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WOORD VOORAF 
 
Voor u ligt de schoolgids 2017-2018 van de "De Rietlanden" te Marken. 

Deze gids informeert u over alle inhoudelijke en organisatorische zaken 
van de school. Bij vragen kunt u deze gids raadplegen. 
 

Er is met zorg en aandacht aan deze gids gewerkt. Uiteraard blijven we 
openstaan voor suggesties.  De schoolgids staat ook op onze website na 

vaststelling door de MR. 
 
Wij hopen dat u de schoolgids met belangstelling zult lezen. 

Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting. 
 

De nieuwe kinderen, hun ouders/verzorgers en belangstellenden heten 
wij van harte welkom. Door een goede samenwerking kunnen we de 
verwachtingen van u en uw kind  waarmaken.  
 

Wat staat er voor dit schooljaar op de planning:  
 Ouders worden steeds meer inhoudelijk betrokken bij het 

onderwijs van hun kind. De oudervertelgesprekken en 
rapportgesprekken worden voortgezet. Ouders uit diverse groepen 

gaan een klankbordgroep vormen waarbij de samenwerking tussen 
school en thuis bij het leren van de kinderen centraal staat. Wat is 
leerbevorderend en hoe kunnen ouders en leerkrachten elkaar 

versterken? Vanuit de VU is het promotieonderzoek “Thuis in 
school” afgerond. Hierbij hebben we goede ervaringen opgedaan  

in groep 1-2 en willen dat komend jaar uitbreiden. We werken aan 
ouderparticipatie 3.0 

 Leren in de 21e eeuw vraagt om het beheersen van vaardigheden. 

Leren presenteren, ontdekkend en onderzoekend leren zijn 
aspecten hiervan. We maken ontwikkeling door waarbij we steeds 

meer gericht zijn op deze 21e eeuws vaardigheden. Dit jaar zullen 



Schoolgids 2017-2018 

 

Pagina 5 

we de wereld oriënterende vakken steeds meer projectmatig 
aanbieden 

Ook de inzet van ICT is hierbij een belangrijk middel en biedt de 
leerling veel mogelijkheden om de 21e eeuws vaardigheden te 
leren. 

 
Het gehele schoolteam heeft afgelopen jaar aan het 

traject leerKRACHT deelgenomen. Een traject dat tot 
doel heeft om een duurzame verbetercultuur te 
creëren op de Rietlanden. 

We stellen ons doelen die op het leren van de 
leerlingen zijn gericht en bedenken daarbij de acties  

die de leerkrachten daarvoor moeten uitvoeren om het doel te 
verwezenlijken. De kwaliteit van ons onderwijs zal dan gaan 

verbeteren. Op het gehele proces blikken we steeds terug om weer 
te komen tot verbeterpunten. 
Dat doen we in sessies o.l.v. interne “aanjagers”. Hun rol is om 

deze ingezette ontwikkeling te monitoren. Nieuwsgierig? Kijk dan 
eens op www.stichting-leerkracht.nl  

 we hebben de keuze gemaakt  voor  een nieuwe rekenmethode; 
RUIMTE EN GETAL. De groepen 3 tot en met 7 werken hier dit 
schooljaar mee. Groep 8 zal nog de oude methode REKENRIJK 

werken 
 Ook zijn we een gecertificeerde KANJERSCHOOL. Afgelopen jaar 

hebben we de laatste nascholing gedaan waardoor we ede licentie 
hebben verworven. De Rietlanden is een échte kanjerschool en 
daar zijn we trots op! 

 Vanaf 1 november 2017 zal er een directiewisseling plaatsvinden. 
Ik ga een nieuwe uitdaging aan en zal directeur worden van de 

Klimopschool in Purmerend. De medezeggenschapraad en het 
bestuur van CPOW zal een procedure uitzetten voor een nieuwe 
directeur. Ik heb 4 jaar met zeer veel plezier en inzet de 

Rietlanden mogen leiden. Het was een inspirerende tijd. Bedankt 
daarvoor en heel veel succes voor de toekomst 

 
Namens alle betrokkenen,  
Jasmijn Karsten  

Directeur 
 

ALGEMENE INFORMATIE 

De Rietlanden 

"De Rietlanden" is een bijzondere school. Dit betekent dat wij uitgaan van 
een bepaalde levensbeschouwing namelijk: Protestants-christelijk 

onderwijs.  
Wij willen vanuit Christus ons onderwijs gestalte geven en besteden 
dagelijks aandacht aan levensbeschouwing. Op een identiteitskaart is 

deze visie op onze identiteit uitgewerkt. Deze is te zien op de website 
www.derietlandenmarken.nl 

 

http://www.stichting-leerkracht.nl/
http://www.derietlandenmarken.nl/
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Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de volgende missie: 

"Kwalitatief goed onderwijs geven aan alle kinderen 
die ons zijn toevertrouwd". 

 

Ieder mens, dus ook ieder kind is uniek. De aandacht voor het individuele 
kind staat voorop. Wij houden rekening met verschillen in mogelijkheden, 

aanleg en belangstelling.  
Wij willen de kinderen laten opgroeien in een sfeer waarin mensen in 
elkaar geloven, elkaar vertrouwen, waarderen en elkaar weten te 

respecteren. 
 

Wij trachten de talenten van het kind zo optimaal mogelijk te benutten 
en te ontwikkelen. Het onderwijs in de groepen hebben we zodanig 
ingericht dat er optimale kansen gecreëerd worden voor leerlingen met 

leermoeilijkheden. Binnen de kaders van de zorg bieden we kinderen de 
kans om op “de Rietlanden” onderwijs op maat te krijgen.  

Daarnaast richten wij ons de komende jaren op het nog beter afstemmen 
van het onderwijsaanbod gericht op het meer-en hoogbegaafde kind.  
 

 
Protestants Christelijke basisschool de Rietlanden 

Buurterstraat 3 
1156 AP Marken 
0299 601317 

www.derietlandenmarken.nl 
directie@derietlandenmarken.nl  

 

Het schoolgebouw 

Ons schoolgebouw is gebouwd in 1974. De school is in één gebouw 

gevestigd. Het schoolbestuur CPOW is sinds januari 2014 juridisch 
eigenaar van het in 1997 geheel gerenoveerde 
schoolgebouw, dat uit 8 leslokalen bestaat en 

een speellokaal. Naast deze lokalen heeft de 
school ruime gangen, drie 

materiaalmagazijnen, vier aparte werkruimtes 
en een grote centrale ruimte, waarvan een 
deel middels een schuifwand kan worden 

afgescheiden. Verder beschikt de school over 
een personeelskamer, een directiekamer en 

twee extra ruimtes voor de interne begeleiding en ambulante 
begeleiding/ logopediste en/of schoolarts. 
Aan de school is de gemeentelijke gymzaal gebouwd. Via een tussendeur 

is dit lokaal voor de school toegankelijk.  
Het afgelopen jaar zijn er diverse aanpassingen geweest om ons 

schoolgebouw geschikt te maken voor het hedendaags onderwijs. 

http://www.derietlandenmarken.nl/
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De school is gevestigd op het voormalige eiland Marken. Het grootste 
deel van de bevolking werkt buiten Marken. De bevolking is overwegend 

protestants maar alle geloven zijn vertegenwoordigd. De school is 
centraal gelegen. Alle kinderen wonen binnen een straal van 700 meter 
van de school.  

Onze school ligt in de oude kern van Marken in een rustige en veilige 
omgeving met veel groen.  

"De Rietlanden" is de enige (basis)school op Marken. We gaan er vanuit 
dat de ouders de grondslag van de school respecteren en ermee 
instemmen. De school telt op dit moment 138 leerlingen die verdeeld zijn 

over 5 groepen. Helaas hebben wij te maken met een sterk dalend 
leerlingaantal. Redenen hiervoor zijn het dalend kinderaantal in heel 

Nederland en de vergrijzing op Marken. 
Een van onze lokalen is in gebruik door 

peuterspeelzaal “De Kladdegatjes” en de 
buitenschoolse opvang “de Speelkamer”. 
De leerlingen hebben de beschikking over twee 

speelpleinen. Dit schooljaar krijgt het speelplein van 
de onderbouw een nieuw gezicht en wordt er vanuit 

de opbrengst van diverse acties goed uitdagend 
speelmateriaal aangeschaft. 

 

 

Het schoolbestuur; CPOW 

Missie van onze Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland  

Geloof in Onderwijs 
Op de scholen van Stichting CPOW heeft het Christelijk geloof een 
belangrijke plaats in het onderwijs. Wij geloven ook dat het onderwijs, 

zoals onze scholen dat verzorgen, een perfect instrument is voor kinderen 
om zich optimaal te ontwikkelen. Daarom staat ‘Geloof in onderwijs’ 

centraal bij de uitvoering van ons werk.  
Met onze missie, gekoppeld aan de kerntaken van het onderwijs, brengen wij 

naar buiten, dat de ouders die kiezen voor onze scholen er van op aan kunnen, 
dat het geloof een belangrijke en inspirerende rol speelt bij de persoonlijke 

vorming van hun kind. Wij geven er ook mee aan, dat wij geloven, dat het 
onderwijs dat onze scholen aanbieden, ervoor zorgt dat kinderen voorbereid zijn 

op hun maatschappelijk functioneren. Daarnaast draagt ons onderwijs bij tot de 
beroepsvoorbereiding van de aan ons toevertrouwde kinderen. Wij zorgen 

ervoor dat onze leerkrachten bevlogen professionals zijn die geloven dat hun 
werk tot zichtbaar resultaat leidt.  

Deze uitgangspunten hebben geleid tot een viertal aspecten die op alle CPOW-
scholen uitgangspunt zijn bij het denken en handelen te weten:  
 

Identiteit:  

De stichting CPOW streeft ‘goed bijzonder onderwijs’ na. Dat ‘bijzondere’ komt 
tot uitdrukking in de wijze waarop wij ons religieuze en culturele erfgoed willen 

doorgeven aan de volgende generatie. Betrokkenheid, openheid en respect zijn 
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belangrijke sleutelwoorden voor het gewenste leef- en werkklimaat binnen onze 
stichting. In onze leer- en leefgemeenschappen staan wij evenzeer stil bij de 

religieuze beleving van kinderen en ouders uit andere culturen. Wij verwachten 
van hen dat die respectvolle houding wederzijds is.  

 
Uniciteit  

Een tweede aspect dat ons denken en handelen beheerst is het erkennen, 
benutten en ontwikkelen van de unieke capaciteiten van elk mens. Dat geldt 

zowel voor de kinderen die binnen de scholen van de stichting onderwijs volgen, 
als voor de personeelsleden die er werken. Zowel het eerste als tweede aspect 

bepalen in hoge mate het pedagogisch klimaat binnen de scholen.  
 
Kwaliteit  

Een derde aspect is dat wij met name op onze scholen, maar ook in de 
organisatie daar om heen, een hoogwaardig product willen afleveren. De 

medewerkers in dienst van de stichting zijn zich bewust van het streven naar 
hoge kwaliteit op alle gebieden die het onderwijs aangaan.  

 
Omgevingsgerichtheid  

Tot slot weten we dat kinderen op veel meer plaatsen leren dan op school 
alleen. Internet, televisie en vele andere communicatiemiddelen leveren 

voortdurend talrijke leermomenten op. Daarnaast ontwikkelen kinderen ook 
zichzelf. De scholen gaan daar niet aan voorbij. Wij switchen van de meer 

traditionele driehoek leerling-leerkracht-leerstof, naar de meer eigentijdse 
leerling-leeromgeving-leerbronnen. Het onderwijs wordt meer gestuurd door de 

vragen van de kinderen. Omgevingsgerichtheid houdt ook in dat onze scholen 
niet langer ‘eilanden zijn met een plein eromheen’, maar midden in een 

omgeving staan (dorp, wijk) die ertoe doet.  

Kwaliteitszorg 

De verantwoordelijkheid voor Goed 

Bestuur en voor de kwaliteit van 
het onderwijs op de scholen is 
middels de wet op de Governance 

belegd bij de schoolbesturen. Het 
schoolbestuur dient gerichte 

activiteiten in te zetten om de 
kwaliteit van het onderwijs op de 
scholen te verbeteren en dient te 

bewaken dat scholen de gewenste 
kwaliteit realiseren. 

Het bestuur geeft invulling aan haar 
wettelijke verantwoordelijkheid met behulp van diverse activiteiten: 
-Het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van een strategisch beleidsplan 

voor de stichting waarin het leren van kinderen centraal staat. 
-Het ondersteunen van de ontwikkeling van strategische schoolplannen 

waarin het leren van kinderen centraal staat en de uitvoering van deze 
plannen op de scholen monitoren. 
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-Het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid m.b.v. de invoering van 
kwaliteitshandboeken en het afnemen van tevredenheidsonderzoeken 

onder ouders, leerkrachten en leerlingen.  
-Kwaliteitsgesprekken met de directeuren, waarin niet alleen de 
opbrengsten worden besproken maar ook de overige voorwaarden die 

bijdragen aan de onderwijskwaliteit. Het kwaliteitsgesprek is bedoeld als 
vinger aan de pols maar ook als startpunt van waaruit ondersteunende 

activiteiten worden geboden. 
-Het  voeren van een gesprekkencyclus  met de directeuren van de 
scholen. De cyclus bestaat uit een  POP-gesprek,  een 

voortgangsgesprek, een  functioneringsgesprek  en een 
beoordelingsgesprek.  

-Het monitoren van de uitvoering van de gesprekkencyclus op de scholen 
door de directeuren met hun leerkrachten. 

-Het bewaken van de kwaliteit van de bekwaamheidsdossiers van 
directeuren en leerkrachten. 
-Het monitoren van de opbrengsten van 

de scholen met behulp van de Monitor 
Goed Onderwijs én de bovenschoolse 

module van het Cito Leerling 
Volgsysteem. 
-Het stimuleren van schoolverbetering 

met behulp van projecten die hun waarde 
hebben bewezen.  

 

ORGANISATIE 

Schooltijden 

maandag 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur 
dinsdag 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur 

woensdag 8.30 - 12.30 uur      
donderdag 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur 
vrijdag 8.30 - 12.30 uur  

 
Alle leerlingen gaan 24,5 uur per week naar school. Gedurende 8 

schooljaren moeten de leerlingen 7520 uur lestijd krijgen, dat is op 
jaarbasis 940 uur. 
 
's Ochtends hebben we pauze van 10.15 - 10.30 uur. 
Bij feesten, zoals Pasen en het Kerstfeest, de Sinterklaasviering of een 

eindfeest kan het voorkomen dat we een continurooster hebben. Dit 
houdt in, dat de kinderen tussen de middag op school blijven eten en dat 

het dagprogramma doorloopt tot ongeveer 14.00 uur.  
In dat geval wordt u tijdig via Digiduif of onze nieuwsbrief “Even Buurten” 
geïnformeerd. 
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Het schoolteam  

Jasmijn Karsten is aangesteld als directeur op de Rietlanden.  
Zij is drie dagen per week op de Rietlanden werkzaam.  
Het team bestaat uit 13 medewerkers. Eén collega werkt voltijd en twaalf 
in deeltijd.  

De school beschikt over een 
leerkrachtondersteuner, die op diverse dagen 
leerkrachten ondersteunt en op een dagdeel de 

administratie doet. Ons team kent een aantal 
specialisten: een gediplomeerde intern 

begeleider, drie bouwcoördinatoren en twee 
leerkrachten die expertise hebben opgebouwd 
met betrekking tot het lezen en een 

cultuurcoördinator. Ook heeft een deel van het 
team zich gespecialiseerd in de begeleiding van 

(meer)begaafde leerlingen.  
Naast het lesgeven in de groep en het 
begeleiden van de kinderen zijn er ook andere 

taken binnen de school te vervullen. We werken met een taakbeleid 
volgens de nieuwe CAO. Dit geeft inzicht in een evenredige belasting van 

allerlei taken die niet direct met het lesgeven te maken hebben. Te 
denken valt aan het organiseren van vieringen, sportevenementen, 
feesten, schoolreis, meerdaags kamp en het onderhouden van contacten 

met diverse instanties. 

