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Beste ouders, 

 

 

Dit is de jaargids voor het schooljaar 2021 – 2022 van obs De Zandloper. 

De jaargids is een aanvulling op onze schoolgids.  

In deze gids vindt u de zogenaamde jaarafhankelijke gegevens.  

U vindt de schoolgids op onze website  www.obszandloper.nl . 

 

Uiteraard hebben we de jaargids met grote zorg samengesteld, maar wijzigingen in 

data en evenementen zijn niet uitgesloten. Voor de meest actuele informatie vragen 

wij u dan ook met regelmaat Social Schools te volgen voor de laatste berichten en 

voor de agenda. 

 

De afgelopen jaren waren heel bijzonder met allerlei veiligheidsmaatregelen 

vanwege het Coronavirus.  En daarin hebben we u als ouder gemist in de dagelijkse 

contacten! Wat we echter ook hebben ervaren, dat er meer rust, tijd en ruimte was 

voor de kinderen, met name bij het aangaan van de school en dat de zelfstandigheid 

van de kinderen ongelooflijk is gegroeid. 

 

Daarom zijn we nu uitgegaan, van wat organisatorisch mogelijk lijkt vanuit het 

RIVM, maar ook met behoud van rust en zelfstandigheid voor de kinderen. 

Uw betrokkenheid gaan we op een andere manier organiseren, door geplande 

inloopmomenten. U hoort daar gedurende het schooljaar meer over. 

 

Wij hopen, samen met u, weer een prachtig schooljaar voor de kinderen te kunnen 

verzorgen! 

 

 

Het team van de Zandloper. 

 

 

 

 

 

http://www.obszandloper.nl/


 

 

De Zandloper en de medewerkers 
 

 

Medewerkers en functies: 

Amir Almadani Conciërge 

Susan Blok Ambulant begeleider + Plusklas  

Amber de Bruijn Onderwijsassistente 

Amy Burger Groepsleerkracht 

Martijn Cohen Groepsleerkracht 

Maaike Hink Groepsleerkracht 

Geke de Jong Groepsleerkracht 

Jozina Voogd Administratief medewerkster 

Sylvia Kamstra Groepsleerkracht + specialist Snappet 

Margreet Klaver Groepsleerkracht 

Joep Koelman Groepsleerkracht 

Petra Lambrechts Groepsleerkracht 

Annebeth ten Holt Groepsleerkracht 

Erika Meijer Groepsleerkracht 

Nog niet bekend Vakleerkracht Sport en Bewegen  

Natasja Meles Intern begeleider 

Henrike Nijhof Groepsleerkracht 

Roeliene Overzet Groepsleerkracht + specialist Jonge Kind + Plusklas  

Gitte de Reus Groepsleerkracht 

Sandra Schot – van Baar Groepsleerkracht 

Stéphanie Snijders Groepsleerkracht + specialist ICT 

Sabina Stoel Groepsleerkracht 

Marianne Verboom Directeur  

 

Groepsverdeling over de week: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/ 2 A Maaike Roeliene Roeliene Maaike Maaike 

1/ 2 B Annebeth Annebeth Annebeth Annebeth Sandra 

1/ 2 C Geke Margreet Margreet Margreet Margreet 

3 Amy Amy Amy Amy Amy 

4 Stephanie Stephanie Stephanie/Erika Erika Erika  

4/5 Gitte Gitte Gitte of Sylvia Sylvia  Sylvia 

5 Petra Petra Henrike  Henrike  Henrike 

6 Joep Joep Joep Joep Joep 

7 Sabina Sabina Erika/Stephanie Sabina Sabina 

8 Martijn Martijn Martijn Martijn Martijn 

 

 

Aanwezigheid directie en intern begeleider: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

directie Marianne Marianne Marianne -   Marianne  

Intern begeleider Natasja  
1x per 14 
dagen) 

 

Natasja       x Natasja         x 

 



 

 

De Zandloper en de organisatie 
 

Algemene informatie 
Op de website en in de schoolgids vindt u meer informatie over o.a. het lesaanbod en de 
methodes die we gebruiken. De algemene informatie voor het schooljaar 2021/2022 vindt u 
in deze jaargids. 
Wij informeren ouders (alle ouders of alleen de ouders van de betreffende groep) 
regelmatig via de Social Schools, een gesloten en beveiligd mailsysteem. 
 
