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Welkom! 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Uw kind gaat naar Linus Driessen, een school die onderdeel uitmaakt van Linus Onderwijs. We geven 
les volgens het onderwijsconcept van Linus Onderwijs, wat uitgebreid beschreven staat in de 
‘Schoolgids 2020-2021’. Deze schoolgids is te vinden op www.athena-onderwijs.nl en bevat de 
volgende hoofdstukken die ook voor Linus Driessen gelden: 

• Visie van Linus-onderwijs 

• Leerstofaanbod 

• Aannamebeleid 
 
Doordat Linus Driessen in het gebouw van basisschool De Koningsschool zijn plek heeft, zijn er een 
aantal praktische dingen die voor Linus Driessen anders geregeld zijn dan voor Linus Drunen. 
Onderstaand document is een samenvoeging van de belangrijkste punten uit de schoolgids van De 
Koningsschool en Linus Onderwijs voor Linus Driessen 

Mocht u naar aanleiding van dit document vragen, dan wel opmerkingen hebben, laat ze ons horen. 
In gesprek met elkaar proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te brengen en/of te houden.  

Namens alle teamleden, 

Andra voor de Poorte 
Coördinator Linus Driessen 

a.m.voordepoorte@wvoranje.nl 

  

 

 

 

 

Contactgegevens: 
Linus Driessen 
Burgemeester Van Casterenstraat 41  
5146 GA Waalwijk  
Telefoon: 0416-274145 (06-10298638)  
Website: http://www.dekoningsschool.nl/linusdriessen 
 E-mail: a.m.voordepoorte@wvoranje.nl 
  
De school maakt onderdeel uit van Samenwerkingsverband Langstraat, Heusden&Altena. 
 
Schoolbestuur  
Willem van Oranje Scholengroep  
http://www.willemvanoranjescholengroep.nl 
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Ouders helpen op school  

Wij kunnen niet zonder de hulp van ouders. De inzet van ouders geeft meer mogelijkheden om 
allerlei activiteiten goed te laten verlopen. Samen maken we school! Middels de schoolapp of een 
papieren uitnodiging vragen de leerkrachten ondersteuning bij activiteiten. 

Een paar voorbeelden:  

• Begeleiden van verschillende activiteiten en vieringen;  
• Begeleiden van groepjes kinderen tijdens een uitstapje;  
• Hulp bij sportactiviteiten en schoolreisjes/ excursies;  
• Ondersteunen van de leerkrachten;  

Schooltijden en continurooster: 
Na de zomervakantie starten we met een continurooster op Linus Driessen. Dit rooster zal in eerste 
instantie doorlopen tot de Herfstvakantie. 
 
Schooltijden:  

Maandag:  8.45 – 14.15 uur 
Dinsdag:  8.45 – 14.15 uur 
Woensdag:  8.45 – 12.15 uur 
Donderdag:  8.45 – 14.15 uur 
Vrijdag:  8.45 – 14.15 uur 
 

Tussen 8.30 en 8.45 uur is de inloop in de klas; ouders gaan niet mee naar boven, leerkrachten 
vangen de eerste weken de kinderen beneden bij de trap op. 
  
Communicatie: 
Er wordt met u als ouder gecommuniceerd via de website van De Koningsschool en de ‘Basisschool 
app’. Op www.willemvanoranjescholengroep.nl/linus-driessen kunt u ook informatie vinden. 
 
Op de Facebookpagina ‘Athena Driessen’ wordt regelmatig iets vanuit de klas geplaatst. Het streven 
is om geen enkel kind herkenbaar in beeld te brengen, maar vooral de sfeer en thema’s in de klas te 
laten zien. Vanaf 1 augustus zal de Facebookpagina ‘Linus Driessen’ gaan heten.  
 
Kennismakingsgesprek en Portfolio’s 
Aan het begin van het schooljaar vindt een kennismakingsgesprek plaats. Dit om wederzijds kennis te 
maken en bijzonderheden over uw kind(eren) uit te wisselen. De kinderen zijn hierbij aanwezig. 
Tijdens het gesprek worden er wederzijdse verwachtingen uitgesproken aan de hand van een papier 
wat ingevuld is door uzelf en uw kind. U krijgt via uw kind het voorbereidingsblad mee naar huis in de 
eerste schoolweek. 

In november worden alle ouders en kinderen uitgenodigd voor het eerste portfoliogesprek met de 
leerkracht. Dit gesprek duurt ongeveer 10-15 minuten. De gesprekken worden gevoerd met het kind 
en de ouders. De groepsleerkracht en het kind vertellen dan over de vorderingen van de leerling en 
het gedrag van uw kind. Rondom februari wordt een tweede portfolio-gesprek gepland. Op het eind 
van het schooljaar wordt er zo nodig, of indien gewenst een eindgesprek gepland.  

http://www.willemvanoranjescholengroep.nl/


Als uw kind specifieke onderwijsondersteuning nodig heeft, kunt u door de groepsleerkracht worden 
uitgenodigd voor een extra gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de specifieke ondersteuning aan de 
orde gesteld en wordt er eventueel een handelingsplan opgesteld.  