Teamleden 

Groepsleerkrachten 

Corine de Waart    groep 1-2  
Marieke Zwiers  groep 1-2 

Vera Loos    groep 3-4 en onderbouw coördinator 
Janny Zondervan  groep 3-4 en intern begeleider 
Geertje Klaver  groep 4-5 

Walter Maas   groep 4-5 
Aagtje Commandeur groep 6-7 en intern contactpersoon 

Aaltje Maas   groep 6-7 
Geerke Kaars  groep 8  

Greetje Tol                     groep 8 
Sabrina van der Vis leerkrachtondersteuner   
 

Overige teamleden 
Directeur      Jasmijn Karsten 

 
Administratief medewerkster   Eeftje Zondervan   
Leerkrachtondersteuner    Eeftje Zondervan   

 
Externe deskundigen betrokken bij ons onderwijs: 

Logopediste     Margreet van der Klei 
Ambulante begeleider SWV  Hennie van de Graaf 
Ambulante begeleider   Jaap Schilder 

Orthopedagoog    Anke van Erp 
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Margreet van der Kleij heeft een particuliere 
logopediepraktijk/maatschap. Margreet is niet aan school verbonden. Er 

is een samenwerking tot stand gekomen omdat wij het als school 
belangrijk vinden dat een verwezen kind optimale toegang heeft tot 
logopedie. Op woensdag is zij aanwezig op school. 

 

Externe organisatie  
in het gebouw van de Rietlanden 
Peuterspeelzaal De Kladdegatjes en buitenschoolse opvang “de 
Speelkamer”, van het SKW 

Externe organisatie in het gebouw van de Rietlanden Peuterspeelzaal De 
Kladdegatjes en buitenschoolse opvang “de Speelkamer”.  

Peuterspeelzaal ‘de Kladdegatjes’ bestaat al ruim 36 jaar. Onze 
peuterspeelzaal is 3 ochtenden per week geopend; op de dinsdag-, 

woensdag- en vrijdagochtenden van 8.30 tot 11.45 uur. We hebben drie 
juffen voor deze ochtenden, elke ochtend zijn er twee juffen;   

Juf Rosalien Springer. Juf Rosalien is 27 jaar en woont met haar vriend 
Rahmon op Marken. Zij is 05-09-2017 gestart als pedagogisch 

medewerker bij peuterspeelzaal ‘de Kladdegatjes’ en zal werken op alle 
ochtenden.  

Juf Dorine van de Graaf. Juf Dorine is 53 jaar en woont samen met haar 

man Peter en dochter Daphne in Amsterdam. Zij is tevens 05-09-2017 
gestart als pedagogisch medewerker bij peuterspeelzaal ‘de Kladdegatjes’ 

en zal werken op dinsdag- en woensdagochtend.  

Juf Charlotte Stooker. Juf Charlotte is 24 jaar en dochter van onze 
voormalige juf Marjolein. Juf Charlotte werkt op de vrijdagochtend en 
woont op Marken. De andere dagen is zij werkzaam bij een kinderopvang 

in Amsterdam.  

Onze Peuterspeelzaal heeft een bestuur, bestaande uit 5 personen. Het 
bestuur bestaat uit de volgende personen; Annabel Remmers – 

voorzitter, Tanja Klok – 1e penningmeester, Angela Uidam – 2e 
penningmeester, Sylvia Visser – 1e secretaris, Angelique van Altena-Roos 

- 2e secretaris. Ook hebben wij een Oudercommissie die op dit moment 
uit 5 personen bestaat; Natascha Honingh-Kaars (VZ), Joyce Zeeman, 
Natasja Zeeman-Verhoeven, Thirza Commandeur, Vivienne Groot-

Commandeur. In januari zal Joyce Zeeman vervangen worden door 
Jessica Visser.   

De peuterspeelzaal houdt ieder jaar in maart haar jaarvergadering, 

waarin o.a. bestuursleden gekozen worden/aftreden en onze 
jaarverslagen bekend worden 
gemaakt.                                                                                            
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De juffen zorgen er samen voor dat de peuters spelenderwijs worden 
voorbereid op het basisonderwijs. Onze peutergroepen tellen maximaal 

14 kinderen per ochtend, in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Wij volgen op de 
peuterspeelzaal de werkmethode van Puk & Co, wat mooi aansluit op de 
werkmethode van de kleuterklassen, Schatkist. Er is nauw contact met 

de kleuterjuffen over de ontwikkeling van peuters, het wennen in de 
kleuterklas en het gebruik van het speelplein en de kleutergymzaal. 

Mocht u benieuwd zijn naar onze peuterspeelzaal of heeft u vragen? Stel 
ze gerust of kom gezellig eens bij ons kijken!         

Peuterspeelzaal de Kladdegatjes is geopend op dinsdag-, woensdag en 

vrijdagochtend van 8.30-11.45 uur.   

Buitenschoolse opvang ‘de Speelkamer’ is open op donderdagmiddag van 
15.00-18.30 uur  

 

Samenwerking School 

en SKW  
De Stichting Kinderopvang Waterland werkt  
sinds 2007 samen met de basisscholen in 

Waterland. Wij voorzien in voor- en 
naschoolse opvang en tijdens de reguliere 

vakanties en studiedagen (BSO). Ieder kind 
kan gebruik maken van de opvang die 

aansluit op de schooltijden tot 18.30 uur. 
Tijdens vakanties is de opvang geopend 

vanaf 07.30 - 18.30 uur en bij studiedagen 

van school van 08.30 - 18.30 uur. Voorschoolse opvang bieden wij 
aan van 07.30 uur, met een ontbijtje, tot school begint. Kinderen 

worden naar school gebracht en gehaald lopend, met de auto’s of 
onze Stynt (elektro bolderwagen).  Inschrijven kan vanaf dat een 

kind 3 jaar. Informatie over onze opvang kunt u lezen op 
www.kinderopvangwaterland.nl  

 

SKW: Wie zijn wij en wat doen wij?  
Binnen onze organisatie staat uw kind centraal en bieden wij een 

aanbod van activiteiten aan waar kinderen plezier aan beleven en 
hun talent in kunnen ontwikkelen. Wij doen ons uiterste best om 

uw kind een geweldige opvangperiode te bieden. Niet alleen door 
ons aanbod van activiteiten maar ook om kinderen een plek te 

bieden waar zij zich veilig voelen en ruimte ervaren om zichzelf te 
kunnen zijn. Na school is er tijd voor ontspanning en leuke-dingen-

doen. De BSO werkt met diverse leeftijdsgroepen waardoor 
kinderen op kunnen trekken met hun eigen leeftijdsgenootjes. 

Activiteiten die wij aanbieden zijn intern georganiseerd maar ook 
extern. Regelmatig zijn er sportactiviteiten, clinics, workshops 
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muziek, dans, expressie maar er wordt ook regelmatig gekookt op 

de BSO. En laten wij ook niet vergeten dat wij regelmatig met de 
kinderen bezig zijn met zaaien, verzorgen en oogsten in onze eigen 

moestuin. Binnen de SKW hechten wij veel waarde aan natuur, 
gezonde voeding, natuurlijke materialen en sturen kinderen aan op 

een goede omgang met elkaar. Sociale vaardigheden zijn 

belangrijk in deze tijd.   
 

Mocht u behoefte hebben aan opvang bij de SKW dan kunt u 
contact met ons opnemen en geven wij u graag informatie of een 

rondleiding in één van onze locaties.  
 

Informatie over de kosten kunt u vinden op onze website. Tevens 
kunt u via www.toeslagen.nl of op www.kostenkinderopvang.nl een 

berekening laten maken hoeveel tegemoetkoming u ontvangt. De 
belasting hanteert daarvoor een maximaal uurtarief waarover de 

vergoeding wordt berekend. Voor 2017 is dat 6,69   
 

Inschrijven voor de BSO is kosteloos, kan telefonisch (0299 
654878) of per mail                         

(info@kinderopvangwaterland.nl)  

 

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 
 

Groepsindeling schooljaar 2017-2018 

Groep Aantal 
leerlingen 

Inzet leerkrachten 

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1-2 Start +  
Instroom= 
21 

Juf 
Corine 

Juf 
Corine 

Juf 
Corine 
 

Juf 
Marieke 

Juf 
Marieke 

3-4 15+10=25 Juf Vera Juf 
Vera 

Juf Janny Juf Janny Juf Vera 

4-5 9+15=24 Juf 
Geertje 

Juf 
Geertje 

Meester 
Walter 

 
 

Meester 
Walter 

 
 

Meester 
Walter 

 
 

6-7 12+14=26 Juf 

Aagtje 

Juf 

Aagtje 

Juf Aaltje Juf Aaltje Juf Aaltje 

8 23 Juf 
Geerke 

Juf 
Geerke 

Juf 
Greetje 

Juf 
Greetje 

Juf 
Greetje 

 

 Op maandagmiddag leidt juf Eeftje de plusklas voor de (meer)begaafde 

leerlingen 

mailto:info@kinderopvangwaterland.nl
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 Juf Janny heeft op dinsdag haar IB taken. 

 Juf Jasmijn heeft 3 dagen leidinggevende taken 

 Inzet van LIO stagiaire, Mariëlle Oor wordt ingezet in groep 3-4 

 Schoolzwemmen zal waarschijnlijk alleen voor groep 4 zijn. Dit betekent 

dat groep 5 dit deel les krijgt van een andere leerkracht. 

 Gymtijden worden intern geregeld. Zwemtijd is nog niet definitief bekend. 

 Juf Eeftje zal conciërge taken overnemen en deze taken coördineren en 

ondersteunende werkzaamheden verrichten in diverse groepen. 

 Meester Eelke zal ondersteunende taken verrichten in de groep 3-4 en  

6-7. 

 Jan zal op de dinsdag, op vrijwillige basis conciërge taken uitvoeren 

 

 

 

 

 

 

De medezeggenschapsraad  

De taak van de MZR is om op een opbouwende, kritische wijze mee te 
denken, advies uit te brengen en mee te beslissen over onderwerpen, die 

met het beleid van de school te maken 
hebben. Te denken valt aan: het 
schoolplan, inzet van personeel 

(formatieplan), sollicitaties, schoolgids. 
De MZR bestaat uit 6 leden, (3 

ouders en 3 teamleden). Indien u 
vragen, opmerkingen, en/of 
suggesties heeft kunt u contact 

opnemen met een van de leden van 
de MZR. Wij gaan er hierbij vanuit 

dat u eerst contact heeft gezocht 
met de groepsleerkrachten om uw vraag en/of zorg te bespreken. 
 

Personeelsgeleding: 
 Aaltje Maas   leerkracht groep 6-7 

 Vera Loos   leerkracht groep 3-4 
 Corine de Waart  leerkracht groep 1-2 

 
Oudergeleding: 

 Olaf Hoftijzer (afvaardiging in de GMR)   

vader van Muus in groep 7, Yfke in groep 5 en Taeke en Anna in 
groep 3 

 Minou Pavlovic   
moeder van Julia in groep 7 en Dejan in groep 5                  

 Sijmen Visser (voorzitter)  

vader van Sam uit groep 6 en Isa in groep 4 

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad  

Hierin zijn alle MZR’s van de scholen vertegenwoordigd. De GMR is een 
overleg en adviesorgaan op bestuursniveau. Zij denken mee en beslissen 
over bestuursbeleid. De Rietlanden wordt vertegenwoordigd door Olaf 

Hotijzer. 
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De oudercommissie 

De oudercommissie bestaat uit 9 ouders en 1 afgevaardigde van het 
team en is een zelfstandige stichting. De oudercommissie (OC) verleent 

medewerking aan de schoolreisjes, feesten en vieringen zoals het 
Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Pasen, de schoolfotograaf en het 

afscheidsfeest van groep 8.  
De OC int de vrijwillige ouderbijdrage en voert een zelfstandige 
boekhouding en legt 1 keer per jaar verantwoording af over de uitgaven 

tijdens de jaarvergadering. De bijdrage wordt o.a. besteed aan een 
presentje met het Sinterklaasfeest, traktaties met Kerst en Pasen en de 

schoolreisjes.  
De OC organiseert eens per jaar een jaarvergadering i.s.m. met de MZR, 
de Stichting Samen Eten en de Steunvereniging. Deze gezamenlijke 

ouderavond wordt in juni gehouden.  
De vergaderingen van de OC worden bekend gemaakt in de jaarkalender 

op Digiduif en in de Even Buurten. Het versieren van de school voor het 
Sinterklaasfeest doen wij gezamenlijk en vindt eind november plaats, half 
december brengen we de school in Kerstsfeer en ook voor Pasen wordt in 

samenwerking met het team een paasactiviteit georganiseerd. Van alle 
activiteiten die de OC organiseert is een draaiboek gemaakt. Alle 

ouderleden spreken per jaar af van welke OC-activiteit zij coördinator 
willen zijn. Voor diverse activiteiten zijn er werkgroepen samengesteld 
met leerkrachten en OC-leden. 

Voorzitter: Hilda Korstman-van Diepen moeder van Jorrit groep 7, Rinske 
groep 6 en Menno groep 4.  

Penningmeester:   
Secretaris:    
Neeltje van Altena: moeder van Rik groep 3.  

Chanel Monteiro: moeder van Sam groep 6 en Isa groep 4.  
Gretha Wolfs-Korstman: moeder van Mayra groep 4 en Remi groep 3.  

Marie Janne Visser: moeder van Sanne groep 4 en Eline groep 3. 
Geerke Zetzema: leerkracht. 

In de Even Buurten zullen wij u steeds informeren.  
Heeft u zin en tijd om mee te helpen? Meldt u dan gerust bij 1 van onze 
leden aan.  

Wij gaan er weer een leuk en gezellig jaar van maken.  

 

Steunvereniging  
Op 1 januari 2012 is het bestuur 
van basisschool de Rietlanden over 

gedragen aan de Stichting 
Confessioneel Primair Onderwijs 
Waterland (CPOW) uit Purmerend. 

Daarmee is basisschool de 
Rietlanden geen zelfstandige 

éénpitter meer maar één van de scholen van Stichting CPOW. 
Bij deze fusie is het publieke vermogen van de Rietlanden naar Stichting 
CPOW gegaan en is het private vermogen bij de Schoolvereniging 

gebleven. Door middel van een statuten wijziging is de Schoolvereniging 
vervolgens omgevormd tot een Steunvereniging met als doel: 
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Het ondersteunen van het Protestants Christelijk basisonderwijs op 
Marken. De vereniging richt zich op het verlenen van financiële en 

materiële steun aan niet subsidiabel onderwijs en 
onderwijsondersteunende activiteiten, alles in de meest ruime zin van het 
woord. De steun is volledig gericht op de onderwijskundige kwaliteit en 

continuïteit van het Protestants Christelijk onderwijs op Marken. 

  
Om aan deze doelstelling invulling te geven, heeft de Steunvereniging de 
afgelopen jaren in overleg met de directie van de school voor meer 

dan  € 10.000 per jaar een bijdrage geleverd aan de versnelde aanschaf 
van nieuwe lesmethodes en ICT middelen zoals tablets en computers. In 
2016 hebben we daarnaast ook de plaatsing van zonnepanelen op De 

Rietlanden gefinancierd, om zo te besparen op de energiekosten van de 
school en bij te dragen aan het milieubewustzijn van de leerlingen. 
Op de gezamenlijke jaarvergadering van de MZR, OC, de overblijf en de 
Steunvereniging wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over 
het gevoerde beleid en de bestedingen. En op de site van de school vindt 

u onder het kopje “Steunvereniging” de jaarrekening van de 
Steunvereniging.  

Het bestuur van de Steunvereniging wordt gevormd door de volgende 
personen: 

  

Albert van Veen – voorzitter – 0299-601724  
Trijntje Boes – secretaris – 0299-603445  

Vacature – penningmeester  
Gerdien Teerhuis – 2e secretaris – 0299-414998  

René Schipper – 2e penningmeester – 0299-603031 
 
Aan het begin van het schooljaar zullen de functies onder de 
bestuursleden opnieuw verdeeld worden en wordt vastgesteld wie het 

voorzitterschap zal invullen. 
  
U kunt uw betrokkenheid bij de school vergroten en mee beslissen over 

de wijze waarop de middelen van de Steunvereniging worden ingezet 
voor het basisonderwijs van uw kind of kleinkind, door lid te worden. U 

kunt hiervoor een email sturen naar onderstaand adres: 
Email: steunvereniging@derietlandenmarken.nl  
Ook kunt u informatie vinden op de website van de school.  

  
De kosten bedragen per jaar € 5,00 per persoon of € 10,00 per gezin. 

Wij hopen u graag als lid te mogen verwelkomen. 

  
 
 

Passend onderwijs Samenwerkingsverband Waterland P.O.  
Onze school maakt binnen de wet op het Passend Onderwijs, deel uit 

van het Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs. Een van de 

mailto:steunvereniging@derietlandenmarken.nl
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doelen van Passend Onderwijs is om de ‘ondersteuning op maat’ zo veel 
mogelijk binnen het reguliere onderwijs te laten plaatsvinden.  

Vanuit het samenwerkingsverband is er professionele ondersteuning bij 
de pedagogische en didactische aanpak van kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben.  

