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Voorwoord 

 

Dit is de jaargids van SBO De Rotonde voor het schooljaar 2020-2021. Het is een 

aanvulling op de schoolgids 2020-2021. De schoolgids staat op de website: 

http://www.rotonde.spon.nl. 

Als u het erg op prijs stelt een papieren schoolgids te ontvangen kunt u contact opnemen 

met de directie. 

 

In deze jaargids treft u de praktische zaken aan zoals de schooltijden, 

urenverantwoording en het gymrooster. In de schoolgids staan de visie, het beleid en 

onderwijsinhoudelijke zaken vermeld. 

 

De kalender kunt u altijd vinden op de website. De vakanties en studiedagen staan in 

deze jaargids al vermeld. Er moeten nog 3 studiedagen worden gepland i.v.m. het 

coronavirus is het lastig om afspraken te maken. Hiervan houden wij u op de hoogte door 

de nieuwsbrieven en het bekende Rondje Rotonde/ Pleinpraat.  

 

Op woensdag 9 september aanstaande hebben wij een inloop middag/avond gepland. 

Zet deze vast in uw agenda! U krijgt nog een uitnodiging. 

 

Let op: In verband met het coronavirus kunnen data en afspraken gewijzigd worden 

gedurende het schooljaar. Wij houden u hiervan op de hoogte. 

 

 

Wij wensen u en uw kind een leuk en leerzaam schooljaar toe. 

 

 

 
 

 

Namens het team van De Rotonde, 

 

Cindy de Rek  

directeur 

http://www.rotonde.spon.nu/
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1. Openingstijden De Rotonde 

 

Maandag:  8.30 uur tot 14.45 uur 

Dinsdag:  8.30 uur tot 14.45 uur 

Woensdag:  8.30 uur tot 12.30 uur 

Donderdag:  8.30 uur tot 14.45 uur 

Vrijdag:  8.30 uur tot 14.45 uur 

 

 

          Onderwijs is belangrijk 

         KOM OP TIJD! 

 

De Appelboom, heeft op woensdag geen les. Dit in verband met het aantal wettelijk 

verplichte lesuren. De Appelboom heeft t.o.v. onderstaande pauzes afwijkende tijden in 

verband met hun dagrooster. 

 

De schooltijden worden onderbroken door twee pauzes waarin de kinderen buiten spelen 

onder toezicht van teamleden. 

 

De kinderen kunnen rond 10.00 uur even wat eten of drinken. Het onderwijsprogramma 

wordt daarop aangepast door bijvoorbeeld werk af te maken of een filmpje op het 

digibord te bekijken. In de pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur spelen alle kinderen buiten. 

De middagpauze is van 12.15 uur tot 12.30 uur.  

Afhankelijk van het rooster eten de kinderen voor of na het buitenspelen. Dit gebeurt 

altijd in de eigen klas, samen met de leerkracht(en). 

 

 

2. Urenverantwoording 

 

De Appelboom werkt volgens een jaarrooster van minimaal 840 uur (waarbij een marge 

wordt aangehouden van één lesdag) en een weekrooster van 23 lesuren. Gedurende het 

schooljaar worden 6 studie-/administratiedagen ingepland voor het schoolteam, dit zijn 

vrije dagen voor de leerlingen. 

De laatste schooldag voor de Kerstvakantie (18-12-’20) en de zomervakantie (16-07-’21) 

wordt een vrije middag ingepland, vanaf 12.00 uur. 

 

 

Berekening 

  5,75 (1dag) 

 totaal 01-10-’20 t/m 30-09-‘21* 1201,75 

Herfstvakantie ma 19-10-’20 t/m vr 23-10-‘20 - 23 

Kerstvakantie ma 21-12-’20 t/m vr 01-01-‘21 - 46 

Voorjaarsvakantie ma 22-02-’21 t/m vr 26-02-‘21 - 23 

Goede vrijdag/Pasen vr 26-03-’21 t/m ma 29-03-‘21 -11,5 

meivakantie ma 26-04-’21 t/m vr 07-05-‘21 - 46 

Hemelvaartweekeinde do 13-05-’21 t/m vr 14-05-‘21 - 11,5 

Pinksterweekeinde ma 24-05-‘21 - 5,75 

Zomervakantie ma 19-07-’21 t/m vr 27-08-‘21 - 138 

 totaal vakanties - 304,75 

 netto   897,00 

 lesuren (840) + marge** (1 dag) - 845,75 

 marge/ruimte 51,25 
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*01-10-2020 t/m 30-09-2021 = 52 weken + 1 dag = 52 x 23 + 5,75 = 1201,75 lesuren 

