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Contact
Basisschool De Giraf
Guido Gezellelaan 3
2182 WB Hillegom
Tel.: 0252 519097
e-mail: directie@de-giraf.nl
website: www.de-giraf.nl

administratie:
Mevr. J. Paardekooper
e-mail: jpaardekooper@sophiascholen.nl

conciërge:
Dhr. D. Uitendaal
e-mail: duitendaal@sophiascholen.nl

Gegevens voor betalingen:
Rabobank NL68RABO0328106569
t.n.v. Sophia Stichting,
inz. Basisschool De Giraf

Directie
e-mail: directie@sophiascholen.nl
directeur:
Dhr. B. Geutjes
Tel.: 0252 519097 (school)
e-mail: bgeutjes@sophiascholen.nl

Bestuur
Sophia Stichting
Postbus 98
2215 ZH Voorhout
tel.: 0252 250901

Partners van de Brede School Elsbroek


Kinderopvang De Theepot
- Speelleerschool – voorschoolse opvang voor kinderen in de
leeftijd van 2 – 4 jaar
- Buitenschoolse opvang – voor- en naschoolse opvang voor kinderen in de
basisschoolleeftijd.
website: www.kinderopvangdetheepot.nl
tel: 06 17129162.
e-mail: info@bsodetheepot.nl

De namen en e-mailadressen van de groepsleerkrachten, vakleerkrachten en andere
medewerkers van De Giraf kunt u vinden in onderstaand overzicht:
Onderbouw:
Groep 1/2 A
* Karin van de Poll
kvandepoll@sophiascholen.nl
* Lieke van de Poll
lvandepoll@sophiascholen.nl
Groep 1/2 B
* Ria Grimbergen
rgrimbergen@ sophiascholen.nl
* Francis Fens
ffens@sophiascholen.nl

Groep 1/2 C
* Pauline van der Klauw
pvanderklauw@sophiascholen.nl
* Mandy Haasbroek
mhaasbroek@sophiascholen.nl
Groep 1/2 D
* Sandra Romijn
sromijn@sophiascholen.nl
* Jany van de Nes
jvandenes@sophiascholen.nl
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Middenbouw:
Groep 3A
* Carla Boset
cboset@sophiascholen.nl
* Denise Faas
dfaas@sophiascholen.nl
Groep 3B
* Linda van der Post
lvanderpost@sophiascholen.nl
* Liza Ultee
lultee@sophiascholen.nl
Groep 4A
Liset de Ruiter
lderuiter@sophiascholen.nl

Groep 4B
* Peter Wittenberg
pwittenberg@sophiascholen.nl
Groep 5A
* Masja Borst
mborst@sophiascholen.nl
* Sandra Romijn
sromijn@sophiascholen.nl
Groep 5B
* Marianne van Rietschoten
mvanrietschoten@sophiascholen.nl
* Suzanne Duivenvoorde
sduivenvoorde@sophiascholen.nl

Bovenbouw
Groep 6A
* Tom Roebroeck
troebroeck@sophiascholen.nl
Groep 6B
* Bas Vledder
bvledder@sophiascholen.nl
Groep 7A
* Ellen Ryan
eryan@sophiascholen.nl
Groep 7B
* Merel Collin
mcollin@sophiascholen.nl
* Nathalie Nooij
nwolswijk@sophiascholen.nl

Groep 8A
* Petra Warmerdam
pwarmerdam@sophiascholen.nl
* Yolande Fransen
yfransen@sophiascholen.nl
Groep 8B
* Sylvia van der Wijden
svanderwijden@sophiascholen.nl

Intern begeleider (IB’-er)
Sabine Boons
Marja Winter

sboons@sophiascholen.nl voor de groepen 5 t/m 8 op maan- en donderdag
mwinter@sophiascholen.nl voor de groepen 1 t/m 4 op dinsdag en donderdag

Een afspraak met de IB-er wordt zoveel mogelijk in overleg met de groepsleerkracht
gemaakt.
Remedial teacher (RT’-er)
Vacature

ICT-coördinatoren
Bas Vledder

bvledder@sophiascholen.nl

Preventiemedewerker - geeft leiding aan de BHV-groep
Liza Ultee

lultee@sophiascholen.nl
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Vakleerkracht gymnastiek
Jordy Mol

jmol@sophiascholen.nl

Deze leerkracht geeft les op dinsdag, woensdag en vrijdag volgens onderstaand rooster.