 
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, zal deze eerst op 

klassenniveau door de leerkracht geboden worden.  
Wanneer dit niet voldoende blijkt, zal hulp worden ingeroepen van de 
interne begeleider. Zo nodig zal de leerling in een ondersteuningsteam 

worden besproken.  
Indien nodig wordt de extra hulp gegeven door een extra leerkracht of 

een onderwijsassistent. 
Als dit alles onvoldoende blijkt, wordt ondersteuning gevraagd bij het 

Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team (BOOT)  

 
 

Het Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team (voorheen Zorgplatform) 
maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Waterland en 

bestaat uit de volgende aangesloten partners: 
- Samenwerkingsverband Waterland (Basisscholen en Speciale 

scholen voor (Basis) Onderwijs in de regio Waterland) 

- Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW) 

- G.G.D. Zaanstreek/Waterland, afdeling jeugdgezondheidszorg 

 
Overzicht van de taken van het Boot 

 
- Consultatieve- en adviestaak 

Basisscholen en ouders kunnen voor consultatie over te volgen trajecten 
contact opnemen met de leden van BOOT. Ook voor onderwijs-

ondersteuningsvragen kan men hier terecht. 
 

- Onderzoekstaak 

Centraal staat hier de vraag: “Welke hulp heeft dit kind nodig?" Om 

antwoord te kunnen geven op deze vraag is hiervoor in veel gevallen 
nader diagnostisch onderzoek vereist. 

 
- Adviserende taak 

Op basis van de aangeleverde informatie en door onderzoek verkregen 
gegevens wordt een hulpvraag geformuleerd. Op basis van deze 

hulpvraag wordt een advies opgesteld over hoe de hulpverlening, 
begeleiding en ondersteuning er uit moeten zien. Dit advies wordt 

vertaald in een eerste aanzet tot handelen. 
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- Trajectbegeleiding 

Het BOOT tracht de diverse hulpverleningstrajecten op elkaar af te 

stemmen, zodat een efficiënte inzet van hulpverleningsmogelijkheden 
gerealiseerd kan worden. Onder trajectbegeleiding wordt ook verstaan de 
begeleiding vanaf het moment van aanmelding tot het moment van 

uitvoering van het advies. Het accent van de trajectbegeleiding ligt op de 
begeleidingsmogelijkheden van de school.  

 
- Ambulante begeleiding 

Ambulant begeleiders helpen leerkrachten bij de extra ondersteuning die 
nodig is voor leerlingen in de klas.  

 
Als na consultering van het BOOT en de inzet van extra ondersteuning er 
geen perspectief meer is op onze school, volgt een aanmelding bij de 

commissie toelaatbaarheidsverklaring. (TLV). In die commissie zit de 
directeur van het samenwerkingsverband, die zich laat adviseren door 

een orthopedagoog en een GZ-psycholoog. De commissie bekijkt op 
grond van een door de school opgesteld rapport en/of eigen onderzoek, 

of verwijzing naar het speciaal onderwijs nodig is.  
Uiteraard wordt u als ouders bij elke stap betrokken. 

Ons Onderwijs  

Onze missie: 

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de volgende missie: 

"Kwalitatief goed onderwijs geven aan alle kinderen die 

ons zijn toevertrouwd". 

Onze visie: 

Goed onderwijs is het bieden van passend, kwalitatief goed onderwijs binnen 
een leefgemeenschap tussen volwassenen en kinderen die elkaar respecteren, 
waarderen en vertrouwen en vanuit dat vertrouwen elkaar 
verantwoordelijkheden durven te geven. 

Onze missie komt tot uiting in onze visie op kindgerichtheid. Aandacht 
voor talenten en eigenheid van ontwikkeling, de levensbeschouwing en 
het pedagogisch klimaat, binnen ons onderwijs en de organisatie, 

waaronder o.a. de Kanjer training. 
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KINDGERICHT  
Kinderen worden uitgedaagd zich een 

gefundeerde mening te vormen 
waarbij zij met respect het standpunt 
van de ander benaderen. Het is 

belangrijk dat kinderen zich thuis 
voelen op onze school. Daarom is er 

naast de leerprestatie ook aandacht 
voor de belangstelling, zorgen en 
pleziertjes van de kinderen. 

LEVENSBESCHOUWELIJK  
Wij bieden onze kinderen Christelijk onderwijs aan. 

 Binnen ons onderwijs zal de identiteit duidelijk zichtbaar zijn, 
waarbij identiteit breed opgevat zal worden: één verband m.b.t. 

levensbeschouwelijke, onderwijskundige en pedagogisch-
didactische dimensies. 

 Het godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs draagt bij aan 

de ontwikkeling van eigen waarde- en normbesef bij de kinderen. 
Door het verrijken van de ervaringen van kinderen en het opdoen 

van kennis, krijgen zij meer begrip en verdraagzaamheid voor 
andere opvattingen. 

 Vanuit ons Christelijke geloof willen we een sfeer creëren waar alle 

kinderen zich thuis voelen.  
 Wij leren onze kinderen respect te hebben voor elkaar en hun 

omgeving.  

MAATSCHAPPELIJK 
Ons onderwijs in de groepen zodanig inrichten dat optimale kansen 

worden gecreëerd voor leerlingen om goed te kunnen functioneren in 
onze multiculturele samenleving 

 Wij stimuleren het waarden- en normenbesef.  
 Wij onderhouden een goed contact met maatschappelijke 

instanties.  

PEDAGOGISCH  
Een belangrijk uitgangspunt van onze school is het kind-volgend-

onderwijs. Hiermee bedoelen we dat de school zo wordt georganiseerd 
dat binnen het jaarklassensysteem elk kind zich op zijn of haar niveau 
kan ontwikkelen. Accenten worden gelegd op het zelfstandig werken en 

het ontdekkend leren. Daarbij neemt onderwijs ‘op maat’ een belangrijke 
plaats in. Belangrijk vinden wij het vroegtijdig signaleren van “uitvallers” 

en “uitschieters”.  
 Wij zorgen voor een sociaal-emotioneel veilig klimaat.  
 Wij geven persoonlijke aandacht aan kind en ouders.  

 Ieder kind is uniek. Hiermee willen we rekening houden. We 
herkennen en erkennen de drang tot zelfontwikkeling en willen de 

kinderen hierin begeleiden en stimuleren. 
 Zorgkinderen zullen zoveel mogelijk individueel of in groepjes 

binnen de school passende aandacht krijgen.  

ONDERWIJSKUNDIG  
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Wij zorgen voor een omgeving waar de kinderen zich creatief kunnen 
uiten en op een eigen manier creatief om kunnen gaan met uitingen van 

anderen. 

 Wij bieden onze kinderen onderwijs op maat.  

 Wij zorgen voor een uitdagende leeromgeving, “belevenisvol 
onderwijs”. 

 Wij volgen de vorderingen van onze kinderen nauwgezet.  

ORGANISATORISCH  
 Wij zijn een lerende organisatie (adaptief onderwijs, communiceren 

met kinderen, HGPD). 
 Wij leveren teamwerk, immers: samen ben je meer.  

 Wij betrekken ouders bewust bij ons onderwijs (MZR, ouder- 
enquête, oudercommissie). 

Het schoolontwikkelplan  2017-2018 

De specif ieke beleidsvoornemens verder uitgewerkt in 

tussendoelen, concrete acties en strategieën  

1.AFSTEMMING VAN HET ONDERWIJSAANBOD EN DE ONDERWIJSBEGELEIDING OP ELK 
INDIVIDU, MET NAME GERICHT OP HET MEER- EN HOOGBEGAAFDE KIND 

Beleidsvoornemens Concrete acties Strategieën 

1.1 opstellen 
groepsplannen gedrag 

Invoering van een 
groepsplan gedrag 

 Scholing van IB-er door 
ondersteuningsadviseur 

 Interne scholing van 
leerkrachten door IB-er 

 Teamscholing gedrag 

1.2 beleid t.a.v. meer- en 
hoogbegaafden 

Beleid maken 
Opzet Plusgroep intern 
Participeren in Plusklas 
bovenschools (SVW) 

 Scholing van 2 experts 

 Interne scholing van 
leerkrachten door 2 
experts 

 Ondersteuning van 
ondersteuningsadviseur 

 Proces van 
bovenschoolse plusklas 
actief volgen 

 Teamscholing Sidi 3 

1.3 Kinderen meer 
betrekken bij eigen 
leerproces door te leren 
leren 

“proeftuintjes” 
opzetten om te 
experimenteren 
Middelen ontwikkelen 
om dit proces te volgen 

 Teamscholing 

 Verdieping m.b.v. 
vakliteratuur 

 Eerst doen, dan 
uitwisselen en dan beleid 
maken 

1.4 aanpassen van toets 
protocol 

Teamoverleg over het 
doel van terug- en 
doortoetsen 

 Werkwijze van door- en 
terugtoetsen 
bespreken(evalueren) en 
vastleggen in beleid 
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1.5 oplossingsgerichte 
gesprekken met 
leerlingen en ouders 

Oudervertelgesprek 
voor herfstvakantie 
Leerlingen, vanaf groep 
6, betrekken bij 
rapportgesprek 
Oplossingsgerichte 
gesprekken oefenen 
met leerlingen 

 Teamscholing 
oplossingsgerichte 
gesprekken 

1.6 integratie van 
techniekonderwijs 

Techniekmiddagen 
voor alle leerlingen 
Werken met “pittige 
torens” voor het 
meerbegaafde kind 

 Eerst doen, dan 
uitwisselen en dan beleid 
maken 

 

2. INTRODUCTIE EN IMPLEMENTATIE VAN PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAPPEN; 
INTERVENTIES OM TE LEREN VAN EN MET ELKAAR, INTERN EN  EXTERN OP ALLE LAGEN 
(LEERLINGEN, LEERKRACHTEN, OUDERS) 

Beleidsvoornemens Concrete acties strategieën 

Leren van elkaar 
 

Formeren van inhoudelijke 
werkgroepen  werken 
m.b.v. het Leanbord (doel, 
verbeteracties, planning) 
lesbezoek 

 Netwerkgroepen 
formeren, binnen en 
buiten de school 

 Inhoudelijk overleg in 
werkgroepen vanuit 
een gemeenschappelijk 
doel 

 Kijken en geven en 
ontvangen van 
feedback 

Leren van en met elkaar 
door inzet van eigen 
“specialisten” 

Kennis en ervaring 
verspreiden 

 Scholing van 
teamleden door 
interne experts 

Leren van elkaar door het 
delen van opgedane 
kennis 

Presentatiemiddagen t.a.v. 
gevolgde scholing 

 Samen presteren we 
beter 

Teambespreking per 
vakgebied (verdieping) 

Inplannen vakinhoudelijk 
overleg 
 

 Gebruik maken van 
talenten 

Leren  met “gelijken” 
 

Opzetten van 
netwerkgroepen (bijv. 
rekenspecialisten). 
Regionaal of bestuurlijk 

 1+1=3 

De blik naar buiten 
richten 

Scholenbezoek buiten 
Marken, met een gerichte 
kijk- of hulpvraag 

 “Anders” kan ook goed 
zijn 

3. INTENSIVEREN VAN OUDERPARTICIPATIE  

Beleidsvoornemens Concrete acties strategieën 

Oplossingsgerichte 
gesprekken met ouders 
en leerlingen 

teamscholing  Ouders en leerlingen 
zien als volwaardig 
partner in het 
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 ontwikkelproces van 
de leerling 

Ouders betrekken bij 
het leren thuis. 
 

Thema-avonden als bijv: 
hoe rekenen wij nu? 

 Kennis en kunde 
delen 

Ouders betrekken bij 
ons vernieuwend 
expressie- en 
techniekonderwijs 

Creatieve-middagen 
Techniekmiddagen 

 Gebruik maken van 
expertises en 
talenten van ouders 

Ouders betrekken bij 
het leren op school 
 

Openstellen van de groepen 
voor bezoek in de klas van 
ouders 

 Deuren open, de 
buitenwereld binnen 
laten 

“Ouders thuis in school” 
 

Traject van de VU. 
(voorbereidingsactiviteiten in 
2014-2015, échte start in 
schooljaar 2016-2017) 

 Sturingsacties 
afstemmen op 
wetenschappelijk 
onderzoek 

4. CITORESULTATEN OP AMBITIENIVEAU VAN DE RIETLANDEN; 5% BOVEN HET 
INSPECTIENIVEAU 

Beleidsvoornemens Concrete acties strategieën 

Verbeteren van toets 
resultaten 

Gezamenlijk analyseren van de  
toets gegevens 

 Samen kijken, 
samen 
verwonderen en 
samen opstellen 
van een plan van 
aanpak 

Analyse van de 
toetsresultaten op 3 
niveaus;      
Leerling 
Groep 
School 

Ondersteunings(zorg)signalen 
formuleren 
Plan van aanpak opstellen en 
uitvoeren na elke toets moment 
(Midden en eind) 

 Vanuit 
verschillende 
perspectieven de 
feiten onder ogen 
zien, een richting 
te bepalen en 
hiernaar te 
handelen. 

Tussentijds evalueren 
van groepsplannen (plan 
van aanpak) 
 

Inplannen van evaluatie 
momenten  
Format /werkwijze afspreken 
wat te doen met deze 
evaluatieresultaten 

 Vanuit 
verschillende 
perspectieven de 
feiten onder ogen 
zien, een richting 
te bepalen en 
hiernaar te 
handelen. 

Zorgsignalen vroeg 
signaleren 
 

Groepsgesprekken met IB-er  Durf hulp te 
vragen 

Ervaringen van Good 
Practice delen 
 

Lesbezoeken door leerkrachten 
met eigen hulpvraag of te kijken 
naar good practice 

 Erkende 
ongelijkheid 
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5.VERNIEUWEND ONDERWIJS INTRODUCEREN VOOR CULTUUR-, EXPRESSIE- EN 
TECHNIEKONDERWIJS 

Beleidsvoornemens Concrete acties strategieën 

Cultuur onderwijs 
Leerlingen maken kennis 
met alle cultuur disciplines 
in 8 jaar 
 

Cultuurbeleidsplan 
opstellen met vastgesteld 
aanbod voor 8 leerjaren 

 Aanbod volgens beleid 

Expressieonderwijs Creatieve doe-middagen  Beredeneerd aanbod 

 ouderparticipatie 

Techniekonderwijs 
(manuale intelligentie) 
 

Analyse (0 meting) van 
ons techniekonderwijs 
Vernieuwen “methode” 
m.b.v. MIG materialen 
Techniekmiddagen 
Bedrijfsbezoeken 

 Beredeneerd aanbod 

 Ouderparticipatie 

 Aanvragen van 
subsidie voor extra 
middelen 

6.IMPLEMENTATIE EN BORGEN VAN GEMAAKTE WERKAFSPRAKEN 

Beleidsvoornemens Concrete acties strategieën 

Observatie en bijstellen 
van schoolbrede 
werkafspraken 

Lesbezoeken door 
leerkrachten, directie en IB-er 

 Doen wat we 
afgesproken 
hebben  

Protocol overgang van 
groep 2 naar groep 3 

Beleidsdocument opstellen  
Gesprekken met 
onderbouwleerkrachten 

 Doen, denken, 
vastleggen 

Goede overdracht van PO 
naar VO 
 

Implementatie Waterlandse 
Overstap 
Doelstelling Cito eindtoets 
helder maken 
Rietlandennorm stellen voor 
CITO eindtoets 

 Afstemming van 
advies op het 
individu in overleg 
met de 
pedagogische 
driehoek 

7.RIJKE LEEROMGEVING;  WAARONDER INZET ICT  

Beleidsvoornemens Concrete acties strategieën 

21ste eeuws 
vaardigheden 
ontwikkelen 

Studiedag CPOW  Uitdagend en prikkelend 
onderwijs 

Visie ICT als 
onderwijsleermiddel 
formuleren 

Studiedag school  Visieontwikkeling 

Begeleiding van 
leerlingen bij 21ste  
eeuws vaardigheden 
door leerkrachten 

Studie op maat (ICT- en 
begeleidingsvaardigheden 
vergroten) via digitale 
bestuursacademie 

 Faciliteren 

Visie ontwikkeling 
vanuit de Christelijke 
identiteit 

Studiedag(en)identiteit en 
visie 

 Identiteitsontwikkeling 
door uitwisseling 
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De vakgebieden en gebruikte methoden 

In de wet primair onderwijs staat wat de kinderen moeten leren. Bij elk 
leerdomein zijn kerndoelen bepaald. Onze moderne methodes voldoen 

aan deze kerndoelen en bieden basisstof, herhalingsstof en 
verrijkingsstof.  

De onderbouw (groep 1/2) 

Het spel neemt nog een voorname plaats in. Naast de sociaal-emotionele 
ontwikkeling is er veel aandacht voor de ontwikkeling van de 

vaardigheden die nodig zijn als voorbereiding op het latere leren. 
Kleuters die aangeven toe te zijn aan het leren lezen en rekenen krijgen 

daarvoor, binnen bepaalde grenzen, de ruimte.  
 
