De volledige schoolgids is te vinden op onze
website: www.comeniusdenhaag.nl
of in onze basisschool app.

Bijzondere dagen en weken
Di

13-04-2021

School uit om 14.30 uur

Di

20-04-2021

Eindtoets groep 8

Wo

21-04-2021

Eindtoets groep 8

Do

22-04-2021

Eindtoets groep 8

Vr

23-04-2021

Koningsspelen; school tot 12 uur

Do

13-05-2021

Hemelvaart (school gesloten)

Vr

14-05-2021

School gesloten

Ma

24-05-2021

Tweede Pinksterdag (school gesloten)

Week 21

Toetsweek

Week 22

Toetsweek

Week 23

Toetsweek

18-06-2021

Studiedag (school gesloten)

Week 25

Schoolreisjes

Di

13-07-2021

Afscheid groep 8

Vr

16-07-2021

School uit om 12 uur

Vr

Vakanties
Eerste vakantiedag

Laatste vakantiedag

Herfstvakantie

19-10-2020

23-10-2020

Kerstvakantie

21-12-2020

01-01-2021

Voorjaarsvakantie

22-02-2021

26-02-2021

Meivakantie

26-04-2021

07-05-2021

Zomervakantie

19-07-2021

27-08-2021

Handige informatie

2020/2021

ALGEMEEN

Onze achtergrond

Alle kinderen zijn van harte welkom op onze school. Wij
zijn een christelijke school en verwachten dat leerlingen
bij ons deelnemen aan christelijke activiteiten en onze
christelijke identiteit respecteren.

Basisschool 2-12
CBS Comenius is een basisschool 2-12, een school voor
kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar. Dit betekent dat

onze peuterschool ook bij de school hoort. De peutergroepen vormen samen met de kleuters één onderbouw.
In alle peuter- en kleutergroepen werken de leidsters
en leerkrachten daarom volgens dezelfde pedagogische
visie en gebruiken zij hetzelfde VVE-programma. Op de
achtergrond behoort de peuterschool overigens nog tot
een afzonderlijke stichting, de Stichting Protestants
Christelijke Peuterspeelzalen (SPCP).

OUDERS EN SCHOOL
Betrokken ouders

Inschrijven

Ouders zijn enorm belangrijk voor een school. Ouders
kennen hun kind het beste en deze informatie kan een
school goed gebruiken. We zien dan ook graag dat
ouders actief betrokken zijn bij school.

Wanneer u een zoon of dochter wilt inschrijven, kunt
u daarvoor een afspraak maken bij de directie. U krijgt
een rondleiding door school en de gelegenheid vragen
te stellen.

Basisschool App

Oudergesprekken

Wij gebruiken onze eigen schoolapp om ouders informatie te geven over de school. Deze app is speciaal ontwikkeld voor alle ouders van onze school. Via deze app krijgt
en vindt u alle informatie over de school en de klas waar
uw kind in zit.

Aan het begin van het jaar is er het kennismakings
gesprek. Tijdens dit gesprek kunnen de leerkracht en
de ouders elkaar leren kennen. Natuurlijk gaat het
in dit gesprek ook om de ontwikkeling van het kind.
Ouders kunnen informatie geven over hoe het kind
school ervaart en leerkrachten kunnen hun eerste
indruk delen.
Na elk rapport is er een rapportgesprek. Tijdens
dit gesprek zal de leerkracht vertellen hoe uw kind
presteert.

De app kunt u vinden door in de App Store te zoeken op
‘basisschool app’. Wanneer u de app gedownload heeft
wijst de rest zich vanzelf.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aansprakelijkheid

Administratie

Wij willen u erop wijzen dat de school niet aansprakelijk
is voor diefstal, verlies of vernieling van eigendommen,
zoals kleding, sieraden, telefoons. Het is verstandig om
geen waardevolle spullen mee naar school te nemen.

Het is belangrijk voor u en ons dat uw gegevens bij
ons kloppen. Heeft u een nieuw adres of telefoonnummer, dan kunt u dit doorgeven aan de administratie of
directie.

CBS Comenius

2572 NR Den Haag

comenius@scoh.nl

Colensostraat 6

070 - 380 67 00

www.comeniusdenhaag.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE
Contactpersoon
Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt, dus ook op onze
school. Die misverstanden of fouten moeten natuurlijk wel
uitgepraat en opgelost worden. Als ouder richt u zich in
eerste instantie tot de leerkracht van uw kind. Ons streven
is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt
en goed naar u en/of uw kind luistert en samen met u en/
of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt. Mocht
u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of
komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u de zaak
bespreken met de directie of de contactpersoon van de
school. De contactpersoon op onze school is Juf Yolanda.

Internet en sociale media
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van
kinderen. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs
te verbeteren en de lessen leuker te maken of om bijvoorbeeld contact te houden met vrienden. Maar sociale media
brengen ook risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld pesten en
het ongewild delen van foto’s. Hierover hebben wij afspraken gemaakt. U kunt dit terug vinden op onze website.

