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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van De Rietlanden

Voorwoord
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Contactgegevens

De Rietlanden
Buurterstraat 3
1156AP Marken

 0299601317
 http://www.derietlandenmarken.nl
 directie@derietlandenmarken.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Nicolette Schipper n.schipper@cpow.nl

Op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

101

2020-2021

Basisschool De Rietlanden is een Christelijke basisschool op het schiereiland Marken. Wij zijn een 
kleinschalige school met ongeveer 100 leerlingen Onze school bestaat uit vijf (combinatie) groepen: 
groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7 en groep 8. De afgelopen jaren heeft er relatief een grote krimp 
plaatsgevonden in het leerlingaantal. Deze krimp is inmiddels gestabiliseerd en zal waarschijnlijk weer 
gaan aantrekken als het nieuwbouw traject gerealiseerd gaat worden bij het sportcomplex.

Schoolbestuur

Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
Aantal scholen: 16
Aantal leerlingen: 3.424
 http://www.cpow.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs.

1.2 Missie en visie
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Kenmerken van de school

Nieuwsgierig

TalentAandacht

Uniek/Uniciteit Respect

Missie en visie

Onze missie is:  Onderwijs geven aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar, op een christelijke school, op 
het schiereiland Marken. De leerlingen worden voorbereid op een duurzame samenleving waarin ze 
zich volop kunnen ontplooien. Wij specialiseren ons als NATUUR school waarbij de volgende 
kernwaarden centraal staan: Nieuwsgierigheid, Aandacht, Talentontwikkeling, Uniek en Respect. Wij 
zijn de school met onderwijs dichtbij de natuur!

Identiteit

Voor ons is goed onderwijs het bieden van passend en kwalitatief onderwijs binnen een 
leefgemeenschap bestaande uit volwassenen en kinderen die elkaar respecteren, waarderen en 
vertrouwen en vanuit dat vertrouwen elkaar verantwoordelijkheden durven geven. Ieder mens, dus ook 
ieder kind is uniek. De aandacht voor het individuele kind staat voorop. Wij houden rekening met 
verschillende mogelijkheden, aanleg en belangstelling. Protestants-Christelijke identiteit staat voor ons 
voor: openheid, uniciteit, respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. 

Wij hebben een identiteitskaart waar de visie op identiteit verder is uitgewerkt. Deze kunt u 
terugvinden op de website.
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Groepsindeling 2021-2022

Groep 1-2                                    Corine de Waart en Greetje Tol
Groep 3-4                                    Vera Loos en Baukje Wolthuizen
Groep 5-6                                    Inge Out en Steyn Visser
Groep 7                                       Lysanne Linzel en Sabrina van der Vis 
Groep 8                                       Ellen van Driel en Sabrina van der Vis

Onderwijsassistent:                      Natasja Smet
Intern begeleider:                        Janny Zondervan
Vakleerkrachten gym:                  Christel Homan (woensdag) en Lorenzo Wedage(vrijdag)

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld 
groep 3/4

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal
8 uur 8 uur 

Rekenen
4 u 30 min 4 u 30 min

Creatieve vorming
4 uur 4 uur 

zintuigelijke en 
lichamelijke vorming 6 uur 6 uur 

kanjertraining
1 uur 1 uur 

godsdienstige vorming
1 uur 1 uur 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

schrijven
30 min 30 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Wij zijn een Christelijke basisschool en gebruiken voor levensbeschouwing de methode:Trefwoord. 
Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand 
van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s.

Voor de Nederlandse taal starten de leerlingen in groep 1-2 met de methode Schatkist. Deze methode 
wordt aangevuld met thema’s vanuit de Kleuteruniversiteit. Vanaf groep 3 leren de leerlingen lezen via 
de nieuwste methode van Veilig leren lezen (start 2019) en wordt dit vanaf groep 4 vervolgd met de 
methode Estafette voor het technische lezen tot en met groep 6. Voor begrijpend lezen wordt 

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
7 uur 4 u 30 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min 2 u 45 min

Taal
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 45 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
1 u 30 min 1 u 30 min 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 45 min 1 u 45 min 2 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 2 uur 

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 30 min 30 min 30 min 1 uur 

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 30 min

schrijven 
1 u 30 min 1 u 30 min 1 uur 1 uur 15 min

begrijpend lezen 
2 uur 2 u 30 min 2 uur 2 uur 2 u 15 min 1 u 30 min

kanjertraining 
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

spelling
2 uur 3 uur 3 uur 3 uur 2 u 45 min

verkeer
30 min 30 min 30 min 30 min

studievaardigheden 
(Blits) 30 min 1 uur 
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Nieuwsbegrip gebruikt vanaf groep 4. Het taal- en spellingsonderwijs is vanaf groep 4 vanuit de 
methode Taal- en spelling op Maat. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen Engels. Dit wordt gegeven aan 
de hand van de methode Take it easy. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor het digibord en 
daarmee gegarandeerd interactief, actueel èn effectief. 

