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A
AGRESSIE
Als school gaan we respectvol en professi-
oneel met uw kind om. We verwachten van 
de ouder en kinderen eveneens een res-
pectvolle houding.

ARBO-OMSTANDIGHEDEN
We werken op de Clipper volgens de voor-
geschreven arbonormen en richtlijnen zoals 
aangegeven door onder andere de brand-
weer. Deze bezoekt ons regelmatig om 
ervoor te zorgen dat alles in orde is.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENS-
BESCHERMING (AVG)
Bij de verwerking van persoonsgegevens 
houden wij ons aan de Algemene Ver-
ordening Gegevensbescherming. Op de 
verwerkingen van persoonsgegevens is de 
privacyverklaring van ons schoolbestuur, 
stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onder-
wijs Rotterdam) van toepassing. Deze is te 
raadplegen via de website: www.stichting-
boor.nl en op de website van onze school. 

B
BEGAAFDE KINDEREN
Als uw kind extra goed kan leren, krijgt hij 
speciale aandacht op de Clipper. Door 
onze individuele aanpak wordt elke leer-
ling uitgedaagd om op zijn eigen niveau te 
presteren. Extra materiaal en leerstof zijn in 
alle groepen aanwezig.

BOOR
Onze school is onderdeel van Stichting 
BOOR. Deze stichting verzorgt onder ande-
re het openbaar basisonderwijs in Rotter-
dam en omstreken. In totaal zijn er ruim 75 
scholen bij de stichting aangesloten. Meer 
informatie is te vinden op www.stichting-
boor.nl. 

BREDE SCHOOL
De Clipper organiseert, in samenwerking 
met basisschool de Pijler, de brede school 
Kop van Zuid. Dit is een naschools activi-
teitenprogramma naar aanleiding van het 
plan ‘Leren loont’. De activiteiten zijn voor-

al gericht op het verbreden van de regulie-
re lessen van het onderwijs in een informele 
sfeer. Deze verbreding uit zich in specifieke 
vrijetijdsactiviteiten voor kinderen. Via deze 
activiteiten vindt er een verdieping plaats 
in de kerndoelen van het onderwijs binnen 
een kader van sport, voeding, cultuur, soci-
aal emotionele en cognitieve ontwikkeling. 
De huidige samenstelling van het program-
ma is nu verdeeld in drie hoofdthema’s: 
rekenen, taal en oriëntatie op jezelf & de 
wereld. 

Er zijn altijd twee activiteiten van anderhalf 
uur aan elkaar gekoppeld. Dit betekent dat 
als een kind meedoet aan de brede school, 
het kind drie uur per week na schooltijd 
mee doet aan de naschoolse activiteiten 
(op deze voorwaarde is de gemeentelijke 
subsidie toegekend). Dit is verdeeld over 
twee dagen per week van anderhalf uur 
per keer. 

Het brede schooljaar bestaat uit twee 
verschillende blokken verdeeld over het 
schooljaar. Het eerste blok start omstreeks 
het begin van het schooljaar en eindigt 
ergens rond de kerstperiode. Blok twee 
begint na de kerstvakantie en eindigt 
omstreeks juni. Een blok bestaat meestal 
uit een reeks van 15/20 lessen.  Deze acti-
viteiten zijn gratis voor de kinderen en hun 
ouders. Meer informatie vind je op onze 
website: www.declipper.nl.  
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C
CLIPPER
De naam van onze school ‘de Clipper’ is 
gebaseerd op een boot. Een mooi syno-
niem voor een vooruitstrevende school. 
Met de Clipper varen we samen volle vaart 
vooruit, met wind in de zeilen. 

D
DIGITAAL LEERMATERIAAL
De school maakt gebruik van digitaal 
leermateriaal. De leveranciers van die leer-
materialen ontvangen een beperkt aantal 
leerlinggegevens. Ons schoolbestuur heeft 
met leveranciers van onze school strikte 
afspraken gemaakt over het gebruik van 
persoonsgegevens, zodat misbruik wordt 
voorkomen. Leerlinginformatie wordt 
alleen gedeeld met andere organisaties 
als ouders daar toestemming voor geven, 
tenzij die uitwisseling verplicht is volgens 
de wet. 