Schooltijden 
De schooltijden zijn voor alle groepen:  maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur. 
 
Op tijd komen  
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school kan zijn? Om 8.30 uur start de les en de 
meeste kinderen vinden het fijn om van tevoren even tijd te hebben voor een informeel 
praatje. 
 
Ziek meldingen 
Soms moet uw kind verzuimen door ziekte, doktersbezoek of om andere reden. We 
verzoeken u dan een mail via Social Schools naar de leerkracht te sturen ( vòòr 8 uur ’s 
morgens of na schooltijd de dag ervoor).   
 
Verlof 
Als u voor uw kind (-eren) één of meerdere dagen buitengewoon verlof wilt aanvragen, dan 
neemt u van tevoren contact opnemen met de directie. U kunt de reden van uw verzoek 
toelichten en hoort gelijk welke mogelijkheden de leerplichtwet hierbij biedt. 
 
Brengen en halen 
Wanneer het noodzakelijk is, dat uw kind gehaald of gebracht wordt, willen we u dringend 
verzoeken dit zo veel mogelijk lopend of per fiets te doen en de auto thuis te laten. 
 

Fietsen 
Wanneer de kinderen op de fiets komen, dan kan de fiets in de rekken gestald worden. 
De school is niet verantwoordelijk voor beschadigingen en/of vernielingen 
Namens de veiligheid van lopende kinderen en buurtbewoners: de stoepen rond de school 
en het pad naar/van De Rietschoot  zijn om te lopen! 
 

Het aangaan van de school 

Groepen 1 en 2 

Voor kleuterouders is er een looproute op het plein; deze start aan de kant van het grasveld 

en eindigt op de Schoolstraat. Als u op de kiss-and-walkroute blijft, behoudt de leerkracht 

het overzicht  en het contact met uw kind. 

De leerkrachten staan 8.20 uur klaar op het plein om de kinderen te verwelkomen. 

Als u iets belangrijks te melden heeft, dan kunt u dit mailen naar de leerkracht via Social 

Schools (graag voor 8 uur, zodat het voor schooltijd gelezen kan worden). 

Voor kinderen, die net 4 jaar zijn geworden, is een uitzondering: deze ouders mogen de 

eerste week de kinderen binnen brengen om 8.40 uur. 

Er zal met een rooster mogelijk gemaakt worden, dat u 1x per week uw kind zelf binnen kan 

brengen; u ontvangt dit rooster via de betreffende leerkrachten.  



 

 

 

Groepen 3 t/m 8 

Ouders blijven op de stoep; het plein en de school zijn voor de kinderen.  

Tot de herfstvakantie staan de leerkrachten van de groepen 3, 4 en 5 om 8.20 uur klaar op 

het plein m de kinderen te verwelkomen. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 mogen zelf 

gelijk doorlopen naar binnen; de leerkracht ontvangt ze bij het eigen lokaal. 

Als u iets belangrijks te melden heeft, dan kunt u dit mailen naar de leerkracht via Social 

Schools 

(graag voor 8 uur, zodat het voor schooltijd gelezen kan worden). 

 

Welke ingang / uitgang gebruikt mijn kind? 

De Zandloper heeft meerdere ingangen. 

Groepen 1/ 2                  ingang bij de kleuters (bij de BSO) of de zijdeur bij de onderbouw. 

Groepen 3, 4 en 4/5        hoofdingang (bij t Zandmannetje) 

Groepen 5, 6, 7 en 8       ingang bij het grote plein bij de vijver  

 

Het uitgaan van school 

De lestijden duren tot 14 uur en aansluitend gaan de kinderen hun spullen opruimen, jassen 

en tassen pakken en naar buiten. U wacht uw kind(-eren) buiten op. 

Bij de kleuters loopt u via de looproute op het kleuterplein en ouders van de groepen 3 t/m 

8 wachten op het trottoir voor de school. 

