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Inleiding 
In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. 

Indien u meer informatie wilt over de school, verwijzen wij u naar de schoolgids.  

De school stelt elk schooljaar een kalender op. Op deze kalender kunt u de volgende zaken 

vinden:  vakanties,  studiedagen, data van de oudergesprekken,  ouderinlopen en natuurlijk onze 

activiteiten / feesten.  

De schoolgids, de digigids en de jaarkalender staan op de website van de Marcusschool 

(marcus.ksu-utrecht.nl) en zijn ook af te halen bij de conciërge van de school. 

Als u vragen heeft waarop u het antwoord niet in het boekje kunt vinden, kunt u die stellen aan 

de bouwcoördinatoren  Bernadet Dankaart (groep 1 en 2) en Lisette van Dijk (groep 3 t/m 8) of 

aan de schoolleider Kristie de Jong. 

 

 

Marcusschool is een Brede School  
De Brede School is een samenwerkingsverband van alle Overvecht scholen. Zij besteden 

aandacht aan de volgende onderwerpen: 

o Ouderbetrokkenheid 

o Talentontwikkeling 

o Vreedzame Wijk 

Iedere school werkt dat op zijn eigen manier uit. Hieronder kunt u lezen hoe dit voor de Marcus 

is vormgegeven. 

 

Ouderbetrokkenheid  

We vinden het belangrijk dat ouders weten waar hun kind mee bezig is op school. Om ervoor te 

zorgen dat u op de hoogte bent, worden er voor iedere groep ouderactiviteiten georganiseerd.  

De data voor de ouderactiviteiten kunt u vinden op de jaarkalender en wordt inhoudelijk 

aangekondigd via de Marcuspraatjes. 

We onderscheiden daarin de volgende ouderactiviteiten: 

 

Ouderinloop 

Tijdens deze ouderinloop komt u op school om:  

 mee te doen met uw kind in de klas of met een andere activiteit. 

 informatie te krijgen over het lopende thema of een vakgebied.  

 de opening/afsluiting van een thema bij te wonen. 

 



Marcusinloop 

Een aantal ochtenden en avonden wordt er op school een Marcusinloop 

georganiseerd voor alle ouders van de school.  

 Tijdens dit ontmoetingsmoment, met andere ouders en de  

opbouwwerkster van Wijk en Co, krijgt u informatie en kunt u 

meepraten over diverse onderwerpen.  

 Deze onderwerpen hebben direct of indirect betrekking op de 

ontwikkeling van uw kind. 

 De inhoud van deze ontmoetingsmomenten komt tot stand in 

samenwerking met school, het aanbod van Wijk en Co en andere 

externe organisaties zoals: de GG&GD, de bibliotheek, de politie, 

de sportverenigingen, het UCK enz. 

 

 

Ouderhulp 

Tevens vragen wij u om hulp bij diverse activiteiten zoals: 

 de jaarlijkse feesten (Sinterklaas, Kerstfeest, Suikerfeest etc.) 

 speciale evenementen (sportdag, zwemles, bezoek aan kinderboerderij, enz.) 

 schoonmaak van materialen in de klas (groep 1 en 2). Bij iedere klas hangt daarvoor 

een inschrijfformulier. 

 

U leest wel dat wij de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs op de Marcusschool erg 

belangrijk vinden. Samen met u gaan we op weg naar een optimale ontwikkeling van uw kind! 
 

 

Talentontwikkeling 

Op de Marcus hebben we de verlengde schooldag (VSD). Dit houdt in dat er ieder schooljaar drie 

cursussen zijn na schooltijd waarvoor de kinderen zich kunnen opgeven. Dit kan gaan over sport, 

ICT, drama, muziek. Doel is om kinderen kennis te laten maken met deze creatieve vakken en zo 

toe te leiden tot een club of vereniging waar hun belangstelling naar uit gaat. Indien er teveel 

aanmeldingen zijn, wordt er een keuze gemaakt. 

 

 

 

Vreedzame School / Vreedzame Wijk 

Misschien heeft u al aan het logo bij de ingang van de school gezien dat wij 

werken met de aanpak van de Vreedzame School. Deze aanpak houdt in dat 

wij in alle groepen elke week een les Vreedzaam geven, waarin we aandacht 

besteden aan het omgaan met elkaar. Daarnaast leren we kinderen hoe zij een 

conflict kunnen oplossen. We streven dan altijd naar een win-win oplossing. In 

de bovenbouw worden mediatoren opgeleid. Deze mediatoren kunnen hulp 

bieden bij het oplossen van een conflict tussen kinderen. 

