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CBS De Burcht, een stukje van je leven
Welkom op CBS De Burcht!
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Ruim acht jaar lang vertrouwt
u uw kind circa 900 uur per jaar toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een
belangrijk deel van een kinderleven. De basisschool kies je dan ook met zorg.
Deze schoolgids is een bron van informatie, zodat u kennis heeft van de praktische zaken van CBS De
Burcht. Zo vindt u in deze gids het vakantierooster, belangrijke telefoonnummers en een korte
beschrijving van onze manier van werken.
We hopen u met deze schoolgids duidelijkheid te geven, zodat zowel u als uw kind goed voorbereid
op school komen.
Mochten er na het lezen van deze schoolgids vragen of onduidelijkheden zijn, dan bent u altijd
welkom deze te komen stellen.

Robbert van Rietschoten

Chr. Basisschool "De Burcht",
Broekweg 32, 2235 BK Valkenburg
Luit Katlaan 11, 2235 SN Valkenburg
Algemeen tel. 071 – 4074467
E-mail: info@cbsdeburcht.nl
Website: www.cbsdeburcht.nl
Directeur:
Adjunct-directeur:

Dhr. R. van Rietschoten
Dhr. K. Hoogendijk
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Algemeen
Visie
Kernachtig is dit waar het op onze protestants-christelijke school om draait.
CBS De Burcht: met een stevige basis de wereld in
Binnen de veilige muren van onze school kun je jezelf ontwikkelen tot de unieke persoon die jij bent.
Op onze school mag je ontdekken, experimenteren, fouten maken en steeds opnieuw beginnen. Je
wordt gestimuleerd door de positieve blik waarmee we naar jou en jouw talenten kijken. Wat ons
daarin drijft is de onvoorwaardelijke liefde van God. Hij heeft ons gemaakt als unieke mensen, die
elkaar nodig hebben. Zo ontdek je wat belangrijk is als je de wereld in gaat: dat jij tot je recht komt
én dat je de mensen om je heen tot hun recht laat komen. Je kunt je open en positief de wereld in.

Missie
Goed onderwijs betekent voor CBS De Burcht geïnspireerd onderwijs, waarbij kinderen met plezier
naar school gaan en zich in hun eigenheid ontwikkelen tot jonge mensen die positief en open in het
leven staan. Wij laten ons daarbij leiden door de liefde van God voor mensen. Die liefde inspireert
ons en die liefde delen we met onze leerlingen. Met het evangelie als leidraad kijken we positief naar
onze kinderen en hun talenten. We bieden hen een veilige omgeving waarin zij samen mogen
groeien, ontdekken, experimenteren, fouten maken en altijd opnieuw mogen beginnen.

De geschiedenis in het kort
Op 1 april 1925 opende christelijke basisschool ‘School met de Bijbel’ voor het eerst haar deuren.
Toen in 1985 de kleuterschool samen ging met de basisschool, is deze naam veranderd in Christelijke
Basisschool De Burcht.
CBS De Burcht bestaat sinds 2014 uit twee locaties. Locatie Broekweg is de hoofdlocatie. Op deze
locatie kunt u de groepen 1 t/m 7 vinden, maar zal in 2023 de complete leerlijn groep 1 t/m 8 weer
omvatten. In 2019 is er gestart met het vormen van een doorgaande leerlijn op locatie ’t Duyfrak. De
verwachting is dat deze leerlijn volledig zal zijn in 2025.