Het is niet altijd mogelijk de les exact om 14 uur te stoppen; bovendien moeten op dat 

moment nog  tassen en jassen gepakt worden. Dat kan dus betekenen dat uw kind iets later 

naar buiten komt. 

 

Wat neem je mee op de eerste schooldag? 

Groepen 3 t/m 8  : een klein eenvoudig plat etuitje. Het etui wordt op school gevuld. 

Groepen 7 en 8    : een eenvoudige overzichtelijke agenda. 

 

Vakanties en vrije dagen 

VAKANTIES VRIJE DAGEN 

Herfstvakantie             16 oktober t/m 24 oktober 2021 

Kerstvakantie              25 december 2021 t/m 9 januari 2022 
Voorjaarsvakantie        19 februari t/m 27 februari 2022 

Pasen                          18 april 2022  
Meivakantie                 23 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaartsweekend    26 en 27 mei 2022 
2e Pinksterdag              6 juni 2022 

Zomervakantie             16 juli t/m 28 augustus 2022  

8 september 2021 

7 en  8 oktober  2021 
24 december 2021 

4 februari 2022 
28 februari 2022 

30 mei 2022 
17 juni 2022 

 15 juli 2022 Calamiteiten dag* 
*De calamiteiten dag is in principe een vrije dag. Mocht  er zich in de loop van het schooljaar een calamiteit  
  voordoen, dan is dit wel een schooldag. 

 

Verlof aanvragen buiten de vakanties om, is zelden mogelijk! Meer informatie vindt u in de 
schoolgids, op de website of bij de directie. 
 
Het meenemen van de kleine pauzehap en lunch 
Zet u op bekers en broodtrommels duidelijk de naam van uw kind? 
Tip: bij warm weer is een koeltasje met een koelelement erg handig! 



 

 

Wij promoten gezonde voeding, meer fruit in de kleine pauze en het drinken van water. 
 
De kleine pauze 
Elke ochtend is er rond 10 uur een “kleine” pauze van 15 minuten. 
 
Wat neemt uw kind mee:  
- Drinken en een klein hapje voor in de kleine pauze. 
- Op woensdag en vrijdag is het fruitdag! 
 
De lunch  
In een blok van 30 minuten wordt de lunch genuttigd met pedagogisch medewerker van 
Broer Konijn in het eigen lokaal. Aansluitend buiten gespeeld en in principe gaan alle 
kinderen naar buiten. Bij slecht weer zijn er extra activiteit binnen in de eigen klas.  
 
Wat neemt uw kind dagelijks mee: 
 - Een theedoek (wordt als placemat gebruikt voor kruimels en geklieder) 
 - Drinken in de vorm van een beker, een pakje, een waterbidon 
  - Een broodtrommel met een boterham, een wrap, een salade, …… 
    Wat zit er niet in de broodtrommel? Iets lekkers zoals een koekje, of een reep na de  
    boterham. Om 14 uur zijn we klaar en dan is het tijd om thuis iets lekkers te eten. 
 
 

Bewegingsonderwijs 
De groepen 1/ 2 hebben spel en gymnastiek in het speellokaal van de school en ook nog in 
de Rietschoot met een docent Sport en bewegen.  Er wordt gegymd in ondergoed, 
gymschoenen met stroeve zool zonder veters. 
 
De groepen 3 t/m 8 hebben gymnastiek in de Rietschoot of op het veld achter de school. Zij 
hebben hiervoor gymschoenen en gymkleding nodig. De groepen 7 en 8 douchen na afloop; 
zij hebben dus ook een handdoek nodig. 
 
Om strepen op de vloer te voorkomen, mogen gymschoenen geen zwarte of donkerbruine 
zolen hebben. Voor de veiligheid van de kinderen mogen er geen sieraden gedragen worden 
tijdens de gymlessen. 
 
Op het moment dat deze gids gemaakt werd, was er nog geen vakleerkracht sport en 
bewegen door Alkmaar Sport toegewezen. Daardoor is er ook nog geen rooster beschikbaar. 
Het gymrooster volgt zo spoedig mogelijk. 
 

