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Een woord vooraf 
 
De schoolgids van Meerwerf basisschool Tuindorp is een informatiebron voor ouders die een kind bij ons op 
school hebben. Een bijzonder woord van welkom aan de ouders die dit jaar voor het eerst kinderen bij ons op 
school hebben. Wij hopen dat u en de kinderen zich bij ons thuis zullen voelen. Deze gids is ook bedoeld voor 
ouders van toekomstige kinderen. We hopen dat deze informatie, gecombineerd met een oriënterend bezoek, 
u helpt bij het maken van een bewuste schoolkeuze. 
 
In deze gids willen wij u een beeld geven van onze school. U geeft een deel van de opvoeding gedurende een 
aantal jaren over aan het team van Meerwerf basisschool Tuindorp. Het is daarom belangrijk om te weten 
vanuit welke visie wordt gewerkt, hoe er wordt gewerkt, welke methodes worden gebruikt, hoe de ontwikkeling 
van de kinderen wordt gevolgd en welke rol u als ouder heeft. Een school is altijd in beweging en in 
ontwikkeling. Nieuwe kinderen, nieuwe ouders, nieuwe regelingen, nieuwe methodes, nieuwe inzichten, etc. 
Indien dat nodig is spelen wij daar natuurlijk op in.  
Praktische zaken als schooltijden, roosters, vakantie- en verlofregeling, festiviteiten en telefoonnummers staan 
op overzichtelijke wijze beschreven. Met behulp van de inhoudsopgave vindt u snel wat u zoekt. 
 
De schoolgids wordt jaarlijks bijgewerkt en op onze website geplaatst. Hierdoor is de gids op elk moment te 
raadplegen. Als u prijs stelt op een papieren versie, wilt u dat dan aangeven? Mochten er nog vragen zijn, dan 
bent u van harte welkom op school. 
 
Het team van de Tuindorpschool. 
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 1. DE SCHOOL 

1.1 De identiteit van onze school 

Onze school is openbaar. Dat wil zeggen dat bij toelating het geloof, de huidskleur, de afkomst, de geaardheid 
en de achtergrond van kinderen geen enkele rol speelt.  
De Nederlandse samenleving bestaat uit veel verschillende bevolkingsgroepen. Daarom wil een openbare 
school dat kinderen opgroeien in een omgeving die net zo veelvormig is als de maatschappij waarin ze later 
moeten functioneren. Uitgangspunt hierbij is dat verschillen tussen kinderen en hun leraren op een positieve 
wijze worden gewaardeerd. Om deze reden worden personeelsleden van openbare scholen niet geselecteerd 
op basis van achtergrond en levensbeschouwing, maar op basis van de aanwezigheid van goede 
beroepskwaliteiten. 
De veelvormige samenstelling van het leerlingen- en personeelsbestand is een noodzakelijke voorwaarde, 
maar dit is niet voldoende om de openbare identiteit van de school vorm te geven. Tijdens de verschillende 
lessen wordt de openbare identiteit van onze school benadrukt. Dit gebeurt door positieve aandacht te geven 
aan de culturele en levensbeschouwelijke verschillen tussen de kinderen en hun ouders. Kinderen worden 
gestimuleerd een eigen mening te ontwikkelen. Een vraag als: ‘Hoe denk jij erover?’ is belangrijk. Het 
ontwikkelen van waarden en normen vindt plaats aan de hand van onderwerpen als vriendschap, eerlijk of 
oneerlijk, goed en kwaad, etc. Zij worden (binnen algemeen aanvaarde grenzen) aangemoedigd begrip te 
tonen voor andersdenkenden. Het ontwikkelen van respect voor elkaar is een belangrijke doelstelling. Dit soort 
zaken wordt niet in aparte lessen behandeld maar wordt, afhankelijk van de situatie, zoveel mogelijk 
geïntegreerd in het totale onderwijsaanbod, maar ook in het 'leefklimaat' binnen de school. 

1.2 Bestuursvorm  

Onze school maakt deel uit van de Stichting Meerwerf Basisscholen. Meerwerf is lid van de PO-Raad. Als 
gevolg van dit lidmaatschap is de ‘Code Goed Bestuur’ in het primair onderwijs, zoals die door de PO Raad is 
opgesteld, van toepassing op de wijze waarop Meerwerf Basisscholen wordt bestuurd. Kern van de ‘Code 
Goed Bestuur’ is de scheiding tussen bestuur en intern toezicht. 
Binnen Meerwerf is er sprake van een bestuurder en een Raad van Toezicht. De missie en visie van onze 
organisatie staat beschreven in ons Strategisch Beleidsplan. De bestuurder geeft sturing aan de 
beleidsvorming en de uitvoering daarvan op onze scholen. De bestuurder vormt het bevoegd gezag van onze 
stichting en is werkgever van het personeel dat bij Meerwerf in dienst is. 
De Raad van Toezicht ziet toe hoe de bestuurder door middel van strategie, beleid en beheer het doel van de 
stichting – het leveren van kwalitatief goed openbaar primair onderwijs in de gemeente Den Helder -  
realiseert. Op basis van vooraf vastgestelde doelen legt de bestuurder verantwoording af over het gevoerde 
beleid en stelt op deze wijze de Raad van Toezicht in staat haar toezichthoudende rol in te vullen. Op haar 
beurt verantwoordt de Raad van Toezicht zich over de hoofdlijnen van beleid aan iedereen die betrokken is bij 
Meerwerf Basisscholen. De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid de bestuurder te benoemen en te 
ontslaan. 
Als openbaar onderwijs blijven we altijd een speciale relatie met het gemeentebestuur en de gemeenteraad 
van Den Helder houden. Twee maal per jaar informeert de bestuurder het gemeentebestuur over relevante 
ontwikkelingen binnen Meerwerf. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door de 
gemeenteraad van Den Helder, op voordracht van de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 
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2.1 Uitgangspunten 

De Tuindorpschool is een school: 
● die uitgaat van de gedachte dat ieder kind uniek is en dit unieke tot ontwikkeling brengt 
● met orde en regelmaat 
● met ruimte en aandacht voor kinderen 

● waar kinderen met plezier naar toe gaan 

● waar kinderen zich veilig voelen 

● waar zelfstandigheid belangrijk is 

● die deel uitmaakt van de samenleving 

2.2 Het onderwijs 

Wij hebben met ons onderwijs het volgende voor ogen: 
● We hebben aandacht voor verschillen tussen kinderen. Ieder kind krijgt de gelegenheid zich te 

ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau en op zijn/haar eigen tempo.  
● Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker diegenen die moeite hebben met leren of juist 

erg gemakkelijk leren. De kinderen die moeite hebben met een bepaald onderdeel krijgen extra hulp. 
De kinderen die goed kunnen leren, krijgen extra uitdagende opdrachten. 

● Wij zorgen ervoor dat de bedoelingen van het onderwijs aansluiten bij de ontwikkeling van het kind, 
onderwijs dat dus past bij leeftijd en ontwikkeling. 

● Wij werken met een flexibele klassenindeling. Op deze manier kunnen we, afhankelijk van de 
aangeboden leerstof, flexibel groeperen.  

● We vinden het belangrijk dat kinderen op school presteren, maar onderkennen dat prestaties voor 
ieder kind verschillend kunnen zijn. Ons onderwijs is erop gericht de kinderen zoveel mogelijk een 
ononderbroken leerlijn aan te bieden. 

2.3 Het klimaat van de school 

De sfeer waarin een kind moet opgroeien is van groot belang. Wij streven naar een vriendelijk en veilig leef- 
en werkklimaat. 
De wijze waarop de leraren en de kinderen met elkaar omgaan is hierbij vooral belangrijk. Een kind moet 
zichzelf kunnen zijn en moet zich geaccepteerd en veilig voelen. 
Een aantal kenmerken: 

● We zijn een kindvriendelijke school. 
● Kinderen gaan met plezier naar school. 
● Kinderen krijgen de ruimte om met cognitieve- en sociaal-emotionele problemen naar voren te komen. 
● We vinden dat de kinderen op school moeten presteren, maar we zijn er van overtuigd, dat prestaties 

van ieder kind verschillend mogen zijn. 
● Zowel in als buiten de school gelden een aantal schoolregels. 
● Ouders worden serieus genomen: hun mening over schoolzaken telt mee. 
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3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 

3.1 Schoolorganisatie 

Opvoedkundige (pedagogische) en onderwijskundige (didactische) uitgangspunten vormen de basis van het 
onderwijs op onze school. 
Binnen onze onderwijsvisie is het volgende van belang: 

● We gaan uit van en sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind. 
● In alle groepen werken we met thema’s en projecten waardoor we een goed gedifferentieerd aanbod 

realiseren. We houden rekening met het niveau van de kinderen.  
● Wij stimuleren de kleuters in hun spel om hen ook via het spelen tot leren te brengen. 
● Wij zetten oudere kinderen aan tot onderzoek; wat weet ik al en wat wil ik nog meer weten? 

De wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven: 
● We werken volgens het directe instructiemodel, dit betekent dat de instructielessen voor het ene kind 

korter zijn dan voor het andere kind. 
● Veel lessen zijn interactief, d.w.z. met elkaar spreken, denken en onderzoeken. Al doende maken de 

kinderen zich de leerstof eigen. 
● Kinderen krijgen leerstof aangeboden die bij hun jaargroep en hun ontwikkeling past.  
● Ons leer- en leefklimaat zijn zodanig ingericht, dat kinderen zich veilig en geaccepteerd kunnen voelen. 

3.2 Groepering 

Wij proberen de kinderen zo evenwichtig mogelijk over de groepen te verdelen, waarbij de 
onderbouwgroepen, als dat mogelijk is, wat kleiner zijn. (zie ook hoofdstuk 2.2) 

3.3 De samenstelling van het team 

Hieronder staat aangegeven welke functies er zijn binnen de school. 
 

● De directeur: 
-     Bewaakt de opbrengsten op schoolniveau. 
- Bewaakt de opbrengsten op groepsniveau. 
- Bewaakt de vorderingen van alle kinderen. 
- Bewaakt de vorderingen van de zorgkinderen. 
- Bewaakt de vorderingen van de leraren a.d.h.v. POP ’s (persoonlijke ontwikkelplannen). 
- Bewaakt het planningsaanbod in het logboek. 
- Bewaakt de reflectie per planperiode. 
- Bewaakt de oudercontacten. 
 

● De leraren: 
- Zorgen voor een hoge kwaliteit van instructie. 
- Zorgen voor effectieve leertijd. 
- Zorgen voor een duidelijke klassenorganisatie. 
- Zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat.  
 

● De intern begeleider: 
- Bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, zowel de processen als de opbrengsten. Zij maakt hierbij gebruik 

van de schoolmonitor en zij gaat regelmatig op klassenbezoek. Zij hanteert hierbij geïmplementeerde 
observatie-instrumenten. 

- Voert periodieke besprekingen met het team op basis van de analyse van de onderwijsresultaten zoals die 
zichtbaar worden door het afnemen van methode-onafhankelijke toetsen.  

- Coördineert de zorgkinderen van de school. Deze coördinatie houdt in:  
−  Kind-besprekingen voorbereiden 

−  Leerwegen bespreken met de leraar 
−  Leerstof zoeken 

−  Testen en observeren van kinderen 

−  Ondersteuning bieden in een groep 

−  Het begeleiden van leraren 
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De verdeling van de personele situatie en de verschillende taken binnen de school wil nog wel eens wisselen. 
De actuele situatie vindt u achterin deze schoolgids onder het kopje ‘Schema's en overzichten’. Mensen met 
andere functies binnen de school vindt u terug in hoofdstuk 6. 
 