** 1 lesdag als marge = 5,75 lesuren 

 

Invulling marge/ruimte 

 

Vrije middag voor de 

Kerstvakantie 

vr 18-12-’20 (vanaf 12.00 uur)   2,25 

Vrije middag voor de 

zomervakantie 

vr 16-07-’21 (vanaf 12.00 uur)   2,25 

6 studie-/administratiedagen 6 x 5,75  34,50 

     

 invulling totaal 39,00 

 marge totaal 12,25 

 

De andere groepen werken volgens een jaarrooster van minimaal 975 uur (waarbij een 

marge wordt aangehouden van twee lesdagen) en een weekrooster van 26,75 lesuren. 

Gedurende het schooljaar worden 6 studie-/administratiedagen ingepland voor het 

schoolteam, dit zijn vrije dagen voor de leerlingen. 
 

De laatste schooldag voor de Kerstvakantie (18-12-’20) en de zomervakantie (16-07-’21) 

wordt een vrije middag ingepland, vanaf 12.00 uur. 

 

Berekening 

 

*01-10-2020 t/m 30-09-2021 = 52 weken + 1 dag = 52 x 26,75 + 5,75 = 1396,75 

lesuren 

** 1 lesdag als marge = 5,75 lesuren 
 

Invulling marge/ruimte 
 

Vrije middag voor de Kerstvakantie vr 18-12-’20 (vanaf 12.00 uur) 2,25 

Vrije middag voor de 

zomervakantie 

vr 16-07-’21 (vanaf 12.00 uur) 2,25 

6 studie-/administratiedagen 6 x 5.75  34,50 

 invulling totaal 39,00 

 marge totaal 27,25 

 

  5,75/3,75 

 totaal 01-10-’20 t/m 30-09-‘21* 1396,75 

Herfstvakantie ma 19-10-’20 t/m vr 23-10-‘20 - 26,75 

Kerstvakantie ma 21-12-’20 t/m vr 01-01-‘21 - 53,5 

Voorjaarsvakantie ma 22-02-’21 t/m vr 26-02-‘21 - 26,75 

Goede vrijdag/Pasen vr 26-03-’21 t/m ma 29-03-‘21 -11,5 

meivakantie ma 26-04-’21 t/m vr 07-05-‘21 - 53,5 

Hemelvaartweekeinde do 13-05-’21 t/m vr 14-05-‘21 - 11,5 

Pinksterweekeinde ma 24-05-‘21 - 5,75 

Zomervakantie ma 19-07-’21 t/m vr 27-08-‘21 - 160,5 

 totaal vakanties - 349,75 

 Netto   1047 

 lesuren (975) + marge** (1 dag) - 980,75 

 marge/ruimte     66,25 
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3. De groepen, hun leerkrachten en onderwijsassistenten (OA) 

 

 

Sanne van Santen 

Mandy Jansen-Kleinendorst (OA)** 

(ma-di-do-vrij) 

De Appelboom 

Structuurgroep het jonge kind. 

 

José Osterhaus (ma-di-do-vrij) 

Sanne van Santen (woe) 

Tabitha van Puffelen (ma-di-do) (OA) 

De Knotwilg 

SBO/SBO zwaar 

Onderbouw 

 

Jeanet van Velthoven (ma-di-vrij 

Zilla van Zon (woe-do) 

Jacqueline Schalkwijk* (di-woe) (OA) 

De Eik 

SBO/SBO zwaar 

Middenbouw 

 

Zilla van Zon (ma-di) 

Maria Nieland-van Bohemen (woe-do-vrij) 

De Berk 

SBO/SBO zwaar 

Middenbouw 

  

Natasja Goedegebuur  (maa, din, woe) 

Myrte Verhoef (do-vrij) 

 

De Beuk 

SBO/SBO zwaar 

Middenbouw 

  

Karin Pubben (ma-di) 

Nynke Hartstra (woe, don, vrij) 

 

De Populier 

SBO/SBO zwaar 

Bovenbouw 

 

Marleen Gooshouwer (ma-di-wo) 

Esther de Bruin (don-vrij) 

 

 

De Hazelaar  

SBO/SBO zwaar 

Bovenbouw 

 

Martina van Dalsen (ma t/m vrij) 

 

De Linde  

SBO/SBO zwaar 

Bovenbouw 

 

Natascha Schenkhuizen (ma t/m vr) 

Amélie Nomen (di-woe-vrij)(OA) 

