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1.Voorwoord

Een school is een levend geheel. Een samenleving in 
het klein. Elke dag is nieuw en biedt uitdagingen om 
te ontwikkelen. Dat geldt niet alleen voor de kinde-
ren en de leerkrachten. Het geldt ook voor de school 
als organisaDe. 

De Comeniusschool is een lerende school. We wer-
ken er conDnu aan om de kwaliteit van het onderwijs 
verder te ontwikkelen en te verbeteren. Voorbeelden 
hiervan zijn: het nauwgezet volgen van de vorderin-
gen van leerlingen, individuele leerlingbegeleiding, 
het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmethoden, 
een goede communicaDe met ouders en een uitste-
kende aansluiDng op het voortgezet onderwijs.  

Over de schoolgids 
Deze schoolgids is bestemd voor ouders* met kinde-
ren op school. Maar ook voor ouders die overwegen 
om hun kinderen aan te melden. In deze gids infor-
meren wij u uitgebreid over de visie en organisaDe 
van onze school. Daarnaast geven wij u ook een 
beeld van de wijze waarop wij dit in de prakDjk reali-
seren.  

*) In deze schoolgids kunt u ‘ouders’ lezen als 
‘ouder(s) en/of verzorger(s)’ 

Waarom kiezen voor onze school? 
Ouders die hun kinderen op de Comeniusschool 
aanmelden kiezen bewust voor onze school. Die be-
wuste keuze is enerzijds bepaald door de wijze waar-
op wij omgaan met de opvoedingsverantwoordelijk-
heid. Wij zeSen ons tot het uiterste in om ervoor te 
zorgen dat ieder kind zich veilig, vertrouwd en ge-
waardeerd voelt in de school. We schenken daarom 
veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling op soci-
aal-emoDoneel gebied.  

Anderzijds kiezen ouders de school om onze opvat-
Dngen op onderwijskundig gebied. We besteden veel 
aandacht aan de basisvakken rekenen en wiskunde, 

lezen, taal en schrijven. Daarbij gebruiken we de bes-
te en modernste methoden.  
Niet minder belangrijk voor de schoolkeuze is ons 
brede aanbod op cultureel, kunstzinnig en ‘talig’ ge-
bied. Wij hebben bijvoorbeeld twee bijzondere pro-
jecten die het hele schooljaar en in alle groepen door 
lopen: Taalcarrousel , Kunst, Cultuur en Téjater.  

De verschillen tussen kinderen kunnen soms erg 
groot zijn. Wij richten ons onderwijs zodanig in, dat 
er op een goede wijze wordt omgegaan met deze 
verschillen. Dat doen we vanuit het moSo: “Voor 
ieder kind de juiste koers”. Wij organiseren onze 
school kleinschalig. We kennen elkaar en schenken 
veel persoonlijke aandacht aan de kinderen.  

Het uitgangspunt is om aan te sluiten bij de basisbe-
hoe]en van de kinderen. Wij sDmuleren de zelfstan-
digheid en het zelfstandig werken (autonomie), het 
zelfvertrouwen (competenDe), de onderlinge sa-
menwerking en een posiDef sociaal gedrag (relaDe). 
De leerkrachten zorgen voor een uitdagende, veilige, 
rusDge en gestructureerde leeromgeving.  

Sfeer proeven op onze school 
Scholen verschillen steeds meer: in onderwijsopvat-
Dng, in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen 
leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Wij 
vinden het belangrijk u zo volledig mogelijk te infor-
meren over de mogelijkheden die de Comenius-
school u en uw kind kan bieden. Zodat u een wel-
overwogen keuze kunt maken.  

We nodigen u dan ook graag uit om de sfeer te proe-
ven en met eigen ogen te bekijken hoe wij op school 
werken. Maak gerust een afspraak. Dan kunnen wij 
uw vragen beantwoorden en u rondleiden als de 
school in bedrijf is. 
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2.Algemene in-
formatie

2.1.Adressen en telefoonnummers 

Algemene Basisschool Comenius 
Celebesstraat 7 
Postbus 6032 
1780 KA Den Helder 
0223 – 613864 
info@abscomenius.nl 
www.abscomenius.nl 

S9ch9ng Algemeen Basisonderwijs Comenius 
Celebesstraat 7 
Postbus 6032  
1780 KA Den Helder 
0223 - 613864  

2.2.Ons schoolteam 
Ons schoolteam bestaat uit de volgende teamleden: 

Leerkrachtenteam onderbouw.     
• Céline Kaag 
• Shanice Roelofs 
• Tessa v.d. PuSen 
• Madelon Doedens 
• Mariska Kosters 

Leerkrachtenteam middenbouw 
• Liz Ouwens 
• Heleen Baard 
 
Leerkrachtenteam bovenbouw 

• Marije de Winter 
• Nicole van de Langkruis 
• Ralph Boonstra 
• Emma Kalkman 

Ondersteuningdcoordinator 
• Heleen Baard 

Ondersteuners 
• Marlies Winter 

Leerkracht ondersteuner 
• Marieke Boes 

Onderwijsassistent 
• Jorine Vonk 

Onderwijsassistent 
• Evelien Broersen  

Coördinator leerlingen-ondersteuning (interim) 
• Helen Baard  
        Coördinator leerlingen-ondersteuning 
• Jessica Glasbergen  

Consulent bewegingsonderwijs Sportservice 
• Vakdocent bewegingsonderwijs Assele Lengers 

Consulent bewegingsonderwijs Sportservice  
Tessa SchoSe 

• Anno van den Bosch 
AdministraDe, kwaliteits- en prevenDe- 
medewerker 

2.3.Directeur van de school 
De directeur van ABS Comenius is  
Nathaly Timmerman 

2.4.Bestuur van de s9ch9ng 
De sDchDng Algemeen Basisonderwijs Comenius is 
het bevoegd gezag van Algemene Basisschool Come-
nius. Zij is verantwoordelijk voor het bestuur van de 
school. Het bestuur is belegd bij Ruurd Bijlsma (inte-
rim bestuurder) 

2.5.Raad van Toezicht.  
De sDchDng kent sinds 23 maart 2012 een Raad van 
Toezicht. De Raad van Toezicht hee] een belangrijke 
funcDe: het uitoefenen van intern toezicht op de di-
recteur-bestuurder en deze met raad terzijde staan. 
De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden:  
• De heer R. Waldman -VoorziSer  
• De heer R.J. Timmerman - Lid  
• De heer R. Breed – Lid 
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2.6.Mee- denk-team 
De directeur vormt voorlopig en tezamen met twee 
wisselende teamleden (soms aangevuld met een 
derde Djdelijk lid) het Mee-denk-team.  

2.7.Medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschapsraad van de school hee] een 
rol in de toetsing van het schoolbeleid. De MR be-
staat uit een teamgeleding en een oudergeleding. 
Beide geledingen tellen drie leden. De teamgeleding 
wordt uit en door het personeel gekozen. De ouder-
geleding wordt uit en door de ouders gekozen. De 
zilngsduur van de commissie is twee jaar.  

De leden van de MR zijn:  
• Heleen Baard (teamgeleding) 
• Marlies Winter (teamgeleding) 
• Vacature teamgeleding 
• Joris ten Berg (oudergeleding/voorziSer) 
• Simone Boekel (oudergeleding) 
• Gabrielle Koen (oudergeleding) 

De MR hee] zowel advies- als instemmingsrecht. 
Deze rechten staan omschreven in het medezeggen-
schapsreglement. De MR vergadert minstens twee 
keer per jaar. De MR hee] op onze website een eigen 
weblog. Hier kunt u lezen waarmee de MR bezig is. 
De weblog is te vinden via www.abscomenius.nl  on-
der het kopje Informa<e. Wilt u contact opnemen 
met de MR? Dat kan via SchOuderCom. 

Ook de inhoud van deze schoolgids is besproken en 
goedgekeurd door de MR. De schoolgids wordt ieder 
jaar vastgesteld en gepubliceerd op de website.  

2.8.Ouderhulp en groepsouders 
In de Wet op het primair onderwijs is geregeld dat 
ouders in de gelegenheid worden gesteld om behulp-
zaam te zijn bij schoolacDviteiten die hiervoor in 
aanmerking komen. De ouders werken alDjd onder 
de volledige verantwoordelijkheid van direcDe en 
team en worden geacht in te stemmen met de af-
spraken en aanwijzingen die hiervoor gelden. Aan het 
begin van het schooljaar en ook tussenDjds kunnen 
ouders zich inschrijven om te assisteren bij diverse 
schoolacDviteiten. Zonder ouderhulp kunnen tal van 

acDviteiten niet doorgaan. Ouderhulp is een vorm 
van vrijwilligerswerk, maar opgeven hiervoor is niet  
vrijblijvend. Wij moeten ervan op aan kunnen dat er 
hulp aanwezig is bij de gevraagde acDviteit(en) en 
periode. Daarom maken wij duidelijke afspraken over 
inzetbaarheid. Dan kunnen we ook echt op de hulp 
rekenen. 

Daarnaast hee] iedere groep een groepsouder, die 
op verzoek van de groepsleerkracht helpt in de 
groep. Ook regelt de groepsouder andere ouders als 
er meer hulp gewenst is. Hee] u interesse om ons te 
helpen bij een acDviteit of hee] u zelf leuke ideeën 
of suggesDes? Dan kunt u terecht bij de direcDe.  
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3.Over ons on- derwijs 
3.1.Talentrijk Onderwijs voor Nu en 

Morgen 
“Gedegen en modern. Veilig en duidelijk. Zelfstandig 
en samen. Gepersonaliseerd en digitaal. Muzikaal en 
creaDef". Zo omschrijven wij ons onderwijs het liefst. 
We ontwikkelden de afgelopen jaren Talentrijk On-
derwijs voor Nu en Morgen. Wat dat inhoudt, leggen 
we hieronder uit. 

Gedegen en modern 
Aan de basis van ons onderwijs liggen 
ideeën van Comenius, Daltononderwijs 
en Stevens. Voorbeelden hiervan zijn: 

structuur, rust, zelf verantwoordelijk zijn en je waar-
devol voelen. Daarnaast gebruiken we de nieuwste 
inzichten. Bijvoorbeeld over digitaal onderwijs en 
gepersonaliseerd leren. Of over vaardigheden die in 
de toekomst nodig zijn, zoals kriDsch denken, creaD-
viteit en mediawijsheid.  

Veilig en duidelijk 
We zorgen voor een gestructureerde en 
rusDge leeromgeving. Daarmee bieden 
we kinderen een veilige basis, waarbin-

nen ze veel vrijheid krijgen en waar ze zich gerespec-
teerd voelen. Ook de Kanjertraining speelt een be-
langrijke rol. Hierin leren kinderen voor zichzelf op te 
komen, te luisteren naar anderen en om te gaan met 
conflicten. 

Zelfstandig en samen 
Kinderen doen graag dingen zelf, zonder 
hulp van volwassenen. Ervaren dat je 
mag kiezen en beslissingen mag nemen: 

dat moDveert. Op onze school geven we kinderen 
veel keuzevrijheid en verantwoordelijkheid. We leren 
kinderen stap-voor-stap om met die vrijheid om te 
gaan. Daarbij werken ze ook veel samen. Soms met 
kinderen uit de eigen groep, soms groep oversDj-
gend. 

Gepersonaliseerd en digitaal 
Door alle digitale mogelijkheden kun-
nen we nog beter aansluiten bij het 
niveau van ieder kind. Dat noemen we 

gepersonaliseerd leren. Bij de basisvakken (zoals re-
kenen, taal en lezen) gebruiken we iPads met digitaal 
lesmateriaal. De leerkracht kan alle kinderen goed in 
de gaten houden en begeleiden als dat nodig is. 

Muzikaal en creaDef  
Voor muziek en creaDviteit maken we 
graag extra Djd vrij! Alle kinderen krij-
gen les in muziek en zang. En via een 

digitale methode halen we de meest bijzondere mu-
ziek en musici de klas in. Daarnaast organiseren we 
regelmaDg Téjater: een voorstelling met muziek, 
dans, drama en poëzie. 

Wilt u meer informaDe over de achterliggende idee-
ën van ons onderwijs? In de rest van dit hoofdstuk 
leest u meer over: 
• De ideeën van Comenius 
• De inzichten vanuit Daltononderwijs 
• De opvalngen van professor Luc Stevens 
• De Kanjertraining 
• 21e-eeuwse vaardigheden, gepersonaliseerd 

leren en digitaal onderwijs 
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3.2.Ideeën van Comenius  

   

Jan Amos Kaminsky (Comenius) werd in 1592 in  
Nivice geboren, een streek die nu deel uitmaakt van 
Tsjechië. Hij was pedagoog, filosoof, hervormer, 
pansofist en theoloog en publiceerde meer dan 150 
boeken. Hij zag de school als een samenleving in het 
klein, als een leerschool voor het leven. 

Comenius wordt gezien als de grondlegger van de 
moderne pedagogie. Hij verspreidde veel nieuwe 
ideeën in Europa. Zo gebruikte hij als eerste ateel-
dingen in leerboeken. Ook wilde hij volwaardig on-
derwijs voor iedereen: voor zowel jongens als meisjes 
en voor alle standen en geloofsovertuigingen. Vol-
gens Comenius waren alle mensen gelijk en had ie-
dereen recht op opvoeding en onderwijs.  

Comenius was ervan overtuigd dat opvoeden een 
conDnu proces is dat zich over het hele leven uit-
strekt. “Een leven lang leren”, “conDnue vorming”, 
“perma-nente educaDe”: begrippen die nu actueel 
zijn beschreef Comenius al uitgebreid. Daarnaast 
geloofde hij dat je leren niet los kunt zien van ie-
mands morele en sociaal-emoDonele ontwikkeling. 
Ook vond hij aanschouwelijk onderwijs, taallonder-
wijs en het opvoeden tot zelfstandigheid erg belang-
rijk.  

