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Beperk het praten over kinderen en streef naar het werken met 

kinderen.   
   

Samen is meer dan één   

Samen is niet alleen   

Samen is samen sterk   

Samen is heel hard aan het werk   

Samen is niet een deel   

Samen ben je een geheel   
  

  

  

  

  

  

Op onze school handelen wij conform onze missie en visie en werken wij met elkaar. Dit is 

een algemene zin die geldt voor heel veel scholen, maar wij vertalen hem, voor onze 

school, voor onze ouders, leerlingen en leerkrachten, als volgt  

• Op onze school werken leerkrachten, leerlingen en ouders samen met en voor 

elkaar  

• We spreken elkaar aan in verwachtingen, waarbij wij duidelijk (kunnen) zijn waar 

nodig  

• Wij zien elkaar en begroeten elkaar  

• Wij gaan uit van datgene wat mogelijk en wenselijk is, van ambitieuze opbrengsten 

tot wederzijds respectvol gedrag  
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Een woord vooraf….  

  

  

Beste ouders, toekomstige ouders en alle andere geïnteresseerden in en/of  belanghebbenden bij 

het openbaar onderwijs in de gemeente Drechterland.  

  

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van o.b.s. ’t Padland. Een boekje waar we heel trots op zijn en 

waar ieder jaar opnieuw met veel enthousiasme aan gewerkt wordt.   

Het is niet een gids om ‘even’ van voor naar achter door te lezen. U vindt in de schoolgids veel 

praktische informatie zoals schooltijden, gym- en zwemuren, vakanties, adressen etc.  Daarnaast 

beschrijven wij in deze gids die dingen die wij belangrijk vinden, onze visie en de onderwerpen waar 

wij als team en/of als directie mee bezig zijn om onze school te ontwikkelen en te verbeteren.   

  

Een school bestaat uit heel veel  onderdelen: leerlingen, leerkrachten, de lesmethodes, werkwijzen, 

de lokalen en ruimtes en daarbij natuurlijk direct u ‘de ouder / verzorger’.  Allemaal zichtbare 

onderdelen. Minstens even belangrijk vinden wij de sfeer en het omgaan met elkaar. Bij een 

rondleiding door de school wordt u veel verteld over wat we doen en waarom wij dit doen. Achter 

onze keuzes en werkwijzen zit een duidelijke visie, maar – belangrijker en (bijna) niet meetbaar – is 

datgene wat u voelt of voelde op het moment dat u onze school binnenstapt(e). Dat gevoel is voor 

iedereen anders en voor iedereen uniek. Deze gezamenlijkheid, dit gevoel, en deze zorg voor elkaar 

maakt dat kinderen (en ouders) zich veilig kunnen en mogen voelen op onze school. O.i. is dit een 

van de belangrijkste voorwaarde om te groeien en om (verder) te ontwikkelen. Om deze reden 

hebben we duidelijke afspraken binnen en buiten school, vinden we het samenwerken in de eigen 

groep, maar ook met andere groepen heel belangrijk en doen wij allen ons best om uit te stralen 

waar we voor staan en om aandacht en respect te hebben voor de kinderen, elkaar en de ouders.  

  

’t Padland is een school om trots op te zijn. Dat vinden wij en dat proberen wij ook uit te stralen. 

Trots zijn op datgene wat je samen bereikt en reeds bereikt hebt, houdt naar onze mening niet in 

dat je klaar bent. We zijn steeds bezig om kinderen (sociale) vaardigheden en kennis bij te 

brengen, maar we vinden het ook belangrijk om zelf steeds een stapje verder te gaan en bij te leren  

Wij zijn zeer kritisch waar het gaat om eigen handelen en om (school)verbeterpunten. De school is 

een lerende organisatie voor kinderen én leerkrachten. Wij toetsen en meten ons onderwijs met 

diverse meetinstrumenten (met o.a. de WMKPO) en wij monitoren voortgang en ontwikkeling 

binnen het team om waar nodig dingen bij te stellen en / of aan te passen. Op deze manier wordt 

objectief en helder de vinger gelegd op alle goede kanten van ons lesgeven, maar ook worden  onze 

verbeterpunten zo (opnieuw) goed en helder omschreven.  

  

  

  

Binnen ons SamenWerkingsVerband werken 90 scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs  

(nog meer) samen om het onderwijs voor alle kinderen thuisnabij te organiseren (zie hoofdstuk 5). 

Dit vraagt van ons: Nog meer en beter kijken naar: “Wat is het doel van ons onderwijs, hoe ga ik 

zorgen dat dit doel wordt bereikt, wat vragen de individuele kinderen en groepen van mij, de 



    

schoolgids obs ’t Padland  2022-2023  6  

leerkracht, wat hebben de leerlingen (en wat heb ik) hierbij nodig en hoe toets ik dat dit doel is 

bereikt. Speerpunten voor schooljaar 2022 – 2023 zijn o.a. :  

- Aansluiten bij de evaluaties, enquêtes en scans n.a.v. de afgelopen periodes. Gedegen en 

onderbouwde inzet van extra gelden (zie plan besproken met het team en de Mr).   

- Vanuit een gedegen aanbod van de (basale) vaardigheden – taal, lezen, schrijven, rekenen – 

verder denken en werken. Verbinding zoeken (en vinden) in de zaakvakken, de creatieve 

vakken, ict vaardigheden, bewegend leren en (vooral ook) in sociale vaardigheden en 

welbevinden.  

- Nascholing Kanjertraining voor het hele team.  

- Vanuit SAMEN OP PAD: ouders, leerkrachten en leerlingen samen in het belang van de 

leerling(en) en de school; Dit ‘samen’ in alles uitstralen. Zorg blijft de terugloop in 

leerlingaantal. Nieuwbouw in het dorp centreert zich rondom het centrum. Vraag: Hoe 

kunnen we ouders bewust(er) maken van de kracht en mogelijkheden van onze school en 

ons onderwijs. (veelvuldig onderwerp binnen team en MR).  

- Thematisch werken vanuit de methode Blink. Deze methode legt verbindingen tussen de 

diverse vak onderdelen. Leerlingen leren eigen (leer)doelen op te stellen en worden 

uitgedaagd brede talenten en (ict) vaardigheden in te zetten.  

- Inzet 21century skills in het onderwijs: op schoolniveau en binnen Present wordt gewerkt 

met een ict netwerk en met ambassadeurs ter verbetering van de professionaliteit. De visie 

voor de individuele scholen staat beschreven en de hieruit voortvloeiende professionalisering 

zal worden ingezet. Ook zullen verworvenheden, de opgedane kennis (en frustratie) uit de 

coronatijd zeker worden meegenomen. Dit vanuit de gedane evaluaties op alle niveaus. De 

drie openbare scholen in Drechterland werken nauw samen met de diverse scholen van het 

VO om brede talenten (ict, technische en handige vaardigheden) meer ruimte en tijd te 

geven. Diverse initiatieven worden als pilot ingezet en directie en ib praten, werken en 

schrijven mee in de praktijk en in beleid.  

- Inzet van leer/werkgroepen om de diverse onderdelen van ons onderwijs nog beter te 

begeleiden en te verbeteren.  

- Mbt de zorg wordt het Cito leerlingvolgsysteem en de methode gebonden toetsen gebruikt 

om ouders en leerkrachten een nog beter beeld te geven van groei en vorderingen en 

worden trendanalyses, handelingsplannen, het ondersteuningsteam (intern en extern) en 

extra begeleiding steeds verbeterd en beter ingezet. Hierbij past ook de aanpak m.b.t. de 

zorg voor brede talenten van leerlingen.  

- Wij gebruiken ons lvs, de input van ouders, team en leerlingen (en de eindtoets) als leidraad 

voor de verwijzing naar het VO. En wij gebruiken de NSCCT in groep 7; deze procedure 

wordt jaarlijks geëvalueerd.   

- ’t Padland maakt samen met de andere scholen binnen Drechterland onderdeel uit van het 

netwerk Passend onderwijs waarbij thuisnabij onderwijs centraal staat. Door samenwerking 

en het delen van kennis versterken we elkaar.  

  

Terugblik / evaluatie schooljaar 2021– 2022:  

1. Padland = Kanjerschool. Alle teamleden zijn geschoold in het geven van de 

Kanjertraining en mogen de Kanjerlessen geven. We starten ieder schooljaar in augustus / 
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september met een ‘ Kanjerweek’. Juist bij de start van een nieuw schooljaar is het belangrijk 

om aandacht te besteden aan groepsprocessen en gezamenlijke afspraken. Als wij de enquetes 

van ouders, leerlingen en leerkrachten terug lezen mogen wij heel tevreden zijn over de sfeer en 

de ingezette acties, maa we streven altijd naar meer / beter,  

2. SAMEN OP PAD: de visie achter ons onderwijs waarbij ‘SAMEN’  leerlingen, leerkrachten, 

ouders en externe partijen zijn. Binnen het team hebben wij ons gericht op communicatie (met 

alle genoemde partners). De afgelopen periode heeft het woord ‘samen’ meer en andere 

invulling gegeven en juist ook de nieuwe (digitale) contacten vragen om aandacht en evaluatie. 

Persoonlijk contact heet altijd onze voorkeur!  

3. De periodes thuisonderwijs heeft ons veel gebracht. Inzicht in de sterke en minder sterke 

kanten van ons onderwijs maar vooral ook mogelijheden die groot en groter zijn dan gedacht. 

Ict ontwikkeling is sneller gegaan dan gepland; inzet van MS Teams en PARRO zijn waardevol 

gebleken. Op basis van de uitkomst van enquetes en gesprekken met leerlingen, ouders en 

leerkrachten zullen we kijken welke mogelijkheden en ideeën blijvend en / of verder uitgewerkt 

moeten / kunnen worden. (zie enquêtes).  

4. De opbrengsten. Over de opbrengsten van ons onderwijs krijgt u als ouder / verzorger 

natuurlijk directe feedback van de leerkracht(en). De schoolopbrengsten vindt u terug in de 

schoolgids en in het jaarplan van ’t Padland. Van beide documenten vindt u vanaf september de 

nieuwste versie op de site. Wij scoren conform verwachtingen op groepsniveau en met een ruim 

voldoende eindtoetsniveau.   

5. Zorg en begeleiding zijn zeer belangrijk. Dit wordt besproken met ouders, met leerlingen, 

leerkrachten onderling, met ib, met de directie, met externe partijen. De wijze waarop deze zorg 

is belegd, wordt gemonitord en wat wij kunnen bieden vindt u in de schoolgids, het jaarverlag en 

in de POS (perspectief op school). Deze laaste wordt halverwege het schooljaar weer ge-update. 

Alle documenten vindt u op de site (zie opmerking hierboven)  

  

Dat het goed gaat met onze Padland leerlingen gedurende de basisschoolleeftijd kunt u horen en 

lezen tijdens de oudergesprekken en in het rapport en in deze schoolgids bij ‘de resultaten van ons 

onderwijs’. Daarbij leggen we jaarlijks verantwoording af over de resultaten van ons onderwijs aan 

de inspectie en aan ons schoolbestuur. Twee keer per jaar – na de afname van de Cito toetsen – 

zullen wij u – via de nieuwsbrief - (kort) informeren over de vorderingen en de beoordeling door 

eerder genoemde inspectie en bestuur. Ook kunt u de schoolresultaten nalezen in het jaarverslag 

welke, na bespreking in het team en MR doorgestuurd wordt naar bestuur en inspectie en op de site 

geplaatst wordt en/of op school ter inzage ligt. Hoe het onze (oud) leerlingen vergaat na ’t Padland 

volgen wij m.b.v. de gegevens van onze collega scholen voor het Voortgezet Onderwijs. Wij zullen u 

verder op de hoogte houden  van alle inhoudelijke en organisatorische plannen via het bulletin en 

de maandkalender en wensen u hierbij allen een schooljaar toe met veel hoogtepunten!  

  

              Ingrid van Heezen  
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Waarom deze schoolgids?   

  

Vanaf 4 jaar komen leerlingen de basisschool binnen, meestal na een periode op de  

peuterspeelzaal   of in een kinderdagverblijf. In ons land  bestaat voor kinderen vanaf 5 jaar de  

leerplicht. Ouders zijn daarom verplicht om tijdig een basisschool voor hun kind(eren) te kiezen.   

Soms is dat gemakkelijk en vanzelfsprekend, als ouders al bekend zijn met een school en  

daarover tevreden zijn. Soms is  het niet zo eenvoudig een keuze te maken, bijvoorbeeld als u  

gaat verhuizen of als kinderen om een andere reden van school moeten veranderen. Ook ouders  

die voor het eerst een school moeten kiezen voor hun kind(eren) willen graag van tevoren weten  

wat er a llemaal gebeurt op die school.   

  

  

  

In deze schoolgids staat een grote verscheidenheid aan onderwerpen die u in het kort iets  

vertellen over onze school. Wij noemen u er enkele:   

   de organisatie van de school   

   de beg eleiding van (zor g)leerlingen      

   de rol van de ouders binnen de organisatie    

   de opbrengsten van ons onderwijs gedurende de schoolloopbaan van de leerlingen en de  

verwijzing naar het voortgezet onderwijs   

  

Deze schoolgids is gemaakt door de directeur van de school .  Het team   en de medezeggen - 

schapsraad   hebben inspraak gehad bij de totstandkoming.    

  

Elk jaar geeft het ministerie van onderwijs een onderwijsgids uit. Deze gids wordt aan de ouders  

van 3 - jarige kinderen toegestuurd. De gids  geeft informatie over rechten, plichten en  

mogelijkheden binnen het onderwijs en is bedoeld als algemene aanvulling op deze schoolgids.    

  

Wij hopen dat u na het lezen van deze schoolgids net zo enthousiast bent over onze school als  

wij zijn. Mocht u nog vr agen hebben of opmerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen of  

gewoon gezellig naar binnen lopen.    

  

Met vriendelijke groet,   

Ingrid van Heezen, directeur   

  

NB Een schoolgids is, net als het schoolplan / zorgplan en de jaarplannen, een ‘levend  

document’. O p basis van tussentijdse wijzigingen passen we eea zo veel mogelijk en zo snel  

mogelijk aan.    

Omdat scholen verschillen heeft 't Padland deze schoolgids ontwikkeld. De schoolgids is   

gemaakt om u te helpen bij de keuze van een basisschool. Deze gids geeft aan waar onze  

sch ool voor staat.    
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Hoofdstuk 1. 
  

De school   
  

De identiteit   van  ’ t Padland           SAMEN OP PAD   

Op onze school is elk kind welkom zonder onderscheid naar ras, geloof,   gezindte of welk  

onderscheid dan ook. Openbaar onderwijs gaat bewust uit van de verschillen tussen kinderen en  

leert  met elkaar om te gaan en kennis te nemen van elkaars cultuur.    

Een kind leert immers het best als het geloof en plezier heeft in eigen ku nnen, het gevoel heeft  

gewaardeerd te worden en het gevoel heeft dat het iets kan zonder hulp van anderen.   

  

  

  

Het doel van ons onderwijs   is een zo harmonisch mogelijke ontplooiing van de cognitieve ,  

sociale, creatieve, zintuiglijke en motorische vaardigheden van het kind, teneinde een zo  

redzaam mogelijk kind te ontwikkelen dat zich op het voortgezet onderwijs en later in de  

maatschappij goed kan handhaven.   

Er wordt een opvoedkundig klimaat geschape n waarin de leerkracht het kind uitdaagt,    

ondersteunt en vertrouwen geeft.    

De daartoe noodzakelijke kennis en vaardigheden worden door de school aangeboden, niet  

alleen via de beschikbare methodes   en methodieken (oplossingsger icht werken , Kanjertraining  

en Kids S kills ) , maar ook in de hele sociale interactie die het schoolgaan kenmerkt: het gedrag  

in de groep, het gedrag ten opzichte van de leerkracht, op het plein en ten opzichte van oudere  

en jongere kinderen.   

  

  

Het elkaar aanspreken en/of corrigeren dient niet leerkracht afhankelijk te zijn. Alle   

( gedrags)regels worden in iedere groep behandeld/besproken en regelmatig (en indien nodig)  

onder de aandacht gebracht. Schoolregels zijn terug  te vinden in de “rode draad” in iedere  

groep; groepsspecifieke regels worden door iedere groep zelf gemaakt, geregeld geëvalueerd en  

hangen in het lokaal.     

  

  

Wij vinden  dat ieder individu    –   groot of klein   –   het meest kan groeien en leren in een  

veilige sit uatie. Wij hechten   veel waarde aan het op een goede, eerlijke manier met elkaa r  

omgaan. Wij allen zijn gezamenlijk ‘t Padland   – leerlingen, leerkrachten en ouders   – en dus  

gezamenlijk verantwoordelijk voor elkaar. Denk daarom om het taalgebruik, tolerantie en  

verdraagzaamheid en om de spullen van anderen.   

Dit bereiken we door het eigene van elk kind te respecteren en kennis te hebben van de  

elementaire behoeftes van elk kind: veiligheid, zekerheid, geborgenheid, er graag bij willen  

horen en erkend en gewaardeerd willen worden .   
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Schoolregels:  

De meest belangrijke, algemene regels zijn:  

 behandel iedereen met respect, zowel in houding als 

in taalgebruik  

 denk om elkaar; in de groep, in de school en op het 

plein (school- en pleinregels)  

 kom niet ongevraagd aan spullen van een ander en 

gebruik ze netjes  

 iedereen is anders, anders zijn is uniek. Iedereen is 

bijzonder en waardevol  

 we gaan uit van het positieve. In het omgaan met 

elkaar leren we met en van elkaar.  

Het geven van complimenten vinden wij belangrijk.  

 Er is altijd iemand waar je je verhaal bij kwijt kunt. 

Er wordt naar iedereen geluisterd.  

  

Aan het begin van ieder schooljaar willen we in alle groepen 

de ‘hoofdregel’:    

In en buiten school ga ik met anderen en met de 

spullen van anderen om zoals ik wil dat ze ook 

met mij en met mijn spullen omgaan.  

bespreken en vertalen naar groepsspecifieke regels. Op deze 

manier zullen de leerlingen uit iedere groep veel meer echt 

achter hun eigen – positief gestelde – regels staan.   

  

De regels van de Kanjertraining nemen een prominente 

plek in op onze school, onze groepen, ons onderwijs en de 

wijze waarop wij met elkaar (en onszelf) omgaan.  

  

                                                                                                                    



    

schoolgids obs ’t Padland  2022-2023  11  

                                     

  

    Vanuit de beginselen van deze training zullen we leerlingen en ouders mee nemen in een        

positieve bekrachtiging van hoe je jezelf versterkt en hoe je omgaat met de ander.  

  

  

  
Kernwaarden  

De elf scholen van onze Stichting Present hebben gezamenlijk, maar ook ieder apart gestoeid 

met de zes kernwaarden: open, veilig, samen, divers, ruimte en dynamisch. Wij, het team van  

o.b.s. ’t Padland,  hebben deze kernwaardes als volgt in gevuld Kernwaarden Padland – herzien 

maart 2022  

  
Open: We staan open voor elkaar en voor anderen. We praten open en eerlijk met ouders en 

leerlingen en komen samen tot oplossingen waarbij we ook de grenzen van onze mogelijkheden 

duidelijk aan durven geven.   

  

Samen: Onze missie is duidelijk (we gaan) Samen op pad. Samen, leerlingen, leerkrachten, ouders 

en andere betrokkenen, zijn wij 't Padland. Groot en klein, jong en oud, leren en spelen samen. 

Samen is voor ons veiligheid, openheid en warmte.   

  

Divers: Ieder kind is uniek en mag er zijn. We leren kinderen trots te zijn op zichzelf. We gaan uit 

van het positieve en van de talenten en mogelijkheden van ieder kind.  

  

Dynamisch: Leerlingen en leerkrachten ontwikkelen (zich)  op 't Padland. Wij staan open voor 

vernieuwing en verbetering in het belang van ons onderwijs en de leerlingen.   

