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Aanmelden, inschrijving en toelating
Binnen ons scholennetwerk Ambion is een
gezamenlijke procedure afgesproken rond
aanmelding, inschrijving en toelating van de
leerlingen. Zodra u eraan toe bent, kunt u een
afspraak maken met de directie voor een
kennismaking en een rondleiding. Als uw kind 3 ½
jaar is kan hij/zij worden ingeschreven op onze
school (u mag uw kind ook eerder aanmelden, dit
heeft onze voorkeur). U ontvangt dan van ons een
link naar een online inschrijfformulier.
Als een leerling wordt geplaatst in de groepen 1 of 2
dan brengt de leerkracht nog een bezoek aan huis
voor een nadere kennismaking.
Om ervoor te zorgen dat uw kind een goede start
maakt bij ons op school, vinden wij het belangrijk
dat we informatie van de ouders ontvangen
middels het intakeformulier maar ook van de
peuterspeelzaal,
het
consultatiebureau,
kinderopvang of een eerder bezochte school. Zo
kunnen wij optimaal aansluiten bij de
onderwijsbehoeften van uw kind.
Afspraken nieuwe leerlingen onderbouw
Als kleuters bijna vier jaar zijn, mogen ze om al vast
een beetje te wennen, een aantal dagdelen
meedraaien in de kleutergroep. U wordt hiervoor
uitgenodigd door de leerkracht. Als de kinderen vier
jaar zijn, zijn ze officieel toelaatbaar.
Kinderen die geboren zijn in september, mogen
starten na de zomervakantie, maar alleen halve
dagen van 8.30-11.30 uur tot ze vier jaar zijn.
Kinderen die in oktober vier jaar worden, gaan
gewoon proefdraaien. Wordt uw kind vier jaar in de
zes weken vóór de zomervakantie, dan zullen we
met u als ouders in gesprek gaan over wat van beide
kanten wenselijk is.

OR (ouderraad). De contactouders zullen ook een
beroep op u als ouder doen om bij deze
activiteiten te helpen.
Adreswijzigingen
We stellen het op prijs als er veranderingen zijn
van bijvoorbeeld uw adres, telefoonnummer of
mailadres, dat u dat doorgeeft aan de school via
de leerkracht of administratie. Op deze manier
hebben we de juiste gegevens als het nodig is.
Afscheid groep 8
Op de Albertine Agnesschool is het al een
jarenlange traditie dat de leerlingen van groep 8
samen met de leerkrachten een middag op stap
gaan. Vervolgens is het aan de ouders of er daarna
nog een etentje samen met het team wordt
georganiseerd. De kinderen nemen afscheid
tijdens
het
Albertine
Agnesfestival.
In september plannen we altijd een avond
waarvoor de ouders en de leerlingen van groep 8
worden uitgenodigd i.v.m. de voorlichting m.b.t.
het voortgezet onderwijs. Op deze avond komt
ook het afscheid ter sprake.
Bestuur
De Albertine Agnesschool is
een openbare school en
maakt deel uit van het Openbaar Scholennetwerk
Ambion.Ambion staat voor ‘ambitie in onderwijs’.
Van Leeuwenhoekweg 10
8451CN Heerenveen
Telefoon: 0513 – 656656
e-mail: algemeen@ambion.nl
website: www.ambion.nl
Continurooster
We werken met een vijf gelijke dagen model. De
groepen 1 t/m 8 gaan op maandag t/m vrijdag van
8.30-14.00 uur naar school.
Dieet
Indien uw kind om welke reden dan ook een dieet
moet volgen, verzoeken wij u daarvan melding te
maken bij de leerkracht.
We proberen hier rekening mee te houden. We
willen graag met u als ouders in gesprek over de
mogelijkheden tijdens bijvoorbeeld zoiets als de
kerstmaaltijd.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat uit een aantal
ouders die in overleg met de school een aantal
activiteiten (Sinterklaas, Kerst, Pasen, Albertine
Agnesfestival)
helpen
organiseren.
De
activiteitencommissie maakt onderdeel uit van de
Praktische schoolgids Albertine Agnes 2022-2023

Doorschuifmiddag
Aan het eind van het schooljaar organiseren we een
wenmiddag, waarbij alle leerlingen die al op school
zitten ‘doorschuiven’ naar hun nieuwe groep. Ze
maken dan kennis met hun nieuwe groep en
leerkracht.
4

