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Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO)  
 
Onze school maakt deel uit van het Openbaar Primair Onderwijs 
Oegstgeest(OPOO).  
Onder het bestuur van OPOO vallen de vier openbare 
basisscholen in Oegstgeest: 

• De Daltonschool 

• De Gevers-Deutz Terweeschool 

• De Montessorischool 

• De Vogels 
 
Voor meer informatie, de Raad van Toezicht en het bestuur van OPOO verwijzen we u naar 
de website van OPOO: https://www.opoo.nl/ 
  

https://www.opoo.nl/
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Vooraf 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
Voor u ligt het informatieboekje voor het schooljaar 2022/ 2023. Dit informatieboekje wordt 
jaarlijks ge-update en aan alle ouders verstuurd via Social Schools. U vindt hierin specifieke 
informatie over dit schooljaar op de Gevers-Deutz Terweeschool. 
Het verschijnt naast de schoolgids. In de schoolgids vindt u algemene informatie over de 
organisatie van de school, het onderwijsaanbod en de manier van werken. De schoolgids 
vindt u op de website van de school: www.gdterwee.nl  
 
We hanteren een duidelijk toelatingsbeleid t.a.v. de instroom van leerlingen. In dit 
schooljaar worden 52 leerlingen toegelaten tot de nieuwe jaargroep 1. De kleutergroepen 
hebben aan het begin van het schooljaar ongeveer 20 leerlingen en groeien in de loop van 
het jaar uit tot 27 leerlingen per groep. In elke kleutergroep zijn jongste, middelste en 
oudste kleuters geplaatst. 
Vanaf voorjaar 2023 zullen de jongste kleuters in een instroomgroep starten. Op deze 
manier kunnen de kinderen op een positieve manier wennen aan de basisschool. 
 
In het schooljaar 2022/2023 ziet de groepsverdeling er als volgt uit: 
                 

Cluster 1/2     Cluster 3/4 Cluster 5/6                         Cluster 7/8 

Groep 1/2 A Groep 3 A Groep 5 A Groep 7 A 

Groep 1/2 B Groep 3 B Groep 5 B 
 

Groep 7 B 

Groep 1/2 C Groep 4 A Groep 6 A Groep 8 A 

Groep 1/2 D 
 

Groep 4 B Groep 6 B Groep 8 B 

Groep 1E vanaf voorjaar    

 
Over de activiteiten en nieuwe ontwikkelingen op school wordt u regelmatig ingelicht via 
Social Schools, koffiemomenten met de directie, e-mail en het GDT-Nieuws. Het GDT-
Nieuws zal tweewekelijks via Social Schools verstuurd worden aan alle ouders.  
 
De bestuurlijke taken van de openbare scholen worden vervuld door openbaar 
rechtspersoon Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO).  
 
De Medezeggenschapsraad (MR) fungeert als vertegenwoordiger van ouders en teamleden 
bij de advisering en besluitvorming in de school. 
 
De activiteiten die worden georganiseerd in en om de school worden ondersteund door de 
Ouderraad (OR) en deze is onderdeel van de Vereniging van Ouders (VVO). Daarnaast zijn er 
de Papa’s voor Pannenkoeken die ieder jaar samen met de OR het eindfeest organiseren.  
 
  

http://www.gdterwee.nl/
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Indeling leerkrachten 2022/ 2023 
 
Cluster 1/2: clusterleider Henny 
Groep 1/2a: Jeanet (ma, di, wo, vr) / Nati (do) 
Groep 1/2b: Lieve (ma, di, wo) / Henny (wo, do, vr) 
Groep 1/2c: Kirsten H.( ma, di, wo, do) / Lieve (vr) 
Groep 1/2d: Marise (ma) / Els (di, wo, do, vr) 
Groep 1e: 
Ondersteuning: Marise / Jeanet 
Cluster 3/4: clusterleider Roos  
Groep 3a: Denise (ma, di, ½ wo) / Mariëlle (½ wo, do, vr) 
Groep 3b: Mehtap (ma, di, wo) / Bregje (wo, do, vr) 
Groep 4a: Roos 
Groep 4b: Yvette S. (ma, di, wo) / Yesim (wo, do, vr) 
Ondersteuning: Moniek (ma, di, do, vr) 
Cluster 5/6: clusterleider Roeland  
Groep 5a: Gwenny 
Groep 5b: Monica (ma, di, wo, do, soms vr) / Nati (vr) 
Groep 6a: Bloeme 
Groep 6b: Roeland 
Ondersteuning: Marije (ma, di, do, vr) 
Cluster 7/8: clusterleider Lennart 
Groep 7a: Gerty (ma, di, wo) / Gerben (do, vr) 
Groep 7b: Lizanne (ma, di, wo, vrij) / Floor (do) 
Groep 8a: Lennart 
Groep 8b: Jolijt 
Ondersteuning: Gerben / Bregje / Djamila 
In elk cluster zijn extra handen aanwezig om, samen met de leerkrachten, nog meer af te 
kunnen stemmen op wat kinderen nodig hebben. 
IB: 
Groep 1 t/m 3: Sanne (di, wo, do, vr) 
Groep 3 t/m 5: Kirsten Z. (½ma, di, wo, do) 
Groep 6 t/m 8: Djamila (ma, di, wo, do) 
HB Ploeterklas: 
Lizette Smit (ma, di, wo, do) 
Administratie: 
Emma (ma, wo, do) 
Conciërge: 
Marjolein (ma, di, do, vrij) 
Directie: 
School coördinator: Yvette W. (di, wo, do, vr) 
Directeur: Dera (ma*, di, wo*, do, vr*) *= afwisselende werkdagen 
We maken naast ons team gebruik van de volgende specialismen: 
Muziek:  Maurien (ma, di, wo) 
Drama:  Floor (vr) 
RT Rekenen: Anniek (ma-mo, do-mo) 
Gym:  Erik (di-mi, wo) en Tim (di-mi, wo) 
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Schooltijden 
 
