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Beste ouders/verzorgers,

Deze info- wijzer geeft u alle praktische informatie voor het schooljaar 2020-2021.
Onderwijsinhoudelijke informatie kunt u vinden in de schoolgids op onze website.
Actuele informatie is te vinden op ons ouderportaal: Mijn School. Wij geven er de voorkeur aan om
onze informatie digitaal te verspreiden. Daarnaast ontvangt u vijf maal per jaar een nieuwsbrief op
papier.
De schoolgids, de info-wijzer en actuele informatie zijn te vinden op onze website:
www.pendinghe.nl

Wij wensen uw kind(eren) en u een fijn schooljaar!

Mede namens,
Ouderraad, medezeggenschapsraad
en leerkrachten van basisschool de
Pendinghe

Monique Inja
Directeur
m.e.inja@o2g2.nl
Nienke Pols
Locatieleider
n.pols@o2g2.nl
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1 Algemene gegevens van de school
Basisschool de Pendinghe is een openbare basisschool en valt
onder het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Groningen.
Zie ook www.o2g2.nl. Onze school is gevestigd in de Vensterschool
op het bovenstaande adres.
Openbare basisschool De Pendinghe
Eikenlaan 288/7
9741 EW Groningen
Telefoon: 050 – 3210448
Website: www.pendinghe.nl
E-mailadres: info@pendinghe.o2g2.nl

2 Aanmelden basisschool De Pendinghe
Basisschool De Pendinghe is in de eerste plaats een buurtschool. Woont u in de directe omgeving van
de school en is uw kind drie jaar, dan kunt u ons bellen of mailen om een afspraak te maken met onze
brugfunctionaris Sharon Lawson. Sharon zal een afspraak met u maken voor een
kennismakingsgesprek en een rondleiding. Na de rondleiding ontvangt u een inschrijfformulier welke u
samen met Sharon invult. Behalve het inschrijfformulier heeft de school ook een kopie nodig van een
officieel document waar het BSN-nummer van uw kind op staat, bijvoorbeeld een zorgpas, een ID-kaart
of een paspoort.
Directeur

Monique Inja

m.e.inja@o2g2.nl

Locatieleider

Nienke Pols

n.pols@o2g2.nl

Intern begeleider

Wim van Ewijk
Jackelien Aarts
Sharon Lawson
Geanique Hazenberg

w.van.ewijk@o2g2.nl
j.h.aarts@o2g2.nl
s.e.lawson@o2g2.nl
g.m.hazenberg@o2g2.nl

Brugfunctionaris

Interne begeleiding
Wim van Ewijk en Jackelien Aarts zijn de intern begeleiders voor alle groepen. Meer informatie over de
ondersteuning voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte kunt u vinden in de schoolgids
en in ons School Ondersteuningsprofiel (SOP).

Brugfunctionaris
Sharon Lawson en Geanique Hazenberg zijn de brugfunctionaris op onze school. Zij vormen een brug
tussen ouders/verzorgers-kind-school-wijk.
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3 Schooltijden
Op basisschool De Pendinghe wordt gewerkt met een continurooster. Dit betekent dat leerlingen
dagelijks van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan. Vanaf 08.20 uur staan
de deuren open en bent u van harte welkom in de school. Voor die tijd kunt u buiten op
het plein wachten.

8.20 uur: Leerlingen mogen naar de groep
8.25 uur: Eerste bel, leerlingen gaan naar de groep
8.30 uur: Tweede bel, leerlingen zijn in de groep; de lessen beginnen