Veel ideeën van Comenius komen duidelijk terug in 
ons onderwijs. Hieronder leest u hoe. 

Leren door te doen 
• Buitenschoolse acDviteiten 
• WereldoriëntaDe 
• MulDmedia 
• Werkstukken 
• Spreekbeurten 
• CoöperaDeve werkvormen 

Een leven lang leren 
• Respectvol 
• Actualiteit  

Nieuwsbegrip, School TV, wereldoriënta<e 
• Burgerschap 
• Thema’s en projecten 
• Kanjertraining 
• Regels en afspraken 

Eerst leren met voorbeelden, dan met woorden 
• ThemaDsch werken 
• Projecten 
• LeSer van de week 
• Woordkaarten 
• Weektaak 
• GIP (groeps- en individueel gericht pedagogisch  

handelen van de leerkracht) 

Taal, muziek en beweging 
• Taalcarroussel  

Kinderboekenweek, Kinderjury, taal-leesonderwijs, 
voorleesontbijt, gedichten 

• Atelier  
Culturele ac<viteiten zoals de Kunstweken 

• Téjater  
Zonnetjesavond, toneel 

Geïnspireerd leiderschap 
• VoorbeeldfuncDe direcDe en leerkrachten 
• Coachende rol leerkrachten 
• Zelfverantwoordelijke  

leerlingen 
• Sturing bestuur en direcDe 
• Structuur ondersteuning leerlingen 
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3.3.Inzichten vanuit Daltononderwijs 

 

“De ideale vrijheid is geen vrijblijvendheid en nog 
minder is het ongedisciplineerdheid. Het kind dat 
maar doet waar het zin in hee], is niet vrij.” Dit is een 
citaat uit 1922 van pedagoge Helen Parkhurst, de 
grondlegger van het Daltononderwijs. Het Dalton-
onderwijs hee] drie pedagogische ankerpunten:  

• Vrijheid in gebondenheid 
• Zelfstandigheid 
• Samenwerking 

De uitgangspunten en kenmerken van het Dalton-
onderwijs zijn uitgebreid terug te vinden in onze 
school. Toch is onze school geen Daltonschool. Wij 
combineren de Dalton-principes namelijk met andere 
onderwijskundige uitgangspunten, zoals u in dit 
hoofdstuk kunt lezen.  

Vrijheid in gebondenheid 
Grenzen stellen 
Onze leerkrachten bieden structuur aan de leerlin-
gen. Zo leren zij vrijheid te hanteren binnen grenzen. 
Voorbeelden hiervan zijn dag- en weektaken en het 
GIP-instrucDemodel dat we gebruiken. De GIP-afspra-
ken en GIP-ladder (werkwijze) bakenen de grenzen af 
waarbinnen de leerlingen zich vrij kunnen bewegen. 

Verantwoordelijkheid 
Vrijheid betekent op onze school: kunnen omgaan 
met verantwoordelijkheid. We hebben vertrouwen in 
de eigen kracht van ieder kind. De leerkracht en de 
leerling maken samen afspraken over de leerstof. De 

leerling schat zelf in wat nodig is om een taak te doen 
en hoeveel Djd daarvoor nodig is. Achteraf legt de 
leerling verantwoording af. Bijvoorbeeld door een 
evaluaDereflecDe, porvolio, plakboek of kijkmiddag.  

Stap voor stap 
Het leren omgaan met vrijheid gaat stap voor stap. 
Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuze-
taken, die ze zelfstandig uitvoeren naast de verplichte 
weektaken. Naarmate kinderen zich verder ontwikke-
len, worden taken omvangrijker en complexer.  

Zelfstandigheid 
Zelfstandige mensen 
Een school is een levend geheel. Een samenleving in 
het klein. Elke dag is nieuw en biedt uitdaging om te 
ontwikkelen. Hier vallen de ideeën van Comenius en 
Dalton samen. De gedachte achter het Daltononder-
wijs is: kinderen vormen tot volwassenen die zelf-
standig kunnen denken en handelen. We leren de 
kinderen hoe je informaDe vergaart, hoe je zaken op 
waarde kunt schaSen en hoe je keuzes maakt. Daarin 
verschilt ieder mens. Uiteraard houden we hier reke-
ning mee. 

Zelfstandig werken 
Ieder kind hee] recht op opDmale kansen om zichzelf 
te ontwikkelen. “Voor ieder kind de juiste koers”, is 
dan ook ons moSo. Op onze school werken leerlin-
gen veel zelfstandig. De leerkracht onderzoekt steeds 
wat elk kind nodig hee] om iets te kunnen leren. Zijn 
rol is het begeleiden en coachen van de leerlingen 
Djdens het zelfstandig werken.  

Samenwerking  
Respect voor jezelf, de ander en elkaar  
Om later te kunnen deelnemen aan de samenleving 
moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je 
niet zelf kiest (een voorbeeld hiervan is de leerlingen-
raad). Daarom besteden we veel aandacht aan 
groepsdoorbroken werken, spelen/werken in groep-
jes en werken met maatjes. Soms met leerlingen uit 
dezelfde lee]ijdsgroep, maar ook regelmaDg met 
leerlingen van een andere lee]ijd of uit een ander 
leerjaar.  
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Bijvoorbeeld:  
• In de onderbouw werken kleuters samen met 

kinderen uit groep 3 
• In de midden- en bovenbouw werken leerlingen 

met de so]ware van Gynzy (iPad) aan hun indi-
viduele leerdoelen en maken we gebruik van 
groepsdoorbroken instrucDes 

• De leerlingen uit hogere groepen helpen leerlin-
gen uit lagere groepen bij Ralfi-lezen en/of be-
grijpend lezen 

• Kinderen werken samen op niveau van de tekst 
en niet op lee]ijdsniveau 

• Bij thema’s en projecten werken kinderen uit 
groep 1 t/m 8 in groepjes samen 

Op deze manier leren kinderen al doende te luisteren 
naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder 
mens is verantwoordelijk voor zichzelf, de relaDe met 
de ander en zijn omgeving.  

3.4.OpvaZngen van Luc Stevens 

 

 

Professor en orthopedagoog Luc Stevens (1941) staat 
bekend om zijn onderzoek en opvalngen over adap-
Def onderwijs. AdapDef onderwijs is passend onder-
wijs. Dat betekent: voor ieder kind de mogelijkheid 
creëren om op eigen manier en tempo kennis op te 
doen.  

Volgens Stevens zijn er drie basisbehoe]en: 

• RelaDe (“Ik hoor erbij”) 

• CompetenDe (“Ik kan het”) 

• Autonomie (“Ik kan het zelf”)  

Als er voldoende is voldaan aan die behoe]en, is er 
welbevinden, moDvaDe, inzet en zin in leren. 

AdapDef onderwijs past geheel in de onderwijsvisie 
van onze school. Ons moSo is niet voor niets: “Voor 
ieder kind de juiste koers”. De wijze waarop er met 
de kinderen omgegaan wordt is van uitzonderlijk 
belang voor een succesvolle basisschoolperiode. Dit 
succes wordt behaald als de school erin slaagt “alles 
uit het kind te halen wat erin zit”. En zodanig dat ie-
der kind met plezier naar school gaat. De volgende 
punten vormen de basis van onze adapDeve onder-
wijsvisie:  

RelaDe  
Kinderen die opgroeien in een veilige, liefdevolle om-
geving en die zich door anderen aanvaard en geres-
pecteerd voelen, kunnen zich met alle overgave rich-
ten op hun ontwikkeling. Onze school biedt zo’n veilig 
klimaat.  

CompetenDe  
Kinderen die vertrouwen hebben in hun eigen moge-
lijkheden krijgen zelfvertrouwen en voelen zich pret-
Dg. Wij doen er alles aan om zulke succeservaringen te 
creëren. Dat zijn prelge ervaringen voor een kind: te 
weten dat je iets kunt.  

Autonomie 
Kinderen willen dingen zelf doen, zonder hulp of on-
dersteuning van volwassenen. Ze hebben een drang 
naar zelfstandigheid. Ervaren dat je mag kiezen en 
zelf beslissingen mag nemen moDveert. Ons onder-
wijs biedt mogelijkheden tot kiezen en zelfstandig-
heid. Het uitgangspunt daarbij is dat kinderen zelf-
standig worden en verantwoordelijkheid leren dra-
gen. Het is voor ons belangrijk dat kinderen zichzelf 
kunnen ontwikkelen en dat zij in dat proces kunnen 
rekenen op de steun van de leerkracht.  

 9



3.5.Kanjertraining  

 

De Kanjertraining is een krachDge lessenserie die 
zich richt op de sociaal-emoDonele ontwikkeling van 
kinderen. Door in alle klassen op eenzelfde manier te 
werken met de Kanjertraining, leren kinderen kriDsch 
te kijken naar hun eigen gedrag en het gedrag van 
anderen. Ook leren kinderen dat zij hun gedrag kun-
nen veranderen wanneer dat nodig is. Ze leren om te 
gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, 
te luisteren naar anderen en conflicten op een goede 
manier op te lossen. Het belangrijkste doel van deze 
training is dat een kind posiDef over zichzelf en de 
ander leert denken. Onze school gebruikt de Kanjer-
training sinds schooljaar 2011/2012. 

Basisafspraken 
De basisafspraken, die conDnu centraal staan, zijn:  
• We vertrouwen elkaar 
• We helpen elkaar 
• Niemand speelt de baas 
• Niemand doet zielig  
• We lachen elkaar niet uit 

Vier Typetjes  
De Kanjermethode werkt met vier typetjes:  
• De Djger (de kanjer)  
• De aap (uitslover)  
• Het konijn (de sDlle of bange)  
• De pestvogel 

PeSen  
De verschillende typetjes worden gevisualiseerd door 
gekleurde petjes:  
• Je kunt je vervelend, pesterig en bazig gedragen. 

Dit benoemen we door te zeggen dat je een 
zwarte pet op hebt.  

• Je kunt je ook heel “grappig” gedragen en zorgen 
dat je constant de lachers op je hand hebt. Dit 
benoemen we door te zeggen dat je een rode 
pet op hebt.  

• Kinderen kunnen zich ook verlegen, teruggetrok-
ken, niet asserDef, soms wat “zielig” gedragen. 
Dan zeggen we dat je een gele pet op hebt.  

• Ook kun je je asserDef, stevig gedragen. Dan heb 
je een wi]e pet op.  

Met de peSen willen we geen kader geven voor al 
het gedrag van kinderen. Je bént geen petje; je doét 
op dit moment zo. Met een vraag als “Zou je alsje-
blie] je wiSe pet willen opdoen?”, geef je kinderen 
de mogelijkheid voor ander gedrag te kiezen. In de 
Kanjertraining helpen we kinderen andere gedragsva-
rianten te ontdekken, uit te proberen, er mee te spe-
len.  

3.6.21e eeuwse vaardigheden en een 
nieuwe visie op onderwijs 

 

We leven in een snel veranderende maatschappij. 
Om goed te kunnen funcDoneren in de toekomsDge 
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samenleving, hebben kinderen bepaalde generieke 
vaardigheden nodig. Die worden 21e-eeuwse vaar-
digheden genoemd. In de ateelding hierboven ziet u 
hiervan een aantal voorbeelden. 

Onze school wil leerlingen een samenhangend geheel 
van deze 21e-eeuwse vaardigheden meegeven. We 
onderschrijven het belang van een kennissamenle-
ving en gaan ervan uit dat kennis alDjd en overal 
voorhanden is. In een kennissamenleving gaat het 
ook om kenniscreaDe en kennisconstrucDe: om inno-
vaDe. Digitale middelen en media ontwikkelen zich 
steeds verder. Hierdoor vervagen globale grenzen en 
krijgen met elkaar communiceren en kennisdelen een 
steeds centralere rol in onze samenleving. We beste-
den daarom gericht aandacht aan:  
• Samenwerking en communicaDe  
• KennisconstrucDe  
• ICT-gebruik  
• Probleemoplossend denken en creaDviteit 
• PlanmaDg werken   

Sinds 2016 werken we vanuit een nieuwe visie op 
onderwijs: Talentrijk Onderwijs voor Nu en Morgen. 
Vanuit deze visie hebben we ons onderwijs opnieuw 
vormgegeven. Zo kunnen we veel aandacht besteden 
aan de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden. 
We gebruiken hierbij ook de nieuwste inzichten op 
het gebied van gepersonaliseerd leren en digitaal 
onderwijs. Hieronder ziet u hoe wij dit in de prakDjk 
brengen.  

Gepersonaliseerd onderwijs 
Gepersonaliseerd onderwijs betekent op onze school: 
passend onderwijs voor ieder kind en leren op eigen 
leerniveau. Het sluit goed aan bij ons moSo: Voor 
ieder kind de juiste koers. We bieden gepersonali-
seerd onderwijs op verschillende leergebieden, zoals 
Rekenen & wiskunde, Begrijpend lezen, Spelling, We-
reldoriëntaDe en Muzikale vorming.  

Digitale leermiddelen 
We gebruiken digitale leermiddelen om gepersonali-
seerd leren mogelijk te maken. Zo is er voor ieder 
kind een iPad beschikbaar en werken we bij de basis-
vakken met digitaal lesmateriaal van Gynzy, Taalzee, 

Rekentuin en Muiswerk. De digitale leermiddelen 
zorgen voor een instrucDe die op het kind is aange-
past.  
Rol van de leerkracht 
De rol van de leerkracht is afwisselend leermeester 
en coach. De digitale leermiddelen nemen een deel 
van de instrucDemomenten en administraDeve taken 
van de leerkracht over. Daardoor is er meer Djd om 
leerlingen te coachen en ondersteunen. De echte 
aandacht voor ieder kind en zijn/haar ontwikkeling 
neemt daarmee toe.  

Leerateliers  
We groeperen leerlingen op een andere manier Dj-
dens de basisvakken Rekenen en Taal. De Leerateliers 
zorgen voor effecDeve instrucDemomenten.  

