
Ouders van leerlingen van groep 3 tot en met 8 

Praktische informatie 
 
De schooltijden 
De school begint om 08.30 uur. Maandag, dinsdag 
en donderdag gaat de school uit om 14.45 uur. Op 
woensdag om 12.30 uur. Op vrijdag eindigen de 
groepen 1 t/m 4 om 11.45 uur. De overige groepen 
om 14.45 uur. De leerlingen van groep 1 en 2 gaan 
aan het einde van de dag 5 minuten eerder naar 
buiten dan de andere leerlingen. Dit doen we om 
de drukte op het schoolplein te spreiden. De 
kleuters kunnen hun wachtende (groot)ouders of 
oppas zo makkelijker zien staan. 
 
De klas in 
De ouders mogen de kinderen van groep 1 en 2 tot 
in de klas brengen en een boekje lezen met hen. In 
groep 3 mag u nog even uw  kind gedag zeggen in 
de klas. Vanaf groep 4 komt u niet meer dagelijks 
mee de klas in. Als u wat wilt melden aan de 
leerkracht dan mag dat natuurlijk altijd. 
 
Korte pauze/buitenspelen 
Rond 10.00 uur mogen de kinderen het drinken en 
de koek of het fruit dat hiervoor van thuis is 
meegebracht nuttigen. Elke dag wordt, afhankelijk 
van het weer, buiten gespeeld.  De leerkrachten 
houden hierbij toezicht. 
 
Continurooster-middagpauze 
Tussen de middag hebben de leerlingen 45 
minuten pauze. De kinderen eten samen met de 
leerkracht in de klas hun van thuis meegebrachte 
lunch en spelen 30 minuten buiten. De onderbouw 
speelt van 12.00 tot 12.30 uur buiten. Van 12.30 
tot 13.00 uur is de bovenbouw aan de beurt. Elke 
groep heeft zijn eigen speelmateriaal dat bewaard 
wordt in de klas. Daarnaast is er ook materiaal dat 
door alle leerlingen gebruikt kan worden. Het 
buitenspelen gebeurt onder toezicht  van een 
aantal ouders: de “pleinwachten”. Ook is er een 
teamlid aanwezig. Bij heel slecht weer wordt de 
pauze binnen doorgebracht. 
 
Eten en drinken 
De kinderen mogen een koekje meenemen en iets 
te drinken voor de ochtendpauze. Er mag geen 
snoep mee naar school. Handig is om een 
drinkbeker mee te geven, of een pakje drinken. 
Woensdag  is het “fruitdag”. In plaats van koek 
nemen de kinderen dan fruit, komkommer of 
tomaatjes mee naar school.  Graag alles wat uw 
kind aan eten en drinken meeneemt voorzien van 

naam. Lunchen doen de kinderen met elkaar in de 
klas. Het eten en drinken voor de lunch nemen de 
kinderen van huis mee. De school propageert een  
gezonde lunch: (bruine) boterhammen, eventueel 
nog een stukje fruit of een blokje kaas. Er mag 
geen snoep mee in het trommeltje. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Jarig 
Als een kind jarig is wordt dit gevierd. Er wordt 
gezongen in de klas en de jarige mag trakteren. Het 
liefst een gezonde traktatie. Vanaf groep 3 zijn de 
ouders niet meer aanwezig bij het vieren van de 
verjaardag. Na het trakteren in de klas mag het 
kind de klassen rond. De kinderen mogen de 
leerkrachten en andere teamleden trakteren (er 
werken ongeveer 20 teamleden op school), en ook 
hun broertjes/zusjes in andere klassen. Over het 
algemeen brengt de jarige ’s morgens de traktatie 
mee naar school en trakteert hij/zij in de ochtend. 
In overleg met de leerkracht mag ook een ander 
tijdstip op de dag gekozen worden om te trakteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BSO 
Als uw kind (gr3)- naar de BSO gaat wilt u dat dan 
doorgeven aan de leerkracht?  
 
Ziekte kind 
Als uw kind niet naar school kan komen omdat het 
ziek is, horen wij dat graag vóór 08.30 uur. U belt 
dan het algemene schoolnummer: 035-6018420. 
Als uw kind niet op school is gekomen en de school 
heeft geen afmelding ontvangen, dan belt school u. 
Wordt uw kind in de loop van de dag ziek, dan 
wordt u gebeld om uw kind op te halen. Zorg dat 
school altijd over accurate telefoonnummers 
beschikt waarop u bereikbaar bent. 
 

