
 

Hieronder treft u de kalenderinformatie aan voor het schooljaar 2020/2021. Voor de duidelijkheid is 

er een inhoudsopgave gemaakt. Alle activiteiten kunt u vinden op de kalender van de website van 

onze school. 

 

Met vriendelijke groet, 

René Veenstra 

Directeur 
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Adressenlijst  
 

School 

Basisschool “De Rietkraag” 

School voor katholiek onderwijs  

 

Ladderhaak 9 

 

2421 NK 

 

Nieuwkoop 

 

 
 

  

0172 52 00 50 0172 52 00 68 directie.rietkraag@wijdevenen.nl 

 

www.kbsrietkraag.nl 

Directie  

Directeur: 

René Veenstra 

 

Chopinplein 10 

 

2421 TT 

 

Nieuwkoop 

 

0172 575959 

     

Adjunct-directeur:  

Hans Zevenhoven 

 

Larikslaan 42 

 

2461 JB 

 

Ter Aar  

 

0172 605576 

 

Team  

Roepnaam tv Achternaam E-mailadres 

Monica   Bocxe m.bocxe@wijdevenen.nl 

Jiske   Boer j.boer@wijdevenen.nl 

Mariska   Bon m.bon@wijdevenen.nl 

Wendy van Brenk-Tork w.vanbrenk@wijdevenen.nl 

Jantiene de Bruin j.debruin@wijdevenen.nl 

Marianne   Cornelissen m.cornelissen@wijdevenen.nl 

Heleen van Driel h.vandriel@wijdevenen.nl 

Irma   Egberts-Van Vliet i.egberts@wijdevenen.nl 

Andrea   Eijkelestam a.eijkelestam@wijdevenen.nl 

Sharon de Goeij-Bloos s.degoeij@wijdevenen.nl 

Marjolie   Hermann m.hermann@wijdevenen.nl 

José   Karperien j.karperien@wijdevenen.nl 

Marieke   Kerkstra m.kerkstra@wijdevenen.nl 

Marieke   Klein m.klein@wijdevenen.nl 

Elleke van Klink elleke.vanklink@wijdevenen.nl 

Bianca   Leliveld b.leliveld@wijdevenen.nl 

Luuk   Meekes l.meekes@wijdevenen.nl 

Karen   Metselaar k.metselaar@wijdevenen.nl 

Sylvia   Mulder s.mulder@wijdevenen.nl 

Chantal   Pietersen c.pietersen@wijdevenen.nl 

Sharon van Putten s.vanputten@wijdevenen.nl 

Riane   Rietveld r.rietveld@wijdevenen.nl 

Irene   Schildwacht i.schildwacht@wijdevenen.nl 

Antoinette   Schuster administratie.rietkraag@wijdevenen.nl 

Laura   Staehle l.staehle@wijdevenen.nl 

Daniëlle   Stigter d.stigter@wijdevenen.nl 

Caroline van Veen c.vanveen@wijdevenen.nl 

Harm van der Wilk h.vanderwilk@wijdevenen.nl 

Esther   Zeehandelaar e.zeehandelaar@wijdevenen.nl 

Tineke   Zoetbrood t.zoetbrood@wijdevenen.nl 
 



Contactpersoon 

Bianca Leliveld b.leliveld@wijdevenen.nl 

 

Administratief medewerkster 

Antoinette Schuster a.schuster@wijdevenen.nl  

  

Medezeggenschapsraad  

Ouderleden   Personeelsleden  

Mevr. P. Hollink  Irene Schildwacht 

Mevr. C. Koeleman  José Karperien 

Dhr. R. Kleijbeuker  Monica Bocxe 

Dhr. J. Leliveld  Heleen van Driel 

 mr.rietkraag@wijdevenen.nl 

 

Ouderraad  

ouderraad.rietkraag@wijdevenen.nl 

 

 

Bestuur SPO “Wij de Venen’’ 

Henri Dunantweg 30 2402 NR Alphen a/d Rijn   info@wijdevenen.nl 0172 726112 

 

 

Tussenschoolse opvang/buitenschoolse opvang 

KDV Polderpret 

Nieuwveenseweg 23c 2421 LA Nieuwkoop 

 info@kdvpolderpret.nl 

 

 

BSO de Posterij  

Dreg 1 2421 NG Nieuwkoop 

 

posterij@smallsteps.nl  

Overige belangrijke adressen:  

➢ Externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en hun ouders/verzorgers:  

GGD Hollands Midden, secretariaat Jeugdgezondheidzorg.  

