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Praktische informatie voor ouders en leerlingen van de Hoeksteen
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BESTE OUDER(S),VERZORGER(S),

Voor u ligt de informatiegids voor ouders 2022-2023 van CBS De Hoeksteen. 

In dit boekje vindt u praktische informatie over onze school en ons onderwijs.  

Zo bent u al vanaf de start van het schooljaar op de hoogte van de belangrijkste 

afspraken, gebeurtenissen en data aangaande de school en de groep van uw 

kind. U heeft hiermee de juiste info altijd bij de hand.  

Natuurlijk is het mogelijk dat er wijzigingen optreden gedurende het schooljaar. 

U  ontvangt hierover tijdig bericht via ons ouder communicatiesysteem:  

Social Schools. 

Heeft u nog vragen? 

Stel ze gerust aan de leerkracht van uw kind! 

Wendy Broekers-Carlebur
Directeur CBS De Hoeksteen
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Administratie
Wij verzoeken u vriendelijk om eventuele wijzigingen in 

administratieve gegevens (adres, telefoon, gezinssamenstelling, 

huisarts, persoonlijke gegevens) zo spoedig mogelijk per email 

(info_hoeksteen@pcpobr.nl) aan ons door te geven, zodat dit bij 

ons in de leerlingenadministratie kan worden opgenomen. De 

gegevens worden uitsluitend voor schooldoeleinden gebruikt. De 

verantwoordelijkheid voor het up to date houden en aanleveren 

van deze gegevens ligt bij u als ouder.

Agenda
De kinderen in de groepen 6, 7 en 8 krijgen ter voorbereiding op 

het voortgezet onderwijs regelmatig huiswerk mee. Wij vragen u 

daarom voor uw kind een eenvoudige schoolagenda aan te schaf-

fen waar het huiswerk in genoteerd kan worden.

Bewegingsonderwijs
Voor alle groepen geldt dat ze twee keer per week een gymles 

krijgen door een bevoegde docent in de sporthal of buiten. In 

schooljaar 2022-2023 is dat voor de groepen 1/2 op de maandag 

en donderdag en voor groep 3 t/m 8 op dinsdag en donderdag. 

De gymleerkrachten bewaken samen de kwaliteit van de lessen 

en de inhoud van het programma. 

We hanteren in de groepen 1 en 2 het boek ‘Bewegingsonderwijs 

in het speellokaal’ en in de groepen 3 tot en met 8 ‘Basislessen 

Bewegingsonderwijs deel 1 en 2’. De nadruk bij de lessen 

bewegingsonderwijs ligt naast het aanleren van vaardigheden 

ook op het uitdagen om succes te ervaren en plezier te beleven 

zowel in de gymzaal als tijdens het buitenspelen. Daarnaast 

maken we tijdens de gymles gebruik van twee programma’s om 

de ontwikkeling te volgen.

• BeweegABC  

Hiermee monitoren we aan de hand van testjes de beweeg 

vaardigheden van leerlingen. Daarnaast brengen we in kaart 

wat de beweegsituatie per leerling is.

• BeweegBAAS 

Hiermee volgen we de leerlingen op het gebied van bewegen. 

Aan de hand van diverse leerlijnen dagen we de kinderen uit 

om op hun eigen niveau te bewegen. Kinderen kunnen zich-

zelf ook gaan ‘beoordelen’ op het gebied van beweegsituaties. 

Hiermee worden ze BAAS over hun eigen motorische ont-

wikkeling. Deze uitslagen gebruiken we ook om een beweeg 

rapport vorm te geven. 

De kleuters gymmen op maandag en donderdag in de kleine zaal 

op de eerste verdieping. Vanaf groep 3 gymmen wij in de grote 

zaal op de begane grond. 

mailto:info_hoeksteen%40pcpobr.nl?subject=
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Voor de gymles nemen de kinderen sportkleding mee. Dit bete-

kent een sportbroekje,  sportshirt en zaalschoenen. Vanwege de 

veiligheid hebben wij gymschoenen verplicht gesteld voor deel-

name. Geen gymschoenen bij je, dan gym je niet mee. Wanneer 

een kind regelmatig zijn of haar spullen vergeet zal de leerkracht 

contact met ouders opnemen om dit te bespreken.

