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Beste ouders,  

De kop is er af. De sfeer in de groepen is goed, leerlingen en leerkrachten vinden al heel snel „hun 

ritme‟. Prima dus. 

 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Schoolschoonmaak: 

Wilt u het schoonmaakbriefje uiterlijk deze week inleveren? Dank u.                                 

 

Grote ouderavond / informatieavond: 7 sept. 19.30 uur.  

Deze ouderavond zullen wij voor de eerste keer samen met de leerkrachten en ouders van de 

Hemschool houden. Het algemene gedeelte – voor de pauze – samen; het meer groep / school 

specifieke deel apart. 

 

Schoolzwemwedstrijden op woensdag 2 september. 

Alle kinderen van groep 3 tot en met groep 8, die een zwemdiploma hebben, kunnen op deze 

middag meedoen aan de schoolzwemwedstrijden in het Hemmerven.  

Er wordt gezwommen per leeftijdsgroep en gesplitst in jongens en meisjes. De wedstrijden starten 

om 14.00 uur en er wordt begonnen met de jongste kinderen. Meedoen is leuk, maar kijken en 

aanmoedigen ook! 

 

De website van de school; inloggen bij een groep en / of inloggen voor foto‟s: 

Ivm de privacy van leerlingen hebben wij een inlogsysteem op onze site. Dit werkt heel goed en 

ouders / verzorgers kunnen op een zeer eenvoudige manier een wachtwoord aanvragen.  

Gegevens over de verschillende groepen vindt u onder de groep van uw kind(eren) en u kunt 

hier bij door lid te worden van de betreffende groep. 
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Nu, bij de start van het nieuwe schooljaar is het  dus belangrijk dat u zich afmeldt voor de „oude‟ 

groep en u weer aanmeldt voor de nieuwe groep zodat u wel „mee groeit‟ en „mee overgaat‟ met 

u zoon of dochter.  Onder deze nieuwsbrief vindt u het stappenplan gemaakt door onze ict 

commissie (door Idso, Jan en Evert) 

 

Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ‟t Padland in het bijzonder: 

Uitleg NIOtoets en VO ouders groep 8: 

De ouders van de leerlingen van groep 8 worden hierbij uitgenodigd voor de informatie avond over  

de NIO toets op  woensdag 16 sept. om 19.30 uur in de Wiekslag  in Wijdenes (naast de school).  

Ook zal er deze avond informatie gegeven worden over de einstoets groep 8 en het voortgezet 

onderwijs. Hierbij voor alle ouders een korte uitleg: Eind sept. worden de kinderen van groep 8 

getoetst door een medewerk(st)er van de OBD (onderwijs Begeleidings Dienst). Aan de hand van de 

bevindingen van school (het leerlingvolgsysteem met toets uitslagen, inzet etc. van de afgelopen 7 á 8 

jaar), de bevindingen van ouders, leerling en leerkracht en de uitkomsten van deze toets, zal een 

advies verwijzing voor het voortgezet onderwijs worden gemaakt. In de week voorafgaand aan de 

toets zal meester Bert de exacte datum doorgeven, dit om extra spanning bij leerlingen te voorkomen.  

 

Fysiotherapie op locatie t Padland; MRT op locatie Hemschool: 

Buiten het reguliere programma, het extra werk voor plusleerlingen en voor leerlingen met een 

ondersteuningsvraag / remedial teaching hebben we met ingang van dit school ook 

ondersteuning op motorisch gebied. 

De fysiotherapeute komt leerlingen van onze school die begeleiding nodig hebben  op school – 

locatie Padland - helpen. Hierdoor hoeven kinderen niet onnodig lang uit de les of extra belast te 

worden na schooltijd.  Op de Hemschool hebben we een bewuste keuze gemaakt om leerlingen 

via MRT te laten begeleiden door onze gymdocente juf Linda.  Twee prachtige initiatieven waar 

wij terecht trots op zijn. 

                                     

 

VNL: Het lezen iedere dag bij de start van de schooldag: 

Al vele jaren starten de kinderen in (bijna) alle groepen met het lezen in een leesboek op hun 

eigen niveau, volgens het principe van VNL. 

