Invulling website
Praktische informatie A t/m Z
Aanmelden
U bent van harte welkom om onze school te bezoeken.
Wilt u een rondleiding of meer informatie?
Neemt u dan contact op met school via 043-3212078 of rechtstreeks met onze
administratie: m.monsuwe@mosalira.nl.

Beslisboom
Wilt u de actuele COVID-19 beslisboom voor het primair onderwijs raadplegen?
Gebruik dan de link: https://www.boink.info/beslisboom.

BSO
Onze school werkt voor de naschoolse opvang nauw samen met MIK
Kinderopvang. Heeft u interesse in het afnemen van een van hun diensten, u
vindt onze locatiepagina middels de link https://www.mikkinderopvang.nl/locaties/buitenschoolse-opvang-stpieter/?utm_medium=adwords&utm_campaign=search-mrt-21-brandregionaal&utm_source=brand-regionaaldynamisch&utm_content=&utm_term=b_&gclid=EAIaIQobChMImaeR8PCC8wI
VleR3Ch30wAJ9EAAYASAAEgLc5PD_BwE.

Inspectierapport
Wanneer u zich verder wilt verdiepen in de kwaliteit van het onderwijs dat wij
op onze school verzorgen, verwijzen wij u graag naar het laatste rapport van de
Onderwijsinspectie.
https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/detail?id=908973&code=08Q
O%7CC1&parentId=309746&typeNaam=Cluster&type=Cluster&name=R.K.%20
basisschool%20St.%20Pieter&address=Bergweg,%206212%20CX,%20Maastrich
t&page=1.

Leerlingenraad
In het kader van goed burgerschap, maken we op school gebruik van een
democratisch gekozen leerlingenraad. Vanuit de groepen 5 t/m 8 worden
leerlingen hiervoor gekozen. De leerlingenraad komt een 5-tal keer per jaar

samen met de directie van de school. Het is de bedoeling om op deze wijze te
weten wat er leeft binnen de verschillende leeftijdsgroepen van onze school.
Waar hebben de kinderen behoefte aan? Wat doen we als school heel goed,
waar voelen de leerlingen zich prettig bij? Waarmee kunnen we ons als school
nog verder verbeteren volgens hen?
Middels leuke werkvormen, officiële agenda’s en notulen, kunnen de leerlingen
op deze wijze hun stem op school laten gelden.

MR
De MR ondersteunt de school beleidsmatig. Wettelijk is vastgelegd bij welke
beslissingen zij een adviserende taak vervullen en bij welke besluiten zij mee
mogen beslissen. Bij een vacante positie binnen de medezeggenschapsraad
wordt er middels stemmen bepaald welke ouders en teamleden hier zitting in
nemen. Stemming voor de oudergelding vindt plaats door de ouders van de
school. Over deelname aan de personeelsgeleding wordt door de leerkrachten
van school gestemd.
De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:
Ouderleden - Jordie Nulens, Tom Nobbe en Stephanie Boogaard
Teamleden - Vera Ottenheijm, Robbert Roosen, Wendy Everaers
Voor onze school neemt Stephanie Dols deel aan de GMR (gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad MosaLira).

OV
Ouders zien wij als educatief partner, maar hebben wij ook hard nodig bij het
organiseren van activiteiten in en rondom de school. De oudervereniging
draagt met name zorg voor het mee organiseren van festiviteiten en uitjes op
school in samenwerking met de leerkrachten in verschillende
activiteitengroepen. Daarnaast vergaderen zij zo'n 6 keer per schooljaar voor
afstemming en evaluatie.
Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit:
Marlies Dansen, Julie van den Boorn, Joanne Vertommen, Susanne Soeters, Eric
Duinkerke en Els Roobroeck
De oudervereniging wordt daarnaast ondersteund door vele ouders die
weliswaar niet deelnemen aan het bestuur, maar wel een zeer actieve rol

hebben bij het organiseren van leuke activiteiten voor de school. Wilt u ook
een bijdrage leveren? Neem contact op met de OV
middels ov.stpieter@gmail.com en bekijk samen hoe u uw steentje kunt
bijdragen.