Bezoek bibliotheek
De Hoeksteen is lid van de bibliotheek. Elke groep maakt gebruik 

van het leensysteem om de klassenbieb aantrekkelijk te houden. 

Daarnaast maken wij gebruik van het educatieve aanbod van de 

bieb, waarbij verschillende groepen lessen krijgen op school, ver-

zorgt door de leesconsulent van de bibliotheek, de bibliotheek 

bezoeken en uitleg krijgen over allerlei zaken in en rondom de 

bibliotheek en voorgelezen wordt. 

Buitenschoolse activiteiten
Naast onder schooltijd georganiseerde activiteiten krijgen de 

kinderen van De Hoeksteen een aantal keren per jaar de 

mogelijkheid mee te doen aan activiteiten op het gebied van 

sport, zoals voetbalwedstrijden of avondvierdaagse. Informatie 

daarover krijgt u te zijner tijd. De organisatie van deze toernooi-

en ligt bij de organiserende vereniging en Marlyne In&Outdoor.

Doorstromen
Het kan voorkomen dat een leerling de leerstof erg goed aan kan 

en de uitdaging die geboden kan worden in de groep niet vol-

doende is. In zo’n geval zullen wij overwegen of een leerling kan 

versnellen. Versnellen betekent dat een leerling eerder naar een 

volgende groep, of sneller door de leerstof heen kan. Dit gebeurt 

bij kleuters vaker dan in de hogere groepen. Als wij denken dat 

versnellen een goede oplossing voor uw kind is, zullen wij daar-

over met u in gesprek gaan. Wij vullen dan een formulier in zodat 

wij de positieve en belemmerende factoren goed in beeld krij-

gen. Samen met u wordt er een keuze gemaakt om wel of niet te 

versnellen.

Op dezelfde manier zullen wij in gesprek met u gaan als een kind 

juist minder goed meekomt. Hierbij wordt goed gekeken naar 

de eventuele achterstanden die in de leerstof, behorende bij de 

groep waarin de leerling zit, zijn opgetreden, waardoor overgang 

naar de volgende groep niet verantwoord is. 

U begrijpt dat wij hier zeer zorgvuldig mee om zullen gaan en dit 

altijd in samenspraak doen met u als ouder. Mocht het echter 

zo zijn dat er geen overeenstemming kan worden bereikt tussen 

school en ouders over het wel of niet laten zitten van een leer-

ling, dan ligt de eindbeslissing altijd bij de directeur. Bij kleuters 
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kennen wij ook nog de term ‘kleuterverlenging’. Het verlengen 

van de kleuterperiode wordt nog wel eens toegepast op de zoge-

naamde najaarskinderen die tussen 1 oktober en 1 januari jarig 

zijn. Zij krijgen dan een langere periode bij de kleuters omdat 

het kind nog niet toe is aan de cognitieve eisen van groep 3, of 

dat de werkhouding of sociale vaardigheden nog onvoldoende 

‘gerijpt’ zouden zijn. Wij zullen hier dus ook zeer zorgvuldig mee 

omgaan.

Eten en drinken
De kinderen mogen voor de ochtendpauze een gezonde snack 

meenemen (fruit, groente, gezonde koek of een boterham). Op 

dinsdag, woensdag en donderdag is dat fruit of groente. Dat is 

ook onze voorkeur voor maandag en vrijdag, maar dan mag er 

ook een keer een koekje mee. Ook nemen de kinderen eten en 

drinken mee voor de lunch, want door het continurooster eten 

alle kinderen tussen de middag op school. 