Fiets
De kinderen die op de fiets naar school komen,
vragen we om hun fiets op de aangewezen plek te
zetten: De kinderen van groep 1 en 2 zetten de fiets
buiten het hek in de rekken. Groep 7 en 8 zetten
hun fietsen in het fietsenhok. De kinderen van
groep 3 t/m 6 zetten hun fiets achter de gele lijn.
Om ervoor te kunnen zorgen dat alle fietsen een
plekje kunnen krijgen, vragen we de kinderen om de
fiets zo ver mogelijk tegen het hek aan te zetten,
zodat alle fietsen achter de gele lijn kunnen staan.
Bij het hek stappen de kinderen van hun fiets en
lopen het stukje naar de fietsenstalling met hun
fiets aan de hand.
Fruit eten
Kinderen van groep 1 en 2 eten hun meegebrachte
fruit (drinken) in het lokaal op.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben ’s morgens
ook tijd om hun fruit /drinken te nuttigen. Daarna
begint de pauze en gaan de kinderen buiten spelen.
Tijdens de middagpauze eten de kinderen zelf
meegebrachte boterhammen of een zuivelproduct.
Ze nemen hiervoor ook zelf hun drinken mee.
Gezonde school
We hebben als school het predicaat Gezonde
School. We hebben dit predicaat voor het
onderdeel sport en beweging en voeding.
Groepsindeling
We werken op school deels met gecombineerde
groepen. Dat betekent dat de groepen soms
moeten worden gesplitst. Hierbij kijkt het team o.a.
naar de leeftijd, aantal jongens/meisjes, leerlingen
met
bijzondere
onderwijsbehoeften,
broertjes/zusjes en het aantal leerlingen. Ook zijn er
drie homogene groepen (groep 6, 7 en 8).

Groepsindeling 2022-2023
Groep 1/2a, Eekhoorns:
Juf Paulien: maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag
Juf Marlouke: vrijdag
Groep 1/2b, Ooievaars:
Juf Antsje: maandag, dinsdag, woensdag en om
de week op donderdag
Juf Carolien: donderdag (om en om) en vrijdag juf
Esmée
Groep 3/4:
Juf Mariëtte: maandag en dinsdag
Juf Rolanda: woensdag t/m vrijdag
Groep 4/5:
Juf Annet: maandag en dinsdag
Juf Marije: woensdag t/m vrijdag
Groep 6:
Juf Maaike, maandag t/m donderdag en vrijdag
juf Nicole
Groep 7:
Juf Kim: maandag t/m vrijdag
Groep 8:
Juf Berrit: maandag, dinsdag, woensdagochtend
Juf Else: woensdagmiddag, donderdag en vrijdag
Juf Marlouke is eerst nog met zwangerschapsverlof. Zij zal de eerste periode vervangen
worden door juf Cilia.
Juf Nicole is ook nog 3 dagen beschikbaar voor IBtaken, en 1 dag voor ICT-taken.
Juf Esmée werkt 5 dagen als onderwijsassistent
om ondersteuning te geven in de groepen.
Juf Carolien werkt 2 dagen als onderwijsassistent
om ondersteuning te bieden aan individuele
leerlingen of groepjes leerlingen.
Juf Else geeft elke woensdagochtend les in het AA
lab (aanbod voor leerlingen vanaf groep 4 die
uitgedaagd moeten worden en aan persoonlijke
doelen werken).
Meester Rob is onze conciërge en is 4 ochtenden
aanwezig op school (maandag t/m donderdag).
Juf Alied is de administratieve kracht en is
aanwezig op dinsdagochtend.
Gronden voor vrijstelling onderwijs en
vervangende onderwijsactiviteiten
Op een gemotiveerd verzoek van ouders kan door
het bevoegd gezag een individuele vrijstelling van
in de schoolgids genoemde activiteiten worden
verleend. Deze bevoegdheid is gedelegeerd aan
de directeur van de school. Een vrijgesteld kind
kan niet naar huis worden gestuurd, maar krijgt op
school andere activiteiten te verrichten. Bij
vrijstelling wordt dit doorgegeven aan de inspectie
van het onderwijs.
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Vrijstelling kan worden verleend voor het volgen
van;
•
godsdienstof
levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs,
•
lichamelijke opvoeding
•
in
het
activiteitenplan
geplande
evenementen.
Gymnastiek
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen gymles in de
gymzaal in obs Skoatterwiis in Oudeschoot.
De leerlingen van groep 1/2/3/4/5 gaan hier met de
bus naar toe en de kinderen van de groepen 6, 7 en
8 met de fiets. Zorg er dus voor dat uw kind op deze
dagen op de fiets naar school komt.
Gymrooster:
maandag
en
woensdag.
In verband met de hygiëne en veiligheid, is het
dragen van gymschoenen is voor alle leerlingen
verplicht
Huiswerk
We gaan ervan uit dat de leerlingen op school
genoeg tijd krijgen voor het maken van het
schoolwerk.
Heel soms (met name voor groep 7 en 8), als de
weektaak niet af is, mag het werk mee naar huis
genomen worden.
Sommige kinderen krijgen, in overleg met u als
ouders, af en toe oefenstof mee naar huis.

