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brinnummer: 11RZ01                     jbot@obs-roalddahl.nl

DIRECTIE:
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obs Roald Dahl
Literaire basisschool

“omdat lezen zo belangrijk is”



INFORMATIE

EEN NIEUWE UITGAVE
Aan het begin van een nieuw schooljaar verschijnt er ook altijd een nieuwe informatiegids.
In deze gids staat veel praktische informatie zoals schooltijden, e-mailadressen van  
leerkrachten, vakantieregeling enz. 
De informatiegids wordt in de eerste week van het nieuwe schooljaar op de website gezet en  
zonodig regelmatig geactualiseerd.

DE SCHOOLGIDS
De schoolgids is een belangrijke bron van informatie over het onderwijs op obs Roald Dahl. 
Hierin informeren wij u over onze visie op het onderwijs, onze manier van werken, de zorg voor 
onze leerlingen, enzovoorts. Vanaf 1 september is de schoolgids 2022-2023 te downloaden via 
onze website www.obs-roalddahl.nl
Wilt u toch een gedrukt exemplaar van de schoolgids, dan is dat mogelijk. 
U kunt bij de conciërge een schoolgids bestellen. 
 
E-MAILADRESSEN PERSONEEL
Naam e-mailadres Groep

mw. Sandra Bakker sbakker@obs-roalddahl.nl groep 4A
mw. Joyce Blijenberg jblijenberg@obs-roalddahl.nl HB-leerkracht
dhr. Jan Bot jbot@obs-roalddahl.nl directeur
mw. Edith van Dongen evandongen@obs-roalddahl.nl groep 4A
mw. Adeline Dool adool@obs-roalddahl.nl groep 1/2B
mw. Tessa Groeneveld tgroeneveld@obs-roalddahl.nl groep 4B
mw. Marloes Groeneveld mgroeneveld@obs-roalddahl.nl groep 4B
mw. Arianne Hinten ahinten@obs-roalddahl.nl onderwijsassistente
mw. Ria van der Hoeven rvdhoeven@obs-roalddahl.nl groep 1/2B
mw. Margot Kniep mkniep@obs-roalddahl.nl groep 1/2B
mw. Lisanne Kranendonk mkranendonk@obs-roalddahl.nl groep 6
mw. Mirjam Lodonk mlodonk@obs-roalddahl.nl groep 6 en 8
dhr. Olaf Methorst omethorst@obs-roalddahl.nl groep 1/2C
mw. Mira van Poele mvanpoele@obs-roalddahl.nl intern begeleider
mw. Suzan Roos sroos@obs-roalddahl.nl groep 5 
mw. Angela de Ruijter aderuijter@obs-roalddahl.nl groep 1/2A
mw. Nicole Schippers nschippers@obs-roalddahl.nl groep 3
mw. Sandy Stout sstout@obs-roalddahl.nl vakleerkracht gymnastiek
dhr. Danny Struijk dstruijk@obs-roalddahl.nl groep 8
mw. Mina Toeanoeboen mtoeanoeboen@obs-roalddahl.nl conciërge
mw. Suzanne de Vree sdevree@obs-roalddahl.nl groep 3
dhr. Martijn de Zeeuw mdezeeuw@obs-roalddahl.nl groep 7

3



GROEPSVERDELING
Groep 1/2 A mw. Angela de Ruijter maandag t/m vrijdagmorgen
Groep 1/2 B mw. Ria van der Hoeven maandag en dinsdag

mw. Adeline Dool woensdag t/m vrijdagmorgen
Groep 1/2 C dhr. Olaf Methorst maandag t/m vrijdagmorgen
Groep 3 mw. Suzanne de Vree maandag t/m woensdag

mw. Nicole Schippers donderdag en vrijdagmorgen
Groep 4A mw. Sandra Bakker maandag t/m vrijdagmorgen
Groep 4B mw. Marloes Groeneveld maandag t/m woensdag

mw. Tessa Groeneveld donderdag en vrijdag
Groep 5 mw. Suzan Roos maandag t/m vrijdag
Groep 6 mw. Lisanne Kranendonk maandag en dinsdag

mw. Mirjam Lodonk woensdag t/m vrijdag
Groep 7 dhr. Martijn de Zeeuw maandag t/m vrijdag
Groep 8 dhr. Danny Struijk dinsdag t/m vrijdag

mw. Mirjam Lodonk maandag

INFORMATIEAVOND
Op maandag 12 september organiseren we onze jaarlijkse informatieavond. Elke leerkracht vertelt 
aan de ouders/verzorgers van zijn/haar leerlingen wat er dat schooljaar zoal op het programma 
staat en op welke manier er gewerkt wordt. Voor een goede samenwerking tussen school,
ouders en kind is het zeker van belang dat u aanwezig bent! 

