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PRAKTISCHE INFORMATIE
Heeft u een vraag of wilt u iets zeggen?
Ga naar de leerkracht of de directie.
U kunt binnen komen, bellen of mailen.
Ons telefoonnummer is 0223 614741.
Het e-mailadres van de directie is directie@villakakelbont.meerwerf.nl

Is uw kind ziek?
Bel of mail!
Heeft uw kind een afspraak?
Laat het ons weten!

De school is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
De kinderen hebben les van 8.30 tot 14.00.
De deur gaat om 8.20 open.

Wilt u uw kind fruit, genoeg drinken en een gezonde lunch meegeven?

We sporten twee keer in de week.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een t-shirt, 
een korte broek en sportschoenen meeneemt?
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INTERNATIONALE BASISSCHOOL
Kleurrijk en divers
Internationaal georiënteerd
Samen leren, samen leven

Welkom op school!

Villa Kakelbont is een openbare basisschool voor leerlingen die kort in Nederland zijn. 
Alle kinderen in de regio die geen of weinig Nederlands spreken, kunnen naar onze school.
In het schooljaar 2019/2020 waren er leerlingen met 32 verschillende nationaliteiten.

Op onze school leren de kinderen de Nederlandse taal.
Daarnaast leren de kinderen nog veel meer.
Rekenen, digitale en creatieve vaardigheden, kunst en cultuur. 

De school is een veilige, fijne en toegankelijke plek. 

Leerlingen voelen zich welkom en geaccepteerd. 
Dit vormt bij ons de basis waardoor de leerling tot leren kan komen. 
Zij krijgen hulp bij het ontwikkelen van sociale en schoolse vaardigheden.

De school staat open voor alle leerlingen ongeacht achtergrond, godsdienst of cultuur. 
We vinden het belangrijk dat de leerling zijn eigen taal en identiteit mag behouden.
De eigen ervaringen zijn het startpunt om de Nederlandse taal en cultuur te kunnen leren.

Wij bieden passend onderwijs.
Iedere leerling heeft een eigen leerlijn.
De lesstof sluit aan bij het niveau van de individuele leerling. 

Leerlingen blijven 40 weken bij ons op school.
Dit is ongeveer een schooljaar.
Na 40 weken stromen leerlingen door naar een school in de buurt. 4
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HET TEAM

Juf Sylvia is de leerkracht van groep 1 en 2.

Juf Geraldine is de leerkracht van groep 3 en 4.

Juf Nathalie is de leerkracht van groep 5 en 6.

Juf Carola en Juf Marije zijn de leerkrachten in groep 7 en 8.

Juf Marriëtte geeft les aan groep 3, 4 en 5.

Meester Patrick en Juf Ilona geven les aan groep 6, 7 en 8.

Meester Mark, Meester Stef, Juf Ilona, Juf Betty en Juf Esther 

helpen extra in de groepen. 

Juf Anne is de locatie leider.

Juf Wietske is directeur.

Juf Meïrah is intern begeleider. 

Zij coördineert de zorg. 



DE GROEPEN
Leerlingen worden op basis van 
leeftijd ingedeeld in een groep.

Op onze school zijn kinderen 
die op een asielzoekerscentrum wonen.
We weten niet hoe lang deze kinderen op school zijn.
Sommige kinderen blijven lang, 
anderen blijven maar kort.

Ook zijn er kinderen die in de regio wonen.
Van hen weten we dat zij 40 weken op school blijven.
Ook weten we naar welke vervolgschool zij gaan.

Stabiliteit is belangrijk voor kinderen.
Daarom hebben wij een aparte groep 
voor de kinderen die in de regio wonen.
We noemen dat: de centrale opvangklas.

Gaat u verhuizen?
Laat het ons weten!

Wij geven de informatie over uw kind graag door 
aan de volgende school.
Dat moet met uw toestemming.
U krijgt een brief bij het afscheid.
In de brief staat informatie over onze school.
U kunt deze brief aan de nieuwe school geven.
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HET ONDERWIJS EN DE 
ONDERWIJSTIJD

Het leren van de Nederlandse taal is belangrijk.

Het gaat hierbij om spreken, luisteren, lezen en schrijven.

Wij maken gebruik van de methode “Wereld vol Woorden” en “Zien is snappen”.

Ook gebruiken we materialen voor spelling uit verschillende methode’s.

We sluiten aan bij de individuele ontwikkeling van uw kind.

Daarnaast gebruiken we LOGO 3000, Nieuwsbegrip en Klassenteksten.

Het is voor ons ook belangrijk dat leerlingen zichzelf leren uitdrukken.

Eigen ervaringen en de moedertaal van het kind zijn hierbij essentieel.

Ook leren kinderen hun eigen verhaal visualiseren.

We werken op school met de werkwijze “Taalvorming”.

Voor rekenen gebruiken we de methode “Getal en ruimte junior”.