Personeel
Er werken ongeveer 40 personeelsleden op CBS De Burcht, parttimers en fulltimers. Sommigen zijn
bekwaam in het werken met kleuters, anderen in de omgang met oudere kinderen. Weer anderen
zijn allround. Sommige leerkrachten hebben zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld als remedial teacher
of rekenspecialist. De volledige personeelslijst vindt u achterin deze gids.
Zorgteam
Op CBS De Burcht is een kundig zorgteam aanwezig. Dit zorgteam bestaat uit intern begeleiders en
een remedial teacher. De intern begeleider begeleidt de leerkracht en signaleert hulpvragen. Ook
kan de intern begeleider ertoe beslissen een externe partij in te schakelen. De remedial teacher is
gespecialiseerd in dyscalculie/rekenen, spelling en dyslexie/lezen en behandelt de kinderen in of
buiten de klas. Het zorgteam bestaat uit Kees Hoogendijk (tevens adjunct), Rianne Doop (tevens RT)
en Annemiek Zwaan (tevens psychomotorisch kindercoach).
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs is in de kundige handen van Geri van Vliet en Anne Hoek. Anne verzorgt de
gymlessen van groep 1, 2, 3 en D4. Gerie heeft een leerlijn van groep 4 t/m groep 8. Dit betekent dat
ieder kind op een goed niveau van school af gaat. Daarnaast hebben Anne en Gerie veel kennis van
de motorische ontwikkeling en kunnen tijdig problemen signaleren.
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Gedragsspecialisten
Er zijn 2 vakbekwame gedragsspecialisten werkzaam op CBS De Burcht: Marjoleine Aten en Corry van
Amerom. Jeroen Zwaan is (kinder)coach en op woensdag deels uitgeroosterd om zijn coaching vorm
te geven.
Daarnaast zijn er drie psychomotorische kindercoaches aanwezig. Dit zijn Petra de Best, Threa van
Rossum en Annemiek Zwaan. Deze kindercoaches screenen de kinderen wanneer dit nodig wordt
gevonden in overleg met ouders en leerkracht. Als zij opvallendheden signaleren, proberen zij door
middel van beweging en spel de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.
Wanneer er leerlingen opvallen met gedrag dan kunnen deze in eerste instantie aangedragen
worden bij het zorgteam. Het zorgteam gaat dan in overleg met de gedragsspecialisten of de eerste
hulp te realiseren is op school. Het kan ook zijn dat er externe hulp gevraagd moet worden.
Begeleiders Levelwerk
Om kinderen met een behoefte aan meer uitdaging tegemoet te komen, is er Levelwerk. Dit
Levelwerk is een uitdagend lespakket van groep 1 t/m 8. Vanaf groep 1 wordt het door een
leerkracht begeleidt, zodat de leerling leerstrategieën aangeboden krijgt en zo ‘leert leren’. De
coördinatoren zijn Corry van Ameron en Marleen van Dijk.
Techniekmeester
Voor de groepen 6, 7 en 8 worden er technieklessen georganiseerd. De kinderen maken op deze
manier kennis met het werken met gereedschappen. Deze lessen worden verzorgd door Jeroen
Zwaan.
Muzieklessen
De Harmonie Valkenburg verzorgt voor de groepen 1 t/m 5 de muzieklessen. Door bij de basis te
starten en ieder jaar hierop door te gaan, krijgen de kinderen een algemene muziekkennis. Deze
lessen worden gegeven door geschoolde muzikanten van de Harmonie Valkenburg. De groepen 6
t/m 8 krijgen 5 muzieklessen verzorgd door de Katwijkse Muziekschool.

Kwaliteitsschool
Op CBS De Burcht willen we ons onderwijs blijven verbeteren en hiervoor hebben we bovenal leraren
nodig die zichzelf als lerenden zien. Dat wil zeggen dat we openstaan voor nieuwe denkwijzen en
bestaande gewoonten los durven te laten, experimenteren, fouten durven maken én dat we bereid
zijn tot samenwerking met andere leraren.
Deze voorwaarden zijn aanwezig op CBS De Burcht en de afgelopen jaren versterkt door te
investeren in bouwcoördinatoren. Zij gaan met hun betreffende bouw (onder-, midden- of
bovenbouw) gericht te werk met een gezamenlijk leerling-doel. We maken hiervoor gebruik van de
vier componenten van Stichting Leerkracht en de technieken van Teach Like a Champion.
Op CBS De Burcht wordt er les gegeven door middel van het expliciete directe instructiemodel (EDI),
met behulp van actuele lesmethoden in combinatie met moderne lesmiddelen. Iedere leerkracht is
bevoegd en bekwaam om les te geven. Ook wordt iedere leerkracht ondersteund door de remedial
teacher en begeleid door de intern begeleider. Daarnaast zijn er twee studiedagen per jaar die de
kwaliteit van het onderwijs op peil houden.
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Uitstroom naar voortgezet onderwijs
Na acht jaren op CBS De Burcht gaan de leerlingen
naar een school voor voortgezet onderwijs. Deze
school wordt gekozen aan de hand van het
gegeven advies. Het advies wordt gevormd door
de observaties van de leerkracht van groep 8, de
analyse van de Cito-toetsen van groep 6, 7 en 8 en
de Cito-eindtoets. In november krijgt de leerling
een ‘pre-advies’. In februari volgt het definitieve
advies.
Bron: Rapportage naar aanleiding van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, 2018
Volgens het jaarlijkse cohortonderzoek stroomt 58% van de leerlingen na het verlaten van de school
door naar het havo of vwo. 42% van de leerlingen stroomt na het verlaten van de school door naar
het vmbo.
In het jaarlijkse cohortonderzoek wordt onder andere gekeken naar het slagingspercentage van de
leerlingen op het niveau van het gegeven advies. In deze grafiek is het percentage leerlingen
weergegeven dat zonder vertraging een diploma gehaald heeft, dat overeenkomt met het gegeven
schooladvies. Ons percentage is 63, ver boven het landelijk gemiddelde van 42%.
Bron: Rapportage naar aanleiding van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, 2018

Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs van kracht. In het kort houdt dit in dat alle
scholen in de regio samenwerken om aan ieder kind de beste onderwijsplek te bieden. Veelal kan het
aanbod op een reguliere basisschool zodanig aangepast worden dat het kind binnen het reguliere
onderwijs kan blijven. In sommige gevallen is plaatsing op een school waar beter tegemoet gekomen
wordt aan de onderwijsbehoeften van uw kind, gewenst.
Concreet houdt dit voor u in dat ieder kind van groep 1 t/m groep 8 op CBS De Burcht gemonitord
wordt door het zorgteam. Deze gespecialiseerde leerkrachten analyseren de observaties en
gemaakte Cito-toetsen. Met de desbetreffende leerkracht wordt zowel deze analyse als de voortgang
en het sociale welbevinden van uw zoon of dochter besproken. Mocht uw kind een uitgebreidere
hulpvraag hebben, maken we samen (ouders, leerkracht, zorgteam) een plan. Deze plannen worden
vastgelegd in het leerlingvolgsysteem ParnasSys.
Soms is er meer begeleiding voor
een kind nodig. Het zorgteam
schakelt in overleg met de ouders
een externe instantie in om de
onderwijsbehoefte van uw kind in
kaart te brengen. Vanaf dit moment
worden alle mensen en instanties
die betrokken zijn bij het kind het
‘ondersteuningsteam’ (OT) genoemd. Na een onderzoek wordt er in samenspraak met het OT
gekeken wat het kind nodig heeft en of wij dit als school kunnen bieden. Wanneer de
onderwijsbehoeften van het kind zodanig zijn dat wij als school dit niet kunnen bieden, gaan we op
zoek naar een school die hierin wel kan voorzien.
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Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van leerlingen en ouders die staan ingeschreven
op CBS De Burcht. Het leerlingenstatuut is van toepassing op alle partijen die met CBS De Burcht te
maken hebben. Dit statuut is goedgekeurd door het bestuur en de medezeggenschapsraad en is te
vinden op de website.
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Invulling onderwijstijd
Lestijden
Op CBS De Burcht hanteren wij de volgende lestijden:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1 t/m 4
08.45 – 15.00
08.45 – 15.00
08.45 – 12.30
08.45 – 15.00
08.45 – 12.15

Groep 5 t/m 8
08.45 – 15.00
08.45 – 15.00
08.45 – 12.30
08.45 – 15.00
08.45 – 15.00

Vakantierooster
Gemeente Katwijk valt in regio Midden. Achterin deze schoolgids vindt u het actuele vakantierooster
voor dit schooljaar.

Studiedagen
Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, zijn er jaarlijks twee studiedagen. Op een
studiedag zijn de kinderen vrij. In de jaarplanning – welke achterin te vinden is – staat op welke
dagen deze dagen zijn gepland.

Ziekmelding
Leerling
Wanneer uw kind ziek is, dient dit voor schooltijd telefonisch doorgegeven te worden aan school. U
kunt hiervoor bellen naar 071-4074467. Bij langdurige afwezigheid van uw kind neemt de leerkracht
contact met u op om eventuele achterstanden te voorkomen.
Leerkracht
Wanneer de leerkracht van uw kind ziek is, wordt er gezocht naar een oplossing. In principe komt er
een invalkracht om de lesdag over te nemen. Een enkele keer kan het voorkomen dat er geen
invalkracht te vinden is. In dat geval kan het gebeuren dat de kinderen thuis gehouden moeten
worden.
De actuele informatie over ziekmeldingen van leerkrachten wordt gegeven door de directie via Parro
of via de groepsapp.

Extra ondersteuning/ uitdaging
Soms vormen het gedrag, de observaties of de resultaten van toetsen aanleiding om extra
ondersteuning of extra uitdaging aan te bieden. Deze extra’s kunnen plaatsvinden in de klas, door
middel van extra instructie of aangepaste leerstof, of buiten de klas, gegeven door de remedial
teacher of Levelwerk-leerkracht.
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Verlengde/ verkorte leertijd
Ons streven is om de basisschoolperiode van uw kind 8 jaar te laten duren. Soms blijkt dat een kind
de leerstof erg gemakkelijk aan kan of juist enorm op zijn tenen moet lopen om het bij te kunnen
houden. In die gevallen is het wenselijk om met elkaar in gesprek te gaan wat de beste oplossing is.
Tijdens zo’n overleg worden alle gegevens die verzameld zijn bij elkaar gelegd, aangevuld met de
observaties van de ouders en leerkrachten. Indien mogelijk wordt ook met het kind gesproken. Met
elkaar wordt een plan gevormd, waarin het welbevinden van het kind centraal staat.
Gemiddeld genomen is het aantal leerlingen wat verlengde leertijd geadviseerd krijgt, laag. Bij groep
3 t/m 8 is dit gemiddeld genomen één leerling per jaar. Bij de groepen 1 en 2 ligt dit aantal wat
hoger, gemiddeld vier leerlingen per jaar. Jonge kinderen hebben soms wat meer tijd nodig om
schoolrijp te worden. In het protocol ‘Doubleren’ staat de procedure omtrent verlengde leertijd
omschreven. Dit protocol kunt u vinden op de site.

