Schoolgegevens
Het Pontem College (groep 7 & 8)
Poolmansweg 245
053-4318848
Directeur Agnes Asbreuk
a.asbreuk@consentscholen.nl
Locatieleider Sjors Migchelbrink
s.migchelbrink@consentscholen.nl
Studiedagen

Studiedag 8 september
Studiedag 9 september
Studiedag 3 oktober
Studiedag 13 december
Studiedag 8 februari
Studiedag 9 februari
Studiedag 16 maart
Studiedag 20 juni
Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.25 – 14.40
8.25 – 14.40
8.25 – 12.20
8.25 – 14.40
8.25 -12.20

Ziekmelden
Graag voor 8:45 ziekmelden via social schools
Vervoer
Voor vragen over het vervoer kunt u bellen met
school of mailen naar

administratie@sbohetpontem.nl
Social Schools
We gebruiken Social Schools om ouders op de
hoogte te houden van alles wat er gebeurt binnen
de school. U ontvang van de school een formulier
met daarop een activatiecode.

Vakantieregeling schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie
zaterdag 15-10-2022 t/m zondag 23-10-2022
Kerstvakantie
zaterdag 24-12-2022 t/m zondag 08-01-2023
Voorjaarsvakantie zaterdag 25-02-2023 t/m zondag 05-03-2023
Pasen
vrijdag 07-04-2023 t/m maandag 10-04-2023
Meivakantie
zaterdag 22-04-2023 t/m zondag 07-05-2023
Hemelvaart
donderdag 18-05-2023 en vrijdag 19-05-2023
Pinksteren
maandag 29-05-2023
Zomervakantie
vrijdag 21-07-2023 t/m zondag 03-09-2023
SWPBS
SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en
gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de
waarden die de school belangrijk vindt.
De 4 waarden zijn:
Respect
Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Veiligheid
Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en
leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch
positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat
gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden
onderwijs.
Beweegwijs
Beweeg Wijs is een project om kinderen in beweging te krijgen. Het is de
bedoeling dat er op school en vooral in de pauzes meer gespeeld, dus meer
bewogen wordt. Ook tijdens lessen wordt geëxperimenteerd met meer
beweegmomenten/ energizers tussendoor. De kinderen komen op die manier
hun vaak lange schooldag gezond door omdat ze meer bewegen.
Themaleren
De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, verkeer en techniek worden
in projectvorm gegeven. De leerkracht verzorgt de instructielessen en de
leerlingen mogen daarna kiezen met welke leerstijl zij gaan werken aan de
opdrachten. Ze kunnen de keuze maken uit de doekaart, taalkaart,
getallenkaart, kijkkaart, muziekkaart, natuurkaart, samenkaart of de ik-kaart.
Door leerlingen hun eigen leerstijl te laten kiezen, zijn ze meer gemotiveerd
voor de opdracht. Daardoor zullen ze met meer plezier leren en daardoor ook
meer kennis opdoen.
OJA: Onderwijs jeugdhulp arrangement
Sommige leerlingen hebben naast onderwijs ook behoefte aan extra zorg. SBO
Het Pontem werkt nauw samen met Jarabee voor zorgvragen die complexer
zijn. Dit kunnen zorgvragen zijn omtrent het kind, maar ook bijvoorbeeld
omtrent het gedrag thuis van het kind. De hulp wordt dan snel en
professioneel opgepakt. Hebt u een zorgvraag, dan kunt u hier gebruik van
maken en dit melden bij de leerkracht. Deze zal dit doorgeven aan één van de
drie zorgondersteuners: Janneke Hijink, Rachel ten Thije en Kees ter Meer.

