
Vanaf z’n vierde verjaardag gaat je kind naar de basisschool. 
Had je hem eerst altijd bij je, nu brengt hij hele dagen door met 
vooralsnog volslagen vreemden. Je draagt het kruis gelaten. 
Maar als je dan aan het eind van de dag vraagt: ‘hoe was het 
op school?’, wil je natuurlijk wel een gedetailleerd verslag 
ontvangen! Helaas, waar ze je op de crèche altijd lieten weten 
dat hij vier keer geplast en één keer gepoept had, dat hij twee 
boterhammetjes met smeerworst had gegeten en een half 
bekertje melk had laten staan, Timmie een schop had gegeven 
waarvoor hij voor straf even afgezonderd werd, en een prachtig 
plakwerkje had gemaakt voor Vaderdag, is de stilte nu werkelijk 
oorverdovend… ‘Het ging prima’, zegt de juf vriendelijk, en 
‘gewoon’, zegt je kind. En daarmee is de kous af. 

De basisschool. Acht jaar lang zal je kind er een 
hele hoop tijd doorbrengen. Tijd die hij niet met 

jou doorbrengt, en waarschijnlijk ook niet of 
nauwelijks met je bespreekt. Voor veel ouders is 
het een enigma, die school. Een plek waarvan je 
altijd net niet weet wat er speelt, waar je altijd 

net achter de feiten aan hobbelt. Rekels helpt je 
een klein beetje meer grip op de mysterieuze 
gemeenschap die basisschool heet te krijgen.�� �� �� � � � � � 	
 � �  �
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Prioderm. Sterker dan hoofdluis.

Hoofdluis! Wat te doen?

ADVERTORIAL

Hoofdluis, het overkomt je gewoon. Iedereen kan het krijgen, al zijn kinderen in de 
basisschoolleeftijd een gemakkelijk doelwit van dit jeukende beestje. In de periode na een 

schoolvakantie is het vaak raak. Maar geen zorgen, met een goede behandeling is je kind er snel vanaf. 
Tegenwoordig kun je hoofdluis ook voorkomen, bijvoorbeeld bij een besmetting op school.
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Controleren & beschermen
Stap 1: controle

Als ouder wil je het liefst voorkomen dat je 

kind hoofdluis krijgt. Controleer daarom 

wekelijks de haren van je kind met de plastic 

kamtanden van de Prioderm Luizen- en 

netenkam. Binnen een paar minuten weet 

je of je kind hoofdluisvrij is. Kijk op Prioderm.nl 

voor de kaminstructies.

Stap 2: bescherming

Bescherm je gezin op een e! ectieve en 

eenvoudige manier tegen hoofdluis met 

Prioderm Preventief. Bijvoorbeeld wanneer 

gebruik in de periode van besmettingsgevaar. 

Het is 100% natuurlijk, geur- en kleurloos, en 

te gebruiken voor volwassenen en kinderen 

vanaf 2 jaar. Hoofdluizen kunnen niet resistent 

worden voor Prioderm Preventief.

iemand in de 

nabije omgeving 

al hoofdluis 

heeft, zoals een 

broer of zus, op 

school, in de 

straat, of op de 

sportclub.

Prioderm 

Preventief is 

een milde spray 

voor dagelijks 

Check het zelf!
‘Welk product kan ik het beste gebruiken?’ Deze

vraag horen we vaak bij Prioderm. En wij snappen

dat het lastig kiezen is als je onverwacht een

antihoofdluisproduct nodig hebt. Om je wegwijs 

te maken in ons complete assortiment, vind 

je op Prioderm.nl een productwijzer. Na het 

beantwoorden van slechts vier vragen verschijnt 

het product dat het best bij jouw wensen en situatie past. Handig, overzichtelijk én snel.

Wij helpen je graag! Als het nummer 1-merk* bij hoofdluis mag je dat van ons verwachten.

