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026-3271876
 
Even voorstellen: directie
De directie van de Piramide bestaat uit directeur, Alex Saalmink.
Hij wordt bij zijn taken ondersteund door de Commissie van Begeleiding
en het MT (management team zie schoolgids; website)

School en contact
Alle data staan vermeld in de jaarkalender. Daarnaast ontvangt u een
nieuwsbrief via ons Ouderportaal namelijk BasisOnline.
Mocht u tussentijds iets willen bespreken met de groepsleerkracht wat
urgent is, kunt u hiervoor een afspraak maken.

Schooltijden
Wij hanteren de volgende schooltijden:

● Maandag:        08.45-15.00
● Dinsdag:         08.45-15.00
● Woensdag:      08.45-12.30
● Donderdag:     08.45-15.00
● Vrijdag:           08.45-15.00

 
De deuren van onze school zijn vanaf 08.30 uur geopend. De leerlingen
mogen dan naar binnen. De groepsleerkrachten zijn vanaf dat moment
bij de deur van de klas. Vanaf 08.30 is er ook pleinwacht op het plein en
de parkeerplaats van de taxibusjes en bij de fietsenstalling.

Voor overige informatie verwijzen wij u naar de schoolgids. De nieuwe
schoolgids wordt gepubliceerd op onze website.

Groepsbezetting 2022-2023
Groep ma di wo do vr

1/2 Monique Monique Monique/Ethel Ethel Ethel

3 Jeffrey Jeffrey Jeffrey Jeffrey Jeffrey

4 Janine Janine Janine Janine Janine

5 Maaike Maaike Maaike Maaike Maaike

6A Esther Esther Esther/ Bea Bea Bea

6B Anouschka Anouschk
a

Anouschka Anouschka Anouschka

7A Fatma Fatma Fatma Fatma Fatma

7B Eva Eva Eva Eva Pauline

8A Koen/Liselore Koen Koen Koen Koen

8B Marcel Marcel Marcel Pauline Marcel

Gezonde school
De Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan
een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan gaan wij werken  aan
verschillende thema's rondom voeding en welzijn, met inzet van een
Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van
de GGD en Healthy Heroes.
Voor het creëren van een gezonde leefstijl voor onze kinderen zijn naast
leerkrachten ook ouders belangrijk. Ouderbetrokkenheid heeft dan ook een
belangrijke plek binnen het programma. Hierbij kan men o.a. denken aan
hoe om te gaan met gezonde traktaties. Tijdens de kleine pauze is het de
bedoeling dat kinderen fruit en/of een boterham eten. Ze mogen iets te
drinken meenemen, maar geen priklimonade of energydrank. Er is voor
ieder kind een waterfles in de klas. Tevens nemen de leerlingen een
lunchpakket mee. Dit kan bestaan uit: brood, fruit, een kleinigheidje zoals
ontbijtkoek en iets te drinken.

Ouders en school
Wij vinden een goede afstemming van de opvoeding thuis en de
onderwijs - en opvoedingsdoelen van de school belangrijk. Een goede
samenwerking tussen ouders en school is een voorwaarde voor succes.
Wij hopen dan ook op een intensieve samenwerking met u als ouders
en/of verzorgers.

Op welke momenten zien wij elkaar?
De oudergesprekken:

- Tijdens deze gesprekken krijgt u informatie over de ontwikkeling
van uw kind. Het ontwikkelingsperspectief wordt met u besproken.
Deze gesprekken vinden minimaal 3 keer per jaar plaats voor
groep 1 t/m 7. Wij verwachten dat u op deze avonden aanwezig
bent. Deze momenten heeft de leerkracht voor u gereserveerd!
Tijdens het oudergesprek in juni krijgt groep 1 t/m 7 ook de
Kanjerbrief mee naar huis.

Algemene ouderavond:
- Tijdens de algemene ouderavond bespreken de leerkracht(en) van

uw zoon of dochter de activiteiten die het komende schooljaar
plaatsvinden in de groep.

Startgesprek:
- Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen een uitnodiging voor een

startgesprek. In dit gesprek worden de eerste bevindingen van
leerkrachten met ouders besproken.

Voor de ouders van leerlingen uit groep 8 hebben wij een specifieke
informatieavond over het verloop van het laatste jaar en het voortgezet
onderwijs. Daarnaast zijn er gesprekken naar aanleiding van
onderzoeken, observaties, therapieën etc.

