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Alphen aan den Rijn, september 2020
Beste ouders en/of verzorgers,
De Vroonhoeve heeft een schoolgids met alle belangrijke informatie
voor uw schoolgaande kind. Ieder jaar zijn er aanpassingen, maar het
aantal daarvan is dusdanig, dat het niet zinvol is om een volledig nieuwe
schoolgids te laten drukken. Daarom ontvangt u deze bijlage met de
wijzigingen en alle relevante informatie die handig is om te weten nu het
nieuwe schooljaar start.
Een geactualiseerde versie van de schoolgids komt wel op de website
van de school, www.devroonhoeve.nl, te staan, evenals deze bijlage
met daarin alle relevante gegevens zoals:
•
de groepssamenstelling
•
de schooltijden
•
de gymtijden
•
het overzicht van de vakanties en de vrije dagen
Verder
•
•
•
•
•

vindt u informatie over:
de nieuwsbrief
de Medezeggenschapsraad
de Activiteiten Commissie
de website
het overblijven

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Laurens van Velzen
Directeur De Vroonhoeve.
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Schooltijden
De schooltijden voor het schooljaar 2020-2021 zien er als volgt uit:
Groep 1 t/m 8		
‘s morgens van:
08.30 - 12.00 uur
‘s middags van:
13.15 - 15.15 uur
’s woensdags van:
08.30 - 12.00 uur
		
Op woensdagmiddag is er geen school.
Vijftien minuten voor dat de school begint, lopen twee leerkrachten
pleinwacht. Tien minuten voordat de school begint, worden de toegangsdeuren opengezet. De kleuters maken gebruik van de linker ingang aan
het plein, onder de luchtbrug.
De groepen 3 t/m 8 gaan via de rechter (hoofd) ingang naar binnen en
lopen via de blauwe trap naar boven.
De kleuters worden door hun ouder/verzorger op het plein bij de leerkracht gebracht. De groepen 3 t/m 8 gaan alleen naar boven.
Groente- of fruitdagen
Op woensdag, donderdag en vrijdag nemen alle kinderen groente of
fruit mee voor de pauze hap.
Overblijven
De organisatie van het overblijven is in handen van Junis. Door middel
van abonnementen, maar ook incidenteel kunnen ouders gebruik maken
van de overblijf. De formulieren voor het aanmelden van uw kind krijgt u
van Junis en vindt u ook op de website van school, onder de knop
‘Info TSO & BSO’.
Blijft uw kind regelmatig over, geeft u dan aan de leerkracht de vaste
overblijf dag(en) door. De boterhamtrommel en drinkbeker moeten
voorzien zijn van een naam. Het is de bedoeling dat de kinderen alleen
brood en fruit meenemen. Wij verzoeken u uw kind geen snoep mee te
geven in de overblijftrommel.
Het is voor de overblijfouders belangrijk om te weten of uw kind last
heeft van allergieën voor bv. pinda’s of wespen. Geef deze informatie
dan ook altijd door aan de overblijfcoördinator.
Nieuwsbrief en kalender
Om de week ontvangt u de nieuwsbrief van de school, waarin u van
allerlei verschillende zaken betreffende de school op de hoogte wordt
gehouden. De nieuwsbrief wordt op woensdag via de mail verstuurd
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evenals andere brieven of folders.
Na iedere vakantie ontvangt u een onderwijskundige nieuwsbrief vanuit
de groep waar uw kind in zit.
Ook ontvangt u, aan het begin van het schooljaar, een kalender met een
overzicht van alle activiteiten en belangrijke data.
Mochten er wijzigingen optreden in de kalender, wat we zoveel mogelijk
willen beperken, dan leest u dat in de nieuwsbrief.
Zowel de nieuwsbrief als de kalender kunt u ook vinden op de website.
Brieven met een antwoordstrook gaan nog wel mee in de papieren
versie, omdat dit praktischer is i.v.m. het retourneren van de strook.
De website
OBS De Vroonhoeve heeft een eigen website: www.devroonhoeve.nl.
Op de site plaatsen wij brieven, artikelen en foto’s die betrekking
hebben op gebeurtenissen in en rondom de school. De schoolgids staat
ook op de site.
De website wordt z.s.m. in het nieuwe schooljaar bijgewerkt. Als u er
bezwaar tegen heeft dat uw kind op een foto op de website komt, dan
kunt u dat schriftelijk doorgeven aan de schoolleiding via Basisonline.
Ouderportal Parnassys
Parnassys is een leerling administratie- en leerlingvolgsysteem.
In het ouderportaal van Parnassys stelt de school informatie beschikbaar
voor ouders. U kunt er de jaarkalender met alle vakanties en vrije
dagen zien, maar vooral individuele gegevens van uw eigen kind. Toets
resultaten en notities van gesprekken en afspraken die zijn gemaakt
zijn op deze manier op ieder moment in te zien. Inloggegevens zijn te
verkrijgen bij Luzanneboersma@morgenwijzer.nl.
BasisOnline
Wanneer uw kind start op school krijgt u een inlogtoken om een account
aan te kunnen maken. U krijgt binnen dit systeem informatie vanuit
de klassen en de school. In Basisonline worden foto’s vanuit de klas
geplaatst en ontvangt u informatie over activiteiten in de klas of van
de hele school. Mocht u geen inlogtoken hebben ontvangen dan kunt u
contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
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Groepsverdeling
De Vroonhoeve telt bij de start van het schooljaar 2020-2021, 280 leerlingen, verdeeld over 12 groepen. Op de begane grond van ons gebouw
zijn alle kleutergroepen gehuisvest, op de eerste verdieping zitten de
groepen 3, 4A, 4/5 en 6A. Op de tweede verdieping zitten de groepen
5A, 6/8, 7A, 7B en 8A.
Groep 1/2
Inka Bordes
De Kikkers
Norma de Jong
		