VNL staat voor Veel lezen, Niveau omhoog en Leesplezier.  

Afgelopen schooljaar heeft juf Inge de scholing gevolgd voor lees coördinator en zij heeft alle 

leerkrachten (opnieuw) geïnstrueerd in het werken volgens de (vernieuwde) VNL methode. Een 

unieke vorm van voortgezet technisch lezen. De intrinsieke motivatie van het kind staat centraal. 

Vanaf groep 3 verhogen leerlingen hun leesvaardigheid door veel leeskilometers te maken. Maar 

ook in de kleuterbouw wordt gestart met het „beleven‟, lezen en voorlezen van boeken. 

 



De kenmerken van VNL zijn: 

•    Een didactisch geordende schoolbibliotheek met leuke  kinderboeken 

•    De leesbeleving is gekoppeld aan het technisch leesniveau 

•    Leesplezier 

•    Iedere dag 15 / 20 minuten stillezen in de hele school  

•    Ieder kind leest op het eigen niveau 

•    Aandacht voor boekpromotie in de klas 

•    De leerkracht is actief in de rol van leescoach 

•    De  leescoördinator – juf Inge - vormt  de spil van het leesonderwijs binnen de school 

Om de leestijd zo effectief mogelijk in te zetten, ruilen de kinderen hun boeken aan het eind van de 

ochtend bij de biebmoeders. Een leerling mag dus altijd een extra boek zoeken op het moment dat 

hij / zij denkt dat het boek de volgende morgen zeker uit is. Wij zijn ook heel blij met de bieb 

moeders die hun tijd wilden verzetten. 

                                             

 

Thema‟s, mededelingen en (buitenschoolse) activiteiten voor ouders / verzorgers en leerlingen 

 

 

  

 
De aanschuiftafel dinsdag 8 september a.s. 

Voor alle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland    

KNAP LASTIG ! 
Álle kinderen zijn welkom op school. Kinderen die vlot meewerken, maar ook kinderen met storend 

gedrag. Drukke of heel teruggetrokken kinderen. Weerbare en minder weerbare kinderen. Kinderen 

met een gedragsprobleem of een gedragsstoornis. In elke klas zitten kinderen waar iets mee aan 

de hand is, zichtbaar of verborgen. Dat kan knap lastig zijn voor de kinderen en hun juf of 

meester.    Maar ja… álle kinderen zijn welkom.  

De juf is veel  te lief, ze moet eens strenger optreden. “Ze moet haar eens flink aanpakken  of “ 

waarom mag hij wel door de klas lopen, meester”.  

“Vroeger had niemand ADHD, toen had je gewoon een druk kind, nu krijg je gelijk een stempel op 

je voorhoofd, autisme of ADHD. “Die ouders moeten hun kind eens flink aanpakken” “Als ze nu 

eens gewoon gingen opvoeden!” 

“Was het maar zo simpel zal menig ouder van een kind met een dergelijke stoornis verzuchtte. 

“Neem jij „m maar eens een tijdje”. 

 

Hoe zit het eigenlijk echt met kinderen met een gedragsstoornis , wat betekent dat voor dit meisje 

of deze jongen. Voor broertjes en zusjes, de ouders en voor de juf of meester? Gaat het over als zij 

ouder worden en helpt strenger zijn? In deze bijeenkomst krijgt u voorlichting van Jolien Wagenaar 

over gedragsstoornissen.  

 

 



Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen en delen van ervaring. Met als doel om inzicht 

te krijgen in het gedrag van deze kinderen, waar deze kinderen en hun ouders tegenaan lopen in 

het leven. En nog veel meer… 

Schuif maar aan…… u bent van harte welkom! 

Wie :              Voor alle ouders en andere opvoeders  (zoals opa‟s en oma‟s, de oppas of de buuf )  

Wat :              De aanschuiftafel met het thema  „KNAP LASTIG‟ 

Waar              Doctor Nuijensstraat 74, 1617 KB Westwoud 

Wanneer:       Dinsdag 8 september a.s. inloop vanaf 8.30u . We beginnen ongeveer 8.50u. 

                          Loop gerust ook ná die tijd naar binnen.  