E
EXCURSIES
Met hulp van het schoolfonds gaan de kin-
deren naar een theatervoorstelling, kinder-
boerderij, dierentuin of museum. Eén keer 
per jaar gaan de groepen t/m 6 op school-
reis. Voor de werkweek in de bovenbouw 
(groep 7/8) vragen we een extra bijdrage 
van € 80,-. 

F
FIETSEN
Er is een fietsenstalling waar leerlingen hun 
fietsen kunnen stallen. Deze zijn niet toege-
staan op het schoolplein. De school is niet 
aansprakelijk voor beschadiging of verlies.

FOTOGRAAF
Ieder jaar komt er een schoolfotograaf 
langs. Er worden dan groepsfoto’s en indivi-
duele foto’s van uw kind gemaakt. Natuur-
lijk bent u niet verplicht om deze foto’s aan 
te schaffen. Als het tijd is voor de schoolfo-
tograaf krijgt u schriftelijk bericht, ook kunt 

u de datum terugvinden in de schoolkalen-
der, nieuwsbrief en op de website. 

FOTOGRAFIE
Voor het gebruik van foto’s en video-op-
names van leerlingen vragen wij aan het 
begin van het schooljaar uw toestemming. 
Ouders mogen altijd besluiten om deze 
toestemming niet te geven of om eerder 
gegeven toestemming in te trekken. Voor 
vragen over het gebruik van foto’s en vi-
deo’s kunt u terecht bij de schooldirectie.

G
GYMNASTIEK
In de kleuterklassen staat bewegingsonder-
wijs dagelijks op het rooster. Dit kan zijn 
in de vorm van binnen in het speello-
kaal of buiten op het kleuterplein. 
In de overige bouwen krijgen de 
kinderen één of twee keer per 
week een gymles.
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Studiedagen 2019 2020

maandag 16 september 2019 maandag 6 januari 2020

vrijdag 4 oktober 2019 woensdag 19 t/m 21 februari 2020

donderdag 19 december 2019
(‘s middags) donderdag 9 april 2020

woensdag 24 t/m vrijdag 26 juni 2020

donderdag 16 juli 2020 (‘s middags)

vrijdag 17 juli 2020

Roostervrije dag donderdag 5 december 2019 
(‘s middags)

vrijdag 20 december 2019

H
HUISWERK
Vanaf groep 4 wordt een start gemaakt 
met het geven van huiswerk. Kijk samen 
met uw kind eens naar het huiswerk, dit 
vinden veel kinderen prettig. Voor vragen 
over het huiswerk kunt u terecht bij de leer-
kracht. 

J
JAARAGENDA
Vakanties zijn te vinden onder de V.
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K
KLEDING EN SIERADEN
De leerlingen dragen in de klas geen 
schoenen. Ze kunnen dan door u meege-
geven pantoffels, slippers of dikke sokken 
aan. De school is niet aansprakelijk voor 
door de leerlingen meegenomen en zoek-
geraakte spullen. Wij vragen u dan ook 
geen dure kleding, sieraden of dergelijken 
mee te geven.  

KLACHTENREGELING
Heeft u een klacht? U bent welkom om 
deze met ons te bespreken. Er kan ook een 
officiële klacht worden ingediend via www.
boorbestuur.nl/klachtenregeling. 

KERSTMAALTIJD
De kerstmaaltijd vindt vlak voor de kerst-
vakantie plaats. De kinderen eten dan met 
hun juf en meester ’s avonds gezellig op 
school. Het eten wordt vaak door de ou-
ders bereid. 

KINDEROPVANG
Wij werken samen met kinderopvang 
Bimbola. Hier kunt u terecht voor dagop-
vang, voorschoolse opvang, buitenschoolse 
opvang en vakantieopvang.

Contactgegevens: 
Bimbola 
Eendrachtsstraat 151
3012 XK Rotterdam

Tel: 010-2132027
info@bimbola.nl

L
LEERKRACHTEN
Onze leerkrachten beschikken over de 
kennis en vaardigheden om kinderen goed 
te kunnen volgen in hun ontwikkeling. 
Hiervoor volgden zij een speciale Montes-
sori-opleiding. Dit is een opleiding na of 
naast de basisstudie aan de Pedagogisch 
Academie voor het Basisonderwijs (PABO). 
Elk schooljaar vindt er nascholing plaats 
op team- en individueel niveau. 