Leerplicht
Kinderen zijn vanaf hun 5de verjaardag leerplichtig. Dat
betekent dat ze naar school toe moeten. De gemeente controleert of dit ook gebeurt. Wanneer kinderen zonder reden
afwezig zijn of te laat komen, dan grijpt de leerplicht in. Als
school houden we bij wie er te laat komt en/of afwezig is
geweest. Indien kinderen zonder reden afwezig zijn, wordt
er direct contact opgenomen met de ouders.
Voor school is het belangrijk dat iedereen op tijd komt. De
lessen kunnen dan namelijk ook op tijd beginnen. Als u te
laat komt, dan wordt dit geregistreerd. Bij te laat komen is
er sprake van de 3-6-9-12 regeling:
3x te laat komen " Er volgt een waarschuwing.
6x te laat komen " Er is een gesprek met de leerkracht.
9x te laat komen " Er is een gesprek met de directie.
12x te laat komen " 	Er wordt een melding gedaan bij
leerplicht.

Ooievaarspas
Wanneer u in het bezit bent van een ooievaarspas krijgt u
op een aantal zaken (bijv. de schoolreis) korting. U moet dan
wel de ooievaarspas ieder jaar opnieuw laten scannen bij Juf
Serina of de directie, want dan pas is korting mogelijk.

Ouderbijdrage
Als school vragen we om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze
bijdrage gebruiken we voor allerlei extra’s zoals sinterklaas,
Kerst, Pasen, sportdagen en museumbezoek. Het bedrag
kunt u betalen bij Juf Serina, de directie of de leerkracht van
uw zoon of dochter. Wij vragen:
- €25,00 als u 1 kind heeft op school
- €40,00 als u 2 kinderen heeft op school
- €50,00 als u 3 of meer kinderen heeft op school

Schooltijden
Peuters
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.15 - 11.45 uur
of 12.30 - 16.00 uur
Woensdag 08.15 – 12.15 uur
Groepen 1 en 2
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 – 14.30 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 uur
Groepen 3 tot 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 – 16.00 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 uur
Bij ons op school is er een continurooster. De kinderen
eten dus allemaal op school. Het is belangrijk dat u als
ouder genoeg eten en drinken meegeeft. Denkt u er daarbij
aan dat we een gezonde school willen zijn?

Verlof
Wanneer u kind niet naar school kan komen vanwege
bijzondere omstandigheden kunt u daarvoor verlof aanvragen. Dit verlof kunt u aanvragen via de schoolapp of bij de
directie. Mogelijke redenen voor verlof zijn:
- Verlofaanvraag vanwege gewichtige omstandigheden.
- Bijzondere (religieuze) feestdagen.
- Vakantieverlof vanwege het beroep van de ouders.
Aanvragen voor verlof kunnen, wanneer het minder dat 10
schooldagen betreft, worden afgehandeld door de directie
van school. Bij meer dan 10 schooldagen zult u worden
door verwezen naar de leerplichtambtenaar.

Ziekmelden
Als u kind ziek is, laat het ons dan op tijd weten. U kunt via
de schoolapp uw kind afmelden of daarover bellen met
school op nummer 070 - 380 67 00.
De volledige schoolgids is te vinden op onze
website: www.comeniusdenhaag.nl
of in onze basisschool app.

Belangrijke

data

Bijzondere dagen en weken
Ma

31-08-2020

Eerste schooldag

Di

08-09-2020

Kennismakingsavond

Ma

14-09-2020

Studiedag (school gesloten)

Di

15-09-2020

Prinsjesdag (school gesloten)

Week 39

Kijkweek voor ouders

Do

08-10-2020

School uit om 14.30 uur

Vr

16-10-2019

School uit om 12.00 uur

Di

27-10-2020

Schoolfotograaf

Vr

06-11-2020

Studiedag (school gesloten)

Week 46

Kijkweek LKP voor ouders/ Oudergesprekken

Week 47

Werkweek groep 7 en 8

Vr

04-12-2020

Sinterklaas; school uit om 12 uur

Do

17-12-2020

Kerstviering; school uit om 14.30 uur

Vr

18-12-2020

School uit om 12 uur

Week 2

Toetsweek

Week 3

Toetsweek

Week 4

Toetsweek

08-02-2021

Studiedag (school gesloten)

Week 7

Rapportgesprekken

Vr

19-02-2021

School uit om 12 uur

Vr

19-03-2021

Studiedag (school gesloten)

Ma

29-03-2021

Comeniusdag

Do

01-04-2021

Paasviering; school tot 12 uur

Vr

02-04-2021

Goede Vrijdag (school gesloten)

Ma

05-04-2021

Tweede Paasdag (school gesloten)

Ma

