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Brengen en halen  

Het brengen en halen is verspreid over twee in- en uitgangen.  

Kleutergroepen 

De leerlingen worden tussen 08.10 uur en 08.15 uur ontvangen op het kleuterplein (ingang 

Heyendaalseweg, toegangspoort bij Roomsch Leven). Daar staat een leerkracht klaar om hen op te 

vangen en te verwijzen naar de ingang. Ze lopen dan zelfstandig door naar hun eigen klas. De 

inlooptijd is verkort zodat de leerlingen niet te lang alleen in het klaslokaal hoeven te zijn. Het geeft 

ouders met oudere broertjes en/of zusjes de mogelijkheid om hen eerst weg te brengen.  

Groepen 3 tot en met 8 

De leerlingen worden tussen 08.05 uur en 08.15 uur ontvangen op het grote schoolplein. Er staat een 

teamlid bij de ingang van de school om de leerlingen welkom te heten. Als ouder mag u wel weer 

mee het schoolplein op, maar niet mee naar binnen. De leerlingen lopen vanaf de ingang zelfstandig 

door naar hun eigen klas.  

NB De leerlingen van groep 3 met broertjes en/of zusjes in de kleutergroepen, mogen gebruik maken 

van de ingang van de kleuters.  

Alle leerlingen komen aan het einde van de lesdag samen met de leerkracht naar buiten, daar waar 

ze ’s morgens naar binnen gingen. De leerlingen die naar de BSO gaan, worden om 13.45 uur 

opgehaald op een vast punt in de school door de medewerkers van de verschillende BSO 

organisaties.  

 

Communicatie met ouders 

De communicatie tussen school en ouders verloopt voornamelijk via Social Schools. U ontvangt alle 

informatie vanuit school en de groepen van uw kind(eren) op deze wijze.  Ook kunt u leerkrachten 

zelf berichten sturen via Social Schools.  

Wanneer uw kind bij ons op school start, ontvangt u een e-mail met een activatiecode. Het is prettig 

wanneer u die z.s.m. activeert om geen informatie te missen. 

 

Contactgegevens 

Het is belangrijk dat wij over de juiste contactgegevens beschikken. U kunt wijzigingen mailen naar 

info@bsbrakkenstein.nl. Wij verwerken deze zo snel mogelijk in onze schooladministratie. 

Let op: als u uw contactgegevens in Social Schools wijzigt, dan wordt dit helaas (nog) niet 

automatisch verwerkt in ons leerlingadministratiesysteem Parnassys. Daarom is het van belang 

wijzigingen ook te blijven mailen. 

 

Eten en drinken 

Voor de kleine ochtendpauze nemen leerlingen drinken en bij voorkeur een gezond tussendoortje 

(fruit/groente) mee. Voor de grote pauze nemen kinderen brood en drinken mee en eventueel ook 

nog een gezond extraatje. Het is verstandig om broodtrommels en bekers/drinkflessen te voorzien 

van de naam van uw kind. Wij stimuleren het gebruik van drinkbekers of herbruikbare flesjes en 

willen u vragen om geen of zo min mogelijk pakjes mee te geven. 

 

mailto:info@bsbrakkenstein.nl
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Gymnastiek 

Alle gymlessen worden gegeven door onze vakdocenten gymnastiek. 

De gymlessen voor de groepen 1-2 vinden plaats op woensdag en vrijdag in de speelzaal van de 

school. De leerlingen dragen gymschoenen tijdens de gymles. Onze voorkeur gaat uit naar simpele 

schoenen met klittenband of elastiek, die de leerlingen zelf aan en uit kunnen doen. De 

gymschoenen blijven op school. Het is handig als u de naam van uw kind in de schoenen zet.  

De gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8 vinden plaats op maandag en donderdag in de 

gymzaal van de Kanunnik Faberstraat. De leerlingen dragen een T-shirt, korte broek en gymschoenen 

tijdens de gymles. Indien de leerlingen uit de hogere groepen gebruik maken van deodorant na de 

gymles, dan is alleen het gebruik van deodorantrollers toegestaan.  

Als uw kind om een specifieke reden niet mee kan doen aan de gymles, dan dient u dit voor de start 

van de lesdag (via Social Schools) door te geven aan de groepsleerkracht.  

 

Inloopmomenten 

De leerlingen gaan bij de start van de dag alleen de school in en naar hun lokaal. Om toch een beeld 

te hebben van de klas en het werk van uw kind, zijn er maandelijkse inloopmomenten. U kunt dan 

van 08.15 uur tot 08.30 uur met uw kind mee de klas in gaan om bijvoorbeeld werkboekjes of 

schriften te bekijken of een boekje te lezen. Om tegemoet te komen aan werkende ouders, worden 

de inloopochtenden op wisselende dagen in de week gepland. De data staan vermeld op het 

jaaroverzicht en in de kalender op Social Schools.  

 

Klassenouders 

Bij een aantal activiteiten in het jaar zijn extra handen zeer welkom. Denk bijvoorbeeld aan de 

sinterklaasviering, het kerstfeest of het organiseren van de juffen- en meesterverjaardag. Het is 

prettig wanneer één of twee klassenouders ons helpen bij die activiteiten of bij het regelen van 

(andere) hulpouders. 

Aan het begin van het schooljaar doen de leerkrachten een oproep aan alle ouders. Lijkt het u leuk 

om klassenouder te zijn? Geef dit dan aan. Bij meer geïnteresseerde ouders, wordt in onderling 

overleg bepaald wie de rol op zich neemt. 

 

Kleding 

Het dragen van petten en capuchons is niet toegestaan in de klassen. 