3.4 De leeractiviteiten van de kinderen  

De leeractiviteiten voor de kleuters worden opgebouwd rond de volgende kerngebieden: 
● spelactiviteiten 

● constructieve activiteiten 

● kringactiviteiten 

● lees-stel activiteiten 

● reken-wiskunde activiteiten 

● de leefomgeving 

Onder spelactiviteiten verstaan we alle spelvormen die te maken hebben met vrij spelen, rollenspel in de 
hoeken, buitenspel en bewegingssituaties. Het zijn activiteiten die de totale ontwikkeling van jonge kinderen 
bevorderen. Spel is van grote betekenis voor de ontwikkeling van kinderen. In spel doen ze veel ervaringen en 
kennis op. Denk hierbij aan begrippen uitbreiding, taal- en sociale vaardigheden. Dat spelen invloed heeft op 
de motorische- en de sociale ontwikkeling ligt voor de hand, maar het heeft tevens een belangrijke relatie tot 
de cognitieve (denk) ontwikkeling. Het samen kunnen oplossen van problemen en het redeneren en 
overleggen met elkaar, zijn belangrijke vaardigheden. 
Constructieve activiteiten zijn o.a. activiteiten die kinderen ondernemen met vormgevende materialen zoals: 
tekenen, schilderen, knutselen, timmeren etc. Maar ook het bouwen met groot en klein bouwmateriaal, 
constructiemateriaal en mozaïek figuren horen hierbij. 
Constructieve activiteiten zorgen ervoor dat kinderen specifieke kennis en vaardigheden verwerven die te 
maken hebben met: 

− fijne en grove motoriek 

− nauwkeurig waarnemen 

− kleuren, vormen, ruimte en tijd 

− gereedschappen, technieken en symbolen  
Kringactiviteiten vinden in zowel de grote kring met de hele groep als in de kleine kring met een groepje 
kinderen plaats. We hebben het dan over voorlezen en vertellen, samen zingen en spelletjes doen, feest 
vieren, iets wat je gemaakt hebt aan elkaar laten zien of iets presenteren. Natuurlijk vindt er ook regelmatig 
uitleg over een leerstofonderdeel plaats in de grote of kleine kring. Kringactiviteiten hebben vooral betekenis 
vanwege het sociale karakter. Gezelligheid, een besef van samen zijn en bij elkaar horen, een sfeer die 
intimiteit oproept en veiligheid biedt; dat is voor veel kinderen het waardevolle van activiteiten in de kring. 
Kringactiviteiten kunnen een prettige spanning met zich meebrengen omdat er vaak iets bijzonders te beleven 
valt. De kring zorgt ook voor structuur; ‘wat gaat er vandaag allemaal gebeuren?’  
De lees-stel activiteiten zijn eigenlijk alle activiteiten die horen bij het (leren) lezen en het (leren) schrijven. Het 
eigen verhaal en de eigen ervaringen van kinderen rondom een onderwerp, zijn ons uitgangspunt. Al heel snel 
herkennen en/of leren kinderen letters en woorden die zij belangrijk vinden. Die letters en woorden kunnen zij 
met de vele letter materialen en door zelf te ‘schrijven’ namaken. 
Wij vinden het belangrijk dat lezen en schrijven: 

− vanaf het begin betekenisvol zijn 

− ergens over gaan 

− aansluiten bij de individuele ontwikkeling van de kinderen (niet elk kind heeft dezelfde of evenveel hulp 
nodig) 

− plezier, begrip en betrokkenheid bij kinderen teweeg brengen.  
In de kleutergroepen beginnen we al met het leesproces. Uiteraard veranderen de leesvormen naarmate de 
kinderen ouder worden. Daarbij kan gedacht worden aan: 

− begrijpend lezen en studerend lezen 

− werken met leesstrategieën 

− leespromotie activiteiten 

Binnen de reken-wiskunde activiteiten op onze school leren wij de kinderen o.a. rekenen door praktische 
probleempjes uit het dagelijkse leven op te lossen. We praten erover en vergelijken met elkaar de 
verschillende oplossingen. Vanaf groep 3 starten we met de rekenmethode. De kinderen leren bij ons alle 
nodige rekenmodellen, tabellen en het opstellen en lezen van grafieken, tekeningen en plattegronden. Voor de 
hele uitgebreide bewerkingen gebruiken we de rekenmachine. Tegenwoordig spreken we van realistisch 
reken/wiskunde onderwijs.  
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De aansluiting met de leefomgeving gebeurt vooral doordat we thematisch en/of projectmatig werken. Dit 
gebeurt in alle groepen. Daarmee bedoelen we dat zoveel mogelijk leeractiviteiten met elkaar verbonden zijn. 
Zowel het spel en/of het onderzoek, het gebeuren in de kring, het knutselen en bouwen, als het 
lezen/schrijven en (vooral in de bovenbouw) aardrijkskundige en geschiedkundige aspecten gaan allemaal 
over hetzelfde onderwerp. Verder gaan we, als dat mogelijk is, de school uit om in ‘het echt’ te kijken hoe iets 
eruit ziet, hoe iets werkt of georganiseerd is, of we nodigen iemand op school uit die ons over het thema meer 
kan vertellen. 
Meestal wordt er toegewerkt naar een eindproduct. Dit eindproduct kan vele vormen hebben, bijvoorbeeld: 

● een (klasse)boek 

● een tentoonstelling 

● een rondleiding 

● een uitstapje 

● een voorstelling voor of door de kinderen 

● een informatieve (wandel) route Soms krijgen ouders en andere belangstellenden een uitnodiging om 
de afsluiting van een thema of project bij te wonen. 

 
 
De volgende methoden gebruiken wij op school: 

In de kleutergroepen: 
- Fonemisch bewustzijn 
- Gecijferd bewustzijn 
- Schatkist 
- Leefstijl 

In groep 3 t/m 8: 
- Veilig leren lezen 
- Alles in 1/Alles Apart 
- Nieuwsbegrip 
- Reken zeker 
- Leefstijl 
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4. DE ZORG VOOR KINDEREN 

4.1 Opvang van nieuwe kinderen in de school 

Ouders van nieuwe kinderen krijgen bij aanmelding van hun kind(eren) uitgebreide informatie namelijk: 
● een rondgang door de school (‘school in bedrijf zien’) 
● mondelinge uitleg over de school 
● beantwoording van allerlei vragen 

Zodra een kind echt 4 jaar is mag het naar school. Vlak voor die verjaardag komt het kind al een aantal keer 
op bezoek om rustig kennis te maken en te wennen.  
Wij maken met de ouders van het kind de afspraak dat zij, ongeveer vier weken voordat hun kind 4 jaar wordt, 
een berichtje van ons krijgen met de datum en tijd voor dit eerste bezoek. Het aantal kennismakingsbezoeken 
bestaat meestal uit 4 à 5 keer een dagdeel. 
Als een kind op latere leeftijd bij ons komt, gaat het bovenstaande verhaal niet helemaal op. Na een 
kennismakingsgesprek volgt meestal meteen aanmelding en plaatsing. In die gevallen willen wij graag 
informatie van de vorige school. 
Een maand nadat een kind op school is gekomen, worden de ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. 
Tijdens dat gesprek wisselen de ouders en de leraar belangrijke en leuke informatie uit over het kind. 

4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen   

Van iedere kind wordt na aanmelding een kinddossier aangelegd. Daarin worden persoonlijke gegevens, 
verslagen van kindbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, toets-, observatie- en 
rapportgegevens bewaard. Deze dossiers worden beheerd door de leraren en zijn voor intern gebruik. 
Daarnaast schrijven de leraren dagelijks over kinderen in hun dagplanning en evaluatie. Hierin beschrijven zij 
welk aanbod er is voor welke kinderen, hoe (individuele) kinderen reageerden op dit aanbod en wat dus het 
vervolg moet zijn op het aanbod. Natuurlijk worden er ook aantekeningen over sociaal- emotionele 
ontwikkeling en allerlei andere zaken die de kinderen betreffen gemaakt. 
Voor het realiseren van de kerndoelen en het realiseren van schoolspecifieke doelen worden de volgende 
middelen ingezet: 
- De in de groepsoverzichten geregistreerde resultaten op de methodeonafhankelijke toetsen (zie 

toetskalender). 
- De in de groepsoverzichten geregistreerde resultaten op de methodegebonden toetsen; 
- De observatielijsten voor de kleuterbouw. 
- Seizoen signaleringen. 
- Screening dyslexie. 
 

4.2.1 Toetsen  

Op vaste momenten worden toetsen afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 worden de CITO toetsen in 
januari/februari en juni/juli afgenomen. Verspreid door het jaar worden volgens een vast rooster 
methodetoetsen afgenomen. De uitslagen zijn voor ons van belang om:  
● te controleren of ons onderwijs de door ons gewenste resultaten oplevert;  
● te bepalen hoe het vervolgaanbod per kind moet zijn.  

4.2.2 Rapporten 

Voor de groepen 1 tot en met 8 zijn er over het jaar verdeeld drie rapportagemomenten.  
November:  
Ouder(s)/ verzorger(s) van kinderen van groep 1 tot en met 7 worden uitgenodigd voor een gesprek met de 
leraar over de stand van zaken betreffende de vorderingen van hun kind(eren). Dit gesprek is voor ouder(s)/ 
verzorger(s) verplicht. 
In oktober/ november wordt samen met ouders en kinderen van groep 8 de gegevens van de toets die helpt bij 
de keuze van de meest geschikte vorm van Voortgezet Onderwijs (VO) in een adviesgesprek besproken. 
 
 
 
Maart:  
De ouder(s)/ verzorger(s) van de kinderen van groep 1 en 2 worden uitgenodigd voor een gesprek met de 
leraar over de stand van zaken betreffende de vorderingen van hun kind(eren). Dit gesprek is voor ouder(s)/ 
verzorger(s) verplicht. 
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De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen een rapport. De ouder(s)/ verzorger(s) van de kinderen van 
groep 3 tot en met 7 worden uitgenodigd voor een gesprek met de leraar over de inhoud van het rapport. Dit 
gesprek is voor ouder(s)/ verzorger(s) verplicht. 
In februari/ maart wordt samen met ouders en kinderen van groep 8 het adviesgesprek voor het VO gevoerd. 
Juni: 
De ouder(s)/ verzorger(s) van de kinderen van groep 1 en 2 worden in de gelegenheid gesteld een gesprek 
met de leraar te voeren over de stand van zaken betreffende de vorderingen van hun kind(eren). Dit gesprek 
is voor ouder(s)/ verzorger(s) niet verplicht. Indien nodig worden de ouder(s)/ verzorger(s) door de leraar 
uitgenodigd voor het gesprek. 
De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen een rapport. De ouder(s)/ verzorger(s) van de kinderen van 
groep 3 tot en met 7 worden in de gelegenheid gesteld een gesprek met de leraar te voeren over de inhoud 
van het rapport. Dit gesprek is voor ouder(s)/ verzorger(s) niet verplicht. Indien nodig worden de ouder(s)/ 
verzorger(s) door de leraar uitgenodigd voor het gesprek. 
Voor alle groepen:  
Mocht er tussentijds behoefte zijn aan een gesprek over de voortgang/ ontwikkeling van een kind, dan kan er 
altijd een afspraak gemaakt worden met de leraar. De leraar kan, indien nodig, ook tussentijds de ouder(s)/ 
verzorger(s) uitnodigen voor een gesprek. 
Bovengenoemde gesprekken worden, afhankelijk van de tijd die de leraar nodig heeft om de vorderingen met 
de ouder(s)/ verzorger(s) te bespreken, ingepland voor 10 of 15 minuten. 

4.3 Zorg voor kinderen met specifieke behoeften 

Als de ontwikkeling van een kind meer zorg nodig heeft, wordt er na overleg met de Intern Begeleider (IB-er) 
een onderzoek aangevraagd bij de OBD (Onderwijsbegeleidingsdienst) om te weten welke capaciteiten het 
kind heeft. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten wordt er in het OT (ondersteuningsteam) besproken 
en besloten hoe de leerweg van het kind zal worden. Het OT bestaat uit de psycholoog/orthopedagoog van de 
OBD, de directeur, de IB-er, de leraar en de ouders.  
De volgende punten worden dan besproken: 
● Op school blijven met speciale begeleiding en ondersteuning van kind en leraar door de IB-er. 
● Voor kinderen die ondanks de uitbreiding van de instructie en oefentijd onvoldoende vorderingen in een 

vakgebied maken worden extra maatregelen getroffen. 
Minimaal drie maal per week krijgt het kind, naast het reguliere aanbod, extra ondersteuning. In totaal gaat 
het om tenminste één uur per week. Door de inzet van de (extra) leraren of de IB-er en een gerichte 
planning in de groep kunnen we deze inzet structureel waarborgen.  