Schatkist. 

De volgende leerlijnen komen in Schatkist aan bod: mondelinge taal, 
woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Beginnende geletterdheid en 
beginnende gecijferdheid zijn wat nadrukkelijker aanwezig dan de rest.  

 
Uitvoering 
Schatkist kent een opbouw in ankers en routines. De ankers zijn 

opgebouwd volgens de vier seizoenen. Aan de basis van een anker ligt 
het ankerverhaal. In ieder seizoen kan de leerkracht kiezen uit vier 

verschillende ankers. In totaal zijn er 16 verschillende ankers. Aan de 
hand van digi-regie houden onze leerkrachten goed in de gaten of de 
leerlingen de leerstof aangeboden krijgen om aan de gestelde tussen- en 

einddoelen te voldoen. Routines zijn open leersituaties die volgens een 
vast stramien verlopen met uitnodigend materiaal. De routines bij 

Schatkist zijn: de Lettermuur, de Cijfermuur, de Tijdwijzer en Pompom.  

 
Dit schooljaar behandelen we de volgende ankers: 

Herfst: Anker “Een nieuw schooljaar”  en  “Boeken”  
Winter : Anker  “Winter” en  “Een nieuw jaar” 

Lente: Anker  “Lente” en  “De wereld rond ” 
Zomer: Anker  “Buiten spelen”  en  “Einde schooljaar” 

Lezen 

Voor het leren lezen, het aanvankelijk technisch lezen, gebruiken we de 
methode Veilig Leren Lezen. 

Voor het Voortgezet technische lezen en begrijpend/studerend lezen 
worden de methodes Estafette en Goed Gelezen gebruikt.  

 
Met Estafette Nieuw realiseert Zwijsen een goede doorgaande leerlijn 
voor leesontwikkeling in het basisonderwijs. Van groep 1 tot en met 8 

sluiten de Zwijsen-methoden naadloos op elkaar aan en groeien kinderen 
van Schatkist (groep 1 - 2) eenvoudig door naar Veilig leren lezen (groep 

3) en Estafette Nieuw (groep 4 tot en met 8). 
 
http://www.veiliglerenlezen.nl/web/Voor-ouders.htm 

http://www.estafette-lezen.nl 
 

http://www.veiliglerenlezen.nl/web/Voor-ouders.htm
http://www.estafette-lezen.nl/
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Voor het vak begrijpend lezen werken wij met Nieuwsbegrip. Dit zijn 

wekelijkse interactieve leeslessen gebaseerd op de actualiteit. Deze 

lessen bestaan uit teksten, opdrachten en een filmpje, aangeboden op 

diverse niveaus. Hierbinnen worden vijf leesstrategieën aangeboden. 

Met Nieuwsbegrip werken we op een aantrekkelijke manier aan de 
kerndoelen voor begrijpend lezen van het basisonderwijs. 
http://www.nieuwsbegrip.nl/nieuwsbegrip.htm 

Taal en Spelling onderwijs 

Voor de vakken taal en spelling gebruiken we de methoden Taal op 

Maat en Spelling op Maat. Om de veelzijdige aspecten van taal en 
taalontwikkeling tot zijn recht te laten komen, wordt in de taalmethode 

"Taal op maat" aandacht besteed aan lezen, spreken, luisteren, 
woordenschat/taalspel (expressiviteit), stellen (creativiteit), spelling en 
ontleden. Ook werken we met de software van “Taal op maat” (taal en 

spelling). Dit jaar richten wij ons onder andere op het borgen van het 
spellingonderwijs met als resultaat een betere beheersing en toepassing 

van de spellingregels d.m.v. de IGDI-methode. 
http://www.noordhoffuitgevers.nl 
Naast de methode Taal op Maat  zijn er op school ook aanvullende 

leermiddelen aanwezig voor de kinderen, die iets meer of iets minder 
aankunnen. Wij maken b.v. gebruik  van het computerprogramma 

Taalzee. www.taalzee.nl en Ambrasoft.  

 

Schrijven 

Met de schrijfmethode "Schrijven in de basisschool" streven we ernaar 
dat de kinderen een goed lopend handschrift ontwikkelen.  

Door de verschillende aspecten apart te benaderen, leert Schrijven in de 
basisschool kinderen om hun eigen handschrift te bekijken en te 

ontwikkelen. De methode gaat uit van een natuurlijke opbouw en legt de 
nadruk op de motorische ontwikkeling. De kinderen boeken het ene 
schrijfsucces na het andere en dat werkt heel motiverend. Natuurlijk is er 

aandacht voor snelheid en netheid. Voor kinderen die het lopend schrift 
niet onder de knie kunnen krijgen is er een variant “los schrijven” van de 

methode. http://www.noordhoffuitgevers.nl 

http://www.nieuwsbegrip.nl/nieuwsbegrip.htm
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.taalzee.nl/
http://www.noordhoffuitgevers.nl/
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Rekenonderwijs 

Dit jaar gebruiken wij een nieuwe 

rekenmethode; GETAL EN RUIMTE JUNIOR 

De methode behandelt één rekenonderwerp 
per week, met op de eerste dag voorkennis 

ophalen, de tweede dag een stukje nieuwe 
leerstof, de derde dag lekker oefenen en op 
de vierde dag het toepassen van het nieuwe 

stukje leerstof in een context. De laatste dag 
is algemene herhaling van voorgaande 

leerstof. 
 
De methode gaat uit van convergente 

differentiatie en het directe instructiemodel. 
De handleiding is gebaseerd op het directe instructiemodel. 

Iedere dag is er klassikale instructie en verlengde instructie. Ook zijn er 
instructies voor de excellente rekenaars uitgewerkt. Voor alle instructies 
is het handelingsmodel de basis. 

Naast klassikale instructie is er gelegenheid voor verlengde en individuele 
instructie, ook voor de excellente rekenaars. Voor alle instructies is het 
handelingsmodel de basis. 

Eerst één klassikale oplossingsstrategie 

In groep 3 tot en met 5 bouwen kinderen zelfvertrouwen op door één 
rekenstrategie per onderwerp toe te passen. In de hogere groepen leren 

ze ook strategieën waarmee ze handig kunnen rekenen. 

Contextopdrachten 
Op basis van het drieslagmodel uit het protocol ERWD(ernstige 

rekenproblemen) is een stappenplan ontwikkeld waarmee de kinderen 
leren om een contextrijk probleem op te lossen. Dit stappenplan sluit 
naadloos aan bij de werkwijze in het voortgezet onderwijs. Ook is er 

aandacht voor de formulering van de opdracht, zodat taal geen 
struikelblok is. 

Tussenstappen 

In Getal & Ruimte Junior zijn de tussenstappen in rekenopgaven even 
belangrijk als de uitkomst. Kinderen schrijven de tussenstappen op of 
vullen ze digitaal in. Zo leren ze systematisch een rekenopgave op te 

lossen. 

Leerkrachtsoftware 
De instructiesoftware van Getal & Ruimte Junior helpt bij het stap voor 

stap instructie geven. Aan het eind van de instructie kunnen kinderen de 
antwoorden op de samen-vragen naar het digibord sturen, zonder dat 

hun naam zichtbaar is.  

Structuur 
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Het schooljaar is verdeeld in negen blokken van 4 weken (20 lessen per 
blok). 

 

Per week zijn er 5 lessen. De eerste vier lessen staan in het teken van 

één rekenonderwerp. De vijfde les is gericht op herhaling. 

 

Toetsen 

Elk blok sluit af met twee toetsen. Eén toetst de 
rekenvaardigheden, de ander rekenen in een context. 

Leerlingen bereiden zich voor met een ‘test jezelf’ en 
kiezen daarna voor remediëringsopdrachten of 
uitdagend plusmateriaal. 

 

Wereld oriënterende vakken 

Voor de wereld oriënterende vakken gebruiken we de methode Zaken 

van Zwijsen. Voor het vak geschiedenis werken we met Tijdzaken, voor 
het vak natuur en techniek werken we met Natuurzaken en voor het vak 

aardrijkskunde werken we met Wereldzaken. Topografie is in deze 
methode geïntegreerd. 
 

De methode werkt niet met lesboeken, maar met digibordlessen. Er zijn 
veel filmpjes in verwerkt. Je kunt als leerkracht zelf onderdelen 

toevoegen. Zwijsen kan, omdat dit een digitale methode is, de lesstof 
jaarlijks aanpassen. Zo is de methode altijd aangepast aan de actuele 
ontwikkelingen. 

Elk thema bestaat uit 3 lessen en een toets. We hebben ervoor gekozen 
om de kinderen met papieren werkboeken te laten werken voor de 

vakken geschiedenis en aardrijkskunde. Voor natuur gaan we thematisch 
werken.  
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Verkeerseducatie 

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen verkeersles, een onderdeel van 

Mens en Samenleving. De verkeersmethode heet "Klaar over". 
In groep 7 nemen de kinderen deel aan het landelijke verkeersexamen 

van Veilig Verkeer Nederland. 
Deelname omvat zowel het theoretische als praktische examen. 
Het praktische deel wordt afgenomen in Monnickendam in samenwerking 

met de Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland en Veilig Verkeer 
Nederland. Hiervoor wordt van de ouders verwacht dat zij de route van 

het praktisch examen minimaal 1 keer met hun kind van tevoren fietsen. 
 
Daarnaast hebben we er voor gekozen om eens in de twee jaar (meestal  

in juni) deel te nemen aan het verkeerseducatie programma "Streetwise" 
van de ANWB voor de groepen 1 t/m 8.  Dit heeft inmiddels 

plaatsgevonden in september 2016 en was wederom een succes! 

Godsdienstonderwijs/levensbeschouwing 

In de groepen 1 t/m 8 hanteren we voor levensbeschouwing de methode 

Trefwoord. Deze methode werkt met thema’s die schoolbreed op een 
afgesproken periode onder de aandacht wordt gebracht. 

Bijbelvertellingen en eigentijdse verhalen worden verteld, passend bij het 
thema. Ook wordt er gebeden. Elke dag wordt begonnen met een 
dagopening. De bijpassende kalender ondersteunt het thema. We sluiten 

de dag af met een gebed of lied. Bij  elk thema komt een nieuwsbrief  
voor de ouders om u te informeren over de inhoud van het thema. Het 

Lied van de Week wordt geleerd in samenwerking met de kerk van 
Marken, waar het lied zondags wordt voorgelezen en daarna gezongen 

door de gemeente.  Het Lied van de Week wordt aangeleerd vanaf groep 
5. 
 

Burgerschapszin en sociale integratie 
De overheid wil de betrokkenheid van de burgers bij de samenleving 

vergroten. Wij vinden het belangrijk om kinderen van jongs af aan te 
laten ontdekken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan onze 
democratische samenleving. Zo spreken wij de kinderen bijvoorbeeld aan 

op hun verantwoordelijkheidsgevoel, het kunnen overleggen met elkaar, 
respect voor elkaar tonen, zich betrokken voelen bij elkaar. We zijn er 

van overtuigd dat de kinderen op “De Rietlanden” een uitstekende basis 
krijgen om als goed burger deel te nemen aan onze dynamische, 
multiculturele samenleving. 

 

Expressie en culturele activiteiten  

Tekenen, handvaardigheid, muziek en drama maken deel uit van ons 

lesprogramma. Het is belangrijk dat kinderen zich ook op deze manier 

kunnen uiten.  

Voor de inhoud van de lessen doen we o.a. suggesties op uit de methode 
“Moet je doen” en werken we projectmatig. Per bouw worden er “doe- 

middagen” georganiseerd. Veelal is het actuele aanbod van dat jaar, 
leidend in de lessen Kunst & Cultuur, Muziek en Beeldende vorming.  
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Voor groep 5 zijn er wekelijks muzieklessen ”Instrument bespelen” van 
Muziekschool Waterland. Kinderen leren zelf een instrument bespelen. 

Twee keer per jaar geven zij een concert voor de ouders. 
Groep 4 neemt jaarlijks deel aan een serie Kinderconcerten in het 
Concertgebouw te Amsterdam. Dit vindt meestal plaats in 

januari/februari. 
Elke  groep bezoekt het museum van Marken in het kader van het 

cultureel erfgoed. 
En we nemen deel aan het culturele aanbod in de Bolder te 
Monnickendam. Elke groep krijgt elk jaar een culturele voorstelling 

aangeboden (dans, poppentheater, muziek, mime etc) die ingeleid en 
verwerkt worden door theaterlessen op school. 

Bewegingsonderwijs 

Voor de lessen bewegingsonderwijs 

hanteren we de methodes: Leerplan 
Intensief Bewegings Onderwijs 
(gymlestoestellen) en het Spelenboek van 

SLO (gymles-spel). Daarnaast schrijven we 
ons jaarlijks in voor sportclinics (o.a. 

judo, handbal, hockey, enz.). Deze worden verzorgd door Sportservice 
Noord-Holland. Verder organiseert tennisschool “Fast Forward” jaarlijks 
een clinic voor de kinderen van groep 3 t/m 8. 

Iedere groep krijgt 2x per week gymles in de gymzaal; één spelles en 
één toestellenles. Groep 4  krijgt één gymles per week en neemt 

daarnaast deel aan het schoolzwemmen. De kleuters krijgen dagelijks  
's ochtends en 's middags in het speellokaal of op het plein volop 
gelegenheid tot bewegen. 

Ieder schoolkind krijgt tweemaal tijdens zijn/haar schoolcarrière, bij 
aanvang en in groep 5, een linnen gymtas met schoollogo. 

 

Schoolzwemmen 
Groep 4 krijgt zwemles in het Sportfondsenbad Monnickendam. De 
gemeente Waterland vraagt van iedere ouder een bijdrage: dat verschilt 
per jaar maar ligt rond de  € 65,23 per kind. U krijgt  aan het begin van 

het nieuwe schooljaar van de gemeente een acceptgirokaart toegestuurd.  
Groep 4 zwemt op maandagmiddag. De eerste schooldag is meestal 

al een zwemdag ! Het zwemmen is onderdeel van het activiteitenplan 
en als zodanig verplichte schooltijd. Wie, door omstandigheden een keer 
niet mee kan zwemmen, komt gewoon op school. 

Ouders mogen assisteren bij de organisatie van het 
schoolzwemmen. Zij kunnen aan het begin van het schooljaar 

opgeven op welke maandag zij mee willen gaan. Door de leerkracht 
wordt een lijst opgesteld. Het is de bedoeling dat u de kinderen 
assisteert met aan- en uitkleden. De kinderen kunnen opgaan voor 

het diploma A, B of Zwemvaardigheid 1 en 2. Het werkplan 
schoolzwemmen is op te vragen bij de groepsleerkrachten. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling middels de 
Kanjertraining. 
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De Kanjertraining richt zich op de ontwikkeling van de autonomie van het 
kind. De ervaring met de Kanjertraining leert immers dat nagenoeg alle 

kinderen zich autonoom en authentiek willen ontwikkelen op een 
positieve manier.  
Onze leerkrachten zijn in staat op onze school het "pedagogisch klimaat" 

goed te houden. De leerkrachten werken preventief en curatief. 
Daarbij wordt er aandacht besteed aan: 

-Bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas; 
-Versterking sociale vaardigheden bij de leerlingen; 
-Mediation technieken; 

-Beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in 
conflicten; 

-Bevordering actief burgerschap en sociale integratie; 
-Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag; 

-Bewustwording van eigenheid: wees wie je bent, doe je niet anders voor 
dan je werkelijk bent. 
Wij zijn drie jaar geleden begonnen met het volgen van de 

Kanjertraining. De leerkrachten hebben allemaal de licentie om de lessen 
van de kanjertraining te mogen geven. 

In het cursusjaar 2016/2017 zijn de leerkrachten bijgeschoold om de 
licentie te kunnen behouden. De kennis en vaardigheden zijn weer up to 
date. Tevens beschikken wij nu over twee kanjertraining coördinatoren 

die de uitvoering van het programma coördineren en stimuleren.  
http://www.kanjertraining.nl 

 
Tekst vanuit het Kanjertrainingsinstituut: 

De Kanjertraining heeft een degelijke oplossing ontwikkeld voor sociale 

problematieken zoals die zich voordoen in het onderwijs. Daarmee is 

sociaal wangedrag overigens nooit volledig uit te bannen. De negatieve 

kant van onze menselijkheid ontwikkelt immers mee. Een leerkracht een 

school, de ouders, het openbaar gezag, zullen altijd alert moeten blijven. 

Negatief gedrag zoals intimidatie, pesterijen spelen zich bij voorkeur af 

achter de rug van degene die in staat is in te grijpen.  