Kinderpostzegels
In september doen leerlingen van groep 7 en 8
mee aan de nationale kinderpostzegelactie.
Klassendienst
Leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben soms
klassendienst. Tot de taken van de klassendienst
behoren o.a.:
- Ramen sluiten
- Kasten controleren
- Bloemen water geven
- Vloer vegen
Uw kind komt tijdens de klassendienst iets later
thuis (vijf tot tien minuten).

HVO-GVO lessen
De kinderen uit groep 5 t/m 8 volgen HVO
(humanistisch vormingsonderwijs) of GVO
(godsdienstig vormingsonderwijs) lessen. Aan het
begin van het jaar kunnen de kinderen samen met
hun ouders kiezen of ze HVO of GVO-lessen willen
volgen. De lessen worden op woensdag gegeven.
iPadbijdrage
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 werken met een
iPad. Deze mogen ze ook mee naar huis nemen.
Voor het gebruik van de IPad thuis is het nodig dat
ouders een gebruikersovereenkomst invullen en
ondertekenen. Deze is te verkrijgen bij de
directeur. De jaarlijkse bijdrage voor het
meenemen van de iPad naar huis is € 20,- per
schooljaar en wordt voorafgaande aan het
schooljaar geïnd in de maand juni.
Let op: deze bijdrage is niet voor reparatie van
iPads die door toedoen van de leerlingen zelf
kapot zijn gegaan. Kosten van het repareren van
de iPad zijn voor de ouders zelf of eventueel voor
hun verzekering. U kunt deze bijdrage storten op
rekeningnummer NL47 INGB 0005 1125 29 t.n.v.
ouderver. Albertine Agnes, Oranjewoud
Belangrijk: vermeld daarbij "bruikleenvergoeding
iPad + de naam van uw kind”
Praktische schoolgids Albertine Agnes 2022-2023

Krentenbaard
Krentenbaard of Impetigo is een besmettelijke
huidinfectie waarbij kleine blaasjes ontstaan, die
open springen. Er komt veel vocht uit, wat stolt tot
honinggele korstjes. Het begint meestal rond neus
en mond, maar verspreidt zich soms over het hele
lichaam. Impetigo komt meestal in de zomer voor
bij kinderen tot 12 jaar.
Hoe krijgt uw kind het?
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De aandoening wordt veroorzaakt door bacteriën,
die zich zeer makkelijk verspreiden via handen,
speelgoed, beddengoed en dergelijke.
Wat als uw kind het heeft?
• De huisarts kan een bacteriëndodende
crème voorschrijven.
• Laat uw kind niet aan de wondjes
krabben; dit verspreidt de bacteriën
• Laat alle gezinsleden vaak de handen
wassen met een desinfecterende zeep
• Houd uw kind de eerste twee dagen thuis
om verspreiding op school te voorkomen.
• Bedek daarna de wondjes, maar sluit deze
niet geheel af om bacteriegroei te
voorkomen.
• Bij een hardnekkige Impetigo infectie
schrijft de huisarts antibiotica voor.
Meer
informatie
vindt
u
op:
http://www.ggdfryslan.nl
Luizen
Vrijwel iedere school krijgt wel eens te maken met
hoofdluis.
Daarom
hebben
wij
een
luizenwerkgroep opgericht. Na iedere vakantie
worden alle leerlingen door de “luizenmoeders”
gecontroleerd. Worden er bij uw kind luizen
waargenomen dan neemt de directeur/
groepsleerkracht contact met u op. Constateert u
in de periode tussen twee vakanties luizen bij uw
kind, neem dan contact op met de leerkracht van
uw kind. Wij zorgen ervoor dat andere ouders
worden ingelicht en delen voorlichtingsmateriaal
van de GGD uit.
Mobiele telefoons
Het is in principe niet nodig dat kinderen een
mobiele telefoon mee naar school nemen. Mocht
het toch noodzakelijk zijn dat uw kind na schooltijd
een telefoon bij zich heeft, dan kunt u dit kenbaar
maken aan de directie. Uw kind levert dan voor
aanvang van de les de telefoon in bij de
groepsleerkracht.
Naschoolse opvang
U kunt uw kind aanmelden voor de naschoolse
opvang via Kinderwoud. Kinderwoud organiseert
deze
naschoolse
opvang,
ook
wel
buitenschoolse opvang genoemd.
Noodplan
In het kader van de Arbowetgeving hangt in elk
lokaal een noodplan/ontruimingsplan.
Minstens één keer per jaar wordt met alle
leerlingen het ontruimingsplan geoefend.
Mocht zich een calamiteit voordoen, wilt u uw
kind dan nooit zonder afmelden meenemen?
Praktische schoolgids Albertine Agnes 2022-2023

