
 1 

ALGEMENE 
SCHOOLINFORMATIE  
BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER 
 
SCHOOLJAAR 2022-2023 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een beknopte versie van de schoolgids. Voor de complete schoolgids verwijzen we 

naar onze website: Schoolgids (bs-klavertjevier.nl) 

https://www.bs-klavertjevier.nl/bestanden/531427/Venster-schoolgids-2021-2022-41506-10QB-000-15-07-2021-%283%29.pdf
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Directeur 
Sigrid Nelissen 
sigrid.nelissen@innovo.nl 
 
Intern Begeleider  
Bianca Verheesen 
bianca.verheesen@innovo.nl 
 
Voor inlichtingen of een persoonlijk gesprek kunt U het beste van te voren telefonisch informeren of 
de directie beschikbaar is. 
Leerkrachten kunnen niet tijdens de les aan de telefoon komen. Eventuele dringende boodschappen 
kunt u natuurlijk te allen tijde doorgeven. Dit kan telefonisch of per mail. 
U kunt het beste bellen vóór of na schooltijd.  
 
 
SCHOOLBESTUUR 
 
Onze school staat onder het bestuur van Innovo 
servicebureau 
Bekkerveld 30 
6417 CM Heerlen 
045 544 7144 
mail@innovo.nl 
 

 
 
 
PEUTERSPEELZAAL 
 
Kinderen van 2 tot 4 jaar  
kunnen gebruik maken van Peuterspeelzaal de Blokkendoos 
Kanariestraat 1, 6287 BB Eys 
Tel. 06-11177678 
blokkendoos@spelentere.nl 
 

 
 

callto:0031455447144
mailto:%20mail@innovo.nl
mailto:blokkendoos@spelentere.nl
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Ouderinspraak is op onze school georganiseerd middels de medezeggenschapsraad (MR). Vaste 
thema’s zijn schoolontwikkeling, onderwijsresultaten en beheerszaken zoals begroting en formatie. 
De MR heeft naast de adviestaak ook instemmingrecht op een aantal zaken zoals schoolgids, 
onderwijstijd, vakanties en vrije dagen. Onderstaande personen hebben zitting in de MR. 

Lieke van de Beuken (voorzitter) 
Edward Lemmens (lid ouders) 
Gertie Houden (secretaris) 
Bianca Verheesen (lid team) 

De MR is bereikbaar via mailadres: mr.klavertje4@innovo.nl 

 
LEERPLICHT 
 
Door de invoering van het basisonderwijs in 1985 (Wet op het basisonderwijs) heeft ook de 
leerplichtwet een wijziging ondergaan. 
De basisschool is in principe bedoeld voor 4- tot 12-jarigen. 
 
Wat betekent dat? 
 
Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. 
Als uw kind 5 jaar wordt, moet het naar school. 
 
Op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden, is 
het LEERPLICHTIG en moet het ingeschreven zijn op de basisschool. 
 
SCHOOLVERZUIM 
 
Het meest voorkomende schoolverzuim ontstaat door ziekte. Is uw kind ziek, gelieve vóór 08:30 uur 
uw kind af te melden via Isy. 
We zullen u opbellen als we geen afmelding hebben gekregen. 
 
Geen melding doen, is in wezen ongeoorloofd schoolverzuim. 
 
Voor elk ander geoorloofd verzuim dient U vooraf (schriftelijk) verlof te vragen aan de directeur. 
 
Wettelijk mag de directie verlof verlenen in de volgende gevallen: 
✓ Bezoek aan arts en ziekenhuis, als dat niet buiten de lesuren kan; 
✓ Huwelijk/overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad: 1 dag; 
✓ Bij 25-, 40-, 50- en 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de 
vierde graad: 1 dag; 
✓ Wanneer men een gezinsbedrijf heeft en door de aard van dit bedrijf geen vakantie kan nemen 
tijdens de schoolvakantie; 
✓ Wanneer men buiten de schoolvakantie op vakantie moet op medische of sociale indicatie. 
(Verklaring vereist!). 
 
 

mailto:mr.klavertje4@innovo.nl
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In vorengenoemde “gewichtige omstandigheden” kan de directeur dan tot 10 dagen verlof verlenen. 
Bij aanvraag voor meer dan 10 dagen is de goedkeuring vereist van de leerplichtambtenaar. 
 
