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Een heel goed 2016 toegewenst 

Ik begin dit Gantelnieuws door u mede namens 

alle collega’s een heel goed en gezond 2016 toe 

te wensen.  

We zijn deze week weer met frisse moed 

gestart en gemotiveerd om er ook voor de 

kinderen weer een goed onderwijsjaar van te 

maken. 

 

 

 

Een dochter voor juf Madicke 

Dinsdagmorgen 15 december 

is juf Madicke bevallen van 

een gezonde dochter met de 

naam Lotta Madicke. Hoewel 

Lotta eerst problemen met 

haar ademhaling had, ging het 

al snel beter en mocht zij na 

een paar dagen van de kinderafdeling af. Op 

vrijdag voor de kerstvakantie kreeg juf Madicke 

te horen dat zij en Lotta naar huis mochten en 

kon zij daar de kerst met haar gezin vieren. 

 

≈≈≈ 

Een verdrietig bericht 

Maandagmorgen ontving ik het verdrietige 

bericht dat de vader van Lieke Kamminga uit 

groep 7B is overleden. Zaterdag wordt afscheid 

van hem genomen. We wensen zijn vrouw, 

Lieke en haar zussen Jorien en Mara veel 

sterkte toe. 

 

 

 

Disco groepen 7 en 8 

Vanavond wordt van 19.30-22.00 uur in de 

gymzaal voor de groepen  7 en 8 de jaarlijkse 

disco gehouden. Het thema is dit keer: strepen 

en stippen . 

 

 

Museumbezoek 

Op dinsdag 12 januari bezoekt groep 1/2D om 

13.15 uur het Mauritshuis in den Haag. Omdat 

de groep om 12.45 uur met de bus bij school 

vertrekt, blijven de kinderen die dag allemaal 

verplicht (gratis) over. 

 

Eveneens op dinsdag 12 januari bezoekt groep 

3B om 13.15 uur het Haags Historisch Museum. 

Omdat de groep om 12.45 uur met de bus bij 

school vertrekt, blijven de kinderen die dag 

allemaal verplicht (gratis) over. 

 

Op woensdag 13 januari worden de kinderen 

van groep 1/2c om 10.30 uur in het Mauritshuis 

verwacht. De bus vertrekt om 10.00 uur en is 

rond 12.15 uur weer terug bij school. 
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Studiedagen 

Zoals in de schoolgids staat vermeld, is de 

school op vrijdag 29 januari en maandag 1 

februari in verband met twee studiedagen 

gesloten.  

 

 

 

Betaling Ouderbijdrage 

Aan het begin van het schooljaar ontving u een 

ouderbrief met het verzoek om de 

ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. 

Tot nu toe is een bedrag van €15.485,- 

ontvangen.   

Ouders die de vrijwillige ouderbijdrage nog niet 

hebben betaald, vragen wij dit zo spoedig 

mogelijk te doen!   

Voor dit schooljaar is met instemming van de 

Medezeggenschapsraad de ouderbijdrage ten 

opzichte van de vorige schooljaren verlaagd en 

vastgesteld op €60,00 per leerling. Dit is 

mogelijk, omdat er vanuit de OR geen bijdrage 

meer wordt betaald aan het schoolreisje (groep 

1 t/m 7) en het schoolkamp (groep 8); hiervoor 

ontvangt u een aparte factuur.   

Een gezin met 3 kinderen betaalt een bijdrage 

van maximaal €150,00. Een gezin met 4 

kinderen betaalt een bijdrage van maximaal 

€185,00.    

De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op 

bankrekening NL92 ABNA 0588 4008 07 t.n.v.  

OR de Gantel te Den Haag.  

Groep 8 naar het VO 

In december hebben de leerlingen van groep 8 

hun adviezen gekregen. Deze maand krijgen zij 

hun inschrijfkaart waarmee zij zich kunnen 

aanmelden op hun nieuwe school.  

Op maandag- en dinsdagmiddag 18 en 19 

januari bezoeken de groepen 8 het Stanislas 

college en het ISW. Ouders die kinderen met de 

auto kunnen vervoeren, mogen zich hiervoor bij 

juf Kim en juf Andrea en Sylvia opgeven. 

 

≈≈≈ 

 

Klachtenprocedure 

Uiteraard streven we naar tevreden ouders en 

leerlingen. Toch kan het voorkomen dat u niet 

tevreden bent en een klacht wilt indienen. Het 

schoolbestuur van de SCOH wil graag dat 

klachten zoveel mogelijk op schoolniveau 

worden opgelost.  

 

In verband hiermee is juffrouw Evelijn Warning 

benoemd tot interne contactpersoon. 