Hieronder zijn de schooltijden weergegeven die gelden voor alle groepen: 

 
In- en uitgaan van de school  
 
Om 08.20 uur gaat de eerste bel en mag iedereen naar binnen. Om 08.30 uur gaat de 
tweede bel en starten de lessen. Om alle leerlingstromen soepel te laten verlopen maken 
we gebruik van verschillen ingangen. De kleutergroepen hebben de ingang aan de 
achterzijde in de Juffermansstraat. De kleuterleerkrachten wachten de kinderen op het 
schoolplein op en de groep loopt gezamenlijk naar binnen. 
Bij het ophalen wachten de kinderen van de groepen 1/2 op het schoolplein op de 
ouders/verzorgers.   
De groepen 3A, 3B en 4A gaan aan de achterzijde naar binnen bij de rechter vleugel (als je 
voor de school staat). Voor de groepen 4B, 5A en 5B is de ingang aan de achterzijde bij de 
linker vleugel (als je voor de school staat). De groepen 6A en 6B zitten in de units op het 
achterplein. De groepen 7 en 8 zitten boven en gaan aan de voorzijde door de hoofdingang 
en daar meteen de trap op. 
Als je te laat bent, kan er gebruik gemaakt worden van de hoofdingang aan de Terweeweg. 
De andere deuren sluiten om 8.30 uur. 
Alle kinderen worden door de ouders/ verzorgers bij de ingang van het hek afgezet. 
 
Vakantierooster schooljaar 2022/2023 
 
Leidens Ontzet    03-10-2022 
Studiedag    04-10-2022 
Herfstvakantie     24-10-2022 t/m 28-10-2022 
Studiemiddag; vrij vanaf 12.00 uur  21-11-2022 
Kinderen vrij vanaf 12.00 uur  23-12-2022 
Kerstvakantie     26-12-2022 t/m 06-01-2023 
Studiedag    23-02-2023 
Vrije dag    24-02-2023 
Voorjaarsvakantie    27-02-2023 t/m 03-03-2023 
Paasweekend    07-04-2023 t/m 10-04-2023 
Meivakantie    24-04-2023 t/m 05-05-2023 
Hemelvaartweekend   18-05-2023 t/m 19-05-2023 
Pinksterweekend    29-05-2023 
Studiedag    21-06-2023 
Zomervakantie     10-07-2023 t/m 18-08-2023 
 

 Start Einde 

Maandag 08.30 uur 14.30 uur 

Dinsdag 08.30 uur 14.30 uur 

Woensdag 08.30 uur 12.30 uur 

Donderdag 08.30 uur 14.30 uur 

Vrijdag 08.30 uur 14.30 uur 
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Aanvragen extra verlof i.v.m. bijzondere omstandigheden 
 
Een aanvraag voor vakantieverlof of verlof i.v.m. bijzondere omstandigheden moet 
minimaal vier weken van tevoren worden ingediend bij de directeur. U kunt hiervoor het 
formulier gebruiken dat op de website van de school www.gdterwee.nl te vinden is. Op dit 
formulier staan de richtlijnen van Bureau Leerplicht m.b.t. de aanvraag voor extra verlof.  
Zodra kinderen onderwijs volgen, moeten wij officieel registreren als ze er niet zijn. Ook 
voor kinderen die nog niet 5 jaar zijn, moet een formulier worden ingevuld. 
Vraagt u verlof aan voor een bijzondere gebeurtenis zoals bv. een huwelijk of een jubileum, 
dan ontvangen we graag een kopie van het trouwboekje of van de uitnodiging. 
 