● Extra ondersteuning die uitstijgt boven de mogelijkheden van de basisondersteuning kan de school 
verkrijgen door het aanvragen van een arrangement bij het OTG. Het OTG is een commissie van het 
Samenwerkingsverband (SWV) Kop van Noord Holland, die als belangrijkste taak heeft om de toekenning 
van onderwijsarrangementen te bepalen. Het OTG beschikt over een budget voor het inzetten van extra 
formatie en/ of deskundigen.  De school komt o.a. in aanmerking voor deze faciliteiten wanneer:  
- de gevraagde ondersteuning niet valt binnen de beschreven basisondersteuning,  
- de beschikbare formatie al geheel en aantoonbaar is ingezet op basis van    
  groeidocumenten, 
- er geen ondersteuningsformatie meer beschikbaar is binnen het eigen schoolbestuur,  
- de beschikbare middelen voor extra ondersteuning nog niet uitgeput zijn. 

De IB-er coördineert de totale zorgverbreding op onze school. Zij doet dit door:  
● gesprekken met de leraren te voeren, 
● kinderen eventueel te observeren of het werk van/met kinderen te bespreken,  
● het team te raadplegen en in te lichten tijdens de kindbesprekingen,  
● hulp en advies in te roepen van externe instanties bijvoorbeeld: Onderwijsbegeleidingsdienst, Triversum, 

Parlan, GGD, logopediste, schoolarts, enz. 
Alle doelstellingen, richtlijnen en procedures rond de zorgverbreding zijn beschreven in het zorgplan dat op 
school aanwezig is. 
 
4.4 Passend Onderwijs 
 
Vanaf 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs formeel een feit. Passend onderwijs zorgt er voor dat drie 
vormen van primair onderwijs, regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, in één 
wet een plek hebben gekregen. 

● Passend Onderwijs wil er ook voor zorgen dat op alle drie niveaus een zo hoog mogelijke 
onderwijskwaliteit wordt gerealiseerd.  
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● Passend onderwijs richt zich op wat kinderen al kunnen en wat zij nodig hebben om zich verder te 
ontwikkelen. 

● Passend onderwijs wil elk kind zo thuisnabij mogelijk onderwijs laten volgen. Dat is voor een belangrijk 
gedeelte al gerealiseerd en er zijn grenzen aan!  
 

 
4.4.1 Zorgplicht 
 
Passend onderwijs geeft schoolbesturen zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de school waar u uw kind 
aanmeldt of waar uw kind staat ingeschreven te allen tijde moet zorgen voor een passende onderwijsplek. Een 
plek waar uw kind de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft. Dit kan een plek zijn op de eigen school met 
extra ondersteuning, een andere reguliere school in de buurt waar beter tegemoet gekomen kan worden aan 
de onderwijsbehoeften van uw kind of een plek op een speciale school. De onderwijsbehoeften dienen 
duidelijk in kaart te zijn gebracht voordat er naar de beste plek wordt gezocht. De school waar uw kind 
geplaatst is heeft de verplichting om, samen met u, deze behoeften in kaart te brengen en voor een geschikte 
plek te zorgen. Dit is de zogenoemde zorgplicht bij Passend Onderwijs.  
 
4.4.2 Rol samenwerkingsverband  
  
Het samenwerkingsverband is de regisseur van alle vormen van extra zorg voor kinderen en ontvangt daar 
rechtstreeks middelen voor van de overheid. Het samenwerkingsverband legt in haar ondersteuningsplan vast 
welke ondersteuning de scholen in het samenwerkingsverband bieden en welke kinderen in aanmerking 
komen voor extra ondersteuning in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De scholen geven in hun 
schoolondersteuningsprofiel aan wat zij kunnen doen om kinderen een passende plek te bieden. Zo is 
duidelijk wat het ondersteuningsaanbod in de regio is. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun 
voorkeur. Die school heeft vervolgens zorgplicht. Ouders hoeven niet meer zelf langs verschillende scholen 
om een plek voor hun kind te vinden. 
De scholen van Stichting Meerwerf Basisscholen maken samen met alle andere scholen in hun regio deel uit 
van het ‘Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland voor passend en primair onderwijs’. Het 
samenwerkingsverband bestaat op haar beurt uit negen scholengroepen. Een scholengroep bestaat uit 
scholen van verschillende schoolbesturen. De scholen liggen bij elkaar in de buurt en hebben de opdracht om 
in hun regio samen te zorgen voor zo passend mogelijk onderwijs van hoge kwaliteit. 
Onze school is lid van scholengroep Den Helder Noord. 
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4.4.3 Ondersteuning 
 
Het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland heeft in haar ondersteuningsplan beschreven welke 
basiszorg elke school moet kunnen bieden. Het uitgangspunt van basisondersteuning is dat uw kind zo veel 
mogelijk wordt opgevangen in de eigen groep door zijn of haar eigen leraar. Het ondersteuningsteam (OT) van 
de school bewaakt dit. Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Dat staat op de website van het 
samenwerkingsverband, www.swvkopvannoordholland.nl (PO/ Informatie ouders) waar u ook de profielen van 
andere scholen in de scholengroep vindt. Het schoolondersteuningsprofiel is ook op school in te zien of te 
lezen op onze eigen website. In het schoolondersteuningsprofiel staat, naast de basisondersteuning, ook de 
extra ondersteuning beschreven die de school uw kind kan bieden. Dat kan extra ondersteuning binnen de 
school zijn (extra tijd, extra instructie, ambulante begeleiding, schoolmaatschappelijk werk) of gedeeltelijk 
buiten de school (plusklas, jeugdzorg). De scholen in de scholengroep zorgen samen voor een zo breed 
mogelijk aanbod van veel vormen van extra ondersteuning. Als wij uw kind niet de juiste zorg kunnen bieden, 
dan kunnen wij een beroep doen op de expertise van de collega-scholen uit de scholengroep. Ook kunnen we 
bij het ondersteuningsteam van onze scholengroep (OTG) extra middelen aanvragen voor een ‘arrangement’ 
waarmee wij uw kind op onze eigen school kunnen blijven opvangen. Een combinatie van beiden is ook 
mogelijk. Wanneer uw kind beter af is bij plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs, dan vragen 
wij dat samen met u aan bij het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland. We spreken dan over 
diepteondersteuning. Speciale scholen voor kinderen met een visuele beperking en voor dove en 
slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking vormen een uitzondering. Zij bekijken 
zelf of een kind voor plaatsing in aanmerking komt. Het blijft wél onze zorgplicht u daarbij te begeleiden. 
 
4.4.4 Positie van de ouders 
De positie van u als ouder is veranderd met de komst van passend onderwijs. Het is het schoolbestuur (de 
school) dat verantwoordelijk is voor de aanvraag van extra ondersteuning of plaatsing op een school voor 
speciaal (basis) onderwijs. Natuurlijk in overleg met u. Wanneer er onderzoek gedaan wordt naar uw kind 
(bijvoorbeeld door een psycholoog of orthopedagoog) of wanneer informatie over uw kind wordt gedeeld met 
andere specialisten, is in elk geval eerst uw toestemming nodig. Ook voor het opvragen van informatie over 
uw kind bij andere instanties buiten het onderwijs heeft de school of het samenwerkingsverband uw 
toestemming nodig. Voor meer informatie hieromtrent kunt u in eerste instantie terecht bij de directie van de 
school. Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact te leggen met het Samenwerkingsverband Kop van 
Noord-Holland via info@swvkopvannoordholland.nl  
Via de medezeggenschapsraad (MR) van onze school heeft u invloed op ons schoolondersteuningsprofiel. Via 
de afvaardiging van ons schoolbestuur naar de Ondersteuningsplanraad (OPR) heeft u ook invloed op het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

4.4.5 Grenzen aan de zorg 

Onze school staat positief tegenover de integratie van kinderen met een handicap of leerbeperking op de 
school in hun buurt. Met als uitgangspunt dat de (mogelijke) toelating van een kind steeds individueel 
beoordeeld moet worden, stellen we - ondanks mogelijke investeringen in personeel en middelen - de 
volgende grenzen aan de zorg vast: 

● Gebrek aan opnamecapaciteit; een belangrijk punt in de besluitvorming vormt de samenstelling van de 
groep waarin het kind met een handicap geplaatst zal worden. Als vuistregel stellen wij dat één kind 
met een handicap, zoals bedoeld in de wet, per groep het maximum is. 

● Verstoring van het leerproces van andere kinderen; we zullen moeten afwegen of de extra aandacht 
die een kind met een handicap nodig heeft in verhouding staat tot de aandacht aan de overige 
kinderen. 

● Zorg/behandeling en onderwijs; indien de tijd die aan de speciale zorg en (medische) behandeling 
besteed moet worden duidelijk ten koste gaat van de onderwijstijd, moeten we ons afvragen of 
plaatsing op een reguliere basisschool wel de beste oplossing is. 

 
Daarnaast zal ook antwoord verkregen worden op de volgende vragen: 

● Kan de school in materiële zin voldoen aan de hulpvraag? 

● Bieden het handelingsplan en de ondersteuning door het Samenwerkingsverband voldoende 
mogelijkheden om verantwoord te kunnen voldoen aan de hulpvraag? 

● Kan de specifieke hulp ook op de langere termijn op onze school geboden worden? 

● Is er binnen de scholengroep Den Helder Noord expertise aanwezig om het kind een passende plek te 
bieden op een andere school uit de scholengroep of is het mogelijk om deze expertise te benutten om 
het kind op de eigen school te kunnen behouden?  

http://www.swvkopvannoordholland.nl/
mailto:info@swvkopvannoordholland.nl
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Bovenstaande zorgproblematiek kan ook tijdens de schoolloopbaan ontstaan en ook dan gelden deze grenzen 
aan de zorg. 
 
4.5 Verwijsindex 
 
Wanneer er sprake is van gedragsproblematiek (hierbij kan gedacht worden aan verstoring van rust en 
veiligheid), zal het niet altijd mogelijk zijn een zodanige leeromgeving te scheppen, dat het kind verantwoord 
opgevangen kan worden. Vaak zal blijken dat een gewone basisschool daartoe niet is uitgerust. In dat geval 
werken we samen met Verwijsindex Noord-Holland (VIR/VIN). Het doel van VIN is, door tijdig bedreigingen en 
risico’s voor een goede ontwikkeling naar volwassenheid te signaleren, eerder de betrokkenen in beeld te 
hebben en sneller eenduidigheid in handelen door professionals te realiseren. Aan de ouders wordt om 
toestemming gevraagd voor het delen van de informatie. Er zijn echter uitzonderingen, namelijk overmacht of 
conflict van plichten. De informatie hierover ligt op school ter inzage. Verder verwijzen wij naar de Wet 
bescherming persoonsgegevens en de Wet op de Jeugdzorg. 

 

4.6 Algemene verordening gegevensbescherming 
 
Algemene verordening gegevensbescherming 
Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers vinden wij ontzettend 
belangrijk. De nieuwe privacywetgeving draagt hiertoe bij. Sinds 25 mei 2018 is de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de 
hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Deze Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacy rechten. U en uw 
kind krijgen meer zeggenschap over uw eigen persoonsgegevens en wij laten als school zien 
dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens. 
 
Privacyverklaring, privacyreglement en Verwerkings register 
In onze privacyverklaring, privacyreglement en het verwerkings register staat hoe wij omgaan 
met persoonsgegevens. Zo is inzichtelijk: 

● welke persoonsgegevens wij verwerken; 
● met welk specifiek doel wij dit doen; 
● of wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja, met welke. 