08.30 - 09.05

7B

08.30 - 09.05

7A

08.30 - 09.05

7A

09.05 - 09.40

6B

09.05 - 09.40

8A

09.05 - 09.40

8A

09.40 - 10.15

6A

09.40 - 10.15

8B

09.40 - 10.15

8B

10.15 - 10.50

4B

10.15 - 10.50

7B

10.15 - 10.50

4A

10.50 - 11.25

4A

10.50 - 11.25

6B

10.50 - 11.25

3B

11.25 - 12.00

5A

11.25 - 12.00

6A

11.25 - 12.00

3A

lunchpauze

lunchpauze

13.00 - 13.40

3A

13.00 - 13.40

5A

13.40 - 14.20

3B

13.40 - 14.20

5B

14.20 - 15.00

5B

14.20 - 15.00

4B

De groepen 4B, 5A en 5B rouleren op de vrijdagen dat er weeksluiting is.

Bouwcoördinatoren
Deze leerkrachten maken deel uit van het managementteam van de school, zij zitten de
bouwvergaderingen voor en bespreken groepsoverstijgende activiteiten.
Ria Grimbergen
Onderbouw (gr. 1 – 2)
Masja Borst
Middenbouw (gr. 3 – 5)
Sylvia van der Wijden
Bovenbouw (gr. 6 – 8)

Anti-pestcoördinator
Petra Warmerdam
pwarmerdam@sophiascholen.nl

Identiteitsbegeleider van de SophiaStichting
mevrouw A.M. van ’t Pad Bosch – de Bekker

tvtpadbosch@sophiascholen.nl
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Interne contactpersonen
Op onze school zijn twee contactpersonen benoemd. De namen van de contactpersonen van onze
school zijn:
Nathalie Nooij (leerkracht)
06 13097288
Suzan Reeb (ouder):
06 3000 6595
U kunt ook contact opnemen met onze contactpersonen door middel van het sturen van een e-mail
naar: invertrouwen@sophiascholen.nl

Externe contactpersoon
De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands midden
Secrtariaat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Tel. 088 3083342

Bezwaren- en klachtencommissie*
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 - 3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur)
F 070 - 3020836
E info@geschillencies-klachtencies.nl
W www.geschillencies-klachtencies.nl
*Het reglement van de externe bezwaren- en klachtencommissie Kunt u vinden op de website van de
Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs: www.gcbo.nl.
Hierin staan onder andere de stappen beschreven die moeten zijn genomen, voordat de commissie
de klacht ontvankelijk verklaart. Het verdient aanbeveling de interne contactpersoon vooraf te
raadplegen.

Uitstroomgegevens in aantallen
Type onderwijs:

Jaar:
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Praktijk
Basis / Kader
(met LWOO)
Basis - Kader
Gemengd / Theoretisch
Theoretisch
Theoretisch / HAVO
HAVO
HAVO / VWO
VWO

01
01
04
05
12
08
12
05

02
09
00
07
04
03
13
13

02
03
00
21
03
20
01
13

07
12
00
04
07
03
11
06

01
05
07
01
08
06
11
04
13

05
06
04
09
08
05
04
05

Totaal aantal leerlingen:

43

51

63

50

58

46

CITO-gegevens afgelopen schooljaren
jaar

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Cito-gemiddelde Giraf

535,0

535,0

536,1

533,0

534,6

535,2

Landelijk gemiddelde
(Max. 550)

534,7

534,4

534,8

534,5

535,1

534.9
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De leden van de MR
De Medezeggenschapraad (MR) is bereikbaar binnen het communicatiemiddel
Schoudercom.
Oudergeleding MR:
Isabelle van der Lans – van de Pas
Vacature
Dave Lippens
Lotti Klassen
Personeelsgeleding MR:
namens de onderbouw:
namens de middenbouw:
namens de bovenbouw:

Jany v.d. Nes
Carla Boset
Vacature

Adviserend lid:
namens de directie:

Bert Geutjes

De Oudervereniging (OV)
De Oudervereniging is bereikbaar via schoudercom en op het e-mailadres:
ov.de-giraf@gmail.com
Het bestuur van de oudervereniging bestaat thans uit 12 leden:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
lid
lid

Linda van Rooden
Nienke Koelers
Alice van Loon
Marcus Verberk
Natascha van den Berg

lid
lid
lid
lid
lid
lid

Willianne van Strijen
Mariska Bunschoten
Marco van Es
Kim Sijsenaar
Marco van der Lans
Bianca Spruit

Bankrek. nr. NL82RABO0328170143 t.n.v. Oudervereniging BS De Giraf
Namens de school en het team heeft altijd een aantal teamleden zitting bij de vergaderingen van de
OV. Op dit moment zijn dit mw. Liza Ultee, mw.Nathalie Nooij, mw. Pauline van der Klauw en Dhr.
Dennis Uitendaal. Hun contactgegevens staan vermeld in het overzicht van teamleden.

De jaarlijkse vrijwillige contributie aan de OV
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering en
bedroeg in het schooljaar 2017-2018 € 52,00.

De jaarlijkse vrijwillige ICT-bijdrage
Uiteraard hopen wij dat u onze school, de school van uw kind(eren), wilt ondersteunen. De
gevraagde ICT- bijdrage voor het schooljaar 2015 - 2016 bedraagt € 20,00 per kind vanaf groep 1.
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U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL68RABO0328106569 ten name van B. Geutjes,
basisschool De Giraf te Hillegom onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin uw
kind zit.

Hoe bereikt u het CJG?
Wilt u iets vragen of in gesprek met een medewerker van het CJG dan vindt u informatie over de
openingstijden op de website van het CJG: www.cjghillegom.nl Klik op uw wijk.
Alle CJG’s zijn telefonisch te bereiken via 088 – 254 23 84. Een (anonieme) vraag stellen via de
website is ook mogelijk.
Websites met informatie over:
- opvoeden en opgroeien: www.cjghillegom.nl en www.hoezitdat.info (voor jongeren)
- opvoedcursussen: www.cjgcursus.nl
- GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg: www.ggdhm.nl
- Kwadraad, Maatschappelijk Werk: www.kwadraad.nl
- De medewerkers van het Opvoedbureau (Leidse regio en de Rijnstreek) of het Opvoedadviespunt
(Duin- en Bollenstreek) in het CJG zijn ook te bereiken via opvoedadviespunt@kwadraad.nl

Het CJG team van uw school is:
Linda Breedeveld, jeugdarts
Willy Warffemius, jeugdverpleegkundige
Ineke Stevens, assistente jeugdarts
Wilma Naninga, contactpersoon CJG
Adresgegevens
CJG Hillegom
Abellalaan 1
Telefoon 088 - 254 23 84
www.cjghillegom.nl
Voorlichting logopedie
De Jeugdgezondheidszorg en de logopedie zijn ook telefonisch te bereiken via 088 – 30 83 202.
De logopediste die De Giraf bezoekt, is mw. E. Fredriks. Haar e-mailadres is: EFredriks@ggdhm.nl.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de afdeling
jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Midden.

Onderwijs Advies: OA (Onderwijsbegeleidingsdienst)
De vaste begeleider van de OA op onze school is Judith Janssen
Het telefoonnummer van de OA is 0252 419117.

Tussenschoolse opvang / overblijven
De tussenschoolse opvang (tso) wordt vanaf 27 augustus 2018 georganiseerd en begeleid
door Lunchen op school, onderdeel van
Kinderstralen.
De organisatie van de tso is als volgt:
- De kinderen worden begeleid door de
overblijfmedewerkers van Kinderstralen;
- De kinderen kunnen na het eten kiezen of zij buiten of binnen willen spelen;
- Kinderstralen organiseert tijdens de overblijf regelmatig leuke activiteiten;
- De regels tijdens de tso komen overeen met de regels die op school gelden;
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-

De overblijfmedewerkers ontvangen scholing via de overblijfacademie;
De coördinator dient als aanspreekpunt voor ouder(s) en leerkrachten.

