Mededelingen voor het schooljaar 2020 – 2021
Tip: bewaar dit overzicht zodat u altijd een duidelijk overzicht heeft voor dit schooljaar

Schoolgegevens
Postadres
Bezoekadres:

E-mail:

Stauntonstraat 9,
3554 EZ Utrecht
030 223 0113
Marco Pololaan 485
3526 GH Utrecht
administratie.lux@spoutrecht.nl

Website :

www.lux-so.nl

Telefoon:
Postadres:

Samenstelling van het team
Onderwijspersoneel
Bijen
Rupsen
Krekels
Salamanders
Duizendpoten
Tijgers
Welpen
Vlinders

Evelien Safia en Ilja Moons
Lia van der Vaart en Laura Van Gool
Marjolein Cozijnsen en Ramona Overdijk
Nathanie te Water Mulder en Leonie Addy-Manné
Linda van Achthoven en Leonie Addy-Manné
Marloes Hoekstra en Charlotte Boomgaard
Celeste van der Hooft en Lara van Breukelen
Nikki van Buuren, Joyce de Kruijf en Lara van Breukelen

Onderwijsassistenten

Astrid Mijnals, Diana Fernandez, Meike Bardoel, Natasha
Mathhijssen, Oya Karabulut-Aktekeli, Tuba Simsek,
Madlaina Kerst en Janneke Middel

Vakleerkracht gymnastiek

Matthijs van Kampen

Ondersteunend personeel
Conciërge
Coördinator autisme, expressie & EMB
Fysiotherapie
Intern Begeleider
Logopedie, spraak-/taalontwikkeling
Maatschappelijk werk
Orthopedagoog
Onderwijssecretaresse
Psychologisch assistente
Schoolarts

Guido Burkstra
Lia van der Vaart
De Tuimelaar (Caroline Bennemeer-Hageman)
Janine de Boer
Logopediepraktijk (Sanne) Huijts/Annelot Kooter/Imke Siecker
Vacature
Marloes Hoekstra en Nikki van Buuren
Jolande Griffioen
Mayris Zweerink
Fleur Ausems

Directie
Directeur
Adjunct-directeur

Ed van der Hooft
Varenka Bunt-Schilp

School- en vakantietijden, verlof en verzuim
Schooltijden
Maandag,
dinsdag,

woensdag

donderdag

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie

Maandag 19 oktober
Maandag 21 december
Maandag 22 februari
Maandag 5 april
Maandag 26 april

2020
2020
2021
2021
2020

Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Donderdag 13 mei
Maandag 24 mei
Maandag 19 juli

2021
2021
2021

Extra vrije dagen leerlingen:
Vrijdag
2 oktober
Vrijdag
20 november
Donderdagmiddag
4 december
Vrijdagmiddag
18 december
dinsdag
9 februari
Maandag
22 maart
Woensdagmiddag
23 april
Vrijdag
14 mei
Woensdag
9 juni
Vrijdag
9 juli
Vrijdagmiddag
16 juli

2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

en

vrijdag:

08.30

–

t/m vrijdag 25 oktober
t/m vrijdag 1 januari
t/m vrijdag 26 februari

14.00

uur

2020
2021
2021

t/m vrijdag 7mei
2020
(inclusief koningsdag en Bevrijdingsdag)
t/m vrijdag 27 augustus 2021
Studiedag
Studiedag
Sinterklaas (vrij vanaf 12.00 uur)
Kerst (vrij vanaf 12.00 uur)
Studiedag
Studiedag
Koningsspelen (vrij vanaf 12.00 uur)
Studiedag
Studiedag
Studiedag personeel
Slotfeest (vrij vanaf 12.00 uur)