Gym 
De school maakt gebruik van gymzaal De Bunt – 
gelegen naast de school. Voor de kinderen vanaf 
groep 3 is er 2x per week gym. In groep 4 wordt 1x 

per week aan schoolzwemmen gedaan. Daarnaast 
gymen zij nog 1x in De Bunt. Voor gym is het 
handig uw kind een gymtas mee te geven met 
daarin  gymschoenen, een gymbroek en een 
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T-shirt. Handig is het om alles van naam te 
voorzien. Speciale gymkleding is niet nodig.  
 
Schoolzwemmen 
Er wordt thema zwemmen verzorgd vanaf groep 5. 
Leerlingen zwemmen dan 5 tot 6 weken op 
woensdagochtend. Klassen gaan volgens een 
rooster zwemmen. Ouders worden hierover 
geïnformeerd. 
 
Sportdag 
Voor de groepen 3 t/m 8 wordt ieder jaar een 
Sportdag georganiseerd op AV Pijnenburg, de 
atletiekvereniging in Soest. Indien hulp en/of 
begeleiding nodig is dan wordt u hierover 
geïnformeerd. 
 

 
 
 
Sporttoernooien 
Leerlingen van De Werveling kunnen deelnemen 
aan diverse sporttoernooien. Zo is er o.a. een 
voetbaltoernooi, een volleybaltoernooi en 
schoolschaken. Door de sportcommissie wordt u 
op de hoogte gebracht van de evenementen en 
hoe u uw kind kan aanmelden. Op 
www.dewerveling.nl vindt u de sportkalender. 
Meestal is begeleiding door 1 of meerdere ouders 
nodig. 
 
De Avondvierdaagse  
De avondvierdaagse is een jaarlijks terugkerend 
hoogtepunt dat meestal eind mei plaatsvindt. 
Leerlingen vanaf groep 3 mogen meedoen. De 
kinderen van groep 3 t/m groep 5 lopen 5km, de 
hogere groepen lopen 10 km. De kinderen worden 
ingedeeld in groepjes met leerlingen uit hun eigen 
klas, en begeleid door een ouder. De 
Avondvierdaagse duurt 4 dagen en wordt 
afgesloten met een feestelijke tocht met fanfare.  
  
  
 
Schoolshirts 
Per groep is een aantal schoolshirts beschikbaar. 
Deze worden gebruikt bij o.a. de sportdag, 

sporttoernooien en bij de avondvierdaagse. Na 
afloop worden de shirts weer (ongewassen) 
ingeleverd en door  een ouder van de groep 
gewassen. De shirts blijven op school. 
 
Klassenmoeders/vaders 
Elke klas heeft 1 of meerdere klassenouders. Hun 
hulp wordt gevraagd bij verschillende activiteiten. 
Dat kan zijn het regelen van vervoer bij een uitje, 
helpen bij een feestje of andere dingen. 
 
Luizencontrole 
Overeenkomstig de richtlijnen van de GGD en het 
RIVM worden alle kinderen na elke schoolvakantie 
op school op hoofdluis gecontroleerd . Elke klas 
heeft 2 hoofdluismoeders. Als er bij iemand in de 
klas hoofdluis is geconstateerd dan wordt u 
daarover geïnformeerd. Vervolgens treedt het 
hoofdluisprotocol van school in werking en worden 
er maatregelen genomen om verdere verspreiding 
te voorkomen. De kinderen met hoofdluis krijgen 
een brief mee voor hun ouders met informatie 
over de behandeling van hoofdluis. Als u zelf thuis 
bij uw kind hoofdluis heeft ontdekt, wilt u dit dan 
melden op school? Ook als u uw kind(eren) al heeft 
behandeld. De andere kinderen uit de klas moeten 
dan een keer extra gecontroleerd worden. 
 