De eerste dag na de zomervakantie is er géén gym. 
 
 

Brede School Koedijk 

Basisschool De Zandloper vormt samen met ontmoetingscentrum De Rietschoot, 

Buitenschoolse Opvang Broer Konijn en basisschool Erasmus de Brede School Koedijk. 

Tweemaal per jaar (najaar en voorjaar) zal er een blok met een grote diversiteit aan 

naschoolse activiteiten worden aangeboden. U ontvangt hier meer informatie over via Social 

Schools. 

 

 



 

 

Hoofdluis 

het hoofdluisprobleem steekt af en toe de kop op.  Op De Zandloper is een groep ouders 

geïnformeerd en geïnstrueerd door de jeugdverpleegkundige van de GGD. Zij controleren na 

elke vakantie alle kinderen op hoofdluis. Ook op momenten dat wij luizen vermoeden, zal 

extra controle plaatsvinden. Mocht het door de Corona-maatregelen nog niet mogelijk zijn, 

dat er ouders de controles uitvoeren, dan brengen wij u daarvan op de hoogte en zal het 

verzoek zijn het zelf te doen. 

 

Hulpouders 

Om activiteiten mogelijk te maken, vragen wij regelmatig om uw hulp. Dit gebeurt in een 

persoonlijk gesprek of via Social Schools. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld sport- en 

speldagen, excursies, begeleiden van groepjes kinderen met bijvoorbeeld techniek, lezen of 

de Bebots. De school is eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden die hulpouders 

verrichten.  

 

Medezeggenschapsraad 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directie van de 

school over belangrijke schoolzaken, zoals o.a. verbeteringen in het onderwijs, visie en 

beleidskeuzes, het (bestuurs-)formatieplan, de financiën, het vaststellen van vakanties en 

vrije dagen, enz.  

De MR bestaat uit drie leerkrachten (Amy Burger, Joep Koelman, Sabina Stoel)  en drie 

ouders (Marlieke Doodeman, Lotte Kremer en Petra v.d. Ham).  

Zij zijn te bereiken via: mrzandloper@ronduitonderwijs.nl 

 

Ouderraad  

De OR bestaat uit enthousiaste ouders en deze oudervereniging draagt zorg voor de 

vrijwillige bijdrage, waarvan extra activiteiten gefinancierd worden. Daarnaast houden zij 

zich bezig met o.a. het organiseren van schoolreisjes, assisteren bij uitstapjes en bieden 

hulp bij Sinterklaas, Kerst en sportdagen. Het bestuur van de OR bestaat uit Marguerite de 

Lozanne, Lieke de Jong en Sandra Zwart.    

Zij zijn te bereiken via orzandloper@ronduitonderwijs.nl  

 

Vrijwillige ouderbijdragen 

Er wordt een vrijwillige ouderbijdrage van  41,- gevraagd voor extra activiteiten en feesten. 

U kunt daarbij denken aan uitgaven rond Sinterklaas en kerst. Daarnaast wordt de sportdag en de 

schoolreisjes hiervan betaald. Er bestaat de mogelijkheid om de kosten te betalen via de Alkmaar 

pas.  

De ouderraad beheert de ouderbijdragen. Jaarlijks vindt in het begin van het schooljaar de 

verantwoording plaats, met een financieel overzicht van het afgelopen jaar en de begroting voor 

het net gestarte schooljaar. 

De bijdragen voor het schoolkamp van groep 8  is voor het schooljaar 2021/2022 vastgesteld op 

40,-. 

Wij willen hierbij benadrukken dat er geen kinderen kunnen worden uitgesloten van deelname aan 

activiteiten, indien er niet wordt voldaan aan de vrijwillige ouderbijdrage. 

 

mailto:mrzandloper@ronduitonderwijs.nl
mailto:orzandloper@ronduitonderwijs.nl


 

 

Verjaardagen 

De kinderen trakteren met hun verjaardag alleen in de eigen groep. 1 kleine traktatie is 

genoeg! De leerkrachten graag dezelfde (liefst gezonde) traktatie als de kinderen.  

In het kader van de Corona-maatregelen mogen er momenteel alleen fabrieksverpakte 

traktaties gedeeld worden! 