Heeft u een klacht over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u onze 
klachtenroute volgen. Zorgt dit volgens u niet voor een goede oplossing, dan kunt u uw klacht 
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal kunt u jaarlijks aanpassen.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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5. De leraren 

5.1 Wijze van vervanging bij ziekte of anderszins 

Het is niet zo dat alle leraren vijf dagen per week op school werken, velen werken parttime. Daarom zijn er 
vaak meerdere leraren werkzaam voor een groep. Bij ziekte kunnen we een beroep doen op een invaller die in 
het bestand staat van Meerwerf Basisscholen. In incidentele gevallen worden de kinderen ook wel eens 
verdeeld over de andere groepen, als dit toelaatbaar is gezien het aantal kinderen in de groep. Op deze 
manier krijgen kinderen toch onderwijs ondanks dat we beseffen dat dit niet de ideale situatie is. In het ergste 
geval is er geen invaller of oplossing te vinden en gaat 's morgens vroeg de telefoonkring en wordt ouders 
gevraagd hun kind die dag niet naar school te laten gaan. Als dit in de thuissituatie problemen geeft zorgen wij 
natuurlijk voor opvang. Dit thuis houden zal nooit meerdere dagen achtereen gevraagd worden. 

5.2 De begeleiding en inzet van stagiair(e)s van de Hogeschool Inholland 

Op Inholland worden nieuwe leraren opgeleid. Deze aanstaande leraren moeten op een bepaald moment 
stage lopen op een basisschool. Wij zijn één van de stagescholen. Het zal regelmatig voorkomen dat u een 
stagiair(e) ziet. Wij stellen het op prijs dat we deze stagiair(e)s mogen begeleiden. Op deze manier dragen wij 
ons steentje bij om de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleid personeel. Bovendien is 
contact met het opleidingsinstituut en jonge collega's ook voor levendig en modern onderwijs van groot 
belang. De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiair(e)s gegeven lessen blijft altijd bij de 
desbetreffende leraar. Om nog meer bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van onze toekomstige collega's 
neemt onze school, samen met andere Meerwerf basisscholen, deel aan het project ‘Opleiden in de school’. 
Dit houdt in dat het praktische deel van de opleiding, inclusief de beoordeling, aan onze basisscholen wordt 
toebedeeld. Eén en ander onder supervisie van een, door ons eigen bestuur aangestelde, 
praktijkopleider/coördinator. De leraren zijn extra geschoold om te voldoen aan de hogere eisen die aan hen 
gesteld worden. 

5.3 De begeleiding en inzet van stagiair(e)s van het ROC 

Op het ROC wordt o.a. de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) gegeven. Studenten van deze 
opleiding moeten regelmatig stage lopen, waarbij zij o.a. kunnen kiezen voor een basisschool, vooral voor de 
groepen 1 t/m 4. In deze groepen zijn zij dan wekelijks een aantal dagen aanwezig en helpen de leraar bij 
allerlei dagelijkse routinematige zaken. Voor de kinderen zijn zij een extra aanspreekpunt, een handige 
vraagbaak als je ergens even bij geholpen wilt worden. Vaak doen zij spelletjes met kinderen, begeleiden bij 
knutselactiviteiten, helpen met opruimen of aan- en uitkleden met gym en nog veel meer. Heerlijk dus, voor 
zowel leraar als kinderen. 

5.4 Nascholing van leraren 

Bij ons op school volgen de leraren allerlei lang- of kortlopende cursussen en opleidingen om in hun dagelijkse 
onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen. De cursussen en opleidingen 
hebben direct verband met de werkwijze van de school en worden meestal na schooltijd of 's avonds gevolgd. 
Een aantal keer per jaar hebben we ook een studiedag waardoor de kinderen een dag extra vrij zijn. Deze 
data vindt u terug in hoofdstuk 13. 
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6. ANDERE MENSEN IN DE SCHOOL 

Naast de leraren komen er nog andere mensen in de school. Zij hebben allemaal hun specifieke taak. 
Hieronder volgt een overzicht: 
 
● Administratief medewerkster; zij verricht allerlei administratieve werkzaamheden, afwisselend op meerdere 

locaties, voornamelijk ten behoeve van de directie.  
 

● Medewerkers van Noorderkwartier; zij verrichten alle schoonmaakwerkzaamheden. 
 

● Schoolarts/verpleegkundige; de schoolarts komt af en toe op school om de kinderen lichamelijk, of op ogen 
en oren te controleren. Indien van toepassing krijgt u hiervan bericht. 
 

● Schoolbegeleid(st)er; alle scholen zijn aangesloten bij de OBD (Onderwijs Begeleidings Dienst). De OBD 
speelt een rol bij het advies aan de kinderen van groep 8 en hun ouders voor de doorstroom naar het 
voortgezet onderwijs. Verder zijn medewerkers op afroep beschikbaar voor de IB-er om zorgkinderen en -
situaties te bespreken. 

 
● Ouders; er zijn bij ons op school heel veel ouders die ons assisteren bij allerlei zaken zoals lezen, 

bijzondere activiteiten, uitstapjes, enz. In hoofdstuk 7 kunt u daar meer over lezen. 
 
● Stagiair(e)s: zie 5.2 en 5.3 
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7. DE OUDERS 

7.1 Welke contacten heeft u met de school? 

Een goed contact tussen de school en het gezin is van groot belang. Daarom hanteren wij bij ons op school 
allerlei vormen van contact tussen ouders en de school: 
● Mondeling; voor korte gesprekjes en/of mededelingen kunt u voor of na schooltijd altijd even binnenlopen. 

Voor langere gesprekken is het handiger om even een afspraak te maken. 
● Schriftelijk contact via  

− De e mail; belangrijke informatie over de school in zijn algemeenheid, maar ook de informatie die met 
één of meerdere groepen te maken heeft, versturen wij via de mail. 

− De schoolgids; die leest u nu. Deze gids is bedoeld voor ouders en overige belangstellenden. U treft er 
algemene en specifieke informatie in aan die voor u van belang kan zijn, of u in ieder geval een eerste 
indruk van onze school zal geven.  
U kunt deze gids ook terug vinden op de schoolsite op internet. 

7.2 Groepsinformatie 

In alle groepen wordt aan het begin van elk schooljaar een informatieavond gehouden over het onderwijs in 
die groep. Voor de ouders van groep 8 wordt er ook een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs 
georganiseerd. Naast deze avonden worden er ook nog momenten belegd, waarop individuele kinderen 
worden besproken. Dit zijn de rapporten- of 10 minutengesprekken.  

7.3 Ouderparticipatie  

Onder ouderparticipatie verstaan wij het actief deelnemen van ouders aan het schoolleven in al zijn facetten. 
Een manier om in aanraking te komen met de school is bijvoorbeeld te helpen bij schoolactiviteiten. In onze 
school kunnen wij uw hulp heel goed gebruiken bij o.a.:  
● niveaulezen  
● hulp bij sportactiviteiten en feesten 

● begeleiden bij excursies  
● meegaan naar de bibliotheek     
● assisteren bij de creatieve activiteiten  
● trainen voor sporttoernooien 

● helpen bij luizencontrole 

 

7.4 Ouderwerkgroep (OWG) en Medezeggenschapsraad (MR) 

7.4.1 Algemeen 

Aan de school is een ouderwerkgroep verbonden. Deze groep ouders zet zich in bij allerlei praktische zaken, 
zoals sportactiviteiten en feesten. Ze zijn ook betrokken bij de voorbereidingen van diverse evenementen 
zoals de laatste schoolweek, Sinterklaas- en kerstviering e.d.  
De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan. Zij geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen 
die met het beleid van de school te maken hebben. Voorbeelden hiervan zijn de vakantieregeling, het 
goedkeuren van het schoolplan, de schoolgids, het nascholingsplan, de begroting enz. De geleding van de 
MR bestaat uit ouders en leraren. Er wordt gewerkt met één MR voor de Tuindorpschool, Dr. Jac. P. 
Thijsseschool en Villa Kakelbont. Vergaderingen zijn openbaar en de data hiervan worden bekend gemaakt in 
de nieuwsbrief. Op onze website kunt u de agenda’s en de notulen van de MR-vergadering vinden. De leden 
van de MR worden gekozen voor een periode van drie jaar. Ieder najaar moeten er dan ook één of meer leden 
aftreden. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen maar ook andere ouders kunnen natuurlijk hun belangstelling 
kenbaar maken. Wilt u zich verkiesbaar stellen voor de MR, meldt u zich dan in september (of uiterlijk eerste 
helft oktober) schriftelijk aan bij de voorzitter van de MR. Na de verkiezingen worden ook de functies opnieuw 
verdeeld.  De ouders van de MR brengen graag zaken die bij andere ouders leven, in de MR. Wanneer u 
vragen, suggesties, wensen of problemen met betrekking tot de school heeft, kunt u dus ook bij hen terecht.  

7.4.2 Schoolfonds 

Jaarlijks wordt aan de ouders een bedrag t.b.v. het schoolfonds gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig en wordt 
geïnd en beheerd door de OWG. Van dit geld worden o.a. het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, de laatste 
schoolweek en versnaperingen bij sportevenementen betaald. Het zijn zaken die de kinderen ten goede 
komen! De hoogte en de besteding van de bijdrage zijn zaken van de OWG en de ouders zelf en deze vallen 
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niet onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Ook de MR speelt hier geen rol bij. Wel is het zo 
dat de begroting van de OWG jaarlijks aan de directie en MR wordt aangeboden. Het bedrag dat door de 
OWG is vastgesteld, vindt u achterin deze schoolgids onder het hoofdstuk ‘Schema's en overzichten’. 

7.5 Schoolverzekering 

Wij sluiten voor de kinderen een collectieve ongevallenverzekering af zodat, mocht er tijdens schoolreisjes, 
uitstapjes, bezoekjes aan de bibliotheek of op een ander moment iets gebeuren, kinderen ook via school 
verzekerd zijn. Mocht u aanspraak willen maken op deze verzekering, dan liggen de polisvoorwaarden op 
school ter inzage. Materiële schade veroorzaakt door het ene kind aan eigendommen van een ander kind kan 
uiteraard niet op of via de school verhaald worden. Ouders dienen dergelijke schadegevallen onderling te 
regelen.  

7.6 Klachtenregeling 

Sinds 1 augustus 1998 heeft ieder bestuursorgaan in het onderwijs de wettelijke verplichting om gebruik te 
maken van een klachtenregeling. In Den Helder gebruiken alle bestuursorganen de ‘Klachtenregeling Primair 
en Voortgezet Onderwijs’.  
Een exemplaar van de klachtenregeling is aanwezig in de school. De klachtenregeling is alleen van 
toepassing als u met uw klacht nergens anders terecht kunt. De meeste klachten over de dagelijkse gang van 
zaken in de school zullen in onderling overleg met u, uw kind en/of de directeur op een juiste wijze worden 
afgehandeld. Indien dat echter door de aard van uw klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar uw 
tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. 
In de klachtenregeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de algemene klacht en een klacht over 
machtsmisbruik. 
● Algemene klacht: kan gaan over alle zaken die met de school te maken hebben. Deze worden altijd eerst 

binnen de school afgehandeld. Als u een klacht heeft, dan kunt u daarmee bij de leraar van uw kind en/of 
bij de directeur van de school terecht. Mocht de afhandeling van de klacht niet naar uw tevredenheid 
plaatsvinden, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de bestuurder van Meerwerf Basisscholen. De 
bestuurder handelt namens het Stichtingsbestuur de klacht zelf af als dit op een eenvoudige wijze kan. 
Mocht dit niet lukken dan geeft de bestuurder van Meerwerf Basisscholen de klacht door aan de 
Klachtencommissie van Algemene Klachten. Deze behandelt uw klacht in overeenstemming met de 
klachtenregeling.  