Op de Pendinghe gebruiken we onze tijd goed

Voor de leerkracht en de andere kinderen is het erg storend als er na de tweede bel nog kinderen
binnendruppelen. Wilt u er daarom voor zorgen dat uw kind op tijd in de klas is? Als uw kind te laat is,
krijgt u een mail van de school, bij drie keer te laat krijgt u een waarschuwing d.m.v. een brief, bij zes
keer te laat wordt de leerplicht- ambtenaar ingeschakeld. Het is in uw belang en in het belang van de
kinderen dat ze op tijd zijn. Onze leerplichtambtenaar is:
Sharida Tetehuka
Tel: 06-13039300
Email: Sharida.Tetehuka@groningen.nl
Werkdagen: maandag t/m donderdag
Postadres: Postbus 30026, 9700 RM Groningen
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4 Ziekte/verlof leerkrachten
Soms zijn leerkrachten voor kortere of langere tijd ziek of hebben verlof. We doen dan ons best een
invaller te vinden die bij onze school past. Dit lukt jammer genoeg niet altijd. In noodgevallen kunnen
de leerlingen verdeeld worden over andere groepen. In het uiterste geval kan het zo zijn dat een klas
naar huis wordt gestuurd, wij zullen u hiervan telefonisch op de hoogte brengen. We vragen om uw
begrip in bovenstaande situatie.

5 Vakantie & Margedagen
5.1 Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Zomervakantie:

4 juli t/m 16 augustus 2020

Gronings ontzet:

28 augustus 2020

Herfstvakantie:

10 oktober t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie:

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie:

20 februari t/m 28 februari 2021

Goede vrijdag:

2 april 2021- GEWONE SCHOOLDAG

2e paasdag:

5 april 2021

Meivakantie:

24 april t/m 9 mei 2021

Hemelvaart:

13 en 14 mei 2021

2e pinksterdag:

24 mei 2021

Zomervakantie:

10 juli t/m 22 augustus 2021
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5.2 Margedagen
Iedere school beschikt over marge-uren, dit zijn uren die boven het wettelijk vastgestelde
minimum aantal uren gemaakt worden. Het team gebruikt deze uren met name voor scholing.
Alle leerlingen zijn op margedagen vrij.
Maandag 31 augustus (groep 1 t/m 7, groep 8 gaat op schoolkamp)
Donderdag 3 september (alleen groep 8)
Donderdag 1 oktober
Woensdag 11 november
Vrijdag 12 februari
Dinsdag 6 april
Vrijdag 28 mei
De SKSG is op de hoogte van de margedagen van onze school. U kunt bij hen informatie krijgen over
de aansluiting van de opvangmogelijkheden.

5.3 Verlof
Er mag in principe niet buiten de schoolvakanties op vakantie worden gegaan. Voor extra vrije dagen
dient verlof te worden aangevraagd. Bij onze conciërge Eddie Janssen kunt u een verlofformulier
ophalen. Dit formulier levert u in bij de leerkracht van uw kind. De leerkracht zorgt dat het formulier
bij de directie komt. Het verlof moet worden goedgekeurd door de directie.
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5.4 Informatieochtenden
In het nieuwe schooljaar wordt er voor iedere groep een informatieochtend
georganiseerd waarop de ouders/verzorgers worden voorgelicht over de werkwijze, aanpak, leerstof in de groep.
Unit
Unit 1
Unit 2
Unit 3

Datum
dinsdag 15 september 2020
woensdag 16 september 2020
donderdag 17 september 2020

5.5 Overige belangrijke data
Kamp groep 8

Kerstmaaltijd

Podium

Schoolreisjes
groepen 1 t/m 7
Musical groep 8
Wisseluurtje
groepen & laatste
schooldag groep 8
Laatste
schooldag/meester
en juffendag

31 augustus
t/m 2
september
17 december

27 november
9 oktober
12 maart
6 april
11 mei
24 juni
1 juli
7 juli

8 juli

Van 31 augustus t/m 2 september gaat groep 8 op
schoolreis naar de Hullen in Roden
Op donderdag 17 december zijn de leerlingen om 12.00 uur
vrij. Ze worden dan weer om 17.30 uur op school verwacht
om samen met hun eigen groep de kerstmaaltijd te
nuttigen. Elke leerling neemt een lekkernij voor ongeveer 8
leerlingen mee van huis. De kerstmaaltijd is om 18.30 uur
afgelopen
U hoort van de leerkracht op welk moment uw kind op het
podium staat. Het is leuk als u komt kijken.

