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School voor
helden
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“Basisschool Het Epos is een
bijzondere basisschool. Het is
namelijk een geheel nieuwe
school. Als u voor ons kiest, dan
kiest u ervoor om onderdeel
van onze gemeenschap te
worden. Samen bouwen we
de komende jaren aan het
best mogelijke onderwijs voor
onze kinderen. Dit wordt een
ontdekkingsreis.”

Beste lezer,
Het is ons een genoegen om u alweer de tweede schoolgids
van Basisschool Het Epos aan te bieden. De schoolgids
is bedoeld voor ouders en verzorgers van onze leerlingen.
Daarnaast is de schoolgids ook bedoeld voor ouders en
verzorgers met jonge kinderen (jonger dan 4 jaar) die
op zoek zijn naar de juiste school voor hun kind. In de
schoolgids vindt u belangrijke en handige informatie die u
moet weten als uw kind bij ons naar school gaat.
Basisschool Het Epos is een bijzondere basisschool. Het
is namelijk een geheel nieuwe school. Als u voor ons kiest,
dan kiest u ervoor om onderdeel van onze gemeenschap
te worden. Samen bouwen we de komende jaren aan het
best mogelijke onderwijs voor onze kinderen. Dit wordt
een ontdekkingsreis. Niet alle dingen staan al vast en soms
zullen we zaken aanpassen als we er achter komen dat dit
beter werkt. Kinderen, ouders en medewerkers doen iedere
dag hun uiterste best om weer een stukje beter te worden.
We geven nooit op en gaan door tot we de best mogelijke
versie van onze school zijn. Meer informatie over waar Het
Epos voor staat leest u in hoofdstuk 1.
Ons onderwijs lijkt in veel opzichten op het onderwijs
van veel andere scholen. We doen het echter op een
aantal punten anders. We doen dit omdat we, op
basis van onderzoek, denken dat dit bijdraagt aan een
goede ontwikkeling van kinderen. In hoofdstuk 2 van de
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schoolgids kunt u meer lezen over hoe ons onderwijs eruit
ziet. In hoofdstuk 3 leest u meer over welke ondersteuning
we kunnen bieden voor kinderen die iets extra’s nodig
hebben. Meer informatie over welke medewerkers op
school werken leest u in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 leest
u meer over uw rol als ouder.
Tot slot kunt u in de schoolgids natuurlijk ook informatie
vinden over praktische zaken, bijvoorbeeld over de schooltijden en vakanties. Informatie hierover leest u in hoofdstuk
6. U kunt hier ook lezen dat het onderwijs op Basisschool
Het Epos niet wordt betaald door de Nederlandse overheid.
De school kost ouders echter niet meer geld dan een
gewone school. In de schoolgids wordt onder het kopje
“kosten” uitgelegd hoe dit zit. Meer informatie over hoe u uw
kind kunt aanmelden staat in hoofdstuk 7.
Wij hopen dat u nieuwsgierig bent naar Het Epos. Meer
informatie kunt u vinden op onze website: www.het-epos.nl.
Op de website vindt u ook contactgegevens voor het stellen
van een vraag of het maken van een afspraak om kennis te
maken. We hopen u snel (weer) te zien op Het Epos!
Namens het hele team van Basisschool Het Epos,
Hidde Verkade (Algemeen Directeur) en
Tom Pellis (Onderwijskundig Leider)
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HOOFDSTUK 1

Waar Het Epos
voor staat

Op Het Epos leert iedereen: jong en oud. We
leren samen en zijn nieuwsgierig. Uw kind
wordt op Het Epos een trots, nieuwsgierig en
zelfstandig kind.
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De missie en visie van Het Epos
Op Het Epos leert iedereen: jong en oud. We leren samen
en zijn nieuwsgierig. Uw kind wordt op Het Epos een trots,
nieuwsgierig en zelfstandig kind. Hij of zij leert zijn of haar
talenten kennen en gebruiken. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen.
Op Het Epos staat de kwaliteit van onderwijs voorop. Wij
hebben de ambitie om bij de beste scholen van Rotterdam
te horen. We zetten ons in om het elke dag een beetje beter
te doen. Op de rechterpagina ziet u de zes kernwaarden
van Het Epos. Deze zes kernwaarden vormen de basis van
onze school.

Op Het Epos stellen we zes
kernwaarden centraal
Deze zes kernwaarden vormen de basis van onze school.

Gemeenschap

Nieuwsgierigheid

Doorzettingsvermogen

Groei

Prestatie

Geluk

De identiteit van Het Epos
Op Het Epos mag ieder kind zichzelf zijn en we accepteren elkaar. We vinden het belangrijk om met respect en
openheid om te gaan met verschillen tussen mensen, zoals
verschillen in geloofsovertuiging, afkomst en geaardheid.
Dit verwachten we van onze medewerkers, leerlingen
en ouders of verzorgers1. We vinden het belangrijk om
thema’s op dit gebied te bespreken. Iedereen is anders,
maar we zijn allemaal gelijkwaardig.
We verbinden ons niet aan één onderwijsrichting. We
kijken naar wat werkt voor onze kinderen. Dat doen we
door te kijken naar wat werkt volgens de wetenschap.
1.