  

 Ruimte (en veilig): Zorg en zorgzaamheid staan voorop en dit vind je vooral terug in de aandacht 

voor elkaar, in het samen-werken en in het samen-spelen. Als je je veilig voelt heb je de ruimte om 

te ontwikkelen naar eigen mogelijkheden. Wij zijn trots op onze mooie ruime school en het 

prachtige ruime schoolplein.  

  

  

Kwaliteitsaspecten en (na)scholing  
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Een school is een omgeving om te leren en te groeien, niet alleen op cognitief gebied, maar op 

alle gebieden. Dat dit niet alleen geldt voor de leerlingen mag duidelijk zijn. Ook de school – het 

team – moet zich blijven scholen en ontwikkelen. Wij borgen deze ontwikkeling in diverse plannen 

, schoolplan, zorgplan, jaarverslag en jaarplan, met een praktische uitwerking in diverse ‘plannen 

van aanpak’. Hierin staat kort beschreven welke (beleids)gebieden verder ontwikkeld moeten 

worden en/of waar scholing of nascholing voor zal worden ingezet. De plannen geven visie en 

richting op korte en lange termijn, maar beschrijven ook hoe e.e.a. geëvalueerd wordt of 

beoordeeld is. U kunt hierbij denken aan onderwerpen als de visie op ons onderwijs, 

klassenmanagement, resultaten van ons onderwijs, het leerlingvolgsysteem, het implementeren 

en borgen van een nieuwe methode, meer begaafdheid, etc. Daarbij worden de leerkrachten van 

‘t Padland steeds in de gelegenheid gesteld om zich te (na)scholen in die onderwerpen of 

gebieden waarin zij verder willen en/of welke ze in hun functionering- of beoordelingsgesprek of 

POP hebben benoemd.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

‘t Padland in vogelvlucht  

‘t Padland maakt deel uit van het schoolbestuur van de openbare scholen  in de regio: de  

Stichting Openbaar Onderwijs Present. Bezoekadres: De Middend 104 – 108, 1613 KZ 

Grootebroek. Tel: 0228 523857.  

Onze stichting bestaat uit Raad van Toezicht en een College van Bestuur.  Het bestuursbureau, 

mevr. V. Ruyter en mevr. B. Venema, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken; 

het bestuur is eindverantwoordelijk en houdt controle en overzicht via het model “Planning en 

Control”. De zeven (school)directeuren vormen gezamenlijk het directieberaad en zijn 

vertegenwoordigd in alle (beleids)werkgroepen.   

De directie van ’t Padland bestaat uit mevr. Ingrid van Heezen, directeur. Dit schooljaar 

zijn er 15 leerkrachten aan de school verbonden: 4 hebben een (bijna) fulltime baan of werken 4 

of 5 dagen, 11 hebben een deeltijd baan. Daarnaast kent de school een vakdocent 

bewegingsonderwijs, een administratief medewerkster voor een dag en een (vrijwillige) 

conciërge voor een dagdeel en werken diverse personen op vrijwillige basis op onze school.   

  

o.b.s. 't Padland is voor een dorp een vrij grote openbare basisschool met 9 inpandige 

klaslokalen en een inpandige peuterschool. De school is landelijk gelegen en door recente 

nieuwbouw gesitueerd in een (nieuw) bebouwde omgeving.  

  

In de school is behalve een aula ook een gymnastieklokaal voor de groepen 1 t/m 3. De gymzaal 

op de Buurt - voor de kinderen van groep 3 t/m 8 - ligt op een kilometer afstand van de school. 

De groep 3 gaat lopend naar de gym, groepen 4, 5, 6, 7 en 8 gaan hier op de fiets naar toe. De 
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school is veilig te voet te bereiken. De veiligheidsregels worden ieder jaar via het bulletin aan de 

ouders kenbaar gemaakt en staan genoteerd in het veiligheidsplan.  

  

De pleinen die aan de west- en zuidzijde van de school liggen hebben voor een school zoals deze 

een normale omvang. De speelterreinen die toegevoegd zijn, zijn beslist ruim te noemen. Er 

staan diverse speelobjecten op die gerealiseerd zijn door twee beeldende kunstenaars, dhr. 

Gerlach en dhr. Dekker. De diverse kunstwerken zijn in 2004 aangepast aan de veiligheidseisen 

zodat ze behouden zijn gebleven voor onze school en het plein. Direct aansluitend zijn er 

sportvelden, die gebruikt worden voor diverse buitenactiviteiten.   

  

Het speelterrein voor de peuterspeelzaal is helemaal afgeschermd van de overige terreinen en 

van de openbare weg. Het gebouw heeft vier toegangen. De hoofdingang (oosten) is voor groep 

3 en 4 en dé ingang tijdens schooltijd, de noordelijke toegang is voor de peuters en kleuters 

(i.v.m. de peuters afgesloten onder schooltijd), de zuidelijke ingang is voor de leerlingen van 

groep 5 t/m 8. De westelijke toegangsdeur wordt door de groep 1 t/m 4 gebruikt bij het buiten 

spelen onder schooltijd.  

  

  
De indeling van de school – het gebouw  

De aula van de school wordt gebruikt als werk- of lesruimte, voor vieringen en afsluitende 

tentoonstellingen van projecten en andere activiteiten waarbij alle leerlingen betrokken zijn.  

In de aula staan de extra computers voor de bovenbouw.  

De opstelling is de aula is heel bewust zo neergezet om de werkplekken voor de leerlingen zo 

optimaal mogelijk te benutten. Leerlingen die aangeven zelfstandig aan het werk te kunnen of 

verder willen met verdiepingsstof kunnen gebruik maken van de werkplekken in de aula. De 

bibliotheek is daar ook aanwezig. De boeken zijn in meerdere niveaus onderverdeeld. Deze 

niveaus zijn leeftijd gerelateerd, maar er wordt ook naar capaciteiten gekeken.   

De aula wordt onder schooltijd gebruikt als extra werkruimte.  

De gang bij de kleuterbouw en bij de groepen 3 en 8 wordt tijdens de schooluren gebruikt voor 

activiteiten op de computer, diverse speelhoeken en ontdekkend leren.  

In de speelzaal (het gymnastieklokaal) wordt bewegingsonderwijs gegeven aan kleuters, ook 

de leerlingen van groep 3 gebruiken deze zaal.   

Daarbij zijn er nog diverse ruimtes voor IB, RT, directie en de lerarenkamer met keuken. 

Het aantal leerlingen bedraagt gemiddeld 170. De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen en 8 

lokalen: twee groepen 1 / 2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8.  Aan de 

aula grenst een lokaal waarin één dag per week de plusklas vanuit het SWV les geeft en op een 

aantal dagen na schooltijd BSO wordt aangeboden vanuit Partou.   
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Hoofdstuk 2. De organisatie van de school  
  

Aanmelding en leerplicht  

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin 

het kind 5 jaar wordt. 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. Dit geldt tot het moment dat het kind 6 jaar wordt. Elk jaar wordt er 

door het schoolbestuur in de maanden maart of april een datum van aanmelding vastgesteld. Via 

een brief wordt dit aan de desbetreffende ouders meegedeeld. Kinderen, die in de loop van het 

komende schooljaar 4 jaar worden, kunnen dan worden aangemeld. Ook kunnen in de loop van 

het schooljaar inschrijvingen plaatsvinden. Kinderen van 3 jaar en 10 maanden mogen 

gedurende 5 ochtenden als gast de school bezoeken. Vanwege de vele bijzondere activiteiten 

kan dit echter niet in de laatste twee weken van het schooljaar. Leerlingen die in de grote 

vakantie vier jaar worden, worden door ons uitgenodigd voor de kijk/doorschuifmiddag aan het 

eind van het schooljaar.  

  

Aanmeldingsformulier  

Onze school heeft in samenwerking met de andere scholen van Stichting Present een 

vooraanmeldingsformulier en een aanmeldingsformulier ontwikkeld om te komen tot een zo 

goed en duidelijk mogelijk beeld van onze (toekomstige) leerlingen. Het formulier bestaat uit 

een standaarddeel voor alle leerlingen, en een meer uitgebreid deel voor die leerlingen die extra 

zorg behoeven.   

Na het invullen van het formulier(-en) krijgt u, als uw zoon of dochter kan worden ingeschreven,  

schriftelijk bevestiging van definitieve inschrijving. Het traject van aanmelding en inschrijving is 

binnen het samenwerkingsverband de WestFriese Knoop besproken en vastgelegd voor alle 

scholen. (zie ook www.westfrieseknoop.nl )  

Aan alle ouders wordt verzocht het burger servicenummer (voorheen Sofinummer) van hun kind 

op het aanmeldingsformulier te vermelden i.v.m. vergoeding en aanmelding. Het 

aanmeldingsformulier is verkrijgbaar op school.  

  

Intakegesprek kleuters:  

Gekoppeld aan het aanmeldingsformulier hanteren wij de procedure waarbij we ouders / 

verzorgers, een aantal weken voordat hun zoon of dochter 4 jaar wordt, vragen een vragenlijst 

in te vullen. Naar aanleiding van deze vragenlijst en een ingevulde lijst van de leerkrachten zal 

dan een eerste gesprek worden gepland.   

  

  

  

  

http://www.westfrieseknoop.nl/
http://www.westfrieseknoop.nl/
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Toela tingsbeleid   

Alle kinderen zijn welkom op obs ’t Padland, ongeacht geloofsovertuiging, ras of achtergrond.   

“Als u overweegt uw kind bij ons op school op te geven, willen wij graag altijd eerst even  

persoonlijk kennismaken. Wij zijn dan in de gelegenheid om  u, naast datgene wat u in deze  

schoolgids gelezen hebt, aanvullende informatie te geven. U kunt van dit moment gebruik  

maken om aan ons vragen te stellen. Dit gesprek houden wij het liefst overdag. Niet alleen  

omdat wij er dan toch zijn, maar vooral voor u , omdat u dan de school in bedrijf kunt zien. Het  

werkt het makkelijkst als u vooraf eerst even zelf telefonisch of via de mail een afspraak met ons  

maakt. Tijdens het gesprek kunt u uw kind uiteraard gewoon meenemen”.    

Vanaf 1 jaar voordat uw kind 4 jaar  wordt, dus wettelijk toelaatbaar is, kunt u uw kind bij ons op  

school aanmelden. Binnen 10 weken na deze aanmelding nemen wij een besluit over de  

eventuele toelating van uw kind. Als dat besluit positief is, kan uw kind pas ingeschreven worden  

op onze scho ol.   

Mocht u uw kind eerder willen aanmelden, dan kunt u een vooraanmelding doen. Uw kind zal  

dan op een vooraanmeldingslijst worden geplaatst, waarna als uw kind de leeftijd van 3 jaar  

heeft bereikt, de gebruikelijke procedure gevolgd zal worden.   Toelaten  is het altijd het  

uitgangspunt. Weigering is de uitzondering.   Welke overwegingen spelen bij toelating een rol?   

  

   Ouders dienen de grondslag van de school  te respecteren. Als de ouders niet bereid zijn  

om de grondslag van de school te respecteren, dan kan h et bevoegd gezag daar  

aanleiding in zien om de leerling niet toe te laten.   

   Rust en veiligheid dienen voor alle leerlingen gewaarborgd te zijn. Als door toelating van  

een leerling de rust en/of veiligheid wordt verstoord, bijvoorbeeld als er sprake is van  

e rnstige gedragsproblematiek, kan geweigerd worden de leerling toe te laten.   

        Het kan bij een weigering vanwege een te verwachten ern stige verstoring van rust        

       orde  gaan om het gedrag van het kind, maar ook om het gedrag van de ouders.   

   De scho ol kan de leerling niet de vereiste zorg/ondersteuningsbehoefte bieden. Hierbij  

vindt altijd een afweging tussen het individuele belang van de leerling en het algemeen  

belang van de school plaats.   

      Het schoolondersteuningsprofiel gaat meespelen bij dez e overweging. De school zal ook    

      altijd zelf verder onderzoek doen. Ook de onderwijskundige en organisatorische    

      doelstelling van de school zijn hierbij van belang.   

   Opnamecapaciteit. Scholen kunnen hun toelatingsbeleid   ko ppelen aan een maximale  

opnamecapaciteit.   

Bovenstaande overwegingen gelden in principe voor alle leerlingen, maar spelen vooral een rol  

met betrekking tot het onderwijs en de   plaatsingscapaciteit van leerlingen met sp e ciale zorg   

Het besluit om een leerlin g niet toe te laten wordt genomen door het bevoegd gezag van de  

school. De procedure die hierbij gevolgd wordt is afhankelijke van de afwegingen die tot de  

weigering hebben geleid,    Als wordt besloten om e en leerling  niet te plaatsen  – op grond van een  

of m eerdere bovengenoemde redenen  – dient dit besluit door het bevoegd gezag schriftelijk  
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onderbouwd te worden. Dit in samenspraak met de begeleider(s) van een leerling, de ouders en 

de school.  

Een uitgebreid protocol ligt op school ter inzage. In het kader van de zorgplicht zijn en worden 

afspraken gemaakt binnen het Samenwerkingsverband de WestFriese Knoop. SAMEN OP PAD 

naar een passende plek.                                     

  

Groepsformatie  

Op ‘t Padland wordt er zowel gewerkt in homogene als in heterogene groepen. Binnen deze 

groepen wordt de leerstof aangeboden naar leerjaar / leeftijd. Daarbij is het voor kinderen 

mogelijk om binnen hun groep een aangepast programma te draaien welke (meer) aansluit bij 

hun capaciteiten; dit steeds in overleg met de ouders.  

  

Aan het eind van een schooljaar worden de groepen geformeerd aan de hand van de 

leerlingaantallen, formatieplaatsen en (extra) taken/functies van de leerkrachten. Bij het 

verdelen van leerlingen wordt gekeken naar leeftijd (mogelijk zittenblijven of versneld 

doorgaan), sociaal-emotionele ontwikkeling en de plaats van een leerling in de totale groep 

(vriendjes, totale “mix”). Mogelijke leerprestaties zijn hierbij van ondergeschikt belang maar 

worden wel meegewogen. U begrijpt dat het samenstellen van een groep een totaal plaatje geeft 

en dat wijzigingen veelal zeer ingrijpend zijn en/of andere problemen geven voor de gehele 

groep.   

  

Groepering in de klas  

Een vast onderdeel van ons onderwijs is communicatie = het gesprek. Naast de communicatieve 

ontwikkeling is ook het sociale aspect van de kring belangrijk en het bevordert de groepsband. 

In de klas zitten de kinderen in groepjes bij elkaar, naast elkaar of zo opgesteld als in overleg 

met leerlingen is besproken. Dit is niet alleen voor de gezelligheid, kinderen kunnen veel van 

elkaar leren.   

De kinderen worden gestimuleerd om eerst zelf de oplossing te zoeken. Dit kan dan, als tweede 

stap, door met een andere leerling in die groep te overleggen. Op deze manier proberen wij de 

zelfstandigheid van de kinderen te vergroten en tegelijk het sociale aspect van de samenwerking 

te bevorderen.  

  

Vanaf halverwege groep 3 wordt er na de lunch gestart met het vrij lezen in een leesboek uit de 

schoolbibliotheek. Het maken van ‘leeskilometers’ is zeer belangrijk voor de lees- en 

taalontwikkeling en de gezamenlijke start wordt als zeer prettig ervaren.  

  

Schoolthema’s, maatjesklassen  SAMEN OP PAD  

Om de eenheid en het saamhorigheidsgevoel binnen de school te vergroten werken we een 

aantal keer per jaar samen over thema’s. Iedere groep is gekoppeld aan een “maatjesgroep”. 

Dit houdt in dat twee aan elkaar gekoppelde groepen regelmatig activiteiten plannen om samen 

te werken, te lezen, te spelen. U kunt hierbij denken aan veel wisselende activiteiten, van zuiver 

leergericht tot heel creatief. Ook de inpandige peuterspeelzaal wordt soms betrokken bij ons 

maatjesklassen systeem.  
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Hoofdstuk 3: De organisatie van het onderwijs  
  

Schooltijden, schoolregels  

Groep 1 t/m 8  

 Maandag t/m vrijdag    8.30 – 14.00 u  

Per week  wordt er in de groepen 1 en 2:  

6 uur  Bewegingsonderwijs en / of buitenspelen  

5.00 uur  Kringactiviteiten, muziek, taal, rekenen, eten en 

drinken etc. / Kanjertraining  

14.00 uur  Speel/werktijd; opdrachtjes, 

ontwikkelingsmateriaal, etc.  

        

Groep 3:   

1.30 uur  Bewegingsonderwijs  

1.15 uur  Speelkwartier  

2.15 uur  Wereldoriëntatie  

2.30 uur  Muziek / creatieve vakken  

4.00 uur  Kringactiviteiten / Kanjertraining / draaischijf  

13.30 uur  Lezen, rekenen, taal, schrijven  

  

Groep 4:  

1.30 uur  Bewegingsonderwijs  

1.15 uur  Speelkwartier  

3.15 uur  Wereldoriëntatie  

2.30 uur  Creatieve vakken  

2.30 uur  Kringactiviteiten / Kanjertraining / draaischijf  

14.00 uur  Rekenen, taal, schrijven en lezen / begrijpend 

lezen  

  

Groep 5 t/m 8:   

1.30 uur  Bewegingsonderwijs  

1.15 uur  Speelkwartier  

4.00 uur  Wereldoriëntatie  

2.30 uur  Creatieve vakken  

1.30 uur  Kringactiviteiten / Kanjertraining  

14.15 uur  Rekenen, taal, schrijven, begrijpend lezen en 

lezen  
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Tijdens het buitenspelen mogen de kinderen de schoolterreinen niet verlaten.  

In school mag niet op laarzen of op vieze schoenen gelopen worden, deze kunnen de leerlingen 

in de gang onder hun jas tas neerzetten  

De deuren van de school zijn 10 minuten eerder open dan de aanvangstijden.  

In deze tijd voor schooltijd zijn de groepsleerkrachten in de groep aanwezig of buiten bij de deur 

om leerlingen en ouders te verwelkomen. Na schooltijd loopt een aantal leerkrachten mee naar 

buiten. Tijdens de pauzes zijn (bijna) alle leerkrachten aanwezig op het plein en/of de 

sportvelden. Voor schooltijd kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 kiezen, of zij blijven buiten, 

of zij gaan naar binnen en gaan dan hun groepslokaal in, gaan op hun plaats zitten en gedragen 

zich rustig.  

                 

Schooltijden continurooster:  

    Alle leerlingen gaan iedere dag van 8.30 – 14.00 uur naar school en eten samen met de      

leerkracht(en) in de eigen groep. Verantwoording van uren voor leerlingen en leerkrachten wordt      

ieder jaar in overleg met het team en de Mr vastgesteld.  

  

Volgens de richtlijnen van het ministerie moeten kinderen over 8 jaar basisonderwijs 7520 uur 

onderwijs krijgen. Deze uren zijn verdeeld over 8 leerjaren waarbij we ieder jaar – naast de 

verplichte vakanties – ruimte hebben voor het inplannen van studiemomenten. Het 

vakantierooster wordt in overleg met de Mr vastgesteld.  

  

Pauze  

Halverwege de ochtend is er een pauze, waarin uw kind de gelegenheid heeft iets te drinken of 

te eten. In verband met gezond leven en gezond eten willen wij van de woensdagochtend voor 

alle leerlingen een fruitochtend maken. Houdt u er wel rekening mee dat dit niet al te 

bewerkelijk wordt of teveel tijd in beslag gaat nemen. Dus liever geen sinaasappels die nog 

geschild moeten worden. Ook de kleuters pauzeren 's morgens even. Dit gebeurt altijd rond tien 

uur, tijdens de overgang van de speelwerktijd naar het buitenspel of bewegingsonderwijs.  

Tijdens deze pauze nemen de kinderen de meegebrachte hapjes en drankjes mee in de kring. 

Even ontspannen en smakelijk eten en drinken.  We adviseren de ouders zoveel mogelijk gezond 

eten, in niet al te grote hoeveelheden, mee te geven. Bijvoorbeeld: een stukje fruit (geschild als 

een kind dit niet zelf kan) of een boterham of cracker.    