Telefoon: 088 - 308 33 42 Email: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl Website: 

www.ggdhm.nl   

➢ Landelijke klachtencommissie GCBO  

Secretariaat landelijke klachtencommissie voor Bijzonder Onderwijs  

Postbus 82324, 2508 EH Den Haag  

Telefoon: 070 – 386 16 97  (bereikbaar tussen 9.00 en 16.30 uur)  Email: info@gcbo.nl  Website: 

http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/   

➢ De Vertrouwensinspecteur:  

Telefoon voor leerlingen en hun ouders/verzorgers: 0900 -111 3 111 Website: 

www.onderwijsinspectie.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@kdvpolderpret.nl


Activiteiten voor de kinderen  
 

Gymnastiek – gymrooster  

maandag  dinsdag  donderdag 

08.45 - 09.15: 1/2a   08.30 - 09.10: 4/5b  08.30 - 09.10: 5a 

09.15 - 09.45: 1/2b  09.10 - 09.50:   09.10 - 09.50: 4/5 

09.45 - 10.15: 1/2c  09.50 - 10.30: 6b  09.50 - 10.30: 6a 

10.40 - 11.20: 3a  10.40 - 11.20: 6a  10.40 - 11.20: 6b 

11.20 - 12.00: 3/4b  11.20 - 12.00: 7b  11.20 - 12.00: 7a 

        

13.00 - 13.40: 7a  13.00 - 13.40: 5a  13.00 - 13.40: 7b 

13.40 - 14.20: 8a  13.40 - 14.20: 3a  13.40 - 14.20: 8a 

14.20 - 15.00: 8b  14.20 - 15.00: 3/4  14.20 - 15.00: 8b 

 

 

Kijkkunst – programma  

Groep 1/2:  3 november 2020    

Groep 3/4:   

Groep 5/6  

Groep 7/8 14 januari 2021 

 

Rietkraagtheater (start 11.30 uur, ouders zijn welkom vanaf 11.20 uur) 

 

Datum Groepen       

25-09-2020 6a 5a 3   

02-10-2020 6b 4/5b 3/4a   

09-10-2020 8a 7a 1/2a   

06-11-2020 8b 7b 1/2b   

13-11-2020 6a 5a 1/2c   

20-11-2020 6b 3/4a 3   

27-11-2020 7a 4/5b 1/2a   

15-01-2021 7b 5a 1/2b   

22-01-2021 8a 3 1/2c   

29-01-2021 8b 6a 3/4a   

12-03-2021 6b 4/5b 1/2a   

19-03-2021 8a 7a 1/2b   

26-03-2021 8b 7b 1/2c   

09-04-2021 6a 4/5b 3   

16-04-2021 6b 5a 3/4a   

28-05-2021 4/5b 1/2a 1/2b   

04-06-2021 5a 3/4a 1/2c   

11-06-2021 6a 3 1/2a   

18-06-2021 6b 1/2b 1/2c   

          

          

 

 

 

 



Afspraken en regels  
 

Eten en drinken in de ochtendpauze 

In de ochtendpauze hebben de leerlingen de mogelijkheid om hun meegebrachte verantwoorde drankje of 

hapje te nuttigen. Op woensdag houden wij voor alle groepen een fruitdag. Wij stellen het op prijs als u uw 

kind deze dag een gezond hapje meegeeft.  

 

Fietsen 

Voor de kinderen en ouders die op de fiets komen, gelden de volgende afspraken:  

• De fietsen moeten in de rekken gezet worden, dus niet tegen bomen e.d. en op het wachteiland.  

• Fietsen mogen niet op het fietspad naast de school geplaatst worden. 

• Het wachteiland is een wandelgebied. Dit houdt in dat er niet gefietst mag worden.  

 

We rekenen op uw begrip en medewerking.  

 

 

Gedragsreglement leerlingen  

Als een leerling bij ons op school is aangenomen, gaan we ervan uit dat de ouders en de leerlingen zich 

houden aan algemene fatsoensregels ten opzichte van elkaar en de leerkracht. Hiervoor is een reglement 

opgesteld dat is gekoppeld aan het Veenplas beleid m.b.t. “Toelaten en verwijderen van leerlingen”. In dit 

document staan de redenen en de procedure vermeld die gebruikt worden bij aanname en verwijdering van 

leerlingen. In navolging hierop hebben wij beleid gemaakt op het omgaan met ongewenst gedrag. Voor 

verder informatie verwijzen wij u naar onze website onder de button “Afspraken”.  

