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Augustus 2017 

 
         De scholen gaan (bijna) weer beginnen………………… 

 

di 1   wo 16  

wo 2   do 17  

do 3   vr 18  

vr 4   za 19  

za 5   zo 20  

zo 6   ma 21  

ma 7   di 22  

di 8   wo 23  

wo 9   do 24  

do 10   vr 25  

vr 11   za 26  

za 12   zo 27  

zo 13   Ma 28  

ma 14   di 29  

di 15   wo 30  

    do 31  
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Geachte ouders / verzorgers, 

 

Hierbij de jaarkalender 2017-2018 van onze school. Deze kalender vormt een bijlage bij de 

schoolgids. Er is met zorg aan deze kalender gewerkt. Helaas kunnen we niet altijd precies een jaar 

vooruit kijken. Daarom zullen we u tussentijds informeren over allerlei organisatorische en 

inhoudelijke zaken via het Padland bulletin; deze wordt één keer per twee weken gemaakt. Hierin 

vindt u dan ook eventuele wijzigingen t.o.v. de jaarkalender. De kalender is in kleur gedrukt en we 

hopen dat  de kalender een goed zichtbaar plekje zal krijgen bij u thuis. 

 

De informatie in deze kalender geldt voor dit schooljaar. Meer inhoudelijke informatie over 

bijvoorbeeld ons onderwijsaanbod is terug te vinden in ons schoolplan. Deze is vastgesteld voor 

2015 – 2019 met instemming van team, MR en onderwijsinspectie. Jaarlijkse aanpassingen, 

toevoegingen en / of uitwerkingen zijn terug te vinden in de kwaliteitsaspecten. Het schoolplan ligt 

ter inzage op school en is ook op de site www.padland.nl te vinden. 

 

De verantwoording van ons onderwijs vindt u – als ouders - terug in (de statistieken in) de 

schoolgids, na de toets periode in de Nieuwsbrief – twee keer per jaar - en in het rapport of tijdens 

de 10 minutengesprekken. Daarbij zullen de toets resultaten verantwoord worden en gebruikt 

worden voor verbetertrajecten in een jaarverslag aan inspectie, bestuur, MR / ouders en 

leerkrachten. Dit jaarverslag wordt jaarlijks gemaakt en is, na afronding en presentatie aan team 

en de MR, openbaar.   

 

We hebben niet de pretentie compleet te zijn. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze 

kalender of naar aanleiding van andere zaken, neem dan gerust even contact met ons op.  

 

specifiek voor t Padland  

Voor schooljaar 2017 – 2018 staan twee zaken op het programma waar we heel trots op zijn en 

onderscheidend in zijn: Vanaf groep 4 werken wij met SNAPPET tablets en zullen wij onderzoeken 

hoe wij ons Wereldoriëntatie onderwijs, 21ste century skills en ict vaardigheden nog meer en beter 

samen kunnen brengen. Wij zullen u hier bij de start van het schooljaar en via de site verder over 

informeren. Verder staan verdergaande  professionalisering op inhoud en scholing m.b.t. 

communicatie, zorgleerlingen, klassenmanagement en het gebruik van ( / vertalen van) 

opbrengsten en werkwijzen in de groepsplannen, handelingsplannen en in het daadwerkelijk ‘doen’ 

in de groep en met de specifieke leerling bovenaan.  

 

Punten van aanpak, verbetering en scholing zullen onder het kopje “visie op onderwijs en meer 

specifiek visie op het onderwijs op ’t Padland” in de diverse kwaliteitsdocumenten en in de 

nieuwsbrief besproken worden. 

http://www.padland.nl/
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September 2017        

                 

 
 
 Actieve betrokkenheid bij het dorpsgebeuren; wij doen mee! 

 

vr 1   za 16 Floralia 

za 2   zo 17 

Floralia 

Hemmerven dicht? 

zo 3   ma 18 

bulletin 2 

19.30 uur grote ouderavond / 

informatieavond 

ma 4 

eerste schooldag  

zwemmen start weer 

hoofdluiscontrole (?) 

bulletin 1 

startweek Kanjertraining  di 19 

 

 

di 5   wo 20 

19.30 uur voorlichting ouders 

groep 8 – locatie Wijdenes 

wo 6   do 21  

do 7   vr 22  

vr 8   za 23  

za 9   zo 24  

zo 10   ma 25  

ma 11   di 26  

di 12   wo 27 start kinderpostzegelactie 

wo 13 

zwemwedstrijden  

  do 28  

do 14 

dir. Beraad 

aanschuiftafel Westwoud – 

weerbare kinderen  vr 29  

vr 15   za 30  
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leerplicht:  

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag volgend op de maand waarin het 5 jaar wordt. 

Bijv.: een kleuter die jarig is op 5 maart, is leerplichtig m.i.v. de eerste schooldag in april. Een 

leerling die nog geen 6 jaar is, is voor 5 uur per week vrijgesteld van de verplichting tot geregeld 

schoolbezoek. De directeur kan daarnaast nog eens voor 5 uur per week ontheffing verlenen. In 

totaal dus voor 10 uur per week. Dit geldt tot aan het moment waarop het kind 6 jaar wordt. 

kennismaking 

De meeste kinderen worden ingeschreven in het schooljaar voordat zij 4 worden, en gaan vaak pas 

echt naar school op het moment dat zij 4 jaar zijn (zie schoolgids). Jongste kleuters mogen, in 

overleg met de ouders en de groepsleerkracht, al voor hun vierde verjaardag vijf keer een dagdeel 

op school komen om alvast te wennen. Hierna kan – weer in overleg - besloten worden om te 

starten met halve schooldagen of de ‘ gewone’ hele dag.  