Leerplicht
Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat uw kind naar school gaat en niet verzuimt. Als
een kind vier jaar is, dan mag het naar school. Vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig. Op school
houden wij bij of een kind niet naar school komt, bijvoorbeeld omdat het ziek is. Bij ongeoorloofd
schoolverzuim zijn wij verplicht dit aan de leerplichtambtenaar van uw woongemeente door te geven.
Afwezigheid door ziekte / andere reden
Bij ziekte of een andere reden tot verzuim dient u de school tijdig te informeren. Als uw kind ziek is moet
u dit telefonisch laten weten tussen 08.00 en 08.30 uur! Telefoon: 030 223 0113. Vriendelijk verzoek
dit niet te vergeten zodat we weten dat er onderweg naar school toe niets gebeurd is. Wanneer een
leerling afwezig is, zonder dat bericht is ontvangen zal de school nog dezelfde dag contact met u opnemen.
We verzoeken u om afspraken met tandarts, huisarts, orthodontist e.d., zo veel mogelijk buiten de
schooltijd te plannen.
Extra verlof
Verlof buiten schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij hoge uitzondering verleend. Verlof
voor extra vakanties of bezoek aan het land van herkomst is wettelijk niet mogelijk. De afdeling Leerplicht
van uw woongemeente houdt toezicht op de verlofregeling. Als u verlof wilt aanvragen dan moet u ruim
van te voren, minimaal 2 weken, contact opnemen met de directeur. Hij kan u precies vertellen wat er
mogelijk is en hoe u verlof moet aanvragen. Op school en op de website is de volledige regeling ter inzage
aanwezig.

Overig
Spreektijden personeel
U kunt vóór of na schooltijd een afspraak maken om één van de personeelsleden te spreken.
Onder schooltijd en in geval van nood kunt u ons altijd bereiken op: 030 223 0113.
Schoolzwemmen
Voor leerlingen vanaf 8 jaar is er een mogelijkheid om tot en met het A-diploma deel te nemen aan het
schoolzwemmen. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen krijgen daarover bericht. Er wordt op de
woensdag gezwommen in zwembad De Kwakel!
Gymrooster
Woensdag, donderdag en vrijdag hebben de leerlingen gym. Wilt u zorgen dat uw kind gymspullen bij zich
heeft. Wij denken hierbij aan een gympakje of een gymbroek en T-shirt. Gymschoenen zijn verplicht. Graag
een handdoek meegeven voor kinderen die na afloop douchen.
Gymmen op maandag: salamanders – rupsen – welpen – bijen - duizendpoten
Gymmen op donderdag: salamanders – tijgers – krekels - bijen
Gymmen op vrijdag: rupsen – tijgers – welpen – krekels - duizendpoten
Kledingvoorschriften
Op onze school leven en werken we samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Als openbare school
hebben wij respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij
respect tonen en verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of een hoofddoekje.
Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de
communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat. Daarom
is het dragen van gezichts-bedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet toegestaan.
Om veiligheids- en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding en gymschoenen
verplicht, het dragen van sieraden verboden en het dragen van een hoofddoekje alleen toegestaan in de
vorm van een elastische hoofddoek.
Wij verwachten dat personeel, ouders en kinderen kleding dragen die voldoet aan de algemene
Nederlandse fatsoensnormen. Voor personeel geldt dat zij daarin voor kinderen ook een
voorbeeldfunctie vervullen.
Gebruik mobiele telefoons
We zien dat veel kinderen met een mobiele telefoon op zak op school komen. Het gebruik tijdens de lessen
is niet toegestaan. Aan het begin van de dag moeten de kinderen hun telefoon inleveren. Deze krijgen zij
aan het eind van de dag weer terug. Het meegeven van een telefoon is geheel op eigen risico. Ouders
hebben de verantwoordelijkheid om te letten op het gebruik van sociale media (WhatsApp, Instagram et
cetera).
De ouderbijdrage
De ouderbijdrage is vrijwillig. De ouderbijdrage is nodig voor activiteiten die niet door de school betaald
worden. De ouderbijdrage bedraagt € 50, -- per schooljaar. Hier worden leuke activiteiten van gedaan,
zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, het kopen van spelmateriaal voor de kinderen en het slotfeest...
Het is dus voor een kind belangrijk dat de ouders dit betalen, zodat er ook andere activiteiten
georganiseerd kunnen worden. Als het betalen van de ouderbijdrage voor u een probleem is, kan uw
Gemeente misschien een oplossing bieden. U kunt daar, voor uw kind, een U pas aanvragen die niet
alleen korting geeft op sport, cultuur en recreatie maar ook gebruikt kan worden voor het betalen van
de ouderbijdrage. U hoeft alleen maar het U-pasnummer van uw kind aan ons door te geven.
Alarmformulieren en actuele gegevens: Bij de start van het schooljaar ontvangt u een
alarmformulier. De vraag aan u is om deze zo actueel mogelijk in te vullen, zodat wij u in geval van nood
altijd kunnen bereiken.