Groepen 1 t/m 5
Groepen 6 en 7
Op donderdag 1 juli is de eindmusical van groep 8, hierbij
nemen we afscheid van de leerlingen.
Van 09.00 uur tot 10.00 uur maken de leerlingen kennis van
de nieuwe leerkracht.
In de middag zwaaien we met de hele school groep 8 uit.
Op donderdag 8 juli is de laatste schooldag. Het is dan
tevens de dag dat alle meesters en juffen hun verjaardag
vieren. Deze dag wordt feestelijk gevierd.
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6 Groepsbezetting
Unit 1
Lettermonsters
Boekenwurmen
Woordrupsen
Leesbeesten
Groep 2/3
Groep 3
Unit 2
Groep 4a
Groep 4b
Groep 5a
Groep 5b
Unit 3
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8
NT2

Leerkracht
Tjerkje Miedema
Femke Schiere
Jesse Klapwijk
Miranda de Jong
Boukje Balk
Bonnie Huizenga
Tjerkje Miedema
Carla Jonkman
Leonie van Santen
Niels Leugs
Theresia Korenbrander
Leerkracht
Diana Gjaltema
Jan Huizinga
Petra Gubbels
Britte Dirks
Jan Huizinga
Jorine de Jonge
Geanique Hazenberg
Leerkracht
Manon Jellinek
Sanne Reuten
Miranda Ruyg
Annet Baard
Melissa Sietsma
Femke Schiere
Simone Kattenbeld

Werkdag
ma, di, do, vr
wo
hele week
ma, di, do, vr
do
ma, di, wo, do
vr
ma, di
wo, do, vr
ma, di, wo
do, vr
Werkdag
hele week
ma, di
wo, do, vr
ma, di, wo
do, vr
ma, di, wo, do
vr
werkdag
hele week
hele week
hele week
hele week
Hele week
ma, di
wo, do, vr

Bereikbaar via:
t.miedema@o2g2.nl
f.schiere@o2g2.nl
j.l.klapwijk@o2g2.nl
m.m.m.de.jong@o2g2.nl
b.m.balk@o2g2.nl
b.huizenga@o2g2.nl
t.miedema@o2g2.nl
c.jonkman@o2g2.nl
l.van.santen@o2g2.nl
n.d.leugs@o2g2.nl
t.r.korenbrander@o2g2.nl
Bereikbaar via:
d.m.j.gjaltema@o2g2.nl
j.huizinga@o2g2.nl
p.gubbels@o2g2.nl
b.e.dirks@o2g2.nl
j.huizinga@o2g2.nl
j.l.de.jonge@o2g2.nl
g.m.hazenberg@o2g2.nl
Bereikbaar via:
m.jellinek@o2g2.nl
s.reuten@o2g2.nl
m.ruyg@o2g2.nl
a.baard@o2g2.nl
m.s.sietsma@o2g2.nl
f.schiere@o2g2.nl
s.v.kattenbeld@o2g2.nl
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7 Communicatie leerkrachten- ouders
Communicatie tussen leerkrachten en ouders verloopt via het ouderportaal:
MijnSchool. Wanneer uw kind wordt ingeschreven, krijgt u automatisch een mail van
MijnSchool. Daarin staat een activeringslink en uw wachtwoord. Mocht u hier vragen
over hebben, kunt u op school terecht bij Roeli Runhardt. Alle groepen hebben een
eigen telefoon, aan het begin van het schooljaar krijgt u dit telefoonnummer van de
groepsleerkracht. Leerkrachten zijn na schooltijd van 14.30 uur tot 16.00 uur bereikbaar.