De Kanjertraining heeft zich ontwikkeld tot een kenniscentrum dat veel 

onderzoek doet. Uit onderzoek dat ten grondslag ligt aan het ontwikkelen 

van de Kanjervragenlijst (door het COTAN positief beoordeeld), komt 

naar voren dat een behoorlijk aantal kinderen die grensoverschrijdend 

gedrag vertonen, aangeven last te hebben van depressieve gevoelens. 

De aanpak van grensoverschrijdend gedrag vereist daarom een duidelijk 

en helder schoolbeleid dat enerzijds grens stellend is maar anderzijds oog 

heeft voor de fundamentele eenzaamheid van deze kinderen. 

Engels 
De kinderen van groep 6, 7 en 8 krijgen Engels volgens de digitale 
methode “Take it easy”. De nadruk ligt op de spreek- en 
luistervaardigheid. De groepsleerkrachten van groep 6-7 en groep 7-8 

verzorgen zelf de lessen. 

 

http://www.kanjertraining.nl/
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ICT in het onderwijs 

Dit schooljaar werken we aan een steeds meer digitale leeromgeving. De 

kinderen gaan meer werken met I-pads en chromebooks. Er zijn voor dit 
schooljaar 30 I-pads aangeschaft waarvan de groepen, bij toerbeurt, 

gebruik kunnen maken. Zij krijgen hierdoor direct feedback op het 
gemaakte werk en de leerkrachten kunnen op deze manier direct 
inspelen op het onderwijsaanbod en de leerbehoeften die de kinderen 

nodig hebben. 

 

AmbraSoft 
We werken intensief met het programma Ambrasoft. Dit programma kan 
ook thuis gebruikt worden door de kinderen. Dit programma heeft de 

onderdelen rekenen, taal, werkwoorden, spelling en lezen. Ook is er een 
klein onderdeel  Cito-oefeningen. De kinderen kunnen thuis met hun 

eigen gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. 
Ambrasoft gebruikten we het afgelopen jaar in de standaard versie. Er 

zijn dan algemene instellingen. Ons doel voor het komende schooljaar is 
om de instellingen zo te gebruiken dat we werkpakketten afstellen op het 
niveau van de kinderen.  

Op dit moment werken de leerlingen met de volgende programma’s: 
 De klas.nu voor alle groepen 

 AmbraSoft (rekenen, taal, werkwoorden) groep 3 t/m 8 
 Microsoft office (tekstverwerking) groep 4 t/m 8  
 Veilig leren lezen groep 3 

 Bas telt groep1/2 
 Schatkist groep 1/2 

 Woordenschat groep 4 t/m 8 
 Flits (ondersteuning van het leren lezen) groep 3 t/m 8 
 Estafette leerkrachtassistent groep 4 t/m 8 

 Kurzweil individuele leerlingen 
  

De leerkrachten werken met: 
 De klas.nu (de leerkrachten kunnen thuis via een 

internetverbinding op de computer van school werken). 

 Leerkrachtassistent van Schatkist, Veilig leren lezen en Estafette 
 Parnassys   (leerlingadministratie programma) 

 CITO digitale toetsen 
 Digiduif  

 

Meester Walter en juf Greetje zijn onze coördinatoren voor informatie, 
communicatie en technologie (ICT-ers) op school. 

Taalontwikkeling 

 

Schatkist 
Schatkist woordenschat is een computerprogramma dat vooral gericht is 

op de ontwikkeling van mondelinge taal en beginnende geletterdheid. 
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Bas gaat digitaal 
Bas gaat digi-taal is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van vier tot 

zeven jaar. Het programma richt zich voornamelijk op de stimulering van 
de taalontwikkeling in de fase van de beginnende geletterdheid. 

 
Het programma telt vier dozen: de gele, de rode, de blauwe en de groene 
doos. 

De gele doos stelt de auditieve en visuele vaardigheden centraal, met 
name op het gebied van het geheugen. 

 
De rode doos richt zich op de auditieve vaardigheden, vooral op het 
gebied van de analyse, synthese en discriminatie. 

 
De blauwe doos stimuleert de visuele vaardigheden, met nadruk op het 

gebied van de analyse, synthese en discriminatie.  
 
De groene doos bevat allerlei doe- en luisteropdrachten. We spreken 

hier over spelletjes, omdat het spelelement in deze doos voorop staat. 

 

 
Veilig leren lezen (VLL) 
Ieder kind vindt het leuk om te werken op 
de computer. Ook bij VLL zit een compleet 
computerprogramma.Het biedt oefenstof bij 

alle twaalf kernen en sluit volledig aan bij 
de thema’s van de methode. Met dit 

programma worden de vaardigheden van 
lezen, spelling en begrijpend lezen 
geoefend. 

 
Woordenschat 
De kinderen vanaf groep 4 werken met het computerprogramma 
Woordenschat. Dit is een programma voor de verbetering van de 

woordenschat. Het programma biedt maar liefst 1000 woorden per 
jaargroep, werkt met verschillende invalshoeken en beloont kinderen 
regelmatig met een mop. De kinderen kunnen met Woordenschat volledig 

zelfstandig aan de slag. De kinderen geven aan of ze een woord kennen 
of niet. Zo bepalen ze hun eigen leerroute. Bekende woorden worden in 

spelvorm getoetst. Voor onbekende woorden zijn er spelletjes die de 
betekenis van die woorden leren. 

 

Flits 
Bij het lezen is Flits een programma voor het lezen van losse woorden, 

dat tot doel heeft leerlingen te brengen tot directe woordherkenning. Bij 
het oplezen van woorden moet de leerling proberen om het woord in één 

keer te herkennen en te lezen. Daarbij moet voorkomen worden dat de 
leerling terug valt in het spellend lezen. 
Bij het snellezen gaat het om het op tempo lezen van teksten. De leerling 

ziet op het scherm een tekst in een lichte achtergrondkleur. Het eerste 
zinsdeel is in het zwart weergegeven. 
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Leerlingenzorg 

Zorgstructuur 

De zorgstructuur op de Rietlanden is opgebouwd uit 5 niveaus van zorg. 
De verschillende niveaus sluiten op elkaar aan. Terugspringen in de 
niveaus is eveneens mogelijk. 

 
Niveau 1: Zorg op groepsniveau, klassenorganisatie  

Op dit niveau speelt de leerkracht een centrale rol. Hij/zij speelt in op 
grote en kleine problemen die uit het dagelijks onderwijs voortvloeien. De 

leerkracht neemt vooral ook maatregelen waarmee problemen van 
leerlingen worden voorkomen (preventie). 
 

Niveau 2: Extra zorg in de groep, groepsplannen 
Op de Rietlanden wordt gewerkt met groepsplannen voor de vakgebieden 

rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen. Werken met een 
groepsplan betekent dat er activiteiten voor de hele groep, voor 
subgroepen en indien nodig voor individuele leerlingen zijn opgenomen. 

Uitgangspunt bij het opstellen van groepsplannen zijn de 
onderwijsbehoeften van leerlingen op pedagogisch en didactisch gebied.  

Indien een leerling op een bepaald vakgebied uitvalt, maar d.m.v. 
bijvoorbeeld verlengde instructie of aangepaste werkvormen de lesstof 
van de groep kan volgen, wordt de extra zorg voor deze leerling 

opgenomen in het groepsplan. 
 

Niveau 3: Speciale zorg, ontwikkelingsperspectief (OPP) 
Voor kinderen met zeer specifieke onderwijsbehoeften wordt een OPP 
opgesteld, waarvan het Individueel Handelingsplan of een verwijzing naar 

het groepsplan  deel uitmaakt. 
Het gaat hierbij om leerlingen die eind groep 8 maximaal het eindniveau 

van groep 6 halen (op één of meerdere vakgebieden) 
 
Niveau 4: Ondersteuningsteam, ondersteuning door externen 

De intern begeleider brengt het kind in, voor overleg in het 
ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam bestaat op onze school uit: 

de directeur, de intern begeleider, de groepsleerkracht, de ambulant 
begeleider, de ondersteuningsadviseur (OSA) en op aanvraag de 
schoolarts of schoolverpleegkundige of de school maatschappelijk werker. 

De ondersteuningsadviseur is op dit moment Anke van Erp (SBDZW.) Als 
een kind in het ondersteuningsteam besproken wordt dan vragen wij van 

te voren toestemming van de ouders/verzorgers. Ouders worden ook 
gevraagd om erbij aanwezig te zijn. Optioneel kan ook het kind zelf 
uitgenodigd worden bij de bespreking aanwezig te zijn. 

Naar aanleiding van de adviezen die gegeven worden in het 
ondersteuningsteam wordt het groepsplan aangepast of wordt een 

individueel handelingsplan opgesteld. Indien nodig wordt nader extern 
onderzoek aangevraagd. 
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Ook tijdens dit traject zullen ouders als partners betrokken worden. 
 

Niveau 5: Ander Passend Onderwijs 
Het kan zijn dat de conclusie van het Ondersteuningsteam luidt dat de 
grenzen van de ondersteuning van De Rietlanden zijn bereikt. Voor deze 

leerling zijn wij dan niet in staat om passend onderwijs aan te bieden.  
Na bespreking in het ondersteuningsteam wordt er samen met de ouders 

en de intern begeleider een onderwijskundig rapport ingevuld en een 
aanvraag voor verwijzing gedaan bij BOOT. Als blijkt dat de school 
inderdaad alles gedaan heeft wat binnen haar profiel ligt, wordt door 

BOOT, school en ouders gezocht naar een passende school voor speciaal 
onderwijs. 

 
Voor een uitgebreide uiteenzetting van de leerlingenzorg verwijs ik u 

naar ons ondersteuningsplan 2016-2017. Dit plan ligt ter inzage op 
school. 

Doubleren / doorstromen /versnellen  

Ons uitgangspunt is dat elk kind in 8 jaar de basisschool doorloopt. Als 
blijkt dat leren bij een kind moeizaam verloopt stellen we na overleg met 

de ouders de leerdoelen naar beneden bij. Voor kinderen die meer 
uitdaging in het leren behoeven, hebben we een plusaanbod.  
Als blijkt dat een kind er toch bij gebaat is om een jaar over te doen / te 

versnellen, dan zal dit altijd in samenspraak met de ouders besloten 
worden.  

De procedure die wij volgen is als volgt: als het vermoeden bij de 
leerkracht aanwezig is dat er gedoubleerd of versneld moet worden, dan 
neemt hij/zij uiterlijk aan het begin van het tweede deel van het 

schooljaar contact met de ouders op en bespreekt de situatie en de actie 
die zal worden ondernomen. Vervolgens wordt afgesproken dat er 

frequent contact is over de vorderingen. Of er wel of niet moet worden 
gedoubleerd of versneld beslist de directie in samenspraak met de ouders 
van de leerling, de groepsleerkracht en de intern begeleider. Bij een 

besluit hiertoe worden alle facetten van de ontwikkeling van het kind 
meegenomen. Voor het gewone doorstromen geldt een protocol. 

 

Interne plusklas en externe plusklas (VOSTOK) 

Wij werken met zowel een interne plusklas als een externe plusklas. 
Kinderen die meer uitdaging nodig hebben en aan bepaalde criteria 
voldoen die door de school en het samenwerkingsverband zijn 

vastgesteld, kunnen hiervoor in aanmerking komen. 
De plaatsing gaat altijd in overleg met de ouders, interne begeleider, de 

leerling en de groepsleerkracht. 
Eén middag per week werkt de interne plusklas o.l.v. juf Geertje en juf 
Eeftje op school met de Pittige Pepertorens en andere projecten. 

De externe plusklas valt onder verantwoordelijkheid van het SWV. 
Geschoolde leerkrachten begeleiden de leerlingen op één dagdeel per 

week buiten de school. Leerlingen van verschillende scholen krijgen dan 
op locatie gerichte uitdagende opdrachten. Het leren leren staat in beide 
plusklassen centraal. 
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Uitstroom van leerlingen 

Schoolkeuzeadvies in groep 8  

De basisschool komt in groep 8 met een schooladvies voor het voortgezet 
onderwijs. Samen met de leerling en zijn/haar ouders wordt dit 

besproken. De volgende zaken zijn van belang voor de vaststelling van 
een juist advies:  

 de schoolresultaten van het kind  

 de sociale- en emotionele ontwikkeling  

 de werkhouding en motivatie  

 creatieve- en expressieve vaardigheden  

 mondelinge- en schriftelijke vaardigheden  

 persoonlijke interesses  

 zorg en netheid voor het werk en omgeving  

 houding en gedrag t.o.v. de medescholier en de leerkracht.  

 
De leerkracht zal op de informatieavond in september aangeven wat de 
procedure is. De scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio 

Waterland maken jaarlijks afspraken over de overstap van groep 8 naar 
de eerste klas van het voortgezet onderwijs. De basisschool geeft de 

leerling een schooladvies mee. Daarnaast worden de scores van een 
onafhankelijke eindtoets en de gegevens vanuit het CITO 
leerlingvolgsysteem betrokken bij het advies. 

 
Eind november geeft de leerkracht van groep 8 een voorlopig advies. 

Tijdens een informatieavond, in oktober, wordt de procedure van 
schoolkeuze besproken en de gevolgen van de overstap naar het V.O. 
Open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van het Voortgezet Onderwijs 

zijn in januari en februari. In de lokale pers en op school worden die 
bekendgemaakt. In februari bespreekt u met de leerkracht de definitieve 

schoolkeuze. De resultaten van het onderzoek in november zullen u 
daarbij bekend worden gemaakt. Direct daarna kunt u uw kind 

aanmelden bij de gewenste school voor Voortgezet Onderwijs.  
De toets resultaten vormen samen met het schooladvies de basis voor 
toelating voor het voortgezet onderwijs. 

 
Er is een verplichting om deel te nemen aan de  eindtoets voor alle 

basisschoolleerlingen. Wij nemen deel aan de eindtoets ROUTE 8 naar 
grote tevredenheid van de leerlingen, ouders en de school. 
 

Ouders schrijven hun kind zelf in op een school naar keuze. Het bezoeken 
van informatiedagen kan hierbij helpend zijn. Maar ook andere 

informatiebronnen kunnen hierbij helpen; 
-het blad "Kies", een uitgave van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschap. 

-informatiekrant van het CITO 
-“Kiezen na de basisschool”, een uitgave van Malmberg 

-informatieblaadjes en brochures, uitgegeven door de diverse scholen 
voor v.o. 
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Nadat de inschrijving gebeurd is, ontvangt onze school een bevestiging 
van de VO school. Tevens vindt er een informatieoverdracht plaats. Dit 

gebeurt via een onderwijskundig rapport.  
N.a.v. dit rapport nodigen wij de diverse brugklascoördinatoren bij ons op 
school uit, zodat wij de informatie toe kunnen lichten. Aan deze 

uitnodiging wordt veelal gehoor gegeven. Nadat de leerlingen een aantal 
maanden op hun nieuwe school hebben doorgebracht volgt nog een keer 

een evaluatiegesprek met de coördinator van de brugklas. Gedurende 
een aantal jaren ontvangen wij van het VO de cijferlijsten van onze oud-
leerlingen. Deze lijsten komen aan de orde tijdens de teamvergadering 

en daarna worden ze in het archief opgeborgen. 

Door onze leerlingen 8 jaar goed te volgen, de methode toetsen en de 
CITO toetsen te wegen en natuurlijk de sociaal emotionele ontwikkeling 

nauwgezet te volgen zijn dit de adviezen voor het Voortgezet onderwijs 
geworden voor deze 24 leerlingen. We zijn trost op hen allemaal! 

VMBO 
BB/KB+ 
LW00 

VMBO 
BB 

VMBO 
BB + 
LWOO 

VMBO 
KB 

VMBO 
GT 

VMBO 
T 

VMBO 
T/HAVO 

HAVO HAVO/ 

VWO 

VWO 

          

1 2 2 3 2 1 2 5 1 5 

 

 

Opbrengsten van de E-toetsen juni 2017 
 
Groepen Jun’17  

vs. 
Jun’17 

vn. 
Inspectienorm/ 
Gem landelijke 

schoolnorm 

Streefdoel 
>5% 

Opmerkingen 

Groep 3 153,4 I 138 144,9 3.0 versie 

Groep 4* 187,9 II 182 191,1 3.0 versie 

Groep 5 218,1 II 214 224,7 3.0 versie 

Groep 6*     
238,2 

III 251,0 239,0 3.0 versie 

Groep 7 107,9 II 102 107  

Groep 8**      

 

Groepen Jun’17 
vs. 

Jun’17 
vn. 

Inspectienorm/
gem landelijke 
schoolnorm 

Streefdoel 
>5% 

Opmerkingen 

Groep 3 125,5 II 117 122,9 - 

Groep 4 143,9 II 138 144,9 Versie 3.0 

Groep 5 163,2 II 159 167 Versie 3.0 

Groep 6* 193,4 I+ 178 186.9 Versie 3.0 

Groep 7      

Groep 8**      

Groepen Jun’17 

vs. 