Voor de eerste twee lesweken van het schooljaar mag geen verlof gegeven worden! 
Uitgebreide informatie over verlof is te vinden op www.innovo.nl. (scholen, schoolgids, vakanties en 
verlof) 
TEAM & GROEPSINDELING 
groep 1/2 

maandag t/m woensdag: 
  Jolanda Vanhommerig 

jolanda.vanhommerig@innovo.nl 
donderdag en vrijdag: 
Gaby Minker 
gaby.minker@innovo.nl 

   
groep 3/4 

maandag t/m vrijdag 
Vera Michielsen 
vera.michielsen@innovo.nl 

   
groep 5/6 

maandag en dinsdag 
Daphne Kersbergen 
daphne.kersbergen@innovo.nl 
woensdag t/m vrijdag 
Bianca Verheesen 
bianca.verheesen@innovo.nl 

                   
groep 7/8 

maandag t/m vrijdag 
Swen Jongen 
swen.jongen@innovo.nl 

 
extra ondersteuning 

dinsdag en woensdag 
Gertie Houben 
Gertie.houben@innovo.nl 

 
Onderwijsondersteuners: 

Marèse Cortenraede (maandag-woensdag-donderdag) 
marese.cortenraede@innovo.nl 
Kay Golob (maandag- dinsdag-vrijdag) 
Kay.golob@innovo.nl 
 

 
Concierge:  

Leon Grooten 
leon.grooten@innovo.nl 

Administratie :  
Sandra Lenssen 
sandra.lenssen@innovo.nl 

 

http://www.innovo.nl/
mailto:jolanda.vanhommerig@innovo.nl
mailto:gaby.minker@innovo.nl
mailto:vera.michielsen@innovo.nl
mailto:daphne.kersbergen@innovo.nl
mailto:bianca.verheesen@innovo.nl
mailto:swen.jongen@innovo.nl
mailto:Gertie.houben@innovo.nl
mailto:marese.cortenraede@innovo.nl
mailto:Kay.golob@innovo.nl
mailto:leon.grooten@innovo.nl
mailto:sandra.lenssen@innovo.nl
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IB : 
Bianca Verheesen 
Bianca.verheesen@innovo.nl 

Directie : 
Sigrid Nelissen 
Sigrid.nelissen@innovo.nl  

Opvangklassen : 
Giacomo van de Mortel 
Giacomo.vandemortel@innovo.nl 
Jacqueline Vaissier 
Jacqueline.vaissier@innovo.nl 
Pierre Simons 
Pierre.simons@innovo.nl 

 
SCHOOLTIJDEN 
 
 Onderbouw (groep 1 t/m 4) 
Maandag, dinsdag en donderdag van  
08:30-14:30 uur. 
Woensdag: 08:30-12:30 uur. 
Vrijdag: 08:30-12:00 uur. 
 Bovenbouw: (groep 5 t/m 8) 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30-14:30 uur. 
Woensdag: 08:30-12:30 uur.  
 
Vanaf 8.20 uur zijn de poorten van de school open en is inloop. De lessen beginnen om 8:30 uur. 
 
Opvangklassen: (Oekraïne 1 en 2) 
Vanwege het busvervoer komen deze kinderen elke dag van 9.30 tot 14.00 naar school (ook op 
woensdag) 
 
VAKANTIES/VRIJE DAGEN 
 
Bij het vaststellen van de vakanties en vrije dagen, moeten we rekening houden met het wettelijk 
voorgeschreven minimum aantal uren, dat de kinderen les moeten krijgen. 
De leerlingen van groep 1 t/m 4 hebben minder verplichte lesuren dan de leerlingen van groep 5 t/m 
8. 
Dit verschil wordt voor de onderbouw uitgedrukt in minder lestijd per dag  
De vakanties en vrije dagen zijn te vinden op Isy.  
 

mailto:Bianca.verheesen@innovo.nl
mailto:Sigrid.nelissen@innovo.nl
mailto:Giacomo.vandemortel@innovo.nl
mailto:Jacqueline.vaissier@innovo.nl
mailto:Pierre.simons@innovo.nl
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HITTENPROTOCOL EN TROPENROOSTER  
 
Hitteprotocol  
Het hitteprotocol heeft tot doel om op basisschool Klavertje Vier gezondheidsrisico’s door 
aanhoudende warmte bij kinderen en personeel te voorkomen en/of verminderen. Het hele protocol 
is terug te vinden op de website van school. 
Hitteprotocoltropenroosterdef.pdf (bs-klavertjevier.nl) 
 