NIEUWSBRIEF
Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de actuele zaken. Deze nieuwsbrief verschijnt
in principe op de eerste schoolmaandag van de maand en u ontvangt deze via de mail. 
 
WEBSITE
Algemene informatie over onze school vindt u op onze website: www.obs-roalddahl.nl
Via deze website kunt u tevens onze schoolgids downloaden.

Het animatiefilmpje op de startpagina van onze website geeft u een mooie, eerste indruk van hoe 
er op onze school gewerkt wordt. 
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PARRO
Parro is een beveiligde Whatsapp behorend bij ons administratiesysteem en is bedoeld voor korte 
berichten in de communicatie tussen de leerkracht en de ouder(s) van die betreffende groep. 
Via de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren) wordt u uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

U ontvangt via Parro niet alleen mededelingen, u kunt de leerkracht ook zelf een berichtje sturen. 
Op vragen, die op de werkdag van de betreffende leerkracht tussen 8.00-16.30 uur worden 
gesteld, zal zo mogelijk dezelfde dag nog worden gereageerd. Lukt dit niet, dan krijgt u op de 
eerstvolgende werkdag van deze leerkracht antwoord. 

Ook kunt u de absentie van uw kind(eren) via Parro doorgeven. 
Als u deze mogelijkheid aanklikt, kunt u uit drie absentieredenen kiezen: afwezig vanwege ziekte,
familieomstandigheden of doktersbezoek (hieronder vallen ook tandarts, logopedist enz.) 
Uw melding komt direct bij de leerkracht binnen en wordt automatisch verwerkt in ons 
administratiesysteem. De betermelding kunt u vervolgens doen, door een berichtje naar de 
leerkracht te sturen.

Een andere mogelijkheid binnen Parro is, dat de privacy voorkeuren bewerkt kunnen worden. 
Deze privacy voorkeuren staan nu ingesteld zoals u deze via het calamiteitenformulier aan ons 
doorgegeven hebt. Alleen de optie “toestemming voordeelname aan onderzoeken” staat bij 
iedereen op nee. Wij adviseren u om deze optie niet te veranderen. Als er een onderzoek, in welke 
vorm dan ook, afgenomen wordt, zullen wij u altijd van tevoren informeren en vragen of u hier 
toestemming voor geeft.

Beide ouders en/of verzorgers kunnen individueel gekoppeld worden aan Parro. Mocht u daar in 
eerste instantie niet voor hebben gekozen, maar dit op een later tijdstip alsnog willen wijzigen, 
dan kunt u dit aan de leerkracht doorgeven. Elk van beide ouders heeft hiervoor een eigen 
e-mailadres nodig. 

HET BESTUUR
Obs Roald Dahl is aangesloten bij de stichting Openbaar Primair Onderwijs Sliedrecht en
Papendrecht. Afgekort: stichting OPOPS. Deze stichting voert het bestuur van alle openbare  
scholen in Sliedrecht en Papendrecht. Alle scholen van stichting OPOPS zijn openbaar. Elk kind, 
iedere leerkracht en elke ouder heeft recht van spreken en iedereen is welkom. Het onderwijs is 
gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind met als doel een soepele 
aansluiting op het voortgezet onderwijs en de maatschappij. De scholen van stichting OPOPS 
kiezen voor kwaliteit en werken met eigentijdse lesmethoden en materialen.  
Alle scholen hebben een eigen gezicht, waarbij een veilige, 
vriendelijke en respectvolle omgeving met duidelijke  
regels centraal staat.