Met hoofd-

luisalarm op 

postcode

Handig hulpje bij kammen
Oei… vervelend, je hebt zojuist hoofdluis bij je kind ontdekt. Geen paniek, het komt immers bij 

velen voor, maar onderneem wel meteen actie. Er zijn twee manieren om hoofdluis te behandelen (RIVM):

1.  Gedurende twee weken dagelijks kammen met een netenkam (metalen tanden).

2.  Kammen met een netenkam (metalen tanden) en daarna behandelen met een antihoofdluisproduct.

Prioderm is het enige merk dat een luizen- en netenkam met een 2-in-1-functie heeft:

Kijk op Prioderm.nl voor de kaminstructies.

Is jouw buurt hoofdluisvrij?
Hoofdluis is de gewoonste zaak van de wereld, het is alleen erg 

vervelend. Om elkaar te informeren is er de website Luizenradar.nl. 

De luizenradar laat zien waar op dit moment hoofdluis heerst in 

Nederland. Schrijf je meteen in en ontvang gratis een hoofdluis-

alarm als er in jouw postcodegebied een verhoogd risico is op 

hoofdluis. Je kunt ook anoniem een hoofdluisbesmetting melden. 

Daar help je andere ouders en scholen mee!

Meld je nu aan en maak kans op een gratis luizenzak!

Behandelen met dimeticon
Prioderm heeft een uitgebreid assortiment met e! ectieve producten om 

hoofdluis te behandelen. Zo is er Prioderm Lotion en Prioderm Shampoo 

met malathion. Geef je de voorkeur aan een product zonder pesticiden, 

gebruik dan Prioderm dimeticon op basis van meer dan 95% dimeticon. 

Het doodt hoofdluizen en neten in 15 minuten. Prioderm dimeticon is ook 

te gebruiken tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode.

Handig: in de verpakking is een metalen netenkam bijgesloten!

Tip: informeer bij een besmetting altijd 
de school en de sportclub, waardoor verdere 

verspreiding kan worden voorkomen.

Meda Pharma, Krijgsman 20, 1186 DM Amstelveen
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Minimaatschappij 
De komende acht jaar zal je kind vrijwel dagelijks naar 
school gaan. Hij zal er leren lezen en schrijven, vriendjes 
maken en feestjes vieren. Soms ben je van harte welkom, 
soms is jouw aanwezigheid zelfs zeer gewenst, maar vaak 
genoeg wordt de deur voor je neus dichtgedaan met de 
niet altijd even hartelijk uitgesproken woorden: ‘we gaan 
beginnen’. Wat is dit eigenlijk voor een plek?

Je kunt de basisschool zien als een minimaatschappijtje. 
Een gemeenschap waarin talloze mensen een rol spelen. De 
directeur die er de scepter zwaait, de leerkrachten die de 
kinderen lesgeven, de kinderen zelf natuurlijk, maar ook de 
ouders van die kinderen. Als ouder van een kind op de basis-
school heb je met al die mensen weleens te maken. Maar 
- net als in de ‘gewone’ maatschappij - soms heb je geen idee 
hoe het er werkelijk aan toe gaat, wat de gebruiken zijn en 
wat er van jou verwacht wordt. Alle communicatie-uitingen 
ten spijt. Daarom geven wij je antwoord op enkele van je 
meest prangende vragen!

Wat leert mijn kind op de basisschool? Hoewel scholen 
zelf mogen bepalen hoe zij het onderwijs inrichten, moeten 
ze zich houden aan de door de overheid geformuleerde 
kerndoelen. In die kerndoelen staat wat leerlingen aan het 
eind van hun basisschoolperiode moeten kunnen en weten. 
De kerndoelen zijn opgesteld op het gebied van de ‘vakken’ 
Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, oriëntatie op 
jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie, bewegingson-
derwijs en Fries (alleen voor scholen in Friesland). Op de 
website van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl vind je 
alle kerndoelen beschreven. Maar daarmee zijn we er nog 
niet. Er zijn namelijk ook nog leerlijnen en tussendoelen 
ontwikkeld, wat eigenlijk neerkomt op een vertaling van de 
kerndoelen naar actie. Deze kun je ook online vinden: tule.
slo.nl. Zo kun je zelf dus nagaan wanneer je kind wat leert op 
school. Hóe dat precies in zijn werk gaat? Dat kun je het best 
aan de leerkracht vragen. 