Overal waar in deze schoolgids ouder(s) staat, wordt ook verzorger(s) bedoeld.
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Ook kijken we naar succesvolle voorbeelden uit binnenen buitenland. U leest meer over ons onderwijs in
hoofdstuk 2 van de schoolgids.

De naam Het Epos
Een epos is een verhaal over een held. Misschien kent
u verhalen uit 1000 en 1 nacht, of kent u het epos van
Gilgamesj, één van de oudste verhalen ter wereld. In zulke
verhalen gaat de held vaak op reis en overwint tegenslagen. De held ontdekt tijdens deze reis zijn of haar
talenten en goede eigenschappen, en leert dat doorzetten
zorgt voor groei.
Op Het Epos heeft ieder kind een eigen heldenverhaal.
Uw kind ontdekt zijn of haar talenten en goede eigenschappen, net als de helden uit de verhalen. De tijd die
uw kind doorbrengt op Het Epos is één van de eerste
stappen in zijn of haar reis.

De sfeer op Het Epos
Op Het Epos zorgen we samen voor een fijne sfeer
waarin uw kind zich thuis voelt. Op onze school zijn rust,
structuur en betrokkenheid belangrijk. Uw kind ontwikkelt
zelfvertrouwen en ontdekt zijn of haar talenten. Onze
school is een plek om te leren. Fouten maken hoort erbij.
Daar leren de kinderen juist van.
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Op Het Epos is er een gemeenschap waarin iedereen
zichzelf mag zijn. We bouwen aan gezamenlijke gewoontes
en tradities. Deze zijn gericht op groeien en samen gelukkig
zijn. We begeleiden de groepsvorming en doen onderzoek
naar het gevoel van veiligheid en geluk op school.

Schoolregels
Op Het Epos maken we onderscheid tussen regels op school
en afspraken in de klas. De regels op school gelden voor
iedereen. De afspraken in de klas stellen de leerkrachten
samen met de kinderen op.

Schoolregels
Op basisschool Het Epos:
1.

Zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt.

2.

Zijn we allemaal gelijkwaardig: iedereen mag 		
zichzelf zijn en hoort erbij.

3.

Leren we met en van elkaar.

4.

Houden we rekening met elkaar en helpen elkaar.

5.

Zorgen we er samen voor dat de school een
rustige leeromgeving is.

6.

Zijn we vriendelijk tegen elkaar.

7.

Lossen we conflicten samen op door te praten.

8.

Hebben we respect voor de ander en voor
andermans spullen.

9.

Zijn we eerlijk en komen we onze afspraken na.

10. De tiende regel maakt ieder kind met zichzelf. Deze
		regel verschilt dus per kind. Dat kan bijvoorbeeld zijn:
		“Ik let op school extra op mijn broertje/zusje” of “Ik 		
zorg dat ik op tijd op school kom”.
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HOOFDSTUK 2

Het onderwijs
op Het Epos

Het onderwijs op Het Epos is gebaseerd op
uitgebreid onderzoek in binnen- en buitenland. We
vinden het belangrijk om te kijken wat werkt op
basis van onderzoek en succesvolle voorbeelden in
binnen- en buitenland.

18

19

Wat leert uw kind?
De inhoud van ons onderwijs baseren we op de
kerndoelen en referentieniveaus. Het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt deze.
De kerndoelen en referentieniveaus beschrijven wat
kinderen aan het eind van de basisschool moeten
kunnen. Het basiscurriculum is gebaseerd op verplichte
kerndoelen.
We geven onderwijs in verschillende vakken zoals taal,
rekenen en wereldoriëntatie. Ook bieden we thema’s
en projecten aan. Betekenisvol leren speelt hierin een
belangrijke rol.
We stellen hoge doelen voor uw kind voor rekenen en
taal en besteden hier veel aandacht aan. Het Epos biedt
een taalrijke omgeving met aandacht voor woordenschat en taalgebruik. Op het schoolplein en in de school
spreken we Nederlands. Op die manier voelt iedereen
zich welkom. Zo leren we ook van elkaar. Wanneer
uw kind meerdere talen spreekt, dan gebruiken we
die kennis ook in bepaalde lessen. Dat kan namelijk
waardevol zijn. Kennis van een andere taal kan helpen
bij het leerproces.
We vinden het belangrijk dat uw kind zijn of haar
talenten ontwikkelt. Naast de verplichte vakken geven
we uw kind ook les in filosofie, techniek, digitale vaardig-
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heden en krijgen de kinderen extra aanbod in sport en
podiumkunsten. Dit gebeurt tijdens leertijduitbreiding.
Met deze lessen kan uw kind zich maximaal ontwikkelen.
Onze leerkrachten verzorgen het onderwijs. Zij volgen
hierin training. Ook zetten we soms externe vakleerkrachten in met veel kennis over een onderwerp.