Leerdoelen en leerlijnen 
We werken met leerdoelen en leerlijnen. Ook heb-
ben we een ontwikkelingslijn voor zelfstandigheids-
vorming: van leren zelfstandig werken, via zelfver-
antwoordelijk werken, naar eigenaarschap van het 
eigen leerproces. 

Ontwikkelingsgesprekken 
We houden 4 tot 5 keer per jaar ontwikkelingsge-
sprekken met leerkrachten, ouders en kinderen.  

Engels 
We hebben een methode Engels voor de hele school. 
Groove.Me 

Ontwikkeling van leerkrachten 
Ook voor onze leerkrachten brengt de nieuwe manier 
van onderwijs voordelen met zich mee: 
• Het bevordert samen delen in het team: de leer-

kracht staat er minder alleen voor 
• De leerkracht kan parDciperen in leergemeen-

schappen die over de grenzen van de eigen 
school heengaan 

• De leerkracht kan zich specialiseren 
• Door professionalisering wordt de organisaDe als 

geheel sterker 
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4.Schoolorganisa-
tie

4.1.Groepsindeling 
De groepsindeling komt tot stand door kinderen van 
dezelfde lee]ijdsgroep(en) bij elkaar te plaatsen in 
(combinaDe)groepen. Verder zijn het aantal leerlin-
gen, het leerniveau, de onderwijskundige moDeven, 
de ondersteuningsbehoe]e, en de samenstelling van 
de groep bepalend voor de groepsverdeling. Het aan-
tal leerlingen is aan het begin van het jaar stabiel, 
maar het aantal kinderen per jaarcohort verschilt van 
jaar tot jaar.  

Dit schooljaar hebben we de volgende groepen: 
Er zijn enkele groepen dit schooljaar: 1 t/m 8 
De groepen 1,2 en 3 bevinden zich in de middelste 
vleugel van ons schoolgebouw (zuid 1). In het achter-
ste, zuidelijke deel van het gebouw (zuid 2) bevinden 
zich twee lokalen voor de groepen 4 en 5. Daar is ook 
een ruime hal, de speelzaal en een kantoorruimte. De 
groepen 6, 7 en 8 zijn gehuisvest in de noordelijke 
vleugel van het gebouw. 

De groepen 1, 2 en 3 werken nauw met elkaar samen 
op het gebied van thema’s, speel- en werkmomenten 
en onderwijsinhoudelijke invulling. Ook de midden- 
en bovenbouwgroepen (groep 4 t/m 8) werken 
steeds intensiever inhoudelijk met elkaar samen. In 
alle groepen delen we groepjes kinderen regelmaDg 
in op basis van hun instrucDebehoe]e.  

Op deelmomenten werken we leerjaaroversDjgend 
en groepsoversDjgend. Zo kunnen leerkrachten per-
soonlijke aandacht bieden aan (groepjes) leerlingen. 
In de middagen komen vooral de wereldoriënteren-
de, culturele- en creaDeve vakgebieden aan bod, 
waarbij ook groepsoversDjgend gewerkt kan worden.   

4.2.Leerkrachten per 1 augustus 2022 Met ondersteuning van juf Marlies op alle dagen 

Groep 1

Maandag Juf Jorine

Dinsdag Juf Heleen

Woensdag Juf Jorine

Donderdag Juf Celine

Vrijdag Juf Marlies en juf Jorine

Groep 2

Maandag Juf Celine

Dinsdag Juf Celine

Woensdag Juf Tessa 

Donderdag Juf Tessa 

Vrijdag Juf Tessa

Groep 3:

Maandag Juf Mariska

Dinsdag Juf Mariska

Woensdag Juf Madelon

Donderdag Juf Mariska

Vrijdag Juf Mariska

Groep 4/5

Maandag Juf Madelon

Dinsdag Juf Liz

Woensdag Juf Liz

Donderdag Juf Liz

Vrijdag  Juf Liz
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Incidenteel zal een andere leerkracht de groep waar-
nemen. In de loop van het schooljaar kunnen er zich 
wijzigingen voordoen in de groepssamenstelling. De 
groepsverdeling voor een nieuw schooljaar wordt in 
principe in de op één na laatste week bekend ge-
maakt.  

4.3.School9jden 
De wet primair onderwijs (W.P.O.) schrij] voor dat de 
lesDjd over een periode van acht jaren minimaal  

7520 uur bedraagt. De eerste vier schooljaren is het 
aantal lesuren minimaal 3760 uur en voor de groe-
pen 3 t/m 8 geldt dat er niet meer dan zeven vier-
daagse schoolweken zijn. Het gemiddelde aantal uren 
onderwijs per groep in het schooljaar 2022-2023 is 

940 uur. Het totale aantal uren over acht schooljaren, 
bij gelijkblijvende schoolorganisaDe in de komende  
jaren, bedraagt daarmee voor alle groepen 7520 
uren.  
Wij hanteren we een vijf-gelijke-dagen-conDnuroos-
ter.  
De schoolDjden zijn: 

4.4.In- en uitgaan van school.   

De kinderen komen binnen via de hoofdentree Cele-
besstraat. De school gaat om 8.20 uur open 
De kinderen van de groepen 1 , 2  en 3 mogen 1 x er 
week op een vaste dag door hun ouders naar de klas 
gebracht worden Bij het uitgaan van de school wach-
ten de ouders, buiten op de kinderen. De kleuterjuf-
fen en de juf van groep 3 kijken samen met het kind 
of papa of mama (of een verzorger) er is en dragen 
de kinderen over.  

4.5.Toezicht 
De kinderen worden niet eerder dan 10 minuten voor 
schoolDjd op het schoolplein verwacht. Als kinderen 
eerder op school zijn is er geen pleinwacht en vallen 
zij niet onder de verantwoording van de school. Van-
af 10 minuten voor aanvang van de school is er toe-
zicht. 

4.6.Regels en afspraken 
Wij vinden het belangrijk dat de school een plezieri-
ge, rusDge en veilige plek is, waar kinderen graag 
naar toe gaan. Een school waarin kinderen gesDmu-
leerd worden in hun ontwikkeling. Waar een klimaat 
is van rust en veiligheid en waar kinderen elkaar res-
pecteren en waarderen zoals ze zijn. Een samenleving 
in het klein, waarin kinderen een grote mate van vrij-
heid en zelfstandigheid kunnen verwerven en hier-

Groep 6

Maandag Juf Emma

Dinsdag Juf Emma

Woensdag Juf Emma

Donderdag Juf Emma

Vrijdag Juf Emma

Groep 7

Maandag Juf Marije

Dinsdag Juf Marije

Woensdag Meester Ralph

Donderdag Juf Marije

Vrijdag Juf Marije

Groep 8

Maandag Juf Nicole

Dinsdag Juf Nicole

Woensdag Juf Nicole

Donderdag Meester Ralph

Vrijdag Juf Nicole

Begin9jd Eind9jd

Maandag 8:30 14:15

Dinsdag 8:30 14:15

Woensdag 8:30 14:15

Donderdag 8:30 14:15

Vrijdag 8:30 14:15
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mee om leren gaan. Om deze doelen te bereiken is 
het belangrijk dat er regels en afspraken zijn. Regels 
die de nodige duidelijkheid, structuur en houvast 
bieden en voldoende ruimte geven om te ontplooien. 
De regels en afspraken worden indien nodig aange-
past en bijgesteld. De nieuwste versie van de regels 
en afspraken is op school in te zien.  

4.7.Vakan9e 

4.8.Studiedagen 2022-2023 
In verband met studiedagen, cursussen en vergade-
ringen van de leerkrachten zijn de volgende midda-
gen extra vrij:  
• Donderdag en vrijdag 22 en 23 september  
• Maandag 31 oktober 
• Dinsdag 8 november 
• Vrijdag 23 december begint om 12.00 uur de 

kerstvakanDe  
2023: 
• Donderdag: 9 maart vanaf 12.00 uur  
• Vrijdag 17 maart 
• Dinsdag: 23 mei vanaf 12.00 uur  
• Vrijdag 21 juli begint om 12.00 uur de zomerva-

kanDe 

4.9.Laatste schooldag 
Op vrijdag 21 juli is er vanaf 11.00 uur een slotvie-
ring op het schoolplein. Tijdens deze tradi<onele 
viering nemen wij afscheid van de kinderen van 
groep 8 en luiden we de zomervakan<e in.  

4.10.Tropenrooster 
Bij langdurig warm zomerweer (boven 25°C) gaat de 
school over op een zogenaamd tropenrooster. De 
school begint iedere dag om 8:00 uur en eindigt om 
14:00 uur. De woensdag en de vrijdag eindigen om 
12:30 uur. Evenals voor het conDnurooster geldt dat 
de lesDjdomvang per week minimaal gelijk is aan de 
reguliere lesDjdomvang.  

4.11.Ziekte 
Is uw kind ziek? Geef dit zo spoedig mogelijk aan de 
leerkracht door. Dit kan schri]elijk of telefonisch. Bij 
een telefonische melding verzoeken wij u dit vóór 
aanvang van de lessen door te geven aan de tele-
foonwacht op school of in te spreken op de voice-
mail. Het telefoonnummer is 0223-613864. Ook kunt 
u in SchOuderCom een afwezigheidsmelding doen. 
Indien er geen melding is geweest nemen wij voor 
10:30 uur contact met de ouders op.  

4.12   Lesuitval 
Wij doen al het mogelijke om lesuitval (onder meer 
door ziekte en/of afwezigheid van leerkrachten) te 
voorkomen. We hanteren hierbij het volgende beleid: 
• Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten wordt 

gezocht naar vervangers 
• Als er geen vervangers zijn wordt geprobeerd om 

(in overleg met het team) intern een oplossing te 
vinden door omzelng van taken binnen het 
team en door uitbreiding van de lestaak van 
parlme personeel 

• Wanneer bovenstaande opDes niet succesvol 
zijn, wordt de mogelijkheid van opsplitsing van 
een groep over andere groepen bekeken. Dit 
gaat met een vaste verdeling naar de andere 
groepen. 

• Na kennisgeving aan de ouders worden door de 
school andere maatregelen genomen die tot een 
oplossing kunnen leiden 

Van t/m

HerfstvakanDe 15-10-2022 23-10-2022

KerstvakanDe 24-12-2022 08-01-2023

VoorjaarsvakanDe 25-02-2022 05-03-2023

Goede vrijdag & 
PaasvakanDe

07-04-2023 10-04-2023

MeivakanDe  
(incl. Koningsdag)

24-04-2023 07-05-2023

Hemelvaart 18-05-2023 21-05-2023

PinkstervakanDe 29-05-2023 29-05-2023

ZomervakanDe 22-07-2023 03-09-2023
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• Indien het echt niet anders kan wordt de ouders 
gevraagd de kinderen thuis te laten 

• Er worden alleen kinderen naar huis gestuurd als 
de opvang thuis geregeld is 

• Als er geen opvang thuis is zorgt de school voor 
noodopvang 

• Vervanging van ziekte door de directeur is 
slechts beperkt mogelijk. Dit om een goede 
voortgang van de organisaDe te kunnen waar-
borgen 

4.12.Verlof 
Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichDg. Dit betekent 
dat de wet op de leerplicht van toepassing is. De wet 
schrij] voor dat er alleen bij grote uitzondering verlof 
mogelijk is. De wet kent drie mogelijkheden om vrij-
stelling aan te vragen van schoolbezoek: vakanDever-
lof, gewichDge omstandigheden, of godsdienstver-
plichDngen.  

VakanDeverlof 
De leerplichtwet gaat er van uit dat het voor ieder-
een mogelijk is om in de reguliere schoolvakanDes 
een aaneensluitende periode van twee weken met 
vakanDe te gaan. Hiertoe wordt ook de zomervakan-
De gerekend. Met andere woorden: een verzoek om 
vakanDeverlof kan niet worden gehonoreerd als het 
om een tweede vakanDe gaat naast de hoofdvakanDe 
in de zomerperiode. 
 
Verlof kan uitsluitend worden aangevraagd indien het 
voor één van de ouders slechts mogelijk is, vanwege 
het beroep, buiten de schoolvakanDes op vakanDe te 
gaan en een werkgeversverklaring wordt overlegd 
waaruit blijkt dat geen verlof Djdens de officiële 
schoolvakanDes mogelijk is (dus ook zomervakanDe). 
Dit vakanDeverlof kan slechts één keer per schooljaar 
worden verleend voor ten hoogste Den dagen. De 
aangevraagde periode mag niet vallen in de eerste 
twee weken van het schooljaar. Een verzoek om va-
kanDeverlof dient u uiterlijk 8 weken voorafgaand 
aan het verlof bij de directeur van de school voor te 
leggen. 

Verlof wegens gewichDge omstandigheden 
GewichDge omstandigheden zijn bijvoorbeeld verhui-
zing, huwelijk, huwelijks- of ambtsjubileum, ernsDge 
ziekte of overlijden in de familie. Het verlofverzoek 
moet vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de 
reden schri]elijk worden ingediend bij de directeur 
van de school.  

GodsdiensDge verplichDngen 
Een verzoek om extra verlof in geval van godsdiensD-
ge of levensbeschouwelijke verplichDngen dient 
vooraf tenminste 2 dagen voor de verhindering 
schri]elijk te worden ingediend bij de directeur van 
de school.  

Schri]elijk aanvragen 
Elk verlof dient schri]elijk te worden aangevraagd bij 
de directeur. Dat kan via het digitale formulier in 
SchouderCom. Aanvraagformulieren zijn ook op 
school te verkrijgen. U krijgt een terugkoppeling van 
de directeur of het verlof toegekend is. 
Per schooljaar mogen in bovengenoemde gevallen 
maximaal 10 dagen extra verlof worden gegeven, dit 
ter beoordeling van de directeur, op basis van de 
bestaande wetgeving. Indien het verlof meer dan 10 
dagen betre], dient dit te worden aangevraagd bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Den Helder. 
De eerste twee weken van het schooljaar kan geen 
verlof gegeven worden.  