 

Honden 

Honden zijn niet toegestaan in de school en/ of  op het schoolplein.  

 

Foto´s op de website 

In het kader van de AVG is de mogelijkheid om foto´s te delen, waarop kinderen zichtbaar 

zijn, beperk t. Mocht u foto´s maken van een activiteit op school of bijvoorbeeld filmen bij 

een verjaardag, dan verzoeken wij u dringend alleen uw eigen kind in beeld te brengen. 

Daarnaast mag u dit materiaal alleen gebruiken voor privé doeleinden.   

 

Samenwerkingspartners 

Peuterspeelzaal ’t Zandmannetje (SKOA) zit bij ons in het  gebouw voor de 2 tot 4 jarigen. 

De BSO Midas (Broer Konijn) zit ook in ons gebouw en verzorgt de voor- en naschoolse 

opvang.  Met beide instanties stemmen we pedagogische aanpak en organisatie af. 

Wilt u gebruikmaken van de peuterspeelzaal of de BSO, dan maakt u zelf met hen de 

afspraken voor inschrijving en facturering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De Zandloper en het onderwijs 
 

Op De Zandloper heb je de tijd om te groeien. 
 

Onze kernwaarden zijn: veiligheid, plezier en persoonlijke ontwikkeling. 

 

Onderwijsaanbod  

Een positief pedagogisch klimaat en sterk didactisch handelen staan hoog in het vaandel.  

We gebruiken hiervoor diverse methodes; in de schoolgids en op de website kunt u hier meer over 

lezen. 

 

Kwaliteitszorg 

Kwaliteit is bij ons geen toeval. Onder kwaliteit verstaan wij het bereiken van de gestelde doelen naar 

tevredenheid van leerlingen, ouders, overheid, inspectie en van ons zelf. Daarom proberen wij 

systematisch de goede dingen beter te doen. 

 

Voor dit schooljaar hebben wij de volgende doelen opgesteld: 

-  toetsresultaten zijn minimaal op landelijk niveau; er is sprake van groei t.o.v. het voorgaande jaar.  

- betekenisvol onderwijs door integreren van verschillende vakgebieden 

- uitgebreid naschools aanbod in de Brede School 

- vaststellen van een visie op Digitale Geletterdheid 

- lesaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen verder vormgeven en borgen 

- het structureel inoefenen van executieve functies  

 

Inzetten van het Nationaal Plan Onderwijs 

Vanuit de regering is geld beschikbaar gesteld voor extra ondersteuning. We zien dit als een 

prachtige kans om bovenstaande schooldoelen met extra handen in de groepen en scholing vorm te 

geven. 

 

Het volgen van de leerlingen 

De start om een leerling te volgen is allereerst bij de observatie van de leerkracht op zowel 

sociaal-emotioneel gebied als op cognitief gebied.  

Ter ondersteuning gebruiken we daarnaast ook verschillende instrumenten 

De groepen 3 t/m 8 maken de methodetoetsen en volgende de methode onafhankelijke toetsen van 

Cito in de periode januari/februari en mei/juni. 

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vullen we de SCOL in voor de leerlingen van de groepen  

3 t/m 8.  

Bij de groepen 1 en 2 gebruiken we de KIJK, een observatiesysteem voor alle ontwikkelingsgebieden 

van het jonge kind. 

 

MDO´s (Multi Disciplinair Overleg) 

Een MDO wordt georganiseerd, wanneer een kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft. 

Het overleg dient om de hulpvraag rond het kind zo integraal mogelijk te benaderen door de 

samenwerking tussen alle partijen, en daarmee een optimale ondersteuningsaanbod te 

organiseren. 



 

 

Komend schooljaar zijn de MDO’s van regio Noord op vaste momenten in het jaar ingepland.  
Voor de Zandloper zijn de MDO’s op donderdag en een gesprek zal ongeveer een half uur 
duren. 
Bij een MDO zijn aanwezig:  
De ouders en eventuele externen, die met het betreffende kind werken 
De leerkracht van het kind 
Mariëlle Foppen         (Onderwijsconsulent PPO werkgebied Alkmaar Noord)   
Marlinda Kleverlaan    (Jeugd- en Gezinscoach Alkmaar) 
Natasja Meles            (intern begeleider van De Zandloper)  
 
Hieronder vindt u de data waarop voor het komend schooljaar MDO’s gepland zijn. 