Voor de meegebrachte drankjes geldt hetzelfde advies; gezond, en bij voorkeur in een beker 

(pakjes geven zoveel extra afval!). Voor de andere groepen is het handig als één en ander in 

een speciale "bekertas" wordt bewaard. De kinderen hebben dan alles bij elkaar en er kan geen 

lekker hapje zoek raken. Als er op de bekertas een naam staat, kunnen we de kinderen ook 

weer helpen de eigen tas terug te vinden.  

Op woensdag tm vrijdag sluiten we zo veel mogelijk aan bij EU schoolfruit: alle leerlingen nemen 

dan ook fruit mee in de pauze.  
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Eu-schoolfruit: Afgelopen schooljaar hebben wij mee gedaan met de eu-schoolfruit actie. Een 

prachtig initiatief waarbij alle leerlingen van school 3 dagen in de week een stuk groente of fruit 

aangeboden krijgen. Dit geldt voor een periode van 20 weken en wordt dan met ouders 

gecommuniceerd. Wij zijn hier voor schooljaar 2022 – 2023 ook weer voor ingeloot.  

  

Voor tussen de middag geldt eigenlijk hetzelfde. U weet als ouder / verzorger natuurlijk het 

beste wat uw kind(eren) lust(en) en ook hoeveel. Wilt u het eten en drinken mee geven in goed 

afsluitbare bekers en trommels, voorzien van hun naam.   

  

Verjaardag kinderen  

Natuurlijk wil uw kind op zo'n bijzondere dag graag trakteren. Het liefst zien we dat u iets van 

fruit, kaas, worst of iets dergelijks meegeeft in plaats van snoep –voor leerlingen én voor 

leerkrachten. Het trakteren van lolly’s en kauwgum is niet toegestaan om veiligheidsredenen. De 

kleuters trakteren direct als zij 's morgens op school komen, de andere kinderen 's ochtends om 

ongeveer 10 uur.  

  

Ouders in school:   

Sinds vorig schooljaar zijn wij overgestapt naar een gelijke manier van de dag starten. Ouders 

brengen hun kind(eren) naar de deur bij ingang van de groep van hun kind(eren). Leerkrachten 

wachten de leerlingen zo veel mogelijk buiten op. Gelukkig mogen ouders wel (weer) de school 

binnen. Om iets te kunnen bekijken of te vragen adviseren wij hiervoor de tijd na schooltijd te 

benutten. Door het gebruik van berichten en foto’s via Parro halen we alle ouders de school in bij 

onze activiteiten en lessen.   

  

  

                 

  

  

  

  

  

  

Organisatie, werkwijze(n) en methodes in de diverse groepen:  

  

Kijkochtendjes ”bijna-kleuters”  

Voor ouders van onze nieuwe leerlingen hebben wij een informatiepakket gemaakt. Voor de 

ouders van leerlingen voor groep 1 / 2 is dit ook een boekje met informatie specifiek voor de 

kleuterbouw. Hierin vindt u onder meer:  

Een paar maanden voordat een leerling 4 jaar wordt, mag het de kleuterschool bezoeken om  

kennis te maken. Dit gaat in overleg met de leerkracht van de desbetreffende kleutergroep. Dit 

zijn een 5 tal ochtenden. Leerlingen die in de grote vakantie vier jaar worden, worden benaderd 

om deel te nemen aan de doorschuifmiddag aan het eind van het schooljaar.  
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In verband met de aansprakelijkheid en verzekering van de ‘nog niet basisschoolleerlingen van 

drie jaar’ is het niet langer toegestaan om meer dan vijf keer een dagdeel in de nieuwe groep te 

kijken. Ouders van leerlingen die vrij snel na de grote vakantie in groep 1 / 2 komen kunnen 

daarom het beste in overleg met de groepsleerkracht kijken wat voor hun zoon / dochter het 

beste uit komt.  

  

De kleuters zitten in heterogene groepen. Het spelen en het spelend leren zijn vooral in deze 

periode wezenlijk. Het onderwijs wordt georganiseerd rond thema's. De thema’s staan dicht bij 

de belevingswereld van de kinderen (Sinterklaas, de seizoenen) en worden gehaald uit de 

methode “schatkist”.  

  

Kinderen van 4 jaar zijn niet leerplichtig (vallen niet onder de leerplichtwet).  

Vanaf de vijfjarige leeftijd zijn ze wel leerplichtig. Als het kind pas 4 geworden is, kan een hele 

schooldag te vermoeiend zijn. Voor veel vierjarigen is het dan ook verstandig om de eerste 

periode alleen 's ochtends naar school te gaan, e.e.a. in overleg met de leerkracht. Meld dit wel 

aan de leerkracht.   

  

Naar aanleiding van de enquête, de coronatijd en signalen van ouders en leerkrachten hebben 

wij de inloop in de kleuterbouw geëvalueerd. Het idee van ouders die hun kinderen in de groep 

brengen en daar afscheid nemen van hun zoon of dochter (voor corona) tov het opwachten van 

onze leerlingen buiten en samen naar binnen gaan heeft voor en nadelen. Wij hebben gemerkt 

dat het veel rust geeft om zonder ouders en alleen met leerlingen naar binnen te gaan. Het is 

voor alle leerlingen hetzelfde, zeer goed voor de zelfstandigheid en ook voor het onderling 

helpen. Dat is de reden dat we dit zo houden. Ouders zijn zekerwelkom om even binnen te 

kijken na schooltijd of in geval van vragen (of startende leerlingen) mee te lopen. Wij ‘trekken’ 

onze ouders met foto’s en berichtjes via Parro ook naar binnen.  

Op deze manier kunnen ouders thuis goed / beter aansluiten bij datgene wat er gebeurt op 

school en het is gewoon ook leuk!!  

  

  

  

Opbouw in zelfstandig werken    

Vanaf groep 1 “trainen” wij de kinderen om zelfstandig aan bepaalde taken te werken. 

Zelfstandigheid vinden wij in het belang van de ontwikkeling van een kind en daarnaast geeft  

dit de leerkracht de mogelijkheid om observaties te doen of om leerlingen met specifieke 

problemen apart te begeleiden.  

  

Groep 1 / 2  Kiesbord + planbord dag / weektaak  

Groep 3  dagtaak  

Groep 4 t/m 8  weektaak; met hierbij een opbouw tot 

zelfstandig inplannen van taken voor een 

week en toetsen over een langere periode  
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Gedurende de afgelopen schooljaren heeft het team een aantal onderdelen van het zelfstandig 

werken en de instructie (opnieuw) besproken. Dit heeft geresulteerd in de volgende 

wijzigingen/afspraken en onderdelen voor inhoudelijke vergaderingen en scholing:  

 Iedere leerkracht en leerling heeft een blokje welke hij/zij gebruikt tijdens het 

zelfstandig werken en waarmee kan worden aangegeven dat je zelf wilt werken zonder 

interruptie (rood), je bent lekker aan het werk maar anderen mogen om hulp vragen 

(groen) of je hebt een vraag aan de leerkracht (vraagteken).   

 Uniformiteit in planborden voor groep 1 t/m 8.  

 Uniformiteit in dag & weektaak.  

 Uniformiteit in instructietafels/kijktafels.  

  

Leerstof en lesmethodes en achtergrond informatie  

De volgende methodes worden voor de volgende groepen gebruikt:  

Taal/Lezen groep 1 / 2:  schatkist nieuwste versie (2015-2016)  

Taal/ Lezen groep 3:   Veilig Leren Lezen – Kim versie  

Taal                                   Staal – taal groep 4 t/m 8  

                                         Staal – spelling groep 3 t/m 8  

Voortgezet. lezen:     VNL school breed  

Begrijpend lezen                 Nieuwsbegrip XL  

Schrijven:     Schrijfsleutel groep 1 / 2 t/m 6  

                                         Pennenstreken groep 3 t/m 8  

Engels:                ‘take it easy’ methode voor groep 7 en 8  

                                        Vanaf de onderbouw aandacht voor liedjes en spreektaal Engels  

Rekenen:      Getal en Ruimte, groep 3 t/m 8  

                                         Schatkist, groep 1 / 2   

                                         Met sprongen vooruit groep 1 t/m 8  

Kleuterbouw                       rekentoren - Schatkist  

Wereld Oriëntatie                Blink  

Kleuterbouw                       Koekeloere + schatkist thema’s  

Verkeersonderwijs:   de methodes vanuit VVN o.a. de verkeerskrant + praktijkdagen  

Techniek:     Techniektorens + aanvullend materiaal: de techniekkar -diverse   

                                         leskisten  + aansluiten bij techniekpact  Present  

ICT                                   Leskisten Present: mediawijsheid en digitale geletterdheid  

Soc-emot. Ontwikkeling:  Kanjertraining,   

                                        kids skills rots en water-methode als aanvulling / rt  

Muziek:      Eigenwijs, voor groep 3 t/m 8.  

                                        Team Talento  

Drama:      Moet je doen, groep 1 t/m 8.  

Dans:      Moet je doen, groep 1 t/m 8.  
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Gymnastiek                       Gymnastiek in de basisschool  

  

  

Cognitieve vakken, taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie:  

     Obs ’t Padland werkt met methodes voor alle cognitieve vakken. Doordat deze methodes worden         

gevolgd wordt er voldaan aan het werken aan eindopbrengsten en kerndoelen. De methodes    

worden steeds geëvalueerd en vernieuwd en – indien nodig – ondersteund met extra materiaal       

vanuit schooltv, digibord etc.  

  Alle groepen maken jaarlijks gebruik van het aanbod vanuit de bibliotheek, de culturele 

instellingen of de organisaties betrokken bij natuur en / of milieu educatie.  

  

  

  

  

Meer / Hoogbegaafden / Talenten  

Leerlingen die op basis van resultaten of (externe) toetsen aangeven meer- of hoogbegaafd te 

zijn op één of meerdere vakgebieden worden begeleid op diverse manieren: zij volgen de 

‘routeboekjes’ om versneld – maar gecontroleerd – door de leerstof te gaan. Daarbij worden ze 

uitgedaagd via RT opdrachten en het werken met Levelwerk. Voor meer informatie over het 

beleid vanuit het SWV verwijs ik naar hoofdstuk zorg en naar de uitgebreide bijlage / laatste 

pagina’s van deze schoolgids.  

Het hele team heeft de scholing mbt meer / hoogbegaafden gevolgd en dit is een van de 

speerpunten. Ook aandacht voor brede talenten – de klusklas, techniek en technologie en 

bewegend leren – zijn onderdeel van onze aandacht en inzet (samen met de Roelof en de Jan  

Luykenschool)  

  

Dyslexie  

Voor leerlingen met dyslexie kan – in de midden / bovenbouw – een aanvullend programma 

worden ingezet. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling wordt de inzet en 

begeleiding bepaald en de (school)methodes op de laptop geïnstalleerd. Voor leerlingen met 

dyslexie staan in de bibliotheek boeken die aansluiten bij het leesmogelijkheden en de interesse 

(leeftijd) van leerlingen met dyslexie.  

  

De Kanjermethode  

Het team van obs ’t Padland gaat er vanuit dat ieder kind zich optimaal kan ontplooien als hij/zij 

zich veilig voelt. Daarom besteden wij naast alle ‘gewone’ omgangsvormen en regels, extra 

aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling via de Kanjertraining, de gehanteerde methode 

van groep 1 / 2 t/m 8.  

De Kanjermethode geeft erkenning en herkenning van alle verschillende rollen die je kunt 

spelen en leert je de juiste keuze te maken en vertrouwen te hebben in de ander.   

Naast de Kanjertraining methode, worden er op school een aantal andere methodes gebruikt ter 

ondersteuning van deze methode, als remediërende methode en in de begeleiding van 

individuele kinderen:  
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Kids skills gaat uit van datgene wat een kind (goed) kan en leuk vindt. Dit sluit aan bij het 

oplossingsgerichte werken wat wij door diverse groepen inzetten om kinderen te stimuleren.   

Het boekje ‘kids skills’ is ook voor ouders / opvoeders een aanrader!  

Rots en water is een trainingsprogramma voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Een leerkracht van 

onze school is geschoold in het geven van de rots en watertraining.   

      

Actief burgerschap en sociale integratie   

Leerlingen leren op school meer dan taal en rekenen alleen. Toerusting van leerlingen om op 

zinvolle wijze aan de samenleving bij te dragen is een taak die het onderwijs sinds lang vervult. 

De laatste jaren zien we een toename in aandacht voor dit onderwerp. Bezorgdheid over 

verruwing en geweld, over onverdraagzaamheid en over het afbrokkelen van maatschappelijke 

samenhang spelen daarbij een rol. Op ‘t Padland besteden we op zeer veel verschillende 

manieren aandacht aan ‘actief burgerschap en de sociale integratie’. Een aantal voorbeelden 

zijn:  

Wij streven er naar om ieder jaar via een project aandacht te besteden aan een 

(hulp)organisatie en/of een goed doel. De leerlingen van de bovenbouw krijgen lessen naar 

aanleiding van het blad ‘samsam’, naar aanleiding van het project “krant in de klas”, 

Prinsjesdag, de verkiezingen en andere thema’s waarbij het maken van eigen keuzes 

gestimuleerd wordt vanuit de W.O. boeken en thema’s.  Leerlingen uit andere culturen of met 

andere (geloofs)overtuigingen worden gevraagd en gestimuleerd meer te vertellen en te laten 

zien over hun achtergrond. Via opdrachten, werkstukken en krantenknipsels en via internet 

worden leerlingen gestimuleerd actief (verder) te kijken.  

  

seksualiteit en seksuele diversiteit  

In de bovenbouw wordt tijdens het blok ‘seksuele voorlichting’ aandacht besteed aan seksualiteit 

en seksuele diversiteit. Ook tijdens het bespreken van gebeurtenissen thuis,  in de krant of het 

nieuws komen deze (of bovenstaande) onderwerpen, ongeacht de leeftijd,  in de 

kringgesprekken aan de orde.  

  

Ook spelen de Kanjertraining en de algemene en groepsspecifieke regels een grote rol in en bij 

het omgaan met elkaar.   

  

Techniek  

Op ‘t Padland bieden we techniek o.a. aan door middel van lessen en opdrachten uit de 

techniektorens. De invoering en implementatie van het techniekonderwijs is gebeurd onder 

leiding van een medewerker van de O.B.D. Om het natuur-techniek onderwijs nog beter gestalte 

te geven in onze school worden regelmatig nieuwe leskisten aangeschaft en zullen de diverse 

groepen structureel natuuronderwijs volgen via themagerichte tv uitzendingen. In de onderbouw 

maken de techniekopdrachten direct onderdeel uit van het lesprogramma, in de midden- 

bovenbouw worden de opdrachten thematisch en in projectvorm aangeboden. Door de methode 

Blink – thematisch onderwijs – en steeds meer ook voor en zicht op brede talenten, worden alle 

vakken en talenten steeds meer geintergreerd.  
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Canon  

De onderwerpen uit de canon staan verwerkt in de methodelessen van groep 6 t/m 8.   

  

  

  

Digitale schoolborden  

Alle groepen van obs ’t Padland zijn voorzien van een digitaal schoolbord. In de 

kleuterbouwgroepen wordt dan gewerkt met de zgn. touchscreens als aanvulling op de methode 

Schatkist en de interactieve manier van (zelfstandig) werken.  

     De leerkrachten worden (en / of zijn) geschoold in het werken met digitale schoolborden en de         

digitale leeromgeving en worden jaarlijks – praktisch – bijgeschoold.   

   

Computergebruik  

‘t Padland kent een zeer actieve computercommissie bestaande uit drie leerkrachten en drie 

ouders. Zij zijn “belast” met het computernetwerk, onze website en het creëren van die 

voorwaarden waardoor leerlingen en leerkrachten de computers –en de op de computer 

aanwezige programma`s - kunnen gebruiken als ondersteuning en implementatie van 

vaardigheden en kennisgebieden.  

Middels een beveiligingsysteem worden bepaalde sites (zoveel mogelijk) ontoegankelijk 

gemaakt; maar ook eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid spelen hierbij een grote 

rol.  

Leerlingen vanaf groep 1 maken gebruik van de computer voor taal- en rekenonderdelen en 

bouwen computervaardigheid op d.m.v. speciale computerprogramma‘s.   

We werken met de nieuwste devices en er wordt behalve aandacht besteed aan het bij methode 

inhoudelijk en versterkend werken ook aandacht besteed aan mediawijsheid, digitale leerlijnen  

en computervaardigheden (Present breed speerpunt).   

  

Zowel via onze site www.padland.nl als op onze facebook pagina wordt u regelmatig op de 

hoogte gebracht van nieuws en nieuwtjes. I.v.m. privacy hanteren wij een systeem van inloggen 

en zal aan iedere ouder / verzorger middels een toestemmingsformulier gevraagd worden wel / 

niet akkoord te gaan met het gebruik van naam of beeldmateriaal.   

  

Overige lessen  

Afhankelijk van het aanbod maken we gebruik van de lessen en activiteiten van externe partners 

zoals de bibliotheek, diverse natuur en cultuur instellingen en van ouders / bedrijven om ons 

heen.  

  

Met de scholen van de gemeente en de Blauwe Schuit Onderwijs – Hoorn participeren wij in het 

zogenaamde Kunstenplan. In Venhuizen kennen we een cyclus, waarin heel veel vormen en 

uitingen van kunst  en cultuur worden beleefd en / of bekeken. Ieder jaar anders, ieder jaar 

spannend.   

  

http://www.padland.nl/
http://www.padland.nl/
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De leerlingen van groep 8 nemen deel aan een verkeersexamen: zowel theoretisch als praktisch.  

Ook worden de leerlingen van groep 8 in staat gesteld om tijdens de schooluren verschillende 

scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken (gezamenlijk of in groepjes).  

  

In overleg met politie en bureau Halt is het mogelijk om gezamenlijk een aantal lessen te (laten) 

geven over thema’s als: vuurwerk, drugs, alcohol, vandalisme e.d.   

Als het past in het onderwerp, thema of de methode van de groep kan het voorkomen dat er een 

gastspreker wordt uitgenodigd op school of dat er op excursie gegaan wordt. De betreffende 

leerkracht(en) beoordelen steeds of de geboden activiteiten passen bij het niveau en de inhoud 

van de groep en de groepslessen. Wij zullen deze activiteiten zoveel mogelijk aangeven in het 

bulletin of op de maandkalender.  

  

     De groepen in de bovenbouw volgen gedurende de zomeropenstelling van het Hemmerven een 

aantal keer zwemonderwijs. Dit is vooral bedoeld als extra bewegingsonderwijs, om 

vaardigheden te oefenen en watervrij te blijven en – in sommige gevallen – om het behalen van 

een diploma te stimuleren. Tijdens de zwemles worden veel gevarieerde opdrachten 

aangeboden: overlevingszwemmen, circuits, wedstrijden etc. Het is mogelijk deze lessen te 

volgen doordat het zwembad de instructeurs gratis ter beschikking stelt aan de scholen.  

  

  

Huiswerk  

Onze school kent een opbouw in zelfstandig werken o.a. middels de dag/weektaak. Hierin speelt 

het zelf plannen van werkzaamheden een grote rol. Daarbij kent ons onderwijs een aantal 

activiteiten die thuis moeten worden voorbereid, bijv. boekbespreking, krant, spreekbeurt, topo, 

of werkstuk. Deze huiswerkopdrachten worden door de leerkrachten aangeboden en worden 

veelvuldiger en meer uitgebreid naar mate de schoolloopbaan van een kind vordert.   

  

Gymrooster  

De lessen wordt gegeven door een gymdocent / vakleerkracht en/ of door de eigen leerkrachten.  

gymnastiektijden: (eventuele wijzigingen worden aan de ouders / verzorgers en leerlingen van de 

groep doorgegeven): volgen in de jaarkalender  

  

Tijdens de gymlessen dragen leerlingen (bij voorkeur) aparte gymkleding en gymschoenen (geen 

zwarte zool).  