Schoolfotograaf 
Ieder jaar worden alle leerlingen door de 
schoolfotograaf op de foto gezet. Er wordt een 
portretfoto gemaakt, een klassenfoto en een foto 
met broertjes/zusjes die ook op De Werveling 
zitten. De schoolfotograaf komt doorgaans in april 
of mei. U wordt hierover geïnformeerd. Als u 
tevreden bent over de foto’s kunt u ze digitaal bij 
de fotograaf bestellen en betalen. 
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Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar organiseert elke 
leerkracht ( gr. 1 t/m 5) een informatieavond over 
de groep. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. 
Tijdens deze avond legt de leerkracht uit wat het 
lesprogramma voor het schooljaar is, hoe de dag 
van uw kind eruit ziet en welke lesmethoden er op 
school worden gebruikt. Groepen 6 t/m 8 
ontvangen een informatiebulletin via de 
leerkracht. 
 
Inloopavond 
Tijdens deze avond (2x per jaar) kunnen de ouders 
het werk van hun kind(eren) bekijken. De kinderen 
mogen uiteraard meekomen, ook jongere 
broertjes/zusjes en andere familieleden zijn 
welkom. 
 
Sociale vaardigheden / welbevinden 
Gedurende de hele schoolcarrière van uw kind 
wordt aandacht besteed aan sociale 
vaardigheidstraining. Er worden spelletjes en leuke 
oefeningen gedaan. We gebruiken de methode 
KWINK. 
 
Rapporten en 10-minutengesprekken 
Uw kind krijgt 2 rapporten, in het voorjaar en vóór 
de zomervakantie. De rapporten worden 
verzameld in een map. Deze map gaat mee t/m 
groep 8. Ook de uitkomsten van de doorlopende 
Cito-toetsen worden op het rapport vermeld. Per 
jaar vindt 3x een 10-minuten gesprek plaats. U 
ontvangt daarvoor een uitnodiging.  
Als de ouders, grootouders en andere 
belangstellenden het rapport hebben ingezien, 
neemt het kind de rapportmap weer mee naar 
school waar het bewaard wordt.  
Per jaar vindt 3x een 10-minutengesprek plaats. In 
deze gesprekjes worden de ontwikkeling van uw 
kind(eren) met u besproken.  U ontvangt hiervoor 
een uitnodiging. 
 
 
Leerlingvolgsysteem 
Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling 
van de kinderen wordt er van ieder kind een 
dossier bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. 
Dat begint meteen in groep 1 en loopt door tot het 
kind van school afgaat. In het dossier staan alle 
bijzonderheden van uw kind. Te denken valt aan 
verslagen van oudergesprekken, toetsgegevens, 
sociaal-emotionele ontwikkeling en andere dingen 
die opvallen.  
 
Doorlopende Cito-toetsen 

In elke groep worden er op 2 momenten in het jaar 
Cito-toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn voor de 
leerkrachten een middel om te zien aan welke 
onderdelen nog wat meer aandacht besteed moet 
worden. 
 
Cito-entreetoets groep 7 
In groep 7 worden gedurende een aantal dagdelen 
een speciale Cito-toets afgenomen, de entreetoets. 
Deze toets dient als basis voor het voorlopig 
schooladvies voor het vervolgonderwijs. Tevens 
kan naar aanleiding van de uitslag aan bepaalde 
onderdelen van de leerstof door de leerkrachten 
meer of minder aandacht worden besteed. 
 
Cito-eindtoets groep 8 
De leerlingen van groep 8 maken de bekende 
Cito-eindtoets. Ze worden hierop voorbereid op 
school. De uitslag geeft samen met het advies van 
de leerkracht  inzicht in welk type voortgezet 
onderwijs goed bij uw kind past. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stagiaires 
Regelmatig worden de leerkrachten bijgestaan 
door studenten van de Marnix Academie (pabo) in 
Utrecht.  
 
Schoolreisje 
Meestal in juni gaan de leerlingen van de groepen 
3 t/m 5 met zijn allen, met de bus, op schoolreisje. 
U wordt hier tegen die tijd over geïnformeerd. Aan 
het schoolreisje zijn kosten verbonden. 
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Schoolkamp  
De leerlingen van groep 6 en 7 gaan met elkaar op 
schoolkamp naar de YMCA in Leusden. Ze gaan op 
de fiets. De bagage wordt gebracht. Er wordt aan 
sport en spel gedaan, en natuurlijk vindt een Bonte 
Avond plaats. De leerlingen blijven 1 nachtje weg. 
De ouders krijgen via de leerkracht informatie over 
de benodigdheden (o.a. een slaapzak). Aan het 
schoolkamp zijn kosten verbonden.  
 