 

De Kastanje 

Auti-structuurgroep 

 

Germa Valkenburg  (ma-di-do) Groep 1 t/m 8  

vakleerkracht bewegingsonderwijs 

 

Esther de Bruin (ma-di) De Boomhut 

RT (extra hulp/ ondersteuning) 

groep 3 t/m 8  

 

 

*Dit schooljaar zal Jacqueline op maandag Rots en water –training aan verschillende 

groepen geven 

**Mandy gaat met zwangerschapsverlof en wordt vervangen door Nadine Hardeman. 

Mandy komt in januari terug op de donderdag en vrijdag 
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Overig personeel op De Rotonde 

 

Directeur Cindy de Rek (maandagochtend, donderdag en 

vrijdagochtend). Zij is ook directeur van (V)SO De Kleine 

Wereld en daarom niet altijd aanwezig. 

 

Locatiecoördinator  Melanie v/d Veer (ma-di-do en vrij)    

             

Zorgcoördinator  Gerda van Kuilenburg (wo-do) 

 

RT: Maria Nieland- Van Bohemen (di ochtend) /Esther de Bruin  

(ma, di)  

 

Orthopedagoog  Rianda Heintz-Smits (meestal op dinsdag aanwezig) 

 

Administratie   Jan Blokland (ma-di), wordt per 1-11 vervangen door 

Roelanda van Herwijnen. 

 

Logopedie   Spreektaal: Ilse de Wal 

 

Conciërge   Jelle Hanegraaf (ma t/m vr)   

 

 

4. Melding afwezigheid 

 

Indien uw kind ziek is of om andere redenen niet op school kan komen, verwachten wij 

van u een berichtje vóór 08.30 uur. Wij hoeven ons dan niet onnodig bezorgd te maken. 

U kunt ons dit melden met een telefoontje.  

Uiteraard kunt u bij gemaakte afspraken met bijvoorbeeld de tandarts of de dokter het 

bericht van afmelding al eerder doorgeven. 

 

Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij in ieder geval contact met u op. Wilt u zorgen 

dat de gegevens die wij van u hebben kloppen? Als uw telefoonnummer gewijzigd is geeft 

u dit dan s.v.p. door aan onze administratie. 

 

Bij ongeoorloofd schoolverzuim wordt de ambtenaar leerplicht ingelicht. 

 

 

5. Vakantierooster 2020 – 2021 en studiedagen 

Deze zijn terug te vinden op de website in de kalender! 

 

Start schooljaar 31-08-2020 

Herfstvakantie  19-10-2020 t/m 23-10-2020 

Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie  22-02-2021 t/m 26-02-2021 

Goede Vrijdag 26-03-2021 

2e Paasdag 29-03-2021 

Meivakantie 26-04-2021 t/m 07-05-2021 

Hemelvaart 13-05-2021 t/m 14-05-2021 

2e Pinksterdag  24-05-2021 

Zomervakantie 19-07-2021 t/m 27-08-2021 
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Studiedagen : 

Er zijn 6 studiedagen ingepland komend schooljaar. Een aantal data zijn nog niet bekend. 

 

Maandag     26-10-2020 administratiedag 

Vrijdag        12-02-2021 administratiedag 

Maandag     28-06-2021 administratiedag 

 November 2020 Teach 

 Maart 2021 Geef me de 5 

 Mei 2021 Fysiek ingrijpen  

 

 

6. Gymnastiektijden/ zwemmen 

Gymnastiek wordt gegeven door de vakleerkracht bewegingsonderwijs Germa 

Valkenburg. Na de gym moeten de kinderen van groep 3 t/m 8 verplicht douchen. Als 

uw kind niet kan douchen, moet daar een medische reden voor zijn. U dient dan een 

briefje van de dokter mee te geven naar school.  

 

Het douchen is afhankelijk van richtlijnen na de zomervakantie. 

 

 

 

Maandag  Dinsdag  Donderdag  

  9.15 - 

09.55 

De Berk  

 

09.15 - 

09.55 

De Knotwilg 

  

  09.55 - 

10.35 

De Beuk 09.55 - 

10.35 

De Eik 

  10.35 - 

11.15 

De Eik 10.35 - 

11.15 

De Beuk 

  11.15 -

11.55 

De Knotwilg 11.15 -

11.55 

De Berk 

12.35 - 

13.15 

De Linde 11.55 – 

12.35 

De Appelboom 11.55 – 

12.35 

De Kastanje 

13.15 – 

13.55 

De Populier 13.05- 

13.50 

De Kastanje 13.05 - 

13.50 

De Populier 

13.55 - 

14.35 

De Hazelaar 13.50-

14.35 

De Hazelaar 13.50-

14.35 

De Linde 

 

Geef uw kind passende kleding en schoenen mee voor de gymles. 