In samenwerking met Jolien Wagenaar, werkzaam bij MEE Noordwest-Holland 

Namens Caroline van Duuren van het VoorschoolsAdviesTeam gemeente Drechterland. 

Voor vragen:  mailen of bellen naar caroline@opvoedpakket.nl  mobiel: 0647462377 

 

Schrijf je in voor de JeugdSportPas! 

De zomervakantie is weer voorbij, een mooie gelegenheid om een nieuwe sport uit te proberen. 

Met de JeugdSportPas krijgen de leerlingen de kans om bij een vereniging vier lessen voor € 6,- uit 

te proberen zonder direct lid te worden. Door aan verschillende sportactiviteiten deel te nemen 

kunnen de kinderen direct of op een later moment een bewuste sportkeuze maken. Een goed 

moment dus om de sport te vinden die goed bij je past. De JeugdSportPas wordt in samenwerking 

met de lokale verenigingen georganiseerd door Sportservice West-Friesland. De leerlingen uit de 

groepen 2 t/m 8 uit de gemeente Medemblik en de groepen 3 t/m 8 uit de gemeenten Opmeer, 

Koggenland, Drechterland en Enkhuizen kunnen deelnemen aan een uitdagend sportaanbod.  

In week 34 worden de roosters op school uitgedeeld en kunnen ze zich vervolgens digitaal 

inschrijven vanaf 20 aug t/m 9 september via www.sportservicewestfriesland.nl. Voor meer 

informatie over het inschrijven kijk je op de voorkant van het rooster.  

  

Met vriendelijke groet, 

Linda van den Berg, Combinatiefunctionaris Drechterland 

 

Bijles: 

Op het prikbord de gegevens van een oud-leerlinge van ons die bijles geeft bij mensen thuis: 

Lianne.  

Lianne geeft bijles in alle vakken. 

 

 

                                               

 

 

 

Tot slot:  

Spreukje:  

Elke wijze uil begon als uilskuiken…… 

Namens het team, 

Ingrid v. Heezen 
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De website van OBS ’t Padland 

 

 Inleiding 

 Gebruikersnaam aanmaken 

 Aanmelden/afmelden bij een groep 

 

INLEIDING 

De website van ’t Padland is een website met een ‘traditioneel’ deel en een 

‘interactief’ deel. Voorbeeld van het ‘traditionele’ deel zijn bijvoorbeeld de pagina’s op 

de site die je vindt onder het menu ‘Over ’t Padland’ en ‘Voor Ouders’. Het 

interactieve deel is het deel waar je berichten kan plaatsen, foto’s en video’s met 

elkaar delen, evenementen aankondigen, enzovoort. In principe kan iedereen die 

een account op de website heeft gemaakt, gebruik maken van dit interactieve deel. 

Dat wil zeggen dat als je een account hebt aangemaakt, je berichten kan plaatsten, 

evenementen kan maken, foto’s kan delen enzovoort. Heb je geen account dan heb 

je beperkt toegang tot de site en kan je geen gebruik maken van het ‘interactieve’ 

deel.  

Op het interactieve deel van de website kan je ook ‘groepen’ aanmaken. Het leuke 

van die groepen is dat je je kan aanmelden bij zo’n groep. Je krijgt dan bijvoorbeeld 

een email als iemand in die groep iets (een bericht, foto’s, evenement etc) op de site 

plaatst. 

Nu hebben de leerkrachten voor hun groep op school een groep op de website 

gemaakt. En ja, dat klinkt verwarrend omdat je op school groepen hebt (waar de 

kinderen in zitten) en op de website heb je ook groepen… 

Als ouder, opa, oma of gewoon geïnteresseerde kan je je bij één of meerdere 

groepen (op de site dus) aanmelden zodat je op de hoogte blijft van wat er in die 

groep gebeurt. 

Op dit ogenblik zijn er op de site onder andere groepen voor groep 1 t/m 8, de 

MR/OR, een groep voor oud-leerlingen en een groep met de naam ‘Padland 

mededelingen’. Als je je aanmeldt voor bijvoorbeeld de groep ‘Padland 

mededelingen’, krijg je een email wanneer iemand hier iets in plaatst en mis je zo 

nooit meer een mededeling van Padland. Je kunt je uiteraard bij zoveel groepen 

aanmelden als je wilt en je kunt je aanmeldingen op elk moment wijzigen. 

