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Geachte ouders en verzorgers, 

Onze schoolgids is opgesteld via het wettelijk kader en de informatie is terug te lezen op 

www.scholenopdekaart.nl en op onze website www.zilverbergoverasselt.nl 

Naast de schoolgids ontvangt u deze praktische jaarbijlage met schoolafspraken. 

De jaarplanner kunt u lezen in Parro en op de website. Vanaf de website kunt u het jaarplan printen.

         

Mocht u na het lezen van deze documenten meer informatie over onze school en/of ons onderwijs 

willen, heeft u andere vragen of wilt u de school eens bezoeken, dan kunt u contact opnemen met 

Basisschool De Zilverberg: 024-6221454 

Wij wensen u en onze leerlingen een goed schooljaar toe op basisschool De Zilverberg. Wij kijken uit 

naar een goede samenwerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Zilverberg 

 

NB:  
Als er wijzigingen ontstaan in data, tijden en/of inhoud, dan zal hiervan kennis worden gegeven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scholenopdekaart.n/
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Adressen 
 
Basisschool De Zilverberg 
Koningin Julianastraat 6 
6611 BR Overasselt 
024-6221454  
www.zilverbergoverasselt.nl   
Info@zilverbergoverasselt.nl  
 

Meerscholen directeur 
Tanja van Dijk 
Ook bereikbaar op basisschool De Tandem: 024-6221689. 
directie@zilverbergoverasselt.nl   directie@tandemnederasselt.nl   

 
 

Groepsleerkrachten 
Groep 1-2 a 

Susanne de Veth ma t/m vr susanne.deveth@zilververgoverasselt.nl  

   

Groep 1-2 b 

Jacqueline Peeters Weem ma-di-wo jacqueline.peetersweem@zilverbergoverasselt.nl  

Denise Beverloo do-vr denise.beverloo@zilverbergoverasselt.nl  

   

Groep 3   

Janneke de Boer ma-di-wo janneke.deboer@zilverbergoverasselt.nl 

Sharon van Haren do-vr sharon.vanharen@zilverbergoverasselt.nl 

   

Groep 4   

Lisa Roelofs ma-wo lisa.roelofs@zilverbergoverasselt.nl 

Evelyn van Rietschoten di-do-vrij evelyn.vanrietschoten@zilverbergoverasselt.nl 

   

Groep 5   

Tessa Wijers ma t/m vr tessa.wijers@zilverbergoverasselt.nl 

   

Groep 6   

Bram Kusters ma-di-wo-vrij bram.kusters@zilverbergoverasselt.nl 

Jitte Brinkhof do jitte.brinkhof@zilverbergoverasselt.nl 

   

Groep 7   

Patricia Willems ma-di patricia.willems@zilverbergoverasselt.nl 

Lidy Bolscher wo t/m vr lidy.bolscher@zilverbergoverasselt.nl 

   

Groep 8   

Inge Daanen ma-di-wo-vr inge.daanen@zilverbergoverasselt.nl 

Hilco Ziel do hilco.ziel@zilverbergoverasselt.nl 

 
 

http://www.zilverbergoverasselt.nl/
mailto:Info@zilverbergoverasselt.nl
mailto:directie@zilverbergoverasselt.nl
mailto:directie@tandemnederasselt.nl
mailto:susanne.deveth@zilververgoverasselt.nl
mailto:jacqueline.peetersweem@zilverbergoverasselt.nl
mailto:denise.beverloo@zilverbergoverasselt.nl
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Intern Begeleider 
Sanne Wijers               Wo en vrij 
sanne.wijers@zilverbergoverasselt.nl  

  

Administratief medewerker 
Anita van Gemert        Ma en di van 9.00 en 14.30 uur 
anita.vangemert@zilverbergoverasselt.nl 

  
 

Medezeggenschapsraad 
Oudergeleding:  
Dirk Jansen, vader van Fleur groep 7 en Stijn groep 8 
Monique Theunissen, moeder van Daphne groep 4 
 
Personeelsgeleding: 
Denise Beverloo (voorzitter) ook GMR-lid 
Sharon van Haren 

 

Ouderraad 
Oudergeleding: 

