een christelijke school
Veiligheid op de Heldringschool
De Heldringschool streeft een veilig en leef-
baar klimaat na. Ons schoolklimaat rust op 
drie pijlers:
1. Zorg voor goede omgang met elkaar; 

onder andere door het vergroten van de 
sociale competentie van de leerlingen. 
Bijvoorbeeld: het gebruik van de leerlijn 
sociale competentie en gedragscode 
gebruik social media. 

2. Zorg voor het voorkomen en oplossen van 
calamiteiten. Bijvoorbeeld: de jaarlijkse 
ontruimingsoefening.

3. Zorg voor veilige voorzieningen binnen 
en buiten de school. Bijvoorbeeld: 
de incidentregistratie en de risico-
inventarisatie.

In het digitaal veiligheidsplan is het veilig-
heidsbeleid van de school beschreven (hierin 
is bijv. ook het protocol medicijngebruik 
opgenomen). De directeur, mw. M. Vink, is 
het altijd het eerste aanspreekpunt als het 
gaat om veiligheid. 
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Ondersteuning op maat
Alle leerlingen op de Heldringschool hebben 
zorg nodig. Om deze ondersteuning op maat 
af te stemmen wordt er bij de start van een 
kind op onze school een ontwikkelperspec-
tief opgesteld. Op grond van de dossiergege-
vens van uw kind maken we een voorlopige 
inschatting waar uw zoon of dochter naar 
verwachting na groep 8 gaat uitstromen. 
Tijdens de rapportbesprekingen bespreekt 
u met de groepsleerkracht in hoeverre de 
gestelde leerdoelen zijn behaald en welke 
bijstellingen er eventueel nodig zijn.

Ondersteuning voor het jonge kind
In onze kleutergroep zitten maximaal 10  
leerlingen. Aan deze groep zijn een leer-
kracht en een onderwijsassistent verbonden. 
Hierdoor is er sprake van een hoge mate 
van begeleiding en extra aandacht voor 
ieder kind. Ook zorgen we op deze manier 
voor een veilige leer- en speelomgeving. We 
werken met het leerlingvolgsysteem KIJK 
waarmee we de ontwikkeling van ieder kind 
goed zichtbaar kunnen maken. Uiteraard 
heeft ook deze groep toegang tot de speciale 
voorzieningen zoals de logopediste en oefen-
therapeut bij ons op school. 

Pedagogisch leeraanbod
Op onze school vinden we het belangrijk dat 
uw kind het gevoel heeft dat hij bij de groep 
hoort, ergens goed in is en zichzelf mag zijn. 
De leerkracht van uw kind zorgt ervoor dat 
uw kind zich veilig voelt op school en daar-
naast ook wordt uitgedaagd tot het leren van 
nieuwe vaardigheden. Wij denken hierbij aan 
vaardigheden op het gebied van rekenen, 
lezen en taal maar ook aan: samenwerken, 
keuzes maken, jezelf presenteren, oplossen 
van problemen en nog vele andere zaken. 
Om dit goed te kunnen doen zijn een aantal 
leerkrachten op de Heldringschool speciaal 
opgeleid en hebben zij hiervoor een extra 
diploma (Master Educational Needs)

Didactisch	leeraanbod
De kinderen krijgen les in alle vakken die de 
reguliere basisschool ook kent, zoals lezen, 
taal, rekenen, schrijven en wereldoriëntatie. 
Het verschil is dat wij de stof verdelen in ar-
rangementen en zo aanbieden op maat voor 
iedere leerling. Ook werken wij met school-

4 Organisatie	van	het	onderwijs
brede thema’s die ons taalonderwijs verster-
ken en kinderen kennis biedt over de wereld. 
De leerstof wordt veelal zo aangeboden dat 
de kinderen handelend bezig zijn na een 
goede instructie van de leerkracht.  Het aan-
leren van een goede werkhouding is hierbij 
van groot belang. 

Stamgroepen
De kinderen zitten met leeftijdgenoten in 
een groep. Dit is de stamgroep. We spreken 
van onder-, midden- en bovenbouw. Voor 
elk kind wordt ieder jaar opnieuw bekeken 
in welke stamgroep het op zijn plaats is. 
Naast leeftijd houden we ook rekening met 
sociaal emotionele- en gedragskenmerken. 
De groepsgrootte varieert van maximaal 10 
leerlingen in de kleutergroep, 12 leerlingen 
in groep 3/4 en de overige groepen tot maxi-
maal 14 leerlingen.

Instructiegroepen	
Voor rekenen en lezen zijn er instructiegroe-
pen; bij de indeling wordt rekening gehouden 
met de lees- en rekenvaardigheden van de 
kinderen. Kinderen die met elkaar in dezelfde 
stamgroep zitten, kunnen dus bij verschil-
lende instructiegroepen horen. 

Speciale	voorzieningen	in	het	schoolgebouw
De Heldringschool beschikt over een gere-
noveerd gebouw van twee verdiepingen. Er 
is een leslokaal voor handvaardigheid, een 
gymnastiekzaal en een moderne leskeuken. 
De school heeft een uitgebreide bibliotheek 
en spelotheek. Er is een aparte ruimte voor 
logopedie. Voor feesten wordt gebruik 
gemaakt van de ‘grote zaal’. Ook beschikt de 
school over een schooltuin met een tuinkas. 
Tot slot beschikken we over twee ruime 
schoolpleinen welke zijn ingericht om de 
kinderen te stimuleren veel te bewegen.

In de onderbouw
Er wordt gestart met het aanvankelijk lezen 
en rekenen. We vinden het van belang dat 
kinderen vlot kunnen doorstromen naar het 
voortgezet technisch leesprogramma. Om 
dit te bereiken is veel leertijd voor lezen 
opgenomen in het lesrooster en werken we 
volgens de Lezen Is Top (LIST) methodiek. 
In het taalaanbod is er veel aandacht voor 
begrijpend luisteren en woordenschat.
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In de middenbouw
In het lesrooster van de middenbouw is veel 
leertijd opgenomen voor lezen en taalon-
derwijs. Technisch lezen is een belangrijke 
voorwaarde voor een goede ontwikkeling 
bij de andere vakgebieden zoals begrijpend 
lezen en rekenen. In het taalaanbod is er veel 
aandacht voor begrijpend lezen.

In de bovenbouw
Naast leertijd voor lezen, taal en rekenen 
is er ook in toenemende mate aandacht 
voor de eigen verantwoordelijkheid van de 
kinderen bij het leren. Zo leren de kinderen 
plannen van hun huiswerk en werken met 
een agenda. Zo wordt toegewerkt naar het 
maken van de overstap naar het voortgezet 
onderwijs.

Inspectie
In maart 2015 is de onderwijskwaliteit van 
onze school beoordeeld door de inspectie. 
De school heeft een basisarrangement 
gekregen; er is sprake van GOEDE kwaliteit. 
Het inspectierapport is terug te vinden op de 
website van de school.

