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Samenstelling team 

 

Groep    Groepsleerkrachten        Directeur: 

                 Tom Meeusen 

1-2 blauw   Mia Baijens en Lauren Latuputty      Interne begeleider: 

1-2 rood    Ilse Nijkamp en Merel Messerschmidt     Laurien Lubbers 

1-2 geel    Alexander van Erkel en Lauren Latuputty      

3     Madine Jansen en Caroliene Soetevent    Onderwijsassistenten: 
3-4     Anouk IJdel en Natalie van Gestel     Petra Wissink  

4     Sander Wevers         Lisa Bekking 

5      Daphne Doornebosch en Natalie van Gestel   Heidy Beulink 

6 blauw    Karin ten Hove en Niki van Kuppenveld    Patricia Vieberink / Ineke de Wolf 

6 rood    Gerdi Frederiks en Mia Baijens      Conciërge: 

7     Tamara Bosman en Merel Messerschmidt    Henk Thus 

8       Karen Smeitink en Merel Messerschmidt    Administratie: 

                  Annet van der Gaast 
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Schooltijden 

 

Wij werken met het ‘vijf gelijke dagen model’. De schooltijden zijn voor alle kinderen op alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 

uur. Tussen de middag wordt er, onder toezicht van de groepsleerkracht, geluncht.  

 

De kinderen van groep 1 en 2 worden tussen 8.20 en 8.30 uur op school verwacht. De kinderen van groep blauw, rood en 

geel gaan direct naar binnen, ouders / verzorgers mogen de kinderen tot in de groep wegbrengen. De lessen beginnen om 

8.30 uur.  

 

De kinderen van groep 3 t/m 8 worden tussen 8.15 en 8.25 uur op het schoolplein verwacht. Om 8.25 uur gaat de eerste 

schoolbel. De leerlingen hebben nu de gelegenheid om naar binnen te gaan, hun jas op te hangen en plaats te nemen in de 

groep. Om 8.30 uur gaat de tweede bel. Op dat moment beginnen de lessen. 

 

Aangezien de kinderen in groep 1-2 gewend zijn om tot in de groep gebracht te worden, wordt dat een omschakeling wan-

neer dat niet meer het geval is. Die omschakeling maken we in groep 3. De eerste 3 weken van het schooljaar kunt u uw 

zoon of dochter nog wegbrengen tot in de groep, daarna is uw zoon of dochter gewend aan de nieuwe groep en kunt u op het 

plein afscheid nemen. Uw kind is er trots op om zelf de school binnen te komen en we hopen dat u daar ook geen moeite 

mee heeft. 
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Medezeggenschapsraad 

 

De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) regelt de medezeggenschap van de ouders en het personeel van de school.  De 
medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.  

De raad is bedoeld als overlegorgaan tussen schoolteam, ouders en bestuur. De taken en bevoegdheden van de MR staan 
beschreven in het medezeggenschapsreglement. Dit reglement ligt op school ter inzage.  

 

De MR komt, voor het uitoefenen van haar taak, ongeveer 6 maal per jaar bijeen. Deze bijeenkomsten zijn als regel open-
baar, tenzij er een dwingende reden is de vergadering in besloten kring te houden. Daarvan wordt vooraf melding gemaakt. 

De notulen van de MR-vergaderingen worden na vaststelling opgehangen op het mededelingenbord bij de hoofdingang 
(Dichterseweg) van de school. Ook andere informatie met betrekking tot de MR kunt u daar vinden.  

 

De MR vindt het erg belangrijk dat ouders zich in individuele gevallen rechtstreeks tot de leerkracht en/of de directie wen-
den. Een volwaardig functionerende MR maakt zichzelf onvoldoende waar als ze uitsluitend dient als "doorgeefluik" tussen 
ouders en leerkrachten.  