Hoofdstuk 4.Hoofdstuk 3.  De zorg voor kinderen  
  

Het volgen van de leerlingen (Leerling Volg Systeem)  

Om uw kind te zo goed mogelijk te begeleiden, is het van belang dat we goed op de hoogte 

blijven van zijn/ haar ontwikkeling. Daarvoor gebruiken we verschillende instrumenten.   

Sociaal emotioneel  

De leerkracht observeert de leerling en houdt zijn bevindingen bij. Daarnaast wordt twee maal 

per jaar Kanvas (het leerlingvolgsysteem behorend bij de Kanjermethode) ingevuld door de 

leerkracht. Omdat het van belang is te weten hoe leerlingen zelf denken over hun sociale 



    

schoolgids obs ’t Padland  2022-2023  27  

competentie, vullen leerlingen vanaf groep 5 ook een lijst in. Zo kan de observatie van de 

leerkracht, vergeleken worden met het resultaten van de leerling. Mochten deze scores 

opvallende zaken aan het licht brengen, wordt er in contact met ouders verder gesproken en 

gekeken. Indien leerkracht, ib of ouders meer informatie of verdergaande informatie willen kan 

het lvs van de Kanjertraining ingevuld worden en wordt er gebruik gemaakt van de sociogram.  

  

Leerontwikkeling   

Bij de methodes die we op school gebruiken wordt de lesstof regelmatig getoetst. Naar 

aanleiding daarvan krijgt de leerkracht een indruk hoe goed de leerling de aangeboden stof 

beheerst.   

Daarnaast worden tweemaal per jaar methode onafhankelijke toetsen afgenomen. Hiervoor 

gebruiken wij de toetsen van Cito, die landelijk genormeerd zijn, waardoor we de resultaten van 

de leerlingen en de groep ook kunnen vergelijken met het landelijk gemiddelde.   

  

Speciale zorg  

Soms is het nodig dat een leerling meer zorg krijgt dan de andere kinderen.   

Deze zorg bespreekt de leerkracht met de ouders en met de intern begeleider. Samen wordt er 

gekeken welke speciale onderwijsbehoefte de leerling nodig heeft. Op basis van de 

onderwijsbehoeften wordt een plan van aanpak opgesteld.   

Na een vooraf gestelde periode wordt het plan geëvalueerd. Toetsgegevens, observaties en 

schoolbeleving van het kind worden in de evaluatie meegenomen. Op basis van die gegevens 

wordt gekeken of het plan succesvol is gebleken of aangepast moet worden. Het is mogelijk dat 

de onderwijsbehoeften van de leerling vragen om een aparte leerlijn. De leerling krijgt dan een 

programma waarin de lesstof in een lager/ hoger tempo of op een andere manier wordt 

aangeboden. Alle vormen van extra zorg worden, voordat ze worden ingezet, besproken met 

ouders. En, indien de extra zorg (nog) meer vragen op roept in het ondersteuningsteam (OT). 

Het belang van leerlingen staat hierbij steeds voorop, vanuit samenwerking tussen school / 

leerkracht, leerling en ouders: Samen op pad.  

  

  

  

  

  

  

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)  

  

Met   opmaak:   opsommingstekens   en   nummering 
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Remedial Teacher, onderwijsassistent + extra begeleiding  

Het team van obs ’t Padland streeft er steeds naar om naast de uren voor interne begeleiding 

ook uren voor remedial teaching in te zetten. Hiervoor wordt vanuit het ministerie geen formatie 

beschikbaar gesteld. Bij het maken van een indeling voor formatie en inzet van leerkrachten in 

de groepen maken wij steeds de afweging wat voor alle groepen en alle leerlingen de beste 

leerkracht / begeleidingsinzet is. Een deel van de zorggelden wordt hierbij ingezet om de 

groepen te verkleinen en zo veel mogelijk homogeen te houden. Een remedial teacher helpt 

leerlingen individueel maar liefst in kleine groepjes voor een bepaalde periode met een specifiek 

probleem of instructie van (extra) leerstof.   

De extra instructie van de RT leerkracht helpt de leerling bij het maken en leren van leerstof in 

zijn/haar eigen groep. Na een bepaalde periode (+/- acht weken worden de vorderingen 

geëvalueerd en wordt gekeken of de leerling verder in de eigen groep kan werken.   

  

Voor leerlingen met extra zorg waarvoor extra ondersteuning is aangevraagd en toegewezen 

worden extra uren ingezet binnen en /of buiten de groep. De inzet van deze uren wordt met de 

ouders en de begeleider(s) besproken en staan beschreven in het handelingsplan van de 

leerling.  

  

Het ondersteuningsteam (ot) en Hulp van buiten  

Het kan voorkomen dat we een probleem met een leerling als school en in samenwerking met u 

als ouders, niet kunnen oplossen. In overleg met ouders wordt dan besloten om hulp van 

buitenaf in te schakelen. Dit, na gesprekken met leerkracht en ib en of bespreking in het 

ondersteuningsteam.  

Op school is zes maal per jaar een ondersteuningsteam ingepland. Daarbij  overleggen directie, 

intern begeleider de leerkracht, een orthopedagoog en een ambulant begeleider van het 

SamenWerkingsVerband, zorgleerlingen. Ouders / verzorgers zijn gelijkwaardige partners in het 

ot, hun aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Bij dit overleg worden incidenteel ook andere 

deskundigen (schoolmaatschappelijk werk, logopedist enz.  ) gevraagd.  

In gesprek met elkaar komen we tot een verdere analyse van de zorgbehoefte. Soms is het 

nodig om verder onderzoek te doen door bijv. de orthopedagoog.  

Het kan zijn dat door deze aanpassingen het probleem wordt opgelost of werkbaar wordt. Ook 

kan worden besloten dat de leerling hulp van buitenaf nodig heeft in de vorm van bijvoorbeeld 

logopedie, schoolmaatschappelijk werk, fysiotherapie of er wordt geadviseerd  om het probleem 

ook met de huisarts te bespreken.   

  

Een aantal keer per week werken de logopedisten en / of fysiotherapeuten bij ons op school met 

leerlingen die dit nodig hebben. Dit altijd op advies van de (school)arts en / of het ot. Dit scheelt 

zeer veel tijd en maakt het laagdrempelig(er).   

  

De zorg voor het jonge kind  

Binnen Stichting Openbaar Onderwijs Present zijn werkgroepen bezig met het ontwikkelen en 

verbeteren van beleid rondom de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar. Een van deze 

werkgroepen houdt zich bezig met de zorg en ontwikkeling van het jonge kind. Alle scholen van 
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Present kennen een nauwe samenwerking met de peuterspeelzalen en dagverblijven binnen hun 

gemeente. Een aantal scholen kent inpandige peuterschool voorzieningen waarmee nauw wordt 

samengewerkt. Er is spraken van warme overdracht, hetzij op papier, hetzij vanuit gesprekken 

en observaties. Ook worden peuters die extra ondersteuning behoeven, eerder besproken met 

de intern begeleider of directeur van de basisschool, en worden ondersteuningsbesprekingen 

steeds vaker in aanwezigheid van meerdere disciplines (psz / dagverblijf, basisschool en externe 

deskundigen) gevoerd.  

  

Eenmaal op de basisschool worden leerlingen gevolgd, getoetst en worden observaties 

uitgevoerd. Binnen de onderbouw op de basisschool wordt gewerkt vanuit duidelijke leerlijnen en 

methodes en staan (tussen)doelen duidelijk beschreven. Tijdens de leerlingbespreking en 

oudergesprekken komen deze bevindingen terug. Eventuele ondersteuning of verdieping wordt 

hierin afgesproken.   

Doelen voor de komende jaren:  

- eenduidige overdrachtsformulieren  

- alle Presentscholen een inpandige voorschoolse voorziening en nauwe samenwerking in de 

onderbouw  

- warme overdracht en samenwerking met peuterschool / dagverblijven en andere betrokken 

partners  

  

Het vooraanmeldingsformulier en het aanmeldingsformulier binnen Present zijn aangepast met 

vragen die betrekking hebben op de ontwikkeling van de toekomstige leerling. Op basis van deze 

gegevens vinden gesprekken al in vroegtijdig stadium plaats.  

Aanmelding van leerlingen jonger dan 4 jaar  

     Zoals u eerder heeft kunnen lezen, stromen leerlingen vanaf vier jaar in in de basisschool. In      

zeer bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken in het belang van het kind. Voor de      

beoordeling van het eerder kunnen starten op de basisschool zijn criteria opgesteld die binnen       

Present gehanteerd worden. O.a van belang zijn een grote (vastgestelde)   

     ontwikkelingsvoorsprong vastgesteld en beschreven op de verschillende ontwikkelingsgebieden       

door een instantie als voorschool of peuterschool. Ook een onderzoek en verslag door een       

psycholoog, orthopedagoog en / of een didactisch onderzoek kunnen de         

ontwikkelingsvoorsprong en noodzaak tot een vervroegde toelating staven. Hierna volgt een      

observatie door de basisschool. Ook zelfredzaamheid, zindelijkheid en het kunnen functioneren       

in een (grotere) groep zijn van belang om te komen tot een gesprek met ouders. In dit gesprek      

kan dan worden afgesproken met welke regelmaat de jonge leerling aanwezig is in de       

kleutergroep en / of hoe dit wordt uitgebouwd.  

  

Rapportage  

Gedurende het schooljaar worden drie contactmomenten georganiseerd. Tijdens deze 

zogenaamde 10- minutengesprekken kunt u met de leerkracht praten over de vorderingen van 

uw zoon/ dochter. Wij stimuleren de aanwezigheid van de leerlingen: ’praten met ipv praten 

over’.  
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Tijdens de eerste mondelinge rapportage (herfst) ligt de nadruk op de sociaal emotionele 

ontwikkeling en de methode-gebonden toetsen. In de volgende gesprekken (medio en eind) 

worden ook de resultaten van de Cito toetsen meegenomen.   

Voor de ouders van de groep 8 leerlingen worden twee contactmomenten gehouden. Tijdens 

deze gesprekken zal de keuze voor het vervolgonderwijs worden besproken.  

Mocht het nodig zijn dan kunt u altijd een extra afspraak maken met de leerkracht, of nodigt de 

leerkracht u uit voor een extra gesprek. Twee keer per schooljaar, medio en eind, wordt u door 

middel van een rapport, schriftelijk ingelicht over de vorderingen van uw kind(eren).  

  

Rapportage schoolresultaten (intern en extern)  

Obs ’t Padland legt op diverse manieren verantwoording af aan interne en externe partijen. 

Behalve de reguliere rapportagemomenten – zie boven - worden bestuur en inspectie jaarlijks 

geïnformeerd over vorderingen en resultaten. Dit o.a. d.m.v. inspectie-score lijsten, het 

jaarverslag, audit bevindingen en trendanalyses. Middels vermelding in de nieuwsbrief (2x per 

jaar) en in de schoolgids informeert de directie de MR en de ouders verder over deze en over 

school/groepsgerelateerde resultaten.   

  

Basisschool / kleuterbouwverlenging  

Het is de taak van onze school om de kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn aan te 

bieden. In dit verband willen speciale aandacht schenken aan de overgang tussen de groepen 2 

en 3. Aangezien de kinderen in de jongste groep niet allemaal tegelijk aan hun schoolloopbaan 

beginnen, zullen sommige kinderen korter en andere kinderen langer dan twee jaar over de 

kleuterperiode doen (groep 1 en 2). Door deze ongelijke instroom (de zgn. herfstleerlingen) is 

het zaak vooral aan het eind van groep 1 en groep 2, zeer nauwkeurig te bekijken hoe de 

schoolloopbaan van het kind het beste voortgezet kan worden.   

Wanneer besloten wordt dat het in het belang van de leerling is dat hij/zij een klas overdoet, 

wordt er een plan gemaakt zodat de leerling leerstof krijgt die het beste aansluit bij het niveau 

van de leerling. Bij het besluit om een schooljaar over te doen gaat het er in alle gevallen om om 

gezamenlijk te kijken wat voor een kind de beste oplossing is; als er gezamenlijk niet 

uitgekomen kan worden heeft de school de beslissende stem.  

  

  

Het overslaan van een groep zal per kind uitgebreid bekeken moeten worden. Ook hier is –      

naast de cognitieve ontwikkeling - de sociaal-emotionele ontwikkeling - één van de belangrijkste      

ijkpunten.  

  

Overgang groep 2 – 3    

Een doublure in groep 2 is nodig als de volgende ontwikkeling- en of/ kennisgebieden 

onvoldoende ontwikkeld zijn en als kleuterbouwverlenging de leerling ten goede komt  

1 Sociaal emotionele ontwikkeling  

2 taalbewustzijn / letterkennis  

3 rekenbewustzijn / cijferkennis / begrippenkennis   
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4 Taakgerichtheid en taakbewustzijn kanttekening: leerling moet sociaal emotioneel passen in de 

nieuwe groep.  

  

Overgang groep 3  

Een doublure in groep 3 is nodig als de volgende ontwikkeling- en of/ kennisgebieden 

onvoldoende ontwikkeld zijn.  

1 Sociaal emotionele ontwikkeling  

2 Leesvaardigheid; kan niet synthetiserend lezen, mkm woordjes zeker niet  

3 Rekenvaardigheid onvoldoende  4 Taakgerichtheid en taakbewustzijn kanttekening: leerling 

moet sociaal emotioneel passen in de nieuwe groep.  

  

Overgang groep 4   

Een doublure in groep 4 is nodig als de volgende ontwikkeling- en of/ kennisgebieden 

onvoldoende ontwikkeld zijn.  

1 Sociaal emotionele ontwikkeling  

2 Leerachterstanden op verschillende gebieden groter dan een ½ jaar. (meer dan 5 dle)  

kanttekening: leerling moet sociaal emotioneel passen in de nieuwe groep.  

  

Overgang groepen 5 t/m 8  

Een doublure in een groep is nodig als de volgende ontwikkeling- en of/ kennis gebieden 

onvoldoende ontwikkeld zijn.  

1 Sociaal emotionele ontwikkeling  

2 Leerachterstanden op verschillende gebieden groter dan een 1 jaar. (meer dan 10 dle)  3 

Signalen vanuit de leerling; lichamelijke klachten, emotionele problemen, problemen in de       

werkhouding, enz.   

kanttekening: leerling moet sociaal emotioneel passen in de nieuwe groep.  

  

Er wordt alleen over een mogelijke doublure gesproken als het de leerling ‘iets oplevert’ in groei op 

sociaal emotioneel of cognitief gebied.  

  

  

  

Advisering voortgezet onderwijs in groep 7 en 8  

In groep 8 geeft de school een advies voor een passende vorm voor voorgezet onderwijs. Dit 

advies is gebaseerd op de werkhouding, het totale beeld van 8 jaar Cito toetsen, de resultaten 

van methode gebonden toetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de uitslag van de NSCCT 

toets afgenomen in groep 7. Deze test wordt door een testmedewerker van OBD  

Noordwest in één ochtenddeel klassikaal afgenomen. Op deze manier krijgen we meer inzicht in  

/ zicht op leerlingen die lager/hoger presteren dan je op grond van hun intellectuele capaciteiten 

zou mogen verwachten. Dit is voor ons (en voor u) van groot belang omdat wij hier dan ons 

onderwijsaanbod in de groepen 7 en 8 beter op kunnen afstemmen. Medio april wordt de 

verplichte eindtoets afgenomen, wij gebruiken de IEP toets. Alleen als deze toets een zeer groot 

verschil aangeeft in niveau (naar boven) wordt er in overleg getreden met ouders en leerlingen 
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en wordt een mogelijk ander (hoger) advies overwogen. Over het advies, de inhoud van de 

NSCCT /  NIO en over de vormen van voortgezet onderwijs wordt aan het begin van ieder 

schooljaar informatie gedeeld met de ouders van leerlingen van groep 7 en  8.   

  

‘verantwoording’ resultaat van ons onderwijs   

i.v.m verwijzing voortgezet onderwijs  

N.a.v. de NSCCT toets, het overzicht van de schoolprestaties en de mening van leerkrachten 

worden leerlingen verwezen. Overzicht van de laatste 3 schooljaren.   

VERWIJZING 19-22  Aantal  %  

Praktijkschool  0  0%  

VMBO (kader Beroeps)   17  26%  

VMBO (Th MAVO) / kader ber.  11  11%  

VMBO (Th) / MAVO  10  17%  

VMBO th / MAVO / /HAVO  7  12%  

HAVO  10  17%  

HAVO/VWO  5  8.5%  

VWO  5  8.5%  

Totaal  64  100%  

  

In het jaarplan – opgesteld door directie, ib en het team – staan de resultaten van ons onderwijs 

gevolgd over meerdere jaren, groepen en over diverse vakgebieden. Dit verslag wordt aangeboden 

aan bestuur, inspectie, MR en team en op basis van deze gegevens wordt ons 

school(verbeter)beleid opgesteld. Ouders kunnen dit verslag, na bespreking in de MR, op school 

inzien.   

Zie ook blz. 26 Rapportage schoolresultaten (intern en extern)  

  

De mogelijkheden voor meerkunners en meerbegaafde leerlingen zijn:  

Op onze school hebben we diverse mogelijkheden om passend onderwijs aan te bieden voor 

onze leerlingen. Aan de hand van observaties en toetsresultaten bekijken de intern begeleider 

en leerkracht in overleg met de ouders (en de leerling) welk aanbod het beste aansluit bij de 

individuele leerling. Drie (tot vier) keer per jaar wordt geëvalueerd om te kijken of aanpak en 

werkwijze(n) gecontinueerd kunnen / moeten worden. Deze aanpak geldt voor al onze leerlingen 

vanuit de vragen die wij onszelf stellen als we naar een leerling of een groep kijken:  

- Wat vraagt deze leerling / groep van mij  

- Wat kan ik deze leerling / groep bieden  

- Wat vraagt dit van de leerlingen / groep / leerkracht  

- Wat heb ik (leerling of leerkracht) / de groep hiervoor nodig  

- Wat is mogelijk en wat is ook niet mogelijk (helaas)  

De mogelijkheden voor meerkunners en meerbegaafde leerlingen zijn dan:  
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Eigen aanbod voor meerkunners. Uit onze materialen voor de meerkunners kiezen wij samen 

met de leerlingen aan welke onderwerpen zij willen werken en welke verrijking in inhoud en 

aanpak passend is (vooral vanuit de methode Levelwerk). Onze nieuwe methodieken voor Taal / 

spelling en rekenen bieden een brede differentiatie in aanpak en inhoud.   

Binnen de groep werken we binnen de thema’s aan het versterken van een aantal executieve 

functies die kinderen nodig hebben om onder andere te ‘leren leren’. Ook kunnen de kinderen 

zelf doelen stellen waaraan ze willen werken. Op locatie Roelof van Wienesse werken we met 

een aparte talentenklas waarbij ook leerlingen van de Jan Luykenschool en / of t Padland aan 

kunnen haken. Verdere begeleiding vindt plaats door de eigen leerkracht(en) binnen de thema’s 

en de verrijkingsstof. Voor leerlingen van groep 8 is er de mogelijkheid om binnen ons 

knooppunt extra begeleiding te krijgen in de overstap richting het VO (‘ik leer leren’).  

  

Ondersteuningsvoorzieningen Westfriese Knoop. Deze voorzieningen zijn bedoeld voor 

hoog/meerbegaafde leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte, waarin binnen de 

eigen basisschool onvoldoende kan worden voorzien. De Westfriese Knoop is in schooljaar 2018-

2019 gestart met vier ondersteuningsvoorzieningen waar groepen van maximaal 16 leerlingen 

één dag per week intensieve begeleiding ontvangen.  Zij werken aan doelstellingen op het 

gebied van leren leren, zelfverantwoordelijk leren, en het ontwikkelen van denk- en 

levensvaardigheden (denk aan: creatief en kritisch denken, ontwikkelen van zelfinzicht, 

doorzettingsvermogen en samen leren). Voor onze leerlingen is deze voorziening gesitueerd op 

locatie t Padland.  