 

 

Gedragsreglement ouders/verzorgers 

De ouder/verzorger is de eerste verantwoordelijke voor het kind en de leerkracht is er om op deskundige 

wijze met het kind op school om te gaan. Van de leerkracht mag verwacht worden dat hij/zij op een 

professionele wijze met kind en ouders om gaat. Om ervoor te zorgen dat dit inderdaad ook zo het geval is, 

zijn er afspraken gemaakt. Deze kunt u terugvinden op onze website onder de button “Afspraken”.  

 

 

Hoofdluis 

Om het luizenprobleem op onze school aan te pakken bestaat de werkgroep “Luizenouders” Deze 

werkgroep wordt, indien noodzakelijk, ondersteund door de sociaalverpleegkundige van de GGD. Na iedere 

schoolvakantie worden de leerlingen door deze ouders op hoofdluis gescreend. De ouders gaan op discrete 

wijze te werk. Indien neten bij uw kind worden gezien, zal dit aan de leerkracht worden gemeld. U wordt 

dezelfde dag door hem/haar op de hoogte gesteld. Als er lopende luizen worden geconstateerd, neemt de 

leerkracht contact met u op met het verzoek uw kind op te halen voor directe behandeling. Tevens geeft de 

leerkracht aan alle leerlingen van de betreffende groep een brief mee, waarin op de noodzakelijke 

behandeling en een zorgvuldige controle wordt aangedrongen. De groep waar hoofdluis is aangetroffen wordt 

tussentijds extra gecontroleerd. Dit geldt ook voor de groepen van het broertje/zusje waar hoofdluis is bij 

aangetroffen. 

Aan de ouders van nieuwe leerlingen wordt het protocol en het verzoek tot instemming van hoofdluiscontrole 

meegegeven. Voor verdere informatie m.b.t. de hoofdluis op school kunt u terecht bij de directie.  

 

De tas ter voorkoming van ongewenste kriebelige bezoekers  

Ter preventie gebruiken we luizentassen. De ouderraad en school hebben voor ieder kind een luizentas 

gekocht. De tas gaat alle acht jaren dat uw kind onze school bezoekt naar elke volgende groep mee en  blijft 

op school tot uw kind naar het voortgezet onderwijs (of verhuizen) gaat. Op de tas staat de naam van uw 

kind. De jas en tas worden elke dag bewaard in de tas. Op deze manier hopen we te voorkomen dat 

ongewenste bezoekers op kinderhoofden terechtkomen. Bij vervanging, verlies of vernieling worden  

€ 4,50 kosten in rekening gebracht.   



Kledingafspraken  

Op onze school hebben we afspraken gemaakt over het dragen van kleding. Deze gelden voor alle 

leerlingen, leerkrachten, medewerkers en stagiaires:  

• kleding mag niet provocerend zijn; 

• teksten op kleding mogen niet kwetsend of provocerend zijn; 

• petten mogen binnen de school niet gedragen mogen worden behalve om medische redenen; 

• kleding moet veilig, adequaat en hygiënisch zijn; 

• kleding moet fatsoenlijk zijn, niet uitdagend, bedreigend of aanstootgevend ; 

• kleding mag het oogcontact en de mimiek niet belemmeren; 

• bij teamleden en stagiaires moeten in principe geen piercings of tattoos zichtbaar zijn; 

• tatoeages op zichtbare plaatsen mogen niet aanstootgevend of provocerend zijn  

 

Binnen SKB Wij de Venen is hier beleid op gemaakt. Onze kledingafspraken komen overeen met dit beleid.  

 

 

Verjaardagen en trakteren  

Trakteren op school is altijd een feest. Wij geven de voorkeur aan het trakteren van een gezonde 

versnapering. Dus liever geen snoep. Dit in verband met het toch al stijgende aantal kinderen met  

overgewicht en tandbederf en eventuele allergieën. Voor de leerkrachten hoeft echt niets aparts 

meegenomen te worden, ze doen gewoon met de kinderen mee.  

Als uw kind wil trakteren, is het zinnig het aantal kinderen per groep te weten. Voor de groepen 3 t/m 8 

liggen de aantallen redelijk vast. Het is verstandig om de aantallen bij de groepen 1 en 2 eerst nog even na 

te vragen, omdat er in de loop van het schooljaar nog heel wat kinderen bijkomen. Het is erg aardig als u de 

leerkracht vraagt of er ook kinderen met een bepaalde voedselallergie in de groep zitten, zodat u rekening 

met hen kunt houden. 

 

Bij de kleuters mag u zelf ook mee komen feesten. U bent van harte welkom. Wij hebben hiervoor wel regels 

afgesproken. Wij stellen het op prijs als u even van tevoren overleg pleegt met de leerkracht.  