Zeilkamp groep 8 
De achtste-groepers gaan op zeilkamp naar 
Giethoorn. Ze worden gebracht en gehaald door 
ouders. Ze verblijven 2 dagen in Giethoorn, onder 
begeleiding van leerkrachten en enkele vaders van 
leerlingen. Over de datum en de benodigdheden 
voor het zeilkamp wordt u door de leerkracht op 
de hoogte gebracht. Aan het zeilkamp zijn kosten 
verbonden. 

 
 
 
Musical groep 8 
In de laatste week van het jaar voeren de kinderen 
van groep 8 een musical op, op het toneel van Het 
Griflandcollege in Soest. Onder leiding van de 
leerkrachten van groep 8 wordt hier uitgebreid 
voor geoefend, op school. Tijdens de borrel na 
afloop van de musical bent u in de gelegenheid 
afscheid te nemen van de leerkrachten. 
 
Laatste schooldag groep 8 
De laatste donderdag van het jaar vóór de 
zomervakantie worden de leerlingen van groep 8 
door alle leerlingen en leerkrachten uitgezwaaid. 
Dit gebeurt ’s ochtends rond 09.00 uur. Daarna 

begint voor groep 8 de zomervakantie. Zij zijn de 
rest van de dag en de vrijdag dus al vrij. 
 
Schoolcadeau groep 8 
De leerlingen van groep 8 bieden de school 
doorgaans een afscheidscadeau aan omdat zij de 
school gaan verlaten. Door middel van dit kado 
willen zij, en hun ouders de school bedanken voor 
de fijne tijd die ze op school hebben doorgebracht. 
De klassenmoeders coördineren de bezigheden 
rondom dit kado. In voorgaande jaren is o.a. de 
muur van de fietsenstalling beschilderd door de 
leerlingen, is er een bankje voor op het schoolplein 
gemaakt en is voor een nieuwe schoolvlag gezorgd. 
  
Vakantie 
U dient zich zoveel mogelijk te houden aan de 
vastgestelde schoolvakanties. Kinderen tot 5 jaar 
mogen,  in overleg met de school/leerkracht buiten 
de officiële vakanties op vakantie. Meer informatie 
vindt u in de schoolgids.  
 
Fietsenstalling 
De school motiveert de ouders om de kinderen 
zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school 
te laten komen. De leerlingen van groep 1 en 2 
maken gebruik van de overdekte stalling. De 
fietsenstalling voor kinderen vanaf groep 3 bevindt 
zich aan de zijkant van de school, naast het 
schoolgebouw.  
 
Verkeersregels en parkeren 
In de directe schoolomgeving geldt een maximum 
snelheid van 30 km/uur. Parkeren kan bij Sporthal 
De Bunt. Parkeren op de Oude Utrechtseweg is 
alleen toegestaan op de daarvoor bestemde 
plaatsen. Op andere plekken geldt een stop- en 
parkeerverbod voor de veiligheid van de kinderen. 
In dit informatie pakket treft u in de bijlage een 
kaart van de schoolomgeving aan. Daarop kunt u 
duidelijk zien waar wel en niet geparkeerd mag 
worden. Er wordt regelmatig door de politie 
gecontroleerd op foutparkeren. 
 
 

  
 
 
Schoolgids 
In de Schoolgids die u hebt ontvangen vindt u 
informatie over o.a. de inhoudelijke kant van het 
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onderwijs en de schoolactiviteiten die in de 
groepen plaatsvinden. Andere onderwerpen in de 
Schoolgids die u mogelijk interesseren zijn: 
kunstzinnige vorming, rugzakleerlingen, inzamelen 
oud papier en gevonden voorwerpen.  

