Studiedagen bij Struin
Struin biedt u de gelegenheid uw kind(eren) extra te laten struinen op een dag waarop
de school een studiedag heeft. U meldt daarvoor uw kind(eren) aan via het ouderportaal.
Hieronder ziet u alle afspraken rond studiedagen op een rij:
● Per 1 januari 2019 organiseert Struin bij minimaal 1 aanmelding, minimaal 3
weken voor de studiedag extra opvang in de tijd dat de school studiedag heeft.
● Aanmelden kan via het ouderportaal: https://portaal.novict.nl/NAFHcSlNUx4/
● U klikt voor al uw kinderen een aparte aanmelding aan in het ouderportaal.
Check a.u.b. of de studiedag voor uw kind bedoeld is. Soms hebben scholen voor
oudere kinderen andere studiedagen dan voor jongere kinderen.
● Aanmelden voor studiedagen doet u aan het begin van het schooljaar. Als een
kind later in het schooljaar instroomt, meldt u uw kind alsnog voor de
studiedagen aan via het ouderportaal.
● U ontvangt van elke goed- en afkeuring uiterlijk twee weken voor de studiedag
automatisch een mail*
● Zolang in het ouderportaal de melding ‘in behandeling’ staat, kunt u de
aanmelding ook nog kosteloos annuleren. U klikt daarvoor op de button
‘annuleren’.
● De extra Struin-uren “‘betaalt” u met de studiedag-uren die bij uw contract
horen.
● Aantal studiedag-uren per contract:
o een A-contract heeft 21 studiedag-uren per jaar voor studiedagen
o een B-contract heeft 14 studiedag-uren per jaar voor studiedagen
o een C-contract heeft 14 studiedag-uren per jaar voor studiedagen
o een D1-contract heeft 12 studiedag-uren per jaar voor studiedagen
o een D2-contract heeft 12 studiedag-uren per jaar voor studiedagen
o een E-contract heeft geen studiedag-uren
● Verbruikt u meer Struindag-uren dan er in uw contract zijn opgenomen? Dan
volgt bij afscheid van Struin of aan het einde van het kalenderjaar een
eindafrekening.
● U mag uw kinderen opgeven voor alle studiedagen, dus ook voor studiedagen die
niet op de gebruikelijke Struin-dag(en) van uw kind vallen.
● Brengen op studiedagen:
Afdelingen Goffert, Lent en West op maandag, dinsdag of donderdag: tussen
8.15 en 8.30 uur op de locaties zoals hieronder bij ophalen zijn genoemd.
Afdeling Nijmegen-Ooijpolder op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag tussen 8.00 en 8.30 op het struinland.
● Ophalen op studiedagen:
Als uw kind in verband met een studiedag extra komt struinen, terwijl hij/zij die
dag normaal gesproken níet struint, dan kan hij/zij alleen in de ochtend struinen.
U haalt uw kind dan op op het tijdstip dat de school van uw kind normaal
gesproken uit is. De locatie waar u uw kind ophaalt op maandag, dinsdag en
donderdag is:
o Afdeling Nijmegen-Ooijpolder, Struin-land, Dijkgraaf van Wijckweg 11
o Afdeling De Goffert, basisschool de Hazesprong, Dingostraat 71
o Afdeling Lent, Verwondering, Georges Brassenstraat 61 Lent.
o Afdeling West, Lanteerne, Henry Dunantstraat 8 Nijmegen
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o Afdeling Oosterhout, (info volgt als afdeling gestart is)
o Afdeling Wychen, (info volgt als afdeling gestart is)
Op woensdag en vrijdag bestaat alleen de afdeling Nijmegen-Ooijpolder. U haalt
uw kind dan op de uit-tijd van de school op bij:
o Afdeling Nijmegen-Ooijpolder Struin-land, Dijkgraaf van Wijckweg 11
● Afmelden kan kosteloos tot drie weken van te voren. u klikt dan in het
ouderportaal op annuleren naast de aangevraagde dag. Meldt u uw kind later af?
Dan doet u dat telefonisch bij de afdeling waar uw kind struint. De studiedaguren worden wel afgeschreven van uw budget.

* Een aanmelding kan afgekeurd worden als u uw kind minder dan 3 weken voor de
studiedag aanmeldt. Wij moeten onze medewerkers drie weken voor de studiedag hun
rooster geven en gaan daarbij uit van het aantal aangemelde kinderen.
Meldt u uw kind korter dan drie weken voor de studiedag aan? Dan is er een kans dat de
groep vol is of dat uw kind het enige kind is en wij geen medewerker meer kunnen
roosteren. Ons advies is dus altijd om uw kind(eren) voor alle studiedagen van de school
aan te melden en indien nodig te annuleren via het ouderportaal tot drie weken voor de
studiedag.
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