Beroep 
Als naar uw mening het gevraagde verlof ten onrech-
te wordt geweigerd, kunt u hiertegen in beroep gaan. 
De directeur kan u hierover informeren.  

Zelfde regels en aanvraagformulieren 
Bovenstaande regeling geldt voor alle scholen voor 
basis- en voortgezet onderwijs in de regio.  

Voorkomen van schoolverzuim 
Om schoolverzuim te voorkomen hee] de school een 
duidelijke verlofregeling. Indien een kind zonder af-
meldbericht niet op school is, belt de school vóór 
10:30 uur de ouders. Elk verzuim, zonder toestem-
ming van de directeur, is ongeoorloofd en wordt ge-
meld bij de leerplichtambtenaar.  
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4.13.Overblijven 
In verband met de situaDe rondom COVID-19 hante-
ren we momenteel een vijf-gelijke-dagen-conDnu-
rooster. Dit rooster vindt u terug in paragraaf 4.3. 
Binnen dit conDnurooster blijven alle kinderen tussen 
de middag op school.  

4.14.Bewegingsonderwijs 
Kleuters 
De lessen bewegingsonderwijs voor de kleutergroe-
pen vinden plaats in het kleuterspeellokaal.Er komt 
dan een vakdocent van Sportservice die 1 dag in de 
week gym gee] aan de kleuters op donderdag.De 
overige bewegingslessen worden gegeven door de 
groepsleerkrachten. Wij vragen u aan het begin van 
het jaar gymnasDekschoenen met een stroeve zool 
en kliSenband of elasDek, een T-shirt en een gym-
broekje (voorzien van naam) mee naar school te ge-
ven. Deze kleding blij] op school. Daarom is het pret-
Dg als de kleding bewaard kan worden in een gym-
nasDekzakje van stof. Vóór elke vakanDe wordt de 
kleding mee naar huis gegeven om te passen en te 
wassen.  

Groep 3 t/m 8 
De groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 hebben twee keer per 
week bewegingsonderwijs op vrijdagochtend en op 
één van de andere dagen in de gymnasDekzaal aan 
de Lombokstraat. De lessen op vrijdag worden gege-
ven door de gymleerkracht van Sportservice. De an-
dere les wordt gegeven door de leerkracht. We ver-
wachten dat de kinderen meedoen aan de gymlessen 
in gymnasDekkleding en deugdelijke gymschoenen.  

Hygiëne en veiligheid 
In het belang van een goede lichaamshygiëne is het 
van belang dat de kinderen in speciaal daarvoor be-
stemde (gymnasDek)kleding gymmen. Het dragen 
van gymnasDekschoenen is verplicht. Het dragen van 
de dagelijkse kleding Djdens de gymnasDeklessen is 
niet toegestaan. Kinderen die niet aan de lessen be-
wegingsonderwijs kunnen deelnemen, dienen een 
brie~e mee te nemen dat door de ouders is onderte-
kend. De gymkleding wordt voor elke vakanDe mee 
naar huis gegeven om te passen en te wassen. 

Bewegingsconsulent Sportservice Den Helder 
Op het gebied van bewegingsonderwijs onderschei-
den wij ons van andere scholen. Wij hebben een sa-
menwerkingsverband met de sDchDng Sportservice 
Den Helder. Dit bureau richt zich speciaal op de 
sportsDmulering in het algemeen en het bevorderen 
van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in het 
bijzonder. Op onze school zijn twee consulenten van 
de sDchDng Sportservice werkzaam. Daarnaast krij-
gen de leerlingen vanaf groep 4 een spelles van juf 
Marije de Winter. 

De gym9jden zijn:   

Kleutergym is in het speellokaal en wordt door de 
eigen juf gegeven 

Vrijdag is er een vakdocent van Team Sportservice 

4.15. Huiswerk 
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen geleidelijk huis-
werk mee. De huiswerkopdrachten worden in de 
groepen 6, 7 en 8 uitgebreid. Het meegeven van 
huiswerk hee] als doel dat kinderen de leerstof beter 

Dinsdag

12.00 uur groep 6

12.45 uur Groep 7

13.30 uur Groep 8

Donderdag

12:00 uur Groep 3

13:00 uur Groep 4/5

Vrijdag

08:45 uur Groep 3 Juf Mariska

09:30 uur Groep 4- 5 Juf Liz

10:15 uur Groep 6 Juf Emma

11:00 uur Groep 7 Juf Marije

11:45 uur Groep 8 Juf Nicole
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onthouden en begrijpen, doordat ze hun kennis en 
vaardigheden verfijnen en uitbreiden. Daarnaast be-
vordert het de verwerking van informaDe, het leert 
kinderen kriDsch nadenken over dat waar ze mee 
bezig zijn, het is een goede voorbereiding op komen-
de lessen en het bevordert het zelfstandig werken.  
De bedoeling van het geven van huiswerk is:  
• Kinderen vertrouwd maken met het krijgen van 

huiswerk 
• Oefenen of herhalen van wat geleerd is in de klas 
• Voorbereiden op komende lessen 
• Extensie: het toepassen en gebruiken van wat 

geleerd is in een nieuwe situaDe 
• Integreren van vaardigheden en concepten, dat 

vooral gebruikt wordt voor werkstukken en pro-
jecten 

• Een brug slaan tussen leren op school en thuis 
• Leren omgaan met het zelfstandig indelen en 

uitvoeren van een (huiswerk)taak 
• Gedegen voorbereiding op het voortgezet on-

derwijs 

4.16.Ondersteuning op maat 
Ons moSo is: Voor ieder kind de juiste koers. Op ba-
sis van dit moSo geven wij op onze school vorm aan 
de ondersteuning op maat: de zogenaamde basison-
der-steuning. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen 
steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen de 
aandacht en zorg die zij nodig hebben. 

Volgsystemen en toetsen 
Onze school werkt met de volgende volgsystemen: 
• Onderbouwd kleutervolgsysteem 
• KANVAS: een volgsysteem gericht op het sociale 

funcDoneren, behorend bij de Kanjertraining 
• IEP-leerlingvolgsysteem: vakinhoudelijke toetsen 

op deelgebieden (groep 3 t/m 8) 

Binnen deze systemen gebruiken we de volgende 
toetsen:  
• Centrale eindtoets Route 8 voor groep 8 
• IEP Rekenen voor groep 3 t/m 8 
• IEP lezen voor groep 3 t/m 8  
• IEP taalverzorging voor groep 3 t/m 8 
• (IEP hart en handen) 
• (IEP technisch lezen voor groep 3 t/m 8) 

• (IEP schrijven voor groep 3 t/m 8) 
• CITO DMT voor leerlingen met mogelijk dyslexie  
• NIO- toets voor groep 7 en 8 
• KANVAS voor groep 1 t/m 8  
Wat tussen haakjes staat is onderdeel van het invoe-
ringstraject van IEP. Deze voeren we stapsgewijs in. 

Toetsweken 
Ieder jaar plannen wij in januari en in juni twee 
toetsweken. In deze weken wordt in alle groepen een 
deel van de bovenstaande toetsen afgenomen. Dit 
schooljaar doen wij dit ook met IEP. Uiteindelijk is IEP  
een instrument dat wij in gaan zeSen op het moment 
dat leerlingen de volgende stap in zijn of haar ont-
wikkeling gemaakt lijkt te hebben. 
Vanuit de overzichten bepaalt de leerkracht welke 
reguliere en/of extra ondersteuningsbehoe]en een 
kind of groep nodig hee]. Deze overzichten worden 
Djdens de groepsbespreking besproken met de on-
dersteuningscoördinator. De ondersteuningscoördi-
nator stelt de direcDe op de hoogte over de stand 
van zaken.  
In een (didacDsch) groepsoverzicht noteert de leer-
kracht per vakgebied voor elk kind waar de sterke en 
minder sterke punten liggen, wat het kind dus nodig 
hee] (onderwijsbehoe]en) en aan welke doelen het 
komende half jaar wordt gewerkt.  

Ondersteuningsbehoe]e, -niveau en -route  
Naar aanleiding van het in kaart brengen van de on-
dersteuningsbehoe]e van de leerling wordt het on-
dersteuningsniveau bepaald. Zie paragraaf Onder-
steuningsroute binnen de school.  

Passend onderwijs 
Sinds 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs formeel 
een feit. Passend onderwijs zorgt er voor dat drie 
vormen van primair onderwijs, (regulier basisonder-
wijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) 
in één wet een plek hebben gekregen. Passend On-
derwijs wil er ook voor zorgen dat op alle drie ni-
veaus een zo hoog mogelijke onderwijskwaliteit 
wordt gerealiseerd. 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 thuis en nabij mogelijk onderwijs laten vol-
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gen. Dat is voor een belangrijk gedeelte al gereali-
seerd én er zijn grenzen aan. 

Zorgplicht 
Passend onderwijs gee] schoolbesturen zorgplicht. 
Zorgplicht betekent dat de school waar u uw kind 
aanmeldt of waar uw kind staat ingeschreven te allen 
Djde moet zorgen voor een passende onderwijsplek.  

Dat kan een plek zijn op de eigen school met extra 
ondersteuning, op een andere reguliere school in de 
buurt waar beter tegemoetgekomen kan worden aan 
de onderwijsbehoe]en van uw kind, of een plek op  

een speciale (basis)school. De school is er verant-
woordelijk voor om, samen met u, voor een geschik-
te plek te zorgen: zorgplicht bij passend onderwijs. 
Scholen maken daartoe deel uit van een samenwer-
kingsverband en organiseren zich in scholengroepen. 
Ze maken onderling afspraken over hoe ervoor te 
zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat past, 
uitdaagt en ontwikkelt.  

Nieuwe structuren 
Sinds 1 augustus 2014 wordt er niet meer gewerkt 
met het landelijke systeem van indicaDestelling en 
zogenoemde rugzakjes. Het samenwerkingsverband 
neemt dit over. Dat is vanaf nu de regisseur van alle 
vormen van extra zorg voor leerlingen en ontvangt 
daar rechtstreeks middelen voor van de overheid. 
Onze school is samen met alle andere scholen in de 
regio lid 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 scho-
len liggen bij elkaar in de buurt en hebben de op-
dracht om in hun regio samen te zorgen voor zo pas-
send mogelijk onderwijs van hoge kwaliteit. Onze 
school is lid van scholengroep Den Helder Noord.  

Leerlingen met ondersteuningsbehoe]e 
Onze school staat open voor leerlingen met bijzonde-
re ondersteuningsbehoe]e, indicaDe en/of handicap, 
maar aanname is niet vanzelfsprekend. Aan de toela-
Dngsprocedure van leerlingen met een handicap 
wordt extra zorg besteed. Zowel de school als de ou-

ders moeten ervan overtuigd zijn dat de school de 
nodige deskundigheid in huis hee] om het kind op 
een verantwoorde wijze op te vangen. Wanneer de 
school en de ouders besluiten tot toelaDng dan wel 
aanmelding, zal er op basis van een plan van aanpak 
(opgesteld door de school), in samenspraak met de 
ouders gehandeld worden.  

Schoolondersteuningsprofiel 
Iedere school schrij] in een schoolondersteunings-
profiel (SOP) welke ondersteuning de school kan bie-
den. In dit profiel staat op welke wijze de school de 
begeleiding aan leerlingen vormgee] en welke moge-
lijkheden voor extra ondersteuning de school hee]. 
Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning 
werken wij vanuit de uitgangspunten van handelings-
gericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: als 
een kind extra ondersteuning nodig hee] wordt niet 
in de eerste plaats gekeken naar wat het kind hee], 
maar naar wat het kind nodig hee]. Bij HGW is de 
samenwerking en afstemming met ouders en andere 
deskundigen een belangrijk aandachtspunt. 

Ondersteuningsroute binnen onze school  
Met het uitvoeren van het ondersteuningsplan stre-
ven we een opDmale begeleiding na op sociaal-emo-
Doneel en cogniDef gebied, voor alle leerlingen op 
onze school. Wij hanteren als basis de ondersteu-
ningsstructuur die vanuit het Samenwerkingsverband 
Kop van Noord-Holland is opgesteld. Een schemaD-
sche weergave van deze ondersteuningsroute vindt u 
terug op de laatste pagina van deze schoolgids. 

De basisondersteuning (Niveau 1 en Niveau 2) zijn 
het domein van de groepsleerkracht. In voorkomen-
de situaDes kan deze het hulpplantraject doorlopen. 
De extra ondersteuning (Niveau 3 en Niveau 4) beho-
ren tot het schooldomein. Er is een gemeenschappe-
lijke verantwoordelijkheid van het team. De onder-
steuningscoördinator en de groepsleerkracht zijn 
samen verantwoordelijk voor de voortgang van het 
zorgproces. Wanneer er sprake is van verwijzing naar 
een andere school, bevinden we ons op Niveau 5. 
Hieronder geven wij een beschrijving per niveau van 
ondersteuning.  
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Basisondersteuning Niveau 1:  
De dagelijkse ondersteuning binnen de groep  
De leerkracht stree] naar een opDmale ontwikkeling 
van het kind en organiseert de ondersteuning in de 
groep aan de hand van het GIP-model (Groeps- en 
Individueel gericht Pedagogisch en didacDsch hande-
len). De leerkracht maakt twee keer per jaar een di-
dacDsch groepsoverzicht (DGO) waarin, per vakge- 
bied, de onderwijsbehoe]en van de leerlingen wor-
den beschreven. 
Op het gebied van de instrumentele vaardigheden 
worden de methodische en/of door de school vast-
gestelde (kern-)doelen nagestreefd. De leerkracht 
krijgt informaDe uit de dagelijkse gang van zaken (ob-
servaDe, correcDe, methode gebonden toetsen), uit 
contacten met ouders en vanuit de LVS-gegevens. Op 
basis daarvan stelt hij/zij het onderwijs aan de groep 
bij, zowel op didacDsch als pedagogisch vlak.  
De leerkracht plant elke dag de lesstof in, gebaseerd 
op de doelen vanuit de leerlijn, voor de hele groep 
en/of subgroepen. Deze doelen worden aan het eind 
van de dag geëvalueerd en op basis hiervan worden 
vervolgacDes, met nieuwe doelen, gepland in het dag 
rooster.  