LANGER IN DE KLEUTERKLAS
De leerkrachten voeren regelmatig ge-
sprekken over de voortgang van uw kind. 
We kijken hoe het gaat op school en of 
de ontwikkeling goed verloopt. Zo kunnen 
we op tijd een achterstand of voorsprong 
herkennen. Soms kiezen we ervoor dat 
kinderen langer dan twee jaar in een kleu-
tergroep zitten. Dat is afhankelijk van hun 
ontwikkeling. Voor kleuters die in oktober, 
november of december op school star-
ten is een apart protocol. Meer informatie 
hierover staat in het schoolzorgplan op de 
website. 

LENTEKRIEBELWEEK
De Week van de Lentekriebels is een 
nationale projectweek waarbij in het ba-
sisonderwijs een week lang relationele en 
seksuele voorlichting gegeven wordt. Elk 
jaar staat er een ander thema centraal. Het 
doel hiervan is om kinderen de juiste infor-
matie en vaardigheden mee te geven voor 
een gezond seksuele ontwikkeling, die past 
bij hun leeftijd en belevingswereld. 
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M
MEDICIJNVERSTREKKING
Leerkrachten mogen geen medicijnen ver-
strekken aan kinderen. Dit geldt ook voor 
paracetamol of aspirine. Heeft u kind wel 
medicijnen nodig onder schooltijd? Dan 
dient u vooraf een verklaring in te vullen. 
Medicijnen mogen niet in de klas aanwezig 
zijn. 

MOBIELE TELEFOONS
Indien een leerling een mobiele telefoon 
mee naar school neemt, ligt de verant-
woordelijkheid hiervoor bij de leerling. De 
school is niet aansprakelijk voor schade of 
verlies. Mobiele telefoons mogen op school 
niet aan staan. De school is zelf altijd tele-
fonisch bereikbaar en als het nodig is, kan 
uw kind altijd via de schooltelefoon contact 
met u opnemen. 

N
NASCHOOLSE OPVANG
Onder deskundige begeleiding worden de 
leerlingen na schooltijd opgevangen bij 
kinderopvang Bimbola.

Contactgegevens: 
Bimbola 
Eendrachtsstraat 151
3012 XK Rotterdam

Tel: 010-2132027
info@bimbola.nl 

O
OVERBLIJVEN
Vanaf dit schooljaar zal de invulling van de 
overblijf/tussenschoolse opvang (TSO) ver-
anderen. Met instemming van de MR ziet 
de TSO er voortaan zo uit:

- De pauze duurt voor alle kinderen van 
12.00 – 13.00 uur. 

- Alle kinderen die gebruik maken van de 
TSO blijven een half uur in de klas, om te 
lunchen met hun leerkracht. Het andere 
half uur spelen ze, onder toezicht van de 
pleinwacht, buiten.

- De onderbouw maakt gebruik van het 
binnenplein. Om het half uur wordt er 
gewisseld, waardoor er maximaal drie on-
derbouwgroepen buiten zijn. De midden-, 
tussen- en bovenbouw spelen in het parkje 
aan de achterkant van de school. Er wordt 
ook hier elk half uur geruild, waardoor er 
maximaal vijf klassen tegelijkertijd buiten 
zijn. Zo willen we rust en veiligheid terug-
brengen gedurende de pauze. 

- De middaglessen starten voor alle kin-
deren van de school, ook als ze naar huis 
gaan, om 13.00 uur. De eindtijd blijft 15.15 
uur (met uitzondering van de woensdag). 

- De kosten voor de TSO zijn verlaagd van 
€240,- per kind per jaar naar €200,- per 
kind per jaar. 

Voor meer informatie of inschrijving, kunt u 
contact opnemen via overblijf@declipper.
nl. 

 
OUDERBIJDRAGE
Het basisonderwijs is gratis in Nederland. 
Toch is er de mogelijkheid om als ouder 
een vrijwillige bijdrage van 50 euro te le-
veren aan onze school. Ouders ontvangen 
een mail met daarin een verzoek het geld 
te storten via Ideal of overboeking op reke-
ning NL11RABO 0118938444 t.n.v. schoolf-
onds De Clipper onder vermelding van de 
naam van het kind en de klas.