Tropenrooster 
Bij temperaturen van 31⁰C of hoger( meer dan twee aaneengesloten dagen) is het mogelijk dat de 
school het tropenrooster in werking stelt. Dat betekent het volgende: -Schooltijden zijn van 8.00 uur 
tot 13.00 uur met 2x een korte pauze. -De kinderen blijven niet op school eten, maar gaan om 13.00 
uur naar huis.  
Een dag voordat het tropenrooster ingaat, gaat een bericht via ISY uit en een bericht met de kinderen 
mee naar huis. -Een dag voordat het tropenrooster wordt stopgezet gaat wederom een bericht via 
ISY uit en een bericht met de kinderen mee naar huis. -Het is belangrijk dat de ouders /verzorgers 
deze berichtgeving goed in de gaten houden, zodat de kinderen niet te laat of onnodig veel te vroeg 
op school komen. N.B: Mochten ouders geen mogelijkheid hebben tot opvang van hun kind(eren), 
dan biedt de school een alternatief programma (opvang) aan tijdens de uren waarop de lessen 
vervallen. 
 

 
VAKANTIEROOSTER  
 

Herfstvakantie: 
24 oktober t/m 28 oktober 2022 
 
Kerstvakantie: 
26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
 
Carnavalsvakantie 
20 februari t/m 24 februari  2023 
 
2e Paasdag 
10 april 2023 
 
Meivakantie 
24 april  t/m 5 mei 2023 
 
Hemelvaart 
18 & 19 mei 2023 
 
2e Pinksterdag  
29 mei 2023 
 
Zomervakantie: 
17 juli  t/m 28 augustus 2023 
 
 

 

 

 

https://www.bs-klavertjevier.nl/bestanden/517339/Hitteprotocoltropenroosterdef.pdf
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VRIJE DAGEN  
 

De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben wegens studiedagen van de leerkrachten op de volgende 
dagen vrij: 

• 28 september 2022 

• 22 november 2022 

• 5 december 2022 

• 15 februari 2023 

• 3 april 2023 

• 26 mei 2023 
Verder hebben alle kinderen van groep 1 t/m 4 vrij op alle vrijdagmiddagen, omdat zij wettelijk 
minder lesuren hoeven te maken. 
Groep 5 t/m 8 hebben vrij op  

• vrijdagmiddag 23 december 20221 

• vrijdagmiddag 17 februari 2023 

• vrijdagmiddag 14 juli 2023 
 

 

 

KATHOLIEKE GRONDSLAG, EERSTE H. COMMUNIE EN VORMSEL 
 

Wij zijn een school met de Katholieke grondslag. 
De katholieke grondslag impliceert dat wij aandacht hebben voor álle leerlingen op school. Wij 
houden rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren ze. 
De katholieke grondslag van de school houdt ook in dat de school kinderen met een ander of geen 
geloof met open armen ontvangt. Wel dienen de ouders de uitgangspunten te respecteren. Het gaat 
hierbij om katholieke feesten en gebruiken en schoolvieringen in de kerk  die deels in samenwerking 
met de parochie en de gezinsmissenwerkgroep worden georganiseerd.  
 
Ook feestdagen en gebruiken uit andere geloofsrichtingen krijgen aandacht binnen ons onderwijs. 
Wij vragen een houding van respect en aandacht voor de ander. 
Wij proberen de leerlingen een kritische houding mee te geven, zodat zij zelf keuzes kunnen maken 
in hun leven. 
 
De Eerste Heilige Communie van de kinderen  van groep 4 vindt in het schooljaar 2022-2023 plaats 
op zondag 7 mei 2023 in de H. Agathakerk.  
 
Voor het  Vormsel is er nog geen datum vastgelegd. 
 
 
 

LICHAMELIJKE OEFENING 

 

De gymlessen worden gegeven in de Sporthal. De groepen 1 en 2 maken ook gebruik van de 
speelzaal. 
 
Dit schooljaar zal er in alle groepen 1 les gegeven worden door een vakleerkracht gym. De andere les 
wordt gegeven door de leerkracht.  
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GROEP 1-2: 
Zowel groep 1 als 2 nemen hun gymkleren op maandag mee naar school en brengen deze op vrijdag 
weer mee naar huis.  
 
GROEP 3-8: 
T-shirt of blouse, sportbroekje of gympakje, gymschoenen (géén zwarte zolen, niet 
buiten dragen in verband met het beschadigen van de vloer van de gymzaal) 
 
GYMNASTIEK = BEWEGEN 
 
In verband met de veiligheid is het niet toegestaan tijdens de gymles oorbellen, armbanden, kettingen, 
horloges of andere sieraden te dragen. Wij adviseren ouders dan ook met nadruk de kinderen geen sieraden 
mee naar school te laten nemen. 