Gym 
 
Gym is er als bewegingsactiviteit voor de groepen 1/2 in het speellokaal van de GDT.  
De kinderen van de groepen 1/2 hebben hiervoor gymschoentjes (liefst zonder veters), 
voorzien van naam nodig. Deze blijven op school in een krat in de klas. Gymkleding is voor 
de kleuters niet verplicht. Wanneer de instroomgroep start vinden de bewegingsactiviteiten 
buiten plaats of in de kleuteraula. 
Voor de groepen 3 t/m 8 is er gym als vak, gegeven door de vakleerkrachten Erik van 
Kordelaar en Tim van Wattum. Gym wordt gegeven op de sportvelden bij sporthal “De Cuyl” 
of in de sporthal zelf.  
Voor de meeste groepen geldt, dat zij heen- en teruggaan onder begeleiding van de 
groepsleerkrachten.  
Advies gymkleding: sportkleding, T-shirt en sportbroekje, of gympakje en sportschoenen. 
Alleen met sportkleding en sportschoenen mag meegedaan worden aan de gymles.  
Horloges en andere sieraden doen we tijdens de gymuren af. Het kan in de gymzaal door de 
leerkracht bewaard worden, op eigen risico. Voor gevonden voorwerpen kunt u terecht bij 
de beheerder van het sportcomplex De Cuyl. 
 
Het gymrooster ziet er als volgt uit: 
 
Dag Tijd gymles Groep Hoe 

Di 12.30 - 13.25 7 Heen en terug: fietsend met eigen leerkrachten.  

Di 13.25 - 14.20 8 Heen: Op de fiets vanaf school met 2 LK van groep 8, 
Terug: naar huis om 14:30 uur. 

Wo 8.20 - 8.30 inloop,  
8.30 - 9.35 gymles 

3 Heen: vanuit huis naar gymzaal,  
Terug: lopend met eigen leerkrachten. 

Wo 9.35 - 10.30 5 Heen en terug: lopend met eigen leerkrachten. 

Wo 10.30 - 11.25 4 Heen en terug: lopend met eigen leerkrachten. 

Wo 11.25 - 12.20 6 Heen: fietsend met eigen leerkrachten. 
Terug: Ophalen bij de gymzaal door ouders/opvang 
om 12:30 uur of zelf naar huis. 

 
  

http://www.gdterwee.nl/
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Sportactiviteiten 2022/2023 
 

• Atletiek dag groepen 7 en 8 Vrijdag 7 oktober 2022  

• Wintertoernooi groep 8 Vrijdag 10 februari 2023 

• Basketbaltoernooi groepen 5 en 6 Woensdag 22 maart 2023 

• Voetbaltoernooi groepen 7 en 8 Woensdag 5 april 2023 

• Koningsspelen groepen 1 t/m 8 Vrijdag 21 april 2023 

• Sportdag groepen 1 t/m 8 Dinsdag 23 mei 2023 

 
Drama 
 

Op vrijdag worden er dramalessen gegeven aan de groepen 3 t/m 8 door Floor Punselie. In 
de lessen werken de leerlingen o.a. aan improvisatie, karakterbouw en verhalen maken. 
 

Muziek 
 
Muzieklessen worden in de groep gegeven door de vakleerkkracht Maurien den Engelsman.  
Maurien werkt op ma, di en wo op de GDT en zal naast de muzieklessen in de groep ook 
groepsdoorbrekende bijzondere muzieklessen geven en weer een schoolorkest opstarten.  
Naast deze lessen geven de leerkrachten ook nog zelf muziek met de methode 123ZING. 
 
Contact met de ouders / rapportage 
 

• ‘De Overstap’ groepen 3 en groepen 8  September 

• Startgesprekken voor alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 September 

• Voortgangsgesprekken facultatief of op uitnodiging November 

• Rapport- en adviesgesprek groep 8 met de kinderen erbij Februari 

• Voorjaarsrapport  Februari  

• Voortgangsgesprekken facultatief of op uitnodiging April 

• Eindrapport en facultatieve eindgesprekken Juli 

U kunt altijd contact opnemen met de groepsleerkracht en een afspraak maken voor een 
gesprek na schooltijd. 
 
De begeleiding voor de leerlingen 
 
In het kader van de zorgbreedte worden diverse activiteiten ondernomen. Op onze school 
wordt de begeleiding gecoördineerd door drie IB-ers; Djamila Kreeft voor de groepen 6 t/m 
8, Kirsten Zwarst voor de groepen 3 t/m 5 en Sanne van Evert is de IB-er voor de groepen 1 
t/m 3. 
Indien een groepsleerkracht constateert dat zich bijzonderheden voordoen m.b.t. de 
vorderingen van individuele leerlingen, volgt daarover overleg met u als betrokken ouder. 
Wanneer een leerling voor de leerlingbespreking wordt aangemeld, zal de leerkracht altijd 
eerst in overleg met de ouders treden. 
Wanneer een leerling in aanmerking komt voor de Ploeterklas, vragen we u een 
Toestemmingsformulier te ondertekenen.  
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Schoolbegeleiding; Onderwijs Advies 
 
De school onderhoudt contact met de SchoolbegeleidingsDienst 1801 jeugd & onderwijs-
advies. Dit geldt voor algemene onderwijskundige aangelegenheden en voor ondersteuning 
bij hulp aan individuele leerlingen. U kunt via de Intern begeleidster een afspraak maken. De 
hulpverlening gaat volgens een vastgestelde procedure. Deze ligt op school ter inzage. 
 