 

  

Zwemmen 
De groep De Eik heeft zwemmen op woensdagochtend in het Caribabad in Gorinchem. 

Omdat de gemeente deze lessen niet meer betaalt, en wij het als team belangrijk vinden 

dat alle kinderen kunnen zwemmen, betaalt De Rotonde de zwemlessen. Wellicht wordt er 

van u nog een bijdrage gevraagd. De kinderen gaan lopen met de leerkracht en de 

onderwijsassistent. 
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7. Culturele activiteiten & Sport * 

 

*voor alle activiteiten geldt dat de richtlijnen van het RIVM i.v.m. coronacrisis in 

acht worden genomen. Daarnaast gelden schooleigen afpraken. 

 

Toneel: 

Alle groepen verzorgen dit schooljaar een optreden op onze vrijdagse toneelmiddagen, 

“Het Pleintheater”. De kinderen genieten er enorm van. Heel hun ziel en zaligheid worden 

er in gelegd!  

 

Culturele voorstellingen 

Er zijn ook dit schooljaar culturele voorstellingen van bijv. de CCVJ voor de onder- en 

bovenbouw. Van de data wordt u op de hoogte gesteld. 

 

Koningsfeest 

Op 23 april 2021 organiseren de  samenwerkende scholen een gezamenlijke koningsdag. 

 

Schoolreis  

Alle groepen gaan op schoolreis. U wordt nog op de hoogte gebracht van de datum en de 

bestemming. Let op; als u vorig jaar heeft betaald, krijgt u dit jaar geen rekening.  

 

Diverse excursies, zoals een bezoek aan de kinderboerderij, Waardlanden en dergelijke. 

Hier wordt u van tevoren over geïnformeerd. 

 

Pleinfeest 

Een hoogtepunt, ieder jaar weer. Dit schooljaar op 16 juni 2021. Sport, spel en bijzondere 

attributen! Hier wordt u van tevoren over geïnformeerd. 

 

De Kinderboekenweek is dit jaar van 30 september t/m 11 oktober 2020. Het thema is 

“En toen?” We gaan dan terug in de tijd  

 

 

 

8. Rapporten 

 

De leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport mee 

(februari en juni), nadat ze uitgebreid getoetst zijn. U krijgt 

daarom ook twee keer per jaar een uitnodiging van ons om het 

rapport te bespreken. De data hiervoor staan verderop in de 

kalender. 

 

Tevens wordt u eind november uitgenodigd voor een 

oudergesprek. Het is de bedoeling dat de ouders en 

leerkrachten informatie met elkaar uitwisselen om uw kind zo 

goed mogelijk te kunnen begeleiden. Ook dient het OPP te 

worden ondertekend. Er komen ook weer twee kijkmomenten 

waarin uw eigen kind u de klas en werk(jes) laat zien. 

 

 

9. Arrangementen 

 

SBO De Rotonde biedt verschillende arrangementen aan. Een arrangement kan gezien 

worden als het onderwijsaanbod. We hebben de volgende arrangementen: Het jonge 

kind, SBO, SBO Zwaar en een arrangement auti-structuurgroep. 
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Daarnaast hebben wij ondersteuningsarrangementen: extra hulp voor leerlingen 

(remedial teacher, afgekort als RT in de boomhut; logopedie (Spreektaal), fysiotherapie 

(De Colvenier), Leesbegeleiding Speciaal, Rots en Water e.d.  

 

10. Communicatie met ouders 

 

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich aan de regels houdt van school. Als dit niet zo 

is nemen wij contact met u op en nemen wij passende maatregelen.  

Wij vinden het prettig om één lijn te kunnen trekken met ouders, dat is belangrijk voor de 

kinderen.  

 

De regel “mobieltjes, tablets, geluidsboxen, muziekapparaten etc.  bij leerkracht 

inleveren” is voor alle kinderen van toepassing. Tevens mag dit niet op het schoolplein 

gebruikt worden.  De leerkracht  bewaart de eigendommen van de leerlingen in een 

afsluitbare kast. Bij het verlaten van de school krijgen de leerlingen hun eigendommen 

weer terug. Over de schoolregels is geen discussie mogelijk. Wij rekenen op uw begrip en 

medewerking en gaan er vanuit dat u onze regels onderschrijft. 