 
 

ONTHEFFING VAN GYMLES 
 

Als uw kind niet aan de gymles kan deelnemen (bijv. wegens ziekte of ongeval), verzoeken wij u de 
leerkracht daarvan persoonlijk op de hoogte te stellen.  
 

 

CONTACT SCHOOL-OUDERS 
 
✓ De algemene informatieavond in het begin van het schooljaar vindt plaats op: 
13 september 2022.  
 
✓ Het digitale communicatiesysteem ISY waarin team, ouderraad of MR u informeren over actuele 
zaken of gebeurtenissen; 
 
✓ De oudergesprekken voor een persoonlijk gesprek over uw kind: 
In deze gesprekken staan zowel de CITO toetsen als het welbevinden van uw kind centraal.  
 
✓ Direct na school zijn leerkrachten en de directie altijd aanspreekbaar voor eenvoudige vragen of 
mededelingen waarop een kort antwoord mogelijk is. Indien u nader wenst in te gaan op de 
vorderingen van uw kind of andere belangrijke zaken rustig wilt bespreken, dan kunt u altijd een 
afspraak maken. Op dat moment hebben wij alle tijd voor u.  
 
✓ De rapporten, waarvan u er in de loop van het schooljaar 2 ontvangt. 
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OUDERVERENIGING 
 
Als oudervereniging zetten wij ons in om de samenwerking tussen school en ouders goed te laten 
verlopen. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat de kinderen genieten van een leuke en leerzame 
schooltijd. Daartoe ondersteunen wij diverse aan school gekoppelde activiteiten zoals onder andere 
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen en laatste schoolweek. 
Daarnaast organiseren wij minimaal 2 activiteiten buiten de normale schooluren.  Hopelijk neemt u 
hier met veel plezier deel aan.  
 
LEDEN OUDERVERENIGING 
 
Voorzitter: 
Manon Crutzen 
 
Secretaris: 
Ryanne Winthaegen 
  
Penningmeester: 
Desiree van Houtem 

Overige leden: 
Alette Sluijsmans 
Raquel Velter 
Sandra van Laar  
Astrid Brouns 
Bjorn Bormans 
Niels Smeets 
  
ovklavertjevier@outlook.com 
 
CONTRIBUTIE 
 

In Nederland ontvangen scholen rijksbekostiging om onderwijs te verzorgen en met die middelen 
moeten ze het in beginsel doen. Natuurlijk biedt meer budget meer mogelijkheden, maar die keuze 
maakt INNOVO niet als het gaat om ouderbijdragen. Met ingang van 1 augustus 2020 zijn of worden 
alle vrijwillige ouderbijdragen afgeschaft op alle scholen. Voor specifieke activiteiten als een 
schoolkamp of een schoolreis kan wel een eigen bijdrage in de kosten van deelname worden 
gevraagd. 
  
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om. 
  
Op basisschool Klavertje Vier is er een oudervereniging. Deze vereniging bepaalt (in overleg met 
school) hoe het geld wordt ingezet en zal hier ook verantwoording over afleggen aan zijn leden (de 
ouders) 
Medio september ontvangt u van de oudervereniging een brief met meer informatie over de inning 
van €12,50 per leerling. 
 

 
 

mailto:ovklavertjevier@outlook.com
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LUIZENZAKKEN 
 
Alle nieuwe kinderen krijgen in het schooljaar dat zij instromen een luizenzak. Deze zak gaat 
gedurende de hele schoolloopbaan met uw kind(eren) mee. In deze zak kunnen de kinderen jassen, 
mutsen, sjaals enz. opbergen. Elke maandagochtend na iedere vakantie vindt er een luizencontrole 
plaats. Wanneer tijdens de controle luis bij uw kind(eren) wordt geconstateerd zal zij met u contact 
opnemen. De luizenzak kost eenmalig €4,50.  

Dit kunt u overmaken op Stg. INNOVO | Onderwijs op Maat • NL81 RABO 0147 5216 29 t.a.v. 

luizenzak Klavertje Vier. 
Wij zouden het tevens op prijs stellen dat u ons ook op de hoogte brengt wanneer u bij uw 
kind(eren) luis constateert. Op deze manier kunnen wij tijdig goede maatregelen treffen om een 
uitbarsting van een luizenepidemie te voorkomen.  
 