  

In groep 7 en 8 is er voor begaafde kinderen ook een mogelijkheid om een dagdeel per week 

masterclasses te volgen op de OSG in Hoorn of op het Martinuscollege in Grootebroek. De 

inschrijving vindt altijd al plaats in het schooljaar voorafgaand aan de masterclasses. Dit gebeurt 

op initiatief van school, in overleg met ouders.  

  

Alle  collega’s van de drie scholen hebben de door het Samenwerkingsverband aangeboden 

nascholing van Cedin gevolgd. We werken met een zorgvuldige intakeprocedure in de 

kleuterbouw en een signaleringslijst in de andere groepen. Daarbij hebben we binnen onze 

leerkrachtengroep een specialist hoogbegaafdheid, de expertise van deze collega kunnen we 

voor de onze leerlingen in zetten.   

  

Speerpunt vanaf schooljaar 20-21 is de intensieve samenwerking met scholen voor VO op het 

gebied van ‘andere’ talenten. We denken hierbij aan een klusklas, technieklessen en 

masterclasses handvaardigheid op locaties binnen en buiten onze scholen.  

Begeleiding en toetsing door externe instanties onder schooltijd  

De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat leerlingen voor toetsing en / of begeleiding 

onder schooltijd – eenmalig of vaker – afwezig zijn. Wij gaan er van uit dat dit in alle gevallen na 

overleg met school wordt ingezet en uitgevoerd en dat dit altijd in het belang van de 

vorderingen en ontwikkeling van een leerling is.    
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Hulp van buiten (externe consultatie)   

Het komt voor dat een probleem met een kind niet eenvoudig op te lossen is. De leerkracht 

brengt het kind dan in bij het brede OT. Hier wordt van alle kanten nog eens naar uw kind 

gekeken. Er wordt bekeken welke begeleidingsmogelijkheden er zijn en of de school deze ook 

daadwerkelijk kan bieden. De orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werker maken 

immers ook deel uit van het OT.  Indien we daar geen oplossing voor kunnen vinden kan extern 

nog hulp / advies  gezocht worden. Uiteraard wordt u daar als ouders bij betrokken.  Er kan ook 

besloten worden om andere hulp in te roepen van bijvoorbeeld een logopedist (=spraakleraar), 

een kinderfysiotherapeut of de GGZ.  Toch kan het voorkomen dat ook deze hulp niet voldoende 

is. Er kan een moment komen dat wij gezamenlijk moeten constateren dat wij uw kind niet 

voldoende kunnen begeleiden.  We zoeken dan samen met u naar een oplossing die het beste bij 

uw kind past. Dat kan zijn op het Speciaal Basisonderwijs of op een andere 

onderwijsvoorziening. Om dit te beslissen wordt het dossier  van uw kind voorgelegd aan de 

trajectbegeleider. Deze gaat na of alle mogelijkheden zijn uitgezocht  en of de procedure goed is 

uitgevoerd. De trajectbegeleider helpt vervolgens om de beste plek voor uw kind te vinden. Dit 

kan echter nooit zonder uw medeweten en medewerking gebeuren.  Op dit moment neemt het 

aanbod van externe hulp aan kinderen toe. Er is hierbij sprake van een toenemend aantal 

instanties / bureaus. Zij bieden onderzoek, diagnose en hulp aan. Sommige van deze instanties 

zijn gecertificeerd  en andere weer niet. Hoe gaan wij hier als school mee om?    

  

  

  

  

Onderzoek en diagnose.   

    Het kan voorkomen dat een leerling via school aangemeld wordt voor extern onderzoek en      

diagnose. Wanneer dit onderzoek tijdens schooltijd gepland is, geven wij hier toestemming      voor. 

Als ouders in overleg met de school hun kind willen laten onderzoeken bij een extern      bureau 

anders dan het advies vanuit het OT (ondersteuningsteam) , dan geeft de school      toestemming 

om het onderzoek tijdens schooltijd te laten plaatsvinden.     

  

Behandeling en remediering   

Na onderzoek en diagnose kan het zijn dat er behandeling door een externe partij volgt.  Indien 

de aanmelding via school is verlopen dan kan de behandeling ook tijdens schooltijd plaats 

vinden (zowel binnen als buiten de school), mits het tijdstip de belangen van het kind t.a.v. het 

functioneren niet schaadt. De voorkeur van de school gaat uit naar behandeling buiten 

schooltijd. In dit geval zal de school ook contact met de behandelaar onderhouden. (Indien 

nodig).    

Indien de aanmelding door de ouders zelf gedaan wordt, is behandeling tijdens de schooluren 

alleen dan mogelijk nadat de school de belangen zorgvuldig heeft gewogen.   

  

Hierbij is het een voorwaarde dat:    
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- De hulp ook door de school als belangrijke aanvulling op het functioneren op school wordt 

gezien.  - De hulp voor iedereen beschikbaar is. (bijvoorbeeld doordat betaling gedekt wordt 

door de basisverzekering).  

     Tevens worden de volgende twee zaken meegewogen:   

- Er is geen ander behandeltijdstip op korte termijn mogelijk.    

- Het tijdstip schaadt de leerling niet door het missen van voor de leerling belangrijke instructie / 

leermomenten.    

  

Indien de school akkoord gaat met de behandeling is over de inhoud van de behandeling contact 

tussen externe partij en school. Het is in het belang van de leerling indien de inhoud van de 

behandeling en de aanpak van de school op elkaar afgestemd wordt. Dit wil echter niet zeggen 

dat de school zich moet aanpassen aan de behandeling om de eenvoudige reden dat dit niet 

altijd realistisch en haalbaar is.  Wanneer de aanmelding bij een extern bureau zonder 

voorafgaande bespreking met de school wordt gedaan, of wanneer de school  de behandeling 

niet doelmatig vindt,  voelt de school zich niet gehouden om overleg te voeren met dit bureau.     

  

Logopedie, fysiotherapie en ouder-kind begeleiding op school:  

     Diverse disciplines kunnen – na overleg en / of n.a.v. het ondersteuningsteam of andere        

adviesorganen – op school worden ingezet.  

  

  

  

  

Tussentijds schoolverlaten  

We onderscheiden meerdere vormen van tussentijds schoolverlaten, te weten: wisseling van 

school wegens verhuizing, wisseling van school wegens plaatsing op het speciaal basisonderwijs 

en wisseling van school wegens onvrede met de bestaande situatie. De scholen binnen de 

gemeente Drechterland - Venhuizen hebben een gezamenlijk protocol gemaakt welke de 

openheid naar ouders en de openheid naar de collega scholen waarborgt. Wij streven er steeds 

naar om in gesprek te zijn en te blijven om- gezamenlijk- mogelijke problemen op te lossen. Het 

tussentijdse schoolverlaten is in principe alleen mogelijk na de kerstvakantie en na de 

zomervakantie.   

Voor vragen over dit onderwerp kunt u zich wenden tot de directie.  

  

Samenwerkingsverband  

De scholen die in het samenwerkingsverband "de West-Friese Knoop " zitten (waaronder onze 

school) werken samen met de school voor speciaal onderwijs om de zorgbreedte van onze 

leerlingen te waarborgen (zie ook hoofdstuk 5).  

Belangrijke werkzaamheden zijn: scholing en instelling van een zorgbreedte coördinator (interne 

begeleider en gespecialiseerde groepsleerkracht), netwerkbijeenkomsten en scholing individuele 

leerkrachten en teams, overleg directies en IB-ers en, gericht op de toekomst: de 

ondersteuningsteams (zorgteams) en zorgplicht.  

Netwerk ‘thuis nabij onderwijs’ passend onderwijs knooppunt Drechterland:  
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     De scholen binnen Drechterland  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 ondersteuningsteams 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).  

Meer informatie over wat de wet op passend onderwijs voor kinderen en ouders betekent kunt u 

lezen  in de gezamenlijk opgestelde folder, uitgebracht door het samenwerkingsverband PO en 

de regionale expertise centra voor speciaal onderwijs in de regio.  

                               

Vergoeding van onderzoek en behandeling door ziektekostenverzekering bij ernstige 

enkelvoudige dyslexie. (namens SWV)  

Alle scholen  van het Samenwerkingsverband de Streek volgen het dyslexieprotocol, daarin 

worden alle kinderen jaarlijks systematisch gevolgd in hun lees- en spellingontwikkeling. Er is 

een groep leerlingen ( ongeveer 25 % van alle leerlingen) die meer instructie en begeleiding 

nodig hebben en die dankzij die extra intensieve begeleiding (ook door ouders) een voldoende 

lees- en spellingniveau zullen bereiken. Voor een klein aantal leerlingen zal (aan het einde van 

de basisschool)l mbv een door de school samengesteld leesdossier een dyslexieverklaring 

afgegeven worden. (dit wordt door een orthopedagoge van het samenwerkingsverband 

beoordeeld, volgens landelijke criteria). Hierover neemt de school contact met u op. De 

begeleiding van leerlingen met een leesproblemen en leerlingen met dyslexie is in principe 

gelijk. In beide gevallen kijken we wat een leerling nodig heeft. Vanaf 1 januari 2009 wordt de 

vergoeding van diagnose en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie opgenomen in het 

basispakket van de zorgverzekering. Deze vergoeding geldt voor een zeer kleine groep 

leerlingen ( 3 tot 4 % van alle leerlingen). Dit zijn leerlingen waarbij al in een vroeg stadium 

sprake is van hardnekkige lees- en spellingproblemen ondanks intensieve extra hulp van de 

school en eventueel logopedie. Er moet daarnaast geen sprake zijn van andere problemen. Voor 

de regio is een folder ontwikkeld voor alle basisscholen waar verder informatie in staat.  

  

Indien u vermoedt dat uw kind voor deze vergoeding in aanmerking zou kunnen komen, kunt u 

dit via site van het SWV en / of via de school navragen.  
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Het protocol m.b.t. dyslexie voor ons SWV wordt aan ouders (verder) uitgelegd op moment dat 

er vanuit school (of ouders / externe begeleiders) vragen over zijn.  

Namens SWV De Westfriese Knoop   

Passend onderwijs  

    Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Het doel van deze wetswijziging is     

om ieder kind onderwijs te bieden dat hem of haar zo goed mogelijk helpt ontwikkelen en zo      

thuisnabij mogelijk is. Onder passend onderwijs wordt verstaan dat elk kind het onderwijs krijgt,     

dat zoveel mogelijk op de leerling is aangepast. Dat hoeft echter niet binnen het reguliere      

onderwijs te zijn. Soms kan een plaats op het SBO of SO geschikter zijn om passend onderwijs       

te krijgen.   

Alle scholen voor primair onderwijs in de regio West Friesland, inclusief de scholen voor speciaal 

onderwijs en speciaal basisonderwijs, zijn verenigd in samenwerkingsverband De Westfriese 

Knoop. Dit samenwerkingsverband  ondersteunt de scholen bij het organiseren en aanbieden 

van passend en thuisnabij onderwijs.   

  

Zorgplicht  

Vanaf de wetswijziging in augustus 2014 hebben alle scholen zorgplicht. Zorgplicht betekent dat 

de school waar een kind wordt aangemeld de best passende onderwijsplek voor dit kind moet 

vinden als zij die zelf niet kan bieden. Dit gaat in overleg met de ouders. De school houdt 

rekening met de onderwijsbehoeftes en mogelijkheden van het kind, maar ook met de bredere 

situatie rondom het kind en het gezin. Zo hoeven ouders van kinderen met een 

ondersteuningsbehoefte deze moeilijke beslissing niet alleen te maken.  

U vindt de aanmeldingsprocedure en het stroomschema op de website van De Westfriese Knoop.  

  

De ouders als partner  SAMEN OP PAD  

De ouders van een leerling zijn gelijkwaardige partners bij het maken van keuzes in het 

onderwijsaanbod en de ondersteuning. Zij worden dan ook bij elke stap in het proces betrokken. 

Dit geldt niet alleen voor de schoolkeuze, maar ook voor de inhoud van de ondersteuning. De 

ouders zijn immers ervaringsdeskundige. Zij zijn daarom vaste partner in het 

ondersteuningsteam.   

Door al vroeg met de ouders samen te werken ontstaat een compleet beeld van de 

mogelijkheden en behoeftes van de leerling. In het belang van hun kind wordt aan ouders 

gevraagd om alle relevante informatie te delen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om informatie van 

medisch- of gedragsspecialisten.   

De trajectbegeleider  

In het samenwerkingsverband is een ondersteuningsstructuur afgesproken. De stappen van de 

ondersteuningsstructuur kunt u lezen in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

Dit is te vinden op de website van de Westfriese Knoop onder het kopje “documenten”. Wanneer 

de school te maken krijgt met een ondersteuningsvraag van een leerling die meer vraagt dan de 

basisondersteuning, zal de school het ondersteuningsteam inschakelen. De trajectbegeleider kan  

zo nodig ook betrokken worden. De trajectbegeleiders zijn in dienst van het 

samenwerkingsverband. Zij ondersteunen school en ouders bij het onderzoeken van de 



    

schoolgids obs ’t Padland  2022-2023  38  

mogelijkheden voor passende ondersteuning. De trajectbegeleider coördineert ook een 

eventuele plaatsing naar het speciaal (basis)onderwijs.  

Vragen en informatie  

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over passend onderwijs voor uw kind? Op de website 

van samenwerkingsverband De Westfriese Knoop vindt u informatie, links en het volledige 

ondersteuningsplan: www.dewestfrieseknoop.nl. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband 

een speciaal informatiepunt voor ouders. Van maandag tot en met woensdag is dit 

informatiepunt telefonisch te bereiken. U kunt hier terecht met al uw passend onderwijsvragen.  

Beleid en voorzieningen hoogbegaafdheid vanuit samenwerkend verband De Westfriese 

Knoop  

     In de regio West-Friesland werken schoolbesturen samen in samenwerkingsverband De        

Westfriese Knoop. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de realisatie van een     

dekkend onderwijs(ondersteunings)aanbod voor alle leerlingen.  (voor de uitgebreide versie van     

het SWV, zie laatste deel van deze schoolgids)  

Schoolondersteuningsplan  

    Met de invoering van passend onderwijs is het een wettelijke verplichting voor scholen      om 

een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de      

onderwijsinspectie stelt. Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online      

Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit Schoolondersteuningsprofiel wordt      

jaarlijks herzien waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel overzicht      

beschikt van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs. Perspectief op School      

geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij      

hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is      

vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage      

beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze      

school.  

  

                                                        

       

  

  

http://www.dewestfrieseknoop.nl/
http://www.dewestfrieseknoop.nl/


    

schoolgids obs ’t Padland  2022-2023  39  
  

Hoofdstuk 5. De school en de 
  ouders 

  

  

Ouders in de school   

De school kan niet zonder de hulp van de ouders. Op alle terreinen zetten zij zich in om er  

gezamenlijk een goed lopende school van te maken.    

En dan nog ouders die meehelpen bij de vieringen, zoals Sinterklaas   en Kerst, bij  

schoolreisbegeleiding, bij het bemannen van de activiteiten in het kader van goede doelen, bij  

het bemannen van de activiteiten op de Fancy Fair, bij de sportdag , bij het aan -   en uitkleden bij  

zwemles, begeleiden van kind eren als ze op de fiets een excursie ondernemen, enz.    

De leerkrachten houden u op de hoogte wanneer uw hulp gevraagd wordt.   

  

Elke veertie n dagen krij gt u een nieuwsbrief via de PARRO . Hierin vindt u   de belangrijkste  
activit eiten en data als ook   lopende sc hoolzaken, achtergrondinformatie en nieuws   van  
belang voor ouders en leerlingen   

  

  

Contact ouder ( s)/ verzorger(s),    leerkrachten , ib en directie:   

Door ons nieuwe rooster komen ouders hun zoon of dochter alleen ’s ochtends nog binnen  

brengen. U bent d an alti jd   welkom om even met uw kind(eren) mee te lop e n om dingen te  

bekijken en / of kort te vragen. Wij staan s ochtends bij de deur om onze leerlingen te  

begroeten met een hand en / of een woordje. Als u een vraag heeft of graag iets met de  

leerkracht wilt bes preken, wilt u dat een afspraak maken voor een later moment?  Wij maken dan  

graag  –   na onze pauze tot ongeveer 14.30 / 14.45 uur  –   tijd. Bij de groepen in de onderbouw  

ligt een agenda waarin ouder(s) een korte aantekening kunnen zetten.   

  

Informatieavond /mid dag   

Eén keer per schooljaar wordt een algemene informatieavond   / middag   gehouden. Deze  middag  

/  avond is bedoeld om alle ouders te informeren over de gang van zaken op school   of over een  

inhoudelijk onderwerp.  De opzet is wisselend;   deze kan variëren van een gezamenlijk verhaal  

met meerdere groepen en collega’s , een gastspreker, leerlingen die ouders rondleiden    tot alle  

groepen en leerkrachten apart. Wij streven er naar om deze informatieavond vroeg in het  

schooljaar te plannen.  In  verband met de NSCCT   en IEP  toets voor groep    7  en  8  en de  

voorlichting Voortgezet Onderwijs zal voor de ouders van deze leerlingen  extra informatie  

gegeven  worden.    

  

Informatieavond /middag   OR / MR en school:   

De laatste jaren kiezen OR e n team   voor een gezamenlijke invulling van de grote ouderavond   en  

de groepsinformatieavond. Afhankelijk van de invulling en de opzet worden data en tijd in  

onderling overleg afgesproken.  Op   deze avond   / middag   zal er waarsch ijnlijk ook ruimte zijn  

voor het ouderraadsgedeelte; de verantwoording van de financiën, eventuele verkiezingen en /  

of het stellen van vragen. De MR zal zijn voor zijn eerste vergadering van het schooljaar ruimte  

maken voor ouders (informatieavond).     
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Ou derbijdrage  -   Schoolreisjes  –   Kleuterfeest /schoolreis   

Het ouderfonds van de school wordt beheerd door de ouderraad .   

Een korte uitleg: ieder jaar wordt er aan alle ouders van basisscholen een bedrag aan schoolgeld  

gevraagd. Dit schoolgeld  is een vrijwillige bijdrage die ouders betalen om op de school van hun  

zoon of dochter dingen te betalen zoals: sportdag , paaseitjes, Sinterklaasfeest, etc.    

Daarnaast is er een bedrag wat uitsluitend gebruikt wordt voor de jaarlijkse scho olreisjes en/of  

eindfeesten: het schoolreisgeld.   

  

Op ’t Padland   vragen we één bedrag voor schoolgeld en schoolreisgeld. Dit (totaal) bedrag  

bestaat uit de (vrijwillige) ouderbijdrage   en het  schoolreisbedrag.   De incasso   geschiedt via ons  

ouderportaal en ligt geheel in handen van de Ouderraad.  De komende jaren willen we dit bedrag  

–   indien noodzakelijk i.v.m. kosten  -   geleidelijk verhogen naar €35, -   ( en € 37,50).   

  

  

  

Het bedrag voor groep 1 t/m 7 is indertijd gelijk getrokken en dat blijft ook zo. In de  

kleuterbouw hebben de leerlingen een schoolfeest terwijl de leerlingen van (bijvoorbeeld) gr oep  

 een nachtje weg gaan. U kunt dit gelijke bedrag dus zien als een spaarpot door de jaren heen.  7 

In groep 8 wordt de schoolreisspaarpot aangevuld en wordt er nog een extra bedrag gevraagd  

i.v.m. de locatie en de lengte van het schoolreisje (zie ouderbij drage   schoolreisje groep 8).    

Eventuele wijzigingen worden op   de eerstkomende informatieavond van de OR   medio   oktober  

vastgesteld. Het betreft natuurlijk schoolgaande kinderen. Bij het ouderfonds is geen  

ongevallenv erzekering inbegrepen.   Als uw zoon / dochter door verhuizing of door instroom als  

nieuwe kleuter lopende het jaar op school komt, geldt de volgende verdeelsleutel voor betaling:   

Instroom voor 1 januari: het volledige bedrag   

Instroom tussen 1 januari en 1 a pril: 2 / 3 van het bovenstaande bedrag   

Instroom na 1 april t/m het eind van het schooljaar: 1 / 3 van het bovenstaande bedrag.   