Fietsen
Kinderen die dichtbij school wonen kunnen het beste lopend 

naar school komen. De kinderen die wel op de fiets komen moe-

ten hun fiets in de fietsenrekken plaatsen. Op het schoolplein en 

op de stoep mag niet gefietst worden. Het stallen van de fietsen 

gebeurt op eigen risico. In verband met de vluchtroutes 

 

verzoeken wij u geen fietsen aan openstaande hekken vast te 

maken of hiervoor te plaatsen.

Gevonden voorwerpen
Gedurende het schooljaar vinden we in de gangen jassen, mut-

sen, bekers etc. Al deze spullen 

worden verzameld. Bent u iets 

kwijt, dan kunt u in de kist van de 

gevonden voorwerpen kijken of 

u het vermiste daarin terugvindt. 

De kist bevindt zich in het halletje 

net na de voordeur. Als na verloop 

van tijd zich geen eigenaar gemeld 

heeft, ruimen we deze spullen op.

Hoeksteenshow
Tweemaal per jaar krijgen de kinderen de gelegenheid een 

opvoering te verzorgen voor de andere groepen. Zij kunnen 

een toneelstuk opvoeren, een quiz presenteren, een dansje 

laten zien of een lied laten horen. Kinderen van alle groepen 

kunnen zich vooraf inschrijven voor de Hoeksteenshow. Dit 

kan als hele groep, groepje of alleen. De Hoeksteenshow vindt 

plaats in de gymzaal. Als ouder bent u van harte uitgenodigd 

de Hoeksteenshow bij te wonen. De data vindt u terug in de 

jaarplanner op de website.
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Groepsgrootte en verdeling 
De Hoeksteen is klassikaal georganiseerd. Kinderen van eenzelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. Het kan echter voorkomen 

dat wij kiezen voor combinaties van leerjaren in een groep, omdat dit organisatorisch of onderwijskundig een betere oplossing kan zijn. 

Onze groepen zijn gemiddeld 25 kinderen groot. 

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de groepen en leerkrachten als volgt verdeeld:

Groep
Leerkracht(en):

Ondersteuning
ma di wo do vrij

Groep 1/2 Annemarie Lucie Lucie Lucie Lucie
 + Madelein ondersteunt m.b.t. Focus PO  

(ma en di)
 + Eline (ma t/m vrij)

Groep 2/3 Madhuri Madhuri Madhuri Madhuri Madhuri

 + Madelein ondersteunt m.b.t Focus PO (ma 
en di)

 + Els (ma en vrij)
 + Paulien (di, wo en do)

Groep 3 Marjolijn Wendy Wendy Marjolijn Wendy
 + Marjolein L. (ma en do)
 + Eline (vrij)

Groep 4 Dennis Aline Aline Aline Aline  + Agnes (di en wo)

Groep 5
Esther

Rashnie
Esther

Rashnie

Esther/
Miranda
Rashnie

Johan Johan
 + Annemarie (di en wo)
 + Woensdag: Esther tot 12uur en  

Miranda van 12 tot 2 uur

Groep 6 Matthijs Matthijs Mirjam Mirjam Matthijs
 + Annemarie (di en wo)
 + Dennis (di en vrij)

Groep 7 Stefan Miranda Stefan Stefan Stefan  + Elise (ma, do en vrij)

Groep 8 Annette Annette
Annette/
Dorien

Annette Dorien
 + Elise (ma, do, vrij)
 + Dennis (di en vrij)
 + Annette en Dorien wisselen op wo
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Huiswerk
Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs laten we de 