Ouderbijdrage
In oktober wordt u door de schoolraad gevraagd
de jaarlijkse bijdrage te storten op de rekening van
de schoolraad d.m.v. automatische incasso. De
bijdrage is € 40,- voor het eerste kind, € 30,- voor
het tweede kind en € 20.- voor het derde kind.
Deze bijdrage is een vrijwillige bijdrage. De
ouderbijdrage en de kosten voor de extra
activiteiten die de school aanbiedt, zijn een
vrijwillige bijdrage. Het niet betalen hiervan leidt
niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname
aan activiteiten.

Parkeren
Wij willen een onveilige verkeerssituatie
voorkomen. Bij het halen en brengen van de
leerlingen verzoeken wij u daarom de auto te
parkeren in de berm van de Prins Bernhardweg of
op het parkeerterrein van de Willem Lodewijklaan.
We willen het pad naar school autovrij laten,
omdat alle kinderen hier lopend of fietsend langs
moeten.
Pleinfeest/Albertine Agnesfestival
Het Albertine Agnesfestival wordt georganiseerd
door ouders van school in samenwerking met het
team. Het Albertine Agnesfestival is een feest voor
alle kinderen en ouders van de school. Het duurt
meestal van 17.00 uur tot 20.00 uur. Er worden
activiteiten voor de kinderen georganiseerd en er
wordt een buffet gehouden. Alle groepen
verzorgen een optreden. Tevens wordt er afscheid
genomen van groep 8.
Ook de kinderen van de peuterspeelzaal worden
uitgenodigd en verzorgen een optreden.
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Pesten
Ervaart u pestgedrag, kom dan zo spoedig mogelijk
naar school om hier melding van te maken. Op
school wordt het pesten aangepakt door de Kiva
methode te hanteren.
Privacy beleid
Ambion vindt de privacy van leerlingen en
medewerkers belangrijk. Daarom wordt gewerkt
aan maatregelen die ervoor zorgen dat deze
privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. Ook
werken
we
binnen
de
scholen
aan
bewustwording.
Het privacy beleid is opgesteld en daarna ter
instemming aangeboden aan de GMR. Het betreft
de volgende documenten:
•
Opgave
verwerkte
gegevens
van
leerlingen;
•
Privacyreglement voor leerlingen;
•
Social media reglement voor leerlingen.

Schoonmaak
Twee keer per jaar is er een schoonmaakavond,
waarbij ouders wordt gevraagd om, samen met
het team, allerlei schoolspullen, zoals speelgoed,
schoon te maken. Dit is uiteraard op vrijwillige
basis.
Sint en Piet
Die komen natuurlijk ook bij ons op school. In
voorgaande jaren had Sint altijd een klein
presentje voor de leerlingen van groep 1 t/m 4.
De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen Sint en Piet
door surprises te maken.
Sint-Nicolaas sprookje
Elk jaar brengen de kinderen van groep 3 t/m 8
een bezoek aan het Posthuistheater waar
leerkrachten van verschillende scholen het Sint
Nicolaassprookje opvoeren.

