SCHOOLINFORMATIE
2018 – 2019

(locatie Duivenkamp)
Duivenkamp 549
3607 BL Maarssen
tel. 0346-567697

(locatie Kamelenspoor)
Kamelenspoor 81
3605 ED Maarssen
tel. 0346-567470

e-mail: administratie@kameleon-maarssen.nl
website: www.kameleon-maarssen.nl
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EEN WOORD VOORAF
Voor u ligt de bijlage van de schoolgids voor 2018-2019.
In deze agenda vindt u alle informatie die van belang is voor het komende schooljaar.
Voor specifiek inhoudelijke informatie over het onderwijs dat op de Kameleon gegeven
wordt, staat op de website de volledige schoolgids.
PERSONEEL
Directie
Elwine Walraven
Email: directie@kameleon-maarssen.nl
Administratie
juf Claudia (maandag- en dinsdag van 08.00-14.00 uur, donderdag- en vrijdagochtend van
08.00-12.00 uur)
Email: administratie@kameleon-maarssen.nl
Leerlingondersteuning
juf Rita: Intern Begeleider (4 dagen per week)
juf Esther: RT (vrijdagochtend)
Onderwijsassistent
juf Lotte: onderwijsassistent (3 dagen in de week)
juf Kelly: onderwijsassistent (5 dagen in de week)
Leraar ondersteuner
juf Willy: leerling- en leerkracht ondersteuning (meerdere dagdelen in de week)
ICT-coördinator
juf Greet: (één ochtend in de week)
Vakleerkrachten
juf Sanne: gymnastiek (dinsdag en donderdagochtend)
pastor Hedwig: catechese (donderdag)
juf Céline: Engels (groepen 5 t/m 8)
Technische onderwijsassistenten / Facilitaire dienst
meester Eef: (5 ochtenden per week tot 11.30 uur)
meester Sander: conciërge (maandag t/m vrijdag)
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GROEPSLEERKRACHTEN
1/2A
1/2B
3
4A
4B
5

6A
6B
7
8A

ONDERBOUW: LOCATIE DUIVENKAMP
juf Brigitte (maandag t/m vrijdag)
juf Magda (vrije dagen van Brigitte)
juf Magda (maandag, dinsdag)
juf Ineke (woensdag, donderdag, vrijdag)
juf Diana (dinsdag, woensdag en vrijdag)
juf Moniwue (maandag en donderdag)
juf Patty (dinsdag t/m vrijdag)
juf Claudy (maandag en vervanging)
juf Léonie (maandag t/m vrijdag)
BOVENBOUW: LOCATIE KAMELENSPOOR
meester Robin (maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag)
juf Emily (woensdag)
juf Ellen (maandag t/m vrijdag)
juf Kathy (maandag t/m vrijdag)
juf Maressa (maandag t/m vrijdag)
juf Saskia(dinsdag, woensdag, vrijdag)
juf Miriam (maandag en donderdag)

Duivenkamp
Duivenkamp
Duivenkamp
Duivenkamp
Duivenkamp
Kamelenspoor

Kamelenspoor
Kamelenspoor
Kamelenspoor
Kamelenspoor

REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN
In verband met het continurooster, betekent dat we onderstaande schooltijden aanhouden.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eten alle kinderen op school.
Schooltijden
Groepen 1 t/m 8

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 - 14.30 uur
woensdag
08.30 - 12.15 uur

De deuren van de school gaan 15 minuten voor aanvang van de lessen open.
Het vakantierooster wordt vastgesteld in het Bovenschools Management Team waarbij de
adviesdata van het ministerie van OC&W uitgangspunt zijn.
De vakantiedagen worden zo summier mogelijk ingevuld, zodat er voor de scholen een zo
groot mogelijke beleidsruimte is om de overige marge-uren in te zetten, bijvoorbeeld voor
studiedagen voor de leerkrachten. Dit heeft tot gevolg dat er verschil kan ontstaan tussen
scholen, omdat niet iedereen op dezelfde dag de studiedagen zal plannen. De
Medezeggenschapsraad van de school heeft instemmingsrecht over het vakantierooster.
Onze studiedagen zullen verspreid worden over het hele schooljaar (2018-2019). Wij zijn van
mening dat dit de kwaliteit en het rendement van de studiedagen en dus de kwaliteit van ons
onderwijs ten goede komt.
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VAKANTIES EN STUDIEDAGEN
Vakantie
Herfstvakantie
22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie

24-12-2018 t/m 04-01-2019

Krokusvakantie

25-02-2019 t/m 01-03-2019

Goede Vrijdag, Pasen en
Tulpvakantie

19-04-2019 t/m 03-05-2019

Hemelvaartsdag
Pinksteren

30-05-2019 t/m 31-05-2019
10-06-2019

Zomervakantie

22-07-2019 t/m 30-08-2019

Extra vrije dagen voor alle leerlingen van de hele school
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag

Maandag 17-09-2018
Vrijdag 09-11-2018
Maandag 10-12-2018
Woensdag 30-01-2019
Woensdag 20-02-2019
Woensdag 08-05-2019
Woensdag 29-05-2019
Maandag 24-06-2019

Extra vrije dagen voor de leerlingen van groep 1-2
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Vrijdag

28-09-2018
23-11-2018
25-01-2019
29-03-2019
13-05-2019
24-05-2019
21-06-2019
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VERZUIM / EXTRA VERLOF
Kinderen moeten op elke doordeweekse dag naar school. Bij bepaalde bijzondere
omstandigheden kunnen zij extra verlof krijgen. Dit geldt uitsluitend voor eenmalige gezinsof familiesituaties die buiten de wil of invloed van de ouders of het kind liggen. Uitgangspunt
bij het verlenen van extra verlof is dat door het verlof een onredelijke situatie wordt
voorkomen.
Voor het aanvragen van extra verlof dient een aanvraagformulier ingevuld te worden. Wij
willen u vragen dit 2 weken voor het verlof in te dienen bij de directie. Formulieren zijn
verkrijgbaar bij de administratie (DK) en R. Schols (KS).
Extra verlof is mogelijk als de volgende omstandigheden zich voordoen:
▪ huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad* van het kind: maximaal 2
dagen
▪ 12½ of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag
▪ 12½ , 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal 2 dagen
▪ 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag
▪ ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad* van het
kind: duur in overleg met directeur
▪ overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad* van het kind: duur in
overleg met de directeur
▪ verhuizing van gezin: 1 dag
▪ sommige religieuze feesten: in overleg met de directeur
1e graad:
2e graad:
3e graad:
4e graad:

ouders
grootouders, broers en zussen
overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers
en zussen)
neven en nichten (kinderen van ooms en tantes) betovergrootouders, oudooms
en oudtantes, achterneven en achternichten (kinderen van broers en zussen)

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen (om bijvoorbeeld een dag eerder met wintersport te
gaan om de files voor te zijn). Jongeren hebben in een schooljaar voldoende vakantie. Het
staat de school uiteraard vrij een van de vakantiedagen voor dit doel in te leveren, of een
studiedag voor het personeel in te roosteren.
Bij de volgende omstandigheden wordt géén extra verlof gegeven:
▪ activiteiten van verenigingen waar kinderen lid van zijn, zoals scouting- of
voetbalkamp
▪ vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale
aanbiedingen in het laagseizoen bijvoorbeeld)
▪ eerder vertrekken of later terugkomen van vakantie vanwege (verkeers)drukte
▪ familiebezoek in het buitenland
▪ het argument: mijn kind is nog jong
▪ het argument: vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven
▪ vakantie onder schooltijd
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GYMNASTIEK TIJDEN
DINSDAG
08.30 - 09.10

Sporthal Safari
7

09.10 - 09.50

6A

09.50 - 10.30

6B

10.30 - 11.10

4A

11.10 - 11.50

4B

12.30 - 13.10

3

13.10 - 13.50

5

13.50 - 14.30
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DONDERDAG
08.30 - 09.10

Sporthal Safari
7

09.10 - 09.50

6A

09.50 - 10.30

6B

10.30 – 11.10

4A

11.10 – 11.50

4B

12.30 - 13.10

3

13.10 - 13.50

5

13.50 - 14.30
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SPREEKUREN
‘De Kameleon’ kent geen vaste tijd voor spreekuur met directie of leerkrachten.
Na afspraak is het over het algemeen mogelijk om op korte termijn een gesprek te hebben met de
directie, de coördinator leerlingenzorg of een groepsleerkracht.
CONTACT
Telefonisch contact met de school bij voorkeur vóór of ná de lestijden.
- Duivenkamp
tel. 0346-567697
- Kamelenspoor:
tel. 0346-567470
ZIEKMELDING
In geval van ziekte kunt u uw kind vóór schooltijd ziek melden. Dit kan alleen telefonisch (niet per
e-mail) op de eigen locatie (zie contact).
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SCHOOLBESTUUR
Scholenstichting ‘Pastoor Ariëns’
Postadres secretariaat:
Postbus 1216
3600 BE Maarssen
e-mail adres: secretariaat@spamaarssen.nl
OUDERRAAD
Voor bezetting ouderraad: zie website.
e-mail adres:
ouderraad@kameleon-maarssen.nl
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Voor bezetting medezeggenschapsraad: zie website.
e-mail adres:
mr@kameleon-maarssen.nl
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