Passend Onderwijs 
Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht 
ingevoerd. Dit betekent dat scholen 
ervoor moeten zorgen, dat ieder kind 
dat op school zit, of dat zich bij school 
aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt 
binnen het samenwerkingsverband. Het 
samenwerkingsverband is een samenwerking 
tussen schoolbesturen die de taak van het 
Passend Onderwijs uitvoert samen met die 
scholen. In Rotterdam is dit PPO Rotterdam. 

De zorgplicht geldt voor kinderen die 
extra ondersteuning nodig hebben in het 
onderwijs. Bij de uitvoering van de zorgplicht 

Uitstroom Voortgezet Onderwijs
 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
PRO 74% 82% 76%
VMBO            24% 9% 12%
VSO           2% 9% 12%

moet een schoolbestuur eerst kijken wat 
de school zelf kan doen. Het uitgangspunt 
is dat de school waarop het kind zit of 
is aangemeld, eerst alle mogelijkheden 
onderzoekt om het kind op deze school 
passend onderwijs te bieden.

Als de school waar het kind op zit of is 
aangemeld geen passend onderwijsaanbod 
kan realiseren, dan heeft de school 
zogenaamde trajectplicht. Dat betekent 
dat de school zelf voor een goede, nieuwe 
onderwijsplek voor dit kind moet zorgen. Het 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
is de school en ouders bij het zoeken naar 
een nieuwe onderwijsplek behulpzaam. Voor 
meer informatie over Passend onderwijs 
kunt u terecht bij:

PPO Rotterdam
www.pporotterdam.nl 
Postbus 22171 
3003 DD Rotterdam
tel. 010-303 14 00
info@pporotterdam.nl                               

Schoolondersteuningsplan
Scholen leggen het totale aanbod 
aan ondersteuning vast in een 
schoolondersteuningsplan. Ieder jaar 
maken alle Rotterdamse basisscholen 
verplicht een verkorte versie van dit 
schoolondersteuningsplan. 
Het schoolondersteuningsplan is voor 
ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de 
website van de school, ligt ter inzage bij de 
directie van de school en is te vinden op de 
website: www.scholenopdekaart.nl.

Voor meer informatie omtrent passend 
onderwijs en de wijze waarop dit bij ons op 
school wordt vormgeven, verwijzen wij u 
naar het speciale gedeelte hierover op onze 
schoolwebsite.

http://www.pporotterdam.nl
mailto:info%40pporotterdam.nl%20?subject=
http://www.scholenopdekaart.nl
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Computers en touchscreens
Op onze school werken we met leerling-
laptops. In alle groepen wordt gewerkt 
met een touchscreen. De laptops en 
het touchscreen worden ingezet als 
ondersteunend middel bij het leerproces. 
Tijdens de technieklessen worden tablets 
ingezet om te leren programmeren. 

Crea-activiteiten	
Op vaste tijdstippen in de week hebben de 
kinderen crea-activiteiten. Er is een divers 
aanbod van kunstzinnige oriëntatie. Deze 
activiteiten zijn gekoppeld aan de school-
brede thema’s waarmee we werken.
 
Wereldoriëntatie
Op onze school worden ook lessen 
wereldoriëntatie gegeven. Deze lessen zijn 
geïntegreerd binnen de schoolbrede thema’s 
en dekken de kerndoelen op het gebied van 
‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. 

5 De	extra	activiteiten
Bewegingsonderwijs
Alle leerlingen hebben een maal per week 
een gymles en een aikidoles.
De aikidoles wordt verzorgd door een spe-
ciaal opgeleide docent. Ieder kind ontvangt 
van de school een aikidopak in bruikleen.
De gymlessen worden gegeven door een vak-
leerkracht bewegingsonderwijs in onze eigen 
gymzaal. Na de gymles wordt er verplicht 
gedoucht! De leerlingen nemen hun eigen 
handdoek mee.

Leertijduitbreiding
Leerlingen op de Heldringschool gaan extra 
uren per week naar school. Dit is mogelijk 
omdat de school gelegen is in de Children’s 
Zone Hillesluis. De school ontvangt extra 
financiële middelen om deze extra leertijd te 
bekostigen.
Naar het concept van Vakmanstad bouwt de 
Heldringschool zelf door aan deze leerlijnen. 
De extra lessen richten zich op de brede 

vorming van de leerlingen. 
De volgende lessen zijn opgenomen in het 
lesrooster:

1. Aikidoles: zo leren alle kinderen in een 
contactsport om te gaan met elkaar en 
zichzelf. Heel belangrijk tijdens de les is de 
goede omgang met elkaar. 

2. Kookles: de kinderen leren goed en 
gezond voedsel te bereiden en komen 
met veel verschillende soorten voedsel en 
bereidingswijzen in aanraking. Hierdoor 
leren de kinderen goed voor zichzelf te 
zorgen.

3. Tuinles: in onze schooltuin kunnen de 
kinderen zien hoe groenten, fruit en 
kruiden groeien. Bij de kookles worden de 
groenten gebruikt. De tuinlessen worden 
gegeven door een vakdocent.

4.	Filosofieles: Bij filosofie leren de kinderen 
nadenken, naar elkaar luisteren, vragen 
stellen aan elkaar en ze leren dat je het 
oneens kunt zijn met elkaar op een goede 
manier. Ze leren op veel verschillende ma-
nieren naar problemen kijken en daarover 
te praten met elkaar. De filosofielessen 
worden gegeven door een vakdocent 
filosofie. 

5. Techniekles: technieklessen zijn gebaseerd 
op een leerlijn met materiaal van Lego. 
Kinderen leren welke effect technologie 
op ons leven heeft. De technieklessen 
worden gegeven door een vakdocent.

Schoolbibliotheek
De school heeft een zeer actuele school-
bibliotheek waar leerlingen en ouders 
wekelijks boeken kunnen ruilen voor 
in de klas en thuis. Ook zijn er diverse 
activiteiten gericht op leesbevordering zoals 
boekpromotie en de activiteiten rond de 
Kinderboekenweek.

Spel-o-theek
De school heeft ook een spelotheek waar 
ouders en kinderen leerzame spelletjes 
kunnen lenen om thuis te spelen. 
Op school zijn in de loop van het schooljaar 
spelmomenten gepland waar de spelen 
geoefend worden. Dit project heet Spelend 
Leren.

Politie	in	de	klas
De wijkagent kan op verzoek in de boven-
bouw een les geven. Bijvoorbeeld over 
vandalisme, drugs of vuurwerk. 