 
JEUGDGEZONDHEIDSZORG 
  
Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg   
Basisonderwijs schooljaar 2022-2023  
  
 
Wat doet de jeugdgezondheidzorg? 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg bewaakt en beschermt de lichamelijke, 
geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Dit doen wij door uw kind 
regelmatig uit te nodigen voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Tevens nemen wij binnen 
de school deel aan overleggen waar de gezondheid en het welzijn van de kinderen regelmatig 
besproken wordt.  
 
Gezondheidsonderzoek 
Uw kind wordt uitgenodigd voor een onderzoek rond de leeftijd van 5 jaar en 10 jaar. Net als in de 
eerdere onderzoeken die uw kind heeft gehad bij de jeugdgezondheidszorg,  kijken we ook nu 
bijvoorbeeld naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te 
volgen probeert de JGZ eventuele problemen op tijd op te sporen en te helpen voorkomen. Als blijkt 
dat uw kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen wat daarvoor nodig is. We werken hierin 
nauw samen met de school en andere organisaties rondom de jeugd. 
De onderzoeken vinden plaats op een locatie van de JGZ in uw gemeente of op school. 
 
Uw informatie is erg belangrijk 
Om te weten of er zaken zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om voorafgaande aan het 
gezondheidsonderzoek een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan 
bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind. 
 
Inentingen 
DTP/BMR vaccinatie: 
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, 
tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). Hiervoor krijgt u een aparte oproep. 
HPV vaccinatie: 
Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 10 jaar worden de HPV-vaccinatie tegen 6 vormen van 
kanker. 
Meningokokken A,C,W en Y vaccinatie 
Jongens en meisjes krijgen in het jaar dat ze 14 worden, een vaccinatie tegen meningokokken, typen 
A,C,W en Y aangeboden.  
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Meer informatie: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten  
 
Jeugdgezondheidszorg in Coronatijd 
De contacten en onderzoeken van de jeugdgezondheidszorg gaan zoveel mogelijk door, maar soms 
gebeurt dat wel op een andere manier, bijvoorbeeld door middel van beeldbellen, het afnemen van 
vragenlijsten of telefonisch. Daar waar onderzoeken wel gewoon doorgaan op school of op een JGZ 
locatie wordt er rekening gehouden met de dan geldende maatregelen zoals die door het RIVM 
worden gehanteerd.  
Afhankelijk van de ontwikkelingen zal de dienstverlening worden aangepast en worden zowel school 
als ouder hierover geïnformeerd.  
Ouders en hun kinderen kunnen echter wel altijd bij ons terecht, zie daarvoor ook de 
contactgegevens. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om digitaal vragen te stellen via de website en 
chatmogelijkheden van www.jouwggd.nl 
   
MijnKinddossier 
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg werkt met ‘MijnKinddossier’. Dit is een online ouderportaal 
waarmee u zicht hebt op de zorg van uw kind bij JGZ. 
In MijnKinddossier kunt u als ouder op elk gewenst moment: 

• Groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien 
• Het door JGZ gegeven advies nalezen 
• Betrouwbare opvoedinformatie lezen 
• De mijlpalen van uw kind bijhouden in een persoonlijk dagboekje 

 
Ook kunt u herinneringen van afspraken per sms krijgen.  
 
Vragen of zorgen? 
Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden of zijn er zorgen over uw kind, neem dan contact op met 
het Team JGZ.  We bekijken samen met u wat we eraan kunnen doen. 
Bent u een ouder met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar zonder vaste verblijfplaats?. Ook dan 
kunt u altijd gebruik maken van de Jeugdgezondheidszorg op die locatie waar u zich op dat moment 
bevindt. 
U kunt bij ons altijd terecht voor o.a. vragen over opgroeien en opvoeden, vaccinatie en het 
periodieke lichamelijk onderzoek. Indien uw kind ziek is dient u hiervoor contact op te nemen met de 
huisarts. 
 
Contact 
Team JGZ - Heuvelland  
E:    infojgz.heuvelland@ggdzl.nl 
T:    088-880 5044 
 
Website JGZ Zuid-Limburg 
www.ggdzl.nl  
 
 
Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg 
Basisonderwijs schooljaar 2022-2023 
  
Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, is niet in staat om de lessen te 
volgen. Het heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en kan het beste in een huiselijke 
omgeving worden opgevangen. Een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten
http://www.jouwggd.nl/
mailto:infojgz.heuvelland@ggdzl.nl
https://www.ggdzl.nl/burgers/jeugd-en-gezin/jeugdgezondheidszorg/
http://www.ggdzl.nl/
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huiduitslag kan meestal wel gewoon meedoen in de groep, maar dit zal in verband met corona 
steeds in overleg met school en soms door middel van testen bepaald moeten worden. 
 
Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig kunnen verlopen - mag het zieke kind niet naar school 
komen, omdat dan het risico voor de andere kinderen en beroepskrachten om ook besmet te 
worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico voor 
anderen wordt “wering” genoemd. Is uw kind ziek en heeft het (mogelijk) een infectieziekte geef dit 
dan altijd aan bij de school. De school kan dan zo nodig overleggen  met de unit 
infectieziektebestrijding van GGD Zuid Limburg of uw kind wel of niet tijdelijk van school geweerd 
moet worden. Wering is alleen zinvol als besmetting van de andere kinderen nog niet heeft 
plaatsgevonden en niet op een andere manier te voorkomen is. 
 
Daarnaast is melden belangrijk omdat de school – al dan niet in overleg met de GGD – zo nodig 
maatregelen kan nemen, bijv. door andere ouders te informeren, of gezamenlijk met de GGD een 
uitbraakonderzoek te starten. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen over infectieziekten, neem dan contact op met de unit infectieziektebestrijding van 
GGD Zuid Limburg, telefoonnummer 088 8805070 (ma t/m vr 8.00-16.30 u) of infosim@ggdzl.nl.  
 
  
EINDTOETS groep 8  
 
We hebben ervoor gekozen de leerlingen van groep 8 te laten deelnemen aan Dia eindtoets. 
De datum voor het komende schooljaar wordt later nog gecommuniceerd. 
 
 
Het doel van de eindtoets is informatie over individuele leerlingen te verschaffen in verband met een 
verantwoorde keuze bij de overgang naar een school voor voortgezet onderwijs. 
 
De school geeft een schooladvies gebaseerd op alle informatie die we in 8 jaar over uw kind 
verzameld hebben. Mocht het toetsadvies van de eindtoets positief afwijken van dit schooladvies, 
dan kan er samen gekeken worden om dit bij te stellen.  
 
TRAKTATIEBELEID 
 
Sinds corona wordt er op school niet meer getrakteerd. Als team hebben we nu de kans gehad om te 
bekijken wat we voor de toekomst willen. We hebben besloten om het niet-trakteren beleid voort te 
zetten. 

• Alle kinderen vieren op dezelfde wijze hun verjaardag. Helaas zijn er ook bij ons op school 
kinderen die thuis heel weinig geld hebben om bijvoorbeeld traktaties te kopen.  

• We willen gezonde voeding stimuleren  
• Trakteren met iets lekkers doen we voor de hele school bij speciale gelegenheden 

(sinterklaas, kerst, Pasen, einde schooljaar) in overleg met de oudervereniging. 
• De jarige mag in de klas een cadeautje kiezen uit de grabbelton en er wordt flink gezongen.  

OPVANGKLASSEN OEKRAÏNE 
 
Sinds mei 2022 hebben we opvangklassen voor Oekraïense kinderen. Deze kinderen komen uit 3 
verschillende gemeentes: 

• Gulpen-Wittem 

mailto:infosim@ggdzl.nl
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• Vaals 

• Valkenburg aan de Geul 
De kinderen worden door leerlingvervoer naar school gebracht. Hierdoor zijn de begin- en eindtijden 
anders dan voor de reguliere groepen.   
Op dit moment zijn er 2 groepen. 1 groep met kinderen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar en in de andere 
groep zitten de kinderen van 9 t/m 12 jaar. In deze groepen is er een aangepast lesprogramma. We 
hebben er nog geen zicht op hoe lang de kinderen bij ons op school blijven. We zijn er trots op dat 
alle kinderen van basisschool Klavertje Vier samen spelen in de pauzes en andere activiteiten.  
 

 

TOT SLOT 
 
Behalve deze informatiebrochure verschijnt er ook nog een schoolgids.  
Voor meer informatie over het onderwijs aan onze school verwijzen wij u graag naar deze 
schoolgids.nl  
Verder kunt u ook veel informatie over ons vinden op de Vensters PO en Scholen op de kaart. 
Vensters helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen 
over hun onderwijs.  
Voor de meest actuele en recente informatie verwijzen we U ook graag door naar onze website: 
www.bs-klavertjevier.nl of naar de Vensters PO www.scholenopdekaart.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bs-klavertjevier.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/