Hoe weet ik hoe het gaat op school als mijn kind er nooit 
iets over zegt? Je kunt natuurlijk je kind met snoep paaien, 
maar als je daar morele bezwaren tegen hebt kun je altijd 
nog een goed contact met de leerkracht zien te onderhouden. 
Je kunt best even aan het eind van de dag vragen hoe het 
gaat. Maak je je echt zorgen, vraag dan een gesprek met de 
leerkracht aan. 

Twee tot drie keer per jaar krijgen ouders de leerkracht te 
spreken tijdens het ´tienminutengesprek´, een soort speed-
daten, waarbij de vorderingen van je kind besproken worden. 
Het is een goed idee om dat gesprek goed voor te bereiden, 
zodat die korte tijd zo efficiënt mogelijk kan worden 
ingevuld. 

Wat doet de school om pestgedrag te stoppen? Iedere 
school heeft een zogenaamd pestprotocol. Hierin staat 
precies wat de school doet om pesten te voorkomen en 
bestrijden. Dit kun je opvragen bij de school. Helaas is het 
pesten niet altijd even goed zichtbaar voor de leerkrachten. 
Als je weet of vermoedt dat je kind gepest wordt, kaart 
dat dan meteen aan bij de leerkracht van je kind. 
Uitroeien die hap! 

De kinderen van een school in de buurt zijn altijd eerder 
vrij. Hoe kan dat? De overheid heeft vastgesteld dat basis-
schoolkinderen over 8 jaren minimaal 7520 uren onderwijs 
moeten krijgen. Er is een hele verdeelsleutel voor deze 
acht jaren, maar ga er maar vanuit dat je kind jaarlijks 940 
uur in de schoolbanken zit. De school zelf bepaalt hoe het 
lesrooster en de pauzes worden ingedeeld. Dat verklaart de 
verschillen in schooltijden.

Wij betalen een fikse ouderbijdrage per kind op onze 
school, terwijl de kinderen van mijn zus helemaal gratis 
naar school gaan! Hoe kan dit? Nederlandse basisscholen 
zijn gratis (nou ja, ze worden betaald van ons belastinggeld). 
Zonder de ouderbijdrage zijn echter extra activiteiten als 
excursies niet mogelijk. De ouderbijdrage is altijd een vrijwil-
lige bijdrage. Sommige scholen innen deze per jaar, andere 
vragen een bedrag per activiteit. Betaal je ‘m niet? Dan kan 
je kind worden uitgesloten van die specifieke activiteit. Lukt 
het echt niet de bijdrage op te hoesten? Daar heeft de school 
vast wel een oplossing voor paraat!  

Hoe kan ik als ouder een bijdrage leveren aan de school 
van mijn kind? Er is zoveel te doen in die minimaatschappij! 
Scholen zijn daarom dolblij als ouders hun hulp komen aan-
bieden. Denk aan helpen met lezen, assisteren bij het maken 
van knutselwerkjes, het versieren van de school rond kerst, 
schoonmaken na het eindfeest en meegaan op een excursie. 
Sommige hulp is eenmalig, sommige taken komen steeds te-
rug. Zo kan de juf je vragen om klassenouder te worden; een 
‘functie’ die je dan het hele jaar mag vervullen. Niets moet, 
alles mag. Zoals het een echte maatschappij betaamt zal er 
best geroddeld worden op het schoolplein als je nooit een 
steentje bijdraagt, of juist als je dagelijks de school bijstaat. 
Daar sta jij natuurlijk boven. Wel is het zo dat de meeste kin-
deren het geweldig vinden als papa of mama helpt op school 
(nu nog wel!). Maar als je er geen tijd voor hebt: 
dikke vette pech.