Voor kinderen die van een andere basisschool komen, gelden als uitgangspunt voor plaatsing de 

gegevens van de andere school. We onderzoeken – indien nodig - zelf ook in welke groep het kind 

het beste past. Voor deze kinderen is het prettig om een keertje langs te komen voor de 

daadwerkelijke overstap. 

                                                                     

uitschrijving van leerlingen 

Wanneer een kind de school verlaat krijgt de vervolgschool een bericht van uitschrijving. 

Bovendien krijgt de nieuwe school van het kind het onderwijskundig rapport. Wanneer een ouder 

besluit van school te veranderen, gaan we er vanuit dat er een gesprek met de directie en de 

groepsleerkracht aan vooraf is gegaan. Binnen de gemeente Venhuizen - Hem werken we 

hieromtrent volgens een vast protocol van wederzijds informeren. 

informatieavonden  

In het begin van het schooljaar organiseren wij, samen met de scholen ’t Padland, de Roelof van 

Wienesse en de Jan Luykenschool, één informatieavond  voor de ouders van de kinderen van gr. 8. 

De avond staat gepland op woensdag 20 september en vindt plaats op de Roelof van 

Wienesseschool in Wijdenes. De avond bestaat uit twee delen: uitleg omtrent het Nio onderzoek, 

de IEP eindtoets groep 8 en voorlichting omtrent het Voortgezet Onderwijs. Op maandag 18 

september wordt er een gezamenlijke grote ouderavond / informatieavond gehouden voor alle 

ouders. De groepsleerkrachten geven u deze avond informatie over de werkwijze(n) in hun groep 

en wij willen u meer vertellen over de Kanjertraining. In de eerste nieuwsbrief van schooljaar 17-

18 hoort u hier meer over. De open maand voor nieuwe ouders wordt waarschijnlijk weer 

gehouden in de maand maart. Eventuele wijziging van eerder genoemde data delen wij u mee via 

de nieuwsbrief.  

 

rol van de ouders & rol van de school  

Op het moment dat een leerling (met ouders) besproken wordt, gaat het erom dat school en 

ouders samen tot afspraken en doelen komen. Vragen die hierbij gesteld (kunnen) worden zijn: 

 - wat zien we thuis en wat zien we op school (bij dit kind);  

 - wat gaat er goed;  

 - wat willen we (thuis / op school) verbeterd zien; 

 - hoe gaan we dit bereiken en wie hebben we daar bij nodig. (& wie doet wat) 
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  Oktober 2017 

                             
 
    Wij leren op school en buiten school 
 
 

zo 1   di 17 ondersteuningsteam 

ma 2 bulletin 3  wo 18  

di 3   do 19 directie beraad  

wo 4 start Kinderboekenweek  vr 20 afsluiting Kinderboekenweek 

do 5 dir beraad / WMKPO  za 21  

vr 6   zo 22  

za 7   ma 23 herfstvakantie 

zo 8   di 24  

ma 
9 

studiedag Padland: alle 

leerlingen vrij  wo 25  

di 10   do 26  

wo 11   vr 27  

do 12 
aanschuiftafel Padland – luister ’s 

naar me  za 28  

vr 13   zo 29  

za 14 
  ma 30 

bulletin 5 

hoofdluiscontrole 

zo 15   di 31  

ma 16 

toets week 

bulletin 4 

19.00 – 20.30 uur schoonmaak 

avond     
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het vakantierooster 2017 / 2018:   

Wij volgen zoveel mogelijk het landelijke vakantierooster,  

- Herfstvakantie  23 – 10 – 17 t/m 27 – 10 - 17   

- Kerstvakantie  25 – 12 – 17 t/m 05 – 01 - 18   

- voorjaarsvakantie 26 – 02 – 18 t/m 02 – 03 - 18  

- Pasen    02 – 04 - 18 

- Meivakantie  27 – 04 – 18 t/m 09 – 05 - 18  

- Hemelvaart  10 – 05 – 18 t/m 11 – 05 - 18    

- Pinksteren  21 – 05 – 18 t/m 22 – 05 - 18     

- Zomervakantie  23 – 07 – 18 t/m 31 – 08 – 18 

 

Studiedagen: 

- teamscholing     

communicatie    09 – 10 – 17 & 10 – 11  -17 

nav SamenWerkingsVerband 08 – 01 - 18 

 

vrije middagen:   

- Vrijdagmiddag 22 december vanaf 12.00 uur voor groep 1 t/m 8 

- Vrijdagmiddag 20 juli vanaf 12.00 uur voor groep 1 t/m 8 

 

Let op: 

- Goede vrijdag is GEEN vrije dag 

          

de schooltijden voor alle groepen:  

- 08.30 – 11.45 uur      les   

- 11.45 – 12.00 uur       lunchtijd 

- 12.00 – 12.30 uur       pauze 

- 12.30 – 14. 00 uur  les 

De 15 minuten lunchtijd wordt in dit rooster gezien als onderwijstijd, er zullen in deze tijd dus 

onderwijs gerelateerde activiteiten zoals voorlezen, school tv-kijken o.i.d. plaatsvinden. De 

lunchpauze is onder begeleiding van de eigen leerkracht in de eigen klas. 

’s Morgens gaat de deur open om 10 voor half 9. Om 5 voor half 9 gaat de eerste bel en om half 

negen de tweede bel bij de start van de lessen. 