Functionaris gegevensbescherming
Iedere onderwijsstichting is verplicht een
functionaris gegevensbescherming aan te stellen.
Deze functionaris ziet toe op het naleven van het
beleid en de bewustwording bij medewerkers.
Voor Ambion is dit dhr. Ferenc Jacobs.
Heeft u vragen of tips over de manier waarop wij
met dit onderwerp omgaan? Dan kunt u een
bericht sturen naar privacy@ambion.nl
Roken
We willen de kinderen van de Albertine
Agnesschool graag in een rookvrije omgeving laten
spelen en leren. Wij gaan er van uit dat u het met
ons eens bent, dat er niet in de nabijheid van
kinderen wordt gerookt.
Schoolfotograaf
Ieder jaar komt de schoolfotograaf. Het ene jaar
worden er portretfoto’s gemaakt en is het maken
van een broer/zus foto mogelijk. Het andere jaar
worden er alleen groepsfoto’s gemaakt. Voor de
leerlingen van groep 8 wordt er ieder jaar een
afscheidsfoto gemaakt.
Schoolspullen
Veel materialen waarmee op school wordt
gewerkt, worden door de school verstrekt. Wij
leren de kinderen hier voorzichtig mee om te
gaan. Als blijkt dat iets moedwillig kapot is
gemaakt, vinden we dat de leerling (ouders)
hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.
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Sloffen/slippers
Veel kinderen zijn thuis gewend vanuit hygiënisch
oogpunt de schoenen uit te doen voordat ze de
huiskamer binnen gaan. Ook op school vinden we
het wenselijk dat de leerlingen hun schoenen uit
doen. Het gaat erom dat buiten en binnen niet
hetzelfde schoeisel wordt gedragen. In de
zomermaanden adviseren we uw kind slippers
mee te geven. In de herfst- en wintermaanden
kunnen dat pantoffels zijn. De schoenen worden
onder de kapstok of in de schoenenkast gezet.
Sponsoring
Sponsoring is mogelijk. De uitgangspunten voor dit
sponsorbeleid vinden hun basis in het Convenant
‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en
sponsoring’ zoals deze is gesloten tussen de
8

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur &
Wetenschap
en
alle
landelijke
onderwijsorganisaties van besturen, personeel,
ouders en leerlingen.
Beleidsuitgangspunten:
•
Sponsoring mag geen enkel beleid van de
school in gevaar brengen.
•
Sponsoring mag niet in strijd zijn met de
doelstellingen van de school.
•
De betrokken school mag niet afhankelijk
worden van sponsoring.
Sportactiviteiten buiten schooltijd
In en om de gemeente Heerenveen worden veel
sportactiviteiten aangeboden voor leerlingen van
de groepen 3 t/m 8
We hebben afgesproken dat bij deze activiteiten
(u kunt dan denken aan: wandeltochten,
zwemvierdaagse, schaak- en of damtoernooien,
enz.) in principe geen teamleden worden ingezet.
Van de ouders van de kinderen die aan deze
activiteiten deelnemen wordt begeleiding als
voorwaarde gesteld.
Sportdag
We organiseren in april een sportdag tijdens de
Koningsspelen.
Spullen van thuis
Kinderen uit met name de onderbouw vinden het
leuk om spulletjes van thuis mee te nemen. Soms
hebben we hier geen tijd voor. Om de leerlingen
een teleurstelling te besparen, hebben we
afgesproken dat de kinderen alleen op
donderdagmiddag hun spullen kunnen laten
zien/meenemen.

studenten tijdens de gymlessen van de
vakleerkracht
lichamelijke
opvoeding
praktijkervaring opdoen. Wij vinden het belangrijk
jonge mensen enthousiast te maken voor het
onderwijs.
Telefonische bereikbaarheid
U kunt de school bellen via nummer 0513-636476.
We vinden het belangrijk, als dit nodig is, u tijdens
schooltijden altijd te kunnen bereiken. De meeste
06 nummers zijn bij school bekend, maar het komt
ook voor dat u een nieuw nummer hebt gekregen.
Zou u er om willen denken dit nieuwe nummer aan
de schooladministratie door te geven?
Traktatie
Verantwoord trakteren is een goede gewoonte.
Tips kunt u vinden op o.a. www.traktatietips.nl
Informatie over het aantal kinderen kan nuttig
zijn. Er zijn kinderen met voedselallergie.
Informatie kunt u krijgen via de leerkracht.
Vakantieregeling
Herfstvakantie
15 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie
24 dec 2021 t/m 8 jan. 2023
Voorjaarsvakantie
25 febr. t/m 5 mrt 2023
Paasweekend
7 t/m 10 april 2023
Meivakantie
24 april t/m 7 mei 2023
(incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaart.
18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag
29 mei 2023
Zomervakantie
21 juli t/m 3 sept. 2023
* Mocht er naar aanleiding van een calamiteit een
extra vrije dag worden ingelast, dan vindt de laatste
schooldag niet op donderdag, maar op vrijdag
plaats.