Logopedie 
 
De preventieve logopedie op onze school wordt uitgevoerd door een logopedist van 1801 
jeugd & onderwijsadvies. Zij is er voor vragen over leerlingen met problemen op het gebied 
van spraak- en taalontwikkeling, meertalige ontwikkeling, het mondgedrag, stem en gehoor. 
Rond de leeftijd van 5 jaar worden alle leerlingen op school gescreend. Ouders krijgen 
hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Bij gesignaleerde problemen kan het kind na 
toestemming van de ouders worden aangemeld voor nader logopedisch onderzoek. Als 
blijkt dat verdere begeleiding noodzakelijk is, bespreekt de logopediste met de ouders het 
vervolg: adviezen, verwijzing naar vrijgevestigde logopediste of controle. Ook leerlingen uit 
andere groepen kunnen door de ouders, leerkrachten of jeugdarts aangemeld worden voor 
nader onderzoek. Deze aanmelding verloopt via de IB-ers van de GDT.  
Daarnaast geeft de logopedist voorlichting aan ouders en leerkrachten en verzorgt zij 
desgewenst groepslessen. Bij de leerkracht/ IB-er is bekend wanneer de logopediste op 
school aanwezig is. Er zijn voor ouders geen kosten aan verbonden, de preventieve 
activiteiten worden gefinancierd door de gemeente. Voor meer informatie kunt u bellen 
met 1801 jeugd & onderwijsadvies (0793295600) of kijkt u op de website www.1801.nl 
 
Vervoer en Parkeren 
 
Het liefst zien we dat alle kinderen lopend of op de fiets naar school komen/ worden 
gebracht. Mocht dit echt niet mogelijk zijn dan vragen wij uw medewerking bij het parkeren 
aan de voor- en achterzijde van de school. Parkeert u zodanig, dat bij de ingang van de 
school geen onveilige situatie ontstaat en het verkeer niet gehinderd wordt.  
Kinderen die echt in de buurt van de school wonen, komen lopend naar school tenzij ze de 
fiets nodig hebben voor een activiteit onder schooltijd. 
 
Levensbeschouwelijk vorming 
 
Veel ouders maken een bewuste keuze voor het openbaar onderwijs en vinden het 
tegelijkertijd van belang dat de kinderen over de verschillende godsdiensten en stromingen 
geïnformeerd worden. Dit om de algemene ontwikkeling en onderling begrip en respect 
voor elkaar te bevorderen. 
Op onze school bieden we de lessen over de wereldgodsdiensten en levensbeschouwing in 
het schooljaar 2022/2023 aan in de groepen 6, 7 en 8.  
We werken met de methode ‘Een wereld vol verhalen’. In deze lessen worden de kinderen 
vertrouwd gemaakt met verhalen en gebruiken van het Jodendom, het christendom, de 
islam, het hindoeïsme en het boeddhisme. Naast de verschillen worden juist ook de 
overeenkomsten aangestipt. Bovendien wordt er met elkaar van gedachten gewisseld en 
gefilosofeerd over levensvragen.  

http://0793295600/
https://www.1801.nl/
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Schoolbibliotheek 
 
In de schoolbibliotheek kunnen de kinderen terecht voor leesboeken en informatiemateriaal 
voor werkstukken en spreekbeurten. Ieder jaar wordt het boekenbestand uitgebreid en 
verouderd materiaal verwijderd. De bibliotheek wordt bemand door ouders en grootouders. 
Heeft u interesse om eens in de zoveel tijd de bibliotheek te bemannen, dan kunt u contact 
opnemen met Petra Hommel (oegstgeest@ziggo.nl). 
 
Start nieuwe leerlingen 
 
De aankomende 4-jarigen mogen 5 dagdelen in de groep komen kennismaken vanaf het 
moment dat ze bijna 4 jaar oud zijn. Hierover kunt u contact opnemen met de 
groepsleerkracht(en) waarbij uw kind geplaatst is. U kunt dan tevens een afspraak maken 
voor een eerste intakegesprek met de leerkracht. Voor dit eerste gesprek vragen we u een 
‘intakeformulier kleuters’ in te vullen, u ontvangt dit via Social Schools of per e-mail. 
Kinderen die tijdens de zomervakantie 4 jaar worden, kunnen voor de zomervakantie een 
uurtje komen wennen op het wen-uurtje van de gehele school. De nieuwe kinderen worden 
daarvoor uitgenodigd.  
 