Bron: Rapportage naar aanleiding van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, 2018

Evenementen
Schoolreisje
Een keer per jaar gaan de kinderen van groep 2 t/m groep 7 op schoolreis. De kosten van het
schoolreisje en de datum waarop het plaatsvindt, zijn terug te vinden in de maandelijkse nieuwsbrief
en op Parro.
Kamp
Aan het einde van de basisschoolloopbaan gaat uw kind op schoolkamp. Tijdens deze drie of vier
dagen kamp worden er tal van spellen gespeeld, gaan ze naar het zwembad en beleven ze vooral veel
plezier. Dit kamp wordt gezien als afsluiting van de basisschoolperiode.
Avond4daagse
In schoolverband kan er deelgenomen worden aan de Katwijkse Avond4daagse. De ouderraad neemt
deze taak op zich en regelt de aanmeldingen. Via Parro en de nieuwsbrief krijgt u tegen die tijd meer
informatie.
Schoolsport
Een keer per jaar is er een sportdag. Tijdens deze sportdag worden er allerlei spellen gespeeld.
Door het jaar heen worden er verschillende toernooien georganiseerd vanuit Come4Sport. Te
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denken valt aan dammen, voetballen, volleyballen.
Op de vrijdag voor Koningsdag is er een gemeentelijke sportdag. Dit zijn de zogenoemde
Koningsspelen. Ook hieraan nemen wij deel. Deze Koningsspelen zijn voor de groepen 6, 7 en 8. De
groepen 1 t/m 5 organiseren hun Koningsspelen zelf op school. Rick Berkheij is de
schoolsportcoördinator. Gerie van Vliet en Anne Hoek zijn de vakleerkrachten gymnastiek.
Excursies
Per schooljaar worden er excursies georganiseerd. Te denken valt aan een museumbezoek, een
dansvoorstelling of een uitje naar een theater. Ook deze excursies worden via Parro met u gedeeld.

Voor- en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang dient door uzelf geregeld te worden. Op CBS De Burcht is er goed
contact met KOK Kinderopvang. Via www.kokkinderopvang.nl of door te bellen naar 071-4088994
kunt u meer informatie opvragen om dit te regelen voor uw kind.

Tussenschoolse opvang
Op CBS De Burcht wordt gewerkt met lestijden van 8.45 tot 15.00 uur. Dit houdt in dat uw kind op de
lange dagen op school luncht met de leerkracht in de klas. Na de lunch is er toezicht op het plein,
geregeld door de TSO-coördinator Sandra van Delft. Deze toezichthouders krijgen hiervoor een
vergoeding.
Om de TSO te bekostigen wordt er van u een bijdrage per kind gevraagd. Deze bijdrage bedraagt
€75,- voor een kind uit groep 1 t/m groep 4 (3 dagen TSO) en €100,- voor een kind uit groep 5 t/m 8
(4 dagen TSO). Dit bedrag is kostendekkend.
De TSO is niet verplicht. U kunt er voor kiezen om uw kind op te komen halen en thuis te laten
lunchen. Als u hiervoor kiest is dat alleen mogelijk voor één of meerder vaste dagen per week. (Dus
niet incidenteel.) U heeft hiervoor 45 minuten. Houd er rekening mee dat de pauzetijden per klas
verschillen.
Aan het begin van het schooljaar krijgt u per mail een betaallink (via Schoolkassa) toegestuurd
waarmee u de TSO kosten kunt betalen.
Als u geen of gedeeltelijk gebruik wilt maken van de TSO óf u heeft vóór november van het lopende
schooljaar geen mail ontvangen, neem dan contact op met de TSO coördinator.
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U en school
Ouderhulp
Ouders zijn op vele manieren actief in de school. Scherper gezegd: wij kunnen niet zonder u. De
leerkrachten, ouderraad, medezeggenschapsraad en het bestuur doen regelmatig een beroep op u.
Voor begeleiding bij excursies, voor het helpen bij feestdagen en het deelnemen in een organisatie
hebben wij hulp nodig. Via Parro of de nieuwsbrief vragen wij hulp van u.

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is een bijdrage die wij als school aan u vragen. Deze bijdrage wordt
besteed aan activiteiten waarvoor de overheid geen vergoeding verstrekt. Een deel van de
ouderbijdrage wordt ingezet voor aanschaf van algemene zaken (te denken valt aan de kruidnoten
en cadeautjes tijdens de sinterklaastijd). In dit bedrag zit niet het geld voor het schoolreisje
verrekend. Op de ledenvergadering en via de nieuwsbrief wordt verantwoording afgelegd over de
besteding van deze oudergelden.
De hoogte van de ouderbijdrage is:
1 kind op school

€ 22,00

2 kinderen op school

€ 35,00

3 kinderen of meer op school € 45,00
In de loop van het jaar krijgt u een verzoek het betreffende bedrag over te maken via Schoolkassa.
Dit verzoek is vrijwillig in te willigen, maar wordt zeker op prijs gesteld.
Het niet betalen van de vrijwillige bijdrage leidt in geen geval tot het uitsluiten van leerlingen aan
deelname van activiteiten.