8 Gesprekken en rapportage
8.1 Omgekeerde oudergesprekken
Aan het begin van het schooljaar vinden de omgekeerde oudergesprekken plaats. Tijdens deze
gesprekken vertelt u over uw kind en luisteren wij aandachtig. Via Mijn School ontvangt u een
uitnodiging voor deze gesprekken.

8.2 Huisbezoeken
In de groepen 1-2 en groepen 6 komt de leerkracht op huisbezoek.

8.3 Rapportage
In de maanden februari en juni/juli zijn er mondelinge rapportages. Eind groep 7 krijgt u van de
groepsleerkracht het voorlopig schooladvies. Het definitieve advies krijgt u midden groep 8. U wordt
door de leerkracht uitgenodigd om over de vorderingen van uw kind te spreken. U ontvangt hiervoor
een uitnodiging via MijnSchool.

8.4 Gesprekken met leerkrachten
Wanneer u iets met een leerkracht wil bespreken is dit altijd mogelijk. Het is handig als u hiervoor, na
schooltijd, een afspraak maakt. Hiervoor kunt u na schooltijd langskomen, bellen of mailen met de
leerkracht.

8.5 Portfolio
Alle leerlingen krijgen naast het rapport een portfolio. Hierin worden jaarlijks twee werkstukken van
leerlingen bewaard. Het portfolio is tijdens het rapportgesprek in te zien en gaat eind groep 8 mee
naar huis.
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9 Medezeggenschapsraad & Ouderraad
9.1 Medezeggenschapsraad
In de wet is geregeld dat iedere school een Medezeggenschapsraad (MR) heeft. De MR bestaat uit 4
ouders en 3 personeelsleden. De leden zijn:
Voorzitter:

Manon Jellinek
Carla Jonkman
Britte Dirks

Leerkrachtgeleding
Leerkrachtgeleding
Leerkrachtgeleding

Oudergeleding:

K. Mohan
R. Karim
P. Schaap
D. Alioui

GMR Lid

De M.R. heeft bij sommige aangelegenheden instemmingsrecht; bij andere adviesrecht.
E-mail: mr@pendinghe.nl

9.2 Ouderraad
De ouderraad (OR) helpt de leerkrachten bij het organiseren van feesten. Denk aan Sint Maarten,
Sinterklaas, Kerst, Pasen. De OR draagt ook bij aan de kosten van deze feesten.
De ouderraad bestaat op dit moment uit 5 ouders en 4 leerkrachten:
Oudergeleding:

C. Hoekzema
Y. Bottinga
E. Ritsema

Leerkrachtgeleding:

Boukje Balk
Miranda Ruyg
Sharon Lawson

Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere ouder bericht over de betaling van de ouderbijdrage.
Deze bijdrage is vrijwillig. Ouders met een uitkering kunnen tegemoetkoming in de kosten van de
Sociale Dienst ontvangen. De bijdrage moet worden gestort op: Rek.nr. 3842445 t.n.v. ouderraad OBS
De Pendinghe, Groningen. Voor vragen kunt u terecht bij de burgfunctionaris.
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10 Gymnastiek
Gymrooster Floor