Ouderportaal en Communicatie 
 
Zodra een kind 4 jaar is geworden, wordt er per e-mail een link vanuit ons 
administratiesysteem ParnasSys verstuurd naar de ouders om in te kunnen loggen in het 
Ouderportaal van ParnasSys. Hierin kunt u de persoonsgegevens controleren. 
Ook ontvangt u vanuit Social Schools een link om een account aan te maken. Dit is het 
communicatiekanaal wat we op de GDT gebruiken. Hierin vindt u, naast berichten vanuit de 
groep van uw kind, de jaarkalender met vrije dagen en alle actuele activiteiten. Ook 
ontvangt u via Social Schools tweewekelijks het GDT-Nieuws met actuele nieuwsberichten. 
Ook ontvangt u een uitnodiging vanuit Social Schools als er gesprekken op school gepland 
gaan worden en u daarvoor digitaal kunt intekenen. 
 
Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs 
 
Na de kerstvakantie worden de ouders van de leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor een 
adviesgesprek dat in februari plaatsvindt. Dit is het adviesgesprek van de basisschool voor 
de schoolkeuze van het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast nemen de leerlingen deel aan de 
IEP-Eindtoets, die plaatsvindt op dinsdag 18 en woensdag 19 april 2023.  
Zowel het advies als de uitslag van de IEP-toets zijn van invloed op de uiteindelijke toelating 
tot de school voor het Voortgezet Onderwijs. In januari/februari zijn er op de VO scholen 
informatiedagen voor ouders en kinderen.  
De aanmelding bij de VO school is de verantwoordelijkheid van de ouders / verzorgers.  
 
Excursies en Schoolreis 
 
In de verschillende groepen worden gedurende het jaar excursies ondernomen naar 
bijvoorbeeld musea in Leiden of theatervoorstellingen. Bericht hierover ontvangt u via 
Social Schools of via de klassenouders.  

mailto:oegstgeest@ziggo.nl
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De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 gaan ieder jaar op schoolreis en de ouders worden via 
Social Schools en het oudernieuws hierover geïnformeerd. De kosten voor de schoolreis zijn 
ongeveer € 20,- per kind per jaar. 
 
Schoolkamp groep 8 
 
Het komende schooljaar organiseren we het schoolkamp al begin september voor de 
groepen 8. De kinderen van groep 8 gaan twee nachten naar Hulshorst op de Veluwe. 
Het bankrekeningnummer NL31RABO0149616953 van de Gevers-Deutz Terweeschool kunt 
u gebruiken om het kampgeld van groep 8 te betalen en dit bedraagt € 130,- per kind. 
 
Ochtend- en lunchpauze 
 
Tijdens de ochtendpauze en tijdens de lunch eten en drinken we iets met de kinderen in de 
klas. De kinderen kunnen zelf iets meenemen van thuis. Er wordt geadviseerd een 
verstandige en gezonde keuze te maken in hetgeen de kinderen meekrijgen.  
In de onderbouw is de woensdag een fruit en/of groente dag. 
 
Uitstroomgegevens 
 
Aan het eind van schooljaar 2021/2022 gingen de 53 leerlingen van groep 8 naar de 
volgende scholen voor voortgezet onderwijs:  
 
2 leerlingen naar het Bonaventura College in Leiden 
4 leerlingen naar het Da Vinci College in Leiden 
24 leerlingen naar het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest 
6 leerlingen naar het Rijnlands Lyceum in Sassenheim 
13 leerlingen naar het Stedelijk Gymnasium Socrates in Leiden 
1 leerling naar het Teylingen college in Oegstgeest 
2 leerlingen naar Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden 
1 leerling naar een school buiten de regio 
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Medezeggenschapsraad 
 
De Medezeggenschapsraad (MR) is binnen de GDT het formele gespreksorgaan voor de 
directie en het bestuur. De directie en het bestuur kunnen in wettelijk voorgeschreven 
gevallen geen besluit nemen zonder voorafgaand advies of instemming van de MR.  
Personeelsformatie, begroting, toelatingsbeleid en transparante communicatie zijn 
onderwerpen waarmee de Medezeggenschapsraad zich bezighoudt. Ook heeft de MR 
aandacht voor de structurele en goede organisatie van werkzaamheden op bestuurlijk en 
directieniveau.  

Onderwerpen die alle 
openbare scholen van 
Oegstgeest aangaan, 
komen in de 
Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad 
(GMR). Via de GMR wordt 
de MR geïnformeerd over 
bestuur brede 
ontwikkelingen en wat die 
voor de GDT betekenen. 
De MR wil ouders en 
personeel betrekken bij 
haar advisering. Wellicht 
dat de MR uw ideeën kan 
aankaarten, zodat wij 
samen de GDT-school 
optimaal kunnen laten 
functioneren.  
 