Privacybeleid
Op CBS De Burcht is het privacybeleid gebaseerd op de AVG-wet. Concreet houdt dit in dat alle
persoonlijke gegevens van zowel kinderen als medewerkers afgeschermd en beveiligd zijn. U kunt er
dus op vertrouwen dat wij met beleid omgaan met de gegevens van uw kind.
Via ons communicatiesysteem Parro kunt u de privacy voorkeuren voor uw kind(eren) aangeven. Dit
is een jaarlijks terugkerende vraag.
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Anti-pestprotocol
Vanuit onze missie om ieder kind met plezier naar school te laten gaan en de sfeer veilig en
vertrouwd te laten zijn, hanteren wij ons pestprotocol. Wij zijn alert op de signalen van pesten en
grijpen direct adequaat in volgens een stappenplan.

Daarnaast staat er in het anti-pestprotocol hoe wij handelen bij grensoverschrijdend gedrag. Het
anti-pestprotocol staat op de website.

Contact met u
Parro
Aan de start van het nieuwe schooljaar waarin uw kind 4 jaar wordt, krijgt u via het opgegeven
mailadres een activatielink van ons communicatiesysteem Parro. Via Parro kunt u onder andere op
eenvoudige wijze contact opnemen met de leerkracht, foto’s en filmpjes bekijken van de klas van uw
kind en afspraken inplannen.
Nieuwsbrief
Iedere maand ontvangt u digitaal de nieuwsbrief. De nieuwsbrief is het nieuwsblad van onze school.
In de nieuwsbrief staan de belangrijke gebeurtenissen op school, welke al geweest zijn of welke nog
in de planning staan.
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond
wordt er informatie gegeven over de leerstof, de manier van lesgeven en bijzonderheden van dit
schooljaar. Daarnaast kunt u tijdens deze avond kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind. De
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informatieavonden zijn terug te vinden in de jaarplanning en worden vermeld op Parro en in de
nieuwsbrief.
Kennismakings- en voortgangsgesprekken
Na ongeveer 4 weken onderwijs wordt u uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek. Tijdens dit
gesprek kunt u de leerkracht vertellen over uw kind.
Twee keer per jaar wordt de voortgang en welbevinden van uw kind vastgelegd in een rapport.
Tijdens de rapportgesprekken worden de voortgang en welbevinden van uw kind besproken.
De leerkracht nodigt u voor de gesprekken uit via Parro. Daarnaast is er altijd een mogelijkheid om
een gesprek met de leerkracht te plannen. U kunt hiervoor contact opnemen met de leerkracht.
Schriften mee naar huis
Drie keer per jaar worden de belangrijkste schriften mee naar huis gegeven. Deze schriften worden
op vrijdag meegeven en moeten op maandag weer terug naar school. Op deze manier kunt u samen
met uw kind zien waar het mee bezig is op school, wat al goed gaat en wat nog extra aandacht
verdient.
Wanneer u naar aanleiding van het inzien van de schriften contact wilt hebben met de leerkracht,
kunt u mailen of bellen naar de leerkracht.

Verlof
In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof. U kunt verlof aanvragen voor bijzondere gevallen,
bijvoorbeeld een familiejubileum of begrafenis van een familielid. Het verlof voor een jubileum of
vakantie moet minimaal 6 weken van tevoren schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor zijn op
school speciale formulieren verkrijgbaar. Deze zijn ook op de website te downloaden.
Bij ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht dit te melden aan de Leerplichtambtenaar.
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Interne organisaties
Ouderraad
De ouderraad bestaat uit ouders. Zij regelen vrijwillig activiteiten in en rondom school. Voor het
slagen van diverse feesten en activiteiten zijn zij onmisbaar. Zij kunnen altijd extra mensen
gebruiken, dus mocht u het leuk vinden om u in te zetten op school, kunt u contact opnemen met
mevrouw S. van Delft sannie-1982@hotmail.com en Ilona van Duijn ilonavanduijn@gmail.com

Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) zijn zowel het personeel als de ouders vertegenwoordigd. De
raad denkt mee, praat mee, adviseert en beslist mee bij alle belangrijke zaken die de school treffen.
Aan het begin van ieder MR-vergadering is er een mogelijkheid om hier als ouder aan te schuiven. U
kunt zich natuurlijk ook aanmelden om MR-lid te worden. U kunt dit doen door een mail te sturen
naar mr@cbsdeburcht.nl.

Leerlingenraad
Omdat een school draait om de leerlingen, is er op CBS De Burcht een Leerlingenraad. Jaarlijks
vinden er verkiezingen plaats onder de kinderen van de groepen 6, 7 en 8. Iedere klas stuurt een
afgevaardigde.
De Leerlingenraad stelt doelen op schoolniveau, maar ook op buurt- en wijkniveau. Leerkracht Peter
de Vries coördineert de Raad en begeleidt de leerlingen de goede kant op.