 

schoolreizen:  

Groep 1, 2 een schoolreis naar sprookjeswonderland in mei, juni of juli. 

Groepen 3 t/m 5, gezamenlijk, een eendaagse schoolreis in mei, juni of juli. 

Groep 6 en 7, een tweedaags schoolreisje in mei of juni. 

Groep 8 een vijfdaagse schoolreis naar Texel.  

De schoolreizen worden betaald uit de ouderbijdrage. Voor het schoolreisje van groep 8 wordt een 

extra bijdrage gevraagd. De data worden via de leerkrachten bekend gemaakt. 
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November  2017                          

                        
 

    Op ’t Padland vieren we de feesten samen. 

 

wo 1   do 16 

19.00 – 20.30 

schoonmaakavond 

do 2   vr 17  

vr 3   za 18  

za 4   zo 19  

zo 5   ma 20  

ma 6 

10 minutenlijsten hangen in de 

aula  di 21 ondersteuningsteam 

di 7   wo 22 Bag2school kledinginzameling 

wo 8   do 23  

do 9 St. Maarten / lampionnen mee.  vr 24  

vr 
10 

Studiedag Padland: alle 

leerlingen vrij  za 25  

za 11   zo 26  

zo 12   ma 27 bulletin 7 

ma 13 

bulletin 6 

tien minuten gesprekken week 

ma: gezamenlijke avond  di 28  

di 14 

 

  wo 29  

wo 15 

aanschuiftafel Kerspel – maak 

werk van spelen  do 30  
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rapportage:  

Ons algemene uitgangspunt is dat ouders altijd een afspraak moeten kunnen maken met de 

leerkracht van hun kind om met elkaar van gedachten te wisselen over het ontwikkelingsproces op 

school. De leerkrachten zullen ook, indien nodig, contact opnemen met de ouders en ze uitnodigen 

voor een gesprek. 

Tweemaal per jaar, in februari en juni, krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 een rapport mee 

naar huis. Gekoppeld aan de uitgifte van het rapport kunnen de ouders (ook die van de groepen 1 

en 2) intekenen voor het zgn. 10-minutengesprek. Daarnaast zijn er in november 10 

minutengesprekken. Intekenlijsten hangen dan in de aula. 

 

informatievoorziening aan ouders over het onderwijs, de vorderingen en de school: 

Hoe onderhouden we de contacten nu in de praktijk? 

- Rapporten voor de groepen 2 t/m 8 (2x per jaar); 

- 10-minutengesprek groep 1 t/m 8  (3x per jaar); 

- Via de interne begeleider, de leerkrachten en de directie;  

- Deze jaarkalender;  

- Padland bulletin, 2x per maand; 

- Website van de school en de Facebook pagina     

- Inloop- en ouderavonden; 

De informatie aan gescheiden ouders is geregeld via een speciaal protocol. Dit protocol ligt op 

school ter inzage. 

 

extra informatie m.b.t. leerlingen, telefoonnummers en adressen:  

Ieder schooljaar zullen wij u (opnieuw) vragen de gegevens te controleren m.b.t. extra adressen, 

telefoonnummers, allergieën etc. Wij doen dit i.v.m. (mogelijke) wijzigingen en aanvullingen en 

stellen het dan ook zeer op prijs om de gegevens ieder jaar opnieuw te herhalen.  

 
ouderraad en ouderbijdrage:  

De ouderraad bestaat uit ouders. Leerkrachten wonen de vergadering bij. In de O.R. komt vooral 

de dagelijkse gang van zaken in de school aan de orde. De ouderraad bereidt de schoolreis, feesten 

en sommige (sport)activiteiten voor of helpt bij de voorbereiding. De O.R. int ook de vrijwillige 

ouderbijdrage. Op de jaarlijkse ouderraadsvergadering wordt verantwoording afgelegd over de 

besteding van de oudergelden en worden er verkiezingen gehouden volgens een van tevoren 

bekend gemaakt rooster van aftreden. De ouderraad bestaat uit (ongeveer) 7 - 9 leden. Namen en 

gegevens: zie de schoolgids en verderop in deze kalender. 

Voor het vieren van het Sinterklaasfeest en het maken van schoolreizen is ieder jaar een 

ouderbijdrage nodig. Daarnaast beheert de ouderraad een ouderfonds. Hieruit worden zaken 

bekostigd als: het geven van traktaties, prijsjes bij wedstrijden, presentjes voor zieke leerlingen, 

sportdagen, kerstviering, enz.  

De hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrage is vastgesteld op € 32,00 per kind (via automatische 

incasso) en €35,- met een acceptgiro. De komende jaren zal het bedrag stapsgewijs worden 

verhoogd naar € 35,- (en € 37.50).  Rekeningnummer schoolfonds:  NL27RABO0121207471 
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  December 2017 

 
 
      Vrolijk kerstfeest en een gelukkig 2018. 
 

vr 1   zo 17  

za 2   ma 18  

zo 3   di 19  

ma 4   wo 20  

di 5 Sinterklaas   do 21 Kerstviering 

wo 6 start: 9.30 uur  vr 22 ’s middags vrij. 

do 7 directieberaad  za 23  

vr 8   zo 24 Kerstvakantie 

za 9   ma 25 Eerste Kerstdag 

zo 10   di 26 Tweede Kerstdag 

ma 11 bulletin 8  wo 27  

di 12 

aanschuiftafel Jan Luyken – 

als je vader of moeder ziek is  do 28  

Wo 13   vr 29  

do 14   za 30  

vr 15   zo 31 Oudejaarsdag 

za 17      
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schoolverzuim 

Als uw kind door ziekte, bezoek aan tandarts of huisarts of door andere omstandigheden niet op  

school kan komen, wilt u dit dan melden aan de leerkracht? Liefst voor schooltijd, tussen 8.00 -  