16 september 2021    9 december 2021 17 maart 2022      12 mei 2022 
11 november 2021     3 februari 2022 21 april 2022        30 juni 2022 
 

 

 

 

Analyse midden opbrengsten schooljaar 2021 / 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schooloverzicht Score 
Zandloper 

Landelijk 
gemiddelde 

Leerjaar 3   

Technisch lezen 19.4 17.2 

Rekenen 137.6 114.7 

Spelling 184.2 145.1 

Leerjaar 4   

Begrijpend lezen 137,7 133.4 

Technisch lezen 41.0 44.5 

Rekenen 179.9 161.9 

Spelling 234.2 237.0 

Leerjaar 5   

Begrijpend lezen 166.6 154.3 

Technisch lezen 76.7 62.4 

Rekenen 217.6 202.1 

Spelling 324.9 295.4 

Leerjaar 6   

Begrijpend lezen 167.8 173.7 

Technisch lezen 78.2 76.0 

Rekenen 228.0 227.4 

Spelling 317.6 316.9 

Leerjaar 7   

Begrijpend lezen 182.1 189.2 

Technisch lezen 54.4 87.3 

Rekenen 243.2 251.4 

Spelling 337.2 349.3 

Leerjaar 8   

Begrijpend lezen 211.3 204.7 

Technisch lezen   

Rekenen 284.0 273.5 

Spelling 367.9 366.0 



 

 

Verplichte eindtoets      

Na het doorlopen van de basisschool, gaan leerlingen naar verschillende scholen voor 

voortgezet onderwijs. Voor een goede keuze van het voortgezet onderwijs stelt de 

basisschool in groep 8 voor iedere leerling een advies op. In dit schooladvies is opgenomen 

welk type vervolgonderwijs het beste bij uw kind past. Dit schooladvies wordt opgesteld op 

basis van wat uw kind in zijn/haar schoolloopbaan op de basisschool heeft laten zien 

(motivatie, werkhouding en leerprestaties) en deze wordt vóór 1 maart gegeven. Het school-

advies is het advies waar het voortgezet onderwijs de toelating op baseert. 

Onderstaand overzicht geeft aan dat de schoolvorderingen, op het gebied van begrijpend 

lezen en rekenen & wiskunde, voldoende is. Dit is het overzicht van de schoolverlaters. 

 

Vanaf 2016 verantwoorden wij ons met de IEP toets voor onze eindopbrengsten van groep 

8 naar de onderwijsinspectie. Uit onderstaand overzicht blijkt dat wij ruim boven de 

ondergrens (ondergrens= 79,9 passend bij onze populatie leerlingen) van de inspectie 

scoren. 

! In april 2020 zijn er geen eindtoetsen afgenomen i.v.m. de Coronacrisis. 

 

 

De uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs in de afgelopen 4 jaar:  

Schooljaar 
 

2016/2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

LWO - - - Pro 1 0 

VMBO BB 1 1 1 1 1 

VMBO BB/ VMBO KB - - 1  0 

VMBO KB 6 7 1 3 2 

VMBO KB/ VMBO TL - 1 1 1 0 

VMBO TL 8 4 - 8 7 

VMBO TL/ HAVO - 3 8 6 2 

HAVO 8 2 2 4 6 

HAVO/ VWO - 2 3 2 4 

VWO 13 7 8 6 10 

totaal 36 27 25 32 34 
 



 

 

Schoolondersteuningsprofiel 

Ons schoolondersteuningsprofiel is een instrument om de ondersteuning die onze school 

biedt aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en de kwaliteit daarvan op 

hoofdlijnen in beeld te brengen. Hierbij benoemen we de onderwijsinhoudelijke, pro-

cesmatige en structurele kenmerken van de school. 