 

 



 

GEBRUIKERSNAAM AANMAKEN 

Voor het gebruiken van interactieve deel van de site (volgen van groepen, maken 

van berichten, bekijken van foto albums etc) is het nodig een gebruikersnaam op de 

site te maken. Dit doe je als volgt: 

- Ga naar www.padland.nl en klik op ‘inloggen’, aan de rechterkant van het hoofdmenu. 

 

 
 

- Klik op ‘Nog geen account’ 

 
 

- Vul de velden in het onderstaande scherm in, zet een vinkje bij ‘ik heb de algemene 

voorwaarden gelezen..’ (en lees ze ook ) en vul het nummer dat je in het plaatje ziet in het 

gele blok in. Klik op ‘Volgende’ 

 

  
 

 

 

http://www.padland.nl/


- In het volgende scherm kan je een profielfoto instellen. Wil je dit niet, klik dan op de knop 

‘Overslaan’ (onder de groene balk, de tekst is moeilijk zichtbaar) 

 
 

 

- Je komt nu in het onderstaande scherm. Klik op ‘Terug naar het begin’ 

 
 

- Je ontvangt nu een mail op het opgegeven mailadres. In deze mail staat een link. Pas na het 

klikken op deze link is je gebruikersnaam geactiveerd en kun je met je gebruikersnaam en 

wachtwoord inloggen. 



 

AANMELDEN/AFMELDEN BIJ EEN GROEP  

 

Aanmelden bij een groep 
 

- Ga naar www.padland.nl en klik op ‘inloggen’, aan de rechterkant van het hoofdmenu. 

 

 Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord (heb je deze nog niet, zie dan verder bij 

‘gebruikersnaam aanmaken’) 

 

- Klik op ‘Groepen’. Je ziet dan de groepen waarvoor je je al aangemeld hebt 

 
 

- Klik op ‘alle groepen’. Je ziet nu een lijst van alle groepen op de site 

 
 

- Klik op de naam van de groep waarvoor je je wilt aanmelden 

http://www.padland.nl/


- Klik op de knop ‘Word lid van groep’ 

 
- Je bent nu aangemeld bij de groep (je bent lid van de groep) 



 

Afmelden bij een groep: 

 

- Ga naar www.padland.nl en klik op ‘inloggen’, aan de rechterkant van het hoofdmenu. 

 

 Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord (heb je deze nog niet, zie dan verder bij 

‘gebruikersnaam aanmaken’) 

 

- Klik op ‘Groepen’. Je ziet dan de groepen waarvoor je je aangemeld hebt 

 
 

- Klik op de naam van de groep waarvoor je je wilt afmelden 

- Klik op ‘Opties’ en vervolgens op ‘groep verlaten’ 

 

 

- je bent nu afgemeld van deze groep

http://www.padland.nl/


 

Instellen email berichten en notificaties 

 

Voor veel ‘gebeurtenissen’ op de site kan je instellen of je daar een email van wilt 

ontvangen of een bericht op de website (als je ingelogd bent). Je kan bijvoorbeeld 

instellen dat je een email ontvangt als in één van je groepen een bericht wordt 

geplaatst, een foto wordt gedeeld etc. 

Een email spreekt voor zich, notificaties van gebeurtenissen op de site vind je hier 

(hiervoor moet je op de site zijn ingelogd): 

 

Je stelt je email en notificatie voorkeuren als volgt in: 

- log in op de site met je gebruikersnaam en wachtwoord 

- Houd je muisaanwijzer boven het menu ‘Profiel’ zodat het submenu zichtbaar wordt 

 
- Klik op ‘Wijzig privacy’ 

- Klik op ‘Email en berichten’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Je komt nu op een scherm waarbij je per gebeurtenis kan aangeven of je daar een email 

en/of notificatie op de site van wilt ontvangen: 

 
 

Selecteer je keuzes,  klik op ‘Opslaan’ onder aan de lijst. Je voorkeuren zijn nu opgeslagen. Je 

kunt deze op elk gewenst tijdstip aanpassen. 

 