Binnen de groeimindset neemt het woordje ‘nog’ een
belangrijke plek in. In plaats van “ik kan het niet”, zeggen
wij “ik kan het nog niet”. Kinderen met een groeimindset
gaan uitdagingen aan en geven niet op bij tegenslagen.
Hierdoor krijgen kinderen de kans om te groeien. Dit
helpt hen het beste uit zichzelf te halen en hun talenten
optimaal te ontwikkelen.

Hoe leert uw kind?

Teamteaching
Samen zie je meer, leer je meer en kan je meer dan in
je eentje. Dat is een van de uitgangspunten van onze
school. Dit geldt voor leerlingen, maar zeker ook voor
leerkrachten. Daarom zullen we gaan werken met
teamteaching.

Focus op groei
Uw kind is elke dag op school om te leren en te groeien.
Daar geloven we op onze school in. We praten veel met
uw kind over successen en leerdoelen. Onze leerkrachten
zijn gekozen op en getraind in deze positieve aanpak.
We dagen uw kind steeds uit om te groeien ten opzichte
van zichzelf. De school heeft daarom iemand in dienst die
samen met de leerkrachten de groei en de ontwikkeling
van de leerlingen gaat onderzoeken. Zo weten we precies
wat de leerbehoefte is van uw kind. U krijgt zo als ouder
nog beter inzicht in de ontwikkeling en groei van uw kind.
Growth mindset
Mindset is het Engelse woord voor ‘overtuiging’. Wanneer
kinderen een groeimindset (growth mindset) hebben,
zijn zij overtuigd dat zij kunnen groeien. Deze positieve
manier van denken gelooft dat hersenen kunnen veranderen en nieuwe dingen kunnen leren.
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Teamteaching is een Engelse term en betekent ‘samen
lesgeven’. Het houdt in dat niet één, maar twee
leerkrachten voor de klas staan. Ze bereiden als team
de les voor, staan samen voor de klas en evalueren
gezamenlijk de les. Een voordeel van teamteaching is dat
elke klas een extra leerkracht heeft. Er is zo meer persoonlijke aandacht voor ieder kind.
Feedback
Een van onze kernwaarden is doorzettingsvermogen.
Voor leerlingen is het belangrijk om inzicht te krijgen in zijn
of haar leerproces. Feedback is hierbij nodig. Feedback is
een boodschap over het gedrag of een prestatie van een
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ander. Het heeft bij ons een belangrijke plaats in school.
Zowel het geven van feedback aan leerlingen als aan
leerkrachten. Wij vormen een professionele leeromgeving.
Ook ons team ontwikkelt en leert.
Coöperatieve Leerstrategieën (CLS)
Passend bij onze kernwaarde gemeenschap werken we
met coöperatieve leerstrategieën. Door in de klas veel
te werken in teams van ongeveer vier kinderen leren de
kinderen goed samenwerken. Hierdoor verbeteren relaties
en daarmee de sfeer in de groep. Kinderen worden actief
betrokken bij de les.
Betekenisvol leren
Onze kernwaarde nieuwsgierigheid krijgt vorm binnen
betekenisvol leren. Dit betekent dat de dingen die onze
leerlingen leren, aansluiten bij echte situaties. Hierdoor
snappen kinderen beter waarom ze iets leren. We maken
daarbij gebruik van echte materialen en gaan de wijk
in voor opdrachten. Of we halen de wijk de school in en
nodigen bijvoorbeeld de tandarts uit als het over tandverzorging gaat. Misschien heeft u een beroep dat aansluit bij
onze lessen. Dan nodigen wij u als ouder graag uit in de les.
Expliciete Directe Instructiemodel
Een van onze kernwaarden is prestatie. We vinden
het belangrijk dat onze leerlingen succes hebben op
school. Het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) is
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een bewezen effectieve aanpak die bijdraagt aan betere
leerprestaties. Naast het EDI-model geven we ook op
andere manieren les. De leerkrachten bepalen welke
manier het beste bij de les past.
Spelend leren
Jonge kinderen zijn nieuwsgierig. Dit merk je doordat
kinderen willen spelen en ontdekken. Kinderen leren de
wereld kennen via hun zintuigen en via verschillende
materialen, zoals zand, klei of water. Kinderen leren
de wereld kennen in de veilige en leerrijke schoolomgeving, door bijvoorbeeld de supermarkt, de dokter of de
werkplaats van de fietsenmaker de school in te halen.