8.30 uur. Wilt u dan – in zoverre mogelijk – doorgeven wat uw zoon of dochter mankeert.  Zeker 

als het een besmettelijke ziekte betreft, is het van belang dat wij op de hoogte zijn en dit door 

kunnen geven aan andere ouders. 

verlofregelingen in verband met  buitengewone omstandigheden 

Indien u verlof aan wilt vragen buiten de schoolvakanties om, kunt u dit schriftelijk aanvragen bij 

de directie. Het verlenen van verlof is toegestaan om diverse, specifieke redenen; een bruiloft, 

werkzaamheden die het niet mogelijk maken om weg te gaan binnen de reguliere vakanties, etc. 

Meer informatie vindt u hierover in de schoolgids. Formulieren voor buitengewoon verlof zijn 

verkrijgbaar bij de directie en de administratie van de school en / of via de site: www.padland.nl. 

Hier kunt u uitgebreide informatie lezen en eventueel ook een digitale aanvraag doen voor extra 

verlof. 

 

hoofdluis:  

Hoofdluis is een vervelend probleem. Om dit zo goed mogelijk onder controle te kunnen houden 

hebben we een aantal ouders bereid gevonden op regelmatige tijden (meestal op de 1ste maandag 

na een vakantie) de kinderen te controleren. De data staan vermeld in deze jaarkalender. De 

meeste ouders zijn geschoold door de GGD. Als er bij kinderen hoofdluis wordt geconstateerd, belt 

of mailt de leerkracht of directie naar de ouders. Zij krijgen dan behandeladviezen. Twee weken 

daarna volgt een nacontrole voor alle kinderen in de groep waar de hoofdluizen/neten zijn 

gevonden. 

 

schoolschoonmaak 

Om de school, de materialen en de groepen extra goed bij te houden willen wij ook dit schooljaar alle 

ouders uitnodigen om jaarlijks max 2 x op school te komen om te helpen met schoonmaken. Hiervoor 

hebben wij zes avonden gepland (16 oktober, 16 november, 17 januari, 13 maart, 29 mei en 18 juni). 

Aan het begin van het schooljaar zullen wij u schriftelijk vragen welke avond u het beste uitkomt. Wij 

delen alle gezinnen / ouderparen (afhankelijk van het aantal kinderen, met een max van 2x) in; vele 

handen maken licht werk! 

 

lunch op school:  

Onze school werkt met een continurooster. Dat betekent dat de kinderen zowel voor de 

ochtendpauze als voor de middagpauze eten en drinken meenemen naar school. Voor  de ochtend 

volstaat een tussendoortje zoals liga, koek of fruit. Wilt u niet te veel en zeker geen zoetigheid 

meegeven en de sinaasappelen en mandarijnen voor de kleintjes pellen? Drinken graag meegeven 

in niet-lekkende verpakking of beker; aub geen koolzuurhoudende dranken, deze zijn ongeschikt 

voor schoolgebruik (spuitende bekers, ploffende pakjes).  

Voor de middagpauze nemen de kinderen brood en drinken mee. U weet natuurlijk wat uw kind 

thuis eet, wilt u daar rekening mee houden als u de broodtrommel thuis vult; een kind eet op 

school niet echt meer dan thuis. Schoolmelk kunt u direct aanvragen op de site van Campina o.v.v. 

de schoolnaam. www.schoolmelk.nl  

  

http://www.padland.nl./
http://www.schoolmelk.nl/
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Januari 2018 
 

                   
 
               Creativiteit, opbrengsten, sociale contacten, maatjesklassen, sportiviteit en saamhorigheid 
 
 

 
 

  

    di 16 

aanschuiftafel Jozefschool – 

knap lastig gedrag 

ma 1 Nieuwjaarsdag  wo 17 

19.00 – 20.30 uur 

schoolschoonmaak 

di 2   do 18 dir beraad 

wo 3   vr 19  

do 4   za 20  

vr 5   zo 21  

za 6   ma 22 

toets week 

bulletin 10 

zo 7   di 23  

ma 8 

studiedag Padland;  

alle leerlingen nog vrij  wo 24 

teamvergadering vanaf 13.00 

uur – lln eerder uit 

di 9 

weer naar school. 

Gelukkig Nieuwjaar!! 

bulletin 9 

hoofdluiscontrole (?)  do 25 dir beraad WMKPO 

wo 10   vr 26  

do 11 tweedaagse directeuren Present  za 27  

vr 12 tweedaagse directeuren Present  zo 28  

za 13   ma 29 toets week 

zo 14   di 30 ondersteuningsteam 

ma 15   wo 31  
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bijzondere activiteiten:  

Op onze school vinden een aantal bijzondere gebeurtenissen/activiteiten plaats, die binnen of 

buiten de dagelijkse bezigheden vallen. Hiervoor worden meestal leden van de OR of vrijwilligers 

gevraagd als  begeleiders. 

- Kinderpostzegelactie. Verkoop van zegels en kaarten door gr. 7 en 8. 

- Sint-Maarten. Alle groepen maken hun eigen lampion.  

- Sint-Nicolaasfeest. Zo mogelijk op of rond 5 dec. voor alle leerlingen. 

- Kerstviering. Op donderdagavond voorafgaande aan de kerstvakantie. 