Bestuur
CBS De Burcht valt onder de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Valkenburg. Deze vereniging
heeft als doel het Protestants Christelijk onderwijs in Valkenburg in stand te houden en te
bevorderen.
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het besturen en het beheren van de school.
De dagelijkse leiding is toevertrouwd aan Robbert van Rietschoten (directeur). Hij vormt het gezicht
van de school.
Het bestuur van onze school wordt gevormd door ouders van leerlingen. Dhr. Rauws is de voorzitter.
Ook voor het bestuur kunt u zich aanmelden. U kunt dit doen door te mailen naar
bestuur@cbsdeburcht.nl.

Vertrouwenspersoon
Mocht u bepaalde zaken willen bespreken, maar kunt u zich niet wenden naar de leerkracht of
directie, dan kunt u contact op nemen met Caspert van der Wel door te bellen naar 06-53860539 of

te mailen naar cvdwel@ziggo.nl.
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Externe instanties
Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek
Om elk kind een goede plek te kunnen bieden, werken alle basisscholen en speciale scholen in de
regio met elkaar samen. Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Primair
Onderwijs Duin en Bollenstreek. Dit verband bestaat uit vijftien schoolbesturen in de gemeenten
Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.
Meer informatie over ons samenwerkingsverband kunt u vinden op www.swv-db.nl.

OPR
De Ondersteuningsplan-Raad (OPR) heeft volgens de Wet passend onderwijs de taak om eens per
vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het SWV. In het Ondersteuningsplan
staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het Samenwerkingsverband zo goed
mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. De OPR volgt in de
tussenliggende jaren ook de voortgang van het Ondersteuningsplan.
De leden van de OPR moeten ouders of personeelsleden zijn van een school in het
samenwerkingsverband.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin. Hier werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen en
jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen
specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen. De medewerkers in het Centrum voor
Jeugd en Gezin werken op verschillende manieren samen met school.
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken
of uw kind goed kan horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u advies
krijgen over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het
voorkomen van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek. Wij zijn er voor
leerlingen van de groepen 1 tot en met 8. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan ook deelnemen
aan het overleg van een zorgteam van school.
Op de meeste scholen onderzoekt een logopedist van de jeugdgezondheidszorg, met uw
toestemming, bij alle kinderen van vijf jaar de spraak- en taalontwikkeling. Dit doen we in gemeenten
die daar extra geld voor geven.
Cursus of ouderavond
Opvoeden is een ware kunst. Denk aan een peuter die tegen alles ‘nee’ zegt, een tienjarige die erg
onzeker is, of een twaalfjarige die heftig aan het puberen gaat. Of je bent net gescheiden. Elke ouder
kan op sommige momenten weleens advies gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en
Gezin een groot aanbod aan (online) opvoedcursussen, themabijeenkomsten en webinars over diverse
onderwerpen om u te ondersteunen bij de opvoeding. Er is voor ieder wat wils.
Ook de kinderen zelf kunnen een cursus bij het Centrum voor Jeugd en Gezin volgen, bijvoorbeeld een
weerbaarheidstraining. Kijk voor het volledig cursusaanbod op www.cjgcursus.nl. Of volg CJGcursus op
Facebook en Instagram.
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Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert ook ouderavonden op scholen voor ouders over een
(gezondheids)thema waar de school mee bezig is. Bijvoorbeeld voeding en bewegen, weerbaarheid of
grensoverschrijdend gedrag.
Online Centrum voor Jeugd en Gezin
Veel informatie, tips en adviezen over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van het
Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente. Eten, slapen, scheiden, pesten, geld, seksuele
opvoeding en meer. Meld u aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere ouders of
praat mee op het forum. U kunt uw vraag stellen via de chat of het E-consult. Natuurlijk staan onze
adressen en openingstijden ook op de website. Én u vindt er onze Facebookpagina.
GroeiGids app
Heeft u zich al aangemeld voor de GroeiGids app? Hier kunt u het Groeipad van uw kind bijhouden. U
krijgt als gebruiker regelmatig een tip of link die past bij de leeftijd van uw kind. U kunt
opvoedinformatie in de app opzoeken of doorklikken naar de CJG-website voor meer informatie en
ondersteuning in de buurt.
Contact
Wilt u contact opnemen met de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin op uw school,
bel dan 088 – 254 23 84. U kunt ook mailen naar mailvragen@cjghm.nl (noem hierin de
naam, geboortedatum en school van uw kind).
Meer informatie
www.cjghollandsmidden.nl – online CJG / www.cjgcursus.nl – CJG cursussen

Logopedie
De logopedie valt onder de gemeente Katwijk. Onze vaste logopediste is Doreen Stijger. Zij is op
gezette tijden op school aanwezig. Indien gewenst kunt u via de leerkracht een afspraak met haar
maken. Iedere 5-jarige wordt door haar gescreend naar spraak-, taal- en luisterfunctie. Indien
noodzakelijk adviseert zij een vervolgonderzoek of behandeling.