De aanpak van de Vreedzame School kan alleen maar slagen als ouders en 

school daarin samenwerken. Tijdens de Marcusinloop kunnen ook ouders opgeleid worden tot 

Vreedzame ouder. 

Ook nemen wij deel aan de Vreedzame wijk door het opleiden van wijkmediatoren, acties op het 

gebied van op een Vreedzame manier omgaan met elkaar in de wijk, en zitting te hebben in de 

Vreedzame Kinderraad van Overvecht.  



 

Wie werken er in de school?  
 

Schoolleiding 

De schoolleider Kristie de Jong is verantwoordelijk voor de school en het 

eerste aanspreekpunt voor ouders en teamleden. 

De school onderscheidt onderbouw (groep 1 en 2), middenbouw (groep 3 en 

4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). Elke bouw heeft een bouwcoördinator, 

deze is aanspreekpunt voor de leerkrachten uit de desbetreffende bouw en 

voor ouders. Daarnaast zijn zij belast met beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken. Voor de 

onderbouw is dat Bernadet Dankaart en voor de midden- en bovenbouw is Lisette van Dijk 

verantwoordelijk. 

 

Zorg 

De school heeft 2 intern begeleiders en een remedial teacher. De taak van de interne 

leerlingbegeleider bestaat uit het coördineren van alle zaken rond de leerlingbegeleiding in de 

school. De remedial teacher onderzoekt leerlingen met specifieke problemen en stelt 

handelingsplannen op. De uitvoering ligt soms bij de rt-er, soms bij de leerkracht of bij beiden.  

Onze zorg is ook uw zorg! We streven naar een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van uw kind, en 

dat doen we in samenwerking met u! De school heeft dit vastgelegd in een protocol. 

 

Leerkrachten 

Elke groep heeft 1 of 2 leerkrachten. Op de website kunt u lezen welke leerkracht welke groep 

heeft. 

In de kleutergroepen zijn op verschillende dagen extra leerkrachten aanwezig. Deze 

leerkrachten werken met kleine groepjes kinderen zowel in als buiten de klas. De activiteiten die 

dan aanbod komen zijn ondersteunend aan het thema dat op dat moment in de groepen gedraaid 

wordt en zijn gericht op taalstimulering en woordenschatuitbreiding. Deze ondersteuning geldt 

voor alle kleuters. 

 
Vakleerkrachten 

Muziek en beweging 

De groepen 3 t/m 8 krijgen allemaal 1 keer in de week muziekles 

van onze vakleerkracht muziek. De groepen 5 krijgen 20 weken 45 

minuten les op een instrument (naar leuze cello, viool, trompet en 

slaginstrument). Dit in het kader van de muziekroute waaraan de 

Marcusschool mee doet. De lessen worden gegeven door 

leerkrachten van het UCK. 

 

Sport 

De kleuters krijgen 1 keer in de week  gym van een 

gespecialiseerde leerkracht. Dit gebeurt in kleine groepjes van 

ongeveer 12 leerlingen.  

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 2x in de week les van een vakleerkracht. 

Groep 4 heeft elke week schoolzwemmen. Zij hebben 1x in de week gymles van de vakleerkracht. 

 

Conciërge  

Er is een conciërge werkzaam. Zij voert allerlei praktische taken uit, zodat alles vlot kan 

verlopen. 

 



Afspraken en regels in en rond het schoolgebouw  
Hieronder de belangrijkste regels en afspraken die wij hanteren in en rond de school: 

-Om 8.20 gaat de eerste bel. De deuren gaan dan open en alle leerlingen kunnen dan rustig naar 

binnen gaan. Om 8.30 uur gaat de tweede bel. De lessen gaan dan starten. Dat betekent dat de 

deuren naar de klassen dicht gaan. Mocht u later zijn, dan kunt u via de hoofdingang naar binnen.  

-Als u een gesprek wilt met de leerkracht, maakt u hiervoor dan een afspraak, het liefst na 

schooltijd. 

-Op het schoolplein wordt niet gefietst. 

-Voor en direct na schooltijd wordt er niet gevoetbald op het plein. 

-Op de Marcus eten we om 10.00 uur in principe alleen fruit en/of groenten. 

Alle kinderen krijgen hiervoor een speciaal fruitdoosje. Indien uw kind hier niet 

genoeg aan heeft, mag naast het fruit/groente een gezonde boterham mee worden gegeven. 

 

 

Schooltijden  
De school heeft als schoolrooster het 5 gelijke model.  

De schooltijden zijn als volgt:  

 

groep 1 t/m 8 alle dagen van 8.30 uur tot 14.15 uur 
  
Vakanties en vrije dagen 2018-2019 
Hieronder vindt u het overzicht van de vakanties en vrije dagen voor het komend 

schooljaar. 