SCHOOLTIJDEN
Groep  Dagen Tijden
  
Groep 1 t/m 4

maandag, dinsdag, 
donderdag

08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur

woensdag 08.30 - 12.30 uur
vrijdag 08.30 – 12.00 uur

  
Groep 5 t/m 8

maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag

08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur

woensdag 08.30 – 12.30 uur

Onze school werkt bewust nog met het traditionele rooster dat kinderen de gelegenheid geeft 
om tussen de middag thuis te gaan eten. Ze kunnen dan even in hun eigen omgeving tot rust 
komen, hetgeen de (leer)prestaties in de middag alleen maar ten goede komt. 
Voor de kinderen die tussen de middag niet naar huis kunnen, hebben we een prima 
overblijfregeling met voldoende tijd om te eten en een half uur om buiten te spelen.
Voor de ouders is het met het traditionele rooster minder lastig om de werktijden op de 
schooltijden af te stemmen, dan wanneer de school eerder uit zou zijn.
Bovendien voorkomen we op deze manier dat er voor de buitenschoolse opvang meer betaald 
moet worden, omdat er extra uren afgenomen moeten worden.
Scholen die wel met een continurooster werken, lopen er in de praktijk tegenaan dat het lastig is 
om aan goed personeel te komen om tussen de middag de kinderen te begeleiden. 
Het onderwijzend personeel heeft volgens de CAO namelijk recht op een half uur pauze tussen de 
middag, waardoor er pedagogisch medewerk(st)ers nodig zijn om het overblijven te begeleiden. 
Voor de school een dure oplossing, geld dat beter gebruikt kan worden t.b.v. het 
onderwijsleerproces.

GYMNASTIEKROOSTER
 Dag  Groepen (Vak)leerkracht

 Dinsdagmorgen 7 en 8 dhr. Danny Struijk
 Dinsdagmiddag 1/2A, 1/2B en 1/2C mw. Sandy Stout
 Woensdag 3 t/m 6 mw. Sandy Stout

 Donderdag 3 t/m 8 mw. Sandy Stout

Vanaf groep 3 hebben alle groepen twee lessen bewegingsonderwijs per week in gymzaal 
‘t Craijenest. Voor groep 3 t/m 6 worden beide lessen gegeven door onze vakleerkracht 
bewegingsonderwijs mevr. Sandy Stout. Groep 7 en 8 krijgen één les van de vakleerkracht en 
één les die gegeven wordt door een groepsleerkracht met de bevoegdheid om bewegingsonderwijs 
te geven.
De kleutergroepen gaan nog niet naar de gymzaal, zij gebruiken alleen het speellokaal. 
Ook voor deze groepen is er op dinsdagmiddag een gymles, die gegeven wordt door de 
vakleerkracht.

TIJDEN
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OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

NAMENS HET PERSONEEL: 

mw. Lisanne Kranendonk
mw. Mirjam Lodonk

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
In de MR zitten gekozen vertegenwoordigers van de ouders en het personeel. De leden van de MR 
worden voor een periode van drie jaar gekozen. Aftreden geschiedt volgens een rooster van 
aftreden. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen en 
wordt minstens zes maal per jaar in de gelegenheid gesteld de algemene gang van zaken in de 
school met de directie te bespreken.
De taken, bevoegdheden, inrichting en werkwijze van de MR zijn vastgesteld in een reglement.
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, die beide bestaan uit twee leden.
De vergaderingen zijn openbaar en worden via de nieuwsbrief aangekondigd. 
De MR is voor vragen of feedback bereikbaar via het e-mailadres: mr@obs-roalddahl.nl

DE OUDERVERENIGING
Onze oudervereniging bestaat uit ongeveer 14 leden en is een club enthousiaste mensen die 
gaande het schooljaar energie willen steken in het organiseren en uitvoeren van activiteiten die 
de school extra leuk maken. De (literaire) projecten, het sinterklaasfeest, het kerstfeest met het 
kerstdiner, de valentijnsdisco, de eindweek. Het is zo maar een greep uit de activiteiten waar de 
oudervereniging zich in samenwerking met het team voor inzet.
Dit wordt allemaal be- en afgesproken op de vergaderingen van de oudervereniging die zo’n 10 
keer per jaar gehouden worden. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden via de nieuwsbrief 
aangekondigd. Daarnaast is de OR voor vragen of feedback bereikbaar via het e-mailadres:  
ouderraad@obs-roalddahl.nl 
Eenmaal per jaar is er een speciale vergadering, waarop verantwoording wordt afgelegd over het 
werk in het afgelopen jaar. Ook de begroting voor het nieuwe schooljaar wordt gepresenteerd en 
ter goedkeuring aan de ouders voorgelegd. Daarnaast wordt de hoogte van de ouderbijdrage 
vastgesteld en worden er zo nodig nieuwe leden voor de oudervereniging gekozen. Deze jaarlijkse 
ouderavond (de jaarvergadering) staat 3 oktober op het programma. 