Als u behoefte heeft aan een gesprek buiten de reguliere gesprekken om, dan kunt u altijd per mail 
een afspraak maken met de groepsleerkracht. 

Ouderbijdrage: 
We vragen een vrijwillige ouderbijdrage van 300 euro voor uw kind. Dit bedrag is op alle Linus 
locaties vastgesteld. Hiervan gaat een klein bedrag naar de OR van de Koningsschool (wij doen met 
zoveel mogelijk activiteiten mee op school) en de rest wordt gebruikt voor alle extra’s. Denk hierbij 
aan extra materialen, excursies, gastlessen, etc. Aan het einde van het schooljaar krijgt u een 
overzicht waarin te zien is waar het geld aan besteed is.  

Vakantierooster 2020-2021 en Studiedagen  

15 oktober 2020 en 16 oktober 2020  Leerlingen vrij i.v.m. studiedagen  

19 oktober 2020 tot 23 oktober 2020  Herfstvakantie  

4 december 2020  Tot 12.30 uur  

18 december 2020  Tot 12 uur  

21 december 2020 tot 1 januari 2021  Kerstvakantie  

25 januari 2021  Leerlingen vrij i.v.m. studiedag  

12 februari 2021  Vrij  

15 februari 2021 tot 19 februari 2021  Carnavalsvakantie  

1 april 2021  Tot 12 uur  

2 april 2021 tot 5 april 2021  Vrij  

6 april 2021  Leerlingen vrij i.v.m. studiedag  

26 en 27 april 2021  Vrij  

3 mei 2021 tot 14 mei 2021 Meivakantie  

24 mei 2021  Vrij  

16 juni 2021  Leerlingen vrij i.v.m. studiedag  

22 juni 2021 Schoolreis met Koningsschool 

7 juli 2021 Juffendag 

23 juli 2021  Tot 12 uur  

26 juli 2021 tot en met 3 september 2021  Zomervakantie  

 
Verjaardagen  
Als uw kind jarig is, mag hij/zij uiteraard trakteren. Andere traktaties dan snoep en dus gezonde 
traktaties blijven onze voorkeur hebben. Laat het ook een aardigheidje blijven. 
Het is prettig als u vooraf even overlegt met de leerkracht, zodat kinderen niet toevallig op één dag 
met meerdere traktaties worden overladen. Ook kan dan het tijdstip worden afgestemd en worden 
doorgegeven of er kinderen zijn met specifieke allergieën, zodat daarmee rekening kan worden 
gehouden. De leerlingen trakteren alleen in de eigen groep.  
 
De leerkrachten vieren hun verjaardag gezamenlijk op de Juffendag. Samen bedenken zij dan een 
leuk programma en zorgen ook voor een lekkere traktatie.  
 
 



 
Ziekmelden en verzuim aanvragen  
Over schoolverzuim  
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim zonder geldige reden te melden bij de 
leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van 
geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat 
uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:  
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim  

• bij ziekte moet de coördinator dit op tijd horen;  

• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de coördinator van 
tevoren informeren;  

• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de coördinator vooraf toestemming 
geven.  

• Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de 
schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties. 

 
Ziekmelden 
Wanneer een kind niet naar school kan komen, wordt er gevraagd dit tijdig (voor half negen 's 
morgens) door te geven. Ouders kunnen gebruik maken van de ouderapp om ziekmeldingen door te 
geven. Afspraken met artsen of andere instanties graag, voor zover dat mogelijk is, na schooltijd 
maken. Als er toch afspraken onder schooltijd zijn, willen de leerkrachten hiervan graag vooraf op de 
hoogte gesteld worden. Wij registreren dit verzuim als afwezigheid wegens ziekte. 
 
Verlof aanvragen 
Verzoeken voor verlof buiten de schoolvakanties dienen schriftelijk minimaal twee weken van 
tevoren ingediend te worden. De directeur beoordeelt aan de hand van de richtlijnen of er wel of 
geen verlof kan worden verleend. Tegen een afwijzing is beroep mogelijk. De ouders/verzorgers 
kunnen verlof aanvragen via de ouderapp. 
 
Naschoolse opvang  
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Tot Vanavond, Mikz kinderopvang en De 
Vuurtoren, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.  
 
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties  
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De Koningsschool werkt nauw samen met 
kinderdagverblijf en BSO. Zij verzorgen opvang op de locaties. Voor verdere informatie kunnen 
ouders direct contact opnemen met www.mikz.nl, www.de-vuurtoren.nl en www.totvanavond.nl. 

 
 

 

 

 

 