Ongetwijfeld zult u zich afvragen wat er nog meer met dit geld gebeurt. Hieronder een greep uit  

de zaken die uit het ouderfonds   worden bekostigd: ouderavonden, schoolfeestjes,  

versnaperingen, prijsjes bij wedstrijden, sportdagen, sinterklaasfeest, kerstfeest.    

En wat ook belangrijk is: aanschaf van leer -   en hulpmiddelen die voor het onderwijs aan uw  

kind(eren) heel belangrijk is ( zijn), maar die door de gemeente   / het rijk   niet bekostigd worden.   

  

  

  

Voor sch ooljaar 2022  –   202 3   komen we uit op een bedrag van €3 5 ,00, zijnde €1 2 , -   ( vrijwillige)  

ouder bijdrage  en €2 3 ,00 schoolreisgeld.. Wij hopen natuurlijk dat ouders zoveel mogelijk het  

gehele bedrag kunnen en willen betalen. Voor ouders / verzorgers voor wie het betalen van  

deze  bijdrage tot problemen leidt, zijn er diverse andere mogelijkheden, bijvoorbeeld via de  

gemeente. Meer informatie hierove r kunt u krijgen via de directie .    
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Ouderbijdrage schoolreis groep 8   

Groep 8 gaat vijf dagen op schoolreis naar Texel en hiervoor wordt apart een bedrag berekend 

van € 125,- De ouderraad en leerkrachten groep 8 informeren de ouders / verzorgers hier apart 

over.   

  

Inhoud en vergaderingen ouderraad / medezeggenschapsraad  

Onze school kent diverse vormen van ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Verschillende 

werkgroepen en commissies houden zich bezig met het meedenken en begeleiden van 

schoolreisjes, de fancy fair en diverse projecten. Twee van de grotere commissies zijn de OR  

(ouderraad) en de MR(medezeggenschapsraad).  

  

De ouderraad   

De OR komt gemiddeld eens in de zes weken samen en vergadert over de meer praktische kant 

van ons onderwijs: o.a. schoolreisjes, sinterklaas, kerstmis, schoolfeesten. Het meedenken over 

deze onderwerpen en vooral ook het daadwerkelijk helpen tijdens al deze gebeurtenissen 

ervaren wij als zeer waardevol.  

  

De medezeggenschapsraad   

De MR vergadert ongeveer één keer in de zes weken. Tijdens deze vergaderingen gaat het over 

meer formele zaken en onderwerpen waarbij een MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft. U 

kunt hierbij denken aan de schooltijden en het vakantierooster, het benoemen van nieuwe 

leerkrachten, onze schoolgids en het schoolplan; kortom zaken die van belang zijn voor onze 

school. Daarbij is de MR ook onderdeel van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van 

Stichting Present. Vertegenwoordigers van de diverse kiesdistricten (oudergeleding en 

leerkrachten) vormen gezamenlijk de GMR. De stukken die tijdens de GMR vergaderingen 

besproken worden en / of waar mening over gevraagd wordt, worden ook in de MR vergadering 

besproken.  

De notulen van de MR vergaderingen worden op de site geplaatst na goedkeuring in de 

vergadering. Een MR vergadering is openbaar, de datum staat steeds vermeld op de 

maandkalender. Gasten zijn welkom, maar zij dienen zich van te voren aan te melden bij de 

voorzitter of secretaris met vermelding van de reden van hun aanwezigheid en of spreektijd 

gewenst is.  

De MR van obs t Padland bestaat uit vertegenwoordigers van de oudergeleding en uit 

leerkrachten.  

  

AVG:  

Alle leerlingen krijgen bij inschrijving een AVG (privacy) formulier waarop ingevuld kan worden 

voor welke onderdelen ouders wel of geen toestemming geven. Dit formulier is ontwikkeld voor 

alle scholen binnen Stichting Openbaar Onderwijs Present.  
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Ouders in actie voor de school  
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Ouderraad   Zeven ouders vormen de ouderraad. Deze raad ondersteunt 

de school op praktisch gebied. Zij helpen bij bijv. de sportdag, 

schoolreisjes, Kerstfeest enz.  

Medezeggenschapsraad   drie ouders vormen de helft van de medezeggenschapsraad, 

drie leerkrachten maken de raad compleet. Deze raad houdt 

zich bezig met meer inhoudelijke zaken, zoals het  

goedkeuren van de vakantieregeling, het activiteitenplan, de 

schoolgids e.d.  

Gemeenschappelijke  

Medezeggenschapsraad   

De elf scholen van onze stichting zijn gezamenlijk 

vertegenwoordigd door 8 leden in een GMR. De scholen zijn 

opgedeeld in vier kiesdistricten en ieder district kiest één 

ouderlid en één leerkrachtlid. De GMR houdt zich bezig met 

advies en instemming van bovenschoolse beleidszaken.  

Bibliotheekouders   Een aantal ouders regelen samen met twee leerkrachten de 

schoolbibliotheek. Niet alleen het uitlenen, maar ook de 

aanschaf en het onderhoud van de schoolbibliotheek  

Ello / leesouders   Helpen bij het extra lezen met 1 á 2 kinderen om het lezen 

nog leuker te maken.  

Expressieouders   Er wordt soms beroep gedaan op de ouders om te assisteren 

bij de expressielessen.  

Schoonmaakouders   In overleg met de ouderraad, team en  

medezeggenschapsraad willen we naar een ander systeem van 

samen de leef- werk omgeving van de leerlingen nog 

plezieriger en schoner (te) maken. U hoort van ons.  

Fancy-Fair ouders   Bij de organisatie van de Fancy Fair zijn een tiental ouders 

betrokken.  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
School in actie voor de kinderen (met hulp van hun ouders)  

De school houdt per jaar of per twee jaar een aantal extra activiteiten, die te maken hebben met 

vieringen van feestdagen of anderszins.  

  

 Sportdag  In het voorjaar / de zomer wordt er een sportdag georganiseerd op  
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woensdagmorgen voor alle leerlingen van de school  

 Sint Maarten  11 november. Alle leerlingen van de school maken een lampion. Tijdens  

een gezamenlijke viering wordt het verhaal uitgespeeld of verteld en 

worden alle lampions geshowd.  

 Sinterklaas  Op of rond 5 december. De hele dag wordt het sinterklaasfeest gevierd.  

In de voorgaande periode wordt er naar aanleiding van een 

Sinterklaasverhaal aan een Sinterklaasproject gewerkt. De Sint komt 

natuurlijk op bezoek met zijn pieten. De dag daarop mogen de 

kinderen een uur later naar school.  

 Kerstfeest  In de laatste week voor de kerstvakantie. Op donderdagmiddag wordt  

het kerstfeest in school gevierd vanaf 17.00 uur. De invulling is ieder 

jaar een verrassing.  

 Fancy-Fair   Op een vrijdagavond in oktober wordt er in school een Fancy-Fair  

georganiseerd.  

 Schoolreizen  In de voorjaarsmaanden vallen ook de schoolreizen. De leerlingen van  

groep 3, 4 en 5  gaan in principe 1 dag op schoolreis met de bus. De 

leerlingen van groep 6 en 7 gaan in principe een dag en een nacht op 

schoolreis. De kosten van deze twee schoolreizen worden via de 

ouderbijdrage verrekend. De leerlingen van groep 8 gaan een week 

naar Texel. De leerkracht van groep 8 regelt de betaling hiervan (in 

drie termijnen mogelijk).  

Kleuterfeest =  De kleuters hebben aan het einde van het schooljaar een 

schoolreisje schoolreis  naar Sprookjeswonderland. De kosten worden via de ouderbijdrage  

verrekend.   

Koningsspelen  Op school doen wij jaarlijks mee aan het koningsontbijt; eventueel  

 gekoppeld aan de verjaardag van de leerkrachten  

 Musical  De leerlingen van groep 8 voeren aan het einde van het schooljaar een  

musical ter afscheid op.  

Verjaardag  Alle leerkrachten vieren op dezelfde dag hun verjaardag. Op welke 

leerkrachten   manier dit jaar de verjaardag wordt georganiseerd, verneemt u te 

zijner     tijd.  

  

Verder neemt de school deel aan diverse sportevenementen (binnen de gemeente). Ook 

krijgen de scholen binnen de gemeente Drechterland subsidie ter promotie van sport en 

spel en muziek.  

  

  

  

  

Sponsoring  

Als vorm van sponsoring hebben wij gekozen voor “het inzetten”van de plaatselijke middenstand 

voor de Fancy Fair en sponsoring door ouders middels schoolkaartenacties, sponsorlopen of 

projecten voor een (jaarlijks gekozen) goed doel en/of project.  
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In voorgaande schooljaren hebben wij sponsorgeld mogen ontvangen voor onderwijskundig 

/cultureel materiaal en voor de diverse spel- en speelattributen in de kleutergymzaal en op het 

schoolplein. Het toneel in de aula is gemaakt met financiële steun en gezamenlijke arbeid en 

bijdragen van een drietal bedrijven in Venhuizen en ouders van onze school. Het via Bag2school 

inzamelen van kleding levert de school extra middelen op voor de schoolbibliotheek.  

Het sponsorbeleid is vastgesteld voor de scholen binnen de Stichting Openbaar Onderwijs 

Present.  

  

Schoolfotograaf  

Ieder jaar komt de schoolfotograaf op ’t Padland. In verband met de veranderde technieken en 

het eerst aanleveren van de foto in klein formaat voor de uiteindelijke bestelling, is er gekozen 

ieder jaar alle leerlingen individueel en met broertjes/zusjes te fotograferen en groepsfoto’s te 

maken. Of u de foto’s afneemt is natuurlijk vrij.   

In overleg met de fotograaf biedt hij/zij ook altijd de mogelijkheid voor opnames met kleinere 

broertjes/zusjes vanaf 14.00 uur die dag.   

  

               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hoofdstuk 6. school, ouders en externe deskundigen.  

  

  

Kwaliteit van het onderwijs   

De Onderwijsbegeleidingsdienst West-Friesland  (OBD) is een dienstverlenende instelling ten 

behoeve van scholen in de regio West-Friesland.  

De OBD houdt zich o.a. bezig met de ontwikkeling en vernieuwing van het leerproces in de 

school en de bevordering van een optimale schoolloopbaan voor de leerlingen van onze school.  

De OBD verzorgt  verder bijeenkomsten  (workshops, cursussen) waar leerkrachten informatie, 

ervaringen en nieuwe denkbeelden kunnen opdoen. De OBD is voorzien van een 

onderwijsmediacentrum. Dit is een rijke bron van informatie op onderwijsgebied die door de 

scholen benut kan worden. Verder geeft de OBD een aantal publicaties uit waarmee scholen op 

de hoogte worden gebracht van actuele ontwikkelingen in onderwijsland. Met de OBD maken wij 

elk jaar begeleidingsafspraken.   

De kinderen van groep 7 zullen dit jaar weer meedoen aan een schoolkeuzeonderzoek, de 

NSCCT Toets. Een test die voor een deel bepalend is welke school na de basisschool bezocht 

gaat worden. Aan het eind van het schooljaar zullen de leerlingen van groep 8 nogmaals 

getoetst worden via de verplichte eindtoets.  
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Adres OBD: Blauwe Berg 3a, 1625 NT Hoorn of: postbus 80, 1620 AB Hoorn.   

Tel: 0229- 259380.  

  

Schoolarts  

De schoolarts is er voor schoolgaande kinderen van 4 tot 19 jaar d.w.z. voor alle kinderen op de 

basisschool, de vervolgschool en de scholen voor VO. Het werk van de schoolarts is een vervolg 

op de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4 jaar door de consultatiebureaus. Voordat begonnen 

wordt met het onderzoek van de kleuters, worden de kaarten van het consultatiebureau 

overgedragen aan de schoolarts, zodat een aansluitende begeleiding mogelijk wordt.   

Tijdens de basisschoolleeftijd worden de kinderen tweemaal uitgenodigd voor een Periodiek 

Geneeskundig Onderzoek (PGO). Er wordt gekeken naar algemeen lichamelijke toestand en de  

vaccinatiegraad, ogen, gehoor, spraak, houding, lengte, gewicht en motoriek. Verder wordt 

geïnformeerd naar het leerproces en of er vragen zijn over de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van het kind. In groep 4 vindt op school een gericht onderzoek plaats naar de gezichtsscherpte, 

de rug en wordt de lengte gemeten. De ouder/verzorger wordt verzocht een vragenlijst in te 

vullen. Als men zich zorgen maakt over de ontwikkeling of over het functioneren van een kind op 

school of thuis, kan op verzoek van de ouders/verzorgers, de leerkracht (eerst overleg met de 

ouders) of de leerling zelf een extra onderzoek of een gesprek (bijv. advies gesprek) 

plaatsvinden. De schoolarts is werkzaam bij de Gewestelijke Gezondheidsdienst West-Friesland, 

afdeling Jeugdgezondheidszorg.  

Adres: GGD Hollands Noorden, Maelsonstraat 11, 1624NP Hoorn.  Tel. 088 010 0500 

schoolarts:  Dhr. A. Smith.    schoolartsassistentes: Mevr. J. Harder en mevr. A. Lantinga.  

Sociaal verpleegkundige: mevr. L. Koopmans.  

Medicijngebruik,  medicijnprotocol & protocol medisch handelen:  

Binnen de Stichting zijn – in overleg met de GMR – een medicijnprotocol en een protocol 

medisch handelen opgesteld. In het geval van medicijngebruik en / of medisch handelen van 

kinderen worden de afspraken gemaakt, vastgelegd en ondertekend.  

Medicijnen (ook aspirines e.d.) worden in geen geval zonder toestemming van ouders 

toegediend.  

  

Stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld + meldcode  

  

N.a.v. afspraken gemaakt binnen het samenwerkingsverband de Streek wordt ook op obs ’t 

Padland bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld gewerkt met het vijfstappen- 

plan opgesteld door de samenwerkende partijen: bureau jeugdzorg, AMK, steunpunt huiselijk 

geweld en de politie. Meer informatie vindt u op www.protocolkindermishandeling.nl. Er wordt 

gewerkt volgens de meldcode kindermishandeling. In deze meldcode en het daar aan verbonden 

protocol staan de rol van de leerkracht en directie beschreven, maar ook de belangrijke plaats 

van het ondersteuningsteam met daar binnen de ouders en alle betrokken deskundigen.  

  

Klachtenregeling  

Scholen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Onze school is aangesloten bij de 

landelijke klachtencommissie onderwijs, die valt onder de stichting onderwijsgeschillen. Het 

http://www.protocolkindermishandeling.nl/
http://www.protocolkindermishandeling.nl/


    

schoolgids obs ’t Padland  2022-2023  47  

adres van de landelijke klachtencommissie is: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. De commissie is 

te bereiken onder telefoonnummer: 030 2809591.  

De klachtenregeling kunt u inzien op school of opvragen bij het bestuursbureau van stichting 

openbaar onderwijs Present. Klachten kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze op 

school te bespreken met de leerkracht of directie of met de speciaal daarvoor aangewezen 

contactpersoon. Indien het interne traject geen oplossing biedt, dan kan de klacht besproken 

worden met de externe vertrouwenspersoon of uiteindelijk worden behandeld door de landelijke 

klachtencommissie. https://onderwijsgeschillen.nl   

  

  

  

  

                                            

Interne contactpersoon / vertrouwenspersoon:  

De interne contactpersoon is een binnen de school aangewezen functionaris voor de eerste 

opvang  van leerlingen en / of ouders die een klacht hebben. Bij klachten op het gebied van 

machtsmisbruik verwijst de contactpersoon naar de externe vertrouwenspersoon en helpt ouders 

/ leerlingen eventueel het eerste contact te leggen. Daarnaast heeft de interne contactpersoon 

een taak op het gebied van het verbeteren van het schoolklimaat en de veiligheid op scholen. De 

interne contactpersonen op onze school zijn: Luciënne Witsen - tel: 542916 of bij Ingrid van 

Heezen - directeur obs ’t Padland.  

  

Externe vertrouwenspersoon:  

Een externe vertrouwenspersoon heeft vooral een taak in de opvang en de hulpverlening. Deze 

persoon begeleidt en ondersteunt ouders, leerlingen en medewerkers van school bij de 

behandeling van klachten waarbij sprake is van machtsmisbruik. Van machtsmisbruik is o.a. 

sprake in geval van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. De externe 

vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten tussen ouders / leerlingen en medewerkers van 

een school en tussen leerlingen onderling. De externe persoon (en ook klachtencommissie) is er 

dus niet voor klachten die in de thuissituatie spelen. Indien u een klacht heeft, kunt u contact 

opnemen met de externe klachtenpersoon. Deze kijkt hoe de klacht het beste aangepakt kan 

worden. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen 

ouders / leerlingen en school. Indien dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen 

bij de klachtencommissie. Als externe vertrouwenspersoon is aangewezen mevr. J. Jongert, van 

menscounselling, Oosterleek 15, 1609 GA Oosterleek, 06- 

15566929 www.menscounselling.nl   

  

Ouder- en kind begeleiding (zie verder op blz. 52)  

Namens de gemeente Drechterland hebben alle scholen de mogelijkheid om zeer snel hulp en  

Begeleiding in te schakelen via de ouder- en kindbegeleider. Zij neemt deel aan de  

ondersteuningsteams, is verbonden aan de aanschuiftafels op de diverse scholen waar thema’s 

van en voor ouders worden besproken, en heeft een vast ‘inloopspreekuur’ op school.  

Onze school kan gebruik maken van twee ouder – kind begeleidsters, Caroline van Duuren en 

Elles Keuper . Op het moment dat ouders of scholen zorgen uitspreken over een leerling of een 

https://onderwijsgeschillen.nl/
https://onderwijsgeschillen.nl/
https://onderwijsgeschillen.nl/
http://www.menscounselling.nl/
http://www.menscounselling.nl/
http://www.menscounselling.nl/
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gezin en wij denken dat hier kortdurend en / of snel actie op ondernomen moeten worden, 

kunnen zowel ouders als school (en altijd in overleg) contact opnemen met Caroline of Elles. De 

hulpvraag kan heel divers zijn en het contact kan verlopen op verschillende manieren, maar 

steeds in samenspraak en samenwerking met de ouder(s). Mocht de hulpvraag zo groot of zo 

complex zijn, wordt er samen met ouders gezocht naar een andere, passende vorm van 

ondersteuning of hulp.   

  

  

  

  

  

  

Brede school commissie  

     ’t Padland heeft zich afgelopen schooljaar sterk gemaakt om zijn plekje       binnen de kern 

Venhuizen als  ontmoetingsplek voor kinderen, voor ouders en voor         andere betrokkenen breed 

neer te zetten. Komend schooljaar streven we naar een breed       aanbod binnen en buiten de 

locatie en binnen en buiten de  locaties van onze  kernpartners.      De school als  plek om te leren, 

om te spelen, om creatief en sportief bezig te zijn en om sociaal       emotioneel te groeien. Samen 

met een aantal ouders, de  gemeente en zeer veel ketenpartners       (andere scholen, sportclubs, 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, zorginstellingen enz.)       binnen onze gemeente.  

  

Voor- en naschoolse opvang   

De buitenschoolse opvang  voor leerlingen van ’t Padland is geregeld middels een convenant dat 

wij hebben afgesloten met een professionele instelling: de Poppenpaal / Partou. Deze organisatie 

biedt voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang.   

Bij Partou wordt gewerkt volgens de vastgestelde kwaliteitseisen zoals die in de Wet 

Kinderopvang zijn verwoord. Over de praktische uitvoering van deze opvang, zoals afspraken 

over bijvoorbeeld ophaaltijden, is regelmatig overleg tussen school en de kinderopvang.  