Straffen en belonen
We werken aan een
plezierige
leefomgeving.
Soms moet het gedrag van
een leerling gecorrigeerd
worden. Dan gaan we met
het kind in gesprek. We
proberen de leerling te laten
inzien op welke manier het
gedrag
veranderd
kan
worden. Ook kan het zijn dat
we contact opnemen met de
ouders. We geven de leerling
liever een compliment voor het kleine stapje dat
goed gaat, dan te wijzen op zaken die nog niet zo
goed gaan.

Extra vrije dagen dit schooljaar
De extra vrije dagen i.v.m. studiedagen van het
team worden in het ouderportaal en op de
website van de school gepubliceerd.

Studenten
Per jaar stellen we een aantal stageplaatsen aan
de Pabo beschikbaar en ook voor een student
onderwijsassistent. Daarnaast kunnen CiosPraktische schoolgids Albertine Agnes 2022-2023

Verkeersexamen
Leerlingen van groep 8 doen elk schooljaar mee
aan
het
verkeersexamen.
Van
het

Verjaardag
Als een kind jarig is (geweest), wordt de leerling
toegezongen door de klasgenoten. De kinderen
gaan niet meer de klassen rond, maar leggen hun
verjaardagskaart met de traktatie in de
teamkamer.
Uitnodigingen
voor
een
verjaardagsfeestje worden niet door de leerkracht
uitgedeeld. De leerkrachten van een groep vieren
hun verjaardag meestal op dezelfde dag. De
klassenouders zorgen voor cadeautjes. Als
kinderen zelf een tekening of knutselwerkje
maken, wordt dat zeer gewaardeerd.
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verkeersexamen maken onze leerlingen het
theoretische gedeelte en het praktisch
verkeersexamen. Voor dit examen is het belangrijk
een fiets mee te nemen die aan alle wettelijke
eisen voldoet. In de weken voorafgaand aan het
theoretisch examen staan op de website van 3VO
(http://www.veiligverkeernederland.nl/nl/cms/st
art.htm) veel voorbeeld-opgaven.
Vertrouwenspersoon machtsmisbruik
Het schoolbestuur heeft een klachten- en
bezwaarregeling, waarin ook aandacht is voor
machtsmisbruik op school. Hieronder vallen
discriminatie/racisme, agressie/geweld, seksuele
intimidatie of pesten. In deze klachtenregeling zijn
bepalingen
opgenomen
omtrent
een
vertrouwenscommissie en klachtencommissie. Zie
hiervoor de website www.ambion.nl
Vervoer van leerlingen
Voor het vervoer van leerlingen doen we graag
een beroep op ouders. Het veilig vervoeren van
kinderen is zeer belangrijk. Daarom hebben we de
regels met betrekking tot dit vervoer voor u op een
rij gezet. Kinderen tot 1.35 m maken in de auto
gebruik van een autostoeltje of een
zittingverhoger in combinatie met een gordel.
Vervoeren
van
andermans
kind:
Voor het incidenteel, over beperkte afstand
vervoeren van andermans kind (vanaf 3 jaar en
kleiner dan 1.35 m.) is het gebruik van een
autostoeltje of verhoger niet verplicht.
Verzekeringen
Voor alle openbare scholen van Ambion is een
collectieve ongevallen- en WA-verzekering
afgesloten. Deze verzekeringen geven een
secundaire dekking: ze keren slechts uit bij schade
als de verzekering van de ouders onvoldoende
dekking geeft. De WA-verzekering dekt schade aan
derden
tijdens
schooltijd.
De
ongevallenverzekering dekt het risico op
ongevallen tijdens het rechtstreeks van huis naar
school gaan en omgekeerd, tijdens het verblijf op
school en bij activiteiten buiten de school die in
schoolverband en onder toezicht plaatsvinden.