 

Samenstelling MR 

Oudergeleding:  

Niels Hendrickx     

Gaby Stooter 

Errol Hunter 

 

Personeelsgeleding:  

Gerdi Frederiks 

Alexander van Erkel 

Karen Smeitink 
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Ouderraad (OR) 

 
Behalve de wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsraad heeft de Canadaschool een ouderraad. De taken van de OR 

staan beschreven in het huishoudelijk reglement van de OR. Dit reglement ligt op school ter inzage. 

De ouderraad heeft o.a. tot taak:                                                                                                                                     

* het ondersteunen van feesten en andere activiteiten;                                                                                                       

* het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage. 

 

De voorzitster van de OR is Ingeborg van den Oord en ze is bereikbaar via ivandenoord@hotmail.com 

 

Heeft u interesse om deel uit te maken van de OR ? Kom eens op een OR vergadering om een indruk te krijgen, u bent van 

harte welkom. Wilt u misschien bij een enkele activiteit komen helpen, maar niet het hele jaar? Belt u even met 06-

53543462 

 

Ouderbijdrage  

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 2,75 per maand over totaal 10 maanden ( € 27,50 per jaar). Aan het begin van het 

schooljaar ontvangt u van de ouderraad een brief waarin staat hoe u dit bedrag kunt overmaken. Eenmaal per jaar legt de 

ouderraad verantwoording af over de inkomsten en uitgaven. Het geld wordt besteed aan de kinderen van de school 

(feesten, activiteiten). 

 

Ouderparticipatie                                                                                                                                           

Op onze school worden ouders gevraagd bij verschillende activiteiten te ondersteunen. Wanneer uw hulp nodig is, vragen wij 

dat meestal per activiteit. Bij een aantal activiteiten wordt u via de nieuwsbrief gevraagd of ontvangt u het verzoek van één 

van de leerkrachten. De aansprakelijkheid van ouders die meehelpen op school is geregeld via het bestuur. 
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Wat goed is om te weten 

 

Ingang 

De kinderen en ouders van de groepen 1 tot en met 4 komen door de voordeur aan de Dichterseweg binnen.  

De kinderen van de groepen 5 tot en met 8  komen door de deur aan de Burgemeester de Bruijnstraat binnen. 

Draagt uw kind regenlaarzen, wil u hem of haar dan sloffen of schoenen mee naar school geven?  

Wilt u de laarzen en regenkleding voorzien van naam? 

 

Fietsen 

Wij hebben op school de regel dat de kinderen die niet op loopafstand van de school wonen op de fiets mogen komen.  Alle 
andere kinderen komen lopend naar school. Mocht u als ouders problemen hebben met het lopend naar school gaan van uw 
kind(eren), wilt u dan overleg plegen met de directie? 

 

Natuurlijk blijft het altijd mogelijk dat een kind een keertje op de fiets naar school komt als hij/zij om 14.00 uur direct ergens 
naar toe moet. De leerling overlegd dat natuurlijk even van te voren met zijn/haar leerkracht. De fiets kan dan op de speciaal 
verbrede stoep aan de Dichterseweg worden gestald. Er mag niet op het schoolplein gefietst worden! Op het schoolplein zijn 
speciale beugels geplaatst zodat de fietsen netter gestald kunnen worden.  

 

Eten en drinken om 10.00 uur 

Elke ochtend om ± 10.00 uur is er voor de kinderen gelegenheid om iets te eten en te drinken. Uw kind mag een beker drin-
ken, fruit, een boterham of iets dergelijks meenemen naar school.  

 

Op woensdag, donderdag en vrijdag hebben we “fruitdagen”. Dit houdt in dat alle leerlingen op deze dagen fruit/groente 
meebrengen naar school. 