Ik vind dat mijn kind al toe is aan groep 3, de juf denkt 
er echter anders over. Hoe is deze overgang wettelijk 
geregeld? Kinderen gaan naar school als ze vier zijn. 
Dat is duidelijk. Vroeger had je dan de magische grens van 1 
oktober. Werd een kind 6 vóór 1 oktober? Dan ging het naar 
groep 3. Werd hij 6 na 1 oktober? Dan bleef hij nog een jaar 
kleuteren. Die wet is al jaren geleden veranderd, en nu gaan 
heel veel kinderen die in oktober, november of december nog 
6 moeten worden al naar groep 3. Het is vooral de leerkracht 
die, in samenspraak met de ouders, bepaalt of een kind al 
toe is aan die stap. Daarvoor wordt niet alleen de cogni-
tieve, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van een 
kind beoordeeld. Moeilijk meetbaar, dus het is alleen maar 
logisch dat de meningen hierover erg verdeeld kunnen zijn! 

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet naar school breng?
Ieder kind in Nederland is leerplichtig vanaf 5 jaar tot het 
einde van het schooljaar waarin het 16 jaar wordt. Dat staat 
in de Leerplichtwet. Als je kind geen vrijstelling van de leer-
plicht heeft gekregen is iedere afwezigheid ongeoorloofd. 
De school is verplicht een melding te doen van het ‘onge-
oorloofd verzuim’. De leerplichtambtenaar zal vervolgens 
trachten samen met de ouders een oplossing te vinden voor 
de problemen die ten grondslag liggen aan het verzuim. Geen 
oplossing gevonden? Dan maakt de leerplichtambtenaar een 
proces-verbaal op. De maximale straf die de rechter op kan 
leggen is 1 maand hechtenis en een boete van maximaal 
€ 3.700. Ook als je er een handje van hebt iedere dag te laat 
te komen moet je niet verbaasd opkijken als je een bezoekje 
van de leerplichtambtenaar krijgt. Of als je een extra dagje 
vakantie probeert te sprokkelen… 

Fijn dat mijn kind leert lezen, schrijven en rekenen op 
school. Maar wat doet de school op het gebied van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van mijn kind?
Goeie vraag. Het lijkt wel of de cognitieve ontwikkeling voor-
rang heeft op school. Maar de sociaal-emotionele ontwik-
keling staat wel degelijk op het programma. De kerndoelen 
34, 35 en 37 handelen hier expliciet over. Maar het is vooral 
de leerkracht die hier een belangrijke rol in kan spelen. Een 
vertrouwensrelatie tussen kind en leerkracht is essentieel 
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen op 
school. Als je vermoedt dat hier geen sprake van is zul je echt 
even aan de bel moeten trekken.  

��� ��� �� � �� � �� � � � �  ! �� �� " #$% %  �� �� � & '( ( ! ) � � �� � * � �+,
Vakantierooster 2013-2014-. / 01 23 4 5 46 27 .

Regio noord en midden: 
19 oktober t/m 27 oktober 2013
Regio zuid: 
12 oktober t/m 20 oktober 20138�  � �9 � �� � � ��

21 december 2013 t/m 5 januari 2014:( (  � � �  � 9 � �� � � ��

Regio noord: 
22 februari t/m 2 maart 2014
Regio midden en zuid: 
15 februari t/m 23 februari 2014 ;� � 9 � �� � � ��

26 april t/m 5 mei 2014  < (= �  9 � �� � � ��

Regio noord: 5 juli t/m 17 augustus 2014
Regio midden: 19 juli t/m 31 augustus 2014
Regio zuid: 12 juli t/m 24 augustus 2014

De data voor de herfst- en voorjaarsvakantie staan niet 
vast, maar zijn slechts adviezen. Check dus bij je school 
wanneer deze vakanties zijn ingepland.
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En krijg een MyGrip vulpen van Bruynzeel t.w.v. € 8,95 kado! 