 

Luizencontrole 

Er wordt geen centrale luizencontrole op school uitgevoerd. Wel besteden wij de eerste week na elke 

vakantie aandacht aan het onderwerp. U ontvangt van ons informatie over het zelf controleren en zo 

nodig behandelen van hoofdluis.  
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Mobiele telefoons 

Wij vinden het niet nodig dat kinderen een mobiele telefoon mee naar school nemen. Kinderen 

mogen de telefoon op school ook niet gebruiken. Zij kunnen indien nodig gebruik maken van de 

vaste telefoonlijn.  

Het meenemen van een mobiele telefoon is voor eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor 

beschadigingen, diefstal en/of verlies. 

 

Ontwikkelgesprekken  

Twee keer per jaar worden er gesprekken gevoerd over de voortgang en/of ontwikkeling van uw 

kind. De data van deze gesprekken vindt u op het jaaroverzicht en in Social Schools. Inschrijven voor 

de gesprekken gaat ook via Social Schools. 

In de groepen 1-2 vindt het gesprek alleen met de ouder(s) plaats. Vanaf groep 3 vinden de 

ontwikkelgesprekken plaats met de leerling en de ouder. Kinderen kunnen ons veel waardevolle 

informatie geven. Hiermee krijgen we samen onder andere zicht op hoe de kinderen zich voelen, wat 

ze prettig vinden, wat ze willen leren en wat ze daarvoor nodig hebben.  

 

Parkeren bij school  

Het is fijn als leerlingen zoveel mogelijk lopend of, bij grotere afstanden, met de fiets naar school 

komen. Brengt u uw kind(eren) met de auto? Dan kunt u gebruik maken van de zogenaamde ‘zoef en 

zoen’ plaatsen aan de zijkant van de school (bij Roomsch Leven). De parkeerplaatsen van school zijn 

uitsluitend bedoeld voor medewerkers van school en KION.  

 

Schoolpleinafspraken 

• Er wordt op het schoolplein met de fiets of step aan de hand gelopen.  

• Fietsen worden gestald in/bij de fietsenrekken op het schoolplein. Steps worden direct rechts na 

het toegangshek van het plein geplaatst.  

• Het schoolplein is verboden voor honden. 

• Voor aanvang van de lesdag wordt er niet gevoetbald op het schoolplein. Zo kunnen alle 

leerlingen rustig via het schoolplein naar binnen en naar hun groep lopen.  

 

Schooltijden 

Basisschool Brakkenstein hanteert een vijf gelijke dagenmodel. Dit is een vorm van een 

continurooster, waarbij de kinderen op school blijven tijdens de middagpauze. Alle kinderen van 

groep 1 tot en met 8 gaan vijf dagen naar school van 08.15 uur tot 13.45 uur. De pauzes maken 

onderdeel uit van de lesdag.  

 

Start en einde van de schooldag 

De leerlingen mogen vanaf 08.05 uur naar binnen. Om 08.15 uur starten we met de lessen. Het is de 

bedoeling dat alle leerlingen dan in het lokaal zijn. 
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Om 13.45 uur eindigt de lesdag. De leerkrachten lopen met de leerlingen naar buiten. U heeft dan bij 

de poort eventueel kort de gelegenheid de leerkracht iets te vragen of een afspraak te maken. 

Van 14.00 tot 14.30 uur hebben de leerkrachten hun verplichte pauze. Wilt u een afspraak maken of 

iets bespreken? Neem dan via Social Schools contact op met de leerkracht of spreek de leerkracht 

aan bij het ophalen van uw kind. Afspraken kunnen worden ingepland vanaf 14.30 uur.  

 

Stichting Leergeld  

Ouders/verzorgers met een laag inkomen en woonachtig in de gemeente Nijmegen kunnen voor 

activiteiten van hun schoolgaande kinderen een vergoeding aanvragen bij Stichting Leergeld 

Nijmegen. De vergoeding is bedoeld voor onder meer zwemles, sporten en/of cultuur. Op dit 

moment verstrekken zij geen vergoeding meer voor de vrijwillige ouderbijdrage. Voor meer 

informatie verwijzen wij u naar de website van Stichting Leergeld: www.leergeldnijmegen.nl. 

 

Trakteren 

Verjaardagen worden natuurlijk gevierd. In de kleutergroepen en in groep 3 mogen de ouders 

aanwezig zijn bij het vieren van de verjaardag in de klas. Vanaf groep 4 vieren we de verjaardagen 

van de kinderen zonder ouders.  

Jarigen mogen trakteren. Wij willen u vragen om de traktaties bescheiden te houden en bij voorkeur 

te gaan voor een eetbare traktatie en geen speelgoed. Lolly’s en kauwgum zijn niet toegestaan.  

 

Verzuim en verlof 

In Nijmegen is een verzuimprotocol opgesteld waarin de gemeente met alle schoolbesturen in het 

primair onderwijs afspraken heeft gemaakt over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 

uitvoering van de Leerplichtwet. Als school handelen wij volgens dit protocol. 

Kinderen krijgen verlof (vrijstelling van het volgen van de lessen) bij gewichtige omstandigheden. Dit 

verlof dient officieel aangevraagd te worden bij de directie. Het aanvraagformulier vindt u op de 

website van de school (kopje Voor ouders). 

Wij verzoeken u afspraken bij o.a. dokter, tandarts en orthodontist zoveel als mogelijk na schooltijd 

te maken. Lukt dat niet, dan kunt u dit via Social Schools aan de leerkracht doorgeven (let op: niet via 

absentiemelding, deze is alleen voor ziekmeldingen). 

 

Ziekmeldingen 

Indien uw kind ziek is, dan kunt u dit voor 8.15 uur telefonisch, mondeling of via Social Schools 

doorgeven aan de leerkracht of de conciërge.  

 

 

http://www.leergeldnijmegen.nl/