De oudervereniging bestaat momenteel uit de volgende leden:

NAMENS DE OUDERS: 
 
dhr. Stefan Steenstra (voorzitter)
dhr. Ron Westerhout

De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit de volgende leden:

mw. Desiree de Groot (voorzitter)
mw. Linda Schrauwen (penningmeester)
mw. Cynthia Bakker 
mw. Claudia van de Bor
mw. Debby van den Dool
mw. Kirsten de Leur
mw. Suzanne Maalcke

mv. Moniek Middelkoop
mv. Lotte van Pelt
mw. Dewi Smouter
mw. Sandra Timmermans
mw. Marjolein van Valen
mw. Saskia Vermeij
mw. Marie-Louïse Voets
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OUDERBIJDRAGE

OUDERBIJDRAGE 
De oudervereniging organiseert gedurende het schooljaar diverse activiteiten voor de kinderen 
van onze school. Denkt u maar eens aan het kerstdiner, het sinterklaasfeest of de eindweek. 
Om deze activiteiten te kunnen betalen, heeft de oudervereniging geld nodig, dat bijeen wordt  
gebracht door de ouderbijdragen. Deze vrijwillige, jaarlijkse bijdrage wordt dit schooljaar niet 
verhoogd. Hierdoor blijft de bijdrage voor de door de oudervereniging georganiseerde 
activiteiten voor alle leerlingen € 30. Voor kinderen die in de loop van het schooljaar bij ons op 
school starten, wordt met de ouders een aangepast bedrag afgesproken.

Daarnaast betaalt u een eveneens vrijwillige bijdrage voor de schoolreizen. 
Dit bedrag is niet voor alle leerlingen hetzelfde. De kinderen uit groep 1 en 2 gaan namelijk naar 
een andere bestemming dan groep 3 t/m 7, die een dag op schoolreis naar een pretpark o.i.d. 
gaan. Groep 8 gaat zelfs op meerdaagse schoolreis. In het onderstaand schema kunt u zien wat 
de verschillende schoolreizen kosten. 

Groep Activiteiten 
oudervereniging

Schoolreis Ouderbijdrage
totaal

1-2 30 20 50
3 t/m 7 30 30 60
8 30 140 170

 
Voor het betalen van deze vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u in oktober een betaalverzoek, dat 
via IDEAL betaald kan worden. U kunt de ouderbijdrage ook in termijnen voldoen. Voor elke 
termijn ontvangt u automatisch via de mail een betaalverzoek.
 
 



 
VAKANTIES 2022-2023
 
Herfstvakantie  zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022
Kerstvakantie   zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie  zaterdag 25 februari t/m zondag 05 maart 2023
Paasvakantie   vrijdag 07 april t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie   vrijdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
Hemelvaart        donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023
Pinksteren   zaterdag 27 mei t/m maandag 29 mei 2023
Zomervakantie  zaterdag 08 juli t/m zondag 20 augustus 2023
 
Studiedagen personeel: alle leerlingen zijn vrij
* woensdag 12 oktober 2022
* vrijdag 24 februari 2023 (voorafgaand aan de voorjaarsvakantie) 
* dinsdag 30 mei 2023 (direct na Pinksteren)
* woensdag 21 juni 2022
* vrijdag 7 juli 2022 (voor de zomervakantie)
Vrije middagen
* maandagmiddag 5 december 2022 (na het sinterklaasfeest)
* vrijdag  23 december 2022 (voorafgaand aan de kerstvakantie)

Sport- en Speldag 
De jaarlijkse sport- en speldag staat gepland op woensdag 31 mei 2023. Wanneer de sportdag 
doorgaat, hebben alle leerlingen van de groepen 1 t/m 4 vrij (er is geen opvang op school, omdat 
alle leerkrachten bij de activiteiten worden ingezet). Wanneer de sportdag wegens slechte  
weersomstandigheden niet doorgaat, is er gewoon school voor alle groepen.
 
OVERBLIJVEN
Op school bestaat een overblijfmogelijkheid. Onder toezicht van overblijfouders eten de  
kinderen in verschillende groepen hun boterhammetjes op. Na de maaltijd kunnen de kinderen 
naar keuze de tijd zelf invullen. Er zijn spelletjes, materialen om te knutselen, puzzels en er kan 
bij goed weer buiten worden gespeeld. Dit alles staat onder toezicht van de overblijfouders,  
waarbij het voor de kinderen te allen tijde verboden is het schoolplein te verlaten.
Voor het overblijven gebruiken we een digitaal aanmeld- en betalingssysteem.
Als u van onze overblijfregeling gebruik wilt maken, moet u voor uw kind(eren) een leerlingprofiel 
aanmaken. Hoe dit moet leest u op de startpagina van obbs-roalddahl.isy-school.nl
Voor het aanmelden heeft u een registratiecode nodig, die u via school kunt aanvragen.
Het overblijven kost € 1,75 per keer.