Resultaten van het onderwijs
We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. We
houden de leerprestaties bij in een leerlingvolgsysteem.
Op deze wijze kunnen wij de groei van uw kind volgen.
We houden u op de hoogte van de prestaties en groei van
uw kind.

leerkrachten tegelijkertijd voor de klas.

Kwaliteitszorg
We vinden het bieden van kwalitatief goed onderwijs
heel belangrijk. Daarom dragen we zorg voor de kwaliteit.
Oftewel, kwaliteitszorg. Het team kijkt hoe de leerlingen
zich ontwikkelen en of de ambitieus gestelde doelen
behaald zijn. Hiervoor evalueren we de onderwijsresultaten van onze leerlingen. We hebben een dataspecialist
in dienst die de onderwijsprestaties meet en in de gaten
houdt.
We houden ook de kwaliteit van onze lessen in de gaten.
We zijn van mening dat we het altijd een beetje beter
kunnen doen. Door de kwaliteit te volgen blijven we verbeteren. We kijken ook naar de besteding van de (leer)tijd,
de opbouw van de lessen en de samenwerking van het
personeel. Kwaliteit mag geen toeval zijn.

Groepsindeling
Op Het Epos werken we met een jaarklassensysteem.
We starten kleinschalig met groep 1 en breiden de
komende jaren verder uit. Een groep bestaat uit ongeveer
33 leerlingen. We hebben grote klaslokalen en twee
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HOOFDSTUK 3

Zorg voor uw
kind

Op Het Epos vinden wij het belangrijk dat
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
We bieden verschillende mogelijkheden tot
ondersteuning.
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Visie op zorg
Op Het Epos vinden we het belangrijk dat kinderen zich
optimaal kunnen ontwikkelen. We bieden verschillende
mogelijkheden tot ondersteuning. Sommige kinderen
hebben wat meer hulp nodig, andere kinderen juist wat
meer uitdaging. Ondersteuning bieden we zoveel mogelijk
binnen onze school aan. Dit doen we zodat we onderwijs
en zorg zo goed mogelijk op elkaar af kunnen stemmen.
Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig. We
kunnen niet bieden wat het speciaal (basis)onderwijs kan
bieden. In sommige gevallen blijkt dat speciaal (basis)
onderwijs beter is voor een kind. In dat geval vragen wij
ouders om een andere school te zoeken. Wij ondersteunen
daarbij zo goed mogelijk.

Zorgbeleid
Het team van leerkrachten pakt zoveel mogelijk zorg en
welzijn zelf op in de klas. De Coördinator Zorg en Welzijn
ondersteunt de leerkrachten en coördineert de zorg in de
school. Zij zorgt waar nodig voor het uitnodigen/benaderen
van extra expertise, zoals bijvoorbeeld een logopedist. De
coördinator onderhoudt waar nodig contact met (buitenschoolse) hulpverleners.

We vinden het belangrijk om u als ouder goed op de hoogte
te houden van het welbevinden en de ontwikkeling van uw
kind. De leerkrachten zullen u daarom regelmatig uitnodigen voor een gesprek. We nemen ook regelmatig contact
op om even te laten weten hoe het met uw kind gaat.
Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke mogelijkheden en ambities onze school heeft voor de ondersteuning
van specifieke onderwijsbehoeften. Deze is voor inzage
beschikbaar op school.

Veiligheidsbeleid/Pestprotocol
We bieden een veilig pedagogisch klimaat. Leerlingen
kunnen zich op een positieve en prettige manier ontwikkelen. We hebben schoolafspraken over hoe we met elkaar
omgaan binnen en buiten de groep. Leerkrachten letten op
het gedrag van de kinderen.
Soms komt het voor dat kinderen zich niet aan de schoolafspraken houden en elkaar plagen of zelfs pesten. Wanneer
er gepest wordt, zijn er slachtoffers. Dat willen we niet. We
hebben daarom een stappenplan om pesten te voorkomen,
te herkennen en zo nodig aan te pakken.

Alle gegevens die we verzamelen leggen we vast in het
leerlingdossier. Alleen de collega’s die betrokken zijn bij uw
kind hebben toegang tot deze gegevens.
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Meldcode Kindermishandeling en
huiselijk geweld
Als we op school het vermoeden hebben dat een leerling
mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld kindermishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing, zullen we de
stappen van de meldcode volgen. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar de website.

Gezonde leefstijl
We vinden een gezonde en actieve leefstijl heel belangrijk.
Op school hebben we daar verschillende afspraken over
gemaakt.

We zijn een rookvrije school. Dit betekent dat er in de school,
op het schoolplein en om de school niet wordt gerookt.
We leren onze leerlingen de gevolgen van roken en dat
niet-roken de norm is.
We sporten meerdere keren week met de kinderen en ze
spelen elke dag buiten.
Voor vragen over een gezonde leefstijl kunt u terecht bij de
leerkrachten of de Ouderconsulent. Als er veel vraag is naar
informatie hierover kunnen we besluiten om informatiebijeenkomsten over dit onderwerp te organiseren.