● Klacht over machtsmisbruik: hierbij gaat het om handelingen, gedragingen en/of uitingen die leiden tot 
ontsporing van macht in de onderwijssituatie. Bij vele vormen van (seksuele) intimidatie en lichamelijke of 
geestelijke mishandeling kan sprake zijn van machtsmisbruik. Bij klachten over machtsmisbruik kunt u zich 
wenden tot de vertrouwenscontactpersoon. (Aan het eind van deze gids, in het hoofdstuk ‘Schema's en 
overzichten’ vindt u onder het kopje ‘Andere taken van het onderwijzend personeel’ wie dit bij ons op school 
is). De vertrouwenscontactpersoon zorgt voor de eerste opvang en begeleidt u zo nodig naar de externe 
vertrouwenspersoon. Voor alle scholen voor primair onderwijs in Den Helder samen zijn twee externe 
vertrouwenspersonen beschikbaar. De vertrouwenspersoon geeft u advies, inventariseert uw klacht, meldt 
uw klacht zo nodig aan de Klachtencommissie of verwijst u naar andere instanties. Zo nodig is er een 
externe bemiddelaar beschikbaar die kan zorgen voor bemiddeling tussen u en de veroorzaker van de 
mogelijke klacht. Mochten klachten over machtsmisbruik uiteindelijk via de vertrouwenspersoon leiden tot 
een formele klacht, dan is hiervoor een deskundige Klachtencommissie Machtsmisbruik. Deze bestaat uit 
een jurist, een orthopedagoog, een verpleegkundige en een psycholoog/jeugdmaatschappelijk werker. Ook 
deze klachtencommissie zal uw klacht behandelen overeenkomstig de klachtenregeling. Voor overige 
informatie, zie adressen bij hoofdstuk 13.10 

7.7 Gedragscode 

Gekoppeld aan de klachtenregeling kent onze school een gedragscode die de basis vormt voor goede 
omgangsregels in de praktijk van alledag. Deze gedragscode is erop gericht om juist die situaties te 
voorkomen waarbij mensen een beroep zouden moeten doen op die klachtenregeling.  
De gedragscode ligt op school ter inzage.  
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8. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL 

8.1 De activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 

Het onderwijs verandert in een hoog tempo. Als moderne basisschool spelen we adequaat op deze 
veranderingen in door te zorgen dat de leraren zich blijven bekwamen. Zo volgen zij regelmatig 
nascholingscursussen en opleidingen. 
Net als kinderen kunnen ook de leraren van en met elkaar leren. Zeker eens per maand vindt er een 
onderwijsinhoudelijke bijeenkomst plaats, waarbij collega's elkaar raadplegen en ondersteunen in het werken 
in de dagelijkse praktijk.  
Verder is de school geabonneerd op vakliteratuur waardoor de leraren op de hoogte blijven van veranderde 
inzichten en kunnen aansluiten bij de actualiteit 
Boeken lezen en het werken met boeken staan bij ons hoog in het vaandel. In samenwerking met de 
Openbare Bibliotheek brengen we alle kinderen veelvuldig in contact met goede lees- en informatieve boeken. 
De kleutergroepen gaan regelmatig naar de bibliotheek om daar zelf boeken te kiezen. Daarnaast hebben de 
leraren een bibliotheekpas zodat ze regelmatig in groepsverband boeken kunnen lenen. Verder besteden we 
natuurlijk uitgebreid aandacht aan de Kinderboekenweek. Ook de andere groepen brengen bezoeken aan de 
bibliotheek of krijgen boekencollecties in de groep. De activiteiten rond boeken en met de bibliotheek worden 
jaarlijks geëvalueerd en, indien nodig en mogelijk, herzien en uitgebreid. 

8.2 Computers in de school 

Op school hebben we de beschikking over een lokaal netwerk waarbij alle computers verbonden zijn met een 
centrale server. Hierdoor hebben we vanuit elk lokaal de mogelijkheid om educatieve programma's te 
gebruiken die op het netwerk beschikbaar zijn.  
De netwerken worden echter ook gebruikt voor het doorgeven van internet tot in de klas.  
In tegenstelling tot een lesboek of een informatief boek uit de bibliotheek hebben we echter wat minder greep 
op de informatie via internet. We hebben dus met de kinderen afspraken gemaakt over het gebruik van 
internet, om misbruik te voorkomen. Dit houdt ook in dat kinderen (tijdelijk) kunnen worden uitgesloten van het 
gebruik van internet. Internet is een privilege, niet een recht. Aan een juist en effectief gebruik van het internet 
wordt overigens al vanaf jongs aan aandacht besteed. Verder hebben de kinderen lijstjes tot hun beschikking 
waarop sites staan die voor hen handig en interessant zouden kunnen zijn. ‘Chatten’ wordt op school niet 
gedaan tenzij het functioneel is in het kader van een project.  

8.3 Zorg voor de relatie school en omgeving 

De school is een onderdeel van Meerwerf Basisscholen Den Helder. Minimaal maandelijks vindt er overleg 
plaats op directieniveau.  
We werken verder onder meer samen met: 
● OBD (Onderwijsbegeleidingsdienst); (zie hoofdstuk 6). 
● KopGroep bibliotheken; bij de bibliotheek lenen we veel boeken, diverse groepen brengen regelmatig een 

bezoek aan de bibliotheek en wij doen mee met een aantal projecten. 
● Hogeschool Inholland; via hen worden bij ons stagiair(e)s geplaatst in het kader van 'Opleiden in de school'. 
● GGD; zie daarvoor in een voorgaand hoofdstuk. 
● Scholen voor voortgezet onderwijs (VO); op gezette tijden hebben wij contact met het VO als een soort 

nazorg voor de kinderen, die uit groep 8 zijn vertrokken maar ook om de 'vertrekkende groep 8' goed door 
te spreken zodat de overgang van BO naar VO soepel en vlot kan verlopen.  

● ROC; ook via hen worden stagiaires bij ons geplaatst. 
● Buurtbeheerteam Tuindorp; de school staat midden in een levendige en actieve wijk. We willen als school 

deel uitmaken van deze wijk en onderhouden dan ook nauwe banden met organisaties die actief zijn in de 
wijk. 

● Kappio kinderopvang; in school is een peuterspeelzaal van deze stichting gehuisvest. 
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9. DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 

 
9.1  Algemeen  
 
In dit hoofdstuk vertellen we u globaal iets over de resultaten van ons onderwijs. U wordt gedurende de 
basisschoolperiode op diverse manieren geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind. Deze 'stand van 
zaken' is voor u en uw kind van belang om te weten hoe de vorderingen zijn en waar eventueel extra aandacht 
nodig is. Met behulp van deze tussenstand bepalen we hoe we met ons onderwijs met uw kind verder gaan. 
Wij willen de resultaten niet gebruiken om kinderen met elkaar te vergelijken. Ieder kind komt op een gegeven 
moment met zijn eigen aanleg en sociale achtergrond de school binnen. Vanuit dat gegeven wil de school het 
optimale met ieder kind bereiken. De mate waarin we hierin slagen bepaalt de kwaliteit van ons onderwijs. 
Regelmatig worden we hierop door de Inspectie van het Onderwijs gecontroleerd en krijgen wij, indien nodig, 
verbeterpunten aangereikt.  
Onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid, ons onderwijs wordt getypeerd door hoge verwachtingen. Ons 
streven is zo hoog mogelijke opbrengsten m.b.t. taal/lezen, rekenen/wiskunde, sociaal-emotionele 
ontwikkeling en de andere vak- en vormingsgebieden. We achten het van belang dat de leerlingen presteren 
naar hun mogelijkheden en dat ze voldoen aan de opbrengsten die leiden tot passend vervolgonderwijs. Onze 
ambities zijn: 
De leerlingen voldoen aan het eind van de basisschool aan de verwachte opbrengsten.  
De leerlingen voldoen tussentijds aan de verwachte opbrengsten. 
De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar. 
De leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. 
De leerlingen gaan op een goede manier met elkaar om. 
De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs. 
De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs. 
De  opbrengsten worden verwerkt in de schoolmonitor. (zie bijlage schoolmonitor) 
Minimaal 2 keer per schooljaar staan de opbrengsten op de agenda van een teamvergadering. Op deze 
vergaderingen wordt de trendanalyse besproken en een aanzet gegeven voor het vervolg. Op groepsniveau 
wordt het plan van aanpak uitgewerkt. 
 
9.2 Doorstroom  
 
Ons schoolteam begeleidt het leren van de kinderen in een doorgaande lijn, steeds een stap verder, iets erbij 
leren, nieuwe ervaringen opdoen, zelfstandigheid bevorderen, elkaar helpen, enz. Kinderen verschillen in 
aanleg, aard, kennis, inzicht en tempo van werken en leren. De leraren houden hiermee rekening bij het geven 
van uitleg en het aanbieden van leerstof (zie ook de hoofdstukken 3 en 4). Hierbij kan het voorkomen dat een 
kind er aan het eind van een schooljaar niet bij gebaat is door te stromen naar een volgende groep omdat het 
niveauverschil met zijn jaargenoten over de hele linie te groot is geworden. Vroeger sprak men dan van ‘zitten 
blijven’. In onze optiek is hier echter geen sprake van. Een kind heeft een vertraagde ontwikkeling en doet een 
jaar langer over een aantal leerjaren. “Het zittenblijven” moet functioneel zijn, de leerling moet over voldoende 
capaciteiten beschikken om de achterstand het komend jaar te minimaliseren. Technisch gesproken blijft het 
dus zitten maar in de praktijk gaat het gewoon verder in zijn ontwikkeling op dat punt waar het gebleven was.  
In onderstaand schema kunt u zien bij hoeveel kinderen er in de laatste vier jaren sprake is geweest van een 
‘aanzienlijke’ vertraagde ontwikkeling. 
 

 2015-
2016 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

leerlingen 2 2 4 1 
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9.3 Uitstroom  
 
Verwijzing speciaal onderwijs: 
Met de invoering van het passend onderwijs is een zorgplicht bij scholen gelegd. (08-2014). Alle leerlingen 
verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van 
hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Ons uitgangspunt is dat wij kunnen voorzien in de 
leerbehoeften van ieder individueel kind. Toch komt het soms voor dat de leerproblemen van een kind te groot 
zijn om in onze school op te vangen of dat een kind om andere redenen, soms van sociaal- emotionele aard, 
op een reguliere basisschool niet op zijn plaats is. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs 
kan dan voor het kind een goede stap zijn.  
In onderstaand schema geven we u een overzicht van de SBO-verwijzingen die in de laatste vier jaren hebben 
plaatsgevonden vanuit onze school:  
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

leerlingen 1 2 1 0 

 
Voortgezet onderwijs: 
Aan het eind van groep 8 maken onze leerlingen de overstap naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. De 
meeste kinderen gaan naar de Helderse VO school 'Scholen aan Zee'. Deze scholengemeenschap omvat alle 
vormen van voortgezet onderwijs. In plaats van de studie inrichting theoretische leerweg werd de mavo weer 
ingevoerd, deze maakt formeel deel uit van het vmbo. 
De volgende vormen van voortgezet onderwijs worden hier aangeboden: 
We onderscheiden nu: 
PRO   = Praktijk Onderwijs 
VMBO BBL  = Basis Beroepsgerichte Leerweg 
VMBO KBL  = Kader Beroepsgerichte Leerweg 
MAVO (VMBO TL) = Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs 
HAVO   = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 
VWO   = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 
In incidentele gevallen gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs in Schagen (Clusius College, de 'VMBO 
groen' school) Een deel van alle VMBO kinderen komt in aanmerking voor extra ondersteuning (LWOO - 
Leerwegondersteunend Onderwijs) in de vorm van vaak kleinere groepen en extra instructiemogelijkheden.  
 