Voor vragen of 
opmerkingen kunt u zich 
richten tot een van de MR-
leden.  
U bent bovendien altijd 
van harte welkom bij de 
openbare MR-
vergaderingen. 
 

De MR bestaat op dit moment uit: 
 

Vanuit het personeel: 
Jeanet; groep 1/2a 
Monica; groep 5b 
Jolijt; groep 8b 

Vanuit de ouders: 
Barbara Daalmeijer 
Gerwin Zomer 
Vere van Koppen 
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Vereniging van ouders (VVO) 
 
De VVO behartigt de belangen namens de ouders/verzorgers van alle kinderen op de GDT-
school. De vereniging is opgericht door de ouders en staat los van de MR. Het hoofddoel van 
de VVO is het bevorderen van het welzijn van de kinderen op school. De GDT is een 
openbare school die afhankelijk is van o.a. overheidsbudgetten. Deze zijn echter niet altijd 
toereikend. Door als ouders gezamenlijk iets extra’s bij te dragen kunnen wij de 
omstandigheden en dus het welzijn van onze kinderen op school aanzienlijk verbeteren. De 
vereniging wordt gefinancierd uit vrijwillige bijdragen van de leden.  
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt in het schooljaar 2021/2022 € 70, - per kind en kan 
worden overgemaakt naar rekeningnummer IBAN: NL67ABNA 053.66.11.696 t.n.v. VVO GDT 
te Oegstgeest.  
De vereniging realiseert haar doel door projecten te sponsoren, waar de school de middelen 
niet voor heeft. Suggesties voor mogelijke projecten kunnen worden gedaan door zowel 
ouders als leerkrachten. U kunt daarvoor een email sturen naar een van de bestuursleden. 
Wij nodigen u van harte uit mee te denken over goede bestedingen. Voor vragen en 
suggesties zijn wij ook bereikbaar op: info@vvo-gdt.nl 
 
Het bestuur van de VVO bestaat dit jaar uit de volgende leden: 
 

Eefje Rabelink  Secretaris eefjerabelink@yahoo.com  

Daan Koppen de Neve  Penningmeester daan@koppendeneve.nl  

Stephan Lutke Holzik  Voorzitter smlutkeholzik@hotmail.com  

 
Buitenschoolse Opvang 
 
Sinds 1 januari 2007 zijn scholen wettelijk verplicht om kinderen op doordeweekse dagen 
voor- en naschoolse opvang aan te bieden tussen 7:30 uur en 18:30 uur. Ook dienen zij zorg 
te dragen voor het aanbieden van opvang op vrije dagen en in vakanties. Aangezien het 
gebouw waarin de GDT is gehuisvest niet geschikt is voor het aanbieden van deze 
faciliteiten, heeft de GDT afspraken gemaakt met kinderopvangorganisaties in de buurt van 
de school. Op dit moment zijn dat de volgende organisaties: 
 

SKO  www.sko-Oegstgeest.nl/bso/ info@sko-Oegstgeest.nl 

FLOREOKIDS www.floreokids.nl GLKidsWorld@floreokids.nl 

COMPANANNY www.compananny.nl info@compananny.nl 

TOMTIEDOM www.tomtiedom.nl/ info@tomtiedom.nl 

DE SPORTANEN www.desportanen.nl/lugdunum lugdunum@desportanen.nl 

 
De kosten voor het gebruik maken van de diverse vormen van opvang zijn voor uw eigen 
rekening. Communicatie over aanwezigheid verloopt tussen ouders en opvang.  
Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met een van de genoemde 
organisaties. 
  

mailto:info@vvo-gdt.nl
mailto:eefjerabelink@yahoo.com
mailto:daan@koppendeneve.nl
mailto:smlutkeholzik@hotmail.com
http://www.sko-oegstgeest.nl/bso/
mailto:%20info@sko-oegstgeest.nl
http://www.floreokids.nl/
http://www.tomtiedom.nl/
mailto:info@tomtiedom.nl
mailto:lugdunum@desportanen.nl
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Ouderraad / Activiteitencommissie 
 