kinderen langzaam wennen aan huiswerk. In de lagere groepen 

wordt sporadisch huiswerk opgegeven. Te denken valt aan 

de rekentafels of het inhalen van werk na verzuim. Vanaf 

groep 5 krijgen de kinderen huiswerk mee voor bijvoorbeeld 

nieuwsbegrip, woordpakketten spelling, toetsen van de 

zaakvakken en topografie. De kinderen van groep 6, 7 en 8 

krijgen steeds vaker huiswerk mee. De kinderen schrijven dit 

huiswerk in hun meegebrachte agenda. Wij vragen u erop toe 

te zien dat het huiswerk gemaakt wordt. Belangstelling van uw 

kant zal zeker stimulerend werken. Laat uw kind echter zoveel 

mogelijk alleen werken. Een rustige omgeving en een vast tijdstip 

zijn belangrijke aspecten voor het goed kunnen maken van het 

huiswerk. Wij vragen de ouders van de kinderen vanaf groep 

6 voor de kinderen een 23-rings multomap en agenda aan te 

schaffen en te zorgen voor een stevige tas waarin de map mee 

naar school en weer naar huis genomen kan worden.

Kalender
De ouderkalender met belangrijke data staat op de website én 

vindt u via Social Schools. 

Kinderpostzegelactie 
De kinderen van groep 7 en 8 zullen ook dit jaar weer meedoen 

met de kinderpostzegelactie. 

Klassenouder
In elke groep is er een klassenouder. Zij/hij is aanspreekpunt van 

de leerkracht en coördineert op verzoek van de leerkracht hulp 

voor diverse activiteiten. De klassenouder maakt een groepsapp 

aan. U ontvangt in de eerste schoolweek via Social Schools het 

telefoonnummer van de klassenouder. Als u de klassenouder 

een berichtje stuurt, zal hij/zij u toevoegen aan de klassenapp. 

Deze groepsapp is het niet-officiële kanaal voor zaken omtrent 

de groep. Denkt u aan het vragen voor hulpouders en het 

doorgeven van spullen die kwijt zijn etc. Het ziekmelden van 

uw kind hoort niet in de groepsapp te gebeuren, maar via de 

officiële weg, namelijk via Social Schools of telefonisch naar 

school.

Lente- en herfstpad
Tweemaal per jaar maken de kinderen van de groepen 1 t/m 

3 onder begeleiding van ouders een wandeling door het park 

Buitenoord. In het park krijgen de kinderen opdrachten die met 

de natuur en het seizoen te maken hebben. Deze wandeling 

duurt ongeveer een uur. De kinderen van groep 4 lopen alleen 

het herfstpad.
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Lestijden
Alle groepen gaan ‘s morgens van 8.30 uur tot 14.00 uur naar 

school.

De deuren van de hoofdingang voor groep 3 t/m 8 gaan om 8.20 

uur open en de kleuters mogen vanaf 8.25 uur binnen bij de 

juf een rij maken. Om half 9 gaat de tweede bel. Dit betekent: 

‘Kinderen naar binnen, de lessen gaan beginnen!’ Voor de ouders 

tevens een signaal om de school te verlaten. 

Lesuitval
Wij doen er alles aan om lesuitval te voorkomen. Wanneer een 

leerkracht geen les kan geven vanwege andere verplichtingen 

regelen wij ruim van te voren een goede vervanger. Soms 

meldt een leerkracht zich echter op het laatste moment af, 

vanwege bijvoorbeeld ziekte of een andere calamiteit. Dat is 

heel vervelend voor de collega, maar ook voor 

de organisatie. Wij hanteren dan het volgende 

stappenplan:

1. Wij bellen de duo-collega of een collega die 

op die dag niet werkt met het verzoek in te 

vallen;

2. Wij zoeken een geschikte vervanger via onze 

vervangerspool van de stichting;

3. Waar mogelijk verdelen we de kinderen  over de andere 

groepen

4. Wij sturen de groep van de afwezige leerkracht naar huis en 

verzorgen een thuisonderwijsprogramma. 

Uiteraard informeren wij ouders altijd via Social Schools over de 

gemaakte keuzes. Wanneer ouders echt geen geschikte opvang 

voor hun kind kunnen vinden, denken wij mee over mogelijke 

opvang binnen de school in een andere klas.

Luizencontrole
Na iedere vakantie wordt uw kind gecontroleerd op hoofdluis 

om de verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Heeft uw kind 

hoofdluis, wilt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind?