Tarief 2018 – 2019
Het tarief voor de structurele (regelmatige) overblijf bedraagt € 1,75 per kind per keer. Voor
incidentele (af en toe) overblijf is het tarief € 2,25 per keer. Het inschrijfgeld bedraagt
éénmalig € 6,00 per kind.
Inschrijven
Als u gebruik wilt maken van de tso, kunt u een inschrijf-/machtigingsformulier op school
ophalen, dit volledig in te vullen en ondertekenen en vervolgens te deponeren in de speciale
Kinderstralen- brievenbus op school. U kunt ook het getekende formulier scannen (of een
foto maken via uw mobiele telefoon) en mailen naar los@kinderstralen.nl. Houdt u er wel
rekening mee dat u uw kind(eren) twee weken van tevoren inschrijft.
Voor digitaal inschrijven:

https://www.lunchenopschool.nl/scholen/de-giraf/

MijnKinderstralen
Via MijnKinderstralen krijgt u toegang tot de door Kinderstralen geregistreerde gegevens van
uw kind en facturen. Ook kunt u de opvang- of kindgegevens eenvoudig wijzigen of de
opvang stopzetten. U ontvangt een unieke inlogcode en instructie via de e-mail. Vul hiervoor
op het inschrijfformulier uw e-mail adres in.
Vragen
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op. Kinderstralen is telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 09.00 tot 14.00. Een mailbericht kunt u het beste sturen naar
los@kinderstralen.nl
Kinderstralen wil de kinderen graag een hele plezierige en ontspannen lunchtijd bezorgen.
Schooltijden
Groep 1 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
’s morgens van 08.30 – 12.00 uur, waarin voor de groepen 3 t/m 8 een pauze is opgenomen
van 15 minuten om iets te eten of te drinken en om even te spelen. De groepen 1/2
gebruiken dit “tussendoortje” na het buitenspelen.
’s middags van 13.00 – 15.00 uur.
Woensdag:
woensdagmorgen van 08.30 –12.00 uur en woensdagmiddag vrij.

’s Ochtends gaan de schooldeuren om 08.20u. open. Er klinkt dan een kort belsignaal. De
leerlingen mogen dan binnenkomen.
Ook ’s middags mogen de leerlingen binnengebracht worden, maar dan afscheid nemen bij de
klassendeur, dan is de tijd erg beperkt.
Het ophalen is op de speelplaats bij de schooldeur.
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Voor- en naschoolse opvang
Kinderopvang De Theepot in school
Kinderopvang De Theepot verzorgt binnen het gebouw van basisschool de
Giraf de opvang voor kinderen van 2 tot 13 jaar. De Theepot biedt opvang
aan kinderen van alle scholen in Hillegom. Onze opvang staat bekend om een gezellige, warme
en huislijke sfeer.
Meer informatie kunt u vinden op de site www.kinderopvangdetheepot.nl. U kunt ons ook altijd
mailen info@bsodetheepot.nl of bellen 06 17129162.

Kinderopvang Smallsteps.
Samen toffe dingen bedenken en doen
BSO Mauritslaan
Mauritslaan 5
of
BSO ’t Buitenhuis
Hoofdstraat 137
tel: 0252-749992
email: mauritslaan@smallsteps.nl
Wonderland Kinderopvang
Wonderland Kinderopvang verzorgt voor diverse scholen in Hillegom
buitenschoolse opvang (BSO).