 Ouder  

1/2A Lotte Poot 

 Nienke Jansen 

1/2B Babette van der Reijden 

 Sophie van Leeuwen 

1/2C Melissa Hoijtink 

 Jolanda Plijter 

1/2d Lenneke Speelman 

 Maxine Mantel 

3A Alexa Krayenhoff 

 Kim van Iperen 

3B Maud Fontein 

 Maud Duyzings 

4A  Tessa Feenstra 

 Emily Latham 

4B Bieke van Schijndel 

 Evelien Luijt 

5A Gemma Kleen 

 Saskia Bonjour 

5B Merel Auf dem Brink 

 Maaike Hardeveld 

6A Sofie Graafstal 

 Dorien Goad 

6B Lisette van der Ham 

 Sanneke Derwort 

7A Pancha Withagen 

 Danielle Ladan 

7B Saskia de Ridder 

 Nicole Bunschoten 

8A Kitty van Ruiten 

 Lotte Tamminga 

8B Annelies Bogaard 

 Linette Visser 

 
Veel van de activiteiten op school kunnen alleen plaatsvinden met de hulp van een groot 
aantal ouders. Alle klassen op school hebben 2 klassenouders. Deze ouders zorgen in 
overleg met de leerkracht voor de coördinatie van o.a. vervoer en begeleiding bij uitstapjes 
en ondersteuning bij activiteiten in de klas. Daarnaast organiseren zij in afstemming met de 
leerkrachten activiteiten voor de hele school zoals de Avondvierdaagse, 3 oktober, 
Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, de Sprookjestocht en het eindfeest. 
De ouderraad (OR) omvat alle klassenouders en een tweetal leerkrachten. De OR komt zes 
tot acht keer per jaar bijeen en overlegt over haar bijdrage aan de lopende activiteiten en 
een optimale samenwerking.  
Juf Els van groep 1/2d heeft ook zitting in de ouderraad en de voorzitter van de ouderraad is 
Christina Gipon en zij is te bereiken via 0610973922. Wilt u ook klassenouder zijn of op een 
andere manier helpen bij activiteiten, neem dan contact op met Christina, alle hulp is 
welkom! 
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Papa’s voor pannenkoeken 
 
De papa’s voor Pannenkoeken organiseren ieder schooljaar samen met de OR het eindfeest 
op de laatste donderdag van het schooljaar. 
 
Protocol Hoofdluis 
Op school hebben we regelmatig te maken met het verschijnen van hoofdluis. Het beleid 
dat de GDT voert t.a.v. hoofdluisbestrijding is in overeenstemming met het beleid van de 
GGD. De school hanteert onderstaand protocol: 
 
Ter voorkoming en bestrijding van hoofdluis vindt er regelmatig luizencontrole plaats. De 
luizencontrole wordt uitgevoerd door ouders, die hiervoor een gerichte instructie hebben 
gekregen. De coördinatie van de luizencontrole berust bij 1 ouder en deze geeft instructie 
aan luizenouders (indien nodig) en onderhoudt contact met school via juf Hennie en juf 
Lizette. Elke groep is verantwoordelijk voor de eigen luizencontrole.  
 
Luizencontrole: 
In de 1e week na elke vakantie van een week of langer wordt er gecontroleerd. 
Indien positief, worden ouders nog diezelfde dag persoonlijk op de hoogte gebracht 
(telefonisch of in gesprek). Daarbij wordt instructie over de behandeling gegeven. 
Bij het aantreffen van levende luizen wordt ouders gevraagd om het kind zo spoedig 
mogelijk mee naar huis te nemen voor behandeling, en na grondige behandeling het kind 
pas terug te brengen naar school. Als een kind hoofdluis heeft, wordt altijd een brief met 
informatie meegegeven. Als er in een groep meerdere kinderen met hoofdluis zijn, wordt de 
gehele groep nog eens geïnformeerd via Social Schools. 
Binnen 10 dagen er een extra controle gehouden. Na deze controle wordt zo nodig opnieuw 
contact opgenomen met de betreffende ouders. 
 
Bij herhaalde vaststelling van hoofdluis: 
1. De leerkrachten nemen contact op met de betreffende ouders om nogmaals te 

informeren en aan te sporen tot betere behandeling. 
2. Bij blijvend probleem wordt de directie op de hoogte gesteld; de directie neemt per 

direct telefonisch contact op met de betreffende ouder(s). In een brief wordt de 
aanwijzing schriftelijk bevestigd. 

3. De school brengt de GGD op de hoogte van het blijvende probleem en verzoekt om 
contact op te nemen met de ouders. 

4. Dit protocol is vastgesteld in samenwerking met de directie van de GDT en de 
coördinator van de luizenouders, Sandra Jungschläger, sandra.j@casema.nl  
 

  

mailto:sandra.j@casema.nl
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Mededelingen van Algemene Aard 
 
- Afspraak: Indien u een leerkracht wilt spreken, dan kan dat telefonisch na schooltijd of 

per e-mail naar info@gdterwee.nl. Uw mail wordt dan zo spoedig mogelijk aan de 
betreffende leerkracht doorgestuurd. 

- Bankrekeningnummer van de Gevers-Deutz Terweeschool: NL31RABO0149616953 
- Bankrekeningnummer VVO: Het rekeningnummer van de Vereniging van Ouders (VVO) 

voor de jaarlijkse ouderbijdrage van €70,- per kind is NL67ABNA 053.66.11.696 t.n.v. VVO 
GDT te Oegstgeest. 