Informatie over de opvang is op de site aanwezig, maar u kunt ook zelf contact opnemen met de 

kinderopvang. Als kinderen ziek zijn en / of om een andere reden niet opgehaald hoeven 

worden, is het de bedoeling dat ouders dit zelf bij de organisatie door geven.   

             Op t Padland wordt BSO aangeboden vanuit Partou.  

    

Vereniging voor Openbaar Onderwijs - VOO  

Beleidsmedewerkers van de Vereniging Openbaar Onderwijs geven via 0800 5010 iedere 

schooldag tussen 10.00 – 15.00 uur gratis deskundig advies aan ouders / verzorgers.  

  

Gebiedsteam /  team inzet / 1 gezin 1 plan:  

     De gemeente Drechterland kent een gebiedsteam waarin verschillende opvoed-  en      

gezinsondersteunende disciplines gezamenlijk  de zorg rondom gezinnen en / of leden van een       

gezin bespreken en hierin concrete ondersteuning of vervolgstappen afspreken.   
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Centrum voor jeugd en gezin  

  
Vragen over opgroeien en opvoeden? Uw gemeente helpt   

Vanaf 5 oktober 2011 kunt u ook bij uw gemeente terecht voor allerlei vragen over opvoeden. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Drechterland (CJG) is een laagdrempelige voorziening waar 

jongeren, ouders, opvoeders en professionals terecht kunnen voor informatie en advies over 

opgroeien en opvoeden. Heeft u vragen over bijvoorbeeld eten, groei, agressie, scheiding, 

huiswerk, zwangerschap of puberteit dan kunt u bij het CJG terecht.  Bij het CJG krijgt u te 

maken met één aanspreekpunt. De contactpersoon gaat met u op zoek naar het antwoord en 

waar nodig, regelt het CJG dat u snel geschikte hulp krijgt van de juiste organisatie. Het CJG 

wordt gevormd door een groot aantal organisaties, werkzaam in de  

jeugd(gezondheid)zorg, welzijn en maatschappelijk werk. Deze organisaties staan in contact met 

een groot aantal lokale en regionale organisaties, zoals scholen, huisartsen, verloskundigen en 

andere hulpverleners. Met elkaar hebben zij een gezamenlijk doel: zich sterk maken voor de 

gezonde ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun ouders.  

Hoe bereikt u het CJG?  

  

Via de website  

Bezoek www.cjgdrechterland.nl. Op deze website staat informatie over opgroeien en opvoeden 

en kunt u terecht met vragen. U vindt er de  organisaties die samenwerken in het CJG en u ziet 

wat hun aanbod is voor uw vraag of probleem. Op de website kunt u via de mail 24 uur per dag 

uw vraag stellen. U krijgt dan binnen twee werkdagen een reactie.   

  

Telefonisch  

Ook kunt u bellen met het CJG loket, iedere werkdag van 09.00 uur tot 10.30 uur, via het 

gemeentelijk telefoonnummer 0228 352 352. CJG-medewerkers beantwoorden uw telefonische 

vragen, geven advies, wijzen de weg en bieden praktische hulp. Als meer tijd nodig is, wordt 

een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek.  

  

http://www.cjgdrechterland.nl/
http://www.cjgdrechterland.nl/
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Bezoek  

Natuurlijk kunt u ook langskomen als u een vraag heeft. Het CJG loket bevindt zich in het 

gemeentehuis. Het CJG is iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 10.30 uur.   

  

Wanneer u al een idee heeft welke organisatie u het beste kan helpen, dan kunt u ook direct met 

uw opvoed- en opgroeivragen naar de deskundige organisatie gaan. De adressen van de 

partners in het CJG vindt u op de website. 

  

Nogal wat gezinnen hebben (tijdelijk) moeite met 

rondkomen. Dan bestaat het risico dat kinderen niet kunnen krijgen wat voor hun ontwikkeling en 

het meedoen met leeftijdgenootjes noodzakelijk is. Stichting Leergeld West – Friesland helpt 

kinderen in de schoolleeftijd (4 – 18 jaar), wanneer het besteedbaar inkomen van het gezin 

aantoonbaar minder is dan 120 % van het sociaal minimum.  

Inkomensnorm Leergeld 2022 Norm Alleenstaande ouder: € 1.615 Norm Gezin:    

 € 1.844  

Ook mensen die een baan of een bedrijf hebben kunnen binnen de normen van 

Leergeld vallen en ondersteuning aanvragen.  

Vergoedingen  

Met ingang van het schooljaar 2022 – 2023 is het scholen niet meer toegestaan kinderen buiten te 

sluiten bij door de school georganiseerde activiteiten, wanneer het gezin de eigen bijdrage niet wil 

of kan betalen. Dus activiteiten als schoolreisjes, schoolsport, dans-, muziekles op school en zaken 

als bijles en examentraining worden niet meer door Leergeld vergoed. Leergeld bekostigt voortaan 

alleen de kosten voor schoolspullen die niet onder de verantwoordelijkheid van de school vallen. Te 

noemen zijn: sport-praktijkkleding, rekenmachine, atlas, woordenboek, agenda e.d., of een 

schoolfiets.   

Als het gezin het financieel niet kan opbrengen om kinderen mee te laten doen met  buitenschoolse 

zaken als sport (contributie en/of outfit), cultuur of welzijn, kan hiervoor ondersteuning bij Leergeld 

worden aangevraagd.  

Ook wanneer de voorzieningen van school en/of gemeente tekortschieten ( bijvoorbeeld met 

zwemles of wanneer meerdere laptops per gezin noodzakelijk zijn) kan leergeld bijspringen.  

Werkwijze  

Leergeld vindt het van belang dat gezinnen zelf de aanvraag doen. Dus niet een coach of een 

bewindvoerder. Adres zie hieronder.  

Wanneer een aanvraag bij Leergeld binnenkomt neemt een intermediair contact op voor een 

afspraak om op huisbezoek te komen en de financiële situatie door te spreken. Wanneer het gezin 

aan de norm voldoet wordt de aanvraag gehonoreerd en wordt het gezin in staat gesteld het 

benodigde aan te schaffen. Leergeld geeft nooit geld, maar zorgt dat de rekening betaald wordt.  

Zo nodig wordt nazorg verleend of doorverwezen naar een relevante hulpinstantie.  

Ieder kind moet 

meedoen. Want nu 

meedoen is later  
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Bereikbaarheid  

Via de website:         www.leergeldwestfriesland.nl   

Per mail:           info@leergeldwestfriesland.nl  

Per brief:           Postbus 2067, 1620EB Hoorn  

Telefonisch van maandag tem woensdag:   0229-706800    van 10:00 tot 15:00 uur  

  

  

  

De Verwijsindex Noord - Holland  

  

Wanneer wij ons zorgen maken over een kind en vermoeden dat meerdere partijen bij de zorg 

betrokken zijn is het voor de verdere voortgang van belang om elkaar daarvan op de hoogte te 

stellen. Dat doen wij als school niet zomaar; we besluiten tot een melding in de verwijsindex als 

wij dat voor de verdere ondersteuning van uw kind en na bespreking in het zorgteam / 

ondersteuningsteam van de school noodzakelijk achten. U als ouder wordt hiervan altijd op de 

hoogte gesteld.  Doel van de Verwijsindex Noord-Holland is door tijdig de hobbels in 

ontwikkeling naar volwassenheid te signaleren, eerder de betrokkenen in beeld te hebben en 

sneller eenduidigheid in handelen na te streven. Dat gebeurt met behulp van een eenvoudig 

instrument, de Verwijsindex, en is bedoeld voor jeugdigen tussen 0 en 23 jaar.  

  

Professionals geven tijdig in de Verwijsindex een signaal af wanneer zij vaststellen dat het 

opgroeien van de jeugdige met enige zorg verloopt (aan de hand van landelijk bepaalde 

meldcriteria). Het gaat enkel over het bericht DAT er zorgen zijn. In de Verwijsindex staat niet 

WAT de zorg dan is. Als blijkt dat er minimaal nog een signaal over dezelfde jeugdige is 

verstuurd, dan ontstaat er een match tussen de meldende organisaties.  

De meldende organisaties zoeken vervolgens contact met elkaar om de samenwerking ten 

behoeve van de gesignaleerde jeugdige te starten.   

  

Uiteraard zal in de samenwerking tussen de betrokken professionals alleen voor de 

samenwerking relevante informatie worden uitgewisseld. Het belang van de jeugdige staat altijd 

centraal.  

De samenwerking moet uiteindelijk leiden tot een (veelal in samenwerking met de jeugdige 

/ouders) eenduidig plan van aanpak. Een melding wordt na uiterlijk 24 maanden automatisch uit 

het systeem verwijderd.    

  

De GGD, uw kind en de school  

  

http://www.leergeldwestfriesland.nl/
http://www.leergeldwestfriesland.nl/
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De Jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt preventief, dat wil 

zeggen; uit voorzorg. Wij nodigen kinderen gedurende de gehele 

schoolperiode minimaal 3 keer uit voor een onderzoek om 

mogelijke problemen in het opgroeien te signaleren. Indien wij 

problemen op het spoor komen, helpen wij u de juiste weg te 

bewandelen. Als u zelf vragen of zorgen heeft over de gezondheid 

en/of ontwikkeling van uw kind, kunt u een extra onderzoek of 

gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen.   

De GGD gaat graag in gesprek met ouders, kinderen en scholen 

over de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen.   

Hiermee onderstrepen wij ons motto:   

Samen werken aan gezond leven   

De GGD is kernpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin en 

heeft nauwe samenwerking met andere partners.   

Wilt u een extra onderzoek voor uw kind aanvragen, of heeft u 

andere vragen voor of over de GGD? U kunt ons bereiken op  088-

01 00 555.  Zie ook: www.ggdhollandsnoorden.nl.  

  

Algemene informatie over de GGD & JGZ   

  

Informatie over GGD Hollands Noorden/Jeugdgezondheidszorg  

GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 

gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. Voor de 

gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen wij de gezondheid 

en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord. De 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) maakt onderdeel uit van de GGD. Het 

doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige 

opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. De JGZ volgt 

de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen 

(0-18 jaar). De onderwerpen waar de JGZ zich mee bezighoudt zijn 

heel verschillend. Voorbeelden zijn: gezondheid, groei, voeding, 

pesten, zindelijkheid, opvoedingsvragen en ziekteverzuim.  

Op onze website staat beschreven wat de JGZ op scholen doet en voor 

u kan betekenen. Aan iedere school is een JGZ-team verbonden.  

  

Contactgegevens:  

GGD Hollands Noorden  

Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22  

Postadres: Postbus 9276, 1800 GG  Alkmaar  

Telefoon: 088- 0100 550  
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E  info@ggdhn.nl W www.ggdhn.nl De Ouder Kind adviseur 

in uw gemeente  

Voor vragen of zorgen over opgroeien en opvoeden  

  

Wie is uw Ouder Kind Adviseur?  

Caroline van Duuren  en Elles Keuper  

  

Wat doet de Ouder Kind adviseur?  

Zij biedt;   

• opvoedondersteuning aan ouders, bijvoorbeeld bij 

opvoedvragen/ problemen of bij ingrijpende 

gebeurtenissen zoals een overlijden of een 

echtscheiding;  

• kinderen een luisterend oor en geeft steun en tips;  

• ondersteuning aan de peuter- en basisschool, 

bijvoorbeeld door mee te denken/praten over 

kinderen waar zorg om is (alleen met toestemming 

van de ouders);  

• hulp en ondersteuning aan ouders bij het 

doorverwijzen naar andere hulpverlening.  

  

Voor wie is de Ouder Kind adviseur? Voor álle ouders, 

kinderen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten.   

  

Snel en goed bereikbaar: zij bezoekt elke peuter- én 

basisschool in de gemeente Drechterland.   

  

Toegankelijk en informatief: zij organiseert de 

aanschuiftafels en bezoekt de koffieochtendjes op 

peuterscholen.   

  

Wanneer een Ouder Kind adviseur? Bij vragen of 

zorgen over opvoeden en opgroeien. De Ouder Kind 

adviseur biedt advies én hulp en laat niet los tot geregeld is 

wat nodig is voor het kind.  

  

Hoe meldt U zich aan? Zonder verwijzing kunt u zich 

aanmelden via de peuter of basisschool of direct bij de 

Ouder Kind adviseur.   

Contactgegevens zijn c.vanduuren@drechterland.nl T: 06 

47 46 23 77  (0 – 6 jaar) elles@opvoedpakket.nl T: 06 46 

44 27 26  (6 – 12/13 jaar)  

  

http://www.ggdhn.nl/
http://www.ggdhn.nl/
http://www.ggdhn.nl/
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Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor verdere informatie staat zij u graag te woord.   

Een terugkoppeling naar school is niet verplicht, maar wel wenselijk in het belang van uw kind.   

  

 GRAS GROEIT NIET SNELLER DOOR ER AAN TE TREKKEN,           

wél door goede voeding en ruimte om te groeien!  

  

Hoofdstuk 7. Veiligheid op en rond school  
Veiligheid op school  

 In het kader van brandpreventie en oefening worden ieder schooljaar een aantal 

brandoefeningen gehouden. Wij realiseren ons dat dit best spannend kan zijn, daarom oefenen 

wij in eerste instantie aangekondigd. Het gaat er vooral om dat een ieder de procedure –die in 

elke ruimte aanwezig is –kent, en de plek van verzamelen ook bekend wordt. Bij elke oefening is 

een onafhankelijk persoon aanwezig in de vorm van (bij voorkeur) een politieagent(e). Minstens 

één keer per jaar oefenen we onaangekondigd.   

Volgens de richtlijnen van het ministerie dient op elke 50 personen aanwezig in een gebouw één 

bedrijfshulpverlener (BHV-er) aanwezig te zijn. Wij voldoen aan deze norm en streven ernaar 

om op zeer korte termijn alle collega’s met een geldend B.H.V. diploma op school te laten 

werken.   

De veiligheid met betrekking tot het zwemonderwijs staat beschreven in het zwemprotocol. Dit 

protocol wordt jaarlijks herzien (indien nodig) en getekend door de directeuren van alle scholen 

van de gemeente Drechterland - Venhuizen en een zwembadinstructrice/teur van het 

Hemmerven.  

  

Calamiteiten  

Onder calamiteiten kun je diverse dingen verstaan. Bij brand en brandoefeningen zijn er 

ontruimingsplannen en oefenmomenten. Bij ongelukken zijn er op school altijd meerdere 

collega’s aanwezig met Bedrijf Hulpverlening diploma’s. Bij het uitvallen van kachels en/of 

andere voorzieningen, waardoor lessen niet door kunnen gaan, zullen wij steeds (trachten) alle 

leerlingen c.q. ouders persoonlijk te (laten) benaderen. Bij ad hoc beslissingen zullen wij steeds 

trachten die leerlingen waar geen opvang voor is op school op te vangen.   

  

    

                                
  

Weeralarm/ extreem weer  

In het geval van een officieel aangekondigd weeralarm via het KNMI: neemt de groepsleerkracht 

(na overleg met de directeur) een dag van te voren de beslissing om de volgende dag niet te 

starten in de gymzaal;  
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neem de groepsleerkracht ’s ochtends (na overleg met de directeur) de beslissing om ’s middags 

niet te starten of te eindigen in de gymzaal.  

Zo’n beslissing geldt dan voor alle groepen die op die dag of middag moeten gymmen. Ouders 

worden dan nog op tijd op de hoogte gebracht. Dit kan door middel van de mail of mondeling via 

de leerlingen.   

  

Als het onverwacht slecht weer wordt (extreem regenachtig of stormachtig) kan de leerkracht 

(na overleg met de directeur) alsnog besluiten om niet naar de gym te gaan. Ouders kunnen dan 

niet op tijd worden geïnformeerd en er kan besloten worden om ouders te bellen.  

  

Voor zwemlessen geldt een ondergrens qua temperatuur van 15 graden Celsius. Na overleg met 

de directeur belt de desbetreffende leerkracht zelf het zwembad. Ook extreme regen of wind kan 

een reden zijn om na overleg te besluiten om niet te gaan zwemmen. Ook dan belt de leerkracht 

het zwembad. De ondergrens temperatuur voor het water bedraagt 17 graden Celsius.  

  

Het eventueel vervroegd uitgaan in de middag gebeurt alleen in die gevallen dat het gegeven 

weeralarm of de controle op het weeralarm aangeeft dat de veiligheid van de kinderen en ouders 

in het geding is.   

Leerlingen worden in het geval van weeralarm zoveel mogelijk persoonlijk door ouders 

opgehaald uit de groepen. Leerlingen die niet opgehaald kunnen/hoeven worden, gaan zoveel 

mogelijk lopend naar huis (storm).   

  

Veiligheid op de fiets en/of tijdens excursies  

In verband met het op de fiets gaan  van en naar de gymzaal, het zwembad of tijdens eventuele 

excursies vinden wij het belangrijk dat de fietsen van de leerlingen veilig (en deugdelijk) zijn. De 

zichtbaarheid van zo’n (fiets)rij verhogen wij door het verplicht dragen van oranje 

veiligheidsvesten voor en achteraan de rij. Ook tijdens excursies met auto’s letten wij op 

veiligheid middels dragen van gordels en/of het gebruik van autozitjes. Ook het hebben van een 

(inzittenden) verzekering is een must als iemand mee wil rijden. De regels zoals vermeld op de 

site van 3VO worden gehanteerd bij excursies met auto’s.  

In verband met de veiligheid van de leerlingen tijdens excursies hebben we in schooljaar 

20072008 ons protocol aangescherpt. We proberen het vervoer per auto zoveel mogelijk te 

beperken, maar door onze locatie en de bereikbaarheid van diverse activiteiten ontkomen we er 

niet aan om hulp van ouders met auto’s in te roepen.  

Wij volgen de veiligheidseisen zoals ze zijn uitgegeven via de officiële kanalen en communiceren 

dit met de meerijdende ouders door middel van een speciale (info)brief.  
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De fietsenstalling voor de leerlingen is   voorzien van hekken om zo de fietsen (redelijk) stabiel te  

plaatsen.  Ook geven wi j d.m.v. “fietsgrenzen’ aan welke kinderen al dan niet met de fiets naar  

school mogen komen.   

  

  

  

In verba nd met de veiligheid voor allen willen wij dat iedereen lopend met de fiets aan de hand van  

de fietsenstalling naar de weg gaat. Bij de weg aangekomen kan een ieder bij het zebrapad  

oversteken en opstappen. Om een en ander te begeleiden zal er steeds toezi cht zijn van  

leerkrachten.   

  

Met de fiets of met de auto:   

Parkeer   uw auto bij voorkeur thuis. Mocht u toch met de auto naar school  
komen, parkeer dan in de parkeervakken bij school. Let op de rijrichting!   
Denk ook aan het stopverbod op het Padland voor de school!!   
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Namens de Stichting Present: aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering:  Stichting 

openbaar onderwijs Present heeft voor al haar scholen een  

aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de 

school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking 

tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dit geval op  

twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstanden.   

Ten eerste is de school / het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er 

tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Deze opvatting leeft wel bij veel 

mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een  

schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Het is mogelijk dat er 

schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens 

de gymnastiekles wordt er een bal geschopt. Deze komt op een bril van een leerling terecht en 

de bril is kapot. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook 

niet door de school vergoed.   

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. 

Leerlingen(of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor 

hun doen en laten, ook tijdens schooluren. Het is ook dus van belang dat ouders zelf een 

particuliere WA verzekering hebben.  

Verder heeft het bestuur een WEGAS verzekering afgesloten. Gevolgen van schade en / of letsel 

die werknemers of vrijwilligers oplopen, indien zij in opdracht van de werkgever met een 

motorrijtuig op pad gaan, zijn afgedekt met de werkgevers aansprakelijkheidsverzekering 

verkeersdeelnemers.  

  

Reis en ongevallenverzekering:  

Obs ’t Padland heeft geen aparte reis- / ongevallenverzekering.   

Uitgebreide informatie en inhoud over verzekeringskwesties kunt u opvragen bij de directie van 

de school.  