 
Vakanties  

Herfstvakantie Maandag 22 oktober 2018 t/m zondag 28 oktober 2018 

Kerstvakantie Maandag 24 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019 

Krokusvakantie Maandag 25 februari 2019 t/m zondag 3 maart 2019 

Meivakantie Vrijdag 19 april 2019 t/m zondag 5 mei 2019 

Hemelvaartvakantie Donderdag 30 mei 2019 t/m maandag 10 juni 2019 

Zomervakantie Maandag 22 juli 2019 t/m zondag 1 september 2019 

 

   

Studiedagen  

Dinsdag 2 oktober 2018 

Woensdag 14 november 2018 

Vrijdag 25 januari 2019 

Maandag 11 februari 2019 

Maandag 25 maart 2019 

Donderdag 20 juni 2019 

Vrijdag 21 juni 2019 

Woensdag 3 juli 2019 

  
Rapporten / oudergesprekken 
Vier keer per jaar is er een gespreksmiddag/avond. De leerkracht praat met de ouders over de 

voortgang van het kind op school en over de vorderingen op het rapport. Het eerste gesprek is 

een kennismakingsgesprek. Indien u een leerkracht tussendoor wilt spreken dan kunt u daarvoor 

een afspraak maken voor na schooltijd.  



Er wordt gedurende het schooljaar in alle groepen verschillende ouderinlopen gehouden. U kunt 

dan een les in de groep van uw kind bijwonen en/of meedoen aan een activiteit van de kinderen. 

Ook organiseren we oudermomenten voor ouders. Wij informeren u/ praten met u over een 

onderwerp dat op school speelt.  

 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie is een groep ouders die als doel heeft de ouders te betrekken bij het 

schoolgebeuren. Dit gebeurt in samenwerking met het schoolteam. De activiteitencommissie is 

aanspreekpunt voor de ouders. Bij elke activiteit is er een ouder die samen met het schoolteam 

het feest voorbereidt. Bij de uitvoering van de activiteiten worden ouders gevraagd om mee te 

helpen. Vanzelfsprekend kunt u ook zelf aangeven dat u beschikbaar bent om te helpen. Wij 

zullen u dan benaderen.  

De school heeft uw hulp bij de diverse feesten heel hard nodig! 
  

Ouderklankbordgroep 
In schooljaar 2016-2017 hebben we in samenwerking met de Stichting Al Amal een 

ouderklankbordgroep opgezet. Deze groep ouders stelt zich tot doel andere ouders te 

ondersteunen in onderwijszaken, activiteiten te organiseren voor de kinderen en een klankbord 

te zijn voor MR en school. 

 

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage door de ouders van kinderen op onze 

school. De ouderbijdrage bedraagt per schooljaar 45 euro per kind  voor de groepen 1 t/m 7 . De 

ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten op school zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, 

Pasen en het Songfestival.  Ook wordt elk schooljaar een schoolreisje georganiseerd. Voor de 

leerlingen uit de groep 8 bedraagt de ouderbijdrage 75 euro. Zij gaan niet op schoolreis maar op 

schoolkamp (3 dagen).  

Indien u in het bezit bent van de U-pas kunt u er voor kiezen de ouderbijdrage te betalen via de 

U-pas, de gemeente Utrecht betaalt de bijdrage voor u. U dient dan wel de U-pas te tonen zodat 

wij het nummer kunnen noteren. 

 



Informatie voor ouders 

De informatie voor ouders verloopt via de website/app van de Marcusschool. Op deze 

website/app staan berichten over de groep van uw kind. Als u de uitnodiging accepteert, krijgt u 

een melding op het moment dat wij een bericht plaatsen op deze website.  

Het inloggen bij Social Schools gaat als volgt: 

1. Ga naar www.ksu-marcus.nl 

2. Rechts bovenaan kunt u klikken op inloggen ouderportaal.  

3. Dan komt er een nieuw scherm: U kunt nu inloggen en u krijgt toegang tot de website van de 

groep van uw kind.  

Ontvangt u geen e-mail met een link naar Social Schools? Geef dan u mailadres mee aan uw kind 

zodat wij u kunnen toevoegen.  

Het is dus heel belangrijk dat u controleert of u toegang heeft tot Social Schools, anders mist u 

alle belangrijke informatie! 

We zien u graag op ‘Social Schools’! 

 

Tot slot 

Wij hopen dat u door het lezen van dit boekje voldoende geïnformeerd bent over de praktische 

zaken op de Marcusschool. Wij wensen u en uw kind een fijne tijd op de Marcusschool.  

Wellicht treffen  wij elkaar op een van onze contactmomenten. 

 

Kristie de Jong 

Schoolleider Marcusschool 