Zij kan als interne contactpersoon een 

belangrijke rol spelen. De contactpersoon is er 

niet om uw klacht inhoudelijk te behandelen, 

maar wel om samen met u de juiste weg te 

vinden voor het bespreken van uw klacht. Lukt 

dat niet, dan komen de vertrouwenspersoon 

van de SCOH, het bestuur van de SCOH en/of de 

landelijke Geschillencommissie in beeld.  
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Onderstaand vindt u enige praktische 

informatie over soorten klachten, de procedure 

bij een klacht en enkele nuttige adressen. 

Soorten klachten: 

Klachten van onderwijskundige aard, zoals de 

methode, aanpassing van het programma, 

toetsing en beoordeling. 

Klachten van school organisatorische aard, zoals 

vakanties, vrije dagen, ouderbijdrage, extra 

zorg. 

Klachten over ongewenst gedrag, zoals 

agressie, geweld, racisme, discriminatie, pesten, 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

 

Over welk onderwerp uw klacht ook gaat, in alle 

gevallen is de gewenste route als volgt: 

Gesprek met leerkracht  

↓ 

Vindt u samen geen oplossing:  

Gesprek met leerkracht en/of intern begeleider 

↓ 

Vindt u samen geen oplossing:  

Gesprek met de directeur 

↓ 

Vindt u samen geen oplossing:  

Gesprek met de interne contactpersoon Evelijn 

Warning 

↓ 

Vindt u samen geen oplossing: gesprek met de 

vertrouwenspersoon van de SCOH of klacht bij 

bestuur 

↓ 

Vindt u samen geen oplossing: klacht bij de 

landelijke Geschillencommissie 

 

Bij een klacht over een seksueel misdrijf of 

seksuele intimidatie door een medewerker van 

de school (ook vrijwilligers, stagiaires) geldt een 

MELDPLICHT bij het bestuur voor ieder 

personeelslid bij vermoeden van seksueel 

misdrijf naar een kind/ minderjarige en een 

AANGIFTEPLICHT voor het bestuur bij een 

redelijk vermoeden.  

Het bestuur zal in alle gevallen een melding 

doen bij de vertrouwensinspecteur van de 

onderwijsinspectie. 

Voor ouders geldt de route zoals hiervoor 

beschreven met de volgende kanttekening: 

betreft het vermoeden een leerkracht, dan 

meldt u dat rechtstreeks aan de directeur. 

Betreft het vermoeden de directeur dan meldt 

u dat bij het bestuur.  

 

Nuttige adresgegevens:  

Contactpersoon van de school: 

Evelijn Warning 

070 3967222 

 

Voorzitter van het College van Bestuur:  

Drs. G.J. van Drielen 

Postbus 18546 

2502 EM Den Haag 

070 3118787 

Externe vertrouwenspersoon:  

Dhr. Bart ten Broek – 070-3624009 
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Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs waar 

de scholen van de SCOH bij aangesloten zijn: 

Postbus 82324  

2508 EH Den Haag  

Telefoon: (070) 386 16 97  

E-mail: info@gcbo.nl. 

Internet: www.gcbo.nl 

 

 

 

Overblijfleidsters gezocht 

We zijn dankbaar dat een vaste groep 

overblijfleidsters tussen de middag het 

overblijven voor de kinderen verzorgd.  

Op dit moment volgens zij een 

(herhalings)cursus om zo goed mogelijk voor 

deze taak toegerust te zijn. 

Omdat we voor een paar groepen nog een 

overblijfleidster nodig hebben, doe ik in dit 

Gantelnieuws een oproep voor nieuwe 

leidsters. Belangstellenden kunnen zich bij juf 

Cynthia of bij mij aanmelden. 

Voor het overblijfwerk ontvangen de leidsters 

een overblijfvergoeding en  de sfeer tussen de 

leidsters onderling is goed ! 

 

Verjaardagen  

In januari zijn jarig:   

Yared Hailemariam, Tess van 

Maren, Ilayda Özdemir, Anouk 

Temminck, Tygo Pels, Mees Wijnstra, Merlijn 

Mastenbroek, Mees van Eijndhoven, Ise van 

Witteloostuijn, Bo de Bruin, Bram van 

Weelderen, Bodine van Elswijk, Betty Meerts, 

Amani Ramjiawan, Quinten de Vos, Mart Valk, 

Wouter Jones, Romee Kenter, Yash Debisarun, 

Lise Jorna, Mika Steinmetz, Kim Kaan, Lieke 

Kamminga, Fee Wijnstra, Boaz Non, Lucas 

Terpstra, Noa Schanzleh en Aaron Oberink.   

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 
 

mailto:info@gcbo.nl
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
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