 

Op maandag en dinsdag laten we aan de ouders over wat het kind meebrengt. We adviseren verantwoorde “tussendoortjes” 
mee te geven, het liefst in het verlengde van de fruitdagen. Graag zien wij dat u gebruik maakt van een drinkbeker en brood-
trommel. Hierdoor komt er veel minder afval.  
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Lunchen om 12.00 uur 

Rond 12.00 uur lunchen de kinderen in de eigen groep onder toezicht van de leerkracht. Alle kinderen eten en drinken aan 
tafel. Wij adviseren om een gezonde lunch mee te geven aan uw kind(eren). Er mag geen snoep meegegeven worden. Na 
het lunchen hebben de kinderen van groep 3 t/m 8, 15 minuten pauze. Hierna worden de lessen weer hervat.  

 

Verjaardag van uw kind .....  trakteren!! 

Als een kind jarig is, mag in de klas worden getrakteerd. Het liefst een gezonde traktatie zowel voor de kinderen als de 
leerkrachten. De kinderen trakteren net voor de pauze zodat er maar één “eetmoment” is. Verder is het niet de bedoeling 
om uw kind bij traktaties kleine cadeautjes te laten uitdelen. In de groepen 1 en 2 wordt er direct ‘s morgens getrakteerd 
bij het vieren van de verjaardag in de kring. Hierbij mogen ook de ouders van het jarige kind aanwezig zijn. 

 

Verjaardag van de leerkracht 

In iedere groep wordt er gedurende één dag van het schooljaar de verjaardag van de leerkracht(en) gevierd.                

 

Iets maken voor verjaardagen 

Als vader/moeder jarig is, mag het kind uit groep 1 en 2 voor die gelegenheid een cadeautje maken. 

U kunt de namen op de kalenderbladen bij de groep schrijven. 

 

Uitdelen kaartjes 

Het is niet toegestaan om kaartjes voor verjaardagen en kerstkaartjes uit te delen in de groepen. Dit om teleurstellingen 
bij kinderen, die geen kaartjes krijgen, te voorkomen.  
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Bewegingsonderwijs                                                                                                                                                 

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen één keer per week gymles in het gymlokaal aan de Ottawastraat of op het gymveld bij de 

school. We werken in groep 3 t/m 8 met de methode "Basislessen Bewegingsonderwijs".  

             

Groep 1 en 2                                                                                                                                                         

De kleuters krijgen elke dag ongeveer 2 uur bewegingsonderwijs. Bij goed weer vindt dat buiten plaats. Bij slecht weer kun-

nen we dit jaar wederom niet gebruik maken van het speellokaal aangezien daar groep 1-2 Geel les krijgt. We hebben dit 

jaar dan ook voor de groepen 1-2 geregeld dat ze bewegingsonderwijs krijgen in het gymlokaal aan de Ottawastraat. We 

hebben er materiaal voor deze groepen heengebracht en u heeft krijgt een aparte brief over het gymrooster. Er wordt ge-

gymd in ondergoed. Wilt u liever niet dat uw kind op blote voeten gymt, geef uw zoon/dochter dan gymschoenen mee, liefst 

zonder veters, voorzien van naam. De gymschoenen kunnen op school blijven.                                                                                                                                      

 

Groep 3 t/m 8                                                                                                                                                       

De kinderen van groep 3 t/m 8 wandelen naar de gymzaal aan de Ottawastraat. Elk kind brengt zijn/haar gymspullen, op de 

dag dat het gymnastiek heeft, mee naar school en neemt zijn/haar spullen diezelfde dag ook weer mee naar huis zodat de 

gymnastiekkleding gewassen kan worden. Het rooster wanneer uw kind gym heeft, staat aan het begin van het schooljaar in 

de nieuwsbrief. 