Onze visie op onderwijs: “Elk kind kan alles leren.”
Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en willen het
maximale met hen bereiken. Kortom:“We willen de kansen op succes in
de maatschappij vergroten voor alle kinderen van SBO De Piramide door
middel van goed onderwijs.”
Onze lessen:

● zijn erop gericht om de basisvaardigheden aan te leren. Dit
gebeurt door effectieve methoden, instructiemodellen en effectief
leerkrachtgedrag.

● door opbrengstgericht te werken aan Leren leren en sociaal
(school) gedrag.

● zijn zo ingericht dat leerlingen de kans krijgen om leerstof (veel)
vaker te oefenen.

Onze organisatie:
● is een leeromgeving waarin d.m.v een vast leerstofaanbod kansen

worden vergroot.
● is erop gericht om leerlingen succeservaringen te laten opdoen in

diverse ateliers.
● is erop gericht basisvaardigheden toe te passen in diverse ateliers.

Onze professionaliteit:
● leerkrachten die achter het gedrag van leerlingen kijken,

aansluiten bij hun onderwijsbehoeften en hoge verwachtingen van
leerlingen hebben.

Onze veranderingen:
● door continu onderzoek te doen naar verbetermogelijkheden

binnen ons onderwijs, willen wij leerlingen optimaal ondersteunen.

De voorwaarde blijft dat wij hard werken aan een veilig, voorspelbaar en
gestructureerd schoolklimaat, waarin wij leerlingen zien zoals zij zijn.

Wij willen het verschil maken.

Gymnastiek dagen
Alle leerlingen krijgen 2 keer per week gym van een vakdocent. Het is de
bedoeling dat uw kind gymspullen meeneemt naar school. Dit bestaat uit:
gymbroekje, T-shirt en gymschoenen. Alle kinderen mogen douchen na
afloop van de gymles. Geef daarom altijd een handdoek mee.
De OB-leerlingen douchen niet na het gymmen.

Het gymrooster ziet er dit schooljaar als volgt uit:

09.00
09.45

09.45
10.30

10.45
11.30

11.30
12.15

12.45
13.30

13.30
14.15

14.15
15.00

maandag 1/2 3 4 5 7B 7A 8B

dinsdag 4 5 6A 6B R W 7B 8A

donderdag 1/2 3 6A 6B 7A 8B 8A

Zwemmen
De groepen 4 en 5 gaan één maal per week op donderdag zwemmen. De
tijd is: 10.30 – 11.00 uur (vertrek om 10.00 uur vanaf school). De
kinderen worden vervoerd met een touringcar, onder begeleiding van de
groepsleerkrachten, naar zwembad De Koppel.
Ons streven is om iedere leerling met zwemdiploma A van school te laten
gaan.

Ziek / afmelden
Wij verzoeken u uw kind voor 08.45 uur af te melden.
Is uw kind afwezig zonder afmelding, dan registreren wij dit als
ongeoorloofd schoolverzuim. Mocht uw zoon of dochter, gedurende het
schooljaar vaker afwezig zijn (vaker dan 5 dagen) nodigen wij ouders uit
voor een gesprek.

Indien nodig zal de leerplichtambtenaar of schoolarts bij dit. gesprek
aansluiten.

Vanzelfsprekend moeten wij ongeoorloofd verzuim melden bij de
leerplichtambtenaar.

Hulpouders
Wij hopen dit jaar ook weer ouders te mogen ontvangen en natuurlijk dat
een aantal mensen bereid zijn zich aan te melden als hulpouder. 
U helpt dan bij het organiseren van schoolactiviteiten, zoals feesten,
specifieke groepsactiviteiten of bij vervoer.

AVG
Onze school verwerkt persoonsgegevens van leerlingen. Dat begint al bij
het inschrijven van een leerling. In het leerlingdossier worden de
gegevens van het kind verwerkt. Ook werken scholen met digitale
systemen als toetsingsprogramma's en leerlingvolgsystemen. En ze
maken gebruik van sociale media en apps. Scholen zijn ervoor
verantwoordelijk om dat zorgvuldig en veilig te doen. Zeker omdat
kinderen extra kwetsbaar zijn. SBO De Piramide volgt, in deze, het beleid
van Flores Onderwijs om vorm te geven aan haar beleid inzake de AVG.