HOOFDLUIS
Na elke schoolvakantie worden op school door een ouderwerkgroep alle leerlingen op  
hoofdluis gecontroleerd. Bij constatering van hoofdluis dringen wij er ten zeerste op aan dit zo 
spoedig mogelijk aan ons door te geven.  
 
AFWEZIGHEID MELDEN
Als uw kind ziek is of om een andere reden de school niet kan bezoeken, moet u ons daarvan bij 
voorkeur via Parro op de hoogte stellen. We ontvangen ook graag een betermelding, waardoor het 
zowel voor u als voor ons duidelijk is dat uw kind de school weer bezoekt.
Geeft u uw ziek- of betermeldeng telefonisch door, dan stellen we het op prijs als u niet onder 
maar vóór schooltijd belt.

ROKEN
Wij zijn een rookvrije school. Dit houdt in, dat er in het hele gebouw en op het schoolplein 
niet gerookt mag worden.

9

VAKANTIEROOSTER, OVERBLIJVEN ED.



Over Wasko
Bij ons op school worden de peuteropvang en buitenschoolse opvang verzorgd door Wasko.
Bij Wasko Kinderopvang staat kwaliteit centraal. Bij Wasko is kinderopvang méér dan kinderen 
opvangen. Wasko voegt hier graag ‘iets’ aan toe. Dat ‘iets’ is de pedagogische kwaliteit. 
Wasko biedt kinderen de ruimte te ontspannen en zich te ontwikkelen. Maar veel meer nog: 
zij geeft kinderen een tweede ‘thuis’ gevoel. Kinderen kunnen naar hartenlust spelen, ravotten, 
sporten, knutselen en vriendschappen aangaan. Er wordt rekening gehouden met wensen, 
interesses, geloof, gevoelens en behoeften, in een veilige omgeving. 

Wasko Kinderopvang – partner van scholen
Wasko werkt al sinds jaar en dag samen met scholen en vertaalt de levensovertuiging en de 
pedagogische visie van de school in de kinderopvang. Zo wordt gewerkt aan een integrale 
aanpak, dit komt de kinderen ten goede.

Peuterspeelzaal
Spelenderwijs leren.
In onze school is peuterspeelgroep Klavertje 4 gehuisvest. De peuterspeelgroep is leuk en
leerzaam. Vanaf 2 jaar en 3 maanden jaar zijn peuters van harte welkom bij Wasko om te spelen 
en spelenderwijs te ontwikkelen. 
Nieuwsgierig geworden naar onze peuteropvang ?
Kom gerust een keer langs voor een vrijblijvend bezoekje!

Aanmelden
Meer informatie over de opvangmogelijkheden bij Wasko? Surf naar www.wasko.nl voor 
voorwaarden. Aanmelden kan ook via de site. Ook zit de klantenservice van Wasko klaar om te 
helpen bij het maken van bijvoorbeeld een proefberekening kinderopvangtoeslag. Via de ouder 
login op www.wasko.nl kunnen kinderen online aangemeld worden. De klantenservice is 
bereikbaar via klantenservice@wasko.nl of 078 - 615 71 65 
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Buitenschoolse opvang (BSO)
Ontspannen na school
Kinderen kunnen voor en na schooltijd terecht in de buitenschoolse opvang van Wasko. 
Op BSO-locatie Roald Dahl werkt Wasko met een uitdagend en afwisselend aanbod 
vanuit Doenkids. Een activitheek met activiteiten op het gebied van sport, spel, creatief, techniek, 
natuur, muziek en koken. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om na schooltijd gebruik te maken van Sport BSO De Basis.
Op deze Sport & Spel locatie in sporthal De Basis, Benedenveer 3 te Sliedrecht, kunnen kinderen 
na schooltijd energie ontladen en opdoen door middel van leeftijdsgerichte activiteiten en 
rustmomenten. Bewegen geeft plezier en ontspanning, is gezond en heeft een positief effect op 
de ontwikkeling van kinderen.

