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Mini-gids 2020-2021

Willemstad, augustus 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Klein College is een kleurrijke basisschool met een gemengde leerlingenpopulatie en
sinds 2004 gevestigd op het mooie eiland Curaçao omringd door de (zuidelijke)
Caribische zee. Sinds onze start 16 jaar geleden hebben wij onze missie en visie
steeds beter kunnen uitbouwen en verankeren in ons onderwijs dat wij als “levend en
continue in ontwikkeling” beschouwen.
Sinds maart 2020 houdt het COVID-19 virus ook ons eiland in de ban met grote
gevolgen voor onze samenleving, onze economie, maar ook ons onderwijs. Na een
strenge lock-down, waarin wij als enige basisschool slechts één lesdag hebben gemist
en ons onderwijs direct online hebben kunnen voortzetten, gaan wij gelukkig, weer
fysiek naar school. Hoe goed de online lesweken ook verliepen, we hebben geleerd
dat “gewoon” en “ gewoon naar school gaan” toch wel heel erg fijn is en dat een
balans tussen digitalisering, praktisch werken en fysieke interactie heel belangrijk is.
Op het moment van schrijven geldt er een hygiëneprotocol en worden maatregelen
aangepast aan de situatie. Toch hopen wij van harte dat wij het komend schooljaar
“zo gewoon mogelijk” naar school kunnen blijven gaan en dat wij samen “gewoon” in
de klas kennis vergaren en “gewoon” lekker buiten op het schoolplein met elkaar
kunnen spelen.
Wij hebben gerealiseerd hoe fijn en belangrijk het is om te mogen werken met
gedreven, zeer betrokken, en professionele collega’s, waardoor wij snel kunnen
schakelen en samen sterk staan in onverwachte situaties.
Ik ben trots dat ik leiding mag geven aan zo’n team en wij met z’n allen mogen
bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind(eren) binnen een veilige omgeving, waar
ze mogen zijn wie ze zijn, waar wij hem of haar met zorg, het onderwijs aanreiken dat
past, waarin ze succes mogen ervaren en uit kunnen groeien tot unieke,
zelfverzekerde persoonlijkheden, die uitdagingen niet uit de weg gaan en zich er
bewust van zijn dat de wereld, hopelijk snel weer veilig voor hen open ligt. Wij kijken
met zijn allen uit naar een zo “gewoon” mogelijk schooljaar!
Esmee Jakobs
Directeur Klein College & Miguel Pourier Academy

Lesrooster
Schooltijden
Peuter-/Instroomgroep:

07.45 – 13.00 uur

Groepen 1/2:

07.45 – 13.00 uur

Groepen 3 t/m 8:

07.45 – 13.15 uur

IGLO:

07.45 – 13.15 uur

Schakel:

07.45 – 13.15 uur

Gymdagen
Groepen PI/1/2:

dinsdag en vrijdag

Groepen 3 t/m 5:

donderdag

Groepen 6 t/m 8:

maandag

IGLO:

maandag

Wie is wie?

Hulp nodig?
Zorgcoördinator

Directeur
Zorgcoördinator/Adjunct directeur

Esmee Jakobs
Ilona Geurts

Financiële administratie

Vismara Hato

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het zorgsysteem en beleid
binnen onze school.
Onze zorgcoördinator is Ilona Geurts

Remedial teacher
Leerlingadministratie
Gevestigd op Salina Aboustraat A-13 en dagelijks open van 07.30 tot 13.30 uur.
De leerlingadministratie behandelt onder andere:
∙
∙

Wijziging in persoonsgegevens (verhuizing, wijziging telefoonnummer)
Aanvraag van extra verlof

De leerlingadministratie is ook te bereiken via info@kleincollege.com

Financiële administratie

De remedial teacher werkt samen met de zorgcoördinator en leerkracht. Zij
oefent extra met de leerlingen met leerproblemen en leerachterstanden.
Daarnaast zal zij ook aandacht besteden aan leerlingen met problemen op
sociaal emotioneel gebied.
Onze remedial teacher is Suus Kramer

Taal- en rekencoördinatoren
De taal- en rekencoördinatoren controleren en evalueren ons taal- en
rekenbeleid op school. Zij
zorgen onder meer voor uitdagend en
remediërend materiaal op de implementatie van de methode.