 

We willen alle ouders verzoeken de uitnodigingen voor kinderpartijtjes niet op school uit te (laten) delen. 

Voor enkele leerlingen betekenen deze uitnodigingen een feest, maar voor de (meeste) andere kinderen kan 

het niet zo leuk zijn. Vooral voor hen die bijna nooit op een partijtje worden uitgenodigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tijden en toegang tot de school  

 

Binnenkomen van de kinderen  

Alle kinderen mogen 's ochtends vanaf een kwartier voor aanvang van de school het lokaal in.  

's Middags mogen ze vanaf tien minuten voor schooltijd binnen komen. 

 

 

Binnenkomen van de ouders  

De kinderen van zowel de boven- als benedenverdieping mogen ’s morgens door hun ouders naar binnen 

gebracht worden. ’s Middags geldt dit alleen voor de ouders van de kinderen van de groepen 1/2. 

 

Schooltijden 

Onze schooltijden zijn als volgt: 

 

Groep 1 t/m 4 

 Ochtend Middag 

Maandag 8.30 – 12.00 u. 13.00-15.00 u. 

Dinsdag 8.30 – 12.00 u. 13.00-15.00 u. 

Woensdag 8.30 – 11.30 u  

Donderdag 8.30 – 12.00 u. 13.00-15.00 u. 

Vrijdag  8.30 – 12.00 u.  

 

Groep 5 t/m 8 

 Ochtend Middag 

Maandag 8.30 – 12.00 u. 13.00-15.00 u. 

Dinsdag 8.30 – 12.00 u. 13.00-15.00 u. 

Woensdag 8.30 – 12.30 u.  

Donderdag 8.30 – 12.00 u. 13.00-15.00 u. 

Vrijdag  8.30 – 12.00 u. 13.00-15.00 u. 

 

Bij bepaalde gelegenheden kan het voorkomen dat er een continurooster wordt gedraaid. Dit houdt in dat het 

rooster voor de desbetreffende dag loopt van 8.30 uur tot 14.00 uur. De pauze van de leerlingen behoort dan 

tot de schooltijd. Indien er van het continurooster gebruik wordt gemaakt, zal dit tijdig kenbaar worden 

gemaakt.  

 

Middagpauze 

Wij dragen er zorg voor dat de schooltijden worden aangehouden.  

‘s Ochtends beginnen we om 8.30 uur. Ook na de ochtendpauze zorgen we er voor dat de lessen weer tijdig 

beginnen. Dat houdt onder meer in dat we ook om 12.00 uur tijdig stoppen. Zodoende hebben de leerlingen 

voldoende pauze en kunnen ze om 13.00 uur fris aan de middag beginnen. 

 

Pauzetijden 

Ochtend pauze 

Tijdens deze pauze gaan de leerlingen bij droog weer naar buiten en loopt er minimaal één leerkracht 

buiten. De ochtendpauzes voor de groepen 3 t/m 8 zijn zo verdeeld, dat er niet te veel kinderen tegelijk op 

de speelplaats zijn:  

 

Groep 3 en 4 10.00 – 10.15 u. 

Groep 5 en 6 10.15 – 10.30 u. 

Groep 7 en 8 10.30 – 10.45 u. 

 

Groep 1/2 gaat twee keer per dag 45 minuten naar buiten volgens een wisselend rooster.  

 

 



Opbrengsten  

 

In de schoolgids wordt u in hoofdstuk 4.4  verwezen naar de volgende overzichten: 

➢ opbrengsten / adviezen doorstroming naar voortgezet onderwijs 

➢ adviezen doorstroming naar voortgezet onderwijs 

Hieronder vindt u deze gegevens in tabel en grafiek. 

 

Opbrengsten van de school  

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

     

Praktijkonderwijs 0% 0% 4% 2% 

LWOO 11% 10% 9% 21% 

VMBO-basis 3% 0% 0% 10% 

VMBO-basis/kader 6% 10% 0% 2% 

VMBO-kader 17% 7% 9% 6% 

VMBO-gemengd 0% 0% 0% 0% 

VMBO-kader/theoretisch 0% 0% 4% 0% 

VMBO-theoretisch 31% 2% 17% 11% 

VMBO-t /HAVO 3% 6% 5% 2% 

HAVO 6% 29% 24% 15% 

HAVO/VWO 8% 7% 4% 2% 

VWO  17% 29% 24% 29% 

 100% 100% 100% 100% 
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In de vorige schooljaren heeft de Rietkraag meegedaan aan de Cito-eindtoets. Deze toets geeft ieder jaar 

een algemene puntenscore die vergeleken wordt met het landelijk gemiddelde.  