Namen en adressen
Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht
De Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht SPO Utrecht is het schoolbestuur van alle
openbare basisscholen, de school voor speciaal basisonderwijs (Luc Stevensschool), de scholen voor
Speciaal (voortgezet) onderwijs (Lux, SO Fier en VSO Kromme Rijn College) en de PO-afdeling van de
International School in de gemeente Utrecht.
Bestuur: Thea Meijer en Eric van Dorp
Secretaris van het bestuur en de Raad van Toezicht: Ellen Groten
Postadres: Postbus 9315, 3506 GH Utrecht
Bezoekadres: Orteliuslaan 871, 3528 BE Utrecht.
Tel: 030 265 2640
www.spoutrecht.nl
Medezeggenschapsraad
Leden (personeel):
Marjolein Cozijnsen (voorzitter), Joyce de Kruijf
Leden (ouders):
dhr. A.W. Groeneveld, vacature
E-mail:
marjolein.cozijnsen@spoutrecht.nl
joyce.dekruijf@spoutrecht.nl
Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Voor algemene vragen over onderwijs kunt u terecht bij: 0800 – 8051 (gratis)
Klachtcontactpersoon van onze school
Janine de Boer
Tel.: 030 223 0112, aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.
e-mail: janine.deboer@spoutrecht.nl
Vertrouwenspersoon SPO Utrecht
Mevr. A. Theelen
E-mail: theelen@human-invest.nl (voor het maken van een afspraak)
Vertrouwensinspecteur
De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen
bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. Bij een
vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de
vertrouwensinspecteur.
Ook voor vragen of meldingen over discriminatie en radicalisering kunt u terecht bij de
vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur is alleen voor vertrouwenskwesties tijdens
kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 111 3111.
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 111 3111 (lokaal tarief).

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postadres
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 280 9590

Bezoekadres
Gebouw “Woudstede”
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
Email: info@onderwijsgeschillen.nl

Kinderfysiotherapie De Tuimelaar
Bekkerstraat 118
3572 SL UTRECHT
www.detuimelaar.eu
E-mail: info@detuimelaar.eu

Logopediepraktijk Huijts
06 28 72 33 88
www.logopediepraktijkhuijts.nl
Hoofdlocatie Oog in al
Händelstraat 55A
3533GH Utrecht
Dependance Zuilen (Lux)
Stauntonstraat 9
3554 EZ Utrecht
Dependance Lombok (Basisschool de
Kameleon) Vleutenseweg 515
3531 HK Utrecht

Schoolarts
mevr. Fleur Ausems
Van Hoornkade 25
3554 AR Utrecht
Tel. 030 286 3300

Tandwiel jeugdtandverzorging
Kanaalweg 17-i
3526 KL Utrecht
Tel 030 284 4810
e-mail: dentalcar@tand-wiel.nl
www.tand-wiel.nl

U-pas? voor bijdragen voor schoolkosten.
Misschien komt u in aanmerking voor een U-pas.

Meer weten / aanvragen kan via www.u-pas.nl
Gemeente Utrecht, afdeling leerlingenvervoer
Tel. 030 286 2635
e-mail: leerlingenvervoer@utrecht.nl
Woont u buiten de gemeente Utrecht dan moet u contact opnemen met de afdeling
leerlingenvervoer van uw eigen woonplaats. Tijdens studiedagen is er geen vervoer!