Buitenschoolse	activiteiten
De groepen 1 t/m 8 gaan op schoolreis. 
U wordt hierover tijdig geïnformeerd.
Aan het eind van het schooljaar worden er 
diverse activiteiten georganiseerd voor de 
schoolverlaters, waaronder een musical of 
afscheidsshow. Daarnaast worden er ieder 
schooljaar diverse educatieve uitstapjes 
georganiseerd.
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De samenstelling van het team
De directeur is verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken op school. Bij 
afwezigheid van de directeur neemt de intern 
begeleider haar taken waar.

Gespecialiseerde groepsleerkrachten geven 
les aan een stamgroep en zij worden onder-
steund door onderwijsassistenten, vakdocen-
ten, de intern begeleiders, de orthopedagoog, 
de logopediste, schoolmaatschappelijk 
werkster en de oefentherapeut. Ook werken 
er bij ons op school een administratief 
medewerker en een conciërge. 
 
Een school waar mensen samenwerken
Het realiseren van goed onderwijs kan in 
onze visie alleen in teamverband. Onderlinge 
samenwerking vinden we in onze school 
zeer belangrijk. We willen op onze school 
openstaan voor elkaar vanuit een eerlijke 
en respectvolle houding. Respect voor 
de persoon is daarbij de basis, ondanks 
de verschillen in ideeën, opvattingen en 
kwaliteiten. We hebben aandacht voor 
knelpunten, vragen en beperkingen van 
mensen. We vinden het zeer belangrijk dat 
alle mensen binnen de school mogelijkheden 
krijgen om zich te ontwikkelen. We 
streven naar een professionele cultuur. 
Samenwerking vormt niet alleen voor de 
schoolcultuur een belangrijk uitgangspunt 
maar tevens voor het onderwijs in de klas. 
Kinderen leren samenwerken, met elkaar 
communiceren, rekening houden met elkaars 
sterke en zwakke punten en wederzijds begrip 
voor elkaar te hebben.

Stagiaires
De Heldringschool werkt samen met de PABO 
(InHolland) en het Albeda college. 
Een aantal studenten is dan voor een periode 
te gast in een groep. De studenten geven les 
en werken met kleine groepjes kinderen.  
Dit gebeurt onder leiding en verantwoorde-
lijkheid van de groepsleerkracht en onder 
begeleiding vanuit de PABO.

6 Het Heldringteam
Vervanging
Af en toe komt het voor dat een groeps-
leerkracht geen les kan geven. Redenen 
hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn: ziekte, 
zwangerschap- en bevallingsverlof of 
studieverlof. Op de Heldringschool worden 
afwezige (groeps-)leerkrachten vervangen 
door eigen leerkrachten. 
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Activiteiten	ter	verbetering	van	het	
onderwijs
Dit schooljaar wordt er verder gegaan 
met de invoering van DENK (begrijpend 
lezen). Dit doen we in samenwerking met 
de Hogeschool van Utrecht - Seminarium 
van Orthopedagogiek. De methodiek van 
DENK zorgt voor schoolbrede thema’s die 
zorgen voor meer kennis van de wereld. We 
starten dit schooljaar met het thema: Wie is 
de baas? Deze thema’s worden ontworpen 
middels een gegarandeerd en kennisrijk 
curriculum. De school werkt hierin samen 
met Academica Business College.  

Samen met de ouders breiden we het 
project Spelend leren verder uit en gaan we 
door met Lezen met Ouder en Kind. Hierbij 
worden educatieve activiteiten op school 
aangeleerd.

De school gaat verder met het traject van 
het ontwikkelen van een professionele 
leergemeenschap. De inhoud van dit traject 
is gericht op het verbeteren van onderwijs 
door te leren van elkaar; samen lessen voor 
te bereiden en na te bespreken.

Ontwikkelingen in en om school7
School en omgeving
De Heldringschool werkt nauw samen met 
vele basisscholen. De wet Passend Onderwijs 
(WPO) bevordert deze samenwerking. Er is 
contact over de kinderen die bij de Heldring-
school worden aangemeld. 

De Heldringschool werkt ook intensief samen 
met de basisscholen in de wijk Hillesluis. 
De scholen in Hillesluis vormen vanaf 2013 
gezamenlijk een Children’s Zone. Het doel 
van onze zone is dat we uw kind klaarstomen 
voor een succesvolle toekomst. In onze visie 
is opgenomen dat we hierbij goed samen-
werken met de ouders. 

De Heldringschool is in de samenwerking 
met partners een Children’s Zone gericht op 
het vergroten van de ontwikkelkansen van de 
leerlingen in Hillesluis. Op de Heldringschool 
wordt een vijftal thema’s uitgewerkt tijdens 
de leertijduitbreiding:

 1.  Aikido
 2.  Koken
 3.  Tuinieren
 4.  Filosofie 

5. Techniek

De Heldringschool ontvangt subsidie van de 
Gemeente Rotterdam voor de bekostiging 
van de uitvoering van de activiteiten in de 
Children’s Zone. De Heldringschool werkt 
voor dit extra lesaanbod in de leertijd- 
uitbreiding samen met externe partners voor 
aikido, tuinieren, techniek en filosofie.

Ouderbetrokkenheid is belangrijk 
De opvoeding van kinderen is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
ouders en leerkrachten. Het is in het belang 
van de kinderen dat ouders en school elkaar 
op basis van wederzijds vertrouwen steunen 
in de begeleiding van de kinderen. 

De school houdt op een aantal manieren 
contact met ouders. Namelijk door 
middel van kennismakingsgesprek met 
de ouder, huisbezoeken, rapportgesprek, 
ontwikkelingsperspectief bespreking en de 
Nieuwjaarsreceptie. Daarnaast is het altijd 
mogelijk om - wanneer u daaraan behoefte 
heeft - met de groepsleerkracht, de IB’er of 
de directeur te spreken.

Ouderbetrokkenheid8
Er is een website en de schoolapp waar 
u actuele informatie uit de verschillende 
groepen kan vinden.

Wilt u meedenken en meepraten over 
schoolzaken, dan kunt u contact opnemen 
met de directeur. Uiteraard zijn de 
personeelsleden in de MR ook altijd bereid 
om u te woord te staan als u vragen of 
opmerkingen heeft. De school is in het bezit 
van het keurmerk Ouderbetrokkenheid.
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Criteria ouderbetrokkenheid 3.0
De onderstaande 10 criteria nemen we als uitgangspunt om een goede samenwerking 
tussen leerlingen, ouders en leraren na te streven. Dat vraagt van iedereen een inspanning, 
met name voor de leraren en ouders die samen verantwoordelijk zijn voor de beste 
leeromgeving van de leerlingen.

Criterium 1  De	school	heeft	met	ouders	een	heldere	visie	op	samenwerking	geformuleerd.
	 De	school	heeft	het	motto	‘Elkaar	kennen	en	weten	wat	we	doen’	in	samenspraak	met	ouders	

vastgesteld.	Zie	de	menukaart	voor	alle	activiteiten	voor	en	met	ouders.