- Schaatswedstrijden. Indien mogelijk op de ijsbaan te Venhuizen. 

- Kunstzinnige Vorming Basisonderwijs. Voor alle groepen op school of elders via het 

kunstenplan DUIK ( Drechterland Uit de Kunst) 

- Excursies. Afhankelijk van het lesprogramma. 

- Bibliotheekbezoek. De bibliotheek van Venhuizen nodigt onze groepen jaarlijks uit voor een 

speciaal programma, doorgaans in onze eigen bibliotheek of het Centrum te Venhuizen. 

- Musicals. Eindmusical voor groep 8 en soms met kerst. 

- Volleybaltoernooi. Voor meisjes en jongens van gr. 7 en 8. 

- Schoolvoetbaltoernooi. Voor meisjes en jongens van gr. 7 en 8. 

- Zwemtoernooi.  (onder voorbehoud) in september. 

- Afscheid groep 8. In de laatste schoolweek op de woensdagavond;  met een musical.  

- Fancy Fair. Jaarlijks in maart, 17-18: vrijdag 23 maart, gericht op goede doelen en 

ondersteuning van activiteiten in het dorp voor alle kinderen.  

 

kledinginzameling / Bag2school:  

 

Dit schooljaar 2017 / 2018 vragen we u drie keer kleding te verzamelen voor 

BAG2SCHOOL. (22 november, 8 maart, 14 juni). De zakken worden vooraf 

uitgedeeld en kunnen voor 10.30 uur bij school worden neergezet. De 

opbrengst komt ten goede aan de leerlingen / de schoolbibliotheek. 

 

alcoholgebruik:  

Jaarlijks zal er in groep 8 (de bovenbouwgroepen) aandacht besteed worden aan alcoholgebruik en 

de gevaren daarvan. Daarnaast hebben wij op school de afspraak dat wij geen alcohol schenken 

waar kinderen bij aanwezig zijn. 

schoolfotograaf 

Ieder jaar komt de schoolfotograaf, dinsdag 15 mei??.  Hij maakt van ieder kind apart een foto en 

het is daarbij mogelijk om samen met jongere broertjes en/of zusjes gefotografeerd te worden. 

Ook maakt de fotograaf van iedere groep een groepsfoto. De ouders worden via de nieuwsbrief 

tijdig geïnformeerd over de komst van de schoolfotograaf. 
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Februari 2018 

 

 
 
    Wij leren binnen, en buiten…… 
 

 

   
 
 do 15  

do 1   vr 16 rapport mee 

vr 2   za 17  

za 3   zo 18  

zo 4    ma 19 

bulletin 12 

10 min gesprekken week 

ma 5 bulletin 11   di 20 gez. avond  

di 6    wo 21  

wo 7   do 22  

do 8   vr 23  

vr 9   za 24  

za 10   zo 25  

zo 11    ma 26 voorjaarsvakantie 

ma 12 10 minuten lijsten in de aula  di 27  

di 13    wo 28  

wo 14 

aanschuiftafel Skitteljacht – 

waarom moeilijk doen als het 

samen kan     
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groepsverdeling 2017 – 2018: juf en meester… 

Krista Krista Wineke Wineke Wineke 
 

gr 1/2 
    Krista Krista Wineke Wineke Wineke 

      

           
Annette Annette Annette Annette 

Annette/ 
Sandra 

 
gr 1/2 

    
Annette Annette Annette Annette 

Annette/ 

Sandra 
      

           Saskia Saskia Daphne Daphne Daphne 
 

gr 3  
    Saskia Saskia Daphne Daphne Daphne 

      

           
Inge Inge 

Ingrid/ 
Inge Ingrid Ingrid 

 
gr 4 

    
Inge Inge 

Ingrid/ 
Inge Ingrid Ingrid 

      

         Sandra Sandra Mariska Mariska Mariska 
 

gr 5 
    Sandra Sandra Mariska Mariska Mariska 

      

           Fenna Fenna Peter Peter Peter 
 

gr 6 
    Fenna Fenna Peter Peter Peter 

      

           Sanne Sanne Sanne Kyra Kyra 
 

Gr 7 
    Sanne Sanne Sanne Kyra Kyra 

      

         Luuk Bert Bert Bert Bert 
 

gr 8 
    Luuk Bert Bert Bert Bert 

       

Komend schooljaar zullen we ook gebruik kunnen maken van een bevoegde gymleerkracht die in 

de groepen 3-8 één gymles per week zal geven op de woensdag. In deze tijd hebben we dan 

ruimte voor extra ondersteuning, observatie en begeleiding van de leerlingen. 

 

Ib taken: juf Karen 

RT / extra begeleiding voor leerlingen door meester Luuk en juf Inge en Ingrid 

ict: juf Fenna en juf Wineke 

Muziek leerkracht: juf Emmy 

Gym leerkrachten: meester Marco 

Administratieve ondersteuning: Nelleke Guijt 

conciërge taken (vrijwillig): Niek 

klassen assistent taken (vrijwillig): juf Mary 

directie: Ingrid van Heezen 
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Maart 2018 

              

                   
 
       Op ’t Padland: altijd nieuwsgierig naar wat er later nog komt….. 
 