Vakantieopvang, studiedagen. 
Relaxen in de vakantie
Heeft u behoefte aan extra opvang in de vakantie, op studiedagen? Wasko biedt vakantieopvang 
op verschillende locaties in de regio. Met hippe thema’s die centraal staan in vakantieperiodes is 
er vanuit de activitheek Doen Kids voor ieder wat wils. 

Openingstijden bso Roald Dahl:
BSO Roald Dahl is van maandag tot en met vrijdag geopend.
De voorschoolse opvang is van 7.00/7.30 tot 8.30 uur.
De naschoolse opvang van 15.15 tot 18.30 uur op lange dagen en van 12.30 tot 18.30 uur op 
korte dagen.
Vakantieopvang: opvang van 7.30 tot 18.30 uur.

Nieuwsgierig geworden naar de buitenschoolse opvang?
Kom gerust een keer langs voor een vrijblijvend bezoekje!

Aanmelden
Meer informatie over de opvangmogelijkheden bij Wasko? Surf naar www.wasko.nl voor 
voorwaarden. Aanmelden kan ook via de site. Ook zit de klantenservice van Wasko klaar om te 
helpen bij het maken van bijvoorbeeld een proefberekening kinderopvangtoeslag. Via de ouder 
login op www.wasko.nl kunnen kinderen online aangemeld worden. De klantenservice is 
bereikbaar via klantenservice@wasko.nl of 078 - 615 71 65 
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Sociaal Team Sliedrecht

Schoolmaatschappelijk werk:                              Mw. Wendy Menheere
Pedagoog:                                                         Mw. Annelies Borsje
Adres:        Bonkelaarplein 7, 3362 EL Sliedrecht   
       tel. (0184) - 42 05 39 
 

JEUGDGEZONDHEIDSZORG
Jeugdarts:      mw. Nermina Mrahorovic
Jeugdverpleegkundige:    mw. Denise Stasse
Assistente:      mw. Jacqueline Goud
Adres:       Centrum voor Jeugd en Gezin   
       tel. (0184) - 42 05 39

GGD ZUID-HOLLAND-ZUID
Adres:       Karel Lotsyweg 40, 3318 AL Dordrecht
         tel. (078) - 770 85 00

WASKO
Kinderdagopvang, Peuteropvang, Buitenschoolse opvang (BSO) en Vakantieopvang 
Hoofdkantoor: Poldermolen 4, Papendrecht, tel. (078) - 615 71 65
www.wasko.nl 
klantenservice@wasko.nl voor vragen over plaatsing. 
financiën@wasko.nl voor vragen over financiën
KC Roald Dahl, Deltalaan 204, 3363 AH Sliedrecht met:
-  Peuteropvang Klavertje 4
-  BSO Roald Dahl

SCHOOLBESTUUR 
Voor de openbare scholen in Papendrecht en Sliedrecht is Stichting OPOPS het schoolbestuur.
Bestuursmanager:     mw. Cindy Ligt
Adres:       Erasmusplein 2A
         3351 GK Papendrecht
         tel. (078) - 644 98 80

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
E-mail adres:      info@owinsp.nl.
Website:       www.onderwijsinspectie.nl.
Vragen over onderwijs:     tel. 0800 - 8051 (gratis). 
 
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld, discriminatie, fundamentalisme, onverdraagzaamheid, radicalisering etc. kunt u terecht 
bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs:   tel. 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)



Onze visie

Natuurlijk staat leren op onze school centraal, maar er is meer dan alleen 
leren: de kinderen ontwikkelen ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen 
op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Wij streven er naar de kinderen 

zich thuis te laten voelen op onze school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich 
het beste.Wij dragen op school zorg voor een prettige sfeer met duidelijke  

gedragsregels. Wij hebben respect voor elkaar. Ieder kind is uniek.

“Reading is the key to the world”

Deze oneliner geeft het belang van lezen kernachtig weer en vormt de  
motivatie om onze school “literaire basisschool” te laten zijn.

Omdat lezen zo belangrijk is, krijgt dit onderdeel naast de bekende  
schoolvakken de hoogste prioriteit. Elke maand staat er een thema op het 

programma waar we met alle groepen aan werken om de lees- en  
taalontwikkeling van de kinderen op een leerzame en leuke manier positief te  
beïnvloeden. Zo is september traditiegetrouw de maand van Roald Dahl en 

vieren we op 13 september zijn geboortedag.