Criterium 2  Iedereen	actief	bij	het	schoolbeleid.
	 Ouders	geven	tijdens	het	kennismakingsbezoek	in	september	aan	bij	welke	activiteiten	zij	het	

komende schooljaar betrokken willen zijn.

Criterium 3  Leerkrachten,	leerlingen	en	ouders	zijn	welkom.
 Op de Heldringschool is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn. U bent 

van harte welkom en ervaar het zelf!

Criterium 4  Ouders	en	leraren	werken	voortdurend	samen	om	het	leren	en	een	gezonde	ontwikkeling	van	
leerlingen te ondersteunen.

 De contacten tussen ouders en leraren zijn gericht op een samenwerking om de leerling zo 
optimaal	mogelijk	te	ondersteunen.

	 Er	is	een	schoolbibliotheek	en	een	spelotheek	waar	ouders	spelletjes	en	boeken	kunnen	lenen	voor	
thuisgebruik.

Criterium 5  Leraren,	leerlingen	en	ouders	zijn	gelijkwaardig.
 In al onze contacten met ouders en leerlingen zijn we gericht op een goed partnerschap. 
 In panelgesprekken worden diverse thema’s van de school besproken en denken ouders mee over 

verbeterpunten. 

Criterium 6  Iedereen	voelt	zich	verantwoordelijk	voor	elkaar.
	 Er	wordt	respectvol	over	elkaar	gesproken,	zowel	binnen	als	buiten	de	school.

Criterium 7  Samen bouwen aan het leerlingendossier.
 Het leerlingendossier is toegankelijk voor leerkrachten en ouders.
 Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders.

Criterium 8  Openheid en duidelijkheid over klachten.
 Privacy-regels worden hierbij in acht genomen.
	 De	school	heeft	de	klachtenregeling	helder	beschreven	in	de	schoolgids.

Criterium 9    De	opkomst	bij	verplichte	bijeenkomsten	met	ouders	en/of	is	minstens	>	80	%.
	 Bij	het	kennismakingsbezoek	in	september	maakt	de	school	kenbaar	bij	welke	activiteiten	de	

school u verwacht aanwezig te zijn.

Criterium 10  Iedereen	houdt	zich	aan	de	wet.
	 Wetten	en	regels	voor	leerlingen	en	ouders	worden	door	de	school	actief	en	helder	duidelijk	

gemaakt en door iedereen nageleefd. 

Ouderactiviteiten
De hulp van ouders wordt zo nodig 
ingeroepen bij activiteiten zoals feesten en 
vieringen. Deze assistentie van ouders stellen 
wij zeer op prijs.

Verdeeld over het schooljaar vinden diverse 
activiteiten plaats. Ouders werken onder 
andere mee aan de voorbereidingen voor 
feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen of 
bij het werken in de schooltuin. Er zijn ook 
een aantal activiteiten voor ouder en kind 
samen ingepland zoals ‘Samen koken met 
ouder en kind’, ‘Aan de slag met techniek 
met ouder en kind’ en ‘Spelletjesmiddagen’.  
Via Social Schools wordt u op de hoogte 
gehouden van diverse ouderactiviteiten.

Schoolmaatschappelijk werk
Voor kinderen is het belangrijk als zij zich 
goed kunnen ontwikkelen, thuis en op 
school. Als bij uzelf of bij de school zorgen 
bestaan over uw kind, dan kan het school-
maatschappelijk werk ingeschakeld worden. 
Samen met de ouder(s) en de school zorgt 
het schoolmaatschappelijk werk ervoor, dat 
er meer duidelijkheid komt over de aard en 
oorzaak van het probleem. Vervolgens wordt 
er samen met u gezocht naar de beste hulp. 
Wanneer het nodig is kan er doorverwezen 
worden naar een andere instantie.

U kunt zelf contact opnemen met het school-
maatschappelijk werk. Onze schoolmaat-
schappelijk werker, mw. Voorneveld, is op 
maandag, woensdag en donderdag aanwe-
zig. Ook de leerkracht of de interne begelei-
der kunnen u verwijzen naar het schoolmaat-
schappelijk werk.

Inspraak via de MR
Het is belangrijk dat zowel leerkrachten als 
ouders de mogelijkheid hebben om mee 
te praten en te denken over schoolzaken. 
Daarom is er een medezeggenschapsraad 
(MR). De MR van de Heldringschool bestaat 
uit vier, door het personeel en de ouders 
gekozen, leden (twee ouders en twee per-
soneelsleden). De zittingsduur van de leden 
bedraagt drie jaar. Adviseur van de MR is 
de directeur. De MR bespreekt regelmatig 
allerlei onderwerpen die van belang zijn voor 
het goed functioneren van de school. U kunt 
hierbij denken aan beleidsplannen en prakti-
sche schoolzaken zoals het vakantierooster, 
taxivervoer en de schoolgids.

Naast de MR is er ook een GMR. Dit is de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
van alle scholen binnen de Stichting PCBO. 
De GMR wordt gevormd door vertegenwoor-
digers uit de Medezeggenschapsraden. Deze 
groep mensen bespreekt onderwerpen die 
belangrijk zijn voor alle scholen.

Anti	Agressie	Protocol
Onze school hanteert het “Anti	Agressie	
Protocol”. In dit protocol zijn afspraken 
gemaakt over het hanteren van omgangs-
vormen tussen ouder(s)/verzorger(s) en de 
medewerkers van de school. 

Gedragscode:
1. Ouders* en medewerkers tonen elkaar 

respect.
2. Ouders en medewerkers hanteren  

fatsoenlijk taalgebruik.
3. Ouders en medewerkers treden niet 

agressief op.
4. Wanneer er een conflict is, werken ouders 

en medewerkers mee aan het zoeken naar 
en het vinden van een oplossing.

(*Met ouders worden ook verzorgers, 
familieleden en andere opvoeders bedoeld.)
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Gezonde	school
Bij ons op school vinden we het belangrijk 
om een gezonde leefstijl te stimuleren. Dit 
doen we o.a. door gezond eten en drinken. 
De schoolafspraak is dat er in ochtendpauze 
een groente- of fruithap wordt gegeten. Tus-
sen de middag wordt er brood gegeten. In de 
ochtendpauze drinken we water. De rest van 
de schooldag adviseren we om ook water te 
drinken.

Gezamenlijk	overblijven
Op de Heldringschool blijven alle kinderen 
over. Onze leerlingen, die vaak niet bij elkaar 
in de buurt wonen, leren elkaar op deze 
manier goed kennen en leren met elkaar 
omgaan. De overblijftijd is verdeeld in twee 
perioden. De kinderen zijn een half uur in 
hun lokaal, waar gegeten en gespeeld wordt 
onder leiding van de (groeps-)leerkracht. 
Daarna spelen de kinderen een half uur 
buiten onder toezicht van leerkrachten of 
onderwijsassistenten. Aan het overblijven 
zijn geen kosten verbonden. Het overblijven 
wordt gezien als tussenschoolse opvang. 