Maand maart: open dagen ivm aanmelding nieuwe leerlingen 
 

do 1   za 17  

vr 2   zo 18  

za 3   ma 19  

zo 4   di 20 ondersteuningsteam 

ma 5 hoofdluiscontrole  wo 21 volleybaltoernooi 

di 6   do 22  

wo 7   vr 23 Fancy Fair?? 

do 8 Bag2school kledinginzameling  za 24  

vr 9   zo 25  

za 10   ma 26 bulletin 14 

zo 11   di 27  

ma 12 bulletin 13  wo 28  

di 13 

19.00 – 20.30 

schoonmaakavond  do 29  

wo 14 

aanschuiftafel Spigt – op naar 

zelfstandigheid   vr 30 

Goede vrijdag – gewoon naar 

school! 

do 15 

dir beraad  

  za 31  

vr 16  
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gymnastiektijden:  

Groep 3  maandag 13.15 uur  woensdag 8.30 uur 

Groep 4 woensdag 13.15 uur vrijdag 13.15 uur  

Groep 5 dinsdag 13.15 uur woensdag 9.15 uur 

Groep 6 woensdag 10.00 uur vrijdag 8.30 uur 

Groep 7 dinsdag 11.00 uur woensdag 11.00 uur 

Groep 8 maandag 11.00 uur woensdag 12.30 uur 

   

 

gymnastiek: regels en afspraken:  

De groepen 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal van de Buurt. Vanaf groep 4 gaan we op de fiets naar 

de gymzaal. Het is voor alle groepen VERPLICHT om gymschoenen en gymkleding te dragen. Het is 

handig om de kleding/schoenen te voorzien van een naam of een merkteken.  

 

schoolzwemmen:  

Van mei tot september zwemmen de groepen 6 t/m 8 in het Hemmerven. De zwemles (‘de natte 

gymles’) is een vast onderdeel van ons lesprogramma en hoort er voor alle kinderen gewoon bij. 

Als een kind om bepaalde reden niet mee kan / mag zwemmen horen wij dit graag persoonlijk van 

de ouder / verzorger. School en zwembadpersoneel houden samen de temperatuur en de 

weersomstandigheden in de gaten en er zijn duidelijke afspraken over het wel of niet  doorgaan 

van de zwemlessen. Deze vastgelegd  in het PROTOCOL SCHOOLZWEMMEN.  

 

passend onderwijs binnen het netwerk Drechterland: 

De scholen binnen Drechterland - Hoogkarspel, Wijdenes, Schellinkhout en Venhuizen - hebben 

zich verenigd in een netwerk om passend onderwijs aan te bieden binnen 'ons gebied'.  Passend 

onderwijs voor kinderen die net iets meer hulp en ondersteuning nodig hebben om op een 

succesvolle manier het onderwijs op een reguliere school te kunnen volgen en daarvoor dan niet 

naar een speciale school buiten West Friesland  moeten reizen.  De scholen binnen 

Drechterland  specialiseren zich verder op de verschillende ontwikkelingsgebieden.  We verwachten 

dat de scholen daardoor de kinderen met een speciale hulpvraag de komende jaren steeds beter 

met een  passend onderwijsaanbod  kunnen begeleiden.  We richten ons hierbij bijvoorbeeld op de 

gezamenlijke professionalisering van team en directie, op het benutten van elkaars kennis en op 

het nog meer doorgeven van kennis en vaardigheden en praktische handvatten. Speerpunten voor 

de komende jaren zullen zijn: het benutten van elkaars kennis en vaardigheden, het inzetten van 

overkoepelende personen binnen de zorgteams van onze scholen, het - indien nodig en haalbaar - 

begeleiden van elkaars collega's en leerlingen, het houden van gezamenlijke scholingsdagen 

(teams) en informatieavonden (ouders en teams). 
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April 2018 

 
      \           Koningsspelen is samen ontbijten, samen dansen en samen feesten…. 

 

zo 1   di 17 eindtoets groep 8 

ma 2 

Pasen 

 wo 18 

aanschuiftafel Pancratius – 

seksuele opvoeding 

schoolvoetbaltoernooi 

eindtoets groep 8 

di 3   do 19  

wo 4   vr 20  

do 5   za 21 
 

vr 6   zo 22 
 

za 7   ma 23 bulletin 16 

zo 8   di 24 ondersteuningsteam 

ma 9 bulletin 15  wo 25 schoolvoetbaltoernooi 

di 10   do 26 Koningsspelen / verjaardag?? 

wo 11 Groep 1/2 vrij i.v.m. nascholing ??  vr 27 Koningsdag 

do 12 dir beraad  za 28  

vr 13   zo 29  

za 14   ma 30  

zo 15      

ma 16    
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toetsen:         

De volgende Cito toetsen worden 2x per schooljaar afgenomen: 

- rekenen voor kleuters   groep 2 

- taal voor kleuters   groep 2 

- AVI-toetsen (techn. lezen)   groep 3 t/m 8 

- DMT (technisch lezen)   groep 3 t/m 8 

- spelling     groep 3 t/m 8 

- rekenen en wiskunde   groep 3 t/m 8 

- woordenschat    groep 3 t/m 8 

Toetsen die 1x per jaar worden afgenomen: 

- begrijpend lezen    groep 3 t/m 8  (groep 4: 2x afname) 

- NSCCT     groep 7 

- NIO toets ( door O.B.D.)   groep 8 

- Eindtoets     groep 8 

Daarbij worden ook  methode gebonden toetsen afgenomen om het leerproces goed te volgen. 