 

Gymnastiek bij mooi weer voor groep 3 t/m 8                                                                                                      

Bij mooi weer wordt er regelmatig buiten gegymd. De gymtijden zijn dan anders ingedeeld.                                                        

Wilt u uw kind voor de gymles het volgende meegeven:                                                                                               - 

gymkleren (een shirt en een broekje)                                                                                                                        - 

schone sportschoenen als uw kind niet op blote voeten mag gymmen 
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Vertrouwenspersoon  

Het is belangrijk dat er op school een vertrouwenspersoon is waar u als ouder, maar waar ook de kinderen altijd bij      
terecht kunnen. Het gaat hier om zaken waarbij privacy en vertrouwen een grote rol spelen. Tamara Bosman
(leerkracht) en Sieneke Procee (ouder) zijn onze vertrouwenspersonen. U kunt hen via school bereiken. In het begin 
van elk schooljaar maken de vertrouwenspersonen even kennis met de kinderen. 
 

 

Leerplicht en verlof 

Als uw kind vier jaar is mág het naar school, maar als het vijf jaar is móet het naar school. Het is dan leerplichtig.        

Op u rust de verplichting om ervoor te zorgen dat uw kind de school bezoekt.                                 

 

Verlofregeling 

Het kan gebeuren dat u buiten de geplande vakanties extra verlof voor uw kind nodig heeft. Dit extra verlof kan de      

directie van de school u verlenen. U kunt er echter alleen voor in aanmerking komen als er sprake is van gewichtige 

omstandigheden. Het extra verlof dient u schriftelijk aan te vragen. U kunt een aanvraagformulier bij de groepsleer-

kracht opvragen. U krijgt schriftelijk bericht van de schoolleiding of het verlof akkoord is. 

 

Verlof bestaat meestal uit 1 dag, is niet bedoeld ter verlenging van vakantie en wordt toegekend volgens een beperkt 

aantal redenen. Zie verder op de website van de gemeente Doetinchem. 

 

Individuele vrijstelling 

Hoewel alle leerlingen aan alle, volgens het schoolplan en activiteitenplan, voor hen bestemde activiteiten deelnemen, 

kunnen er in de praktijk uitzonderingen voorkomen van hele of gedeeltelijke vrijstelling van de lessen. Deze vrijstelling 

kan verleend worden op grond van:                                                                                                                             

- medische indicatie (bijv. tijdelijk niet gymmen);                                                                                                         

- in verband met gezinsomstandigheden;                                                                                                                    

- op grond van geloofsovertuiging (bijv. niet deelnemen aan bepaalde vieringen).                                                       

Uiteraard krijgen vrijgestelde leerlingen die op school zijn, andere activiteiten te verrichten. 
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Ziekte 

Als uw kind wegens ziekte niet naar school kan, wilt u dan de leerkracht van uw kind zo spoedig mogelijk hiervan in 

kennis stellen. Dit kan d.m.v. een telefoontje of een briefje.                                                                                     

Bij andere redenen van verzuim, dient u contact op te nemen met de schoolleiding. 

 

Wij maken ons als school zorgen wanneer een kind niet op school aanwezig is.  

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u uw kind vergeet af te melden wanneer het ziek is.  

Iedereen vergeet wel eens iets, maar stel dat uw kind niet ziek is, maar er bijvoorbeeld iets is gebeurd onderweg, dan 

kunnen wij ons voorstellen dat u dat als ouder/verzorger zo snel mogelijk wilt weten.  

 

Wij hebben het volgende met elkaar afgesproken. 

1. Wanneer uw kind afwezig is of later op school komt, kunt u tussen 08.00 uur en 08.30 uur naar school bellen om 

uw kind af te melden. Wanneer u formeel verlof heeft aangevraagd en dit toegekend is, hoeft u niet nogmaals de 

school te informeren. 

2. Wanneer een kind om 8.45 uur niet aanwezig is op school en wij hebben geen ziekmelding (of later melding)     

ontvangen, dan zal de leerkracht u bellen. Wij bellen naar uw huis en naar de mobiele nummers van de              

ouder(s)/verzorger(s). Bij geen gehoor zullen wij ook de noodnummers bellen. 

3. Wanneer wij niemand hebben kunnen bereiken en uw kind is om 9.15 uur nog niet op school, zullen wij verder 

gaan met het contact krijgen. Indien nodig schakelen we ook de wijkagent in voor het geval er iets anders aan de 

hand zou kunnen zijn. 