Basisondersteuning Niveau 2:  
Extra ondersteuning binnen de groep 
Wanneer sommige leerlingen een beperkte extra 
ondersteuningsbehoe]e blijken te hebben, richt de 
leerkracht het onderwijs voor deze leerlingen anders 
in. Dit gebeurt in overleg met de ondersteuningsco-
ördinator, die de leerkracht helpt via een gesprek, via 
materiaalverstrekking of anderszins. De schoolbege-
leider/orthopedagoog kan worden ingeroepen om 
via consultaDe gerichte hulp te geven. De extra vor-
men van hulp kunnen vastgelegd worden in een 
hulpplan. De verantwoordelijkheid ligt op dit niveau 
bij de leerkracht.  

Extra ondersteuning Niveau 3:  
Speciale ondersteuning binnen en/of buiten de 
groep na intern onderzoek 
Wanneer de ondersteuningsbehoe]en van een kind 
niet duidelijk zijn en/of wanneer de eerder ingezeSe 
hulp niet tot de gewenste resultaten leidde, worden 
deze leerlingen nader besproken en worden er acDes 

uitgezet. De ondersteuningscoördinator en de 
groepsleerkracht zijn samen verantwoordelijk voor 
de voortgang van het ondersteuningsproces. Er kan 
intern onderzoek volgen. Op grond hiervan wordt 
een handelingsplan opgesteld.  

Wanneer de leerkracht en de ondersteuningscoördi-
nator de onderwijsbehoe]en van een leerling niet 
voldoende in beeld krijgen en er meer experDse no-
dig is, kunnen leerlingen besproken worden in het OT 
(ondersteuningsteam). Hierbij is de aan onze school 
verbonden orthopedagoog Meike Oostermeijer van-
uit OBD Noordwest aanwezig. Ook de ouders zijn 
alDjd aanwezig. Wij zien de driehoek school-kind-
ouders namelijk als noodzakelijk om goed aan te 
kunnen sluiten bij wat een kind nodig hee]. Vooraf-
gaand aan een OT-bespreking vullen school en ou-
ders het Groeidocument in- of aan (in het geval van 
meerdere besprekingen). Na afloop worden een kort 
verslag van het overleg en de gemaakte afspraken 
vastgelegd in het Groeidocument.  

Uit het OT kan extern onderzoek volgen. Als blijkt dat 
een leerling door een beperktere capaciteit en/of 
andere belemmerende factoren geheel of gedeelte-
lijk losgekoppeld moet worden van het reguliere cur-
riculum van de groep en een eigen leerlijn moet heb-
ben, wordt er een ontwikkelingsperspecDef opge-
steld, eventueel in overleg met de orthopedagoog. 
Dit kan vanaf groep 6.  

Extra ondersteuning Niveau 4:  
Speciale ondersteuning met behulp van het samen-
werkingsverband  
Als er extra ondersteuning nodig is voor een leerling 
die de school niet alleen kan bieden, wordt er op 
basis van het Groeidocument een arrangement aan-
gevraagd bij het ondersteuningsteam (OTG) van de 
scholengroep. Ook de toelaDng tot de plusklas wordt 
bij het OTG gedaan. Voor leerlingen die gebruik ma-
ken van een arrangement wordt alDjd een OPP opge-
steld. 
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Zorg buiten de school Niveau 5:  
Verwijzing naar een andere school 
Leerlingen kunnen via de Commissie Toelaatbaarheid 
Onderwijsvoorzieningen (CTO), op basis van het 
Groeidocument, een toelaatbaarheidsverklaring krij-
gen voor scholen voor speciaal basisonderwijs, speci-
aal onderwijs of op de plusvoorziening Eureka.  

Meerkunners 
Het moSo van onze school gee] aan dat we ieder 
kind de ondersteuning bieden die nodig is. Wanneer 
een groepsleerkracht constateert dat een leerling 
meer dan gemiddeld in staat is de leerstof te verwer-
ken (toetsen/ SiDi-3) of wanneer uit onderzoek blijkt 
dat het kind meer dan gemiddeld begaafd is, maakt 
de groepsleerkracht (eventueel met hulp van de on-
dersteuningscoördinator) een handelingsplan. Dit 
plan is te vergelijken met het eerder besproken han-
delingsplan, maar kent meestal een langere loopDjd. 
Het plan gee] aan op welke gebieden de leerling 
extra of aangepaste verdiepende leerstof krijgt aan-
geboden. Doorgaans wordt de bestaande leerstof 
gecomprimeerd en krijgt de leerling extra leerstof 
aangeboden. Voor deze extra leerstof gebruiken wij 
materiaal van diverse methodes, waaronder: Vooruit, 
Slimme taal, Acadin, Nieuwsbegrip XL, RekenDjgers. 
Daarnaast hebben we kopieerbanden met materialen 
uit allerlei methoden en computerprogramma’s be-
schikbaar.  
Incidenteel komt het voor dat een leerling een groep 
overslaat. De school is in principe geen voorstander 
van het overslaan van groepen, omdat het kind vaak 
sociaal-emoDoneel nog niet toe is aan een hogere 
groep. Een oplossing kan gezocht worden in het 
overplaatsen van een leerling bij een bepaald vakge-
bied (de leerling rekent bijvoorbeeld mee met een 
hogere groep).  

Rapportage en leerlingvolgsysteem  
Intakegesprek  
Als uw kind bij ons op school komt maakt de groeps-
leerkracht een afspraak voor een intakegesprek. Bij 
dit gesprek bespreken we een entreeformulier, dat 
dient als basisformulier van ons leerlingvolgsysteem.  

Groep 1 en 2  
De ontwikkeling van de kleuters wordt bijgehouden 
aan de hand van een onderwijskundige rapportage 
uit de methode Onderbouwd. Daarnaast wordt 
d.m.v. observaDes de totaalontwikkeling van het kind 
gevolgd. Drie keer per jaar krijgen de kinderen een 
rapport mee naar huis met hun vorderingen.  

Groep 3 t/m 8  
Twee keer per jaar (januari en juni) worden bij de 
kinderen van de groepen 3 t/m 8 toetsen afgenomen, 
die een beeld geven van de ontwikkeling. De resulta-
ten worden opgeslagen in een leerlingvolgsysteem. 
Gedurende het hele schooljaar krijgt de leerkracht 
ook informaDe over het kind vanuit observaDes en 
methode gebonden toetsen. Twee keer per jaar krij-
gen de kinderen een rapport mee naar huis met hun 
vorderingen.  

Ondersteuningscoördinatoren  
De ondersteuningscoördinatoren (O.C.) coördineren 
de ondersteuning en bewaken het overzicht. De taak 
van de O.C is dan ook niet het daadwerkelijk hulp 
verlenen aan leerlingen, maar het ondersteunen van 
de leerkracht bij het geven van hulp aan leerlingen. In 
enkele situaDes kan de leerkracht advies vragen aan 
één van de ondersteuningscoördinatoren. Zij bege-
leiden de leerkracht bij de ondersteuning op school-
niveau. Extra leerhulp vindt bij voorkeur plaats onder 
schoolDjd in de groep, onder leiding van de eigen 
groepsleerkracht. In bepaalde gevallen kunnen wij de 
hulp inroepen van een onderwijsassistent, de On-
derwijsbegeleidingsdienst, het Samenwerkingsver-
band of andere externen. Dit gebeurt te allen Djde in 
overleg en met instemming van de ouders.  

4.17.Toela9ng, schorsing, verwijdering 
leerlingen 

Een schoolinformaDegids is bedoeld om openheid te 
geven over het onderwijs dat de school gee], op 
welke wijze dit gebeurt en met welke passie de bege-
leiding gegeven wordt en waarom. Het voelt dan ook 
vreemd om in deze schoolinformaDegids ook open-
heid te moeten geven over de mogelijkheid dat 
school en ouders van mening kunnen verschillen. Het 
team stree] ernaar dat ieder kind met plezier naar 
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school gaat en dat ieder zich tot het uiterste inspant 
om samen met de ouders het kind te begeleiden in 
zijn of haar individuele groei in de hoop dat school en 
ouders hierin samen optrekken. 
Over het algemeen worden de kinderen door hun 
ouders op school ingeschreven als ze 4 jaar zijn. De 
kinderen zijn dan nog niet leerplichDg. In de Leer-
plichtwet is bepaald dat kinderen met ingang van de 
maand volgend op die waarin ze vijf jaar zijn gewor-
den leerplichDg zijn. Uiterlijk op deze datum moet 
het kind door de ouders ingeschreven zijn bij een 
school. Zij zijn vrij in de keuze van de school waar hun 
kind onderwijs volgt. 
 
Als algemene basisschool is ons uitgangspunt dat de 
school algemeen toegankelijk is. De school valt onder 
het privaatrecht. Volgens deze wetsystemaDek kan 
een algemene school een kind weigeren of verwijde-
ren. Dat gebeurt echter nooit op grond van gods-
dienst of levensbeschouwelijke opvalngen. Het kan 
bijvoorbeeld wel als de integraDe van een kind met 
een handicap op school onmogelijk blijkt of als de 
ouder de grondslag van de school niet onderschrij] 
of niet de aanwijzingen van de direcDe volgt. Aan-
melding van kinderen kan worden geannuleerd als 
blijkt dat de ouders essenDële informaDe hebben 
achtergehouden, die van belang was voor de beslis-
sing van de school de aanmelding van het kind te 
honoreren. De wet schrij] voor dat als het bestuur 
(de school) een leerling wil verwijderen, eerst moet 
worden geprobeerd deze op een andere school on-
der te brengen. Als dat niet lukt, is definiDeve verwij-
dering toegestaan. Voor toelaDng, schorsing of ver-
wijdering van leerlingen gelden voor de school en het 
bestuur de weSelijke voorschri]en. Op basis hiervan 
zijn voor onze school nadere regels en procedureaf-
spraken vastgesteld.  

4.18.Onderwijsbegeleiding 
Onze school is aangesloten bij de Onderwijsbegelei-
dingsdienst Noordwest en laat zich zo nodig ook door 
andere externe deskundigen en andere instellingen 
voor ondersteuning begeleiden. Deze instellingen en 
deskundigen ondersteunen de school op allerlei ge-
bied, zoals: 
• Teamadvisering en -scholing  

• Individuele leerhulp  
• Afnemen onderzoek  
• Begeleiding ondersteuningsteam door orthope-

dagoge mevrouw Meike Oostermeijer.   
Zij is tevens de contactpersoon van de Onderwijsbe-
geleidingsdienst Noordwest op onze school. De On-
derwijsbegeleidingsdienst (OBD) is te bereiken via 
het volgende telefoonnummer: 0229-259380.  

4.19.Logopedie 
In Den Helder is in 2013 en 2014 door Logopedisch 
Centrum Noordwest een signaleringsproject uitge-
voerd. Ruim honderd leerkrachten van de scholen in 
Den Helder volgden de cursus Tijdig Signaleren. Ook 
de leerkrachten van onze school volgden de cursus 
en houden hun kennis bij door terugkomdagen te 
bezoeken. Als de leerkracht een spraak- of taalpro-
bleem bij uw kind signaleert, dan zal deze u hiervan 
in kennis stellen en eventueel doorverwijzen naar 
een prakDjk voor logopedie.  

4.20.Jeugdgezondheidszorg 
De informaDe hieronder is geschreven door de 
Jeugdgezondheidszorg: 
“Vanuit de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gaan we 
meer Zorg op maat bieden. Dus voor ieder kind de 
juiste zorg, op het juiste moment, bij de juiste profes-
sional. Met ingang van dit schooljaar biedt de JGZ alle 
5-/-6-jarigen en 10-/11-jarigen een screening aan. 
Aan de hand van deze screening, dossieronderzoek 
en signalen vanuit ouders en school wordt bepaald 
wat de vervolgacDe is. We vinden het als JGZ belang-
rijk een goede verbinding te hebben met school om-
dat kinderen het grotendeel van hun Djd daar door-
brengen. De JGZ rekent graag op een goede samen-
werking met school en ouders om deze prevenDeve 
gezondheidszorg zo goed mogelijk uit te voeren. 

De GGD is kernpartner van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin en hee] nauwe samenwerking met andere 
partners. Wilt u een extra onderzoek voor uw kind 
aanvragen, of hee] u andere vragen voor of over de 
GGD? U kunt ons bereiken op 088-01 00 555. Zie ook: 
www.ggdhn.nl.“ 
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4.21.Voor- en naschoolse opvang 
Onze school hee] een samenwerkingsovereenkomst 
met de sDchDng Kinderopvang Den Helder en met 
Kappio Kinderopvang. Door deze samenwerking is 
het mogelijk voor- en naschoolse opvang aan te bie-
den via beide organisaDes. Wij kunnen u beide op-
vangmogelijkheden van harte aanbevelen. Andere 
vormen van opvang kunnen ouders regelen bij De 
kleine Reiziger of gastouders van Berend Botje. 

SDchDng Kinderopvang Den Helder (SKDH) 
SDchDng Kinderopvang Den Helder (SKDH) verzorgt 

voor ons de voorschool-
se, naschoolse en va-
kanDeopvang. De BSO-

locaDes van SKDH bieden opvang aan kinderen van 4 
t/m 12 jaar en staan in het teken van huiselijkheid, 
veiligheid en vrijheid. Het acDviteitenaanbod is uit-
dagend en brengt kinderen spelenderwijs verder in 
hun ontwikkeling. Opvang is al mogelijk vanaf een 
tarief van € 0,40 per uur.  