Praktische informatie MosaLira
Onze stichting MosaLira heeft voor al haar scholen centraal een document
aangelegd waarbij de volgende zaken, stichting breed, omschreven zijn:
- Buitenschoolse opvang
- Contactpersoon
- Gedrags- en integriteitscode
- Jeugdgezondheidszorg GGD
- Klachtenregeling
- Ouderbijdrage
- Ouderparticipatie
- Ouderportaal
- Passend primair onderwijs
- Protocol medicijnenverstrekking en medisch handelen
- Protocol strafbare feiten
- Schema leerplichtwet
- Sponsoring
- Team Jeugd Gemeente Maastricht
- Toelating/verwijdering/schorsing
- Veilige school
- Veiligheidsplan
- Verzuim/verlofbeleid
Dit document is in te zien en/of te downloaden op de
site https://www.mosalira.nl/wp-content/uploads/2021/06/Praktischeinformatie-voor-ouder-en-kind-2021-2022.pdf.

Scholen op de kaart
Ouders willen basisscholen vaak graag vergelijken alvorens ze een schoolkeuze
voor hun kind(eren) maken. Op de centrale website van ‘Scholen op de kaart’
kunt u eenvoudig scholen met elkaar vergelijken. De pagina van onze school
vindt u via de link:
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/maastricht/10011/rooms-

katholieke-basisschool-st-pieter/.

Schooltijden
Alle lessen starten om 08.30 uur, vanaf 08.20 uur kunnen leerlingen tijdens de
inloop de school al betreden. Zo kan er op tijd met de lessen gestart worden.
Om de drukte op het plein te spreiden, maken we gebruik van gesplitste
pauzetijden.
De pauzes van de groepen 1 t/m 5 zijn: 10.15-10.30 uur en 12.15-13.00 uur.
De pauzes van de groepen 6 t/m 8 zijn: 10.00-10.15 uur en 12.00-12.45 uur.
De school is uit om 14.45 uur. Op woensdag hanteren wij een kortere lestijd,
dan is de school uit om 12.30 uur.
Op de volgende vrijdagen is de school voor alle groepen om 12.00 uur uit: 24
december 2021, 25 februari 2022 en 22 juli 2022.
Op de volgende vrijdagen heeft de school continurooster en is de school voor
groep 3 t/m 8 om 14.00 uur uit: 22 oktober 2021 en 22 april 2022.
De groepen 1 en 2 hebben in principe op vrijdag vrij. Hierop zijn vanwege
festiviteiten een aantal uitzonderingen:
Maandag 29 november 2021 zijn de kleuters vrij, op vrijdag 3 december 2021
komen zij naar school in verband met de Sinterklaasviering.
Maandag 21 februari 2022 zijn de kleuters vrij, op vrijdag 25 februari 2022
komen zij naar school in verband met de Carnavalsviering.
Maandag 11 juli 2022 zijn de kleuters vrij, op vrijdag 15 juli 2022 komen zij naar
school in verband met de Sint Pieterdag.

Studiedagen
Dinsdag 5 oktober 2021
Maandag 6 december 2021
Woensdag 16 februari 2022
Woensdag 6 april 2022
Donderdag 30 juni 2022

Vakanties
Herfstvakantie 23 t/m 21 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december t/m 9 januari 2022
Carnavalsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022
Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022

Zomervakantie 23 juli t/m 4 september 2022

Verkeer rondom school
Vrije dagen
Paasmaandag 18-04-2022
Hemelvaart 26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinkstermaandag 06-06-2022
Op de volgende vrijdagen is de school voor alle groepen om 12.00 uur uit: 24
december 2021, 25 februari 2022 en 22 juli 2022.

Download documenten A t/m Z
Luizenprotocol
- Luizenprotocol
- Folder RIVM

Notulen MR (ev. ook reglementen, jaarvergadering?)
School & internet
Schoolgids
- Schoolgids 20-21

Schoolondersteuningsprofiel
staat er al op

Schoolplan 20-24
staat er al op

Schoolspullen
- Overzicht schoolspullen 21-22

TSO – overblijven
- Informatiebrochure STDM SP 21-22
- Inschrijfformulier STDM SP 21-22

- Digitaal inschrijfformulier STDM SP 21-22
- Algemene voorwaarden STDM 21-22