De laatste vier jaren zijn onze leerlingen naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs gegaan: 
 

Tuindorp/Thijsse 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

PRO 0 0 1 1 

VMBO-BBL 4 5 2 1 

VMBO-KBL 2 3 1  

VMBO BBL-KBL 0 4 3 2 

MAVO 13 2 6 2 

MAVO-HAVO    1 

HAVO 3 1 2 1 

VWO 0 0 1 1 

Atheneum 2 0 1  

GYMNASIUM 1 0 0  

Met LWOO 3 0 0  

TOTAAL 25 15 15 9 

 
 
 
 
 
 
Centrale eindtoets: 
In onderstaande tabel vindt u de resultaten van de eindtoetsen vanaf 2014. Wij nemen de centrale eindtoets 
van IEP af. Het schoolrapport wordt gecorrigeerd met de wegingsfactor van de school en dan vervolgens 
vergeleken met het landelijk gemiddelde van dat jaar. Met dit gegeven kunt u de score interpreteren.  
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 Schoolscore 
zonder correctie 

Schoolscore 
met correctie 

Landelijk 
gemiddelde 
zonder correctie 

Landelijk 
gemiddelde met 
correctie 

2014 528.3 534.0 534.4 534.4 

2015 527.9 535.2 534.8 534.9 

2016 531.9 537.8 534.5 534.6 

2017 523.4 533.3 535.1 535.2 

2018 519.8  534.9  

2019/ IEP 84,4 nvt 81,8 nvt 
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10. KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS   
 
10.1 Opbrengstgericht werken 
 
Op onze school werken we opbrengstgericht. Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons 
leerlingvolgsysteem. Bij de bespreking van de leerlingen wordt de uitslag van de gehaalde gemiddelde 
vaardigheidsscore vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als deze score 
structureel onder de gewenste score is, bespreken de intern begeleider en de leerkracht passende 
interventies. Deze interventies kunnen zijn: 
- Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied  
- Instructie aanpassen  
- Meer automatiseren 
- Methode-aanbod uitbreiden 
- Differentiatie aanpassen 
Gedurende het schooljaar staat het opbrengstgericht werken op de agenda van de bouwvergaderingen en de 
collegiale overlegmomenten. Verder vinden er op groepsniveau gesprekken plaats tussen leerkrachten en 
management. 
De schoolleiding en de intern begeleider voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren of het de 
leerkracht  lukt om de interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben.  
Het beeld van onze kwaliteit en onze ambities wordt gevormd door de gegevens, die wij verkrijgen uit de 
analyse van de methodetoetsen, de observaties door de leerkrachten en de resultaten van de Cito toetsen.  
Wij maken in maart en juli een trendanalyse na de Cito-toetsen en spreken de gewenste vervolgaanpak af. 
Vanaf hier!!!!!!! 
Actiepunten voor 2019-2020 die voortvloeien uit de analyse van 2018-2019  
Technisch Lezen DMT: 
Elke dag woordrijen en woorden flitsen. Woord- en rijmrijen maken op themawoorden en andere bekende, 
interessante woorden. Tempolezen. 
Spelling: 
Talige thema activiteiten op de werklijst. Bedenken en lezen van klankzuivere rijmwoorden. Spellingregels 
herhalen, visualiseren. Tijdens vrije teksten letten op toepassen van de spellingregels. Kritische werkhouding 
bevorderen. 
Dictees consequent afnemen. 
Begrijpend lezen: 
Voorspellen, vragen stellen, ophelderen van onduidelijkheden. Filmpjes + plaatjes voor ondersteuning tekst. 
Moeilijke woorden voor bespreken, tijdens de les zichtbaar houden.  Woordenschatlessen. De leerlingen zelf 
de stappen van het leesproces laten zetten. Veel modellen, visuele hulpmiddelen, veel begrijpend lezen, 
afwisselende coöperatieve werkvormen. 
Rekenen wiskunde: 
Rekenvoorbeelden betekenisvol aanbieden. Sommen automatiseren. Sommen uit de context halen. 
Controleren op toepassen van juiste oplosmanier. Inzetten op uitleggen van de vragen, goed lezen, logisch 
nadenken en goed controleren. Concreet materiaal inzetten. Getallenbeeld, getallenrij, splitsen, verliefde 
getallen aanpakken! Kritische werkhouding bevorderen. 
 
10.2 Veiligheid op school 
 
De ouders  
De vragenlijst voor Veiligheid Ouders (WMK) is het afgelopen schooljaar afgenomen. Dit schooljaar zijn de 
vragenlijsten per locatie ingevuld. 
De ouders geven aan dat het welbevinden van hun kind op school in voldoende mate wordt gewaarborgd. 
Uit de scores valt op te maken dat de fysieke veiligheid in orde is. De responsgroep is tevreden over de 
sociale en psychische veiligheid en geeft een ruime voldoende voor de veiligheidsbeleving op de school. 
De veiligheidsbeleving op het plein staat centraal. Dit voorjaar zijn we gestart met het ontwerpen van de 
aankleding van het voorplein. Samen met leerlingen, ouders en team gaan we het plein ‘vergroenen’. 
Leerkrachten zijn alert op het omgaan met meegebrachte spullen naar school. De gemaakte afspraken 
worden consequent toegepast. 
Ouders bemerken voldoende resultaat van de Leefstijllessen bij hun eigen kind. De aangeboden Leefstijl 
vaardigheden zijn versterkt door een intensieve begeleiding van een docent van Triade met als doel bewust 
worden van je lichaamstaal, een goede groepscohesie ontwikkelen en het uitvoeren van 
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vertrouwensoefeningen. Tevens zijn we gestart met het oefenen en toepassen van schooljudo. Hierbij staan 
‘the 7 skills of live’ centraal en krijgen de leerlingen een zogeheten ‘toolbox’ mee. 
Voor alle onderdelen hebben 60 % en meer van de respondenten een goed gescoord. De ouders geven 
school een 8.3 als rapportcijfer. 
 
De leerlingen 
De vragenlijst Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) voor Leerlingen (WMK) is het afgelopen schooljaar 
afgenomen.  
We zijn vorig schooljaar gestart met het invoeren van de methode Leefstijl. Deze methode kent zes thema's 
waarin de sociaal-emotionele en communicatieve vaardigheden geoefend worden. De leerlingen leren te 
vragen naar betekenissen, nee te zeggen in voor hen ongemakkelijke situaties en te passen als ze ergens niet 
over willen praten. Deze regels en afspraken zorgen voor een veilige en prettige omgeving voor zowel de 
leerlingen als de leerkrachten. 
Onze methode Alles in 1 is projectmatig. De thema's komen terug in de verschillende leergebieden en spreken 
de kinderen goed aan. Er wordt regelmatig een beroep gedaan op samenwerken tussen de leerlingen. Het 
dagelijks aanbieden van coöperatieve werkvormen werpt zijn vruchten af.  
Tijdens alle instructielessen, alle vak- en vormingsgebieden, wordt het Directe instructiemodel (DIM) 
toegepast. De leerlingen krijgen  instructie naar onderwijsbehoefte(n). 
We signaleren dat pesten vooral gebeurd op het schoolplein, wanneer leerlingen zich onbespied wanen. 
Leerkrachten maken dit pestgedrag meteen bespreekbaar wanneer zij dit zelf waarnemen of als leerlingen dit 
benoemen. De sociale media heeft een grote invloed op het welbevinden van de leerlingen. Op school werken 
wij volgens het Internet & sociale media protocol waarin ook staat beschreven wat wij verwachten van 
leerlingen buiten schooltijd. In de praktijk blijkt dat onze invloed beperkt is zowel bij leerlingen als hun ouders 
v.w.b. het naleven van ons protocol. 
Van de onderdelen van de vragenlijst over het schoolklimaat scoort het onderdeel welbevinden een 3.26, 
psychische veiligheid een 3.74. Alle overige onderdelen scoren daar tussen. De leerlingen scoren voor de 
veiligheid op school een gemiddelde van 8.0. 
 
De leerkrachten 
De vragenlijst voor Veiligheid leerkrachten (WMK) is dit schooljaar ook afgenomen. De vragenlijst is 
representatief, er is een hoog respons. 12 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld en afgerond. De 
veiligheidsbeleving onder het personeel is hoog. Het optreden van de directeur en collega's wordt als veilig 
gekenmerkt.  
Professioneel lijken er geen problemen rondom welbevinden te bestaan. 
Voor wat betreft fysieke veiligheid is er unaniem een goed gescoord. 
De sociale en psychische veiligheid is in orde. Materiële zaken zijn in orde. 
Leerkrachten voelen zich veilig op school en gaan met ruim voldoende plezier naar het werk. 
 
Wij gebruiken het zelfevaluatie-instrument om zicht te krijgen op de kwaliteit van de beleidsterreinen van ons 
onderwijs, zoals pedagogisch- en didactisch klimaat, de interne- en externe communicatie, 
schooladministratie, de samenwerkingscultuur. 
De rapporten en de plannen van aanpak behorende bij de vragenlijsten en zelf-evaluatie worden aangeboden 
aan en besproken met de medezeggenschapsraad. Deze liggen ter inzage bij de directie van de school. 
 
10.3 Leefstijl 
 
Kinderen beginnen al jong met het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. In het 
onderwijs neemt de belangstelling voor sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden de laatste 
jaren erg toe. Leefstijl heeft een methode ontwikkeld waardoor leerlingen zich bewust worden van de normen 
en waarden in de maatschappij. Dit leren ze niet op een theoretische manier maar in de praktijk. Samen met 
klasgenoten doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed met elkaar omgaan’ 
verstreken. 
Onderwerpen zijn: 
Sociale en emotionele competenties. 
Gezond en redzaam gedrag. 
Betrokkenheid van ouders. 
Deze onderwerpen worden in de volgende thema’s behandeld: 

● De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep) 
● Praten en luisteren (over communicatie) 
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● Ken je dat gevoel? (over gevoelens) 
● Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen) 
● Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit) 
● Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden) 

 
Het doel dat Leefstijl deel van het dagelijks aanbod uitmaakt is bereikt. Naar aanleiding van twee 
evaluatiemomenten geeft het team aan dat ze de toegevoegde waarde zeker ervaren, maar dat het hanteren 
van plustaal nog een aandachtspunt is. Het visualiseren van de methodiek/aanpak door het woordenmonster 
en het driecirkelmodel is bij een aantal collega's aangekaart. Het borgingsdocument is goed besproken en de 
afspraken zijn helder voor een ieder. Er is een anti pestprotocol gemaakt dat duidelijk aan Leefstijl, 
Handelingsgericht werken en coöperatief leren is gekoppeld. Afspraak is dat collega's elkaar helpen 
herinneren. 
 
10.4 Implementatie ZIEN!, het leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling 
 
ZIEN! is een webbased expertsysteem dat meer doet dan het volgen van de leerling. ZIEN! geeft op basis van 
een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties. Om op die manier de leerkracht te 
helpen bij het ondersteunen van leerlingen en groepen. ZIEN! ondersteunt het gehele proces van signaleren 
tot handelen. 
ZIEN! is nog niet geheel geïmplementeerd. De vragenlijsten worden ingevuld.  
Bij de implementatie van de nieuwe groepsplannen krijgt ZIEN! een prominente rol. 
 
10.5 Samenwerking peuterspeelzalen: 
 
De leerkracht van groep 1/2 en de peuterleidsters hebben het vorig schooljaar als ‘koppel’ de scholing ‘Spel, 
taal en ouderbetrokkenheid; één verhaal’ met goed gevolg afgerond. Als verdieping van deze scholing wordt 
de kleuterleerkracht verder geschoold in het verbreden van haar eigen handelingsvaardigheden tijdens de 
begeleiding van spelactiviteiten en daaraan verbonden verbetering van de taal-denk ontwikkeling.  
 
De overlegmomenten vinden formeel en informeel tijdens en na schooltijd plaats. Hiermee steken wij in op de 
doorgaande ontwikkelingslijn van peuter naar kleuter. 
 
10.6 Cultuurpartner 
 
Het werken met kunst en cultuur brengt sfeer op school; het is heerlijk om met elkaar een lied te zingen, te 
dansen of te knutselen. Schooljaar 2017-2018 zijn wij in samenwerking met Triade gestart met het project 
Cultuurpartners. 
Doel van het partnerschap is: 
- Bewustwording dat uitgangspunten van Triade en school bijdragen aan een optimale ontwikkeling van de 
cognitieve en creatieve mogelijkheden van een kind. 
- Cultuur wordt planmatig aangeboden. Cultuur wordt functioneel en geïntegreerd ingezet binnen het 
curriculum van de school en levert daarin een meerwaarde. 
Kunstonderwijs koppelen aan zaak- en leervakken is niet aan de orde geweest.  
Het schooljaar 2017-2018 is gekozen om vanuit de muziek te werken. De activiteiten waren gericht op het 
creatieve proces en ontdekkend leren. 
In het schooljaar 2018-2019 wordt één leerkracht geschoold tot Intern Cultuur Coördinator. 
  
 
10.7 Jaarplan 2019-2020 
 
Met behulp van bovenstaande input is het jaarplan 2019-2020 gemaakt. Onze actiepunten die daarin 
opgenomen zijn:  
 
Leefstijl blijft een dagelijks onderdeel in het           
aanbod   - hele team 
Zien: de verkregen gegevens uit de diverse          
vragenlijsten worden verwerkt in de groepsplannen. 