In de tabel op de volgende bladzijde ziet u hoe wij de uren verdelen.
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URENTABEL
Groep 3 tot en met 8:

Domein/vakgebied: Inhoud: Aantal min.:

Technisch lezen Thematekst vanuit klassenteksten 150
Interactief voorlezen Tijdens eten en drinken 150
Taal: Wereld vol woorden Woordenschat en  wereldoriëntatie 300
Taal:  Zien is snappen (W.V.W.) 130
Taal: Spelling 60
Taal: Begrijpend luisteren en lezen 60
Taalvorming inclusief Expressie 60 
Rekenen 300
Soc. Emo.ontw. : P.B.S. 50
Soc. Emo.ontw. : Team up! 60
Bewegingsonderwijs 90
Digitale vaardigheden 30
2x 15 minuten pauze per dag

Groep 1 en 2:
Domein/vakgebied: Inhoud: Aantal min.:

Taal: Interactief voorlezen/woordenschat 225

Taal: Woordenschat/beginnende gel. Instructie in de kring 75

Rekenen Instructie en oefening in de kring 150

Spel, waaronder w.o. en expressie 600

Soc. Emo.ontw. : P.B.S. Instructie en oefening in de kring 75

Soc. Emo.ontw. : Team up! 60

Bewegingsonderwijs (Buiten of binnen) 315

2x 15 minuten pauze per dag



LEERRESULTATEN EN TOETSING
Uw kind start bij ons op school.
Na tien dagen doen wij een aantal toetsen.
Wij kijken wat uw kind al kan.
Wij kijken naar de vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en rekenen.
Tijdens de intake vragen wij u naar de vorige school van uw kind.
De school in uw land of een school in Nederland.
Als dit mogelijk is vragen wij deze school om informatie.
Voor sommige kinderen zijn wij de eerste school.

We stellen doelen op basis van alle informatie.
Wilt u hier meer over weten?
Kom naar school of mail naar ib@villakakelbont.meerwerf.nl
Wij laten u de doelen zien. 

Alle resultaten van uw kind noteren wij in een eigen plan.
We noemen dat plan: het ontwikkelingsperspectief (O.P.P.)

Gaat u verhuizen?
Laat het ons weten!
U moet toestemming geven om de informatie door te geven.
De leerkracht heeft een brief die u mee moet nemen naar de volgende school.
Verhuist u naar het buitenland?
Vraag om een bewijs van inschrijving bij de directie.
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LEERRESULTATEN EN TOETSING
Iedere 20 weken maakt uw kind toetsen.
In groep 1 en 2 gebruiken we de TAK-toets.
Deze toets test de woordenschat.

Ook kijkt de leerkracht naar de ontwikkeling van uw kind.
Hiervoor gebruikt zij KIJK!

In groep 3 tot en met 8 gebruiken we ook de TAK toets.
Daarnaast testen wij het lezen met de DMT en de AVI toets.
Voor spelling gebruiken we een zinsdictee dat meet hoe ver uw kind is.
Ook kijken we welke letters en klanken uw kind kent.

Leest uw kind al verder dan het niveau van groep 4?
Dan doet uw kind ook een test op het gebied van begrijpend lezen.

Om te testen hoe ver uw kind is met rekenen gebruiken we de CITO toets.
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LEERRESULTATEN EN TOETSING
Zit uw kind in groep 8?
Uw kind stroomt uit naar het voortgezet onderwijs.
De leerkracht informeert u over de toetsen en de mogelijkheden.

In de tabel hieronder ziet u de uitstroom naar het voortgezet onderwijs in de afgelopen jaren.
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OUDERBETROKKENHEID
U bent voor ons heel belangrijk!
We werken samen aan de ontwikkeling van uw kind.

Twee keer per jaar ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek.
De leerkracht praat met u over uw kind.

Ook ontvangt u een paar keer per jaar een uitnodiging voor een kijkmiddag.
Hierover krijgt u een brief.

Wilt u zelf met de leerkracht praten?
Dat kan!
U bent welkom!

Maak een afspraak met de juf of meester.
De afspraak is altijd na schooltijd.
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SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING EN 
EXTRA ONDERSTEUNING
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich goed voelt.
In de school en daar buiten!
Op school hebben wij regels en afspraken.
We benaderen de kinderen op een positieve manier.
Dit noemen we positive behaviour support. (P.B.S.)

Uw kind is nieuw in Nederland.
Een nieuwe leefsituatie kan zorgen voor stress.
Samen spelen en samen leren helpt om de stress te verminderen.
Op school doen we dit met behulp van Team Up!

Het kan zijn dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft.
Op het gebied van leren of op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.
De leerkracht overlegt dit altijd met u en de intern begeleider.
We zoeken samen naar passende ondersteuning.
Soms kan dat in de school, soms werken we samen met een externe instantie.

Denkt u zelf dat uw kind iets extra’s nodig heeft?
Vertel het ons! 
U kunt terecht bij juf Meïrah.
U kunt haar ook mailen via ib@villakakelbont.meerwerf.nl
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SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING EN 
EXTRA ONDERSTEUNING
School is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind.
Maar daarnaast is sporten en spelen ook nodig!