meegebrachte materialen en apparatuur. Het gaat
hierbij uitdrukkelijk om de door de kinderen op
eigen initiatief meegenomen zaken, zoals boeken,
speelgoed etc. De school is niet aansprakelijk voor
beschadiging aan of vermissing van deze privéeigendommen. Dit in tegenstelling tot materiaal
dat op verzoek van de leerkracht op school is. Wij
willen daarom ook liever niet dat kinderen
waardevolle spullen mee naar school nemen.
Voorschoolse opvang: VSO
U kunt uw kind inschrijven bij Kinderwoud.
https://www.kinderwoud.nl
Al een aantal jaren ontvangen we wel vragen over
de mogelijkheid voor VSO maar hiervoor zijn tot
op heden te weinig aanmeldingen. Zolang er geen
aanvragen binnenkomen bij Kinderwoud, wordt
en geen VSO opgestart. Hebt u daadwerkelijk
belangstelling, meldt uw kind aan.
Vrolijk kwartiertje
Iedere groep verzorgt één keer per jaar een
optreden (liedjes, toneelstukjes, dansjes, playback
etc.) voor de andere groepen en hun
ouders/belangstellenden. De voorstelling wordt
opgevoerd
op
het
podium
in
de
gemeenschappelijke ruimte. In de kalender kunt
de data vinden waarop de kinderen optreden. Tijd:
13.15-13.45 uur.
Ziekmelding
Als uw kind ziek is, dit graag melden vóór aanvang
van de lessen.
( 0513-636476,
U dient uw kind telefonisch af te melden en niet per
mail of Whatt’s app. Is uw kind langer dan een week
afwezig, dan neemt de leerkracht contact met u op.
Is uw kind zeer langdurig ziek dan maken ouders en
school samen afspraken over het vervolg van het
onderwijs. Hierbij kunnen we de hulp inroepen van
deskundigen die aangesloten zijn bij Cedin. Voor
informatie klik op Onderwijs aan langdurig zieke
kinderen.

De school kan zich niet verzekeren tegen stukgaan
of zoekraken van de door kinderen/ouders

Praktische schoolgids Albertine Agnes 2022-2023
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Namen en adressen
De school
Albertine Agnesschool
Teamleden
Else Bijlsma
Kim Herder
Marlouke Hidding
Carolien van der Hout
Alied Huisinga
Antsje Huisman
Rolanda de Jager
Nicole Jaspers
Esmee Kuipers
Femke van der Linden
Rob Mast
Berrit Oenema
Maaike Sanders
Annet Schepers
Mariëtte Stael
Paulien Veldkamp
Marije Zandberg

Prins Bernhardweg 33
8453 XC Oranjewoud
Alb-agnes@ambion.nl
Leerkracht groep 8
Leerkracht groep 7
Leerkracht groep 1 en 2
Onderwijsondersteuner
Administratie
Leerkracht groep 1/2 b
Leerkracht groep 3/4
Intern begeleider, I-coach
Onderwijsondersteuner
Directeur
Conciërge
Leerkracht groep 8
Leerkracht groep 6
Leerkracht groep 4/5
Leerkracht groep 3/4
Leerkracht groep 1/2a
Leerkracht groep 4/5

Bestuur
Openbaar Scholennetwerk Ambion
Medezeggenschapsraad
Berrit Oenema
Nicole Jaspers
Marije Zandberg
Jan Wiebe Land
Etienne Smeenk
Robert Smeenk
Ouderraad
Alieda Kuiper
Nynke van der Velde
Vertrouwenspersoon
Rolanda de Jager

0513 – 63 64 76

Van Leeuwenhoekweg 10
8451CN Heerenveen

0513-656656

Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
voorzitter en GMR-vertegenwoordiger
Lid
Lid
penningmeester

06-57593341

Inspectie van het Onderwijs
Zuiderzeelaan 43-51
8017 JV Zwolle
Postbus 10048
8000 GA Zwolle
tel.nr.: 0800-8051
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Praktische schoolgids Albertine Agnes 2022-2023
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Contactpersoon: Ludo Abbink
Fonteinland 11
8913 CZ Leeuwarden
Tel.: 058 – 2948937
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