maandag

Woensdag

vrijdag

08.30 - 09.15 uur

7a

09.15 - 10.00 uur

7b

10.15 - 11.00 uur

5a

11.45 – 12.30 uur

6b

12.30 – 13.15 uur

6a

13.15 – 14.00 uur

8

08.20 – 08.30 uur

Ochtendgymnastiek

08.45 – 09.30 uur

Leesbeesten

09.45 – 10.30 uur

Lettermonsters

10.30 – 11.15 uur

Woordrupsen

11.15 – 12.00 uur

Boekenwurmen

12.00 – 12.20 uur

Pleinspelen

08.30 – 09.15 uur

5a

09.15 – 10.00 uur

6a

10.00 - 10.45 uur

6b

10.45 - 11.30 uur

7a

12.00 – 12.20 uur

Pleinspelen

12.30 – 13.15 uur

7b

13.15 – 14.00 uur

8
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Gymrooster Bart

maandag

Woensdag

08.30 - 09.15 uur

4a

09.15 - 10.00 uur

4b

10.15 - 11.00 uur

5b

11.00 – 11.45 uur

3

11.45 – 12.30 uur

Nieuwkomersgroep

08.20 – 08.30 uur

Ochtendgymnastiek

08.30 – 09.15 uur

5b

09.15 – 10.00 uur

4a

10.00 – 10.45 uur

4b

11.15 – 12.00 uur

Groep 2/3

12.00 – 12.20 uur

Pleinspelen

12.20 – 12.40 uur

Pleinspelen

12.30 – 13.15 uur

Groep 3

13.15 – 14.00 uur

Nieuwkomersgroep

Uw kind heeft de volgende sportkleding nodig:





T-shirt
Sportbroek
Sportschoenen (geen zwarte zolen)
Handdoek
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10.1 Bslim activiteiten
Uw kind heeft de mogelijkheid om gratis mee te doen aan activiteiten in de wijk. De kinderen hoeven
zich voor de activiteiten niet op te geven. Onderstaand aanbod is er elke week.

Dag

Activiteit

Tijd

Leeftijd

Locatie

Maandag

Jongens
voetbal

14:3015:15

Groep 5 Gymzaal
t/m 8
Vensterschool

Dinsdag

Spelsport

14:4515:30

Groep 3
t/m 8

Dinsdag

Freesports

14:3015:15

Groep 3 Gymzaal
t/m 8
Vensterschool

Woensdag

Sportinstuif

14:3015:30

Groep 3
t/m 8

Woensdag

Sportinstuif

15:1516:00

2 tot 4 Speellokaal
jaar
Pendinge

Woensdag

Sportinstuif

14:3015:15

4 tot 6 Speellokaal
jaar
Pendinge

Vrijdag

Meiden
voetbal

14:3015:15

Groep
7/8

Sporthal
Selwerd

Sporthal
Selwerd

Gymzaal
Selwerd
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11 Mededelingen
Eten en drinken

Kinderen nemen gezonde etenswaren mee naar
school. Wij denken hierbij aan iets te drinken, fruit en brood.

Verjaardagen

Als uw kind jarig is mag het trakteren in de klas. Tijdens
de pauze mag het kind bij de andere leerkrachten van de
eigen unit langs.

Fietsen

Fietsen worden gestald in de rekken naast de school.

Mobiele telefoon leerling

De mobiele telefoon van uw kind mag tijdens schooltijd niet
worden gebruikt, tenzij dit in overleg met de leerkracht
gebeurt.

Aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk/verzekerd voor ongelukjes
of voor beschadigde kleding van uw kind.

Gevonden voorwerpen

Bij de conciërge staat een mand waarin alle gevonden
voorwerpen worden gelegd.

Ouderportaal / Mijn School

Via onze website kunt u inloggen op MijnSchool.

Gymkleding

Kinderen hebben een gymbroek, een gymshirt en schoenen
nodig.

12 Regels en afspraken
Op o.b.s. de Pendinghe is gedrag een belangrijk aandachtspunt. Goed gedrag is een voorwaarde om
de juiste leerhouding te ontwikkelen. Na overleg met leerkrachten, kinderen en ouders zijn we
gekomen op de volgende omschrijving van goed gedrag:
Iedereen in de school heeft respect voor elkaar, is beleefd en vriendelijk, werkt hard, speelt samen,
helpt elkaar en is zuinig op de spullen in en om de school. Om dit te bereiken zijn er drie basisregels
t.a.v. goed gedrag:

1. De respectregel
2. De Tijdregel
3. De spullenregel
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13 Regels van de Vensterschool
Naast de Pendinghe hebben veel instellingen en instanties een plek in de Vensterschool. Voor het
gehele gebouw gelden de volgende regels:
 Algemeen rookverbod in het gebouw en op het plein, wij vragen u dan ook deze regel na te
leven in het belang van de gezondheid van uw kinderen.
 Honden worden in het gebouw en op het schoolplein niet toegelaten.
 De Vensterschool is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal en beschadiging van
eigendommen van bezoekers.
 Fietsen en brommers zijn in het gebouw en op het schoolplein niet toegestaan.
 Fietsen kunnen alleen worden neergezet in de rekken naast de school, aan het fietspad.
 Afval in de daarvoor bestemde bakken deponeren.
 Aanwijzingen van de medewerkers dienen te worden opgevolgd
 Het gebruik van geweld, handel in en gebruik van drugs, het schenken van alcohol aan
mensen beneden de 18 jaar, het maken van discriminerende opmerkingen of dergelijke is bij
de wet verboden en dus ook op de Vensterschool

14 Vreedzame school
De Pendinghe is een Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet
programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch
burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap,
waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin
kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en
staan open voor de verschillen tussen mensen.
Het centrale thema van De Vreedzame School is, in samenwerking met de
kinderen, het oplossen van conflicten.
De doelen van het programma zijn:
• Verandering van de schoolcultuur in de richting van de school als een democratische
gemeenschap.
• De leerling krijgt een stem, en iedereen heeft de kans om mee te denken en zich
verantwoordelijk en betrokken te voelen.
• Vergroting van sociale competentie, en met name van vaardigheden in conflictoplossing, bij
leerlingen, personeel en ouders.
• Verantwoordelijkheid vergroten van kinderen voor het klimaat in school en klas.
• Verbetering van het groepsklimaat; betere relaties binnen de groep, respect en waardering
voor verschillen. Op dit moment zijn we bezig om de mogelijkheden te onderzoeken om de
werkwijze van de Vreedzame School ook te gebruiken bij andere instanties in de wijk.
Hierdoor worden we een Vreedzame Wijk.
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15 Buitenschoolse opvang
Basisschool De Pendinghe heeft met SKSG Kinderopvang afspraken gemaakt voor de uitvoering van
buitenschoolse opvang (BSO). De Pendinghe werkt samen met BSO Regenboog en BSO Melkweg.
De samenwerking tussen De Pendinghe en de BSO heeft verschillende voordelen voor u.
SKSG Kinderopvang haalt en brengt de kinderen van/naar school. De openingstijden van de BSO zijn
afgestemd op de schooltijden en margedagen. Voor meer informatie over Buitenschoolse opvang kunt
u kijken op: www.sksg.nl. De Pendinghe werkt verder nauw samen met peuteropvang Ienemini.
https://www.kidsfirst.nl/locaties/ienemini-peuteropvang-groningen/

16 Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De GGD Groningen voert een aantal ‘gezondheidstaken’ uit op de basisschool, gericht op kinderen,
ouders en leerkrachten. Zo onderzoekt de GGD bij alle kinderen uit groep 2 & 4 de oren en ogen. Aan
onze school is Agnes Benedictus verbonden. Agnes is jeugdverpleegkundige.
Onze schoolarts: Carmen Vermulst
GGD; 0503674991
Wilt u in het algemeen iets weten over gezondheid of heeft u vragen over opvoeding, groei en
ontwikkeling dan kunt u altijd terecht bij de:
Hulpverleningsdienst / GGD
Hanzeplein 120
Groningen
tel. 050-3674000
U kunt vragen naar Agnes Benedictus. Ook via onze brugfunctionaris Sharon Lawson kunt u met Agnes
of Carmen in contact worden gebracht.

17 Stichting leergeld
Meedoen op school is noodzakelijk voor kinderen, maar ook erg kostbaar. Stichting leergeld kan
helpen door bijvoorbeeld de contributie van de sportclub te betalen. Denkt u in aanmerking te komen
voor leergeld dan kunt u contact opnemen met de burgfunctionarissen. Zij kunnen u verder helpen.
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