Kledingvoorschriften
Tijdens de gymles dragen de leerlingen gym-
kleding: een sportbroekje en een shirt. 
Tijdens de aikidoles dragen de leerlingen een 
judopak dat zij in bruikleen krijgen van de 
school.
Voor de (oudere) meisjes geldt dat als zij 
een hoofddoekje dragen, zij om veiligheids-
redenen het hoofddoekje afdoen tijdens de 
gymnastiekles. Petten en mutsen gaan af bij 
binnenkomst van de school.

Schoolverzekering	voor	leerlingen
De Heldringschool is verzekerd voor schade 
die kan ontstaan gedurende het verblijf van 
de kinderen op school. Ook geldt de verzeke-
ring tijdens buitenschoolse activiteiten zoals 
schoolreisje, schoolkamp en theater- en 
bibliotheekbezoek. Deze verzekering is 
centraal geregeld bij de stichting PCBO.

Ouderbijdrage
Met ingang van schooljaar 2021-2022 vragen 
PCBO-scholen geen ouderbijdrage meer. 
Schoolactiviteiten gaan gewoon door en wor-
den betaald door ons PCBO-schoolbestuur. 
Zo houden we onderwijs toegankelijk voor 
iedereen.
Waardevolle spullen

Praktische	zaken9
Als uw kind waardevolle sieraden, geld of 
andere (kostbare) voorwerpen mee naar 
school brengt kan de school niet aanspra-
kelijk gesteld worden voor het verlies en of 
zoekraken hiervan. Voor het ontstaan van 
schade aan (kostbare) voorwerpen (bv. 
mobiele telefoon), tijdens de lesuren of 
voor- en na schooltijd, kan de school niet 
aansprakelijk worden gesteld.
Uw kind kan zijn fiets stallen bij de school. 
Het is van belang dat de fiets op slot staat.
Dit is de verantwoordelijkheid van u en uw 
kind.

Onze school is niet aansprakelijk voor verlies, 
diefstal of schade door eigen toedoen.

Leerlingenvervoer
Ouders zorgen zelf voor het brengen en ha-
len van hun kind(eren) naar en van school en 
oudere kinderen reizen zelfstandig. Meestal 
levert dit geen problemen op, omdat de 
school op loop- of fietsafstand van de woning 
is. Er kunnen zich echter situaties voordoen 
waarin het reizen naar en van school wel pro-
blemen geeft. Bijvoorbeeld omdat de afstand 
tussen huis en school meer dan 6 km is, of 
omdat de noodzakelijke begeleiding van uw 
kind niet mogelijk is. In dergelijke situaties 
kan uw kind aangewezen zijn op vervoer per 
taxi of openbaar vervoer.

Alleen jonge kinderen komen, als aan bepaal-
de voorwaarden is voldaan, in aanmerking 
voor taxivervoer. De gemeenteregels voor 
toekenning van taxivervoer zijn streng.
In sommige gevallen is het mogelijk dat uw 
kind een (gedeeltelijke) vergoeding krijgt. 
Als een kind nog niet zelfstandig met het 
openbaar vervoer kan reizen, kan ook een 
begeleider hiervoor in aanmerking komen.

De gemeente Rotterdam heeft een folder 
gemaakt waarin de regeling voor leerlingen-
vervoer wordt uitgelegd.

U kunt de folder aanvragen bij de Gemeente 
Rotterdam, afdeling Leerlingenvervoer (tel. 
010 - 498 42 57) of via email: 
leerlingenvervoer@rotterdam.nl.

Schorsing en verwijdering 
Schorsen
Een basisschool mag uw kind in bepaalde ge-
vallen schorsen of verwijderen. Dan heeft uw 
kind (tijdelijk) geen toegang tot de school.
De school kan, namens het bestuur, uw kind 
voor een periode van ten hoogste een week 
schorsen. Daarbij moet de school aangeven 
wat de reden is voor de schorsing. Dat moet 
schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt 
worden. Verder moet de school de Inspec-
tie van het Onderwijs schriftelijk in kennis 
stellen van een schorsing voor een periode 
van langer dan een dag en daarbij de reden 
vermelden. 
Redenen voor schorsing kunnen zijn;
• voortdurend storend (ernstig) agressief 

gedrag
• ernstige conflicten 

Verwijderen
Een basisschool mag uw kind na overleg met 
het schoolbestuur in bepaalde gevallen ver-
wijderen. Dan heeft uw kind geen toegang 
meer tot de school. 
Voor verwijdering gelden enkele regels: 
• voor verwijdering moet de school namens 

het bestuur luisteren naar het verhaal van 
de ouders, de leerling en de betrokken 
groepsleraar;

• de school moet de leerplichtambtenaar 
direct inlichten over een besluit tot verwij-
dering;

• de school moet altijd aangeven wat de 
reden is van de verwijdering.

Redenen voor verwijderen
Of een school een kind mag verwijderen, 
hangt af van een aantal factoren. De volgen-
de factoren kunnen een rol spelen:
• een kind hoort (beter) thuis op een school 

voor speciaal onderwijs
• voortdurend storend (ernstig) agressief 

gedrag
• ernstige conflicten waarbij ook de ouders 

zijn betrokken

De school mag namens het bestuur een leer-
ling pas definitief verwijderen als het voldaan 
heeft aan zijn zorgplicht om een andere 
school te vinden die bereid is de leerling toe 
te laten

U kunt bezwaar maken tegen de verwijdering 
bij het bestuur van de school. Het adres van 
het bestuur vindt u elders in deze schoolgids.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld
Elke organisatie die werkt met kinderen is 
verplicht te werken met de meldcode. Dit 
is vastgelegd in de Wet meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling. In de meld-
code staat wie wanneer welke stappen zet 
bij een vermoeden van huiselijk geweld of 
kindermishandeling. PCBO werkt ook met de 
meldcode. Het volgen van de stappen helpt 
onderwijsprofessionals bij het signaleren en 
oppakken van (vermoedens van) huiselijk 
geweld en kindermishandeling.
Iedere school heeft een aandachtsfunctiona-
ris huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Op onze school is dat de intern begeleider 
i.s.m. de schoolmaatschappelijk werker. Zij 
kan u meer informatie geven over de stappen 
van de meldcode.

Privacy en leerlinggegevens
De gegevens die over leerlingen gaan, noe-
men we persoonsgegevens. In het privacy-
reglement (www.pcbo-rotterdam.nl) van de 
stichting is beschreven hoe de school omgaat 
met persoonsgegevens, en wat de rechten 
zijn van ouders en leerlingen.  Dit reglement 
is met instemming van de GMR vastgesteld 
en ondersteunt de wetgeving die is vastge-
legd in de AVG.