 
Website 
Behalve in de schoolgids kunt u ook informatie 
over school vinden op www.dewerveling.nl 

 
  
 

Ouderbijdragen 
Onderwijs op de basisschool is gratis. De overheid financiert het onderwijs uit de rijksbegroting. Scholen mogen 
daarnaast ouders om een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage vragen. Van deze bijdragen betaalt de school zaken 
die zij niet van de overheid vergoed krijgt. Denk hierbij aan de kerstviering, Sinterklaascadeautjes, extra 
materiaal voor projecten, het op tijd vervangen van speelgoed en spellen en ontwikkelingsmateriaal speciaal 
voor de kleuters. Deze ouderbijdragen zijn voor school dus van essentieel belang. Naast de reguliere 
ouderbijdrage vragen we u ook om een bijdrage voor het continurooster. Het hebben van een continurooster 
betekent dat de school extra kosten moet maken, die evenmin door de overheid worden gefinancierd. Van de 
bijdrage voor het continurooster wordt bijvoorbeeld speelmateriaal voor de kinderen aangeschaft, de 
kleutertoiletten worden extra schoongemaakt en inzetten en scholen van pleinwachten wordt hiermee 
mogelijk gemaakt. We hopen dat u het belang van de ouderbijdragen inziet en dat u uw bijdragen overmaakt 
zodra u hiervoor het verzoek ontvangt. 
Als u daar prijs op stelt, kunt u met de directeur eventueel een betalingsregeling afspreken. 

 
Ouderparticipatie 
De school kan niet zonder de inzet en hulp van 
ouders bij diverse activiteiten. Hieronder vindt u 
een overzicht van de gebieden waarbij ouders de 
school een helpende hand kunnen bieden. 
 
Ouderraad (OR) 
Veel leuke activiteiten worden gecoördineerd 
vanuit de OR. In de OR hebben ongeveer 10 ouders 
zitting, en 1 of 2 leerkrachten. De vergaderingen 
van de OR zijn openbaar. De vergaderdata staan op 
de agenda op de website. De OR helpt het team op 
vele manieren: coördineren van pleinwachten, 
luizenmoeders en verkeersbrigadiers,  begeleiding 
schoolfotograaf, hulp bij vieringen en projecten op 
school. Ook verzorgt de OR de inschrijving bij 
sporttoernooien, de borrel na afloop van de 
eindmusical van groep 8 en nog veel meer. 
Daarnaast zorgt de OR voor het innen en beheren 
van  de vrijwillige ouderbijdrage. De coördinatoren 
van de diverse deelgebieden zijn doorgaans ook lid 
van de OR, maar dit is geen vereiste. 
U kunt de OR mailen: ouderraad@dewerveling.nl. 
De OR heeft daarnaast een eigen Facebook pagina: 
www.facebook.com/orwerveling. Op deze pagina 
nieuws vanuit de OR, bijvoorbeeld over 
sport-toernooien, hulp gevraagd op school, als 
kinderen van school in de krant hebben gestaan 
etc.  
 
De Medezeggenschapsraad (MR) 
Dee MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten, 
welke voor een periode van 4 jaar gecommitteerd 
zijn. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de 

gang van zaken op onze school, maar kan niet 
zomaar beslissen wat er op/in/rond school 
gebeurt. Het schoolbestuur overlegt met de MR 
over belangrijke zaken als sponsoring, besteding 
van het geld van de school en ouderparticipatie. 
Over sommige onderwerpen mag de MR alleen 
adviseren, maar er zijn zaken die de school pas 
mag uitvoeren na instemming van ouders en 
personeel, via de MR. 
De MR is bereikbaar via mr@dewerveling.nl. 
Tevens kunt u een vergadering bijwonen en/of lid 
worden van de MR als er een vacature is.  
 
Coördinatie Continurooster en pleinwachten 
Op school wordt een continurooster gehanteerd. 
Tussen 12.00 en 13.00 uur blijven alle leerlingen 
over. Per groep wordt een half uur buiten 
gespeeld, als het weer dit toelaat. Toezicht  wordt 
gehouden door een leerkracht en een aantal 
“pleinwachten”. Deze pleinwachten kunnen 
bijvoorbeeld een vaste dag van de week, of 1x per 
2 weken, ingezet worden. Ook kunnen ouders  er 
voor kiezen om op incidentele basis pleinwacht te 
zijn. Het rooster wordt gemaakt door de 
Pleinwachtcoördinator. Deze beheert ook het 
speelmateriaal en organiseert wel eens een 
bijzondere pauze. Bijvoorbeeld een “rollende 
pauze”. Skates en stepjes mogen dan meegebracht 
worden naar school. 
 