 

Op deze wijze proberen wij samen met u de zorg rondom uw kind te dragen. Wij hopen dat u zich hier prettig bij voelt. 

Belangrijk voor de school is om altijd de nummers up to date te hebben. Mocht er een nummer wijzigen, wilt u dit dan 

zo spoedig mogelijk doorgeven aan de administratieve kracht van de school? administratie@canadaschool.nl  

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
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Luizenbeleid 

Er is op school een ouderwerkgroep ingesteld. Vanuit de school verzorgt een leerkracht de coördinatie. 

 

Controle                                                                                                                                                               

De werkgroep zal iedere eerste woensdag na elke schoolvakantie alle leerlingen controleren op hoofdluis.                     

De controle gaat als volgt:                                                                                                                                      

De leerkracht of de coördinator bereidt de groep voor op de controle. Het is belangrijk dat de leerkracht duidelijk maakt 

dat ieder kind hoofdluis kan hebben en dat dat niet te maken heeft met het wel of niet schoon zijn op jezelf. Iemand van 

de werkgroep kan in de klas de leerkracht nakijken zodat iedereen ook weet wat er precies gaat gebeuren en haalt het zo 

uit de taboesfeer. De ouders van de werkgroep gaan in of buiten de klas de kinderen controleren. Als zij neten en/of    

luizen vinden bij een kind dan zullen zij dit niet aan een kind melden. Later op de ochtend stelt de eigen leerkracht de     

ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen die neten en/of luizen hebben mondeling/telefonisch op de hoogte. Men vraagt na 

of de ouders al op de hoogte waren en behandeld hebben. Zo nodig geeft de coördinator aanvullende informatie en de 

folder van de GGD. Als er hoofdluizen en/of neten gevonden zijn krijgen de kinderen van de betreffende groep een briefje 

mee. De bevindingen worden in een map geregistreerd. De contactpersoon houdt deze map in haar beheer. 

 

Nacontrole                                                                                                                                                               

Als er in een groep hoofdluis/neten zijn geconstateerd dan volgt voor deze groep binnen een termijn van twee weken een 

nacontrole. Indien nodig worden de ouders ook over deze nacontrole geïnformeerd. Bij hardnekkige gevallen kunnen we 

de hulp van de GGD inroepen.   

 

Privacy                                                                                                                                                                      

Alle betrokkenen beseffen dat het om vertrouwelijke gegevens gaat waar niet over gesproken wordt met anderen.  

 

We controleren regelmatig om te voorkomen dat er een luizenplaag uitbreekt. Dat is in het belang van iedereen. De men-

sen van de ouderwerkgroep kunnen altijd versterking gebruiken. Hoe meer ouders er controleren, hoe sneller het karwei 

is gedaan. Stelt u zich gerust in verbinding met school om er meer over te weten te komen. Ook wanneer u enkele keren 

kan, bent u van harte welkom. 
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Resultaten van ons onderwijs  

 

We meten de resultaten van de kinderen met landelijk genormeerde toetsen van CITO. De resultaten worden uitge-

drukt in I t/m V:   

I  = ver boven gemiddeld (0-20% scoort hoger) 

II = boven gemiddeld (20-40% scoort hoger) 

III = gemiddeld (40-60% scoort hoger) 

IV = onder gemiddeld (60-80% scoort hoger) 

V = ver onder gemiddeld (80-100% scoort hoger 

 

De meeste van onze leerlingen bevinden zich op I, II, III niveau. Een aantal op (onderdelen) IV en V niveau.                                 

Voor deze kinderen maken we een (groeps)handelingsplan. 

Goede resultaten zijn voor elke school belangrijk. Vaak wordt dit afgemeten aan scores van de laatste Cito-toets in 

groep 8. Theoretisch gezien een goede graadmeter, maar het zegt lang niet alles over het kind. Karakter, concentratie,      

doorzettingsvermogen enz. worden niet getoetst en het is een momentopname.  