Na de toets periode bespreken de leerkracht en de intern begeleider/directie de resultaten. Daarna 

zal de leerkracht tijdens de 10 minuten gesprekken (groep 1 t/m 8) n.a.v. het rapport ook de 

resultaten van de CITO toetsen met ouders/verzorgers bespreken. Ouders kunnen en mogen altijd 

een afspraak maken met de leerkracht van uw zoon / dochter om van gedachten te wisselen over 

vorderingen en de ontwikkeling en / of over eventuele vragen en zorgen die zij hebben. Daarnaast 

zullen de leerkrachten natuurlijk zelf ook, als daar aanleiding voor is, contact opnemen met de 

ouders en ze uitnodigen voor een gesprek. Als pilot dit schooljaar zal in groep 7 de NSCCT worden 

afgenomen; Na dit schooljaar zullen we een beredeneerde keuze maken m.b.t. de Nio en de 

NSCCT. zie schoolgids. In november wordt de voorlopige uitslag bekend gemaakt van de NIO-toets 

en NPVJ. Deze toets wordt altijd afgenomen aan het begin van het schooljaar in groep 8. De uitslag 

van deze toets, alle gegevens uit van ons leerlingvolgsysteem, en de mening / visie van 

leerkracht(en) en ouders (en leerling) samen, vormen het advies voor de verwijzing naar het 

voortgezet onderwijs. Op 17 en 18 april 2018 krijgen alle leerlingen van groep 8 de IEP eindtoets. 

Deze toets is een landelijk, verplichte eindtoets. Alleen als de uitslag van deze toets veel hoger ligt 

dan het eerder afgegeven advies volgt een gesprek en kan het gegeven advies heroverwogen 

worden. De resultaten van ons onderwijs worden – behalve in rapporten en tijdens gesprekken – 

weergegeven in rapportages aan de inspectie, aan het Bestuur, in het schoolplan, het jaarverslag 

en in de schoolgids en twee keer per jaar in de nieuwsbrief. Ouders hebben de mogelijkheid deze 

gegevens op te vragen / in te zien. 

 

uitstroom voortgezet onderwijs over de laatste drie schooljaren locatie ‘t Padland en 

Hemschool (nog) samen. Totaal aantal leerlingen 96. 

VERWIJZING 14-17 aantal % 

Praktijkschool 1 1% 

VMBO (kader Beroeps) 28 29% 

VMBO (Th) / kader ber. 7 7% 

VMBO (Th) / MAVO 17 18% 

VMBO th / MAVO / /HAVO 8 8.5% 

HAVO 16 17% 

HAVO/VWO 8 8.5% 

VWO 11 11% 

Totaal 96 lln  
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Mei 2018 

            
 
 We doen mee in het dorp aan toernooien, voetbal, volleybal en zwemmen, en we sporten op ons veld. 

 

di 1      do 17 dir. beraad 

wo 2   vr 18  

do 3   za 19  

vr 4 Dodenherdenking  zo 20  

za 5 Bevrijdingsdag  ma 21 Pinksteren 

zo 6   di 22  

ma 7   wo 23 bulletin 17 

di 8   do 24 

dir beraad  

‘Roadtrippin’ – voorstelling 

groep 8 – dorpshuis 

Venhuizen  

dir beraad WMKPO 

wo 9   vr 25  

do 10   za 26  

vr 11   zo 27  

za 12   ma 28 groep 8 schoolreis 

zo 13 Moederdag  di 29 

aanschuiftafel Roelof v W – 

kinderen scheiden mee 

19.00 – 20.30 

schoolschoonmaak 

ma 14 hoofdluiscontrole  wo 30  

di 15 schoolfotograaf??  do 31  

wo 16  
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taken en verantwoordelijkheden: 

groepsleerkrachten: 

Het team draagt gezamenlijk de verantwoording voor de algemene gang van zaken. Daarnaast zijn 

er natuurlijk ook allerlei onderwijstaken, organisatorische activiteiten en huishoudelijke taken. 

interne begeleiding:  

Om de zorgbreedte aan onze school zo goed mogelijk te leiden en begeleiden is een interne 

begeleidster aangesteld. Zij ondersteunt ouders en leerkrachten bij de hulp aan zorgleerlingen en 

geeft leerlingen ook remediale begeleiding. Voor dit takenpakket is ze twee dagen per week vrij 

geroosterd. 

directie: 

De directie is verantwoordelijk voor het  beleid op het gebied van onderwijsinhouden, organisatie, 

administratie, financiën, huisvesting en contacten met o.a. leerkrachten, ouders en kinderen, 

schoolbestuur, SamenWerkingsVerband, Knooppunt, Onderwijs Begeleidings Dienst, Gewestelijke 

Gezondheidsdienst, etc. 

vakleerkracht muziek:  

Alle groepen krijgen 30/45 min. per week muziekles  

vakleerkracht gymnastiek:  

Een vakdocent van sportservice verzorgt 1x in de week een gymles in de gymzaal op de Buurt voor 

de groepen 3 t/m 8. 

 

ouderraad tot de jaarvergadering in oktober 2017: 

namens de ouders: 

Voorzitter  Anne Jitske van Vliet tel: 753463  email: or@padland.nl 

Secretaresse   Bianca Brandwijk tel: 528567 

Penningmeester:  Cilia van Steenderen   

Leden:   Annet Vijn 

Mariska Bleeker 

Corine van Ham 

 Diana Vreeker   

   Esther Pronk 

   …… 

namens het personeel: 

2 leerkrachten per vergadering  

 

medezeggenschapsraad: 

namens de ouders: 

Voorzitter   …………………. mr@padland.nl 

lid   Louise Wilmans 

   Moniek Spigt    

namens het personeel: 

Fenna Kremer 

Sandra Caspers 

Karen Poelwijk 
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Juni 2018 

 

          
 
  Leren doe je op heel veel verschillende manieren: in de praktijk, samen, op papier of op de Snappet…….. 
 