Groep 1/2
Mariska Govers
De Vlinders
Yvonne Bruins
Groep 1/2
De Bijtjes

Janet Hoekstra- van Loon
Gerrie Rauwerdink

Groep 3

Jouke Kruijt
Bridget Laros

Groep 4A

Eva Nekkers
Norma de Jong
		
Groep 4/5
Leonie Weber
Norma de Jong
Groep 5A

Ellen van de Brug
Erika Segers

Groep 6A

Paula van der Reijden		

Groep 7A

Michèle Klijn
Luzanne Boersma

Groep 7B

Daniëlle Jansen

Groep 6/8

Maud Peters
Luzanne Boersma
		
Groep 8A
Ilona de Jong
Yolande van der Meer
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Interne begeleiding:

Luzanne Boersma
Judith van Dijck

Onderwijsassistent:

Chantal Otto

Stergroep:

Luzanne Boersma

Plusklas:

Yolande van der Meer

Gymlessen:

Guido van der Meer

Geestelijke stromingen:

Marion Hurrelbrinck

Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR)
Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:
Oudergeleding:
		
Jantine Lacourt (voorzitter)
		
Bart van de Ven
		
Sandra Draisma
Personeelsgeleding:
		
Jouke Kruijt
		
Maud Peters
		
Leonie Weber
Samenstelling van de Activiteitencommissie (AC)
De activiteitencommissie bestaat uit de volgende leden:
Oudergeleding:		
		
Madelon Salzmann (Voorzitter)
		
Lobke Bax (Penningmeester)
		
Monique Hofman
		
Wendy van der Kooij
		
Monique Smeets
		
Angelique Beijer
		
Wendy Gaarthuis
		
Hanan Chourak
Personeelsgeleding:
		
Eva Nekkers
		
Paula van der Reijden
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Gymrooster 2020 – 2021
De groepen 3 t/m 8 krijgen gymles in de sportzaal aan de Vroonhoevelaan.
De kinderen moeten passende gymschoenen en gymkleding dragen
tijdens de gymlessen. Kinderen met lang haar graag een elastiek mee
voor een staart. Dit alles voor de eigen veiligheid van de kinderen.
Zonder gymschoenen mag er niet mee gegymd worden.
Dag

Tijd

Zaal

Groep

Zaal

Groep

Maandag

08:30 – 09:15

A

7A

Maandag

09:15 – 10:00

A

5A

Maandag

10:00 – 10:45

A

6A

Maandag

10.45 – 11.30

A

7B

Maandag

13:15 – 13:55

A

6/8

Maandag

13:55 – 14:35

A

4/5

Maandag

14:35 – 15:15

A

8A

Dinsdag

08:30 – 09:15

B

5A

Dinsdag

09:15 – 10:00

B

4A

Dinsdag

10:00 – 10:45

B

6A

Dinsdag

10:45 – 11:30

B

6/8

Dinsdag

13:15 – 13:55

B

8A

Dinsdag

13:55 – 14:35

B

7A

Dinsdag

14:35 – 15:15

B
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Donderdag

08:30 – 09:15

B

7B

Donderdag

09:15 – 10:00

B

4A

Donderdag

10:00 – 10:45

B

4/5

Donderdag

10:45 – 11:30

B

3
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Vakantierooster en vrije dagen 2020-2021
Vakanties
Jaarmarkt

Woensdag 16 september 2020

Herfstvakantie

Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie
Vrijdagmiddag 18 december 2020 t/m
(vrijdagmiddag + 2 weken) vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie
(vrijdag + 1 week)

Vrijdag 19 t/m vrijdag 26 februari 2021

Paasvakantie (2 dagen)

Vrijdag 2 t/m maandag 5 april 2021

Koningsdag

Dinsdag 27 april 2021

Meivakantie (2 weken)

Maandag 3 t/m vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren (1 dag)

Maandag 24 mei 2021

Extra vrije dag

Vrijdag 25 juni 2021

Zomervakantie (6 weken)

Vrijdagmiddag 16 juli t/m vrijdag
27 augustus 2021

Studiedagen team
Studiedag

Donderdag 8 oktober 2020

Studiedag

Woensdag 18 november 2020

Studiedag

Vrijdag 5 februari 2021

Studiedag

Dinsdag 16 maart 2021

Studiedag

Maandag 28 juni 2021
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Uitstroomgegevens groep 8 schooljaar 2018-2019
De eindtoets is voor ons een meetlat om te zien hoe wij scoren ten
opzichte van andere scholen in Nederland.
In het schooljaar 2018-2019 was ons gemiddelde 536,9. Het landelijk
gemiddelde was 535,7.
In het schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets gemaakt.
School

Afdeling

Aantal

Ashram College

VMBO-t/HAVO

1

VWO

1

Groene Hart Leerpark

VMBO-kader

3

Groene Hart Lyceum

HAVO

4

HAVO /VWO

3

VWO

11

VMBO-t

7

VMBO-t/HAVO

4

VMBO-basis/kader

1

VMBO-t

2

VMBO-t/HAVO

2

HAVO

2

VWO

6

VMBO-kader

1

Groene Hart Top-mavo
Scala College

Wellant College
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Openbare basisschool De Vroonhoeve
Vroonhoevelaan 8
2408 ST Alphen a/d Rijn
Telefoon : 0172
(0172)- 47 89 02
E-mail
: directie.vroonhoeve@morgenwijzer.nl
schoolleider@devroonhoeve.nl
Website : www.devroonhoeve.nl