Het is belangrijk dat een kind naar die school voor het vervolgonderwijs gaat, die het best past bij de mogelijkheden en 

het karakter van het kind. Niemand is ermee gebaat als een kind te hoog grijpt, omdat het zichzelf te hoog inschat of 

omdat ouders of leerkrachten dat doen. Op de langere termijn werkt zoiets vaak averechts. Als school geven we een 

advies, het voortgezet onderwijs beslist over de toelating. De ouders van groep 8 worden hier in de loop van het 

schooljaar apart over geïnformeerd. Ons advies komt tot weloverwogen tot stand; Leerkrachten van de laatste school-

jaren, de Intern Begeleiders en de directie buigen zich over alle informatie aangaande een kind, zowel cijfermatig als 

de onderdelen die we hierboven benoemd hebben. 

Een overzicht van de eindscores van de laatste jaren ligt op school bij de directie ter inzage. De eindresultaten van on-

ze school voldoen aan de eisen die door de inspectie gesteld worden. Hieronder vindt u de gemiddelde uitstroomgege-

vens van de afgelopen 5 jaar. 

Rietveld Lyceum vmbo-theorie/ havo/ vwo ±  30%          Metzo vmbo ± 15%                                                          

Ludger College   vmbo-theorie/ havo/ vwo ±  22%               AOC-Oost vmbo ± 10 %                                             

Ulenhof College  vmbo-theorie/ havo/ vwo ±  23% 
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 GGD Noord- en Oost-Gelderland  

Waar komt die buikpijn van mijn kind vandaan? Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind voelt zich somber, wat kan ik doen? Bij deze en andere vragen en zorgen over de ge-

zondheid, ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding van uw kind, kunt u als ouder(s) terecht bij de jeugdgezondheidszorg van GGD.  

De jeugdgezondheid op school  

U kunt bij ons terecht met vragen over uw kind in ontwikkeling. Lichamelijke ontwikkeling, zoals groei en motoriek, maar ook voor opvoedingsvragen, gezonde voeding, eet-

gedrag en psychosociale ontwikkeling. In overleg met ouders en kinderen kunnen we verwijzen naar andere vormen van ondersteuning of naar een huisarts/specialist.  

Wat we belangrijk vinden, is dat wij er voor u zijn voor allerlei vragen rondom opgroeien van uw kind. Elk kind wordt een aantal keren door ons uitgenodigd, maar u kunt 

ook zelf bij onze jeugdverpleegkundige binnenlopen op een inloopspreekuur.  

Bij calamiteiten op school kan de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts de school ondersteunen.  

Wat doet de jeugdgezondheid  

- Logopedie: Onze logopedisten verzorgen voor de GGD de logopedie op vrijwel alle basisscholen in Noord- en Oost-Gelderland.  

- Gezondheidsonderzoek groep 2: De jeugdverpleegkundige ziet alle kinderen uit groep 2 voor een gezondheidsonderzoek.  

- Meten en wegen groep 6: De assistente jeugdgezondheid meet en weegt alle kinderen in groep 6 tijdens de gymles.  

- Les Gezonde Leefstijl: De assistenten jeugdgezondheid geven in groep 7 een interactieve les over gezonde leefstijl.  

- Vaccinaties: Kinderen van 9 jaar krijgen een uitnodiging voor de DTP en de BMR-prik.  

 

Meisjes van 12 jaar voor de HPV-vaccinatie.  

- Inloopspreekuur: Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen.  

 

Meer informatie?  

Lees het in ons magazine Jeugdgezondheid voor het basisonderwijs  

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Neem dan gerust contact met ons op! Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur 

telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 443 31 00. U kunt ook een e-mail sturen naar: jgz@ggdnog.nl.  