Heeft u een huis in de gemeente Den Helder?
Wil uw kind sporten? Of op zwemles?
Of op dans, muziek- of tekenles?

Misschien heeft u hiervoor extra geld nodig.
Er is een fonds voor sport en cultuur.
Juf Meïrah kan u helpen met de aanvraag.
Uw kind kan dan gratis sporten.

Woont u op een van de asielzoekerscentra?
Ook dan kunnen we een aanvraag doen.
We willen wel graag zeker weten dat uw kind een tijd in Den Helder blijft.
Soms is er een wachtlijst voor de sport van uw keuze.

Woont u in de gemeente Hollands Kroon of Schagen?
Uw gemeente heeft ook een regeling.
De regeling heet “meedoen”.
Vraag ernaar bij uw gemeente. 

Heeft u hulp nodig op een ander gebied?
Vertel het ons!

Wij verbinden u met de juiste instantie.



VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
De school is gratis.
Alle boeken en materialen zijn op school.
In Nederland betalen ouders een vrijwillige bijdrage voor de school.

Op onze school zijn kinderen met verschillende economische achtergronden.
Gelijkheid is voor ons belangrijk.
Wij vragen u daarom niet om geld.

Wel vragen wij u om bij feesten en vieringen iets bij te dragen aan het eten en drinken.

SPONSORING DOOR BEDRIJVEN
Op school ontvangen wij op dit moment geen sponsoring door bedrijven.
Mocht dit wel gebeuren, dan informeren wij u. 
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VEILIGHEID
Veiligheid is heel belangrijk!

Op onze school zijn 8 medewerkers met een B.H.V. diploma.

We hebben een veiligheidsplan.

Wilt u het plan lezen?

Vraag het aan de directie.

Onze school staat op het terrein van het C.O.A.

Daarom werkt ons team op het gebied van veiligheid samen met het team van het C.O.A.

Regelmatig doen we oefeningen.

PRIVACY
Onze school houdt zich aan de wet.

Wij publiceren geen foto’s en video’s van uw kind zonder uw toestemming.

Ook geven wij geen informatie aan anderen.

Wilt u het reglement en de privacyverklaring lezen?

Wilt u meer informatie over gegevensverwerking?

Kom naar de directie.
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KLACHTEN

Bent u niet blij met de school?
Heeft u een klacht of probleem?
Kom naar altijd eerst ons toe!
Praat met de leerkracht of de directie.
U kunt ook bellen naar 0223 614741 of mailen naar directie@villakakelbont.nl

Is uw probleem te groot?
Praat dan met de vertrouwenspersoon.
Op onze school zijn dit juf Meïrah en juf Nathalie.

Kunnen wij uw probleem niet oplossen?
Doen we het niet goed?
U kunt dan terecht bij ons bestuur.
Meerwerf basisscholen is te bereiken via 0223 659 300

Komt u er met ons bestuur niet uit?

U kunt uw richten tot de klachtencommissie.
Het adres is:
Drs. Bijlweg 3
1784 MC Den Helder.

Het telefoonnummer van de vertrouwensinspecteur 
van de onderwijsinspectie is 0900 1113111.
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VERVOER

Woont u in de gemeente Den Helder, Hollands Kroon of Schagen?
Uw kind kan recht hebben op leerlingvervoer per taxi.
De taxi brengt uw kind naar school en brengt uw kind ook weer thuis.

Is uw kind ziek?
Bel zelf de taxi!
Het telefoonnummer is 0318 623 500

Woont u in de gemeente Den Helder?
Het is belangrijk dat uw kind zelfstandig naar school leert komen.
Mee/de Wering kan u helpen!
Zij oefenen met fietsen en veiligheid in het verkeer.
Ook kunnen zij uw kind leren hoe zij gebruik maken van het openbaar vervoer.

Woont u op een van de asielzoekerscentra in Den Helder?
Uw kind komt lopend of op de fiets naar school.

Is uw kind 9 jaar of jonger?
Uw kind mag niet alleen naar school!
Dat is niet veilig.

Breng uw kind naar school.
Mag uw kind met een andere volwassene mee?
Vertel het ons!
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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

Vakanties:

Herfstvakantie 10/10/2020 t/m 18/10/2020
Kerstvakantie 18/12/2020 t/m 03/01/2021
Voorjaarsvakantie 20/02/2021 t/m 28/02/2021
Paasvakantie 03/04/2021 t/m 05/04/2021
Meivakantie 26/04/2021 t/m 07/05/2021
Pinkstervakantie 22/05/2021 t/m 24/05/2021
Zomervakantie 10/07/2021 t/m 22/08/2021

Studiedagen:

9/10/2020
6/11/2020
19/3/2021
14/5/2021
15/5/2021
25/6/2021
09/07/2021

De school is dicht op de volgende dagen:
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SAMENWERKING
Wij werken samen met de volgende instanties:



BEDANKT VOOR HET LEZEN!

Heeft u nog vragen?
Bel ons via 0223 614741 of mail naar directie@villakakelbont.meerwerf.nl