Het ondersteuningsprofiel is een belangrijk onderdeel van de Wet Passend Onderwijs, die 

per 

1 augustus 2014 van kracht is. Het samenwerkingsverband zal aan de hand van alle 

profielen een dekkend aanbod realiseren, zodat alle kinderen in de regio een passende plek 

krijgen. 

In ons Schoolondersteuningsprofiel beschrijven we op hoofdlijnen welke ondersteuning wij 

nu al kunnen realiseren en welke kinderen wij op dit moment binnen de basisondersteuning 

de juiste ondersteuning kunnen bieden: 

Kinderen met dyslexie en dyscalculie; 

Kinderen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie; 

Kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het verbeteren van hun werkhouding, hun 

taakgerichtheid en/of het verbeteren van de sociale competentie en sociale interactie van 

leerlingen; 

Kinderen met lichte ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag. 

Ook zullen er kinderen met noodzakelijke speciale ondersteuning/(individuele) aanpak en/of 

begeleiding zijn, die bovenop de basisondersteuning geboden dient te worden (materieel of 

personeel). Als het over uw eigen kind gaat, is het daarom altijd goed om met ons 

persoonlijk te bespreken welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden. Uiteraard blijft 

de mogelijkheid bestaan dat wij moeten constateren dat wij (nog) niet zijn toegerust om de 

benodigde specifieke ondersteuning aan uw kind te kunnen bieden.  

Ons Schoolondersteuningsprofiel geeft hier meer inzicht in. 

U leest het Schoolondersteuningsprofiel van onze school online door op onze website bij de 

tab ouders te klikken op ‘Schoolondersteuningsprofiel’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verantwoording schooltijden 

  

 

 

 

 

 



 

 

Voorlopig houden we de volgende afspraken vanuit het RIVM als standaard: 
 

 

Halen en brengen: maximaal 1 volwassene brengt de kinderen naar school en haalt ze 

weer op. De leerkrachten staan elke dag zowel voor- en na schooltijd op dezelfde plek om 

de kinderen te ontvangen en weg te brengen. Meer kinderen op school, betekent meer  

                    volwassenen bij het halen en brengen. Er is rondom de school veel ruimte voor ouders  

                   dus neem afstand van elkaar.   Kom lopend of op de fiets! 
  

Schoolplein en school: De ouders van de groepen 1/2 maken gebruik van de aangegeven 

route op het kleuterplein ; ouders van de groepen 3 t/m 8 blijven op het trottoir. Alle 

kinderen lopen de route die staat aangegeven op de plattegrond. De kinderen van de    

                    groepen 1 t/m 4/5 gaan naar het vak toe waar de leerkracht staat.  

                    Groep 5 t/m 8 gaan direct zelf naar binnen.                     

U kunt de leerkrachten bereiken door via Social Schools een bericht sturen.  

De leerkrachten bekijken de mail voor 8.00 uur en na schooltijd tot 16.00 uur.  
 

 Afstand: alle volwassenen houden zo veel mogelijk de 1 ½ meter afstand van elkaar aan. 

 

 

Blijf thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest en verhoging vanaf 

38°C. Kinderen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is, koorts of corona heeft. 

 

Wanneer de leerkracht verkouden of ziek is dan zorgen we voor vervanging, mits 

preventief thuisblijven voor de gehele groep noodzakelijk is. 

Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëne regels. Alle kinderen 

wassen hun handen bij binnenkomst. 

Voor het ventileren van ruimtes staan deuren en ramen zoveel mogelijk open. 

Jarig: wij maken er in de klas een feestje van in de klas. Neem contact op met de 

leerkracht. Alleen kant-en-klare en fabriek verpakte etenswaren mogen worden 

getrakteerd. 

 

Geen luizenpluizen?  De mogelijkheid is afhankelijk van alle ontwikkelingen rondom  

het virus. Meer info :www.rivm.nl/hoofdluis  of www.ggd.nl  (zoekfunctie hoofdluis) 

www.landelijksteunpunthoofdluis.nl. 

 

Vanwege hygiëne maatregelen spelen we alleen met schooltijd dat op school aanwezig is. 

 

 

http://www.ggd.nl/
http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