Website: www.wonderlandkinderopvang.nl.
E-mail: infohillegombso@wonderlandkinderopvang.nl
Tel: 085 273 34 44.
Vakantierooster schooljaar 2018 – 2019:
Het schooljaar begint op

27 augustus 2018

Hillegomse feestdag

14 september 2018

Studiedag (de leerlingen zijn vrij)

8 oktober 2018

Herfstvakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Studiedag (de leerlingen zijn vrij)

15 februari 2019

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 1 maart 2019

Pasen

19 april t/m 22 april 2019

Studiedag (de leerlingen zijn vrij)

23 april 2019

Meivakantie

29 april t/m 10 mei 2019

(vrijdag 19 oktober is er continurooster tot 14.00)
(vrijdag 21 december is er wél school, continurooster tot 14.00)

(op vrijdag 22 februari is er continurooster tot 14.00)

(op vrijdag 26 april is er continurooster tot 14.00)
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Studiedag (de leerlingen zijn vrij)

29 mei 2019

Hemelvaart

30 + 31 mei 2019

Pinksteren

10 juni 2019

Studiedag (de leerlingen zijn vrij)

26 juni 2019

Zomervakantie
22 juli 2019*
* = op vrijdag 19 juli is er tot 12 uur school. Daarna begint de zomervakantie
n.b. op 7 juni en op 18 en 19 juli zijn de leerlingen van groep 8 vrij.
Hoofdluis
Op onze school is sinds een aantal jaren een hoofdluiswerkgroep. De mensen van deze
werkgroep houden zich bezig met het onder controle houden van hoofdluis. Dit doen ze
door informatie te verstrekken over het voorkómen en eventueel het behandelen van
hoofdluis.
Om uitbreiding van eventueel voorkomende hoofdluis voor te zijn, worden na elke vakantie
preventieve controles uitgevoerd door mensen van de hoofdluiswerkgroep.
Wij volgen hierbij de richtlijnen van de GGD.
Hoofdluiscontroles
De preventieve controles vinden steeds in de eerste week na een langere vakantie plaats.
Verder worden er controles uitgevoerd na een melding. Uw kind krijgt van tevoren een
briefje mee op welke dag er wordt gecontroleerd. Het is de bedoeling dat het haar dan
makkelijk te controleren is. Dit kan door het haar goed te wassen (eventueel met antiklitshampoo) en er geen ingewikkelde vlechten, gel of lak in te doen.
Bij constatering van neten/luizen worden ouders/verzorgers van het betreffende kind
gewaarschuwd. Daarnaast melden we dit ook aan de ouders/verzorgers van de andere
kinderen in de groep. Ouders/verzorgers krijgen een informatiebrief over het opsporen van
hoofdluis en de door het RIVM aanbevolen methodes om hoofdluis te bestrijden.
Twee weken na het constateren van neten/luizen volgt een nacontrole.
Ziekte leerling
Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u school op de hoogte te stellen vóór aanvang van de
lessen. Dit kan telefonisch tussen 08.00 uur en 08.30 uur.
Verkeersouder
Op onze school is de verkeersouder mw. Gerrie van Hek
Klusouders
Op de Giraf is een aantal ouders (doorgaans vaders, maar ook moeders zijn welkom) actief
met het opknappen van een aantal klussen. Klussen waar weinig of geen budget voor
voorhanden is: aula’s schilderen, loodgieterswerk verrichten, speelplaatsen opknappen,
groen voorziening bijhouden, etc. Nieuwe klusouders kunnen zich opgeven bij onze
conciërge Dennis Uitendaal, via e-mail duitendaal@sophiascholen.nl
Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School
De school heeft contact met het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek.
(zie hiervoor ook hoofdstuk 6 van de schoolgids)
Het adres is: Postbus 98, 2215 ZH Voorhout. Telefoon: 0252 216127.
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Onderwijsinspectie
Inspectie van Onderwijs
Park Voorn 2
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Leerplicht
De leerplichtambtenaar voor Hillegom is dhr. Ram Budhathoki, telefoon 071 5239000 of email R.Budhathoki@hollandrijnland.nl
De Leerplichtzaken voor Hillegom zijn ondergebracht bij het:
Regionaal Bureau Leerplicht Zuid Holland Noord (RBL)
Schuttersveld 9, 8e verdieping
2316 XG Leiden
Telefoon 071 5239000
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