  

                                     
leerling enquête WMKPO  

Bij de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 wordt twee keer per jaar een enquête afgenomen, 

hierbij zal het Kanvas leerlingvolgsysteem ingezet gaan worden. Ook worden er leerling-, 

leerkracht en ouderenquêtes uitgezet vanuit ons (bovenschools) kwaliteitsinstrument WMKPO  

(Werken Met Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs)  

Aan de hand van de uitslag van deze enquête en eigen observaties kunnen groepsleerkracht(en), 

IB-er(s) en/of directie  een analyse en - waar nodig - een stappenplan maken over de sfeer in de 

groep, de onderlinge relaties en die zaken die de groepsprocessen beïnvloeden. Waar nodig 

zullen de gegevens meegenomen worden in de leerling-besprekingen en wordt het lvs van de 
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Kanjertraining ingezet. Deze gegevens vormen een onderdeel van alle informatie voor 

(individuele of groeps)handelingsplannen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.   

  

  

Pesten, plagen, de Kanjertraining  

In het kader van beter omgaan met elkaar – en met jezelf – hebben alle collega’s de 

kanjertraining gevolgd. Deze methode geeft aan hoe je gedrag en gedragingen in een groep 

kunt corrigeren en/of de sfeer in de groep kunt verbeteren. Wij ervaren dat er duidelijk verschil 

zit tussen plagen en pesten, maar pestgedrag vinden wij zeer kwalijk. Hierover wordt in eerste 

instantie met (individuele) kinderen en groepen gesproken, maar – bij herhaald pestgedrag – 

worden ook de ouders betrokken en/of op school uitgenodigd. Indien nodig worden (dan) 

gedragsregels extra aan de orde gesteld en/of gezamenlijk met de groep nieuwe 

aandachtspunten bepaald.  

Wij werken met de Kanjermethode en hierbij wordt gebruikt gemaakt van het protocol  

‘conflictbeheersing’. In de groepsmap “rode draad” bevindt zich het pestprotocol van obs ‘t 

Padland. De rode draad is het praktisch schoolwerkplan voor de leerkrachten. Kids Skills en 

Rots en Water training kunnen worden ingezet als rt.   

  

Weglopen onder schooltijd door leerlingen  

Leerlingen die aan de zorg van school zijn toevertrouwd en zonder toestemming van school 

weglopen, ‘overtreden de regels’. Indien het voorgaande zich onverhoopt voordoet, zal de school 

de ouders / verzorgers direct informeren (en/of contactpersoon). Indien mogelijk zal de school 

zelf pogingen doen de leerling naar school terug te laten keren. Al naar gelang de situatie kan er 

in overleg met ouders / verzorgers besloten worden externen te betrekken bij het zoeken en bij 

de eventuele vervolgafspraken om e.e.a. te voorkomen.  

  

                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Hoofdstuk 8. Praktische informatie  
De samenstelling van het team :   
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Groep 1 / 2     

Ingrid  

Venema  

leerkracht maandag 

t/m woensdag  
 Pr. Marijkestr. 42  

1619 BX Andijk   

ingrid.venema@openbaarond 

erwijspresent.nl   

Jos Nijssen  leerkracht donderdag 

en vrijdag  
  Jos.nijssen@openbaaronderw 

ijspresent.nl  

Groep 1 / 2     

Annette van 

der Stal  
Leerkracht dinsdag 

t/m vrijdag  
Kuipersdijk 28   

1601CM Enkhuizen   

annette.vanderstal@openbaar 

onderwijspresent.nl  

Krista van  

Dorst  

leerkracht vrijdag  Semeinszstr. 18   

1601 NR Enkhuizen   

krista.vandorst@openbaarond 

erwijspresent.nl   

Groep 3     

Inge van  

Heumen  

    leerkracht maandag      

t/m vrijdag  

Noorder Sluiststr. 36  

1607 CS Hem  

inge.vanheumen@openbaaro 

nderwijspresent.nl   

Groep 4     

Jos Nijssen  leerkracht maandag, 

dinsdag en woensdag  
  Jos.nijssen@openbaaronderw 

ijspresent.nl  

Krista van  

Dorst  

leerkracht donderdag 

en vrijdag  
Semeinszstr. 18   

1601 NR Enkhuizen   

krista.vandorst@openbaarond 

erwijspresent.nl   

Groep 5        

Wineke  

Ditmar Jansse  

- Kooijman  

leerkracht dinsdag 

t/m vrijdag  

Dvoràkhof 45  

1628 SX Hoorn  

wineke.kooijman@openbaaro 

nderwijspresent.nl   

Sanne Janke  

Lauwers  

      leerkracht maandag  

        

     Kolhornstraat 6  

     1601RV Enkhuizen  

sanne.lauwers@openbaarond 

erwijspresent.nl   

Deirdre van  

Diepen  

     leerkracht maandag  

     

  Dierdre.vandiepen@openbaar 

onderwijspresent.nl   
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Groep 6   

Saskia  

Hutcheson  

leerkracht  Pijlstaart 34  

1616GM  

Hoogkarspel  

saskia.hutcheson@openbaaro 

nderwijspresent.nl     

Sandra Stuijt  

- Caspers  

  

    leerkracht maandag      

en dinsdag  
Amaryllislaan 8  

1616 XC  

Hoogkarspel  

sandra.stuijt@openbaaronder 

wijspresent.nl  

Groep 7   

Kyra Frans        leerkracht        

maandag en dinsdag   

     Mauritsstraat 8  

     1623 JV Hoorn  

kyra.frans@openbaaronderwij 

spresent.nl   

Groep 8    

Daphne  

Hauwert  

      leerkracht   

  

Theo Thijssenw 15  

1613MH  

Grootebroek  

daphne.hauwert@openbenba 

aronderwijspresent.nl   

Mariska van  

Marle – 

Wijbrandts  

leerkracht   Sn. v. Loosenpark  

48   

1601 ES Enkhuizen  

mariska.vanmarle@openbaar 

onderwijspresent.nl   

Directeur   

Ingrid van  

Heezen  

ambulant op maandag 

t/m vrijdag  

  

Koepoortsweg 133  

1624 AD Hoorn  

 0229 214685  

ingrid.vanheezen@openbaaro 

nderwijspresent.nl   

Interne begeleiding    

Sanne Janke  

Lauwers  

      leerkracht maandag  

        

     Kolhornstraat 6  

     1601RV Enkhuizen  

sanne.lauwers@openbaarond 

erwijspresent.nl   

Vakdocenten, administratie en ondersteunend personeel   

Luuk Swier  

Daphne  

Hauwert/  

Mariska van  

Marle  

Rt & ondersteuning      
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Diverse organisaties rondom school  

  

Inspectie van het onderwijs 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl vragen over 

onderwijs: 0800 8051 (gratis)  

  

Medezeggenschapsraad 

leden locatie Padland:  

 lid/ouder     Marjolein Pennekamp   

lid / ouder    Geertje Lamboo  

    lid / ouder   Renee Smid  

lid/leerkracht  vacature   

lid/leerkracht  Sandra Caspers  (voorz)  

lid / leerkracht  

Ouderraad  

vacature  

voorzitter:    Anne Jitske van Vliet tel: 753463  email: annejitskevanvliet@gmail.com  

secretaresse:    Agnes Kramer  

penningmeester:   Francis Broertjes  

Mascha Bos        

leden:     Alice Peerdeman        

Patricia Nijman  

 Silvia van Beers    

Fancy-Faircommissie voorzitter (leerkr.): Krista van 

Dorst en Wineke Kooijman  

ICT Werkgroep   

Idso Brouwer, Jan van der Lely, Evert Purmer en leerkrachten: Kyra Frans, Mariska van 

Marle & Fenna Kremer, Email: ict-padland@openbaaronderwijspresent.nl  ict ambassadeur: 

Wineke Kooijman  

GMR-vertegenwoordiging deelgebied Drechterland   

André Broers – locatie Roelof van Wienesse  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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het vakantierooster 2022 / 2023:    

- Herfstvakantie        15 – 10 – 22 t/m 23 – 10 – 22   

- Kerstvakantie     24 – 12 – 22 t/m 08 – 01 – 23  

- Voorjaarsvakantie    25 – 02 – 23 t/m 05 – 03 – 23   

- Pasen       10 – 04 – 23         

- Koningsdag/ Mei     22 – 04 – 23 t/m 07 – 05 – 23   

- Hemelvaart      18 – 05 – 23 en 19 – 05 - 23      

- Pinksteren      29 – 05 – 23 t/m 30 – 05 - 23         

- Zomervakantie     22 – 07 – 23 t/m 03 – 09 – 23       

5 x studiemiddag, leerlingen uit om 12.30 uur: 20-09; 25-11; 23-02; 12-06  

1 x dag Kanjertraining nascholing: 08 – 02 - 2023  

1 middag BHV: datum volgt: leerlingen uit om 12.30 uur 

vrije middagen:    

- Vrijdagmiddag 23 – 12 – 22 vanaf 12.00 uur voor groep 1 t/m 8  

- Vrijdagmiddag 21 – 07 – 23 vanaf 12.00 uur voor groep 1 t/m 8 let op: Goede 

vrijdag is GEEN vrije dag Toets weken:   

- Week 10 – 10 - 2022  

- Week  23 – 01 – 2023 & 24 – 01 - 2023  

- Week  12 – 06 – 2023 / 19 – 06 – 2023 & 26 – 06 - 2023 rapporten:   10 – 

02 – 2023 & 07 - 07 - 2023  

10-minutengesprekken/ gezamenlijke avonden:   

- donderdag 03 – 11 - 2022  

- woensdag  15 – 02 – 2023  

- dinsdag 11 – 07 - 2023             

     

 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.   
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Verlof buiten de vastgestelde schoolvakanties.    

De laatste jaren komt het steeds meer voor dat de ouders buiten de schoolvakanties om een of  

meerdere dagen extra verlof   willen aanvragen.    

Hier bestaan duidelijke regels over. In de we t op het basisonderwijs staat dat de directie   van de  

school alleen in bijzondere gevallen extra verlof   mag geven.   

Deze bijzondere gevallen zijn:   

  

   bruiloft of begrafenis van naaste familieleden   

   als u aan kunt tonen dat u geen   vrij kunt krijgen of nemen tijdens de schoolvakanties.   

   als blijkt dat u om medische reden met vakantie moet gaan.   

  

  

  

  

Extra verlof   dient altijd schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie ,   die op grond van de  

bovenstaande normen zal beoordelen of er toestemming zal worden verleend. Verlof voor een  

langere periode wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Drechterland   

                       

Houd ook goed rekening met de toe tsweken, hierin wordt geen verlof  
verleend!    

In geen geval kan verlof verleend worden voor de eerste twee weken na de  

grote vakantie.   
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Enquête.   

De vragenlijs t voo r Ouders (WMK) wordt ieder jaar   afgenomen ; deze wordt uitgezet door het  

College van Bestuur als meetpunt voor alle scholen binnen Present. Ook leerlingen en  

leerkrachten vullen enquête in via de WMKPO .    

Uitkomst enquête sociale veiligheid onder leerli ngen groep 5 t / m 8:   

  

De leerlingen scoren onze school:   

Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer   –   8.6   

Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer   –   8.3   
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Alle enquêtes zijn / worden met het team, binnen de Mr en met de directeuren en het College 

van Bestuur van Present besproken.  

Begrippenlijst  
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Ambulant   geen lesgevende taken hebbend  

BHV   Bedrijfs Hulp Verlening  

Creatieve   scheppend bezig zijn zoals o.a. bij tekenen en handvaardigheid  

DEO   Directe Externe Ondersteuning; een medewerker van de OBD die 

samen met de IB plannen ter ondersteuning maakt voor  

(zorg)leerlingen  

ELLO   Extra leesondersteuning voor kleine groepjes leerlingen; “Extra 

Leuk  

Lees Onderwijs”  

Handelingsplan   een plan van aanpak voor leerstof, structuur, gedrag en het 

bijbehorende tijdspad.  

Heterogeen   een gemengde samenstelling in vaardigheden en/of leeftijd  

Homogeen   een groep van gelijke samenstelling in vaardigheden en/of leeftijd  

Kanjertraining     een methode om gedrag en gedragingen in een groep (positief) te 

beïnvloeden  

Methodes   in boeken vastgelegde opeenvolging van oefeningen om het kind 

in een speciaal kennisgebied te bekwamen  

Methodieken   logische volgorde van handelingen in een leerproces  

Mkm-woordjes     medeklinker-klinker-medeklinkerwoordjes: bom, pet  

Motorisch   alles wat met lichaam en beweging te maken heeft  

NSCCT /( NIO)   toetsen groep 7 op intelligentie en interesse  

OBD   Onderwijs Begeleidings Dienst; voor ondersteuning en 

(na)scholing  

Orthotheek   verzameling boeken, handleidingen, die aangeven hoe je  

(leer)problemen moet / kunt aanpakken  

PCL   Permanente Commissie Leerlingenzorg; helpt de scholen en de 

leerlingen bij extra begeleiding en/of het vinden van de juiste 

vorm van onderwijs  

Relevante   ter zake doende  

Remediaal   helpend, verbeterend; extra ondersteuning  

RT   Remedial Teaching; extra begeleiding bij leer of gedragsproblemen.  

  

     Stagnatie  

   

    stremming  

Structureel  onveranderlijk  

Sociale 

interactie  

hoe je met elkaar omgaat  

Synthetiseren  samenvoegen  
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Thema  een bepaald onderwerp waar het onderwijs omheen gevormd wordt  

Wereldoriëntatie  omvat de volgende leergebieden: aardrijkskunde, geschiedenis,  

biologie, geestelijke stromingen, maatschappelijke verhoudingen, 

verkeersonderwijs en bevordering van gezond gedrag  

 WSNS  Weer Samen Naar School; een samenwerkingsverband tussen  

scholen voor speciaal en regulier onderwijs  
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 ICT  informatie- en communicatietechnologie  

 Zorgleerlingen  die leerlingen die door leer of gedragsproblemen extra begeleiding  

nodig hebben en die leerlingen die extra begeleiding nodig 

hebben door (mogelijke) handicaps  
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Stappenplan bij ziekte en inval – informatie voor ouders / website / schoolgids:  

  

Bij ziekmelding langer dan een dag van te voren:  

- Melding aan directie;  

- Zelf of directie vraagt aan duo – collega of hij / zij in kan vallen;  

- School meldt bij Driessen (vervangerspool);  

- Directie meldt ouders dat er mogelijk geen inval beschikbaar is;  

- Op het moment dat er wel of geen inval is (avond van te voren) meldt directie dit 

definitief aan de ouders.  

Dag 1: leerlingen van de groep zijn vrij  

Dag 2: invaller of leerlingen worden opgedeeld  

Dag 3: voortzetting opdelen of andere groep krijgt vrij en deze leerkracht gaat voor de 

groep Dag 4: Andere groep wordt  opgedeeld etc…..  

Uitvraag voor inval – extern of extern – blijft staan, als een invaller beschikbaar is wordt deze 

natuurlijk ingezet.  

  

Ziekmelding dag van te voren:  

- Melding aan directie;  

- Zelf of directie vraagt aan duo – collega of hij / zij in kan vallen;  

- School meldt bij Driessen (vervangerspool);  

- Directie meldt ouders dat er mogelijk geen inval beschikbaar is;  

- Op het moment dat er wel of geen inval is (avond van te voren) meldt directie dit 

definitief aan de ouders.  

Dag 1: leerlingen van de groep zijn vrij  

Dag 2: invaller of leerlingen worden opgedeeld  

Dag 3: voortzetting opdelen of andere groep krijgt vrij en deze leerkracht gaat voor de 

groep Dag 4: Andere groep wordt  opgedeeld etc…..  

Uitvraag voor inval – extern of extern – blijft staan, als een invaller beschikbaar is wordt deze 

natuurlijk ingezet.  

Ziekmelding ‘s ochtends:  

- Melding aan directie;  

- Zelf of directie vraagt aan duo – collega of hij / zij in kan vallen;  

- School meldt bij Driessen (vervangerspool);  

- Directie mailt ouders van de groep dat de groep die dag wordt opgedeeld.  

Dag 1: leerlingen worden opgedeeld;  (eventueel in afwachting van de invaller)  

Dag 2: leerlingen van de groep zijn vrij  

Dag 3: voortzetting opdelen of andere groep krijgt vrij en deze leerkracht gaat voor de 

groep Dag 4: Andere groep wordt  opgedeeld etc…..  
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Uitvraag voor inval – extern of extern – blijft staan, als een invaller beschikbaar is wordt deze 

natuurlijk ingezet.  

Afwezigheid op langere termijn:  

- Overleg met directie  

- Uitvraag bij duo – collega en bij invalpool  

- Intern regelen via opdelen / extra werk en / of vrij geven -  Directie mailt ouders.  

Opdelen: numeriek, op basis van groep en groepsgrootte of op basis van de beschikbare ‘ 

vaste schil’  (veel inval vraagt een andere verdeling  

  

     

Voorzieningen hoogbegaafdheid vanuit samenwerkingsverband De Westfriese Knoop   

In de regio West-Friesland werken schoolbesturen samen in samenwerkingsverband De 

Westfriese Knoop. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de realisatie van een 

dekkend onderwijs (ondersteunings)aanbod voor alle leerlingen. in schooljaar 2017-2018 is 

een project gestart om dit ook voor hoogbegaafde leerlingen te realiseren.   

  

Versterken onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen   

De projectgroep, een groep professionals uit de verschillende schoolbesturen onder leiding van 

een projectleider, heeft richtlijnen opgesteld ten aanzien van noodzakelijke kennis voor 

hoogbegaafde leerlingen binnen de basisondersteuning. Onder andere door middel van 

scholing en de mogelijkheid expertise in te schakelen vanuit het samenwerkingsverband, 

zetten alle scholen zich in de komende jaren in om aan deze kwaliteitscriteria te voldoen.   

  

Ondersteuningsvoorzieningen   

Voor hoogbegaafde leerlingen met intensieve ondersteuningsbehoeften waarin binnen de 

basis- en extra ondersteuning op de eigen basisschool onvoldoende kan worden voorzien, 

werkt De Westfriese Knoop met vier ondersteuningsvoorzieningen waar groepen van maximaal 

16 leerlingen één dag per week begeleiding ontvangen bij het werken aan doelstellingen op 

het gebied van leren leren, zelfverantwoordelijk leren, en het ontwikkelen van denk- en 

levensvaardigheden (denk aan:  

creatief en kritisch denken, ontwikkelen zelfinzicht, doorzettingsvermogen, samen leren).   

  

Wanneer komen leerlingen in aanmerking voor deelname aan deze 

ondersteuningsvoorziening?   
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1) Leerlingen komen in aanmerking voor deelname aan een ondersteuningsvoorziening 

wanneer in het ondersteuningsteam (OT) van de school is vastgesteld dat de leerling over een 

hoogbegaafde aanleg beschikt (criterium 1);   

2) en er sprake is van aan de begaafdheid te relateren problematiek (criterium 2), 

zoals bijvoorbeeld langdurig onderpresteren, problemen met de zelfstandigheid en taakaanpak 

als gevolg van zwakker ontwikkelde leer- en werkstrategieën of hardnekkige faalangst, te veel 

of te weinig aangepast gedrag;   

3) de hardnekkigheid van de problematiek en handelingsverlegenheid van de school 

blijkt uit informatie over de inspanningen van de school (en ouders) om aan de specifieke 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling tegemoet te komen en de effecten van 

deze inspanningen (criterium 3).   

  

De 4 ondersteuningsvoorzieningen liggen verspreid in de regio van De Westfriese Knoop. Zij 

zijn ondergebracht binnen een basisschool, maar functioneren als zelfstandige voorziening van 

het samenwerkingsverband. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van 

hun kind naar en van de ondersteuningsvoorzieningen.   

  

Meer informatie over het beleid en de ondersteuningsvoorzieningen voor hoogbegaafde 

leerlingen in samenwerkingsverband De Westfriese Knoop, is te vinden op de website van de 

Westfriese Knoop.  