Verkeersouder 
De Werveling voert sinds 2008 het 
kwaliteitskeurmerk Utrechts Verkeersveiligheids 
Label (UVL). Om dit label te mogen voeren moet 
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de school kunnen aantonen dat ze 
verkeersveiligheid belangrijk vindt. De leerlingen 
krijgen verkeersles in de klas, ook wordt regelmatig 
ook een praktijk les verzorgd. De verkeersouders 
van school zorgen hiervoor. Ook verzorgen zij 
voorlichting aan de ouders over bijvoorbeeld 
fietsverlichting en stimuleren zij d.m.v. diverse 
acties de ouders en leerlingen om op de fiets of 
lopend naar school te komen in plaats van met de 
auto. 
Schoolplein 
Het grote onderhoud aan het schoolplein en “het 
groen” wordt uitbesteed. Om kosten te sparen 
worden zaken als het benodigde schilderwerk, 
kleine reparaties aan speeltoestellen of zandbak en 
het netjes houden van het schoolplein door 
vrijwilligers (ouders en teamleden) gedaan. Enkele 
keren per jaar organiseert de 
schoolplein-commissie op een zaterdagochtend 
een “schoolpleinklusdag”. Kinderen mogen ook 
mee  helpen. De schoolpleincommissie bestaat uit 
leerkrachten en ouders.  Als schoolpleinklusser 
hoeft u niet op elke klusdag te komen helpen, 
incidentele inzet is ook van harte welkom. 
 
Coördinatie sportevenementen en helpen bij 
sportevenementen 
Gedurende het jaar vinden diverse 
sporttoernooien plaats. Voetbal, tafeltennis, 
schaken om maar enkele te noemen. Bij diverse 
toernooien is begeleiding door ouders gewenst. De 
sportcoördinator regelt de inschrijvingen en vraagt 
ouders voor begeleiding, per evenement. 
Elk jaar wordt voor de groepen 3 tm 8  een 
sportdag georganiseerd bij AV Pijnenburg. Via de 
klassenouders of leerkracht wordt hulp van ouders 
uit de klas gevraagd bij het begeleiden van de 
kinderen of het bemannen van de EHBO-post. 
 
Avondvierdaagse 
In mei vindt in Soest de avondvierdaagse plaats. 
Op De Werveling is een commissie die zich met het 
organiseren van de deelname van onze school 
bezig houdt. Zo wordt vooraf de route bekeken en 
bedacht waar de limonadestops moeten komen. 
Begeleiders worden ingedeeld evenals de 
bemanning van de limonadestops. 
 

                             
 
Klassenouders 

Elke groep heeft 1 of meerdere klassenouders. Aan 
het begin van het jaar wordt door de leerkracht 
gevraagd wie klassenouder wil worden. De 
klassenouders helpen met het organiseren van 
vervoer en begeleiding bij uitstapjes. Bijvoorbeeld 
naar een museum of Het Kabouterpad bij De 
Kwekerij.  Ook bij het schoolreisje naar Oud 
Valkeveen is begeleiding nodig. Meestal vraagt de 
leerkracht aan de klassenouders om hiervoor 
enkele ouders te zoeken.  
 
Crea-ouder 
Regelmatig worden op vrijdagmiddag en 
bijvoorbeeld rond Kerst of Pasen creatieve 
workshops georganiseerd. Er wordt dan een 
oproep aan alle ouders van school gedaan om hun 
creatieve talent in te zetten bij het geven van zo’n 
workshop of het begeleiden van de kinderen. 
 

           
 
Wasouders 
De school beschikt helaas niet over een 
wasmachine. Voor het wassen van de handdoeken, 
theedoeken en washandjes, maar ook voor de 
luizenzakken bijvoorbeeld wordt een beroep 
gedaan op ouders. Zij krijgen daarvoor een 
vergoeding. Indien school op zoek is naar een 
nieuwe wasmoeder, dan wordt bijvoorbeeld via De 
Wervelwind een oproep gedaan. 
 
Muziek 
Indien de Kerstviering gevierd wordt met 
bijvoorbeeld een musical, of als andere 
gelegenheden vragen om muzikale omlijsting, dan 
is het leuk als een ouder die bijvoorbeeld  piano 
speelt of een ander instrument de leerlingen zou 
willen begeleiden met zijn/haar instrument. 
 