Wij maken alleen gebruik van persoonsge-
gevens als dat nodig is voor het leren en 
begeleiden van onze leerlingen, en voor 
de organisatie die daarvoor nodig is. De 
meeste gegevens ontvangen wij van ouders 
bij de inschrijving op onze school. Daarnaast 
registreren leerkrachten en ondersteunend 
personeel gegevens over leerlingen, bijvoor-
beeld cijfers en vorderingen. Soms worden er 
bijzondere persoonsgegevens geregistreerd 
als dat nodig voor de juiste begeleiding van 
een leerling, zoals medische gegevens (denk 
aan dyslexie of ADHD). 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in 
ons (digitale) administratiesysteem [Esis]. Dit 
programma is beveiligd en toegang tot die 
gegevens is beperkt tot medewerkers van de 
stichting die de gegevens strikt noodzakelijk 

mailto:leerlingenvervoer%40rotterdam.nl?subject=
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nodig hebben voor de uitvoering van hun 
werkzaamheden. Het uitwisselen van leer-
linggegevens met andere scholen of exter-
nen, gebeurt alleen met uw toestemming en 
middels een beveiligde omgeving (Kindkans). 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van 
digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een 
beperkte set met persoonsgegevens uitge-
wisseld met leveranciers om bijvoorbeeld 
een leerling te identificeren als die inlogt. 

Wij hebben met leveranciers duidelijke 
afspraken gemaakt over de gegevens die ze 
van ons krijgen. De leverancier mag de leer-
ling gegevens alleen gebruiken als wij daar 
toestemming voor geven. Een lijst van de 
leveranciers waar de school afspraken mee 
heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens 
uitwisselen met andere externe partijen, 

School-	en	vakantietijden10

leerlingen. In geval van nood en bij niet-ge-
melde afwezigheid wil de school u snel kun-
nen bereiken. Wijzigingen kunt u telefonisch 
of per briefje melden bij de administratie.

Verlof	bij	religieuze	feestdagen
Op een aantal christelijke feestdagen heeft 
ieder kind in Nederland vrij van school. 
Om kinderen de mogelijkheid te geven ook 
bepaalde niet-christelijke religieuze feestda-
gen in eigen kring te vieren, mogen ouders 
hen op die dagen thuishouden. Dit moet 
minimaal twee dagen van tevoren aan de 
directeur gemeld worden. De gemeente 
Rotterdam stelt jaarlijks vast om welke dagen 
het gaat (bijvoorbeeld voor het Offer- en het 
Suikerfeest).

Verlofregeling bij familieomstandigheden
Er kan sprake zijn van andere ‘gewichtige 
omstandigheden’. Dit is het geval bij ernstige 
ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van 
bloedverwanten of hun partners. Ook huwe-
lijk van familie, verhuizing van het gezin naar 
een andere gemeente of gezinsuitbreiding 
zijn gewichtige omstandigheden. Informeer 
in zo’n situatie altijd de school van uw kind 
door een telefoontje.

Gronden voor vrijstelling
De Heldringschool gaat er van uit dat alle 
kinderen aan alle activiteiten van de school 
deelnemen.

Er zijn wel voorbeelden van gronden voor 
een vrijstelling:
• Uw	kind	heeft	psychische	klachten	of	is	

ziek
Heeft uw kind psychische klachten, zoals 
autisme of een depressie? Of is uw kind 
heel ziek? En kan uw kind daarom niet 
naar school? Dan kunt u vrijstelling aan-
vragen. U heeft daarvoor een verklaring 

Regels	voor	aanvang	en	einde	schooltijd
De kinderen kunnen om 08:30 uur naar binnen. 
De poort is dan open en de kinderen lopen 
direct door naar hun groep. De ouders van 
de kinderen uit groep 1/2, 3/4 en 4/5 mogen 
hun kind in de ochtend bij de klas brengen. 
De leerlingen van groep 3 t/m 7 gebruiken de 
ingang aan de Putsestraat 20. De leerlingen van 
groep 1/2 en 7/8 gebruiken de ingang aan de 
Hilledijk 279.

Let op: houd u de berichtgeving via Social 
Schools goed in de gaten wat betreft de 
aanwezigheid van ouders in de school 
vanwege de coronamaatregelen. 

Maatregelen	preventie	schoolverzuim
De Heldringschool heeft een goede absentie-
registratie. Als een kind zonder bericht afwezig 
is neemt de school op dezelfde dag telefonisch 
contact op met de ouders.

De leerplichtwet schrijft voor dat ieder kind 
naar school moet en dat het de taak van de 
ouders is om ervoor te zorgen dat hun kind 
iedere dag naar school gaat. Bij ongeoorloofd 
verzuim wordt de leerplichtambtenaar 
ingeschakeld.

Regels	in	geval	van	schoolverzuim
Zeer dringend verzoeken wij u, wanneer uw 
kind niet op school kan komen wegens ziekte, 
doktersbezoek of andere oorzaken dit tijdig te 
melden. Bij ziekte is dit op de eerste verzuim-
dag. Doktersbezoek dient vooraf gemeld te 
worden.
Het is in uw en ons belang dat afwezigheid vóór 
schooltijd wordt doorgegeven, zodat duidelijk is 
waarom een kind niet op school arriveert (tel. 
010 - 485 18 98).

Het is belangrijk dat de school beschikt over 
de juiste adres- en telefoongegevens van de 

Schooltijden
Voor de groepen 3 t/m 8: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur - 15.00 uur
   woensdag: 8.30 uur - 13.00 uur

Voor groep 1/2:  maandag, dinsdag, en woensdag:  8.30 uur - 14.00 uur
   donderdag: 8.30 uur - 13.00 uur  
   vrijdag is geen lesdag voor groep 1/2. 

denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in 
het privacyreglement. Als voor de uitwisse-
ling geen wettelijke verplichting bestaat, dan 
vragen wij u vooraf toestemming om met 
deze partijen gegevens te mogen uitwisselen. 

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen 
wij u om toestemming voor het gebruik 
van foto- en videomateriaal, het delen van 
uw contactgegevens met andere ouders 
en het gebruik van sociale media door uw 
kind(eren). U hebt te allen tijde het recht 
om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit 
kenbaar maken via een mail aan de directeur. 

De school vraagt ouders nadrukkelijk om te-
rughoudend te zijn met het maken van foto’s 
en video’s binnen de school. Het is voor 
ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die 
gemaakt zijn op school te delen via sociale 
media of te gebruiken voor commerciële 
doeleinden.
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van een arts, psycholoog of pedagoog 
nodig. De eigen arts van uw kind mag deze 
verklaring niet maken.