Veilig Thuis
Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Voor uzelf, maar ook als u zich zorgen maakt over de veiligheid van iemand
anders kunt u een beroep doen op Veilig Thuis. Bij vragen of vermoedens kunt u – eventueel
anoniem - contact opnemen met Veilig Thuis door te bellen naar 0800-2000. Op de site
www.veiligthuis.nl staat meer informatie.

Klachtencommissie
Het kan voorkomen dat u zich niet kunt vinden in een besluit van school. Allereerst willen wij u
vragen hier met ons in gesprek te gaan. Mocht er volgens u geen afdoende oplossing gevonden
worden, kunt u uw klacht neerleggen bij de Landelijke Klachtencommissie primair en voortgezet
onderwijs. U kunt bellen naar 070-3861697 of mailen naar info@klachtencommissie.org.
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Inspectie
Een keer in de vier jaar wordt iedere school door de Rijksinpectie doorgenomen. Het verslag van dit
bezoek is openbaar en terug te lezen op www.onderwijsinspectie.nl. Het laatste verslag is van 2022.
Tijdens het bezoek in juni 2022 kreeg CBS De Burcht de beoordeling “overtuigend goed”.
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Om te onthouden
Fietsen
In verband met de beperkte ruimte in de fietsenstalling willen wij u het dringende verzoek doen
alleen uw kind op de fiets naar school te laten gaan, als u ver van school woont. Gaat uw kind toch op
de fiets, let u er dan op, dat het ook weer op de fiets thuiskomt. Er blijven nog wel eens fietsen
staan!
Kinderen in het Duyfrak mogen in principe allemaal op de fiets. Op dagen dat ze gymnastiek hebben
moeten ze op de fiets.

Gruitendag
Elke woensdag is het “gruitendag”. De kinderen nemen iets gezonds mee voor in de pauze. Natuurlijk
mag dat ook op de andere dagen.

Zending
Op maandag mag u uw kind wat geld meegeven voor de zending. Het ingezamelde geld wordt
besteed aan verschillende projecten. Per kwartaal wordt er door de zendingscommissie een project
gezocht wat wij willen steunen. In de nieuwsbrief en op Parro staat het doel waarvoor gespaard
wordt.
Behalve het doel andere mensen te helpen, proberen we met het ophalen van het zendingsgeld ook
de kinderen bij te brengen, dat ze ook wel eens aan anderen kunnen denken en iets voor anderen
kunnen doen. Het gaat dus zeker niet om de hoeveelheid maar om het feit dat er gegeven wordt.

Gym
CBS De Burcht heeft beschikking over een speellokaal voor bewegingsonderwijs voor kleuters, op
beide locaties. Twee keer per week krijgen alle groepen van CBS De Burcht gymnastiekonderwijs
door een vakleerkracht: Anne Hoek en Gerie van Vliet. Voor deze gymmomenten heeft uw kind
gymschoenen nodig die het gehele jaar op school mogen blijven. Vanaf groep 4 wordt er twee keer
per week gegymd in het gymlokaal in ‘t Dorpshuis. De kinderen gaan hier onder begeleiding van de
leerkracht heen en krijgen bewegingsonderwijs van onze vakleerkracht.

Multomap
Al in groep 1 hebben de kinderen een eigen multomap (23-rings). De eerste jaren is deze map er om
werkjes in te bewaren. Vanaf groep 3 gaan de kinderen deze map zelf beheren waarin het huiswerk
zit en die dus dagelijks mee naar huis moet en de volgende dag weer naar school.

Wendagen
In de laatste twee maanden voordat een kleuter 4 jaar wordt en definitief naar school gaat, mag het
kind vier middagen komen kijken om alvast te wennen. Deze middagen worden in overleg met de
leerkracht van de betreffende groep vastgesteld. (Het liefst na 15.00 uur.)
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De eerste schooldag
Minimaal zes weken voordat uw kind voor het eerst naar school gaat, krijgt u een informatiepakket
van ons. In dit informatiepakket zit onder andere het volgende:
-

Een uitnodiging voor uw kind
Het intakeformulier
De in te vullen noodnummerlijst
Een eerste schooldag-brief
Een brief over de tussenschoolse opvang

Er is een mogelijkheid om een luizenzak aan te schaffen.
Zindelijk
Voordat uw kind naar school komt, is het de bedoeling dat uw kind zindelijk is. Een ongelukje kan
uiteraard gebeuren. Bij plasongelukjes verschoont de leerkracht of onderwijs ondersteunend
personeel uw kind. Bij poepongelukken wordt u gebeld om uw kind te verschonen of mee te nemen
naar huis om te wassen.
Bij medische oorzaak omtrent zindelijkheid is het van belang met elkaar een sluitend plan te maken.

Jarigen
Jarigen trakteren hun eigen klas en hun eigen leerkracht. De dag om te trakteren wordt in
samenspraak met de leerkracht afgesproken.