We hebben verschillende eetmomenten op een dag. We
vinden het belangrijk dat kinderen iets gezonds eten.
• Een gezond tussendoortje, bestaande uit groente of
fruit.
• U hoeft uw kind geen drinken mee te geven. De kinderen
krijgen een bidon, zodat ze genoeg water kunnen
drinken.
• Een gezonde lunch.
• Gezonde traktaties bij verjaardagen.
• Als uw kind iets niet mag eten vanwege een allergie,
intolerantie, dieet of geloof, geeft u deze informatie aan
ons door bij de inschrijving. Ook geeft u dit door aan de
leerkrachten. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat
uw kind het juiste eet.
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HOOFDSTUK 4

Het
onderwijsteam

Het onderwijsteam bestaat uit verschillende
functies. Iedereen levert zijn of haar bijdrage
voor goed onderwijs. Wij vinden het belangrijk
dat ons team zich blijft professionaliseren.
Daarom zetten wij als school veel in op
ontwikkeling en training.
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Groepsleerkrachten

De Onderwijskundig Leider

De leerkrachten houden zich dagelijks bezig met
lesgeven. Zij onderhouden het contact met u als ouder.
De leerkrachten werken samen in teamverband. De les
wordt altijd verzorgd door twee leerkrachten. Zo is er meer
persoonlijke aandacht voor uw kind. Sommige leerkrachten
werken parttime. Dit betekent dat zij niet elke dag van de
week op school zijn.

De Onderwijskundig Leider houdt zich bezig met het
onderwijs dat wordt gegeven op Het Epos. Hij geeft leiding
aan de leerkrachten. Hij houdt zich bezig met de doorontwikkeling van het onderwijs en zorgt dat de kwaliteit
bewaakt blijft.

Ouderconsulent
De Ouderconsulent onderhoudt het contact met u als
ouder en ondersteunt u op diverse onderwerpen. Zij is
aanspreekpunt voor vragen die u niet met de leerkrachten
bespreekt. De Ouderconsulent verzorgt bijvoorbeeld
workshops en bijeenkomsten voor u als ouder.

Coördinator Zorg en Welzijn
De Coördinator Zorg en Welzijn ondersteunt, traint,
adviseert en coacht de leerkrachten op het gebied van
zorgvragen en pedagogisch-didactisch handelen. De
Coördinator Zorg en Welzijn stelt het zorgbeleid op en voert
dit uit. Ook bouwt zij een sterk netwerk op rond de school
van zorgprofessionals.
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De Algemeen Directeur
De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor de
dagelijkse aansturing van de organisatie. Hij houdt zich
bezig met de strategie en organisatie van de school en zorgt
dat de juiste kwaliteit bewaakt blijft.

Dataspecialist/Onderzoeker
Het doen van onderzoek speelt een belangrijke rol binnen
ons onderwijs. We hebben iemand in dienst die informatie
over het onderwijs verzamelt en onderzoek doet. Met deze
informatie zorgen we dat het onderwijs nog beter aansluit
op uw kind. Ook verbeteren wij hiermee het onderwijs.

Hoofd Bedrijfsvoering
De juiste bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de onderwijsprofessionals in staat zijn om hun werk goed te kunnen
doen. Het Hoofd Bedrijfsvoering verzorgt al het werk op het
gebied van financiën, faciliteiten en personeelsbeleid.
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Medewerkers Receptie en Administratie
Bij de entree van de school zal altijd iemand aanwezig zijn
om u te ontvangen en eventuele vragen te beantwoorden.

Bestuur
Basisschool Het Epos valt onder de stichting Epos
Onderwijs Rotterdam. Deze stichting heeft een bestuur. Dit
bestuur is op vrijwillige basis nauw betrokken bij de school
en is algeheel eindverantwoordelijk voor de school. Basisschool Het Epos is momenteel de enige school die onder
deze stichting valt.

Rol van Stichting De Verre Bergen
Basisschool Het Epos is bedacht door Stichting De Verre
Bergen (SDVB). SDVB is een Rotterdamse filantropische
organisatie. Deze organisatie zet zich in voor een beter
en sterker Rotterdam door het bedenken, uitvoeren en
onderzoeken van maatschappelijke programma’s. Zij
ondersteunen meerdere programma’s in het onderwijs.
Het onderwijs op basisschool Het Epos wordt betaald
door SDVB. Meer informatie kunt u vinden op
www.deverrebergen.nl.
Op de website van Het Epos vindt u meer informatie over
het team en wie welke rol vervult.
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HOOFDSTUK 5

Uw rol als ouder
op Het Epos

We willen op Het Epos graag samen leren.
Leerkrachten, leerlingen en u als ouder
werken samen aan de ontwikkeling van
uw kind.
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bijvoorbeeld door uzelf in te zetten als vrijwilliger bij schoolreisjes of activiteiten buiten de klas.