Voorschoolse opvang met ontbijt  
Voorschoolse opvang is elke schooldag vanaf 07:00 
uur mogelijk. De kinderen eten een broodje en kun-
nen samen spelen. Leest uw kind graag even rusDg in 
een hoekje een boekje? Ook dat kan natuurlijk. De 
medewerkers van SKDH zorgen dat uw kind op Djd in 
de klas is.  

Naschoolse opvang 
De naschoolse opvang sluit aan op de roosters van de 
school. De kinderen die gebruik maken van de na-
schoolse opvang worden door medewerkers van 
SKDH na de les uit de klas opgehaald. Aan de hand 
van een thema wordt telkens een gezamenlijke bin-
nen- of buitenacDviteit georganiseerd. Naschoolse 
opvang is mogelijk op alle doordeweekse dagen van-
af de eindDjd van school tot 17:00 uur of tot 18:00 
uur.  

Vakan9eopvang  
In de vakanDes is de BSO op alle doordeweekse da-
gen geopend, vanaf 07:30 uur tot 18:00 uur.  

Meer informa9e  
Wilt u meer informaDe over voorschoolse, naschool-
se en/of vakanDeopvang van SKDH? Bekijk het actue-
le aanbod op www.kinderopvangdenhelder.nl, stap 
eens binnen bij de locaDes of neem contact op met 
SKDH via 0223–614202 voor een vrijblijvende offerte.  

Kappio  
De informaDe hieronder is geschreven door Kappio: 

“KDV ’t Maanvliegje is een 
verDcale groep waar kinde-
ren in de lee]ijd van 0-3 jaar 
voor dagopvang en halve 

dagopvang kunnen komen. Voor de allerjongsten 
biedt Kappio ruimte voor rust; om te slapen of te 
doezelen.  

KDV ’t Zonvliegje is een peutergroep waar kinderen 
in de lee]ijd van 2-4 jaar voor dagopvang en halve 
dagopvang kunnen komen. Voor de peuters is er alle 
gelegenheid om te rennen, te knutselen, te lezen en 
spelletjes te spelen. Onze enthousiaste leidsters bie-
den begeleiding die past bij de individuele behoe]es 
van uw kind. Samen spelen, lachen, eten, leren en 
troosten.  

PS ’t Vuurvliegje is een peuterschool waar kinderen 
van 2-4 jaar elkaar ontmoeten en de gelegenheid 
krijgen om met elkaar te spelen. De leidsters bieden 
kinderen speelmogelijkheden, ontwikkelingsmoge-
lijkheden en uitdagingen in hun talenten. Ze worden 
spelenderwijs wijzer.  
Zowel binnen ’t Vuurvliegje als het ’t Maanvliegje en 
’t Zonvliegje werken wij met Uk en Puk. Puk is een 
methode om kinderen uit te lokken in hun ontwikke-
ling, Puk is een ‘knuffel’ die voor de kinderen dage-
lijks aanwezig is en meedoet met het dagprogramma 
van de groep. Puk wordt ingezet door de pedagogisch 
medewerkers om de kinderen te sDmuleren in hun 
ontwikkeling.  

Buitenschoolse opvang (BSO) Supertof  
We bieden buitenschoolse opvang voor de Comeni-
usschool en de Julianaschool. Hierdoor zijn we open 
aansluitend op de schoolDjden van de scholen. De 
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kinderen van de Comeniusschool komen iets later 
binnen. Voor u als ouder hebben wij hiervoor een 
apart aanbod. 

Vanzelfsprekend kunt u bij ons niet alleen terecht 
voor opvang na schoolDjd, maar ook voor opvang 
voor schoolDjd en Djdens schoolvakanDes. Tijdens 
vakanDes worden er extra acDviteiten en uitstapjes 
georganiseerd, zodat de kinderen ook echt het idee 
hebben dat ze vakanDe hebben.  

 
Samenwerking met de school 
De kinderopvang, peuterschool, buitenschoolse op-
vang en school voeren gezamenlijk acDviteiten uit. Er 
is regelmaDg overleg tussen de direcDe van de 
school, de meewerkend assistent leidinggevende van 
de kinderopvang/peuterschool/naschoolse opvang 
en de clustermanager van Kappio. De directeur van 
Kappio is een warme aanhanger van een sterke sa-
menwerking met onderwijs en de voorschoolse peri-
ode en ondersteunt het werken aan een goede door-
gaande lijn van peuters naar kleuters. 
Meer informa9e 
Meer informaDe kunt u vinden via www.kappio.nl.  
Het telefoonnummer van Kappio is 0223-534797.” 
De Kleine Reiziger  
Onderstaande informaDe is geschreven door De Klei-
ne Reiziger: 

 “De Kleine Reiziger is 
een organisaDe voor 
kinderopvang in Den 
Helder en Julianadorp 

die staat voor goede kwaliteit en betrokkenheid bij 
ouder en kind. We werken vanuit een christelijke 
idenDteit. Elke dag is anders en elke dag is weer een 
kans om nieuwe dingen te leren. Bij De Kleine Reizi-
ger besteden we daar veel Djd en aandacht aan. Kin-
deren leren spelenderwijs en daar krijgen ze dan ook 
alle ruimte voor. Dat gunt u uw kind toch ook? 

De Kleine Reiziger biedt:  
• Peuteropvang op maandag t/m vrijdag van 8:30–

12:00 uur voor peuters van 2 tot 4 jaar. Ook peu-
ters met een VVE-indicaDe kunnen bij ons te-
recht.  

• Voor- en naschoolse opvang op maandag t/m 
vrijdag van 7:00-8:30 en 12:00-18:00 

• VakanDeopvang voor de BSO op maandag t/m 
vrijdag van 7:00-18:00 

Meer informa9e  
Wilt u meer informaDe over voorschoolse, naschool-
se en/of vakanDeopvang van De Kleine Reiziger? Kijk 
op www.dekleinereiziger.nl of mail naar info@deklei-
nereiziger.nl” 

Gastouders van Berend Botje  
Het telefoonnummer van Berend Botje is  
0223-621006. 

Openings9jden groepen

KDV ’t Maanvliegje 07:30 uur – 18:00 uur

KDV  ’t Zonvliegje 07:30 uur – 18:00 uur

PS ’t Vuurvliegje 08:45 uur – 11:45 uur

BSO Supertof 07:30 uur – 18:00 uur
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5.Financiën  
5.1.Vrijwillige ouderbijdrage  
De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 
2022-2023 is vastgesteld op € 75. Iedere ouder ont-
vangt vóór 1 oktober 2021 via Schoolkassa een beta-
lingsverzoek. De ouderbijdrage kunt u naar gelieve 
per jaar of in termijnen betalen. Op welke wijze u de 
bijdrage wilt voldoen, kunt u opgeven bij de eerste 
betaling in Schoolkassa.  

5.2.Excursie/schoolreis ( let op wijzi-
ging) 

Elk schooljaar gaan alle groepen op schoolreis. Het 
ene jaar blijven de groepen dichtbij huis in de eigen 
omgeving. Het andere jaar gaan de groepen een dag-
je uit buiten Den Helder met de bus, trein en/of boot 
en binnen een uur reisafstand.. Dit beleid voeren wij 
omdat de kosten van een jaarlijks schoolreisje naar 
een bestemming buiten Den Helder erg hoog zijn 
door de bus prijzen en entreeprijzen. De jongste kin-
deren blijven in de buurt van Den Helder. 

De kosten voor een schoolreis binnen Den Helder 
bedragen ongeveer €15,00 (prijspeil: schooljaar 
2020-2021). De kosten voor een schoolreis met een 
bestemming buiten Den Helder bedragen zijn vastge-
steld op ongeveer €34,00 (prijspeil: mei 2019). De 
kosten worden aan het begin van het schooljaar sa-
men met de vrijwillige ouderbijdrage in rekening ge-
bracht. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen aan deze 
acDviteit meedoen. Indien een kind niet meedoet 
aan de schoolreis is teruggave achteraf van deze kos-
ten slechts mogelijk voor het variabele deel, waar-
voor de school zelf vooraf geen kosten hee] moeten 
maken.  

5.3.Werkweek groepen 7/8  
Om het jaar gaan de groepen 7 en 8 gezamenlijk op 
natuurwerkweek naar een schiSerend landgoed ge-
legen aan de oostzijde van Apeldoorn. Op dit land-
goed staat het verblijfsgebouw met de naam: Het 
Woldhuis. De werkweek is dit schooljaar geweest van 
19 april t/m 22 april 2022. De kosten voor de werk-
week zijn ongeveer €249,00 per kind, inclusief de 
kosten voor verblijf, vervoer en educaDeve begelei-

ding door medewerkers van de sDchDng Veldwerk 
Nederland (prijspeil 2019). 

5.4.Borg iPad en risicoverzekering  
Wij maken gebruik van iPads als digitaal leermiddel 
om de individuele ontwikkeling van kinderen te on-
dersteunen en te sDmuleren. Ieder kind krijgt vanuit 
de school een iPad met digitale onderwijsso]ware. 
De ouders betalen een borg per gezin van €180,00 en 
een bedrag van €18,00 per kind (of een bedrag per 
maand) als bijdrage in het risicofonds. School en ou-
ders sluiten hiervoor een overeenkomst af. Na afloop 
van de schoolperiode van het laatste kind van het 
gezin wordt de borg terugbetaald. Hiervoor gelden 
de voorwaarden die in de overeenkomst zijn ver-
meld. 
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6.Opbrengsten.   
De opbrengsten van onderwijs worden vaak weerge-
geven in cijfers of grafieken. In dit hoofdstuk ziet u 
hiervan een aantal voorbeelden. Cijfers en grafieken 
geven alDjd maar een deel van de werkelijkheid weer. 
De individuele ontwikkeling van kinderen staat voor-
op en die is niet uitsluitend in cijfers of grafieken te 
vaSen. Het zijn de zachte krachten die een kind doen 
ontwikkelen: sociaal gevoel, het je deel weten van 
een groter geheel, empathie, flexibiliteit en creaDvi-
teit zijn belangrijke eigenschappen en doen zeker 
niet onder voor kennis en een analyDsche benade-
ring.  

Leerlingaantal 

Het nieuwe schooljaar van 2022 start de school met 
148 kinderen  

Eindtoetsscore van groep 8  

In groep 8 maken alle kinderen een eindtoets. De 
eindtoets die wij gebruiken heet ROUTE 8. 

Bron: UlDmview 

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs 

In groep 8 krijgt iedere leerling een advies voor het 
voortgezet onderwijs.  
Hieronder ziet u welk schooladvies de leerlingen van 
groep 8 kregen in juni 2022 
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Uitstroom groep 8 2022

20 leerlingen

VWO 6

HAVO/VWO 1

HAVO 2

VMBO-TL/HAVO 6

VMBO-TL 1

VMBO-KB/VMBO-TL 2

VMBO-KB 1

VMBO-BB/VMBO-KB 1

VMBO-BB 0



7.Contact ouders-
school

7.1.Contact met de groepsleerkracht 
In een aantal gevallen is direct contact tussen ouders 
en leerkracht wenselijk. Wij adviseren u een afspraak 
met de groepsleerkracht te maken. U kunt deze af-
spraak ook maken via SchOuderCom. Afspraken vin-
den over het algemeen na schoolDjd plaats. 

7.2.Contact met de direc9e  
Er kunnen zich situaDes voordoen waarbij de behoef-
te bestaat om met de direcDe van gedachten te wis-
selen. In deze gevallen kunt u via de administraDe of 
via SchOuderCom contact opnemen met de direcDe 
voor een afspraak. 

7.3.Communica9e 
Met al uw vragen en/of opmerkingen kunt u in eerste 
instanDe terecht bij de groepsleerkracht. Bij onder-
werpen die de groepsleerkracht niet kan behandelen 
verwijst de leerkracht u door naar de ondersteuning-
scoördinator of de direcDe.  

7.4.Opvragen informa9e over de school 
Het eerste contact met de school wordt vaak gelegd 
doordat ouders onderling navraag bij elkaar doen. 
Ook op de website van onze school en in deze 
schoolgids kunt u al veel informaDe vinden. Wilt u de 
sfeer op onze school proeven en de school in bedrijf 
zien? Wij nodigen iedere belangstellende ouder hier 
graag voor uit. Neem gerust contact met ons op. 

7.5.Aanmelding 
Bij de aanmelding van een kind vullen beide ouders 
een aanmeldingsformulier in. Meestal gebeurt dit op 
school. Dan vullen ouders ook een overeenkomst in 
voor de vrijwillige ouderbijdrage en een iPad-over-
eenkomst. Daarnaast maken we afspraken over het 
wennen op school, voorafgaande aan de definiDeve 
komst. Kinderen die al eerder op een andere school 
hebben gezeten kunnen na onderling overleg een 

dagje of dagdeel komen wennen in de nieuwe groep. 
Bij de overgang van een basisschool naar onze school 
hebben wij een protocol Verandering basisschool 
opgesteld.  

7.6.Wennen en intakegesprek 
De 4-jarige kinderen die nieuw op school komen mo-
gen maximaal zes dagdelen komen wennen in de 
nieuwe groep. In de regel stuurt de school vijf à zes 
weken voorafgaand aan de 4e verjaardag een herin-
nering. Een week later neemt de groepsleerkracht 
contact op om een afspraak te maken voor de wen-
dagen en voor het invullen van het entreeformulier. 
Dit formulier bespreekt u in een intakegesprek en is 
het eerste document van ons leerlingvolgsysteem. Als 
de kinderen 4 jaar zijn mogen ze definiDef naar 
school.  
Een wenperiode in de decemberperiode en in de 
laatste vier weken van het schooljaar is a�ankelijk 
van het leerlingenaantal in de kleutergroep, van wat 
goed is voor het kind en van de groepssituaDe. Moge-
lijk treffen we met ouders een andere regeling. 