Bloemen leggen op 10 mei
Het is een al jarenoude traditie, dat de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 op 10 mei bloemen gaan
leggen bij het gedenkteken bij de N-H Kerk. Zij brengen hiervoor zelf altijd een bosje bloemen mee.
Op 10 mei 1940 werd het Vliegveld Valkenburg gebombardeerd. Bij dit bombardement zijn
slachtoffers gevallen. Op 10 mei herdenken we deze ingrijpende gebeurtenis.
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Informatiekaart
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Personeelslijst
Medewerker
Robbert van Rietschoten
Kees Hoogendijk
Annemiek Zwaan
Rianne Doop
Monica de Koning
Threa van Rossum
Janske Oudshoorn
Gerie van Vliet
Anne Hoek
Anne Kuijt
Jeanette van der Star
Linda Dannijs
Marit van der Plas
Hennie v.d. Graaff
Sandra van Tilburg
Ida Ravensbergen
Sanne van Duijvenvoorde
Rosemarijn v.d. Vijver
Hennie Aten
Jeannette Botermans
Lisette van der Plas
Marloes Prigge
Jeroen Zwaan
Corry van Amerom
Linda de Bie
Miranda Harteveld
Petra de Best
Judith de Mooij
Esmeralda de Jong
Peter de Vries
Eveline Brittijn
Brigitte Verdoes
Corinda van der Plas
Marjoleine Aten
Janda van Rijn
Marleen van Dijk
Rick Berkheij
Petra Gordijn
Petra van der Plas
Michiel Nugteren
Mirjam Heemskerk
Lianne van Klaveren
Carmen Roodenburg
Yvonne Haasbeek
Sandra van Delft
Annelies van Sinderen
Slobodanka Babaniç
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Functie
Directeur
Adjunct + IB groep 6 t/m 8
IB groep 1 t/m 3
RT/IB groep 4 en 5
MT OB + groep B 1/2c
MT MB + Groep B 5b
MT BB + Groep D 8b
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Groep B 1/2a
Groep B 1/2a
Groep B 1/2b
Groep B 1/2b
Groep B 1/2c
Groep B 3
Groep B 3
Groep B 4a
Groep B 4a + B 7b
Groep B 4b
Groep B 4b
Groep B 5a
Groep B 5a
Groep B 5b
Groep B 6a
Groep B 6a
Groep B 6b
Groep B 6b
Groep B 7a
Groep B 7a
Groep B 7b
Groep D 0/1
Groep D 0/1
Groep D 2/3
Groep D 2/3
Groep D 4/5
Groep D 4/5
Groep D 8a
Groep D 8b
Ambulant
Conciërge
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Ondersteunend personeel
Overblijfcoördinator
Interieurverzorgster
Interieurverzorgster

Mailadres
r.vanrietschoten@cbsdeburcht.nl
k.hoogendijk@cbsdeburcht.nl
a.zwaan@cbsdeburcht.nl
r.doop@cbsdeburcht.nl
m.vanegmond@cbsdeburcht.nl
t.zwaan@cbsdeburcht.nl
j.oudshoorn@cbsdeburcht.nl
g.vanvliet@cbsdeburcht.nl
a.hoek@cbsdeburcht.nl
a.kuijt@cbsdeburcht.nl
j.vanderstar@cbsdeburcht.nl
l.dannijs@cbsdeburcht.nl
m.haasnoot@cbsdeburcht.nl
h.guijt@cbsdeburcht.nl
s.vantilburg@cbsdeburcht.nl
i.ravensbergen@cbsdeburcht.nl
s.vanduijvenvoorde@cbsdeburcht.nl
r.heemskerk@cbsdeburcht.nl
h.aten@cbsdeburcht.nl
j.botermans@cbsdeburcht.nl
l.vanderplas@cbsdeburcht.nl
m.prigge@cbsdeburcht.nl
j.zwaan@cbsdeburcht.nl
c.vanamerom@cbsdeburcht.nl
l.debie@cbsdeburcht.nl
m.harteveld@cbsdeburcht.nl
p.debest@cbsdeburcht.nl
j.demooij@cbsdeburcht.nl
e.dejong@cbsdeburcht.nl
p.devries@cbsdeburcht.nl
e.brittijn@cbsdeburcht.nl
b.vos@cbsdeburcht.nl
c.vanderplas@cbsdeburcht.nl
m.aten@cbsdeburcht.nl
j.vanrijn@cbsdeburcht.nl
m.vandijk@cbsdeburcht.nl
r.berkheij@cbsdeburcht.nl
p.gordijn@cbsdeburcht.nl
p.vanderplas@cbsdeburcht.nl
m.nugteren@cbsdeburcht.nl
m.heemskerk@cbsdeburcht.nl
l.vanklaveren@cbsdeburcht.nl
c.roodenburg@cbsdeburcht.nl
s.vandelft@cbsdeburcht.nl
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