Kijk op https://www.opvoeden.nl voor meer informatie over opvoeden en gezondheid.  
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Stichting IJsselgraaf     

Keppelseweg 56 

6999 AR  Hummelo 

0314-382990  
 

Algemeen directeur : Petra Krajenbrink   

      

  

Canadaschool 

Dichterseweg 145 

7006 AD  Doetinchem 

0314-325988  

 

Directeur: Tom Meeusen directie@canadaschool.nl 

06 38195788      

   

Inspectie van het onderwijs     

info@owinsp.nl       

www.onderwijsinspectie.nl      

Vragen over onderwijs: 0800-8051    

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111  

  

Vereniging Openbaar Onderwijs 

p/a J. Bokhove 

Doetinchemseweg 18 

7007 CC  Doetinchem 

tel. 335602 

  

GGD regio Gelre -IJssel 

tel.  088 44 33 803 

www.ggdgelre-ijssel.nl  

 

Jeugdarts  

Esther Koers   

e.koers@ggdnog.nl  

Jeugdverpleegkundige  

Eline Hietkamp 

E.hietkamp@ggdnog.nl 

 

Jeugd & Gezinswerker 

Claudia van Soest 

Buurtplein b.v. 

 

C.vansoest@buurtplein.nl 

0314-373865 

Leerlingbegeleiding IJsselgraaf  

orthopedagoog: Annejet van der Laan 

   

(contact met Annejet verloopt via onze Intern Begeleider, 
Laurien Lubbers) 

  

Wijkagent           

Frans Geerdink 

 
      

tel. 0900-8844   

Belangrijke adressen 



Vormingsonderwijs 

Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij wet is het zo geregeld dat in elke 

openbare basisschool en samenwerkingsschool dit vormingsonderwijs wordt gegeven als ouders daarom vragen. 

Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend 

en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor men-

sen die anders in het leven staan.  

De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke rich-

tingen. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants vormingsonder-

wijs.  Vormingslessen zijn niet verplicht.  

Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de or-

ganisaties die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan 

verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. 

Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl 

AVG IJsselgraaf 

 

Op de Canadaschool wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onder-

wijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens 

over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze 

persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opge-

slagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die 

leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt 

over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Persoonsgegevens van ouders, leerlingen en/of 

medewerkers worden alleen gedeeld met andere organisaties als de wettelijk betrokkene daar expliciete toestemming voor 

geeft, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.  

 

In het privacyreglement van IJsselgraaf is beschreven hoe de stichting en haar scholen omgaan met de persoonsgegevens 

van ouders, leerlingen en medewerkers. In de privacyverklaring van de scholen zelf leest u hoe het privacybeleid op schoolni-

veau is gewaarborgd en wordt uitgevoerd. 
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gedrag en psychosociale ontwikkeling. In overleg met ouders en kinderen kunnen we verwijzen naar andere vormen van ondersteuning of naar een huisarts/specialist.  

Wat we belangrijk vinden, is dat wij er voor u zijn voor allerlei vragen rondom opgroeien van uw kind. Elk kind wordt een aantal keren door ons uitgenodigd, maar u kunt ook 

zelf bij onze jeugdverpleegkundige binnenlopen op een inloopspreekuur.  

Bij calamiteiten op school kan de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts de school ondersteunen.  
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- Vaccinaties: Kinderen van 9 jaar krijgen een uitnodiging voor de DTP en de BMR-prik.  

 

Meisjes van 12 jaar voor de HPV-vaccinatie.  

- Inloopspreekuur: Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen.  

 

Meer informatie?  

Lees het in ons magazine Jeugdgezondheid voor het basisonderwijs  

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Neem dan gerust contact met ons op! Wij zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur 

telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 443 31 00. U kunt ook een e-mail sturen naar: jgz@ggdnog.nl.  

Kijk op https://www.opvoeden.nl voor meer informatie over opvoeden en gezondheid.  