Incidentele hulp 
Regelmatig worden themaweken georganiseerd, 
deze projecten worden soms afgesloten met een 
leuke activiteit voor de kinderen. Uw hulp kan 
daarbij gevraagd worden. De school versieren voor 
Sinterklaas is ook zo’n gezellige activiteit waarvoor 
de school u uitnodigt. Kerst en Pasen worden elk 
jaar op een andere manier gevierd. Indien daarbij 
hulp van ouders gewenst is, dan verneemt u dat 
via de OR, de klassenmoeders of de leerkrachten. 
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Interesse-formulier ouderparticipatie 
 
Een school kan niet zonder kinderen, maar ook niet zonder ouders. Samen hebben we een belangrijke rol in de 
jeugd van de kinderen. Op De Werveling vinden wij dat ouders en school elkaar moeten aanvullen en 
versterken in de opvoeding van de kinderen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de 
diverse activiteiten op school. Dankzij de hulp van ouders zijn veel extra activiteiten mogelijk die anders niet 
georganiseerd zouden kunnen worden. Het zijn vaak deze extraatjes waar uw kind veel plezier aan beleeft en 
die belangrijk zijn voor de kwaliteit van onze school.  
 
Op  dit invulformulier kunt u aangeven waar uw interesse naar uit gaat bij het ondersteunen van de diverse 
activiteiten op school. U mag meerdere vakjes aankruisen. We benadrukken dat u niet “vast” zit aan datgene 
wat u hebt ingevuld. Het is voor de OR wel een manier om in contact te komen met ouders die graag bij 
bepaalde activiteiten willen helpen, of te zijner tijd zitting zouden willen nemen in een commissie, OR of MR. 

 
 
Naam ouder(s) ………………………………………………………………………………………….. 

Naam kind(eren) ………………………………………………………………………………………….. 

E-mail adres ………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Structurele inzet Incidentele inzet 

 

Ouderraad (OR) Schoolpleinklusser 

Medezeggenschapsraad (MR) Crea-ouder 

Muzikant 

Coördinatie Continurooster Anders: 

……………………………. 

Coördinatie luizencontrole 

Coördinatie verkeersbrigadiers 

Verkeersouder  

Schoolpleincommissie 

Sportcommissie 

Commissie avondvierdaagse 

 

 

Pleinwacht  

Luizenouder  

Schoolpleinklusser, structureel 

Audiovisuele hulp (ongeveer 3x per jaar) 

Wasouder  

Schoolkrant (2x per jaar)  

  

 

 

 

 

 

Informatie voor nieuwe ouders gr 3 t/m 8 vs sept19 



Ouders van leerlingen van groep 3 tot en met 8 

Bijlage: Verkeer: omgeving CBS De Werveling, parkeren en de verkeersregels 

 

 

Parkeer- en Stopverbod Oude Utrechtseweg 

Wij merken dat er nog wel eens op verkeerde plaatsen gestopt wordt met de auto om 

kinderen te brengen of om kinderen op te halen. Wij willen u graag duidelijk maken hoe het 

nu zit met het stopverbod op de Utrechtseweg en parkeren voor inritten en op kruispunten.  

Waar een stopverbod geldt mag niet gestopt worden. Dit betekent dat er niet geparkeerd 

mag worden, en ook niet gestopt om even de kinderen uit de auto te zetten. 

 

Als automobilisten zich aan de verkeersregels houden wordt het op de weg(en) rond de 

school overzichtelijker voor kinderen en het overig verkeer. De verkeersveiligheid rondom de 

school zal hierdoor verbeteren. Hiervoor is wel uw medewerking gevraagd. 

 

In onderstaande afbeelding is het schoolterrein omkaderd met een stippellijn. Met rood is 
het stopverbod schematisch weergegeven. Daarnaast zijn met oranje de inritten en de 

kruispunten weergegeven, hier mag niet geparkeerd worden. Beide verboden vallen onder 

de algemene verkeersregels en wordt niet expliciet aangegeven.  

 

 

 

 

 

Op de groene gedeelten van de weg mag wel geparkeerd worden, dit geldt ook voor 

blauw (dat zijn de parkeervakken).  