Ouder-schoolovereenkomst
We vinden het belangrijk om goede afspraken te maken
over wat we van elkaar kunnen verwachten. Daarom sluiten
we, wanneer uw kind bij ons op school start, graag een
ouder-schoolovereenkomst af. Hierin spreken we met elkaar
af wat we van elkaar kunnen verwachten.

Communicatie met ouders

Uw rol als ouder
Het Epos heeft hoge verwachtingen van u als ouder. We
vinden het belangrijk dat u betrokken bent bij de school.
Ouders spelen een belangrijke rol bij de schoolprestaties
van kinderen. We nemen u als ouder daarom serieus.
We vinden het belangrijk om een goede relatie met
elkaar te hebben.
We verwachten u regelmatig te zien op school. Andersom
komen de leerkrachten ook graag bij u op bezoek. Wij
nodigen u uit om onderdeel te zijn van de gemeenschap.
U kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren,
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We staan open voor uw vragen, zoals bijvoorbeeld over
de schoolprestaties. We informeren u over de groei en
vragen om met ons mee te denken in het leerproces. We
horen het graag van u als er iets aan de hand is met uw
kind. Uw vragen kunt u stellen aan de leerkrachten. Als de
leerkrachten uw vraag niet kunnen beantwoorden, zullen zij
u doorverwijzen naar de juiste persoon.

Informatieavonden en workshops
We bieden graag wat u nodig heeft in de ondersteuning van
uw kind. We organiseren informatieavonden en workshops
hierover. U bent hierbij van harte welkom. Meer informatie
over het aanbod is in de toekomst te vinden op onze website
of bij de Ouderconsulent.
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HOOFDSTUK 6

Organisatie
en praktische
informatie

Goed onderwijs vraagt ook om goede
organisatie van praktische zaken.
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technieklokaal, mediatheek, een keuken en een eigen
schoolplein waar uw kind kan spelen. De permanente
locatie komt op de Slinge 303.
We starten de basisschool kleinschalig met groep 1. We
bouwen elk jaar uit met een nieuwe jaargroep. Na 8 jaar
heeft Het Epos dus 8 groepen.

Organisatie van de school
Op Het Epos zijn dingen soms net wat anders georganiseerd dan u misschien gewend bent. Zo hebben we bijvoorbeeld geen traditionele medezeggenschapsraad. Wel
vinden we het heel belangrijk om u als ouder te betrekken
bij de school. We zullen dus ook mogelijkheden organiseren
voor u als ouder om mee te denken.

Schooltijden
De schooltijden op Het Epos zijn elke dag van 9.00-16.00.
Tussen 12.00 en 13.00 is er pauze en kunnen kinderen op
school overblijven of thuis lunchen. Daarnaast is er iedere
dag een naschools aanbod tussen 16.00-17.00 waar onze
kinderen doorleren en plezier maken. Wij moedigen alle
kinderen aan om van het naschools aanbod gebruik te maken.

Kosten

Basisschool Het Epos is een buurtschool voor Zuidwijk. Het
Epos start de komende jaren met een tijdelijk schoolgebouw
aan de Harkulo 31. Het gebouw heeft een eigen gymzaal,

Het Epos is een particuliere school. Dit betekent dat de
overheid de school niet betaalt. Stichting De Verre Bergen
betaalt voor alle kinderen de kosten. Van ouders vragen
we een ouderbijdrage die vergelijkbaar is met de vrijwillige
ouderbijdrage op andere scholen. De hoogte van de
ouderbijdrage is 55 euro per leerling per schooljaar. Bij
aanmelding krijgt u meer informatie over de betalingswijze.
Als het niet lukt om het (hele) bedrag (in een keer) te betalen
gaan we in gesprek over de mogelijkheden.
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Locatie en omvang

Schoolvakanties en feestdagen
Op deze dagen is uw kind vrij van school in schooljaar 20/21:

Op deze dagen is uw kind vrij van school in schooljaar 21/22:

Herfstvakantie

17-10-20 t/m 25-10-20

Herfstvakantie

16-10-21 t/m 24-10-21

Kerstvakantie

19-12-20 t/m 03-01-21

Kerstvakantie

25-12-21 t/m 09-01-22

Voorjaarsvakantie

20-02-21 t/m 28-02-21

Voorjaarsvakantie

26-02-22 t/m 06-03-22

Holi Phagwa

29-03-21

Holi Phagwa

18-03-22

Goede Vrijdag en
Tweede Paasdag

02-04-21 t/m 05-04-21

Koningsdag

27-04-21

Meivakantie

01-05-21 t/m 16-05-21

Suikerfeest

12-05-21 t/m 13-05-21

Hemelvaart

13-05-21

Tweede Pinksterdag

24-05-21

Waar mogelijk houden we rekening met de belangrijkste feestdagen

Zomervakantie

17-7-21 t/m 29-8-21

Pasen of Holi Phagwa. Als belangrijke feestdagen in een schoolweek

De vakantiedata voor schooljaar 2021/2022 tot en met
maart 2022 zijn bekend. De vakantiedata vanaf april 2022
worden volgend schooljaar bekend gemaakt.