In het schooljaar 2015/2016  heeft de Rietkraag voor het eerst meegedaan aan de Route 8-eindtoets.  

Deze toets geeft ook ieder jaar een algemene puntenscore die vergeleken wordt met het landelijk 

gemiddelde, maar is niet te vergelijken met de Cito-eindtoets.  

Het afgelopen schooljaar (2019/2020) is er vanwege de omstandigheden rondom het Corona-virus geen 

eindtoets afgenomen, 

 

 

Gemiddelde 

Rietkraag 

Landelijk 

gemiddelde 

2013/2014 (Cito) 534,7 534,4 

2014/2015 (Cito) 536,9 534,8 

2015/2016 (Route 8) 194,5 200,6 

2016/2017 (Route 8) 201,56 200,6 

2017/2018 (Route 8) 213,7 201 

2018/2019 (Route 8) 214,6 203,1 

2019/2020 Geen eindtoets Geen eindtoets 

 

Scholen voor voortgezet onderwijs  

De afgelopen jaren zijn de leerlingen naar de volgende scholen voor voortgezet onderwijs gegaan:  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

     

Alkwin College Uithoorn 2% 0% 0% 3% 0% 0% 

Ashram College Nieuwkoop 46% 43% 36% 19% 15% 33% 

Ashram College Alphen 11% 2% 0% 0% 4% 0% 

Groene Hart Lyceum Alphen 29% 24% 31% 29% 48% 30% 

Scala College Alphen 12% 24% 25% 39% 22% 33% 

Wellant College Alphen  0% 5% 6% 6% 9% 0% 

Veenlanden College 0% 0% 0% 3% 0% 0% 

Overig  0% 2% 2% 0% 2% 4% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 
 

Prioriteiten schooljaar 2020/2021 

Wij verwijzen u hiervoor naar ons beleidsplan op de website.  
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Samenstelling van het team 

 

Directeur:     René Veenstra 

Adjunct-directeur:   Hans Zevenhoven 

 

Coördinatoren:    Monica Bocxe 

        

Ondersteuningsteam: Karen Metselaar 

        René Veenstra 

        Hans Zevenhoven 

 

I-coach:      Chantal Pietersen 

 

 

 

Groep 1/2a: Maandag en dinsdag: José Karperien  

Donderdag en vrijdag: Marjolie Hermann 

(Woensdag om de week) 

 

Groep 5a 

 

Groep 6a 

Esther Zeehandelaar 

 

Jantiene de Bruin 

Groep 1/2b: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:  

Riane Rietveld 

Woensdag: Karen Metselaar 

Groep 6b Ddinsdag, vrijdag: Irene Schildwacht 

Maandag, woensdag en donderdag:  

Wendy van Brenk 

Groep 1/2c: Marianne Cornelissen Groep 7a: 

 

Maandag en dinsdag: Marieke Kerkstra 

Woensdag t/m vrijdag: Irma Egberts 

Groep 3 Maandag en dinsdag: Laura Staehle 

Woensdag t/m vrijdag: Elleke van Klink 

(vervanging Elleke: Caroline van Veen) 

Groep 7b: 

 

Luuk Meekes 

Groep 3/4a 

 

Bianca Leliveld 

(Vrijdag: Caroline van Veen) 

 

Groep 8a Maandag en dinsdag: Chantal Pietersen 

Woensdag t/m vrijdag: Heleen van Driel 

Vervanging Heleen: Hans Zevenhoven 

Groep 4/5b Maandag en dinsdag: Danielle Stigter 

Woensdag t/m vrijdag: Monica Bocxe 

(Vervanging Monica : Sylvia Mulder) 

Groep 8b Dinsdag, woensdag, donderdag: 

Mariska Bon 

Maandag en vrijdag: Marieke Klein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrije dagen  

 

Vakanties schooljaar 2020/2021 

Herfstvakantie:  19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie:  21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie: 22 februari 2021 t/m 26 februari 2021 

Pasen:   2 april 2021 en 5 april 2021 

Koningsdag:  27 april 2021 

Meivakantie:  3 mei 2021 t/m 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021 

Zomervakantie:  19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021 

 

Studiedagen schooljaar 2020/2021 

Vrijdag 5 februari 2021  

Maandag 8 februari 2021 

Dinsdag 6 april 2021 groepen 1 t/m 4 (leerlingen groepen 5 t/m 8 hebben gewoon les)  

Woensdag 30 juni 2021 

 

De vrijdagen voor de kerstvakantie en de zomervakantie zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij. 

 

 