7.6  Rapporfolio gesprekken 
Minimaal twee keer per jaar nodigt de leerkracht u  
en uw kind uit voor een 10-minutengesprek om over 
dit  rapporvolio te praten en over de vorderingen en 
ontwikkeling van uw kind. In de acDviteitenkalender 
(zie paragraaf 8.10) ziet u wanneer de 10-minuten-
avonden plaatsvinden. Wij willen u vragen om deze 
dagen vrij te houden in uw agenda.  

Ook dit schooljaar ontwikkelen wij ons onderwijs op 
het gebied van gepersonaliseerd leren en het voeren 
van leer- en ontwikkelgesprekken. Hiervoor zeSen we 
kleinschalige pilots op, waarbij we soms ook de hulp 
van ouders en leerlingen inroepen. Het kan dus voor-
komen dat wij u vragen om mee te werken aan een 
dergelijke pilot.  

 26



7.7. Rapporfolio 
Een rapport gee] aan hoe uw kind zich ontwikkelt. 
Alle groepen krijgen twee keer per jaar een rapport.  

Dit geldt nog niet voor de kinderen die in de loop van 
het jaar in een groep komen. In de acDviteitenkalen-
der (zie paragraaf 8.10) kunt u zien wanneer de rap-
porten worden meegegeven.  

7.8.Informa9eavond 
Aan het begin van het schooljaar houden we een 
informaDeavond. Deze wordt verzorgd door de 
groepsleerkracht. In de acDviteitenkalender (zie pa-
ragraaf 8.10) ziet u wanneer deze informaDeavond 
plaatsvindt.  

7.9.Ouderavonden 
Op een algemene ouderavond informeren wij u over 
de voortgang van de onderwijsontwikkelingen op 
onze school. Via de Flits houden we u op de hoogte 
van de precieze inhoud. Daarnaast zijn er themaD-
sche ouderavonden voor specifieke doelgroepen. Zo 
zijn er bijvoorbeeld ouderavonden over de Kanjer-
training en Rond-de-Tafel gesprek(ken). In de acDvi-
teitenkalender (zie paragraaf 8.10) ziet u wanneer wij 
de ouderavonden organiseren.  

7.10.Informele contacten en kijk- 
middagen 

Onze school plant door het jaar heen acDviteiten 
waarbij informeel of meer gestructureerd (formeel) 
contact tussen ouders en school mogelijk is. Het gaat 
hier bijvoorbeeld om de informaDeavond, de 10-mi-
nutengesprekken, de ouderavond en de zonnetjes-
avond. Daarnaast organiseren we kijkmomenten. 
Tijdens deze momenten bent u samen met uw 
kind(eren) welkom om het werk van uw kind(eren) te 
bekijken. U hebt daarnaast gelegenheid de leerkracht 
informeel te spreken. In de acDviteitenkalender (zie 
paragraaf 8.10) ziet u wanneer de kijkmiddagen ge-
pland zijn.  

7.11.Bezoek kleutergroepen 
Ouders van leerlingen van groep 1 en 2 kunnen, na 
afspraak, de kleuterafdeling een ochtend of middag 
bezoeken. Het iniDaDef hiervoor ligt bij de ouders. 

7.12.Flits, berichten en SchOuderCom 
RegelmaDg geven we een digitale 
nieuwsbrief uit met de naam Flits. 
In de Flits houden we u op de hoog-
te van de gang van zaken op school. 

De Flits publiceren we op SchOuderCom en verschijnt 
in de regel eens per twee weken, tegen het eind van 
de week. De Flits en tussenDjdse mededelingen ver-
sturen we in aparte berichten via onze digitale be-
richtenservice op SchOuderCom. Na een vakanDe 
wordt er een Kanjerflits uitgegeven met nieuws over 
de Kanjertraining binnen de school.  

7.13.Ideeënbus en brievenbus 
De school staat alDjd open voor suggesDes en ideeën. 
In de hoofdentree hangt een wiSe brievenbus. Hee] 
u post voor school? Dan kunt u die ook in de wiSe 
brievenbus doen.  

7.14.Klachtenregeling 
Onze school hee] een klachtenregeling, die ter inza-
ge op school ligt. De klachtenregeling gaat ervan uit 
dat problemen en klachten eerst uitgebreid in de 
school worden besproken en opgelost. Hiervoor 
hee] de school een interne procedure afgesproken.  

Met klachten of problemen kunt u eerst terecht bij 
de groepsleerkracht, vervolgens bij de bouwcoördi-
nator en/of de daartoe aangewezen medewerker en 
daarna de direcDe. Als er geen oplossing is gevonden 
voor de klacht zal de direcDe u wijzen op de moge-
lijkheid de klacht neer te leggen bij het schoolbestuur 
en/of de externe klachtencommissie. U kunt hierover 
meer lezen in de brochure “Een goed gesprek”, deze 
is te vinden op onze website. Klachten op het gebied 
van machtsmisbruik kunnen worden besproken met 
de vertrouwenscontactpersoon. Voor klachten van 
algemene aard kunt u contact opnemen met de di-
recteur.  
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Als er geen aanvaardbare oplossing voorhanden is, 
kan een beroep gedaan worden op de ona�ankelijke 
klachtenregeling, waarin ook de SDchDng Algemeen 
Basisonderwijs Comenius is vertegenwoordigd. 
Klachten voor deze klachtencommissie kunnen wor-
den ingediend bij de adressen die hieronder in de 
adressenlijst worden genoemd.  

7.15.Vertrouwenscontactpersoon 
machtsmisbruik  

Onze school kent een regeling machtsmisbruik, die 
voor het gehele basisonderwijs in Den Helder geldt. 
De regeling gaat ervan uit dat op iedere school een 
vertrouwenscontactpersoon aanwezig is. De ver-
trouwenscontactpersoon is er voor de eerste opvang 
en zal indien noodzakelijk direct doorverwijzen naar 
de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwensper-
soon is Heleen Baard, tevens de zorgcoördinator van 
de school. 

7.16.Contactpersoon klachten van  
algemene aard 

Voor klachten van algemene aard kunt u contact op-
nemen met de direcDe. Zij kunnen u adviseren over 
de verdere procedure.  

7.17.Func9onaris gegevensbescherming 
In mei 2018 is de AVG op Europees niveau in werking 
getreden. Met ouders, verzorgers en personeelsleden 
zijn/worden afspraken gemaakt over de privacy. De 
FuncDonaris Gegevensbescherming houdt intern 
toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving, 
de in de onderwijssector vastgestelde gedragscodes, 
het beleid van de sDchDng Algemeen Basisonderwijs 
Comenius of de verwerker met betrekking tot de 
bescherming van persoonsgegevens. De funcDonaris 
gegevensbescherming is bereikbaar via e-mail: 
funcDonarisgegevensbescherming@abscomenius.nl 

7.18.Adressen 
Jeugdgezondheidszorg (GGD) 
www.ggdhn.nl  

Email: info@ggd.nl 
Telefoon: 088-0100555  

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Kop van 
Noord-Holland  
www.swvkopvannoordholland.nl/primair-onderwijs 
Postbus 80 
1620 AB Hoorn 
Telefoon: 06-52347163 
Email: info@swvkopvannoordholland.nl  

Secretariaat externe klachtencommissie algemene 
klachten onderwijs  
Drs. F. Bijlweg 3 
1784 MC Den Helder  
Telefoon: 0223-637750  

Interne vertrouwenspersoon:  
Heleen Baard 

Externe vertrouwenspersoon machtsmisbruik  
GGD Hollands Noorden 
t.a.v. externe vertrouwenspersoon 
Postbus 9276 
1800 GG Alkmaar 
Telefoon: 088-0100550 (maandag t/m vrijdag)  

Inspec9e van het onderwijs  
www.onderwijsinspecDe.nl 
E-mail: info@owinsp.nl 
Onderwijsvragen: 0800–8051 
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8.Schoolactivitei- ten 
8.1.Kanjertraining 
De Kanjertraining is een krachDge lessenserie die zich 
richt op de sociaal-emoDonele ontwikkeling van kin- 
deren. Door in alle klassen op eenzelfde manier te 
werken met de Kanjertraining, leren kinderen kriDsch 
te kijken naar hun eigen gedrag en het gedrag van an- 
deren. Ook leren kinderen dat zij hun gedrag kunnen 
veranderen wanneer dat nodig is. Ze leren om te 
gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, 
te luis- teren naar anderen en conflicten op een goe-
de ma- nier op te lossen. Het belangrijkste doel van 
deze training is dat een kind posiDef over zichzelf en 
de ander leert denken. In hoofdstuk 3.5 leest u meer 
over deze methode. Al onze leerkrachten zijn gecerD-
ficeerd om de lessen te geven. Voor nieuwe ouders is 
er jaarlijks een informaDeve ouderavond met uitvoe-
rige uitleg. In de acDviteitenkalender (zie paragraaf 
8.10) ziet u wanneer deze ouderavond plaatsvindt. 
Ook geven we vier keer per jaar een Kanjerflits uit, 
waarin we vertellen waar we op school mee bezig 
zijn en we Dps geven om thuis mee aan de slag te 
gaan. Voor meer informaDe kunt u terecht bij de Kan-
jercoördinator: juf Heleen Baard.  

8.2.Educa9eve schoolreis 
Elk schooljaar gaan alle groepen op schoolreis. Het 
ene jaar blijven de groepen dichtbij huis in de eigen 
omgeving. Het andere jaar gaan de groepen een dag-
je uit buiten Den Helder met de bus, trein en/of boot. 
Dit schooljaar staat de schoolreis met een bestem-
ming buiten Den Helder op het programma. Meer 
informaDe over de financiën van de schoolreis vindt u 
in paragraaf 5.2. 

8.3.Werkweek 
Eens per twee jaar gaan de groepen 7 en 8 gezamen-
lijk op natuurwerkweek naar een schiSerend land-
goed gelegen aan de oostzijde van Apeldoorn. Op dit 
landgoed staat het verblijfsgebouw met de naam: 
Het Woldhuis. Deze unieke werkweek wordt verzorgd 
door medewerkers van de SDchDng Veldwerk Neder-
land in samenwerking met het begeleidingsteam van 
de school. Zij verzorgen een uitgekiend natuur- en 
milieueducaDef programma, waarbij de kinderen en 

de begeleiders zelf onderzoekswerkzaamheden ver-
richten en een bijdrage leveren aan het natuurbe-
heer in de omgeving van het landhuis. Wilt u meer 
weten over de financiën van de werkweek? Kijk dan 
in paragraaf 5.3. 

8.4.Projecten 
Dit jaar hebben we als school twee gemeenschappe-
lijke projecten.  

Kinderboekenweek & Téjater ?? 
Het thema van de Kinderboekenweek 2022 is: “Gi-ga 
-Groen”! 
De Kinderboekenweek loopt van 6 oktober t/m 17 
oktober 2021. Op donderdag 14 oktober hebben de 
leerlingen een Téjater-voorstelling en leest de Come-
nius-voorleeskampioen een stukje voor. 

Tweede schoolproject 
Het tweede schoolproject gaat over Media. 

8.5.Vieringen 
In de loop van het schooljaar besteedt de hele school 
aandacht aan een aantal (feestelijke) gebeurtenissen. 
Dit kan zowel in groeps- als in schoolverband plaats-
vinden. Hieronder vindt u daarover meer informaDe. 

Téjater 
Voorafgaand aan iedere vakanDe is 
er met alle groepen een gemeen-
schappelijke viering met de naam 

Téjater. De voorstellingen die de kinderen voor elkaar 
uitvoeren bestaan uit een mix van muziek, dans, 
drama en poëzie. 

Feestelijke opening nieuw schooljaar 
Op maandag 29 augustus 2022 om 08:30 uur openen 
we het schooljaar feestelijk. U bent daarbij van harte 
welkom. 

Sint-Maarten 
In de klassen besteden we aandacht aan dit feest. De 
kinderen maken lampions en krijgen op deze dag een  
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traktaDe mee. Via de Flits houden wij u hiervan op de 
hoogte. 

Sinterklaas 
De gehele school viert het Sinterklaasfeest.  Details 
volgen in de Flits.  

Kerst 
Wij besteden veel aandacht aan de viering van het 
kersveest. Er is een gezamenlijke kerstviering. Details 
volgen in de Flits. 

Oud en Nieuw 
Op vrijdag voor de kerstvakanDe eten we met elkaar 
oliebollen op het plein om het kalenderjaar op school 
af te sluiten. Dit is gelijk het begin van de kerstvakan-
De.  

Pasen 
Ook het paasfeest of lentefeest wordt met alle kinde-
ren gevierd op school. 

Koningsspelen 
Op de vrijdag voor de meivakanDe doen we mee aan 
de landelijk Koningsspelen met sporDeve acDviteiten 
en een ontbijt. 

Meesters- en juffendag 
De een-na-laatste donderdagochtend van het school-
jaar, is een ware feestdag. Dan vieren de meesters en 
juffen gezamenlijk hun verjaardag. Aansluitend is de 
Zonnetjes avond en de nacht van groep 8. 

Zonnetjesavond 
Aan het eind van het schooljaar nodigen we alle ou-
ders en andere belangstellenden uit voor het onze 
Zonnetjesavond. Op deze avond worden alle ouders 
die hulp hebben geboden gedurende het schooljaar, 
in het zonnetje gezet. Dat gebeurt o.a. met een Téja-
ter-voorstelling van elke groep.  

N8v8 
Aansluitend op de Zonnetjesavond brengt groep acht 
de nacht door op school. Van 20:00 uur ‘s avonds tot 
8:00 uur de volgende ochtend nemen zij op deze 
symbolische wijze afscheid van hun basisschool in het 
bijzijn van enkele leerkrachten. 

AfsluiDng schooljaar 
Op donderdagmiddag, 21 juli sluiten wij het school-
jaar om 13.40 uur feestelijk met elkaar af. Op het 
plein nemen we afscheid van de schoolverlaters en 
strijken we de schoolvlag. De vrijdag 22 juli is er geen 
school voor de kinderen. 