Jun’17 

vn. 

Inspectienorm Streefdoel 

>5% 

Opmerkingen 

Groep 3* 39,1 II 33 34,7  

Groep 4* 56,4 IV 56 58,8  

Groep 5 80,3 I 71 74,6  

Groep 6 83,1 IV 83 87,2  

Groep 7 93,7 II 90 94,5  

Groep 8      
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Groepen Jun’17 
vs. 

Jun’17 
vn. 

Gemiddelde 
score 

Streefdoel 
>5% 
boven 
gem. 

score 

Opmerkingen 

Groep 3 57,1 II    

Groep 4 64,2 II    

Groep 5 69,5 II    

Groep 6 83,0 II    

Groep 7       89,8 III    

Groep 8      

Groepen Jun’17 
vs. 

Jun’17 
vn. 

Gemiddelde  
norm 

Streefdoel 
>5% 

Opmerkingen 

Groep 3 228,1 I+ 198 207,9 3.0 

Groep 4 278,1 I 263 276,2 3.0 

Groep 5 308,1 III         311 326,6 3.0 

Groep 6 138,2 II    

Groep 7 140,5 III   gedaald 

Groep 8      

Groep Jun’17 
vs. 

Jun’17 
vn 

Gemiddelde  
norm 

Streefdoel 
>5% 

Opmerkingen 

7 103,4 I    

groep Jun’17 
vs. 

Jun’17 
vn. 

Inspectienorm Streefdoel 
>5% 

 

M2 Taal 76,2 I+    

M2 Rekenen 83,9 II    

 
 

-op alle vakgebieden waar de inspectie de tussen resultaten op 

beoordeelt, scoren wij voldoende  
-er moet extra aandacht uitgaan naar het technisch lezen (DMT). Dat 

betekent dat we weer intensiever gaan flitsen en meer lestijd aan 
technisch lezen besteden 

-Bij spelling, vanaf groep 5 worden de spellingscategorieën nog 
explicieter geoefend en bij de leerlingen geautomatiseerd door er 

steeds de aandacht op te vestigen. Ook worden er digitale 
oefenprogramma’s ingezet. 

 

Uitstroomgegevens, groep 8 

Leerlingen van groep 8 hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan de 

medio toetsen van CITO volgens het leerlingvolgsysteem. Omdat wij het 
afgelopen schooljaar aan een nieuwe eindtoets, ROUTE 8, hebben 

meegedaan laat het zich lastig vergelijken: 
 
Overzicht van de schooladviezen en eindtoets 

Alle leerlingen hebben deelgenomen aan de ROUTE 8 eindtoets. Dit jaar was 

deelname aan een eindtoets verplicht. Wij wilden graag ervaring opdoen met een 

nieuwe eindtoets die past bij ons onderwijs; digitaal en adaptief toetsen. 

De gemiddelde score van deze groep 8, bestaande uit 24 leerlingen was 199 de 

gemiddelde landelijke score was 200. Dat betekent dat wij net onder gemiddeld 

hebben gescoord. Deze score was naar verwachting, gezien de persoonlijke 

leerontwikkelingen en het niveau van deze groep (veel kinderen met een 

aangepast leerprogramma) 

De VO adviezen, afgegeven door ROUTE 8 kwamen bijna allemaal overeen met 

de adviezen zoals wij met de ouders en kinderen waren overeengekomen. 
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De scores van de eindtoetsen  van de afgelopen jaren 

 Toets schoolscore Landelijk gemiddelde 

2017 24 leerlingen Route 8 199 200 

2016 21 leerlingen Route 8 214,6 200 

    

2015  24 leerlingen CITO eind 536,1 535,3 

2014  23 leerlingen CITO basis 535,2 534,4 

2013  23 leerlingen CITO basis 540,6 534,7 

2012  16 leerlingen CITO basis 535,5 535,1 

 

CONTACTEN MET OUDERS  
Een goed contact tussen school en thuis is heel 
belangrijk. Kinderen voelen zich beter thuis op 
school als ouders en leerkrachten een goed 

contact hebben. Wij informeren u over algemene 
schoolzaken, maar er zijn ook momenten in het 

schooljaar waarin we met elkaar in gesprek gaan 
over de ontwikkeling van uw kind. 
Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke 

gebeurtenissen in de thuissituatie op de hoogte houdt. Een goede 
samenwerking bevordert het welbevinden van uw kind. Indien u behoefte 

heeft aan een gesprek, kunt u altijd een afspraak maken om na schooltijd 
met de leerkrachten te praten.  

Informatie aan gescheiden ouders 

Het spreekt voor zich dat de school ouders informeert over de 

vorderingen van hun kind. Maar hoe nu als de ouders gescheiden 

zijn? 

In het Burgerlijk Wetboek (art. 1 : 377c) is hierover iets geregeld. De 
opvoedende met gezag belaste ouder krijgt natuurlijk alle informatie van 

de school. Maar de niet-met gezag belaste opvoedende ouder heeft ook 
recht op bepaalde schoolinformatie. De niet-met gezag belaste 

opvoedende ouder zal dat wel schriftelijk bij de directeur van de school 
moeten vragen. Daarbij zal deze persoon zichzelf ook moeten 
identificeren op een zodanige wijze dat de directeur kan vaststellen wie 

deze persoon is en hoe diens relatie is met de betreffende leerling.  Een 
kopie van een legitimatiebewijs moeten worden meegestuurd zodat de 

school zeker weet dat het om de (niet opvoedende) ouder van de leerling 
gaat. De school zal de opvoedende met gezag belaste ouder over dit 
verzoek informeren. 

Als de school zich ervan overtuigd heeft dat er geen (wettelijke) 
belemmeringen zijn zal het verzoek ingewilligd worden. Beantwoording 

van zo’n verzoek zal in principe binnen drie weken plaatsvinden. 
Natuurlijk kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de 
afhandeling meer tijd vraagt maar in dat geval zal de school dit uiteraard 

aan de verzoeker schriftelijk melden. 
In de meeste gevallen zal, als het verzoek gehonoreerd wordt, 

volstaan kunnen worden met het toezenden van een kopie van het 
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rapport met een korte toelichting. Een kopie van deze toelichting 

wordt ook aan de opvoedende ouder overhandigd.  

Informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar houdt elke groep een informatieavond. 

De avonden worden bekend gemaakt via Digiduif en de “Even Buurten”. 
De leerkracht informeert u over datgene wat er in de loop van het jaar in 
dit onderwijsjaar aan de orde is. Er wordt het één en ander verteld over 

de organisatie, de groepsafspraken, de leerstof die in specifieke groepen 
behandeld wordt, enz. U heeft tevens de mogelijkheid alle lesmethoden 

en/of ontwikkelingsmaterialen die in de groep gebruikt worden te 
bekijken. 

Inloopmomenten 

Gedurende het schooljaar zijn er 2 
inloopmomenten. U kunt het werk van 
uw kind inzien. Broertjes en zusjes, 

oma's en opa's en belangstellenden 
mogen meekomen. Uw kind vertelt en 

leidt u rond op deze momenten.  

Ouder-kind gesprekken 

Uw kind ontvangt per schooljaar twee 

rapporten (groep 2 t/m 8).  
Per schooljaar zijn er ouder-kind gespreksavonden gepland, waarvan 2 
n.a.v. het rapport voor alle ouders. Deze gespreksavonden staan gepland 

in de week na uitgifte van het rapport. Voor de herfstvakantie vindt er 
een oudervertelgesprek plaats. Er zijn ook gespreksavonden die  alleen 

op uitnodiging van de leerkracht(en) zijn. Alleen de ouders van kinderen 
die tussentijds getoetst zijn worden hiervoor uitgenodigd. Deze 
gesprekken vinden plaats in november en april. Data vindt u in de 

jaarkalender op Digiduif. 
Voor de oudervertelgesprekken is vijftien minuten gepland en voor de 

rapportgesprekken is tien minuten gepland. De vorderingen en de 
ontwikkeling van het kind staan tijdens het gesprek centraal.  
Vanaf dit schooljaar zijn ook de leerlingen uit de bovenbouw uitgenodigd 

bij deze gesprekken. Het is aan de ouders om de keuze te maken om hun 
zoon/dochter mee te nemen. Wij hechten waarde aan de mening en stem 

van het kind. Tenslotte gaat het over zijn/haar ontwikkeling. Als tien 
minuten te weinig blijkt te zijn, kan er een afspraak gemaakt worden 
voor voortzetting van de bespreking. 

Wanneer u tussentijds behoefte heeft aan een gesprek, hoeft u niet te 
wachten tot een 'officiële' gespreksavond, maar kunt u ook tussentijds 

een afspraak maken voor een moment na schooltijd. 

Ouder thema-avonden 

Een aantal keer per jaar wordt er voor ouders een thema-avond 

georganiseerd. Tijdens deze avonden komen verschillende onderwerpen 
aan de orde. Veelal afgestemd op de onderwijsontwikkeling van de 
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school. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via Digiduif en de  “Even 
Buurten”. 

Vast staan de informatieavonden voor elke groep aan het begin van het 
jaar, de inloopavonden en de ouderinformatieavond voor de ouders in 
groep 8 in het kader van het voortgezet onderwijs, de jaarvergadering 

van de MZR, O.C., Samen Eten en de Steunvereniging. 

Oudertevredenheidsonderzoek 

Het oudertevredenheidsonderzoek heeft afgelopen schooljaar 

plaatsgevonden. Er was een respons van 48 ouders. De totale populatie 
bestaat uit 143 ouders. Dit betekent dat 34% van de ouders heeft 

deelgenomen aan het onderzoek. Voor een valide onderzoek waren 
minimaal 71 ingevulde vragenlijsten nodig en 105 voor een gewenst 
resultaat. De onderzoeksresultaten kunnen daarom niet als valide worden 

beschouwd. Om toch een beeld te kunnen schetsen van de opbrengsten 
uit het onderzoek hieronder een analyse. 

 
Gemiddeld geven de ouders de school een 7.3. Uit het onderzoek komt 

naar voren dat ze de volgende punten als sterk kenmerken (een 8 of 
hoger): 

 Ouders geven aan dat de leerlingen met plezier naar school gaan 

en zich veilig voelen in de school. 
Voor het komende schooljaar liggen er kansen voor ontwikkeling op de 

volgende punten:(een 7 of lager) 
 Sfeer: opvoedkundige aanpak; 
 Onderwijsleerproces: aansluiten bij het niveau van de leerling en 

de leerling maximaal uit te dagen. 
bevindingen en de tops en tips verder uitgewerkt. Deze documenten  

worden ook gepubliceerd via de PO Vensters. 
 
Er zijn afgelopen schooljaar ook tevredenheidsonderzoeken geweest 

onder de leerlingen en het personeel. Deze zijn ook in te zien bij de PO 
Vensters, de Rietlanden 

Ouderactiviteiten 

Alle ouders zien zich graag betrokken bij de school maar niet alle ouders 
hebben de tijd om zich intensief voor de school in te zetten. Er zijn echter 

verschillende manieren waarop u als ouders betrokken kunt zijn bij de 
school en de schoolervaringen van uw kind. Het kan gaan om bv. hulp bij 
het schoolzwemmen, hulp als leesouder, hulpouder bij kleuteractiviteiten, 

computeractiviteiten, sportevenementen, projecten, creatieve middagen 
of vieringen. Ook tijdens de jaarlijkse schoonmaakavond is uw hulp en 

inzet onontbeerlijk. 

Nieuwsbrief “Even Buurten”/ schoolgids 

Ieder schooljaar verschijnt een nieuwe schoolgids. Deze is na vaststelling 
op onze website www.derietlandenmarken.nl te lezen en/of te 

downloaden. Maandelijks verschijnt onze nieuwsbrief “Even Buurten”, 
waarin we algemene actuele schoolinformatie publiceren. Deze wordt 

verspreid via Digiduif en wordt gepubliceerd op de website. 

http://www.derietlandenmarken.nl/
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De Vrijwillige Ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten voor de 

kinderen op school en aan schoolreisjes en kamp . De 
oudercommissie besteedt per schooljaar € 15,00 per leerling aan 
festiviteiten. Te weten het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Pasen en 

het afscheidsfeest van groep 8. De kinderen van groep 1 t/m 7 gaan 
één dag op schoolreisje; het kamp van groep 8 duurt 3 dagen. 

De data van de schoolreisjes en het kamp wordt via de jaarkalender 
op Digiduif bekend gemaakt. 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE  SCHOOLJAAR 2017 – 2018 

Groep 1/7  per 
leerling *  

OC-activiteiten   
€ 15,00   

schoolreisje   
€ 35,00 

 

Totaal 
€ 50,00 

 
    

 

Groep 8 per 
leerling ** 

OC-activiteiten  
€ 15,00 

kamp 
€ 75,00 

    Totaal   
€ 90,00 

          
* Voor kinderen die na de kerstvakantie op school komen, geldt 
een bijdrage voor de OC-activiteiten van € 7,50 per leerling. 

** Voor de bijdrage van groep 8 bestaat de mogelijkheid om 
deze in twee delen te betalen. Hierover kunt u contact opnemen met 

de directie. 
De kosten van het schoolreisje van groep 8 zijn gespreid over de 

jaren; tijdens groep 1 t/m 7 wordt er gespaard voor het schoolkamp 
van groep 8. Graag het totale geldbedrag overmaken ten name van 
Stichting Oudercommissie De Rietlanden op rekeningnummer 

NL12RBRB08501 38 663, o.v.v. naam kind(eren) + groep(en). 
 

De betaling dient u voor 31 december 2018 te voldoen. Bij voorbaat 
dank ! 
 

Jaarkalender 

Aan het begin van een nieuwe schooljaar verschijnt de jaarkalender voor 
ouders op Digiduif en we versturen een exemplaar bij de EVEN BUURTEN 

De jaarkalender geeft een overzicht van alle activiteiten die in de loop 
van het schooljaar plaatsvinden, aangevuld met andere belangrijke 

informatie. Op Digiduif wordt de kalender geactualiseerd. Wij proberen 
wijzigingen tot een minimum te beperken en alleen bij overmacht vinden 
er veranderingen plaats. Indien gewenst kunt u zelf de kalender printen. 

REGELS EN PROCEDURES 

Schoolregels 
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Eén van de uitgangspunten van onze school is, dat kinderen met plezier 
naar school gaan. Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en 

maken we jaarlijks afspraken met de kinderen. 
Enkele keren per jaar staan de school- en groepsafspraken op de agenda. 
De doelstellingen zoals beschreven in de Kanjertraining zijn hierbij een 

belangrijk uitgangspunt. Zo zorgen we dat de afspraken in alle groepen 
hetzelfde zijn; aangepast aan de leeftijd van het kind. 

 

Digiduif 
 
Voor de communicatie aan de ouders gebruiken wij het 

communicatieplatform: Digiduif. 
Digiduif is een online en interactief platform voor Nederlandse 
basisscholen, waardoor leerkrachten en ouders effectief met elkaar 

kunnen communiceren. Snel en veilig.  
Door de korte communicatielijnen zijn ouders snel op de hoogte van 

zaken als vakantieplanning, schoolreisjes en huiswerk. 
Ouders worden door de interactiviteit meer betrokken bij het leerproces. 

 
Foto's, video's en blogs kunnen gemakkelijk geplaatst worden door 
school én ouders. 

Deze verhoogde ouderbetrokkenheid levert een positief effect op voor de 
leerresultaten van kinderen. En dat allemaal binnen een beveiligde 

omgeving.   
 
Aan het begin van elk schooljaar publiceren we de 

activiteitenjaarkalender en een update van de schoolgids. Het is 
raadzaam om de kalender wekelijks te raadplegen en de belangrijke data 

in uw eigen agenda  bij te schrijven. In principe krijgt uw kind geen 
aparte briefjes met informatie meer mee naar huis. Alle informatie gaat 
via Digiduif. 

Aanvang van de les 

Voor aanvang van de ochtendlessen 
kunt u vanaf 8.15 uur uw kind naar 

de klas brengen. De leerkracht 
begroet de leerlingen met een hand 

en kort oogcontact. Om de lessen op 
tijd te laten beginnen, verzoeken we 
u vriendelijk na de 2e bel het lokaal 

te verlaten. Graag afscheid nemen 
op de gang. 

‘s Middags gaat het schoolhek om 
12.50 open zodat de lessen om 

13.00 uur kunnen aanvangen. De leerlingen gaan meteen aan de slag 

met de speel-leer materialen die op de tafels klaar liggen. 
 