info-circle
binnen verschillende religies. Bijvoorbeeld tijdens het Suikerfeest,
vallen, proberen we alle kinderen vrij te roosteren. Indien uw kind een
speciale feestdag wil vieren en graag vrij wil van school, kunt u bij de
Onderwijskundig Leider een formulier ophalen om bijzonder verlof
aan te vragen.
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Voor- en naschoolse opvang

Ziekteverzuim

Momenteel verzorgen we nog geen opvang. Voor opvang
kunt u bij verschillende organisaties in de wijk terecht.

Als uw kind ziek is geeft u dit telefonisch aan ons door
tussen 8.00-9.00. Wanneer uw kind beter is dan hoeft u dit
niet te melden. Als uw kind voor een langere periode ziek is,
zal de leerkracht contact met u opnemen om te informeren
hoe het met uw kind gaat.

We verzorgen wel naschoolse activiteiten. Meer informatie over de naschoolse activiteiten kunt u in de
toekomst vinden op onze website of vraag naar informatie op school.

Verzuim en verlof
Op Het Epos hebben we verschillende regels over
verzuim en verlof. We hebben een protocol schoolverzuim
opgesteld. Dit is ter inzage beschikbaar op school.

Te laat komen
Als uw kind helaas te laat komt op school, dan moet u
dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Dit kan telefonisch. We registreren in het leerlingvolgsysteem wanneer
een leerling te laat komt. Als een leerling tien keer in een
schooljaar te laat komt vindt er een gesprek plaats met
Onderwijskundig Leider. Als het hierna nog vaker gebeurt
nemen we contact op met de ambtenaar Leerplichtzaken.
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Ongeoorloofd verlof
Als uw kind zonder afmelding afwezig is nemen we contact
met u op om te informeren naar de reden van het verzuim.
De leerkracht registreert in het leerlingvolgsysteem dat
de leerling ongeoorloofd afwezig is. Als een leerling twee
keer ongeoorloofd afwezig is, vindt er een gesprek plaats
met Onderwijskundig Leider. Bij de derde keer nemen wij
contact op met de ambtenaar Leerplichtzaken.

Geoorloofd verlof
U kunt voor speciale gebeurtenissen bijzonder verlof
aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor een huwelijk,
religieuze feestdag of een verhuizing. Dit valt onder geoorloofd verzuim. U kunt een formulier hiervoor ophalen op
school. Dit formulier kunt u inleveren bij de Onderwijskundig Leider.
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Schorsing en verwijdering
Als een leerling of een ouder op Het Epos ernstig ongewenst
gedrag vertoont, kunnen we in het uiterste geval overgaan
tot schorsen of verwijderen. Denk hierbij aan mishandeling,
diefstal of het verstoren van de veiligheid in de school.
Bij zo’n ingrijpende beslissing zijn altijd de Onderwijskundig
Leider en Algemeen Directeur betrokken. Een beslissing
tot schorsing of verwijdering wordt altijd zeer zorgvuldig
genomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het
protocol Schorsing en Verwijdering. Dit protocol kan ter
inzage worden opgevraagd op school.

AVG
Het Epos vindt de privacy van u en uw kind erg belangrijk.
We gaan hier zorgvuldig mee om. We volgen hierbij de richtlijnen van de AVG. Voor meer informatie verwijzen we graag
naar onze privacy verklaring. Deze kunt u vinden op onze
website. Op het moment dat deze informatie beschikbaar is,
is deze te vinden op onze website.
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HOOFDSTUK 7

Aanmelden bij
Het Epos

Het Epos is een buurtschool voor heel
Zuidwijk. We willen graag een goede
afspiegeling zijn van de wijk: we zijn een
school voor iedereen.
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Er is helaas een beperkt aantal plekken beschikbaar. We
vinden het belangrijk dat in de klas niet alleen kinderen van
hoogopgeleide of laagopgeleide ouders zitten. We willen
dat iedereen een eerlijke kans heeft op een plekje. Voor alle
opleidingsniveaus zijn plekken gereserveerd. Zo zorgen we
dat de klas een goede afspiegeling van Zuidwijk is.
Kinderen uit Zuidwijk hebben voorrang op kinderen uit
andere wijken. Als u al een kind heeft dat naar Het Epos
gaat, krijgen uw jongere kinderen automatisch ook een
plaats.
Aanmeldingen worden ieder kwartaal verwerkt. Per
kwartaal is een vast aantal plekken beschikbaar. Op de
website leest u voor welke datum u aan moet melden en
hoelang het duurt voordat u antwoord krijgt.
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Hoe werkt de
aanmelding?
Om uw kind aan te melden bij Het Epos
volgt u de volgende stappen:

Stap 1

U vraagt een kennismakingsgesprek aan voor u en uw kind. Dit kan
vanaf het moment dat uw kind 2,5
jaar oud is en doet u via de website
of via de telefoon. Wij moedigen u
aan dit zo vroeg mogelijk te doen. U
kunt langskomen op school voor een
kennismaking en een rondleiding.
Hiervoor maakt u aan de balie of via
de website een afspraak.