Dagelijks open van 07.30 tot 13.30 uur en ’s middags op afspraak.

Onze taal/leescoördinatoren zijn:
Daniëlle Fiege voor de groepen 0 t/m 3
Liesbeth van den Berg voor de groepen 4 t/m 8

De financiële administratie behandelt onder andere:

Onze rekencoördinator is Manon Smink

∙
∙

Betalingen
Vragen rondom facturen van het schoolgeld

De financiële administratie is gevestigd op Salina Aboustraat A-13 en/of via mail:
vismara.hato@kleincollege.com

Meerbegaafdheidscoördinator
De MB-coördinator draagt zorg voor de uitvoer van het protocol en voor het
effectief inzetten van de aanwezig materialen met een gedegen plan van
aanpak.
Onze MB-coördinator is Suus Kramer

Het onderwijsteam
Peuter-/Instroomgroep
Groep 1/2a
Groep 1/2 b
Schakel OB
Onderwijsassistent cluster 1

juf Shaideline
juf Misha
juf Delia - per oktober juf Daniёlle
juf Delia
juf Leonie

Groep 3
Groep 3/4
Groep 4
Onderwijsassistent groep 3

juf Rosa (cluster 1 coördinator)
juf Manon
juf Amber
juf Saskia

Groep 5
Groep 5/6
Groep 6
Groep 7
Groep 7/8
Groep 8
Intern Begeleider groep 8
Onderwijsassistent cluster 2

juf Kim op vrijdag juf Rion
juf Liesbeth
juf Hanneke
juf Linda
juf Lisa - per oktober juf Faye
juf Sandra (cluster 2 coördinator)
meester Steven
juf Marijke / juf Simone

IGLO
Onderwijsassistent IGLO

juf Natasja
juf Miroushka

Vakleerkracht Papiaments
Vakleerkracht LO*
Vakleerkracht Drama

juf Noëlla
meester Rufus
juf Vanessa

In en rond het schoolgebouw

Schoolregels

Wij zorgen goed voor onze eigen spullen, voor de stoelen en tafels in de lokalen en
voor het materiaal waar we mee werken. Wij zijn hier zuinig op en helpen anderen
hierbij. Tijdens het buitenspelen mogen we het speelmateriaal gebruiken. We
zorgen er wel voor dat we het gebruiken waar het voor bedoeld is.

Goede sfeer

Kleding

We zorgen met elkaar voor een prettige en positieve sfeer in de klas. Daar
zijn we samen verantwoordelijk voor. Wanneer een leerling zich op zijn
gemak voelt, kan er prettig gewerkt en geleerd worden. Zelf kan een leerling
er ook voor zorgen dat een ander zich prettig voelt. Dit betekent dat we
vriendelijk zijn voor elkaar, dat vragen stellen en fouten maken mag, dat we
elkaar niet uitlachen en niet pesten.

Tijdens de schooldagen (ma t/m do) draagt de leerling het schooluniform. Dit
bestaat uit een (rode) schoolpolo en daaronder een blauwe (bij voorkeur jeans)
broek of –rok, die minimaal tot halverwege het bovenbeen komt. Ook verzoeken wij
de momenteel hippe “gaten/scheuren” in broeken beperkt te houden. Op vrijdag is
het “casual Friday”, dan mag de leerling vrije kleding aan. Deze kleding dient wel
geschikt te zijn voor school. Niet toegestaan zijn: strapless jurkjes of topjes,
spaghetti bandjes, naveltruitjes, joggingbroeken, kleding korter dan halverwege het
bovenbeen.
Voor wat betreft schoenen; stevige schoenen/sandalen en/of
“Birkenstocks-achtige slippers”. Strand- badslippers zijn niet toegestaan vanwege
verzekeringstechnische redenen.