Schoolfotograaf
Ieder jaar worden door de schoolfotograaf groepsfoto’s en 

individuele foto’s gemaakt, mits u hiervoor toestemming heeft 

gegeven via Social Schools. Zodra de foto’s klaar zijn, worden 

ze aangeboden via een beveiligde site op internet. U bent niet 

verplicht de foto’s te kopen. 
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Schoolkamp
De kinderen van groep 8 gaan ieder jaar op schoolkamp. Tijdens 

dit kamp besteden we veel tijd aan sport, spel en gezelligheid. Te 

zijner tijd ontvangt u van de leerkrachten alle nodige informatie. 

Schoonmaak
Dagelijks wordt de school schoongemaakt door medewerkers  

van ons schoonmaakbedrijf. De materialen van de 

kleutergroepen worden eens per jaar gereinigd via het systeem 

van de tassenschoonmaak. Een week lang vullen de leerkrachten 

van groep 1 en 2 een tas met speelgoed. Ouders kunnen een 

tas meenemen en thuis deze puzzels, blokjes enz. een keer een 

schoonmaakbeurt geven. De lokalen van groep 1 en 2 worden 

twee keer per jaar extra schoongemaakt. We stellen het erg op 

prijs dat u hierbij aanwezig bent. Tenslotte maakt ook uw kind 

gebruik van het lokaal en de materialen. En vele handen maken 

licht werk.

Social Schools 
Wij maken gebruik van digitale nieuwsberichten via Social 

Schools. Ouders worden via e-mail en de App bereikt bij 

het versturen van berichten. Op deze manier informeren 

wij u over activiteiten en ontwikkelingen op en rondom 

onze school. Daarnaast wordt Social Schools gebruikt voor 

absentiemeldingen. Bij de inschrijving van uw kind ontvangt 

u hierover meer informatie. We willen u vragen elke dag 

SocialSchools te lezen, om zeker te zijn dat u niets heeft gemist.

Social media
Onze school heeft een Facebookpagina en een 

Instagramaccount. U kunt hier foto’s of video’s vinden van 

activiteiten die hebben plaatsgevonden, zoals schoolreisjes, 

sportdagen of juist momentopnames uit dagelijkse 

situaties. Wij hopen u zo regelmatig een kijkje in de school 

te kunnen geven. U kunt ons vinden door te zoeken naar 

CBS De Hoeksteen Barendrecht, of via de volgende link: 

DeHoeksteenCBSBarendrecht. Voor Instagram is dit:@

hoeksteen_cbs. U kunt uw toestemmingen aangeven in Social 

Schools. 

Stagiaires
Onze school biedt aan leerlingen van verschillende opleidingen 

de mogelijkheid tot het lopen van stage. Binnen onze 

vereniging is speciale aandacht voor PABO-studenten die 

worden begeleid volgens het concept Opleiden in de school. 

Er wordt naar gestreefd minimaal één LIO-stagiaire (een 

student in de afstudeerfase van zijn of haar opleiding) per 

jaar een stageplaats aan te bieden. De groepsleerkracht blijft 

https://www.facebook.com/DeHoeksteenCBSBarendrecht
http://www.instagram.com/hoeksteen_CBS
http://www.instagram.com/hoeksteen_CBS
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altijd eindverantwoordelijk voor de groep. De coördinatie van 

stagiaires ligt bij de schoolopleider. 

Te laat
Het kan een keer gebeuren dat uw kind te laat komt. Mocht dit 

echter vaker voorkomen, hanteren wij de volgende stappen: 

• Drie keer te laat: leerkracht stuurt een bericht via Social 

schools naar ouders

• Zes keer te laat: leerkracht neemt contact op met ouders, 

ouders worden uitgenodigd voor een gesprek

• Negen keer te laat: directie neemt contact op met ouders, 

ouders worden uitgenodigd voor een gesprek en krijgen 

officiële waarschuwing

5. Twaalf keer te laat: er wordt een melding gedaan bij 

Leerplicht en ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. 