Voorzitter: Ellis Schipper, moeder van Sander groep 8 en Matthijs groep 4 
Penningmeester: Menno, vader van Guus groep 4 en Kas groep 1-2b 
Secretaris: Hanneke Verhoeven, moeder van Daan groep 5 
Lisette Mikkers, moeder van Wende groep 3 en Joris groep 5 
Marlieke Jansen, moeder van Sil groep 4 en Noa groep 6 
Marion Tax, moeder van Guust groep 8 en Jonneke groep 7 
Marieke Jansen, moeder van Stijn groep 8 en Fleur groep 7 
 

Personeelsgeleding:  
Sharon van Haren groep 3 
Susanne de Veth groep 1-2a 

 

Intern contactpersoon en anti-pestcoördinator: 
Inge Daanen 
024-6221454 (school) 
inge.daanen@zilverbergoverasselt.nl 

 
 

Extern vertrouwenspersonen 
 GIMD 

Christian Heeren 

06-10724158 

c.heeren@gimd.nl 

 

 

 

 

mailto:Sannewijers@zilverbergoverasselt.nl
mailto:anitavangemert@zilverbergoverasselt.nl
mailto:Inge.daanen@zilverbergoverasselt.nl
mailto:c.heeren@gimd.nl
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Externe contacten 
Inspectie van het onderwijs 

info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 

 
Vragen over onderwijs:  
0800-8051 (gratis) 
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111 (lokaal tarief) 

 
GGD Nijmegen  

Groenewoudseweg 275 
6524 TV NIJMEGEN 
088-1447144 

 
Samenwerkingsverband 

SVPO Stromenland 
Panovenlaan 1  
6525 DZ Nijmegen 
024-379 0431 

 
Bestuur Stichting primair onderwijs Condor: 

Postbus 89, 6573 ZH Beek-Ubbergen 
 
Algemeen directeur/bestuurder Stichting primair onderwijs Condor:  
 André de Jong 

Lindestraat 25 
6573 XA Beek-Ubbergen 
Postbus 89,  
6573 ZH Beek-Ubbergen 
024-3737909 

 
Onderwijs ondersteuningskolom Stichting primair onderwijs Condor: 

Harold Swinkels (directeur onderwijsondersteuning) 
Marieke Lenderink (orthopedagoge) 
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Oudervereniging/Ouderraad  
De oudervereniging van basisschool De Zilverberg bestaat uit ouders of verzorgers van leerlingen van 

onze school. U bent als ouder of verzorger van uw kind automatisch lid van de oudervereniging als 

hij/zij naar onze school komt en u de vrijwillige ouderbijdrage heeft betaald. Uit de leden van de 

oudervereniging wordt een bestuur gekozen, de Ouderraad (OR).  

De OR heeft als belangrijkste doel een schakel te zijn tussen de ouders/verzorgers en de school als 

het gaat om het organiseren van activiteiten. De OR is actief betrokken bij de organisatie van de 

hoofdluiscontrole, het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, de koningsspelen, het schoolreisje, 

het praktisch verkeersexamen, de sponsorloop, schoolplein ontwikkeling en de verkeerscommissie. 

Daarnaast denkt en werkt de OR mee aan projecten, die niet primair met het onderwijs te maken 

hebben, maar wel ten behoeve van de leerlingen van onze school zijn. Een ander belangrijk doel van 

de OR is een spreekbuis te zijn voor alle ouders en de belangen van alle ouders te behartigen bij de 

directie en de medezeggenschapsraad (MR). We staan altijd open voor vragen, opmerkingen en 

nieuwe ideeën. De ouders/verzorgers maar ook de leerkrachten kunnen altijd een beroep doen op 

de OR als er vraag is naar extra hulp. 

De OR vergadert minimaal zes keer per jaar, waarbij ook een leerkracht aanwezig is. Zo kunnen we 

samen opkomen voor de belangen van de kinderen op school.  

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan het schoolreisje en feestelijke 

activiteiten op school. Aan de hand van het financiële verslag en de begroting heeft de 

ouderraad met goedkeuring van de MR voor ieder kind een bedrag van €27,00 per schooljaar 

vastgesteld. Begin van het schooljaar ontvangt u de rekening. Bij vragen over de ouderbijdrage kunt u 

zich wenden tot de penningmeester van de oudervereniging. 

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair onderwijs) wordt per 

1 augustus 2021 aangescherpt. Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met 

activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. 