Juiste houding
In de les moeten de leerlingen op tijd aanwezig zijn en doen actief mee. Dat
betekent niet alleen zelf praten, maar ook naar anderen luisteren en
belangstelling tonen voor elkaar. We zijn allemaal anders en mogen
allemaal anders zijn. Als er iets moeilijk te begrijpen is van een ander wordt
er om uitleg gevraagd. Komen de leerlingen er samen niet uit, dan vragen
ze de juf of meester om hulp.

Tijdens de gymlessen dragen de kinderen een wit t-shirt met het logo van Klein
College en een zwarte of blauwe sportbroek (korte broeken minimaal reiken tot
halverwege het bovenbeen). Aangezien de kinderen buiten gymles krijgen, moeten
zij sportschoenen aan die buiten gedragen mogen worden. Kinderen komen met
hun gymkleding aan naar school en nemen hun uniform mee om na de gymles aan
te kunnen doen.

Gezonde school
We zijn een gezonde school. Dat betekent geen snoep, chips, frisdrank en energy
drankjes mee naar school. Zorg wel voor voldoende eten en drinken voor de hele
dag. Jarig zijn betekent feest! Dan mag er getrakteerd worden. Een gezonde
traktatie wordt zeer op prijs gesteld.

De uitgebreide schoolregels zijn te
vinden in onze schoolgids

Praktische informatie
Bij ziekte of afwezigheid
Als uw kind onverwachts niet naar school kan, verzoeken wij u dit te melden
via: - telefoon (846 4242) - via de mail: info@kleincollege.com.
De daarop volgende dagen van ziekte of afwezigheid dient u uw kind iedere
dag opnieuw afwezig te melden. Bij ziekte die optreedt gedurende de lesdag,
wordt contact gezocht door school met een van de ouders/verzorgers. De
leerling gaat niet alleen naar huis.

Verzuim medische handelingen
Dringend verzoeken wij ouders/verzorgers om afspraken tijdens schooltijd tot
een minimum te beperken en zoveel mogelijk in vakanties of buiten schooltijd
te plannen. Afspraken tijdens schooltijd vanwege medische bezoeken worden
door ouders/verzorgers telefonisch of via de mail zo vroeg mogelijk van
tevoren gemeld bij de leerkracht of via info@kleincollege.com

Waardevolle spullen
Wij adviseren om waardevolle spullen, die voor of tijdens school niet nodig
zijn, thuis te laten. Voor het opbergen van persoonlijke spullen kunnen de
leerlingen dit bij de leerkracht in bewaring geven. De school is niet
aansprakelijk voor zoekgeraakte, beschadigde of gestolen eigendommen van
leerlingen.
Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan voor of tijdens schooltijd.
Deze dient gedurende de dag opgeborgen of ingeleverd bij de leerkracht te
zijn.

Vakanties
Tussenvakantie
maandag 19 oktober 2020 t/m
vrijdag 23 oktober 2020

Hemelvaart
donderdag 13 mei 2021 t/m
vrijdag 21 mei 2021

Kerstvakantie
maandag 21 december 2020 t/m
maandag 4 januari 2021

Zomervakantie
donderdag 8 juli 2021 t/m
woensdag 18 augustus 2021

Kindercarnaval
maandag 8 februari 2021

Studiedagen
vrijdag 16 oktober 2020
maandag 8 februari 2021
vrijdag 14 mei 2021

Carnavalsvakantie
maandag 15 februari 2021 t/m
vrijdag 19 februari 2021
Paasvakantie
maandag 29 maart 2021 t/m
vrijdag 9 april 2021

extra vrije dagen
maandag 26 april 2021
dinsdag 27 april 2021
maandag 3 mei 2021
vrijdag 2 juli 2021

De jaarkalender met onder andere de studiedagen, activiteiten en alle
ouderavonden staat op onze website; www.kleincollege.com.
Deze jaarkalender is aan veranderingen onderhevig

Check de
website
Onze uitgebreide schoolgids en diverse andere documenten zoals bijv.
ons schoolplan, de financiële voorwaarden etc. zijn te vinden op onze
website: www.kleincollege.com.
Onze facebook bezoeken?:
www.facebook.com/KleinCollegeCuracao