Indien u iets persoonlijks wilt bespreken met de leerkracht graag even 
telefonisch een afspraak maken. Indien u een kort mededeling heeft, 
kunt u dat aan de leerkracht , bij de deur van het klaslokaal, melden. 
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Kinderen die overblijven, blijven na het eten in de overblijfruimte. Daarna 
gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 naar het plein. De pleinwacht 

van de overblijf is daar aanwezig. Vanaf 12.50 lopen de leerkrachten 
pleinwacht. De kinderen van groep 1/2 gaan om 12.50 uur naar hun 
eigen klas. De groepsleerkracht is daar aanwezig. Mochten de kinderen 

eerder (dus voor 12.50 uur) naar buiten gaan, is dit onder toezicht van 
de overblijfmedewerkers.  

Afwezigheid bij ziekte of andere reden 

Bij afwezigheid van uw kind verzoeken wij u tijdig de groepsleerkracht op 
de hoogte te stellen. Dit kan mondeling of telefonisch, voor schooltijd 

(8.30)en niet per mail. Mocht de leerkracht nog niet aanwezig zijn dan 
kunt u het doorgeven aan een andere leerkracht. Zij/hij zorgt ervoor dat 
de betreffende leerkracht op de hoogte wordt gesteld. 

Mocht uw kind tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken, dan 
proberen we eerst de ouders/verzorgers te bereiken. Dit gebeurt meestal 

telefonisch. We vragen u dan het kind van school te komen ophalen. We 
sturen het kind niet zelf naar huis.  
Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind op school. Als het kind zodanig 

ziek is dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan schakelen we 
medische hulp in. 

Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen 
we eerst de ouders/verzorgers telefonisch te bereiken, zodat u met uw 
kind naar arts of ziekenhuis kunt gaan. Wanneer we u niet kunnen 

bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee. We gaan er vanuit dat u dan 
later de zorg van uw kind kunt overnemen. 

Leerkracht ziek 

Indien een leerkracht niet aanwezig kan zijn vanwege ziekte of andere 
reden, wordt er een andere leerkracht ingeschakeld. Slechts in zeer 

uitzonderlijke gevallen worden de kinderen naar huis gestuurd. Dit heeft 
zich gelukkig de afgelopen jaren niet voorgedaan. Teamleden zijn zeer 
bereid extra te werken als dat nodig blijkt te zijn. 

Tussenschoolse opvang  “samen eten” 

Bij wet is geregeld, dat het bestuur de verantwoordelijkheid heeft om de 
tussenschoolse opvang (overblijven) te (laten) organiseren. De 

tussenschoolse opvang bestaat op de Rietlanden uit een team van 5 
vaste overblijfbegeleiders, te weten Lijs Haaring, Ingrid de Waart, Cees 

de Groot en Lobberig Jonk. Daarnaast kunnen zij een beroep doen op 2 
oproepkrachten als het aantal overblijfkinderen te groot wordt. 
Zowel de overblijfbegeleiders als de kinderen vallen onder de 

aansprakelijkheidsverzekering van de school. 
In de gemeenschapsruimte en het wissellokaal zijn plekken ingericht voor 

de overblijf. 
Elke dag, m.u.v. woensdag en vrijdag, is de overblijfbegeleider van 12.00 
uur tot 13.00 uur aanwezig om met de kinderen te eten en spelletjes te 

doen.  
Voor de kinderen die af en toe gebruik maken van de tussen-schoolse 

opvang vragen wij u dat telefonisch aan de overblijfmoeder door te 
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geven. Liefst een dag van te voren. Als er namelijk meer dan 12 kinderen 
overblijven, komt er een tweede overblijfbegeleider assisteren! 

De betreffende overblijfbegeleider kunt u een dag van te voren 
telefonisch benaderen, 's avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur of 
uiterlijk de ochtend van de overblijfdag tussen 8.30 uur en 9.00 uur. In 

onze adreslijst ziet u de namen van de overblijfbegeleiders. 
Voor de jongste kinderen is het vaak moeilijk om te onthouden of ze wel 

of niet moeten overblijven. Daarom kunnen de ouders van 
de kinderen uit de groepen 1/2 de naam van hun kind en 
de dag van overblijven noteren op een lijst die aan het 

prikbord hangt bij de ingang van de onderbouw.  
Kinderen betalen voor het overblijven €2,- per keer.  

“Samen Eten” werkt met de zgn. strippenkaart. Deze zijn 
te koop op de tijden dat de overblijfmoeders op school 

zijn. Kosten zijn  
€10 voor 5 strippen, €20,- voor 10 strippen. 
Deze staan op naam en worden afgetekend op de dag van overblijven. 

Van het geld dat de kinderen betalen wordt speelgoed gekocht, en de 
overblijfmoeders krijgen een vrijwilligers vergoeding. 

De overblijf is in juni 2012 een zelfstandige stichting geworden, dat is 
inmiddels bij een notaris vastgelegd. Dit houdt in, dat zij alle zaken zelf 
moeten regelen zoals bankzaken, uitbetaling aan de overblijfmoeders en 

het aankopen van speelgoed voor de kinderen. Er vindt jaarlijkse 
kascontrole plaats. Zij leggen verantwoording af tijdens de 

jaarvergadering in juni/juli. 
 

 
BSO de Speelkamer  
– onderdeel van Stichting Kinderopvang Waterland 
 

De SKW biedt al jaren ouders de mogelijkheid gebruik te maken van 
kinderopvang. Ook op Marken zijn wij, per augustus 2015, gestart met 

het aanbieden van naschoolse opvang. Wij hebben gekeken naar de 
mogelijkheid zoveel mogelijk dagen open te gaan mits daar voldoende 
vraag naar is. Helaas is de vraag op andere dagen dan dinsdag, zeer 

minimaal. Daardoor hebben wij ook de donderdag moeten sluiten. De 
SKW wil graag, bij voldoende vraag (minimaal 5 kinderen per dag) meer 

BSO aanbieden op de locatie Marken. Wij verzoeken u dit aan ons 
kenbaar te maken wanneer u daar interesse voor heeft. Komend 
schooljaar (2017-2018) starten wij de BSO vooralsnog op dinsdag ná 

schooltijd tot 18.30 uur. Tijdens de vakantie kunt u ook gebruik maken 
van opvang en zijn wij geopend van 07.30 tot 18.30 uur en tijdens 

studiedagen van 08.30 tot 18.30 uur. U dient zich hier wel voor aan te 
melden.  

 
Wij maken de BSO tot een plek voor kinderen waar zij kunnen genieten, 
plezier beleven en hun talenten kunnen ontwikkelen. Ons aanbod 

stemmen wij af op de leeftijdsgroep en regelmatig zullen wij onze 
dagelijkse activiteiten uitbreiden met clinics, theater, toneel, sport en 

diverse workshops. Tijdens de vakantieperiode vangen wij de BSO 
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kinderen uit Marken op in onze locaties in Monnickendam. Dan kunnen 

wij ons activiteiten-aanbod groter maken en meer organiseren. 
 
Het maand-tarief berekenen wij per dag en is inclusief de vakantie en één 

studiedag. Het maandtarief 2016 bedraagt:€132,88 per (mid-)dag en het 
uurtarief is €5,94.  
Via de belastingdienst kunt u de tegemoetkoming in de 

kinderopvangkosten regelen.  
 

Op www.toeslagen.nl of op www.kostenkinderopvang.nl kunt u een 
berekening maken hoeveel tegemoetkoming u ontvangt. De belasting 
hanteert daarvoor een maximaal uurtarief waarover de vergoeding wordt 

berekend. Het tarief van de SKW is ruim onder dit uurtarief van de 
belasting.  

 
BSO de Speelkamer deelt haar ruimte met Peuterspeelzaal de 
Kladdegatjes en zit in de basisschool.  

 
Contact: SKW, W.Claesdochterlaan 1a, 1141 JA Monnickendam. 

Telefoonnummer: 0299 654878. Info@kinderopvangwaterland.nl – 
www.kinderopvangwaterland.nl. 

Vakantie en studiedagen 2017-2018 

Vakantie Eerste dag Laatste dag 

herfstvakantie 23-okt-17 27-okt-17 

kerstvakantie 25-dec-17 5-jan-18 

voorjaarsvakantie 26-feb-18 2-mrt-18 

Goede Vrijdag & Pasen 30-mrt-18 2-apr-18 

Meivakantie 27-apr-18 6-mei-18 

Hemelvaartvakantie 10-mei-18 11-mei-18 

Pinksteren  21-mei-18 25-mei-18 

zomervakantie 23-jul-18 31-aug-18 

      

studiedagen; alle leerlingen vrij   

  

 

 2-okt-2017 

 16-feb-2018 

 5-mrt-2018  

  

 

     
    

    

Fietsenstalling 

De kinderen van groep 1/2 en de kinderen met crossfietsen, stallen de 
fietsen in de rekken bij de hoofdingang. 
De andere kinderen zetten de fiets in de fietsenstalling.  

http://www.toeslagen.nl/
http://www.kostenkinderopvang.nl/
mailto:Info@kinderopvangwaterland.nl
http://www.kinderopvangwaterland.nl/
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Graag extra aandacht hiervoor! De laatste maanden van het schooljaar 
bleek dat steeds meer kinderen de fietsen buiten de stalling plaatsen. Wij 

gaan er extra op toe zien dat het geen gevaarlijke situaties oplevert en/of 
onnodige schade aan de fietsen. Graag uw medewerking hierbij! 

IN- EN UITSCHRIJVEN 

Leerplicht en verzuim  

De meeste kinderen gaan al op vierjarige leeftijd naar school. Leerlingen 
van vier jaar vallen niet onder de leerplicht, ook niet wanneer ze zijn 
ingeschreven op onze school. Mocht u uw vierjarige kind een (mid)dag 

thuis willenhouden, stellen wij het op prijs als u hierover contact opneemt 
met de leerkracht.  

Uw kind is leerplichtig als het vijf jaar is. Uw kind moet dan naar school 
op de eerste dag van de nieuwe maand na de dag waarop uw kind vijf 
jaar geworden is. Als uw kind bijvoorbeeld in oktober vijf jaar wordt, 

moet het vanaf één november van dat jaar naar school.  

Als uw kind 4 jaar is 

Als uw zoon/dochter 4 jaar wordt mag het naar de basisschool. Op de 

Rietlanden werken we niet met wachtlijsten; ieder kind kan geplaatst 
worden mits het de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt en er plaats is in de 

groep. De nieuwe leerling is dan welkom vanaf de eerste dag na z'n 4e 
verjaardag. 
Met ingang van vorig schooljaar heeft er een belangrijke verandering 

plaats gevonden t.a.v. de aanmelding en inschrijving.  
Vanaf augustus 2014 moet u uw kind zelf aanmelden 

door het invullen van het inschrijfformulier. Deze kunt u verkrijgen bij de 
groepsleerkracht van groep 1-2, de directie of downloaden van de site 
www.derietlandenmarken.nl. 

Tevens zijn ze verkrijgbaar bij de peuterspeelzaal en zijn ze opgenomen 
in het welkomstpakket als je nieuwe inwoner van Marken wordt. 

U levert dit inschrijfformulier, met daarbij een kopie van de ID van uw 
kind, in op school. 
Enige tijd voorafgaand aan de vierde verjaardag wordt u uitgenodigd 

voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht en een intakegesprek. 
Dit bezoek vindt in de regel ‘s middags na schooltijd plaats. 

Tijdens een dergelijk bezoek, waarbij de groepsleerkracht(en) aanwezig 
is, krijgt u informatie over de school en de toekomstige groep. Tevens 

heeft u de gelegenheid om vragen te stellen en kunt u rondkijken in de 
klas/school. U wordt geïnformeerd over de schoolgids, de jaarkalender, 
de ouderverklaring, het reglement Medezeggenschapsraad en andere 

informatiebronnen over ons onderwijs. 
Voor uw zoon/dochter hebben wij dan het speciale welkomstboekje: “En 

nu naar de basisschool”. 
In overleg met de groepsleerkracht wordt een afspraak gemaakt voor een 
moment waarop uw zoon/dochter kan komen wennen in de nieuwe 

groep.  

 

http://www.derietlandenmarken.nl/
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Verlof leerling 

De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat uw kind vanaf deze 
leeftijd niet “zomaar” thuis mag blijven. In voorkomende gevallen zult u 

dus officieel verlof moeten aanvragen. De richtlijnen die de gemeente 
Waterland hanteert bij het aanvragen van verlof zijn vastgelegd op het 

verlofformulier. Dit aanvraagformulier is op te vragen bij de 
schooldirectie en/of de groepsleerkracht. U kunt alleen een boeking 
verrichten indien het verzoek is toegekend. 

Verlof voor de vakantie 

Hiervoor kan geen toestemming worden verleend. In uitzonderlijk 
gevallen en met daarvoor specifiek geldende regels kan hiervoor een 

schriftelijk verzoek ingediend worden. Het gemeentelijke verlofformulier 
is hiervoor noodzakelijk. Deze is bij de directie te verkrijgen. U kunt 

alleen een vakantieboeking verrichten indien het verzoek officieel is 
toegekend. 
De school is op dit punt gebonden aan vastgestelde regels met de 

leerplichtambtenaar van de gemeente. Indien u bezwaar heeft over het 
besluit van de directeur dan wel de leerplichtambtenaar kunt u binnen 30 

dagen in beroep gaan. 
 
De school hanteert het verzuimprotocol zoals na te lezen is op de website 

www.derietlandenmarken.nl 
 

Komt u nieuw wonen op Marken? 

Evenals bij de inschrijving/aanmelding voor vierjarigen 
geldt voor oudere leerlingen die bij ons op school 

geplaatst willen worden, dat er eerst een intakegesprek 
met de directie gevoerd wordt. U kunt zelf telefonisch 
contact opnemen of even langs komen om een 

afspraak te maken voor een bezoek en gesprek. Bij de 
inschrijving vragen we altijd naam en adres van de vorige school, zodat 

we contact op kunnen nemen om overleg te voeren en relevante 
informatie in te winnen m.b.t. de ontwikkeling en vorderingen van uw 
kind(eren); van de ontvangende school krijgen wij een onderwijskundig 

rapport toegestuurd. 

Gaat u verhuizen? 

Als uw kind onze school gaat verlaten, dan schrijven wij uw kind uit. Uw 

kind is leerplichtig, dus moet hij/zij direct daarop aangemeld worden bij 
de nieuwe school. Wij verzorgen dit voor u. Tevens sturen wij een 

onderwijskundig rapport van uw kind naar de nieuwe school.  

Schorsing en verwijdering 

Het bevoegd gezag kan een leerling met opgave van redenen voor een 
nader te bepalen periode schorsen. Het besluit tot schorsing dient 

schriftelijk aan de ouders, voogden of verzorgers van betrokkene te 
worden meegedeeld. Bij schorsing voor een periode langer dan één week, 
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stelt het bevoegd gezag de inspectie en de leerplichtambtenaar 
schriftelijk en met opgave van redenen van dit feit in kennis.  

Het bevoegd gezag kan slechts besluiten tot definitieve verwijdering van 
een leerling, nadat deze, en ook de ouders, voogden/verzorgers van de 
leerling, in de gelegenheid is c.q. zijn gesteld hierover te worden 

gehoord. Op grond van onvoldoende vordering kan een leerling niet 
worden verwijderd.  

Definitieve verwijdering geschiedt slechts na overleg met de inspectie. 
Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het bevoegd 
gezag stelt de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van een 

definitieve verwijdering in kennis.  
Een besluit tot definitieve verwijdering wordt schriftelijk en met opgave 

van redenen aan de leerling en ook aan de ouders, voogden of verzorgers 
van de betrokkene meegedeeld. Daarbij wordt gewezen op de 

mogelijkheid te verzoeken om herziening van dit besluit.  
Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van 
het verzoek, neemt het bevoegd gezag na overleg met de inspectie en 

desgewenst andere deskundigen een beslissing op het verzoek om 
herziening. 
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Klachtenregeling en klachtencommissie 
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Niet elk probleem dat zich op school voordoet is een klacht. Voor een 
probleem dat niet op school opgelost kan worden bestaat een 

klachtenregeling. Deze klachtenregeling is op school beschikbaar. De 
regeling geeft aan dat bij een klacht contact opgenomen kan worden met 
hier bovengenoemde vertrouwenspersoon van onze school, Aagtje 

Commandeur- van Riel, 601880 (privé), 
a.commandeur@derietlandenmarken.nl. Zij zal de klager mogelijk 

verwijzen naar één van de vertrouwenspersonen van CPOW. Deze 
contactlegging loopt via het bestuur van CPOW. Deze 
vertrouwenspersonen kijken of zij kunnen bemiddelen. Wanneer dat niet 

lukt, helpen zij de klager de klacht neer te leggen bij de 
klachtencommissie.  

Voor het behandelen van klachten is CPOW aangesloten bij een 
onafhankelijke klachtencommissie.  