 

Onze basiswaarden zijn: 

1. Zorg voor jezelf 

2. Zorg voor de ander 

3. Zorg voor je omgeving 

 

Onze basisregels zijn gebaseerd op respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. 

Daarnaast hebben we regels voor de school en regels voor de gangen e.d. 

 

In deze jaargids staan de belangrijke gegevens vermeld. Kijk ook regelmatig op de 

website! 

 

De schoolgids bevat belangrijke informatie over de school. Bijvoorbeeld de visie van het 

team, de doelen die we willen bereiken en hoe de zorgstructuur van de school eruit ziet. 

De gids staat op de website. 

 

U ontvangt één keer in de twee maanden van ons een bulletin, het zogenaamde Rondje 

Rotonde (voor de vakanties). Hierin staan algemene zaken en actuele informatie over 

het verloop van onze activiteiten in de groep. Ook kunnen er nieuwe data instaan of 

geven we aan dat een datum wordt verschoven. Heeft u zelf een leuke bijdrage, dan is 

die ook zéér welkom, graag per mail!  

 

U ontvangt maandelijks een nieuwsbrief. Wij streven ernaar deze op de dinsdag mee te 

geven. Dit kan echter ook wel eens later plaatsvinden, bijvoorbeeld in het kader van een 

activiteit. Cindy de Rek en Jan Blokland maken de nieuwsbrief; als u wilt meehelpen 

horen wij dat graag. U kunt hen altijd benaderen als u iets in de nieuwsbrief wilt laten 

zetten. 

 

Wij gebruiken de ouderapp PARRO sinds vorig jaar. Wij gaan hiermee door. 

 

Tenslotte kunt u nog een herinneringsbrief of een korte brief met een mededeling 

ontvangen. Deze drukken wij meestal af op gekleurd papier. Hierbij kan het gaan om u 

eraan te herinneren dat er een evenement plaatsvindt.  

 

Afspraak maken 

Als u met de leerkrachten, zorgcoördinator , de orthopedagoog of directeur eens rustig 

over uw kind(eren) wilt praten, kunt u telefonisch een afspraak maken. 
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Oudervereniging 

De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders en teamleden die allerlei 

festiviteiten voor uw kind rond de school organiseren.  

 

Medezeggenschapsraad 

De M.R. bestaat naast de personeelsleden, José van Basten en Sanne van Santen uit twee 

ouders, dhr. Veens en dhr. Sijbers. De medezeggenschapsraad zal zich ook komend 

schooljaar bezig houden met het beleid en bovenschoolse zaken.  

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. De data komen ook in de 

nieuwsbrief/ het Rondje Rotonde te staan. U bent dus altijd welkom! 

 

Ons schoolbestuur 

Onze school hoort samen met zeven andere scholen voor speciaal onderwijs bij het 

bestuur van de Stichting Specialisten in Passend Onderwijs (SPON).  

 

Stichting SPON 

Postbus 1024 

3360 BA Sliedrecht 

Website: www.spon.nl 

 

 

10. Ouderbijdrage 

 

In overleg met de oudervereniging en de medezeggenschapsraad is besloten de 

ouderbijdrage, te weten € 20,-, in het komende schooljaar te handhaven. Wij vragen u 

echter het bedrag nog niet over te maken i.v.m. een nieuw rekeningnummer. In oktober 

krijgt u hierover een bericht van ons.  

De bijdrage aan het schoolfonds wordt gebruikt voor festiviteiten als Sinterklaas, Kerst, 

Pasen, Zomerfeest en dergelijke.  

Het schoolreisje van de Appelboom kost u € 15,-. Het bedrag voor het schoolreisje voor 

de kinderen uit de overige groepen is € 30,- gebleven. Over de bestemming krijgt u nog 

bericht; we zoeken voor dit jaar wederom een leuke bestemming uit.  

 

Het schoolreisgeld willen wij graag voor 1 april 2021 ontvangen. Veel ouders hebben vorig 

jaar al betaald; alleen nieuwe ouders en ouders die nog niet hadden betaald krijgen een 

factuur. De bijdrage kunt u desgewenst, verdeeld over het hele schooljaar betalen. De 

brief volgt! 

 

Wij wensen iedereen een LEERZAAM, GEWELDIG ÉN FIJN schooljaar 2020-2021 

toe met veel kansen en mogelijkheden! 

 

 
 

Het team van De Rotonde 

 

 

 

 

http://www.spon.nl/


12  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