Stap 2

Tijdens de kennismaking spreekt u met
Onderwijskundig Leider. U krijgt dan alle
informatie die u nodig heeft. Zo kunt u
besluiten of Het Epos de juiste keuze is
voor uw kind.

Stap 3

Als u geïnteresseerd bent en uw kind is 3
jaar oud krijgt u na het kennismakingsgesprek een aanmeldformulier. Dit kunt u ter
plekke invullen of mee naar huis nemen. Bij
uw aanmelding vult u een aantal gegevens
in, zoals de geboortedatum van uw kind,
uw postcode en uw opleidingsniveau. We
kunnen alleen volledig ingevulde aanmeldingen accepteren. Wanneer wij uw
aanmelding hebben ontvangen, ontvangt
u hiervan een bevestiging.

Stap 4

Als uw kind wordt aangenomen, volgt een
tweede gesprek. Vanaf de dag dat uw kind
4 jaar oud is, gaat hij of zij naar school.

Veel gestelde vragen
Hieronder vindt u de antwoorden op de belangrijkste vragen
rondom de aanmelding. Mocht u nog vragen hebben, neem
dan telefonisch contact met ons op. U kunt uw vragen ook
mailen naar info@eposonderwijs.nl.
Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind aanmelden?
U kunt uw kind aanmelden vanaf de dag dat hij of zij 3 jaar
oud is. Het is mogelijk om al eerder een kennismakingsgesprek te voeren, namelijk vanaf het moment dat uw
kind 2 jaar en 6 maanden oud is. In dit gesprek krijgt u alle
benodigde informatie om uw kind aan te melden. Zorg ervoor
dat u uw aanmelding op tijd en volledig ingevuld inlevert.
Tot welke leeftijd kan ik mijn kind aanmelden?
Op Het Epos gaat uw kind naar school vanaf zijn of haar 4e
verjaardag. Wij raden u aan om uw kind zo snel mogelijk na
zijn of haar 3e verjaardag aan te melden. Meer informatie
over het laatst mogelijke moment van aanmelding is te
vinden op de website.

Wanneer hoor ik of mijn kind is aangenomen?
Aanmeldingen worden ieder kwartaal verwerkt. Ieder
kwartaal is er een uiterste aanmelddatum. Zie onze website
voor de data. Per kwartaal is een vast aantal plekken
beschikbaar. Wij proberen u binnen 10 werkdagen na het
aflopen van het kwartaal antwoord te geven.
Wat als er meer aanmeldingen dan plekken zijn?
Als er meer aanmeldingen zijn dan dat er plek is, wordt er
geloot. We hebben vooraf vastgelegd op welke manier er
geloot wordt. Zo zorgen we er voor dat iedereen een eerlijke
kans heeft.
Wat als mijn kind wordt uitgeloot?
Helaas kan het zo zijn dat er geen plek is en uw kind
uitgeloot wordt. In dat geval kunt u er voor kiezen om op
de reservelijst geplaatst te worden. Mocht er een plekje
vrijkomen, dan zal onder de kinderen op de reservelijst
opnieuw geloot worden. Het is belangrijk om uw kind in dit
geval ook aan te melden op een andere school!

Mijn kind is al vier jaar oud, kan ik hem of haar nog
aanmelden?
Nee. Wij raden u aan uw kind vanaf zijn of haar 4e
verjaardag naar school te brengen. In het belang van uw
kind en de samenwerking met de andere scholen nemen wij
geen kinderen aan die op een andere school gestart zijn.
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Disclaimer
Dit is een eerste versie van de schoolgids. Bij het opstellen van deze
schoolgids hebben we geprobeerd dit zo betrouwbaar, juist en volledig
mogelijk te doen. Het kan voorkomen dat dit onverhoopt niet is gelukt
op sommige punten. We behouden het recht om informatie in deze
schoolgids aan te passen. Aan de informatie in de schoolgids kunnen
geen rechten worden ontleend.
Beeld en ontwerp op pagina 9, 45 & 55 door SeARCH.
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Meer informatie?
Ga naar www.het-epos.nl
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Basisschool Het Epos
Epos Onderwijs Rotterdam
Harkulo 31, Rotterdam
info@eposonderwijs.nl
www.het-epos.nl
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