 

Fruitgeld 

Het fruitgeld staat apart vermeld op de rekening van de ouderbijdrage. Twee keer per week komt er 

vers fruit op school. Alle leerlingen mogen iets te drinken meebrengen. I.v.m. milieuopvoeding 

vragen wij het drinken in een beker te doen en geen pakjes mee te geven. Wij vragen u met klem 

geen koek of snoep mee te geven. 

 

Medezeggenschapsraad 

Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding genomen worden, zijn van belang 

voor het personeel en de leerlingen van onze school. Het is de taak van de medezeggenschapsraad 

(MR) om met de directie van de school mee te denken, adviezen te geven en mee te beslissen over 

alles wat de school aan gaat. De MR komt gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar. Elke basisschool 

heeft een MR. Dit orgaan bestaat uit een oudergeleding en personeelsgeleding. Zij hebben op 

sommige onderwerpen instemmingsrecht of adviesrecht. Het is vastgelegd in een wet. Het aantal 

deelnemers is afhankelijk van de grootte van de school. Op onze site leest u meer over de MR van 

onze school. De vergaderingen zijn openbaar voor de ouders en leerkrachten van de school.  
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De schoolafspraken op alfabetische volgorde: 

De Buurderij 

De leerlingen van De Zilverberg bezoeken minimaal een keer per jaar De Buurderij in de context van 

een Jeelo project. De vrijwilligers en het bestuur van zowel de zorginstelling, het museum en de 

horeca verbinden zich aan deze projecten door mee te werken aan leerdoelen van Jeelo. De 

voorbereiding gaat in samenwerking met beide partijen. 

 

Corona 

Het Zilverbergteam kan op basis van aanscherping van de RIVM-richtlijnen activiteiten of 

weekroosters aanpassen. Dit kan gedurende het gehele schooljaar van plaatsvinden in afstemming 

met de MR en het Condor-MT. De directeur heeft beslissingsrecht in de uiteindelijke doorvoering van 

de wijzigingen.  

 

Cursus toetsenbordvaardigheid 

Bij voldoende deelname kan in de school een cursus toetsenbordvaardigheid worden gevolgd door 

de leerlingen van groep 7 en 8. Deze wordt gegeven door en valt geheel onder de verantwoording 

van Instituut Groothedde uit Nijmegen. De school stelt alléén de ruimte ter beschikking. De cursus is 

een initiatief van de oudervereniging i.s.m. school.  

 

Cursus techniek aanbod: Mad Science 

Bij voldoende deelname kan er na schooltijd in blokken van 6 tot 8 weken een techniek aanbod 

gevold worden. De activiteiten worden aangeboden door 

http://nederland.madscience.org/scienceclub.aspx.Via de nieuwsbrief zal aangegeven worden 

wanneer leerlingen zich hiervoor kunnen aanmelden. 

 

Fietsen op school 

Alle kinderen die op de fiets of step naar school komen, plaatsen deze in de daarvoor bestemde 

fietsenstalling. De school is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de fietsen.  In verband met 

de veiligheid mag er niet gefietst worden op het schoolplein. 

 

Gevonden voorwerpen 

Op school in de koffiekamer staat een box waar we de gevonden voorwerpen in bewaren. 

Regelmatig verschijnt in de Zilverbergexpres een bericht met de uitnodiging om te komen kijken of 

hier spullen tussen liggen die u kwijt bent. Na een bepaalde termijn brengen we de kleren naar een 

goed doel.  

 

 

 

http://nederland.madscience.org/scienceclub.aspx
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Gezondheidsteam De Zilverberg  

Jeugdarts: 

Silvia Wellink 

swellink@ggdgelderlandzuid.nl  

06-22198865 

Sociaal verpleegkundige: 

Anneke van Hes 

avanhes@ggdgelderlandzuid.nl 

06-10252777 

Logopedist: 

Mirjam van der Pol 

06-10252070 

Doktersassistent: 

Mirjam Verweij 

06-57148176 

Medewerker Gezonde School: 

Sylvia Meijer 

SMeijer@ggdgelderlandzuid.nl  

Maatschappelijk werk: 

NIM: 024-3232751 

 

Gesprekkenplanner 

Op een aantal vaste momenten in het schooljaar kunt u in overleg gaan met de leerkracht van uw 

kind. U kunt inschrijven via Parro. Heeft u eerder behoefte aan afstemming, dan kunt u altijd even 

binnenlopen om een afspraak te maken, of via mail/Parro contact zoeken. 