- hele team 

Voortzetting nieuwe groepsplannen                   - hele team 
Coördinatie Interne Cultuur Coördinator                   - 1 leerkracht 
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Voortzetting scholing ‘cultuureducatie’           - hele team 
 
Streefbeelden: 
De ouders van de Tuindorpschool zijn educatieve partners binnen ons onderwijs. 
De leerkrachten en leerlingen maken optimaal gebruik van de ICT middelen en mogelijkheden   
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11. REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN, TOELATING 

11.1 Schooltijden 

De juiste school- en vakantietijden staan aan het eind van deze gids, in het hoofdstuk ‘Schema's en 
overzichten’. 

11.2 Verdeling lesuren over 8 jaar basisonderwijs  

In de voorlichtingspublicatie Flexibilisering schooltijden in het primair onderwijs van het ministerie van OCW, 
kenmerk PO/BB-2006/11932 d.d. 9 maart 2006 is beschreven hoe de verdeling van onderwijstijd over 8 jaar 
basisonderwijs vanaf 1 augustus 2006 ingevuld kan worden. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is er 
gekozen voor het vijf gelijke dagen model. Alle kinderen gaan, elke schooldag, van 8.30 uur tot 14.00 uur naar 
school. 

11.3 Schoolverzuim 

Wij vinden dat het schoolverzuim zo veel mogelijk moet worden vermeden. In de eerste plaats omwille van het 
kind, dat een regelmatige en zo min mogelijk onderbroken leerlijn moet kunnen afleggen. Maar het is óók in 
het belang van de groep. (zie ook bij punt 10.5) 

11.4 Ziek melden 

Als uw kind onverwachts de school door ziekte (bezoek aan dokter enz.) niet kan bezoeken, dan vragen wij u 
ons daarvan tussen 08.00 uur en 08.20 uur op de hoogte te brengen. Dit doen wij om te voorkomen dat wij 
ons onderwijs moeten onderbreken om na te gaan waar het kind blijft. Het is voor u wellicht een 
geruststellende gedachte, dat wij dit in de gaten houden. In ieder geval proberen we in de loop van de ochtend 
te bellen als wij niets hebben gehoord en uw kind niet aanwezig is. 

11.5 Vakanties 

De vakanties worden voor alle scholen van Meerwerf Basisscholen vastgesteld door de GMR. Deze raad is 
gebonden aan wet- en regelgeving die door het Ministerie van Onderwijs is opgesteld. Hierin mogen wij dus 
niet zelf keuzes maken. Aan het eind van deze gids, in het hoofdstuk ‘Schema's en overzichten’ kunt u het 
vakantierooster terugvinden.  
Het verlengen van een vakantie is, behoudens bijzondere omstandigheden, niet mogelijk.  
Het is in het belang van het kind, zeker na de zomervakantie, vanaf de eerste dag in de groep te kunnen 
meedraaien. Buiten bovengenoemde vakanties om hebben wij nog vergader- en studiedagen. Deze dagen 
staan ook achter in deze gids. 
 

11.6 Verlofregeling 

Kinderen mogen in Nederland vanaf hun vierde jaar naar de basisschool. Zij zijn leerplichtig volgens de 
leerplichtwet vanaf hun vijfde jaar.  
Deze wet beschrijft in welke gevallen u verlof mag vragen voor uw kind. 
● Vakantieverlof kunt u alleen aanvragen als u door uw beroep tijdens de reguliere vakanties niet op vakantie 

kunt. Bij de verlofaanvraag moet u een werkgeversverklaring overleggen waaruit dit blijkt. Het verlof kan 
eenmaal per cursusjaar worden verleend voor ten hoogste 10 dagen en mag niet vallen in de eerste twee 
weken van het schooljaar. De aanvraag moet u zo vroeg mogelijk indienen. (Bij voorkeur voordat u 
geboekt heeft!) 

● Gewichtige omstandigheden als huwelijk, jubilea, overlijden of ernstige ziekte in de familie zijn ook reden tot 
het verlenen van verlof (doorgaans één dag). Een verzoek moet u zo tijdig mogelijk indienen. 

● Godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen kunnen verplichtingen met zich meebrengen, 
waarvoor u verlof kunt aanvragen. 

Het aanvragen van verlof kunt u doen door middel van een formulier dat op school  beschikbaar is. Het 
ingevulde formulier wordt beoordeeld door de directeur van de school. Indien het gevraagde verlof niet wordt 
toegekend door de directeur, kunt u hiertegen in beroep gaan. De directeur van de school kan u informeren 
over de beroepsmogelijkheden.  
Bovenstaande regels gelden uniform voor alle scholen in de Noordkop. 
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11.7 Topsportconvenant 

De school beschikt over een format voor een topsportconvenant om kinderen die aantoonbaar aankomende 
topsporter zijn zo goed mogelijk te helpen sport en school te combineren.  
In het convenant staat vermeld aan welke eisen het kind, de ouders/verzorgers en de school moeten voldoen. 
Het convenant treedt in werking als het door de leerplichtambtenaar akkoord is bevonden. 

11.8 Toelating, schorsing en verwijdering van kinderen 

11.8.1 Toelating van kinderen 

Om als kind tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. In de 
periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan het bevoegd 
gezag kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten. Voor elke kind die tussentijds op school wordt 
ingeschreven dient de school een inschrijfverklaring aan de school van herkomst te sturen. De school van 
herkomst is verplicht een uitschrijf verklaring en een onderwijskundig rapport betreffende het kind te 
verstrekken. Ouders hebben inzage in dat rapport.  
Voor wat betreft zorgkinderen: zie ook hoofdstuk 4.5. 

11.8.2 Schorsing en verwijdering van kinderen 

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een kind, wanneer psychisch 
en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht, of indien hiertoe een ernstige bedreiging ontstaat. 
Er kunnen 2 vormen van maatregelen worden genomen:  

− schorsing; 
− verwijdering. 

● Schorsing; bij een ernstig incident kan worden overgegaan tot schorsing. De Wet op het Primair Onderwijs 
is hierbij van toepassing. 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
− Verkregen toestemming van het Bestuur. 
− Gedurende de schorsing wordt het kind de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk worden 

er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van het kind gewaarborgd kan 
worden. 

− Schorsing kan voor één dag of voor enkele dagen. Deze maatregel kan door de schoolleiding genomen 
worden, bij voorkeur na overleg met het bevoegd gezag en de inspectie en na melding aan de 
leerplichtambtenaar. Daarnaast dienen de redenen en/of de noodzaak van de schorsing in het besluit te 
worden vermeld. 

− De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende de 
maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de 
mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van het kind op de school aan de orde komen. 

− Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de 
ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het kinddossier opgeslagen. 

− Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:  
● Het Bestuur; 
● De ambtenaar leerplichtzaken;  
● De inspectie voor het onderwijs. 

− Ouders kunnen beroep aantekenen bij het Bestuur. Het Bestuur beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het 
beroep. 

● Verwijdering; bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor 
de veiligheid en/of onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. De 
Wet op het Primair Onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
- Een besluit van het Bestuur tot verwijdering 
- Voordat men een beslissing neemt, dient het Bestuur het principe ‘hoor en wederhoor’ te hebben 

toegepast. Van deze gesprekken wordt een verslag gemaakt. Dit verslag dient door de ouders voor 
gezien te worden ondertekend. 

- Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar: 
● De ambtenaar leerplichtzaken 

● De inspectie onderwijs 

- Het Bestuur informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, 
waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift. (zie de 
Klachtenregeling) 
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- De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. 
- Het Bestuur is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. 
- Het Bestuur neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. 
- Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een school voor speciaal 

onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het Bestuur gedurende 
acht weken er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen.  

 



31 

 

12. HUISHOUDELIJKE ZAKEN 

In dit hoofdstuk willen wij u op de hoogte brengen van een groot aantal praktische en organisatorische zaken. 
Sommige onderdelen zijn misschien al genoemd in één van de vorige hoofdstukken, maar het is wellicht voor 
u duidelijk alles nog eens op een rijtje te zien.  

12.1 Gymnastiek  

Ons gymrooster kunt u vinden onder ‘Schema's en overzichten’. 
● Kleutergymnastiek (groep 1 en 2): Bij wat minder weer gaan we elke dag met de kleuters naar het 

speellokaal. Wilt u uw kind hiervoor gymschoentjes (met elastiek i.p.v. veters) meegeven in een tas van 
stof, beiden voorzien van naam. Daarbij graag een T-shirtje en een korte broek. De gymtassen blijven op 
school. U kunt deze tas af en toe meenemen om de kleren te wassen. 

● Gymkleding (groep 3 t/m 8): Voor deze groepen maken we gebruik van het gymnastieklokaal. Wilt u voor 
uw zoon/dochter voor goed zittende gymkleren zorgen zoals een (kort) sportbroekje, een t- shirt en stevige 
gymschoenen. Goede kleding en schoeisel verhogen het sportplezier van de kinderen en helpen 
sportblessures te voorkomen. 
Na afloop van de gymzaal gaan de kinderen zich opfrissen, zij hebben hiervoor een washand, handdoek en 
eventueel badslippers nodig. Er bestaat een mogelijkheid om te douchen. 

12.2 Kleding 

Bij jongere kinderen is het handig als laarzen, jassen, mutsen, tassen e.d. van een naam zijn voorzien. De 
gevonden voorwerpen blijven een aantal weken op school bewaard maar worden uiteindelijk opgeruimd. 
Verder adviseren wij u bij verlies van een kledingstuk dit altijd aan de groepsleraar te melden. 

12.3 Fietsen 

Wij hebben een beperkte fietsenstalling. Daarom hebben wij de volgende afspraak gemaakt: 
● Het is in principe niet toegestaan om op de fiets te komen, tenzij je ver weg woont. Hierover worden met de 

kinderen nadere afspraken gemaakt. 
● Fietsen mogen niet op het plein of tegen het hek staan, maar horen in de klemmen of de rekken te staan 

die daarvoor bedoeld zijn.  
Mocht u speciale wensen hebben, laat het ons weten. In overleg is veel mogelijk.  

12.4 Administratie 

In verband met onze schooladministratie willen we u het volgende vragen: als er in de loop van het jaar 
veranderingen optreden in uw persoonlijke situatie, wilt u dit dan aan ons doorgeven? We denken bijvoorbeeld 
aan verhuizingen, naamsveranderingen, gewijzigde telefoonnummers, een ander e-mailadres, 
gezinsuitbreiding e.d. Denkt u vooral ook aan wijzigingen in het alarm adres/telefoonnummer. 

12.5 Parkeren voor de school 

Kinderen worden af en toe met de auto gebracht of gehaald. Hierdoor ontstaan soms onveilige 
verkeerssituaties voor de school. Omwille van de veiligheid van iedereen, maar vooral die van de kinderen, 
verzoeken wij u bijzonder voorzichtig en verantwoord te parkeren nabij de school, dus niet op de stoep of in de 
zone van het stopverbod. School en ouders hebben hier een gedeelde verantwoordelijkheid. 

12.6 Mobiele telefoons 

Het is in de klassen niet toegestaan dat de kinderen hun mobiele telefoon aan hebben. Als het meenemen van 
een mobiele telefoon echt noodzakelijk is kunnen de kinderen hun telefoon inleveren bij de leraar en na 
schooltijd weer ophalen. Op deze manier blijft de verleiding om toch stiekem even te kijken weg. De school is 
nooit verantwoordelijk voor verlies van of schade aan dit soort apparatuur. 

12.7 Schoolreisgeld 

Alle groepen gaan op schoolreis en om dit mogelijk te maken wordt het schoolreisgeld geïnd door de 
leerkrachten of de OWG. De verschuldigde bedragen worden via de maandelijkse nieuwsbrief bekend 
gemaakt. Er wordt dan ook vermeld hoe en wanneer er betaald kan worden. 

12.8 Eten en drinken 

Als u uw kind eten en drinken voor in de ochtendpauze en tussen de middag mee naar school geeft, wilt u dan 
aan het volgende denken: 
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● gebruik a.u.b. een goed sluitende beker. Wilt u die na het vullen controleren op lekkage? 

● liever geen koolzuurhoudend drinken, óók i.v.m. veelvuldig lekken; 
● liever geen energiedrankjes; 
● het liefst een gezond tussendoortje.; 
● wilt u het meegeven in een tas, vooral bij jonge kinderen? 