Dit geld gebruiken we voor het organiseren 
van leuke activiteiten voor de kinderen. 
Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, de 
kerstmaaltijd, sportdag of het schoolreis-
je. Natuurlijk wordt dit geld goed beheerd 
door de school; er wordt een begroting 
opgesteld die zorgvuldig wordt nageleefd.  
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P
PAUZEHAP
Op de Clipper gaan we er vanuit dat alle 
kinderen ’s morgens vóór schooltijd ont-
bijten. Een goed ontbijt zorgt voor genoeg 
energie om te kunnen leren. In de ochtend, 
zo rond 10:00 uur, is er tijd voor de pauze-
hap. Het liefst eten we dan fruit of groente. 

PESTPROTOCOL
Op de Clipper willen we dat iedereen zich 
veilig voelt. Dit geldt natuurlijk voor onze 
kinderen, maar ook voor ouders en leer-
krachten. Wij accepteren geen pestgedrag. 
Er is een pestprotocol op school. Dit kunt 
u opvragen. Hierin staat beschreven hoe u 
pesten kunt herkennen, wat de mogelijke 
signalen bij uw kind kunnen zijn en wat we 
kunnen doen als er vermoeden van pesten 
is.

PRIVACY VAN DE KINDEREN
Op de Clipper wordt zorgvuldig omgegaan 
met de privacy van onze leerlingen. We 
verzamelen persoonsgegevens die nodig 
zijn om het onderwijs te kunnen geven, 
onze leerlingen te begeleiden en voor de 
administratie van de school. Het vastleg-
gen en gebruik van deze persoonsgegevens 
is beperkt tot informatie die strikt nood-
zakelijk is voor het onderwijs. De gegevens 
worden beveiligd opgeslagen en de toe-
gang daartoe is beperkt. Bij de verwerking 
van persoonsgegevens houden wij ons aan 
de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG).

R
ROOKVERBOD
In het schoolgebouw is het verboden om te 
roken.

S
SCHOOLADVIES
Op de Clipper krijgen alle leerlingen aan 
het einde van groep 7 een voorlopig ad-
vies. Voor het voorlopig advies kijken we 
naar het leerlingvolgsysteem, maar ook 
naar hoe de leerling het doet in de klas. 
Medio groep 8 krijgen de leerlingen een 
definitief advies. Het definitieve advies van 
de basisschool is bindend. Na de Centra-
le Eindtoets, heroverweegt de school het 
advies van de leerlingen die de Centrale 
Eindtoets beter hebben gemaakt dan het 
definitieve advies en stellen  dan eventueel 
het advies bij. Het definitieve advies kan 
alleen omhoog worden bijgesteld.

Voor de overgang PO-VO volgt de Clipper 
de Rotterdamse plaatsingswijzer.
https://fokor.nl/programmas
 
Hieronder vindt u een grafiek waarop u 
kunt zien naar welke niveaus de leerlingen 
dit jaar uitstromen.

EINDADVIES 2018-2019
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SCHOOLARTS
De schoolarts is aan de Clipper verbonden 
via het schoolmaatschappelijk werk (SMW). 

Contactgegevens schoolarts
Farida Walli
f.walli@cjgrijnmond.nl

SCHOOLTANDARTS
Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om 
de schooltandarts te bezoeken. De kinde-
ren worden onder schooltijd met een busje 
gehaald en gebracht naar Sanakids. U kunt 
zich hiervoor inschrijven via de schoolad-
ministratie. 

SCHOOLVERPLEEGKUNDIGE
Als uw kind een oproep krijgt voor een 
geneeskundig onderzoek gebeurt dit bij 
onze schoolverpleegkundige, mevrouw S. 
Renardus. 

Contactgegevens schoolverpleegkundige:
Sabrina Renardus
Centrum voor Jeugd en Gezin Feijenoord
Werkdagen: di/wo/do/vr

s.renardus@cjgrijnmond.nl
Tel: 010-4444606 (receptie)
Mob: 06- 46164265

SCHOOLTIJDEN
De deuren gaan 15 minuten voordat de les-
sen beginnen open: om 8.15 ‘s ochtends.