 

Gymrooster: (onder voorbehoud) 

Dinsdagmiddag 13:30 - 15:00 uur  Groep 4 en 6 

Woensdagochtend 08:30 - 10:00 uur  Groep 8 

Donderdagmiddag 13:30 - 15:00 uur  Groep 5 en 7 

groep 1-3 gymmen in de speelzaal van de school. Groep 3 gymt ook op het schoolplein. 

 

Heemtuin, Kadans en NME-PLAZA 

Verschillende groepen bezoeken de Heemtuin in Malden of Kadans in Nederasselt. Dit hoort bij ons 

natuur aanbod binnen Jeelo. Het vervoer regelen wij met ouders. Wij hebben een adviseur natuur- 

en milieueducatie Primair Onderwijs, Marjon van der Steen. Zij biedt materiaal en excursies aan 

passend bij de Jeelo thema’s. 

Adviesbureau NME-Plaza. Tel: 06-29320291 

 

Hoofdluis  

Een enkele keer komt het voor dat leerlingen hoofdluis hebben. Als uw kind dit overkomt, is dit 

beslist géén schande. Luizen vliegen of springen niet, het zijn zogenaamde ‘overlopers’. Zij 

verspreiden zich door van het ene hoofd naar het andere hoofd te lopen. Bij de drogist en apotheek 

zijn de juiste middelen tegen hoofdluis te koop. Licht u ook even de groepsleerkracht in? De 

‘luizenkamouders’ zullen na iedere vakantie op woensdagen de leerlingen op hoofdluis controleren.  

Huiswerk 

Op onze school spreken wij van huiswerk op het moment dat er een opdracht meegaat van school 

mailto:swellink@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:avanhes@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:SMeijer@ggdgelderlandzuid.nl
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naar huis. Dus waardeloos materiaal meenemen voor een handvaardigheidles valt hier ook onder. 

Wij willen leerlingen leren: 

• Taakverantwoordelijkheid te dragen. 

• Proactief te zijn op momenten dat het huiswerk kwijt is, of vergeten. 

• Te oefenen met plannen. 

• Te oefenen met leerstijlen (deze worden in de methoden en Jeelo aangeboden). 

Op het moment dat ouders of leerkrachten merken dat het huiswerk structureel moeizaam gaat, 

maken leerling, leerkracht en ouders hier individuele afspraken over. 

 

Informatieavond 

Aan het begin van ieder schooljaar informeren de groepsleerkrachten u over de inhoud en de wijze 

van werken en verwerken in de betreffende groep. Tijdens deze avond staan wij ook stil bij het 

belang van een goede en productieve relatie tussen school en ouders. Dit educatieve partnerschap is 

van belang voor de schoolprestaties en de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.  

 

Koptelefoon 

Leerlingen mogen vanaf groep 3 “oortjes” meenemen van thuis om te gebruiken op de Chromebook.  

Eerder verstrekte school deze, maar het blijkt dat veel gezinnen thuis extra setjes hebben liggen. Als 

er toch onvoldoende zijn, schaft school er eenmalig een aan voor de leerling. Het is handig als er een 

hoesje/etuitje omheen zit. 

 

Kinderpostzegels 

Elk jaar werken de kinderen van school mee aan de verkoop van kinderpostzegels, dit jaar zijn dat de 

leerlingen van groep 7. 

 

Open podium 

Elke groep presenteert zich minimaal één keer per jaar op het open podium. Deze uitvoering wordt 

gecombineerd met een Jeelo-project. Om leerlingen de mogelijkheid te bieden meerdere malen in 

het schooljaar op het podium te staan, gaan zij in kleinere setting onderling en voor andere groepen 

hun kunsten vertonen.  Leerlingen die dit spannend vinden, geven we ook de vrijheid dit niet te 

doen, omdat hun talent op een ander vlak ligt. 

 

Samenwerking muziekvereniging KNA 

Sinds schooljaar 2015-2016 heeft De Zilverberg een samenwerking met de muziekvereniging.  