8.6.Schaatsen 
Eens per jaar organiseren wij in samenwerking met 
de sDchDng Sportservice een schaatsacDviteit voor 
de bovenbouw. Deze acDviteit wordt gesubsidieerd 
door de Helders ondernemers.  

8.7.Culturele ac9viteiten 
Wij vinden het van grote waarde 
dat kinderen in contact komen 
met cultuur en erfgoed. Daarom 
werken we bewust en acDef aan 
de culturele vorming van de kin-

deren. We werken nauw samen met Triade, het cen-
trum voor kunstzinnige vorming. Dit centrum levert 
programma’s en adviezen voor de kunstzinnige vor-
ming van de leerlingen. 

Wij ontwikkelen een integraal cultuurbeleid en doen 
samen met de onderwijsbegeleidingsdienst, Triade, 
musea en andere erfgoed-instellingen mee aan het 
project Erfgoed à la Carte. Op deze wijze wordt nieuw 
lesmateriaal ontwikkeld waarin het erfgoed in de 
eigen omgeving een belangrijke rol speelt. De school 
kent ook een cultuurcoördinator. 

8.8.Muziek en zang 
 
Prof. Dr. Erik Scherder:  
“Muziek maakt van alles los in je 
brein.” (Uit: Gids van NTI-NLP) 

Onze school doet mee aan een driejarig muziekcul-
tuurproject, dat deels gesubsidieerd wordt door het 
ministerie van Onderwijs. Om dit project te laten 
slagen hebben wij een langdurige overeenkomst af-
gesloten met Triade.  

Alle kinderen krijgen les in muziek en zang. Hiervoor 
maken we gebruik van de muziekmethode  
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“1,2,3  Zing” voor alle leerjaren op de basisschool. De 
muzieklessen worden deels ondersteund door digita-
le docenten en via de digitale touchscreens komen de 
mooiste en meest bijzondere muziek en musici de 
klas in. Het is mogelijk voor kinderen in de boven-
bouw om kennis te maken met een muziek instru-
ment. 

8.9.Natuuronderwijs en De Helderse 
Vallei 
In de groepen besteden we regelmaDg aandacht aan 

de natuur, de dieren en de eigen 
leefomgeving. Hiervoor gebruiken 
we de ideeën van de methode Bin-
nenste Buiten. Ook werken wij nauw 
samen met het natuureducaDecen-

trum De Helderse Vallei. Deze instelling verzorgt les-
kisten en materialen die een waardevolle bijdrage 
leveren aan ons natuuronderwijs.  

8.10.Ac@viteitenkalender.   
Gedurende het hele schooljaar ondernemen we vele 
acDviteiten. U krijgt een aparte jaarplanning toege-
stuurd waar de vakanDes en studiedagen in vermeld 
staan. 
RegelmaDg houden we u in de Flits en in de agenda 
van SchouderCom op de hoogte van andere acDvitei-
ten of wijzigingen.  

8.11.Buitenschoolse ac@viteiten 
Onze school biedt kinderen de mogelijkheid na 
schoolDjd en in de schoolvakanDes mee te doen aan 
een aantal buitenschoolse acDviteiten. We nemen 
deel aan de volgende sportacDviteiten: scholieren-
veldloop, schoolbasketbal, schoolvoetbal, school-
schaken. Voorwaarde voor deelneming aan deze ac-
Dviteiten is dat er voldoende belangstelling is bij de 
kinderen én dat er zich vanuit de ouders voldoende 
begeleiding meldt.  
Sinds schooljaar 2016-2017 nemen basisscholen die 
binnen de Linie liggen niet meer deel aan de Avond-
vierdaagse. 

We sDmuleren kinderen ook mee te doen aan bui-
tenschoolse acDviteiten die door Sportservice 

worden georganiseerd, zoals mountainbiken, street-
dance en windsurfen. En ook op andere terreinen 
doen we mee aan buitenschoolse acDviteiten, zoals 
de voorleeswedstrijd, de Kinderjury, excursies, voor-
stellingen van Triade en bezoeken aan De Helderse 
Vallei.  

8.12.Verkeersexamen 
Eens per twee jaar nemen de groepen 7 en 8 deel 
aan het verkeersexamen van VVN. Dit examen be-
staat uit een prakDsch en een theoreDsch gedeelte. 
Om met het prakDsche gedeelte mee te kunnen 
doen, dienen de kinderen de beschikking te hebben 
over een fiets die aan de weSelijke eisen voldoet.  

8.13.Oriënta@e op mens en wereld 
Onze school vindt het belangrijk dat de leerlingen in 
contact komen met verschillende levensbeschouwe-
lijke stromingen. Hierbij staat voorop dat de kinderen 
kennisnemen van verschillende denkrichDngen en 
dat zij leren hiermee respectvol om te gaan. Alle 
groepen besteden hier aandacht aan in de lessen 
OriëntaDe op mens en wereld.  

8.14. Doe de Bieb 
Wij doen mee aan Doe -de -Bieb. Dit is een school-
samenwerking met de bibliotheek. Het doel is om 
kinderen plezier in lezen te bezorgen en wegwijs te 
maken in het grote aanbod aan boeken en de digitale 
media. Wij nemen de uitgebreide module af, waar-
door er een collecDe op school is, die elk jaar “opge-
schoond” wordt. 
Elke groep hee] een klassenpas om naar de biblio-
theek te gaan, er zijn twee lesprogramma’s per 
groep, er is 1 themacollecDe per groep, er zijn drie 
Djdvakkisten op school, die zes weken op school blij-
ven, er is een collecDe vrij lezen ( 5 boeken per kind) 
en een boetepakket Nederland Leest Junior. 
Een prachDg aanbod voor alle kinderen dus! 
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9.Allerlei
9.1.Schoolbenodigdheden ??????? 
De school verscha] in principe alle gewone leermid-
delen. De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 dienen 
in het bezit te zijn van een behoorlijke schooltas (in 
verband met huiswerk). Ook een eenvoudige agenda 
is noodzakelijk om het huiswerk te noteren. Uit de 
vrijwillige ouderbijdrage (zie paragraaf 5.1) bekosD-
gen we een aantal leermiddelen die de kwaliteit van 
het te geven onderwijs verhogen. 

9.2.Speelgoed kleutergroepen 
Het is niet de bedoeling dat de kinderen eigen speel-
goed meenemen naar school. Dit geldt eveneens 
voor de groepen 3 t/m 8. De kleuters mogen uitslui-
tend speelgoed mee naar school nemen Djdens de 
speelgoedochtend. Deze wordt aangekondigd in de 
Flits.  

9.3.Schoolfotograaf 
Eens per jaar worden er individuele foto’s en groeps-
foto’s genomen. Ook kunnen broertjes en zusjes sa-
men op de foto. De datum vindt u in de AcDviteiten-
kalender.  

9.4.Niet fietsen  
Op het schoolterrein mag niet gefietst worden in 
verband met de veiligheid van de kinderen. Dit geldt 
voor kinderen en volwassenen. Kinderen die in de 
omgeving van de school wonen komen lopend naar 
school. De kinderen die op de fiets komen zeSen hun 
fietsen uitsluitend in de fietsenstalling. Op het terrein 
naar de fietsenstalling toe is het ook niet toegestaan 
om te fietsen.  

9.5.Stopverbod  
In de Bankastraat voor het schoolgebouw geldt een 
stopverbod. Het verbod is door de gemeente inge-
steld voor de veiligheid van de kinderen. Ook verzoe-
ken wij u om uw auto niet voor een uitrit te plaatsen, 
te parkeren bij oversteekplaatsen of te parkeren op 
het voetpad.  

9.6.Verantwoordelijkheid  
Voor vermiste eigendommen, beschadigde kleding-
stukken, verdwenen of beschadigde fietsen, etc. stelt 
de school zich niet verantwoordelijk. Wel is het team 
waakzaam. Wij bevelen u aan alle kledingstukken, 
tassen, gymschoenen, etc. duidelijk van naam te 
voorzien en fietsen van een gegraveerde postcode.  

9.7.Collec9eve ongevallenverzekering  
Onze school hee] voor alle leerlingen een collecDeve 
ongevallenverzekering afgesloten bij Allianz Schade-
verzekeringen NV. Schadeformulieren zijn verkrijg-
baar bij de direcDe. Deze verzekering dekt alleen de 
onkosten die voortvloeien uit lichamelijk letsel, zoals 
doktersrekeningen, etc. Van vergoeding van materië-
le schade (kleding, brillen, e.d.) kan geen sprake zijn.  

9.8.Oude kleding ??????? 
Twee keer per jaar organiseren we een inzameling 
voor oude kleding: in november en in mei. We hou-
den u in de Flits op de hoogte van de juiste ophaalpe-
riode. De opbrengst van de kledinginzameling komt 
voor een deel ten goede aan de school. Een ander 
deel wordt gebruikt voor goede doelen.  

9.9.Oud papier  
De school verzamelt oud papier. Iedere dinsdag kunt 
u uw papier in de voormalige hal van de kleuterafde-
ling zeSen. We verzoeken u het papier te bundelen.  

9.10.Kopiëren  
Het is mogelijk om op school te kopiëren tegen een 
aantrekkelijk tarief. Onze kopieermachine kan A4 en 
A3 afdrukken maken, vergroten en verkleinen, dub-
belzijdig kopiëren in zwart-wit en kleur. Voor het ma-
ken van kopieën verzoeken wij u een afspraak te ma-
ken. Voor afdrukken op gekleurd of dikker papier 
geldt een toeslag.  

9.11.Verjaardagen  
Als de kinderen jarig zijn mogen zij in de groep trak-
teren. We verzoeken u opleSend te zijn op suikers en  
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kleurstoffen. In de pauze mogen zij trakteren bij de 
overige leerkrachten. Het is niet de bedoeling dat de  

kinderen in andere groepen broertjes, zusjes, vriend-
jes en vriendinnetjes trakteren. Dit is niet leuk ten 
opzichte van andere kinderen en het stoort in de 
groep. Ook komt het voor dat kinderen andere kinde-
ren in de school of op het plein uitnodigen voor een 
feestje. Geregeld komt het voor dat dezelfde kinde-
ren gevraagd worden en anderen niet. Vandaar dat 
wij u verzoeken de uitnodigingen voor deze feestjes 
niet in of rond de school uit te delen.  

Als de kinderen 4 jaar zijn mogen ze definiDef naar 
school. Wij hebben in de school afgesproken dat deze 
leerlingen hun 4-jarige verjaardag niet op de basis-
school vieren.  

9.12.Hoofdluiscontrole  
Hoofdluis is een regelmaDg terugkerend probleem. 
Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan 
hoofdluis gemakkelijk van de een naar de ander wor-
den overgebracht. En een school is zo’n plaats. Wij 
vinden dat zowel ouders als school verantwoordelijk-
heid dragen als het gaat om de bestrijding van hoofd-
luis. Het is de verantwoordelijkheid van de school om 
voorzorgsmaatregelen te nemen waardoor de ver-
spreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt be-
perkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders 
om de kinderen te controleren op hoofdluis en zono-
dig te behandelen.  

Wij houden het hoofdluisprobleem natuurlijk graag 
onder controle. In samenwerking met een speciale 
ouderwerkgroep kiezen we voor een systemaDsche 
aanpak. De ouders die in de werkgroep ziSen krijgen 
ondersteuning vanuit de GGD en werken volgens 
instrucDe van de GGD. Iedere woensdag na een (lan-
gere) vakanDe controleert de werkgroep alle leerlin-
gen op hoofdluis. Als er hoofdluis bij een kind wordt 
geconstateerd, vertellen we dit niet aan het kind zelf, 
maar nemen we contact op met de ouders. 
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10.Schoollied

Couplet 1 
Daarboven in Noord-Holland voel ik mij alDjd thuis Bij 
zee en strand en duinen, bij wind en golfgeruis Ik 
zwerf vaak met m’n vrinden 
Langs havenkant en zee en strand 
Maar ‘t meest kun je me vinden 
In de school met de pen in de hand 
En lukt al m’n werk niet zo goed 
Zing mee, man! Een lied gee] frisse moed! 

Couplet 2 
Als kleuter kwam ik binnen, de leesplank stond al 
klaar Met één en één beginnen, maar binnen twee, 
drie jaar Lees ik de dikste boeken 
‘k Draai voor ‘n som m’n hand niet om 
‘k Leer er paddenstoelen zoeken 
En ik teken de huizen niet krom 
En lukt al m’n werk niet zo goed 
Zing mee, man! Een lied gee] frisse moed! 

Couplet 3 
Maar...wil je echt studeren, dan moet je groter zijn 
De achtste groepen leren van Tromp en van Piet Hein 
Ze kennen vreemde landen, de rente van elk kapitaal 
Ze lopen op hun handen 
Misschien wordt er wel een admiraal 
En lukt al m’n werk niet zo goed 
Zing mee, man! Een lied gee] frisse moed! 

Couplet 4 
Eens is de Djd gekomen, dat ik de school verlaat Wie 
hee] geen toekomstdromen? 
Wie weet hoe het leven gaat 
Dwaal ik langs verre wegen 
Van Hammerfest naar Boekarest 
Kom ‘k daar een schoolvriend tegen 
Nou dan raad je ons babbeltje best 
En waar we ter wereld ook zijn 
Daar schalt dan nog eens het oud refrein... 

Refrein 
Hiep hoi! Voor onze Comeniusschool 
Waar de dagen nooit lang zullen vallen 
Omdat ernst op z’n Djd wordt gewisseld met jool 
Omdat vriendschap een band is voor allen 
Houd hoog! De school die je wacht elke dag Waar je 
werkt, waar je leert voor het leven 
Wat ook sta’, wat ook val’, wat veranderen mag Nooit 
vergeet ik die rood-gele vlag 
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Bijlage: ondersteuningsroute  
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