De lessen beginnen om 8.30 uur en om 
13.00 uur. Alle groepen hebben dezelfde 
lestijden. Dat ziet er in een week tijd als 
volgt uit: 

ochtend middag
Maandag 8.30 - 12.00 13.00 - 15.15
Dinsdag 8.30 - 12.00 13.00 - 15.15
Woensdag 8.30 - 12.00
Donderdag 8.30 - 12.00 13.00 - 15.15
Vrijdag 8.30 - 12.00 13.00 - 15.15

SNOEPBELEID
Er wordt niet gesnoept onder schooltijd. 
Tijdens de pauze geven wij de voorkeur aan 
fruit, melkproducten of vruchtensap. Een 
verjaardag vieren we ook graag met ge-
zonde producten, ook voor de leerkracht. 

T
TEAM VAN DE CLIPPER

Onderbouw
O1   Ellen Kuilema
O1   Sewita Bhoelai
O2  Fanny Siffels-Tippens 
O2  Leonie de Bruine
O3  Gaby van Offeren
O3  Hanneke van Eck
O4  Sascha van Moorsel
O4  Sewita Bhoelai
O5  Netty den Otter 
O5  Leonie de Bruine 

Middenbouw 
M1   Sheila Nandkoemar
M1   Leonie de Bruine
M2  Raiza Razeb-Sekh
M3  Dilman Hussein 
M3  Leonie de Bruine
M3  Jacinta Mom 
M4  Eliza Malagon-Madrugo
M4  Nardi Hazekamp

Tussenbouw
T1   Nandi Mahn-de Monte
T1   Marije Meijer 
T2   Ellen Nelemans
T2   Gaby van Offeren  
T3   Ilse Ouwendijk

Bovenbouw
B1   Silvia Voorspuij
B2   Titia Karamat-Ali
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Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Kerstvakantie 20 december 2019 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 1 maart 2020

Goede vrijdag 10 april 2020

2e Paasdag 13 april 2020

Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 24 mei 2020

2e Pinksterdag 1 juni 2020

Zomervakantie 18 juli 2020 30 juli 2020

 V
VAKANTIES
Bekijk hieronder alle schoolvakantie voor 
het schooljaar 2018-2019

VERLOF BUITEN SCHOOLVAKANTIES
Uw kind een dag vrij geven voor een hu-
welijk, begrafenis of een jubileum is geen 
probleem. We verwachten in dit geval 
een schriftelijke verklaring die ingeleverd 
kan worden bij de leerkracht. Dit is no-
dig zodat wij de afwezigheid van uw kind 
kunnen verantwoorden bij de inspectie of 
leerplichtambtenaar. U kunt voor dergelijk 
verlof maximaal 10 schooldagen per jaar 
opnemen.  

W
WIJKMUZIEKSCHOOL
Leerlingen van groep 5,6 en 7 kunnen na 
schooltijd voor muziekles kiezen. De lessen 
worden verzorgd door leerkrachten van de 
SKVR, in groepjes van ongeveer 6 kinderen. 
Ook is er de mogelijkheid om lid te wor-
den van het popkoor. Deelnemen aan de 
wijkmuziekschool kost € 50,- per jaar. Meer 
informatie kun je vinden op www.skvr.nl/
wijkmuziekschool. 

WEBSITE
Op onze website kunt u diverse protocol-
len en meer algemene informatie over de 
Clipper terugvinden. Neem gerust een kijkje 
op www.declipper.nl. 

Z
ZIEKMELDEN
Als uw kind ziek is, dient u voor schooltijd 
aan ons door te geven. Dit kan telefonisch, 
via de website of de schoolapp. Wij regis-
treren dan alle absente leerlingen. Wordt 
uw kind niet lekker als hij al op school is? 
Dan nemen wij contact op met de ouders/
verzorgers van het kind en mag u de leer-
ling komen ophalen. 

ZIEKE LEERKRACHTEN
Ook een leerkracht kan ziek worden. In 
dit geval komt er een meester of juf voor 
de groep die geen eigen klas heeft. Als er 
meerdere leerkrachten ziek zijn, wordt een 
klas soms verdeeld. In principe worden de 
kinderen niet naar huis gestuurd. 

ZWEMLES
De groepen 5 en 6 gaan elke week op 
vrijdag naar het zwembad in de Afrikaan-
derwijk. Daar krijgen ze zwemles en kunnen 
via school zwemdiploma’s A, B en C halen.



Laan op Zuid 1362
3071 AC Rotterdam
 010 4850642
 info@declipper.nl
 www.declipper.nl