Het adres van de Landelijke Klachtencommissie voor het protestants-
christelijk onderwijs is: Postbus 694, 2270 AR Voorburg.  
Het adres van de Landelijke Klachtencommissie voor katholieke en 

oecumenische scholen is: Secretariaat van de klachtencommissie voor 
het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.  

 

Inspectie basisonderwijs 

Het Rijkstoezicht over de gang van zaken en op de kwaliteit van onze 
school is opgedragen aan de inspecteur van het basisonderwijs. Zijn taak 

is controlerend, ondersteunend en adviserend. Het adres van de 
inspecteur van het basisonderwijs http://www.onderwijsinspectie.nl  

Ouders en leerlingen kunnen contact opnemen met Postbus 51, 
bereikbaar via telefoonnummer: (0800) 80 51. 
Wanneer u als ouder advies nodig heeft van de vertrouwensinspecteur, 

kunt u contact opnemen met het landelijk meldpunt 
vertrouwensinspectie: (0900) 111 31 11. 

 

EVENENEMENTEN EN ACTIVITEITEN  

Schoolreis 

De groepen 1 t/m 7 hebben jaarlijks een schoolreisje. De schoolreisjes 

hebben niet altijd een educatief karakter. Wij zijn een dag gezellig uit 
met elkaar. De kinderen van groep 1/2/3 gaan niet te ver van huis en 

zijn doorgaans om 15.30 uur weer thuis. De groepen 4 t/m 7 gaan iets 
verder weg en komen meestal tussen 16.30 en 17.30 uur thuis.  
Het schoolreisje en het kamp voor groep 8 vinden meestal in mei/juni 

plaats (afhankelijk van beschikbaarheid). De organisatie ligt bij de 
groepsleerkrachten in samenwerking met de OC. De kosten voor het 

schoolreisje variëren. De ouder bijdrage wordt geïnd door de OC. Hierbij 
moet worden vermeld dat het om een vrijwillige bijdrage gaat die wij u 
van harte aanbevelen! 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Schoolkamp voor groep 8 

Leerlingen van groep 8 gaan drie dagen (2 nachten) op stap met hun 
klasgenoten. De kinderen gaan op kamp onder begeleiding van 

leerkrachten en andere begeleiders betrokken bij ons onderwijs. De 
kampdagen staan in het teken van sport/ spel en excursies. Het 

schoolkamp wordt in mei/juni gehouden. De kosten van het schoolkamp 
liggen rond € 75. 

Koningsdag 

Op Marken is Koningsdag, traditiegetrouw, een echte feestdag. Een vast 
onderdeel van het jaarlijkse feestprogramma is de aubade op het 
kerkplein bij het voormalig gemeentehuis. De kinderen verlenen hieraan 

hun medewerking in de vorm van een feestelijke optocht door Marken 
"achter de muziek aan" en zingen aansluitend liederen die op school zijn 

aangeleerd. 
Koning Willem Alexander heeft “de Koningsspelen” geïntroduceerd; een 
sportieve dag voorafgaand  aan zijn verjaardag op 27 april. Als deze dag 

niet in de vakantie valt, organiseren wij de Koningsspelen voor onze 
leerlingen. 

Schooldiensten 

Twee keer per jaar houden we met de Protestantse kerk een 
schooldienst. Per schooldienst wordt er een thema vastgesteld. Daarbij 
worden aansluitende Bijbelverhalen verteld, liederen aangeleerd, 

toneelstukjes of dansjes ingestudeerd, platen/ tekeningen gemaakt, enz. 
Uw kind is natuurlijk niet verplicht deze kerkdiensten bij te wonen maar 

wij bevelen het wel bij u aan. De data van de schooldiensten worden 
gepubliceerd op de jaarkalender van Digiduif. 

Zending 

Op maandagmorgen kunnen de kinderen 
zendingsgeld meenemen. Er wordt een project 
uitgezocht, waar het gespaarde geld naar toe 

gaat. 
Dit project wordt altijd via een presentatie bij 

de groepen geïntroduceerd.  
We spaarden de afgelopen jaren voor 
onderwijsmateriaal en eenvoudige schooltjes 

voor kinderen in Peru, schoolpakketjes voor de kinderen van Karèn 
(Birma), voor een kleuterschool in Sumbawanga in Tanzania en voor de 

Timmerschool van Suzan Eleveld in Guatemala.  Met elkaar kunnen we 
dan op deze manier iets voor andere mensen betekenen. U wordt op de 

hoogte gehouden van onze projecten via de website en “Even Buurten”. 

 

Jeugdbladen 
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Aan het begin van het schooljaar, tijdens de informatieavonden, leggen 
wij een aantal folders neer van jeugdbladen en leesboeken in alle 

groepen. U bent vrij om zich hierop te abonneren. 

Lege batterijen   

U kunt uw lege batterijen inleveren op school. In de hal staat een mooie 

lichtblauwe bak. 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt elk jaar op school. Er worden portret- en 

klassenfoto's gemaakt. U bent niet verplicht de gemaakte foto's af te 
nemen. De fotograaf komt meestal in de maand mei. De OC neemt de 
organisatie voor haar rekening en wij maken de datum bekend via 

Digiduif. 

Video-opnames en foto’s 

Het kan voorkomen dat in een groep video- of foto opnames gemaakt 

worden. Het maken van opnames behoort tot een van de 
begeleidingstechnieken voor individuele leerlingen, of voor de scholing 
van het team of stagiaires of soms ter illustratie van een 

schooldocument. De opnames kunnen ook worden gebruikt ter 
ondersteuning van de leerkrachten bij het invullen van hun taak. Als er 

video-opnames gemaakt worden van een individuele leerling worden de 
ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en zal om toestemming 
gevraagd worden. Alle gemaakte opnames blijven onder beheer van de 

school en worden vernietigd nadat zij hun doel hebben gediend. Indien u 
bezwaar heeft tegen het gebruik van video- of foto opnames kunt u dit 

kenbaar maken bij de groepsleerkracht. 

Schoolverzekering 

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten bij 

Meeuws. Uw kind is tijdens de schooluren en op weg naar en van school 
verzekerd tegen de financiële gevolgen van een ongeluk. Ook tijdens 
uitstapjes of sportevenementen die door de school georganiseerd 

worden, zijn deelnemers en begeleiders verzekerd. Onder deze 
verzekering vallen ook ouders, die op welke wijze dan ook op school 

helpen.  

Gebruik van particuliere auto’s  

Het komt regelmatig voor dat er bij een excursie, uitstapje of het 

meerdaags schoolreisje gebruik gemaakt wordt van particuliere auto’s 
voor het vervoeren van schoolkinderen. U wordt hierover van tevoren 
ingelicht. Indien u bezwaar maakt tegen deze wijze van vervoer, wordt u 

verzocht dit tijdig kenbaar te maken.  

 

SAMENWERKING 
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Schoolmaatschappelijk werk 

Als schoolmaatschappelijk werker werk ik in principe op alle basisscholen 
in de gemeente Waterland. Op de scholen houd ik zes keer in het 

schooljaar een inloopochtend. Ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten 
kunnen dan vragen stellen over hun kind/leerling of over waar ze tegen 

aanlopen in de opvoeding thuis of in de klas. 
Daarnaast zit ik in het Ondersteuningsteam op de school waar leerlingen 
worden besproken die opvallen in de klas met hun gedrag of tijdens hun 

leerweg. In het Ondersteuningsteam wordt er besproken welke hulp de 
leerling nodig heeft om weer verder te kunnen met zijn ontwikkeling. 

Soms kan het voorkomen dat een leerling het even lastig heeft en dan 
bied ik als schoolmaatschappelijk werker individuele hulp aan. 
Op deze manier kan het kind weer verder met de dagelijkse routine in de 

thuissituatie of op school. Het zijn dan tips die gegeven kunnen worden 
om weerbaarder 

te worden, over sociale vaardigheden, hoe om te gaan met AD(H)D, 
gescheiden ouders, verlies/rouwverwerking enz.  

  
Voor vragen of voor het maken van een afspraak, kunt u ook buiten het 
inloopspreekuur contact met mij opnemen via het mail adres 

n.worrell@spirit.nl of bellen op het telefoonnummer 0611581383. Mijn 
werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. 

Als blijkt dat u als ouder(s)/verzorger(s), uw kind of het hele gezin 
intensievere hulp nodig heeft, kan ik met uw toestemming uw hulpvraag 
inbrengen in het Kernteam Jeugd van de 

gemeente Waterland. In dit Kernteam Jeugd 
zitten verschillende hulpverleners en komen 

elke week bij elkaar voor een overleg.  
Het maken van een afspraak kan zowel bij u 
thuis, op het gemeentehuis of op school.  

De data waarop ik op school aanwezig ben 
worden bekend gemaakt via de EVEN 

BUURTEN 

 
Het  inloopspreekuur is  van 8.30 -10.00 uur. 
 
Groeten van Nienke Worrell 

 

Vertrouwensinspecteur  

Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kan men ook terecht met 

klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en 
psychisch geweld zoals grove pesterijen. Ook discriminatie, 

onverdraagzaamheid en extremisme zijn onderwerpen waarover u 
contact op kunt nemen.  
Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is te bereiken op het 

telefoonnummer 0900-1113111.  
 

Meldcode  
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Op 1 juli 2013 is de wet “Meldcode” in werking getreden. Deze wet 
verplicht onze school om een meldcode te hebben en het gebruik 

ervan te bevorderen. Onderdeel van deze wet is “Protocol 
Kindermishandeling” en is bestemd voor iedereen die beroepshalve 
te maken heeft met kinderen tot 19 jaar. Op school is dit protocol 

aanwezig. In het protocol staan handreikingen voor 
beroepskrachten, waarvan zij gebruik kunnen maken, indien zij in 

actie willen komen bij een vermoeden van kindermishandeling en/of 
huiselijk geweld. Alle scholen zijn verplicht hun melding te doen in 
Matchpoint, een signaleringssysteem met een landelijke dekking. 

Meer informatie kunt vinden op www.meldcode.nl en 
www.matchpoint.nl. 

 

GGD (Gemeentelijke geneeskundige dienst)  
Wat kunt u verwachten van de GGD Jeugdgezondheidszorg? 

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zaanstreek-Waterland is nauw 
betrokken bij de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen vanaf 4 
jaar. 

Elke school heeft contacten met een Jeugdgezondheidszorgteam 
bestaande uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een 

doktersassistente en een logopedist. 
In de meeste gevallen is het eerste contact met het 
Jeugdgezondheidszorgteam op de leeftijd van ongeveer 5 jaar.  

 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
(0-23 jaar) 

Iedereen heeft weleens vragen over het 
opgroeien en opvoeden van kinderen, wil meer weten over de gezondheid 
van een kind of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand 

te kunnen overleggen. Dit kan met familie of een goede vriend(in), maar 
ook via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

Bij het CJG kan iedereen - (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en 
professionals - terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Bij het 
CJG bent u op de juiste plek. Wij zorgen ervoor dat u advies krijgt en als 

u dat wilt, regelen we de juiste ondersteuning.  
Het CJG werkt met verschillende organisaties samen. Zo werken er in het 

CJG consultatiebureauartsen, schoolartsen, jeugdverpleegkundigen, 
pedagogen, MEE consulenten en maatschappelijk werkers. Deze 
samenwerking zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en ouders zo snel en 

efficiënt mogelijk worden geholpen. 
Het CJG biedt verschillende vormen van hulp en advies aan. Zo kunt u 

terecht op het inloopspreekuur, bieden we telefonisch en online advies, 
kunt u een afspraak maken voor een opvoedspreekuur en kunt u 
deelnemen aan een (opvoed) cursus of themabijeenkomst.  

Jeugdgezondheidszorg in Centrum voor Jeugd en Gezin  
De Jeugdgezondheidszorg is een brede voorziening voor jeugd en gezin, 
werkend binnen de Centra voor Jeugd en Gezin. De meest bekende 

http://www.matchpoint.nl/
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vormen zijn het consultatiebureau en de onderzoeken op school door de 
doktersassistenten, jeugdverpleegkundigen en –artsen en de logopedist. 

Deze onderzoeken zijn: 

 Het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) 5-jarigen 
 De spraaktaal screening 5-jarigen 
 Het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) groep 7 

 Onderzoek op indicatie. 
 

Minder bekend, maar ook zeer belangrijk, zijn deskundigheden als 
logopedie in de voorschoolse periode en de opvoedingsondersteuning.  
Wilt u meer informatie over deze onderzoeken?  

Kijk op www.cjgzw.nl of op www.ggdzw.nl/jeugd_en_gezin. 

 

BELANGRIJKE ADRESSEN 

Schoolbestuur  

Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) 

Mevr. M Keijzer (tot 1 november 2017) 
Postbus 42 
1440 AA Purmerend 

Tel: 0299 479699 

Onderwijsinspectie 

Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 

vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).  
Vragen over onderwijs : 088 – 6696060 (gratis) 

Samenwerkingsverband Waterland Primair onderwijs 

Purmer Center 

Wielingenstraat 135 

1441 ZN Purmerend 

T 0299-783483 

F 0299-783482 

M info@swvwaterland.nl 
 

Schoolmaatschappelijk werk  
Nienke Worrell 
 
Schoolmaatschappelijk werker 
Gemeente Waterland 
Spirit 
06 11581383 
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag. 
n.worrell@spirit.nl 

 

http://www.cjgzw.nl/
http://www.ggdzw.nl/jeugd_en_gezin
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Vertrouwensinspecteurs
mailto:info@swvwaterland.nl
mailto:n.worrell@spirit.nl
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Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek - Waterland  

Bezoekadres: Purmercenter Wielingenstraat 115, 1441 ZN 

Purmerend 

Postadres: Postbus 811, 1440 AV Purmerend 

Telefoon: 0299 - 783400 

GGD Zaanstreek – Waterland 

 Bezoekadres nevenvestiging:  
Waterlandlaan 65, 1441 RS Purmerend 

 Postadres: Postbus 2056, 1500GB Zaandam 

Telefoon: 0900-2545454 
De samenstelling van het Jeugdgezondheidszorgteam voor onze school: 

Jeugdarts   Merel Gibson 
Doktersassistentie  Christa de Bruin 
Jeugdverpleegkundige Caroline Lambers 

Logopediste   Annabel Woortman 
Opvoedadviseur  Femke Boon 

Manager jeugd en gezin  Leida Prins 
Medewerker planning en administratie  Ikrma M’Rabti 

Logopedie 

Mevrouw Margreet van der Kleij, 
Telefoon: 06 – 41775576 

E-mail: m.vanderkleij@logopediewestrand.nl 

Externe Vertrouwenspersoon van stichting CPOW  

Mevrouw G M  van den Berg, Mariet 
Vandenberg.younge@gmail.com 
020-6265710 

Prinsengracht 864’’’ 1017 JN Amsterdam 
 

De heer J Hus, Jan 
janhus@janhus.nl 
06 45674866 

Zeeburgerdijk740  1095 LG Amsterdam 

Landelijke klachtencommissie Primair Onderwijs 

Ingesteld door de Vereniging Besturenraad PCO 
Postbus 907, 2270 AX Voorburg  

Telefoon: 070 – 3481180  
(donderdag 9.00-11.00 uur en vrijdag 9.00-13.00 uur) 
 

 

 

 

 

mailto:m.vanderkleij@logopediewestrand.nl
mailto:Vandenberg.younge@gmail.com
mailto:janhus@janhus.nl
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Schoollied van De Rietlanden 

 
Wijs: De droomboom 
 
 

Op Marken staat al heel veel`jaar een hele mooie school 
Die is als zoveel andere scholen heel gewoon 

We lezen, schrijven, rekenen 
Taal,  knutselen en tekenen 
We gaan met veel plezier naar onze school 

 
 

Refrein: 
Zingen doen wij met elkaar 
De Rietlanden is weliswaar  

Kanjerschool met witte pet 
Hoe----ra, wat een pret! 

 
 
Er zijn veel juffen en veel meesters hier op school geweest 

Van al die jaren heeft juf Eef het allermeest 
Geen krijtbord meer, maar digi, 

Computers, i-pads, wifi 
Van samenspelen maken wij een feest 
 

 
Refrein: 

Zingen doen wij met elkaar 
De Rietlanden is weliswaar 
Kanjerschool met witte pet 

Hoe----ra, wat een pret! 
 

 
Bij ons op school is ieder kind uniek, een zonnestraal 
Respect staat hoog in ’t vaandel dat is toch normaal 

We krijgen kanjertraining 
Is goed voor eigen mening 

Want samenwerken doen wij allemaal  
 

 
Refrein: 
Zingen doen wij met elkaar 

De Rietlanden is weliswaar 
Kanjerschool met witte pet 

Hoe----ra, wat een pret! 
 
 

 
 

 