Komend schooljaar gaan wij hiermee verder d.m.v. muzieklessen door Math Lemmen, een 

introductie van muziekinstrumenten in groep 5. Daarnaast zullen er een aantal kennismakingslessen 

voor blokfluit gegeven worden in groep 4. Het doel van deze samenwerking is het verdiepen en 

verbreden van het muziekonderwijs en het versterken van de instroom bij de muziekvereniging. De 

inhoud van de lessen richt zich op de basis van het muziekonderwijs.  
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Schrijfmateriaal 

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen een passend schrijfpotlood en een gum. Is het schrijfpotlood toe 

aan vervanging dan zorgt school voor een nieuw schrijfpotlood. Halverwege groep 4 krijgen de 

leerlingen een (vul)pen van school, we houden hierbij rekening met de schrijf motorische 

ontwikkeling van het kind. Dit houdt in dat dit per leerling net als het schrijfpotlood passend wordt 

gemaakt. Als de schrijfontwikkeling dit vraagt, wordt de pen op een later moment geïntroduceerd. 

Deze pen wordt eenmalig door school verstrekt. Als de pen aan vervanging toe is, zal de leerkracht u 

hierover informeren. U kunt dan via school een nieuwe pen aanschaffen. 

 

Schoolreisje 

Elk jaar is er een schoolreisje. Wij volgen de adviezen en de richtlijnen m.b.t. corona van het RIVM 

hierin. Groepen 1-2 gaan met de auto en blijven dichtbij huis. Vanaf groep 3 zoekt de 

oudervereniging in afstemming met het team, educatieve en leuke uitjes voor de overige groepen. 

 

Studiedagen schooljaar 2021-2022    

Studiedagen, waarop de kinderen vrij zijn: 

Ma 20 sept. 2021 

Di 5 okt. 2021 (Condordag) 

Vrij 24 dec. 2021 

Woe 16 feb. 2022 

Vrij 15 april 2022 (Goede Vrijdag) 

Woe 29 juni 2022 

 

Vakantierooster en vrije dagen 

Schoolvakanties: 

zomervakantie 2021 eindigt op vrijdag 27 augustus 

herfstvakantie: ma. 25 okt. - vrij. 29 okt. 2021 

kerstvakantie: ma. 27 dec. 2021 - vrij. 7 jan. 2022 

voorjaarsvakantie: ma. 28 feb. - vrij. 4 maart 2022 

Pasen: ma.18 april 2022 

meivakantie: ma. 25 april - vrij. 6 mei 2022 

Hemelvaartsdag: do. 26 mei 2022 

Pinksteren: ma. 6 juni 2022 

zomervakantie 2022: ma. 18 juli - vrij. 26 aug. 

 

Korte schooldag voor de bovenbouw: 

Vrij 25 feb. 2022 om 12.00u uit 

Vrij 15 juli 2022 om 12.00u uit 

 

Verjaardagen vieren 

In groep 1 en 2 mag u mee komen zingen en vieren. Maak hiervoor een afspraak met de betreffende 

leerkracht. Denk u bij het maken van foto’s aan de AVG. Deze kunt u, als er andere leerlingen 

opstaan, niet delen op sociaal media.  
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Vanaf groep 3 wordt de verjaardag zonder ouders gevierd. Uw kind mag iets meenemen om te 

trakteren. Op school hanteren wij een traktatiebeleid. Hierin staan adviezen en tips voor u. Houd de 

traktatie klein en gezond! Een aantal leerlingen bij ons op school, mag door allergie of andere 

gezondheidsredenen niet alles eten. De leerkracht informeert u hierover, zodat u daar rekening mee 

kunt houden. Het is leuk als iedereen de traktatie kan ontvangen. Dit traktatiebeleid leest u op onze 

site. 

Leerkrachten vieren hun verjaardag, indien mogelijk, op de verjaardag zelf. Net zoals de leerlingen 

kort rond 10.00 uur. De rest van de dag kent een gewoon onderwijsprogramma. In de laatste 

schoolweek is er in overleg met de leerkracht een moment om stil te staan bij de jaarafsluiting. 

 

Vaderdag en Moederdag 

In de groepen 1-2-3 wordt op school aandacht besteed aan het maken van een kleine attentie voor 

Vaderdag en Moederdag. Door verschillende mogelijkheden in de samenstelling van de 

gezinssituaties willen wij u erop wijzen, dat elk kind 1 attentie maakt. 

 

Verkeerstoets 

De leerlingen van groep 7 doen mee aan het verkeersexamen.  

 

 

 