Op de parkeerplaats van De Bunt mag geparkeerd worden, en ook in de vakken in de 

straat tegenover de ingang van het parkeerterrein (aan de kant van TinQ tankstation). In de 

Braamweg en de Duinweg mag ook geparkeerd worden, in de vakken.  
Op trottoirs mag niet geparkeerd of gestopt worden, en ook niet in een bocht of langs 

een trottoir met een gele band (zoals in de bocht naar de Duinweg). Ook op de verhoogde 

kruising is het verboden om te parkeren.  
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Op het roodgekleurde gedeelte mag ook niet gestopt worden, hier geldt een 

stopverbod. Op de Oude Utrechtseweg is dit door middel van bebording aangegeven. Deze 

bebording geldt voor de zijde van de straat waar het bord is geplaatst. Eventuele 

onderborden geven aan op welke dagen en tijden dit geldt. Staat er een parkeer- of 

stopverbodsbord dan geldt dit bord in principe tot aan de volgende kruising, met 

uitzondering van parkeervakken. Het parkeerverbod wordt ook opgeheven door afbakening 

van een gebied door plaatsen van twee verkeersborden borden aan dezelfde kant van de 

weg. Op de tekening kunt u goed zien waar de borden staan en waar het stop- en 

parkeerverbod geldt. 

 

Als wij ons houden aan de genoemde verkeersregels, dragen wij gezamenlijk bij 

aan de veiligheid van onze kinderen. 

 

Parkeermogelijkheid iets verderop 

Graag willen wij het parkeerterrein bij de sporthal de Bunt onder de aandacht brengen als 

goede locatie om met de auto te parkeren. Voor het in en uit laten stappen van kinderen is 

er voldoende ruimte. Kinderen stappen niet op de weg uit. Kinderen kunnen via het trottoir 

naar de school lopen - al dan niet onder begeleiding van de ouder - zonder dat de weg 

overgestoken hoeft worden. Foutparkeren wordt voorkomen waardoor de omgeving 

overzichtelijk blijft en veiliger wordt. 

 

Er is gevraagd of het parkeren uit te breiden is bij het tankstation aan de zijde van de 

Utrechtseweg. Helaas is deze grond niet in eigendom van de gemeente waardoor uitbreiding 

op deze locatie niet mogelijk is. 

 

 

Eenrichtingsverkeer 

Er is gevraagd of het instellen van een eenrichtingsweg kan bijdragen aan de verkeersveiligheid 

rondom de school. Hierbij is voorgesteld om in de schoolspits de Oude Utrechtseweg 

eenrichtingsverkeer te maken. De vraag was om dit zo te realiseren dat hierbij vanaf de kant van 

de Plasweg inrijden wel mogelijk is richting kruising Ossendamweg, maar niet vanaf de 

Ossendamweg rechtsaf de Oude Utrechtseweg in. 

 

De ervaring van de gemeente is dat het instellen van eenrichtingsverkeer ervoor zorgt dat er 

juist harder door straten wordt gereden. Dit komt omdat automobilisten geen rekening 

hoeven te houden met tegemoetkomend autoverkeer. Eenrichtingsverkeer stellen de 

gemeente voornamelijk in als een straat zo smal is dat tegemoetkomend verkeer elkaar niet 

goed kan passeren en bijvoorbeeld uitwijkt naar het trottoir. Dat is niet op de hele Oude 

Utrechtseweg het geval, daarom heeft het instellen van eenrichtingsverkeer niet de 

voorkeur.  

 

Snelheid 

Op de Oude Utrechtseweg en ook in de omliggende straten mag maximaal 30 km per uur 

gereden worden. 

 

Verkeersbrigadiers 

In de omgeving van De Werveling zijn 2 officiële oversteekplaatsen waar verkeersbrigadiers 

voetgangers naar de overkant begeleiden. De tekens van een verkeersbrigadier gaan vóór 

andere regels. Als een verkeersbrigadier het stopbord omhoog heeft, betekent dit dus dat u 

moet stoppen, ook al is bijvoorbeeld het stoplicht groen. Dit geldt voor al het verkeer, 

voetgangers, fietsers en automobilisten. 

 

Handhaving verkeersregels 

Met regelmaat wordt door de politie bij de school gepost om te controleren op foutparkeren. 

De politie aarzelt niet om een bekeuring uit te schrijven als uw auto verkeerd staat. 

 

 

Dit schema is tot stand gekomen door samenwerking tussen de wijkverkeersdeskundigen 

van de gemeente Soest, de directie en de verkeerscommissie van de OuderRaad van CBS De 

Werveling. 
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