Trakteren
Als uw kind jarig is, mag het op school trakteren. Op onze school 

heeft een gezonde traktatie de voorkeur. We verzoeken u de 

traktatie klein te houden en uw kind niet te veel snoep mee te 

geven. Lolly’s zijn niet toegestaan. De volgende sites bieden 

tips voor gezonde traktaties: http://www.gezondtrakteren.nl/ of 

https://www.party-kids.nl/traktaties/gezonde-traktatie/

De kinderen uit groep 1 t/m 8 trakteren aan de kinderen in de 

eigen groep en eigen leerkracht. De kinderen van groep 1 t/m 

4 mogen ook de klassen rond om aan andere eerkrachten van 

groep 1 t/m 4 te trakteren.

Verkeerssituatie
De Hoeksteen is gevestigd in een smalle straat waar 

éénrichtingsverkeer geldt! Ook geldt er een parkeer- en 

stopverbod langs de stoeprand met de gele streep.

Parkeren op de parkeerplaatsen van het gezondheidscentrum en 

de tandarts is niet toegestaan. Om de veiligheid te waarborgen 

vragen wij aan u:

• Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets

• Parkeer uw auto in de wijk en loop het laatste stukje naar 

school

• Loop met de fiets aan de hand op de stoep en het schoolplein

• Gebruik het voetpad tussen de Rozemarijnsingel en de 

Kruidentuin niet als fietspad

http://www.gezondtrakteren.nl/
https://www.party-kids.nl/traktaties/gezonde-traktatie/
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Verzuim/absentie
Als kinderen om bepaalde redenen verhinderd zijn naar school 

te komen, vragen we u dit voor 8.15 uur, zo mogelijk via Social 

Schools, door te geven. Hierbij denken we aan ziekte, bezoek 

tandarts of huisarts etc. Als uw kind zonder melding afwezig is, 

wordt u binnen 10 minuten na aanvang van de lessen gebeld. 

Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag 

van de maand die volgt op de maand waarin het kind 5 jaar 

geworden is. Als u voor bepaalde zaken uw kind een dag of 

langer thuis wilt houden, dan kan dit alleen met toestemming 

van de directeur. U dient hiervoor minstens een maand van 

tevoren een formulier in te vullen en op school in te leveren. 

De directeur zal aan de hand van door de leerplichtwet 

opgelegde regels bekijken of het verlof verleend wordt. In 

gevallen van extra vakantie zal altijd een werkgeversverklaring 

bijgevoegd moeten worden. Is deze verklaring niet aanwezig, dan 

mag er geen verlof worden toegekend. Het is niet toegestaan 

meerdere keren per jaar verlof aan te vragen voor vakantie. Als 

u meer dan tien dagen verlof aanvraagt, dan stuurt de school 

uw verzoek door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente 

waarin de leerling staat ingeschreven, die vervolgens beslist. 

Wilt u meer informatie over de verlofregeling, dan kunt u 

bij de directeur navraag doen of contact opnemen met de 

leerplichtambtenaar.

Vakantie en vrije dagen Eerste dag Laatste dag

Herfstvakantie   24-10-2022 28-10-2022

Kerstvakantie   26-12-2022 06-01-2023

Voorjaarsvakantie   27-02-2023  03-03-2023

Pasen 07-04-2023 10-04-2023

Meivakantie   24-04-2023 05-05-2023

Hemelvaart 18-05-2023 19-05-2023

Pinksteren  29-05-2023 29-05-2023

Zomervakantie 2023 10-07-2023 18-08-2023

Extra vrije dagen

Dinsdag 20-09-2022

Maandag 31-10-2022

Donderdag 23-02-2023

Vrijdag 24-02-2023

Donderdag 22-06-2023

Vrijdag 23-06-2023

Calamiteiten dag: vrijdag 07-07-2023

Vakantierooster 
Voor het schooljaar 2022-2023 gelden onderstaande 

vakantiedata en vrije dagen.