- Eindfeest: Op de laatste donderdag van het schooljaar is er een groot eindfeest 
georganiseerd door de OR en de papa’s voor pannenkoeken. Alle ouders en kinderen zijn 
van harte welkom!  

- Fietsen: kinderen die veraf wonen, kunnen de fiets in de fietsenstalling op het 
achterplein zetten. Dit gebeurt geheel op eigen risico. Om te voorkomen dat er op het 
schoolplein ongelukjes voorvallen, is het niet toegestaan om op het schoolplein te 
fietsen; dit geldt ook bij het verlaten van het schoolplein. 

- Gevonden voorwerpen worden bewaard bij de hoofdingang, in de witte kast naast de 
trap. Op gezette tijden worden de gevonden voorwerpen uitgestald in de aula. Hierover 
volgt bericht in het Oudernieuws.  

- Hoofddeksels: op school dragen we geen hoofddeksels zoals bijvoorbeeld hoeden, 
petten, mutsen, capuchons etc.  

- Kampgeld: bankrekeningnummer NL31RABO0149616953 kunt u gebruiken om het 
kampgeld van groep 8 (€130,- per kind) te betalen.  

- Knutselmaterialen: De school spaart voor met name handvaardigheid o.m. kleine 
doosjes, knopen, kleine lapjes, eierdozen, kurken, restjes wol, melkdoppen etc. graag 
inleveren bij de conciërge, Marjolein van den Berg. 

- Op tijd aanwezig: We verzoeken u dringend de kinderen op tijd naar school te brengen, 
of te laten gaan. Voor alle kinderen gaat de deur 10 min. voor aanvangstijd open. Om 
8.20 uur gaat de eerste bel en gaan de kinderen naar binnen en om 8.30 uur gaat de 
tweede bel en beginnen de lessen. Om 8.30 uur bij de tweede bel gaan de deuren dicht. 
Alleen via de hoofdingang kunt u dan nog naar binnen en meldt u zich bij de concierge. 
Ouders die vaak te laat komen, krijgen een uitnodiging van de leerplichtambtenaar.  

- Ouderhulp; het is voor de leerkrachten en de kinderen fijn als ouders af en toe willen 
meehelpen bij bepaalde activiteiten in of buiten de groep. De momenten waarop hulp 
nodig is, worden zoveel mogelijk vooruit gepland. Er volgt een oproep via Social Schools 
of in het oudernieuws. 

- GDT-nieuws: Om de week ontvangt u het GDT-nieuws via Social Schools waarin u op de 
hoogte wordt gehouden van de lopende zaken op school. Alle voor ouders belangrijke 
data kunt u daarin terugvinden. 

- Personalia: Indien er wijzigingen zijn in de persoonlijke gegevens van de kinderen, wilt u 
deze dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de administratie via Social Schools of via 
info@gdterwee.nl   

- Schoolregels: Op school gelden schoolregels en deze regels worden in de groep 
doorgesproken. De afspraken zijn vastgelegd in het omgangsprotocol. Als ze eventueel 
niet worden nageleefd kunnen er gepaste maatregelen genomen worden. Bij 
herhaaldelijke overtreding wordt contact met de ouders opgenomen.  

mailto:info@gdterwee.nl
mailto:info@gdterwee.nl
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- Snoepen: op school wordt niet gesnoept. Wij adviseren te kiezen voor gezonde 
traktaties. 

- Speelgoed: bij de groepen 1 en 2 is het niet toegestaan om met name pistolen en 
zwaarden e.d. mee te geven naar school. Dit om agressief gedrag dat met deze 
voorwerpen bevorderd wordt, zoveel mogelijk te voorkomen. Er wordt in de groepen 1/2 
een afspraak gemaakt op welke dag er speelgoed mee naar school mag worden 
genomen.  

- Speelplein: De kinderen van de groepen 3 t/m 8 spelen voor schooltijd en tijdens de 
pauze op het plein aan de Terweeweg. Het plein aan de Juffermansstraat is speelplein 
voor de groepen 1/2.  

- Toetsen: We maken op school gebruik van methode-gebonden toetsen, IEP toetsen en 
de IEP eindtoets (groep 8).  

- Vertrouwenspersoon: De interne vertrouwenspersoon voor het schooljaar 2022-2023 is 
Kirsten Zwarst. U kunt haar bereiken via kirstenz@gdterwee.nl.  

- Ziekmelden graag via Social Schools melden of telefonisch, vóór 8.10 uur via 
0715652432. Als een kind meerdere dagen ziek is, hoeft dat niet iedere dag opnieuw 
gemeld te worden. 

 
 
 
 
  

mailto:kirstenz@gdterwee.nl
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Groepsindeling 2022/2023 
 