● wilt u de bekers niet te vol doen? 

● als overal een naam op staat voorkomt dat veel gezoek en discussie. 
Dank u wel voor de medewerking. 

12.9 Trakteren 

Als uw kind jarig is, dan mag het in de eigen klas trakteren. Ons verzoek aan alle ouders is om de traktatie 
eenvoudig te houden. Iets gezonds is beter voor de tanden en kiezen van de kinderen. Het gaat niet alleen om 
het gebit van uw kind, maar ook om dat van andere kinderen. 

12.10 Snoepen 

Er mag tijdens de lessen niet worden gesnoept, behalve als een kind trakteert. Fruit of iets hartigs op 
verjaardagen wordt meestal erg op prijs gesteld. 

12.11 Festiviteiten 

In de loop van het schooljaar vinden er op onze school een aantal festiviteiten plaats waaronder: 
● Kinderboekenweek 

● Schoolontbijt 
● Sinterklaas 

● Kerstviering 

● Sint Maarten 

● Carnaval 
● Paasviering 

● Koningsspelen 

● Schoolreisje 

● Laatste schoolweek 

● Excursies 

● Buitenschoolse activiteiten 

 
In schoolverband wordt ook regelmatig deelgenomen aan diverse sportevenementen. Voorwaarde is natuurlijk 
wel, dat er voldoende deelnemende kinderen zijn om teams samen te stellen en dat er begeleiding aanwezig 
is. We doen in ieder geval mee aan de volgende activiteiten: 
● Basketbaltoernooi  
● Voetbaltoernooi  
● Scholierenveldloop 

12.12 Allergie 

Een aantal kinderen bij ons op school reageert allergisch op dieren of planten. In school doen we daarom 
onze best om overlast te voorkomen. Als uw kind desondanks ongunstig op een dier of plant in de klas 
reageert, meldt u dit dan altijd direct aan de leraar. 

12.13 Uw kind wordt lastiggevallen. Wat dan?  

Op of rond de school zou het kunnen dat kinderen iets meemaken dat ze vervelend vinden of wat hen bang 
maakt. Als kinderen of ouders vraagtekens plaatsen bij een bepaald gedrag van een kind (of leraar) dan 
kunnen zij er behoefte aan hebben dit vertrouwelijk met iemand te bespreken. Net als iedere andere school is 
er ook bij ons een vertrouwenscontactpersoon (vcp). Achter in deze schoolgids, onder ‘andere taken 
onderwijzend personeel’, kunt u terugvinden wie dit is. Overigens is de vertrouwenscontactpersoon een bij wet 
vastgestelde functie. Zij is ook degene die aangesproken kan worden bij klachten over seksuele intimidatie 
binnen de school. Indien bij de ‘vcp’, of ieder ander personeelslid, een dergelijke klacht wordt ingediend dan 
bestaat er een aangifte- en meldplicht. Er wordt gemeld bij de vertrouwensinspecteur. Hij of zij weegt af en 
beslist of er aangifte gedaan zal worden bij de politie en wat er verder moet gebeuren. Natuurlijk kunnen 
ouders en/of kinderen, als zij dat wensen, ook altijd contact opnemen met de directeur (zie ook onder het 
kopje ‘Klachtenregeling’). 
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12.14 Sponsoring 

Sponsoring kan betekenen dat de school geld binnenhaalt om een extraatje te kunnen doen. Een sponsorloop 
maakt het bijvoorbeeld mogelijk om die dingen te doen, waar anders geen geld voor is. Zorgvuldigheid is 
daarbij echter van groot belang. De jeugd is immers een kwetsbare groep en heeft recht op bescherming 
tegen ongewenste invloeden van buiten de school. Alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, 
personeel en ouders hebben daarom afspraken gemaakt over sponsoring op scholen. Deze afspraken zijn 
neergelegd in een convenant. Er is overeengekomen wat wordt verstaan onder sponsoring en welke 
uitgangspunten er gehanteerd moeten worden. Het ouderdeel van de medezeggenschapsraad van de school 
heeft instemmingsrecht als uit sponsoring verplichtingen voortvloeien waarmee kinderen worden 
geconfronteerd. Het bevoegd gezag is te allen tijde verantwoordelijk voor wat binnen het verband van de 
schoolorganisatie plaatsvindt. 
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13. SCHEMA’S EN OVERZICHTEN Zoveel mogelijk aangepast! 

13.1  Schooltijden  

Maandag 8.30 uur – 14.00 uur 
Dinsdag 8.30 uur – 14.00 uur 
Woensdag 8.30 uur – 14.00 uur 
Donderdag 8.30 uur – 14.00 uur 
Vrijdag  8.30 uur – 14.00 uur 

13.1.1 Laatste schoolweek 

Het schooljaar wordt afgesloten met ‘de laatste schoolweek’. Voor deze week gelden vaak ook afwijkende 
schooltijden, deze worden t.z.t. bekend gemaakt. 
 

13.2  Evenementen  

 Activiteit datum/periode 

1. Schoolontbijt 5 november 

2. Sinterklaasviering 5 december 

3. Kerstviering 19 december 

4. Carnaval 14 februari 

5. Koningsspelen 17 april 

6. Paasviering 10 april 

7. Schoolreizen volgt 

8. Laatste schoolweek 29 juni t/m 3 juli 

8a. Juffendag laatste schoolweek 

8b. Afscheidsavond groep 8 1 juli 

9. Thematische uitstapjes hele jaar 

10. Bibliotheekbezoek hele jaar 

 

13.3 Gymrooster  

 

1/2 elke dag  

3/4/5 woensdag  

6/7/8 woensdag 

 
De kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben dagelijks, vaak zowel 's morgens als  
's middags gym of spel in het speellokaal of buiten op het achterplein. De andere groepen spelen 's morgens 
op het voorplein een kwartiertje buiten.  

13.4  Vakanties en vrije dagen  

13.4.1 Vakanties  

Herfstvakantie:  19-10-2019 t/m 27-10-2019 

Kerstvakantie: 21-12-2019 t/m 05-01-2020 

Voorjaarsvakantie: 15-02-2020 t/m 23-02-2020 

Paasvakantie: 11-04-2020 t/m 13-04-2020 

Meivakantie: 25-04-2020 t/m 10-05-2020 

Hemelvaart: 21-05-2020 t/m 24-05-2020 

Pinkstervakantie: 30-05-2020 t/m 01-06-2020 

Zomervakantie: 04-07-2020 t/m 16-08-2020 

 

13.4.2 Vrije dagen  

Woensdag 20-11-2019 Margedag Gr. 1 t/m 8 vrij 
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Vrijdag 20-12-2019 Margedag Gr. 1 t/m 8 vrij 

Maandag 03-02-2020 Margedag Gr. 1 t/m 8 vrij 

Woensdag 11-03-2020 Margedag Gr. 1 t/m 8 vrij 

Vrijdag 03-07-2020 Margedag Gr. 1 t/m 8 vrij 

13.5 Groepsindeling  

 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2 Mirjam Mirjam Mirjam Mirjam Mirjam 

3/4/5 Fiona Fiona Fiona Betty Betty 

6/7/8 Marije Marije Marije Marije Marije 

 

3.6  Het team 

13.6.1 Samenstelling, functies en taken onderwijzend personeel 

 

 naam m/v functie groep op school 

1 Wietske Wijnants v directeur    

2 Fred Wapstra m interim 
locatieleider 

  

3 Mirjam v.d. Linden v leraar 1/2 ma t/m vr 

4 Fiona Stoelers v leraar 3/4/5 ma.t/m wo 

5 Betty Kuijpers v leraar 3/4/5 do-vr 

6 Marije Verbiest v leraar 6/7/8 ma t/m vr 

7   IB   

13.6.2 Functies/ taken niet onderwijzend personeel  

 

 Naam  m/v taken  

1 Karin van Leeuwen v administratief medewerker Ma. wo. om de week, do . 
vrij. 

13.7 Financieel 

13.7.1 Schoolfonds  

De OWG heeft de vrijwillige bijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op € 20,00 per kind per jaar. Er wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen gezinnen met één of meerdere kinderen, voor ieder kind wordt hetzelfde 
bedrag geïnd.  

13.7.2 Schoolreis 

De precieze bedragen zijn nu nog niet bekend, dit is mede afhankelijk van de bestemming en de grootte van 
de groep. Ook het schoolreisgeld is een vrijwillige bijdrage en als deze betaling problemen oplevert, kunt u 
altijd contact opnemen met de desbetreffende leraar of de directeur en kunnen we een regeling met u 
afspreken. Als het schoolreisgeld niet betaald wordt, houdt dat in dat uw kind op de schoolreisdag (en) 
gewoon naar school gaat en daar de gebruikelijke schoolse activiteiten gaat doen. In geen geval wordt er 
verlof verleend. 

13.8 OWG (ouderwerkgroep)  

Contactpersonen 

Fiona Stoelers team 

 ouders 

Vergaderdata OWG zie mededelingenblad . 
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13.9 MR (medezeggenschapsraad)  

 Oudergeleding   Personeelsgeleding 

Naam Functie Naam Functie 

1 Jowan Zoutendijk voorzitter 1 Marije Verbiest lid 

2 Rianne Visser penningmeester 2 Carma Guyken lid 

3 vacature lid 3 Mirjam v.d.Linden secretaresse 

4 vacature lid  4  Patrick Gerritsen lid 

13.10 Overige 

 Naam Adres PC Woonplaats Tel: 

1 Bestuur Meerwerf 
Basisscholen Den Helder 

Dr. F. Bijlweg 8A 

info@meerwerf.nl 

1784 MC Den Helder 659300 

2 Inspectie van het  
onderwijs 

info@owinsp.nl, www.onderwijsinspectie.nl.  
vragen over het onderwijs 0800-8051 (gratis) 

3 Meldpunt 
vertrouwensinspecteurs 

  0900-1113111 (lokaal tarief) 

4 AMK Algemeen 
Meldpunt 
Kindermishandeling 

  0900-1231230 (lokaal tarief) 

5 Ministerie van O.C en W Postbus 16375 2500 BJ Den Haag 070-4123456 

6 OBD (Onderwijs 
Begeleidings Dienst) 

Postbus 80 1620 AB Hoorn 0229-259380 

7 GGD Hollands Noorden Grotewallerweg 1 1742 NM Schagen 088-0100500 

8 Schoolartsendienst Grotewallerweg 1 1742 NM Schagen 088-0100500 

9 Externe 
vertrouwenspersoon 

Postbus 9276 1800 GG  Alkmaar 088-0100550 

10 KopGroep bibliotheken Keizersgracht 94  1781 BB Den Helder 623434 

11 Triade  
(muziek- en 
creativiteitscentrum) 

Middenweg 2 
Postbus 128 

1782 BG 
1780 AC 

Den Helder 
Den Helder 

537200 
 

12 De Helderse Vallei Jan Verfailleweg 
9-11 

1783 BW Den Helder 612555 

13 Secretariaat 
Klachtencommissie 
Onderwijs Den Helder 
e.o. 

klachtencommissieonderwijs@hotmail.com  
U kunt in uw mail aangeven dat u terug gemaild wilt worden. 

  

mailto:info@meerwerf.nl
mailto:info@meerwerf.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:klachtencommissieonderwijs@hotmail.com
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14. TOT SLOT  

Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog school specifieke vragen of opmerkingen hebben dan willen wij 
dit graag van u vernemen. U kunt even langskomen of bellen. Zo nodig maakt één van de teamleden of de 
directeur een afspraak met u. Algemene vragen over het onderwijs of vragen die u liever eerst met een 
onafhankelijk iemand wilt doorspreken, kunt u voorleggen bij 5010. 5010 is de vraagbaak voor ouders over 
openbaar onderwijs. Telefonisch op nummer 0800 5010, op schooldagen tussen 10.00 en 15.00 uur.  
Digitaal via de website www.5010vooroudersoveronderwijs.nl. 
Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid om zelf een vraag te stellen die per 
e-mail wordt beantwoord. Bedankt voor uw belangstelling.  

http://www.5010vooroudersoveronderwijs.nl/
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Goedkeuringsformulier  
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Goedkeuringsformulier 