          

vr 1 Groep 8 terug van Texel  za 16  

za 2   zo 17 Vaderdag 

zo 3   ma 18 

toets week 

19.00 – 20.30 

schoonmaakavond 

ma 4   di 19    

di 5 ondersteuningsteam  wo 20  

wo 6   do 21  

do 7   vr 22  

vr 8   za 23  

za 9   zo 24  

zo 10   ma 25 

toets week 

bulletin 19 

ma 11 

toets week 

bulletin 18  di 26  

di 12 dir-ib beraad  wo 27  

wo 13   do 28 praktisch verkeersexamen ? 

do 14 

dir beraad 

Bag2school kledinginzameling  vr 29  

vr 15   za 30  
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het bestuur 

Het schoolbestuur is in handen van Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT. College van Bestuur 

bestaat uit de heer Ruurd Bijlsma. Onder het schoolbestuur vallen alle openbare scholen van Hem, 

Venhuizen, Wijdenes, Schellinkhout, Hoogkarspel, Grootebroek, Bovenkarspel, Enkhuizen, 

Wervershoof en Andijk. Het adres van de Stichting is: 

De Middend 104 – 108    1613 KZ Grootebroek 

Tel: 0228-523857  Fax: 0228-510183 E-mail: info@openbaaronderwijspresent.nl 

U kunt zich wenden tot mevrouw V. Ruyter of mevrouw B. Venema. 

 

landelijke klachtencommissie: 

Postbus 85191,  3508 AD Utrecht. Tel: 030 - 2809591 

vertrouwenspersoon GGD Hollands Noorden: 

Mevr. T. Geerdes – Maas - Afdeling Jeugdgezondheidszorg 

Postbus 324, 1740 AH Schagen.  Tel: 0229 – 253392 

contactpersoon van obs t Padland 

Luciënne Witsen - tel: 542916 of bij Ingrid van Heezen - directeur obs ’t Padland. 

 

inspectie: 

Info@owinsp.nl  of  www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 

geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111. 

 

schoolarts:  

lscheer@ggdhn.nl -  Maelsonstraat 11, 1624 NP Hoorn  088 010 0500 

 

GGZ-centrum Noordholland Noord: 

Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.  Tel. 0229-208820 

 

School Maatschappelijk Werk:  

Carolien van Duuren SMW - Margriet Groenewoud en Esther Barendrecht - Maatschappelijk werkers 

AMW Drechterland, Tuinstraat 18 , 1616 CD Hoogkarspel 

Tel. 0228-567783 

 

VSO / BSO Smallsteps 

www.smallsteps.info.  

o.a. locatie Poppenpaal – Venhuizen    Tel: 0228 – 543392 

Peuterschool – de Padrakkers Stichting Kappio – inpandig in obs ‘t Padland 

Padland 2 1606 NL Venhuizen  Tel: 06-4677 1420  

mailto:info@openbaaronderwijspresent.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.smallsteps.info/
tel:06-4677%201420
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Juli 2018 

                      
 

                 van ’t Padland naar het voortgezet onderwijs: nieuwsgierig naar wat komen gaat………. 

 
 

zo 1   di 17 19.30 u generale repetitie 

ma 2 10 minutenlijst in de aula  wo 18 afscheid groep 8 

di 3   do 19 groep 8: vrij 

wo 4   vr 20 

groep 8: vrij 

12.00 uur: start 

zomervakantie 

do 5 praktisch verkeersexamen ?  za 21  

vr 6 rapport mee  zo 22  

za 7   ma 23  

zo 8   di 24  

ma 9 

10 minutengesprekken week 

bulletin 20  wo 25  

di 10   do 26  

wo 11 gez. avond   vr 27  

do 12 

dir. beraad  

13.15 -14.15 uur: 

doorschuifmiddag  za 28  

vr 13   zo 29  

za 14   ma 30  

zo 15   di 31  

ma 16  
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namen en mailadressen teamleden: 

 

directie: 

Ingrid van Heezen ivheezen@padland.nl   (in noodgevallen) 0229 - 214685 

 

groep 1 / 2A:  

Wineke Kooijman wkooijman@padland.nl 

Krista van Dorst kvdorst@padland.nl 

groep 1 / 2B:  

Annette van der Stal avdstal@padland.nl 

Sandra Caspers scaspers@padland.nl  

groep 3: 

Saskia Hutcheson shutcheson@padland.nl  

Daphne Hauwert dhauwert@padland.nl   

groep 4: 

Ingrid Venema  ivenema@padland.nl  

Inge van Heumen ivheumen@padland.nl 

groep 5: 

Mariska van Marle mvmarle@padland.nl  

Sandra Caspers scaspers@padland.nl  

groep 6: 

Peter de Jong  pdjong@padland.nl  

Fenna Kremer  fkremer@padland.nl 

groep 7: 

Sanne Lauwers  slauwers@padland.nl 

Kyra Frans  kfrans@padland.nl  

groep 8: 

Bert Singer  bsinger@padland.nl 

Luuk Swier  lswier@padland.nl  

 

Intern begeleider: 

Karen Poelwijk  kpoelwijk@padland.nl  

Remedial Teaching: 

Luuk Swier, Inge van Heumen en Ingrid Venema 

vakleerkracht muziek: 

Emmy de Vries 

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs: 

Marco de Vent 

administratie: 

Nelleke Guijt   nguijt@padland.nl 
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