•	 De	school	heeft	niet	uw	geloof 
Past de school bij u in de buurt niet bij 
uw manier van leven of uw geloof? Dan 
kunt u vrijstelling aanvragen ‘vanwege 
richtingsbedenking.’ Voor deze vrijstel-
ling moet u een verklaring afleggen bij uw 
gemeente. Uw gemeente heeft hiervoor 
een speciaal formulier.

SBO Heldringschool
Hilledijk 279, 3074 GC Rotterdam  (postadres en ingang groep 8 en 1/2)
Putsestraat 20, 3074 ZN Rotterdam  (ingang overige groepen)
tel. 010 - 485 18 98
e-mail: info@heldringschool.nl
website: www.heldringschool.nl

Directie
Mw. M.P. Vink directeur 

Leerkrachten
Mw. M. van Doorn- Kooiman             groep 1/2
Mw. J. Johannes                                groep 3/4
Mw. N. Harland                                    groep 3/4
Mw. D. Lubin                                  groep 4/5
Mw. A. Louwen                                    groep 5/6
Mw. R. van Zoeren (LIO)                      groep 5/6 
Mw. Ö. Mouemin                                 groep 6/7 a
Mw. M. Bhageloe                                 groep 6/7 b
Mw. S. Roek (LIO)                             groep 7/8 a
Mw. K. de Kovel                                groep 7/8 b
Dhr. J. van den Bergh                           groep 7/8 b

Onderwijsondersteunend personeel
Mw. C. Phillips                                      conciërge
Mw. H. Zwijgers- van Popering          administratie
Mw. H. Rijpma                                 intern begeleider
Mw. H. Bosschaart- van Dongen  intern begeleider
Mw. C. Voorneveld                                 school maatschappelijk werker
Mw. S. de Ruijter                       ondersteuning SMW
Mw. A. Schuijs                schoolcontactpersoon PPO
Mw. M. Nobel                 schoolcontactpersoon PPO

Mw. M. Ruigrok    onderwijsassistent 
Mw. I. Koeleman  onderwijsassistent
Mw. T. Auperlé     onderwijsassistent
Mw. K. Treur                                         oefentherapeut
Mw. D. Visser                                        logopedist

Vakdocenten
Dhr. R. van Gorcum                          bewegingsonderwijs
Dhr. P. Schuilenburg                         aikido
Dhr. J. Ketting                                     techniek
Mw. M. Poolster                                filosofie
Mw. M. van Acker                             tuinieren

Medezeggenschapsraad
Dhr. J. van den Bergh                            leerkracht
vacant                                                      ouder
vacant                                                      ouder

Vertrouwenspersoon
Mw. A. Louwen, tel. 010 - 485 18 98 (Heldringschool)

 

Bijlage: Namen en adressen11
• Uw kind gaat in het buitenland naar 

school 
Woont u in Nederland, maar gaat uw kind 
in het buitenland naar school? Bijvoor-
beeld omdat u bij de grens met België 
woont. Dan moet u vrijstelling aanvragen 
voor inschrijving bij een Nederlandse 
school. Dit moet u ieder jaar opnieuw 
doen. U moet dan bewijzen dat uw kind 
naar een buitenlandse school gaat.

•  U woont en werkt niet op 1 plek
Werkt u op de kermis of bij het circus? 
Dan kan uw kind soms een deel van het 
jaar een vrijstelling van de leerplicht 
krijgen. 

Vakantiedagen	en	studiedagen
 Herfstvakantie:  18 oktober 2021  t/m  22 oktober 2021
 Kerstvakantie:  24 december 2021  t/m  7 januari 2022 
 Voorjaarsvakantie:   28 februari 2022  t/m  4 maart 2022
 Pasen:  15 april 2022  t/m  18 april 2022
 Meivakantie:   25 april 2022  t/m  6 mei 2022
 Pinksteren:    6 juni 2022  en  7 juni 2022             
 Zomervakantie:  11 juli 2022  t/m  19 augustus 2022

Extra dagen: 
30 augustus 2021 
7 en 8 oktober 2021 
15 november 2021 
24 en 25 januari 2022 
7 maart 2022 en 
14 april 2022.

     

Regels	voor	extra	vakantieverlof
Extra vakantieverlof is geen recht; er moet 
een geldige reden voor zijn. Op school kunt 
u de folder ‘Extra verlof: alleen in bijzondere 
gevallen’ verkrijgen waarin de voorschriften 
worden uitgelegd.
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Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin	
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle 
kinderen op school of op het CJG. Bijvoorbeeld 
tijdens een gesprek of wanneer uw kind een 
prik krijgt.  

9	jaar:	vaccinaties
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt 
uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen 
difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen 
bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van 
tevoren een uitnodiging om met uw kind langs 
te komen. 

Groep 2 en 7: meten, wegen en meer
Alle kinderen uit groep 2 en groep 7 worden 
door de jeugdverpleegkundige op school of 
op het CJG gezien. Omdat er in deze periode 
veel gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak 
vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende pu-
berteit, emotionele ontwikkeling, omgang met 
sociale media etc. 
De jeugdverpleegkundige kan deze samen met 
u bespreken. U ontvangt vooraf een
uitnodiging om bij het gesprek aanwezig te zijn.
Als u niet aanwezig kunt zijn, wordt uw kind 
gewogen en gemeten.
Met uw toestemming bespreken we vooraf 
met de leerkracht hoe het met uw kind gaat 
en worden de eventuele resultaten van deze 
afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met 
de school samenwerken en de leerkracht uw 
kind dagelijks ziet.

De jeugdverpleegkundige op school
Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, 
beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De 
jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt 
graag met u mee! 

De jeugdverpleegkundige die aan de school van 
uw kind verbonden is:
Sherle van Campen 
Sandelingplein 16 F, 3075 AG Rotterdam
088 - 201 00 00
www.centrumvoorjeugdengezin.nl

Zorgteam op school
Het zorgteam is een overleg met verschillende 
deskundigen en verbonden aan de school. Af-
hankelijk van de vraag kan de school de jeugd-
verpleegkundige van het CJG uitnodigen om 
deel te nemen aan het zorgteam.

CJG
Het CJG heeft vier kerntaken, het bieden van 
opvoedondersteuning, het monitoren van de 
ontwikkeling van kinderen, het verlenen van 
basis medische zorg en het uitvoeren van het 
rijksvaccinatieprogramma. Het CJG is er om 
handvatten aan ouders te geven om de thuis-
situatie te verbeteren en waar nodig werken zij 
ook samen met andere professionals. 
De jeugdverpleegkundige van het CJG kan aan-
sluiten bij zorgoverleggen op school. Kinderen 
van 0 tot 18 jaar komen een aantal keer bij het 
CJG voor reguliere onderzoeken en vaccinaties. 
Ook kunnen school en/of ouders een extra 
onderzoek aanvragen, bijvoorbeeld voor het 
gehoor en het meten van lengte en gewicht. Het 
CJG biedt ook diverse oudercursussen aan op 
het gebied van opgroeien en opvoeden. Zie voor 
meer informatie: www.cjgfeijenoord.nl.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld
Per 1 juli 2013 is het gebruik van de meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling landelijk 
bij wet verplicht. 
De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermis-
handeling Rotterdam-Rijnmond’  is een stap-
penplan voor professionals bij (vermoedens 
van) huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Dit stappenplan maakt medewerkers van de 
scholen duidelijk welke stappen zij moeten on-
dernemen om hulp in gang te zetten voor zowel 
slachtoffer als pleger. Stichting PCBO heeft deze 
meldcode ondertekend, waarmee zij aangeeft 
dat de scholen dit stappenplan volgen. Binnen 
onze school is de intern begeleider aandachts-
functionaris. Zij kan u informatie geven over de 
meldcode. Het stappenplan kunt u vinden op de 
website van ons bestuur en school. 

Bijlage:	Externe	personen/instanties12

 

SISA
Soms ondervinden leerlingen problemen bij 
het opgroeien. Op onze school is, naast de 
intern begeleider, een schoolmaatschappelijk 
werker beschikbaar om leerlingen en hun 
ouders/verzorgers te ondersteunen. Soms 
zijn de problemen dusdanig dat hulp van 
buiten de school nodig is. Om te voorkomen 
dat verschillende instanties langs elkaar heen 
werken rond dezelfde leerling werken wij met 
SISA.

SISA	is	de	afkorting	voor:	Samenwerkings	
Instrument Sluitende Aanpak (maar ook voor 
SIgnaleren en SAmenwerken). SISA is een 
computersysteem met als doel er voor te 
zorgen dat instanties die betrokken zijn bij een 
kind eerder met elkaar gaan samenwerken. Zij 
kunnen sneller contact met elkaar opnemen en 
zo samen met ouders/verzorgers en eventueel 
het kind bespreken wie welke begeleiding biedt 
en hoe die begeleiding op elkaar afgestemd kan 
worden. 

Wat betekent SISA voor ouders/verzorgers?
Voor ouders/verzorgers verandert er helemaal 
niets. Ze blijven gewoon contact houden 
met de instanties waar ze bekend zijn. Wel 
vinden wij als school het belangrijk om met 
deze instanties samen te werken. Samen met 
de ouders/verzorgers, leerling en de andere 
betrokken instanties willen wij komen tot een 
zo goed mogelijke begeleiding. SISA helpt u, ons 
en de andere instanties om de betrokkenheid 
rondom een leerling inzichtelijk te maken en 
snel met elkaar in contact te kunnen komen. 
Belangrijk om te weten is dat in SISA alleen 
komt te staan dat de leerling onderwijs bij 
onze school volgt. Er staat geen inhoudelijke 
informatie over de leerling of zijn ouders/
verzorgers in. SISA is geen openbaar systeem 
en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die 
aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid 
op de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. 
SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet 
bescherming persoonsgegevens. 
Meer informatie over SISA is te vinden op: 
www.sisa.rotterdam.nl
Hier is tevens een voorlichtingsfilmpje voor 
ouders/verzorgers te vinden.

Klachtenregeling
Waar mensen samenwerken, kunnen 
spanningen ontstaan. Tussen personeel of 
directie van school en ouders bijvoorbeeld. 
Ouders van leerlingen adviseren wij hier-
over eerst contact op te nemen met de 
schoolleiding. Ook kunt u een gesprek voeren 
met de vertrouwenspersoon van het PCBO-
bestuur:

Mevrouw H. de Haart
tel. 06-40 30 80 24 
info@dehaartmediation.nl 

Komt u daarna niet tot een oplossing, dan 
kunt u als ouder of leerling een klacht 
indienen. PCBO is aangesloten bij 
Geschillencommissies bijzonder onderwijs 
(GCBO). De contactgegevens zijn: 

Landelijke klachtencommissie voor het 
christelijk onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
info@gcbo.nl 
www.gcbo.nl 

Indien zich in of rond de school problemen 
voordoen op het gebied van seksuele 
intimidatie en misbruik, lichamelijk 
geweld, grove pesterijen of extremisme 
en radicalisering, kunt u contact opnemen 
met de vertrouwensinspecteur van de 
Inspectie van het Onderwijs. Deze inspecteur 
kan u adviseren en informeren. De 
vertrouwensinspecteur is bereikbaar via het 
centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 
0900 – 111 31 11. 

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs
tel. 0900-1113111

Inspectie	van	het	onderwijs
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: tel. 0800-8051 (gratis)

Schoolbestuur
Stichting voor Protestants Christelijk Basis- 
en Orthopedagogisch Onderwijs in 
Rotterdam-Zuid (PCBO)
Postbus 50529
3000 JA Rotterdam
tel. 010 - 419 13 00

Voorzitter College van Bestuur: 
Mw. D. Middelkoop

http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl
http://www.sisa.rotterdam.nl
mailto:info%40dehaartmediation.nl?subject=
mailto:info%40gcbo.nl?subject=
http://www.gcbo.nl
mailto:info%40owinsp.nl?subject=
http://www.onderwijsinspectie.nl
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Heldring schoollied

Wij zijn een school – op Rotterdam-Zuid
Wij zijn een school met een heel speciaal geluid,
Wij zijn een school – hier is het fijn
Hier zit je goed, hier moet je zijn!

Heldringschool (Heldringskoel, yeah yeah cool!)
Heldringschool
Daar hoort iedereen erbij
Daar is plaats voor jou en mij!
Op de Heldringschool

Wij zijn een school – aan de Hilledijk
Wij zijn een school dat is de beste in de wijk,
Wij zijn een school – hier zit je goed
Hier word je veilig opgevoed!

Wij zijn een school – in Rotterdam
Wij zijn een school, ‘k weet nog goed dat ik hier kwam, 
Toen voelde ik me heel erg klein
Nou zit ik goed, hier moet ik zijn!

Wij zijn een school – met heel veel kleur
Wij zijn een school heel uniek en geen gezeur,
Op onze school wordt niet gepest,
De Heldringschool: that’s THE BEST!!!

                   Tekst en muziek Arie de Bruin www.heldringschool.nl
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Meer informatie

Algemene gegevens

SBO Heldringschool
Hilledijk 279
3074 GC Rotterdam

telefoon nr. 010 - 485 18 98
e-mail:   info@heldringschool.nl
website: www.heldringschool.nl

Algemene gegevens

SBO Heldringschool
Hilledijk 279
3074 GC Rotterdam

telefoon nr. 010 - 485 18 98
e-mail:  infoFheldringschool.nl
website:  www.heldringschool.nl

Meer informatie