Voor het domein Rekenen en wiskunde, wordt er bij de kleuters ook gebruik gemaakt van de methode 
Schatkist en de Kleuteruniversiteit. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met de methode Getal en ruimte 
(junior). Voor wereldoriëntatie werken we vanaf groep 3-4 met de methode Faqta. Deze methode sluit 
met de thema’s mooi aan op de nieuwste methode van Veilig leren lezen. Vanaf groep 5 wordt er voor 
wereldoriëntatie en topografie gewerkt met de methode Faqta. Deze methode werkt thematisch. Twee 
keer per jaar zal er een schoolbreed thema vanuit Faqta aan de orde komen. De school beschikt over 
een documentatiecentrum waar de leerlingen per thema informatie kunnen opzoeken. 

Voor o.a. de bevordering van sociaal redzaamheid, schoolveiligheid en het welbevinden van de 
leerlingen werken wij met de methode Kanjertraining. Wij zijn een gecertificeerde Kanjertraining 
school. Via de bijpassende Kanvas lijsten volgen wij de sociaal emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen. De schoolveiligheid monitoren wij ook met de tevredenheidslijsten die jaarlijks door de 
leerlingen, ouders en medewerkers wordt ingevuld. In het schooljaar 2020-2021 zijn alle medewerkers 
weer (bij)geschoold.

Wij vinden het belangrijk om gezond gedrag te stimuleren in de school. Wij melden ons jaarlijks aan 
voor het Schoolfruit een project waarbij we, als we ingeloot worden,20 weken lang verschillende 
groente- en fruitsoorten in de klas krijgen met bijbehorende lessen. Daarnaast hebben we twee 
fruitdagen in de school. Op woensdag en vrijdag nemen de leerlingen fruit me als pauze hap. Ook 
beweging heeft een belangrijke plek in de school. We hebben voor twee dagdelen een vakleerkracht 
bewegingsonderwijs die de lessen verzorgt voor de leerlingen van groep 1 tot en met 8. Er zijn diverse 
sportclinics die over het gehele jaar verspreid gegeven worden aan de leerlingen. 

Er zijn momenteel Chromebooks en tablets (IPADS) in de school waar de leerlingen dagelijks mee 
werken. Voor de groepen 1 t/m 3 werken we met tablets. De groepen 4 t/m 8 werken op chromebooks, 
elke leerling heeft een eigen chromebook tot zijn beschikking. 

Er zijn ook diverse activiteiten die vallen onder de onderwijstijd of die plaatsvinden in de vakantie of 
weekenden waar de school een belangrijke rol bij speelt. Hierbij kunt u denken aan: koningsdag, 
dodenherdenking, schooldiensten in de kerk etc. 

Schoolreis
De groepen 1 t/m 6 hebben jaarlijks een schoolreisje. De schoolreisjes hebben niet altijd een educatief 
karakter. Wij zijn een dag gezellig uit met elkaar. De leerlingen zijn op de dag van het schoolreisje pas 
aan het eind van de middag terug. De leerlingen beginnen de dag altijd eerst in de klas en lopen dan 
samen met de leerkracht naar het parkeerterrein om te vertrekken met de touringcar. Als de leerlingen 
terugkomen van de schoolreis worden de leerlingen op het parkeerterrein opgehaald om naar huis toe 
te gaan. Het schoolreisje vindt 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 ouderbijdrage wordt geïnd door de OC. Hierbij moet worden vermeld dat 
het om een vrijwillige bijdrage gaat die wij u van harte aanbevelen! 

Schoolkamp
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De leerlingen van groep 7 en 8 gaan drie dagen (2 nachten) op stap met hun klas. 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 op het begin van het 
schooljaar gehouden. De kosten van het schoolkamp liggen rond de 100 euro. 

Koningsdag
Koning Willem Alexander heeft “De Koningsspelen” geïntroduceerd; een sportieve dag voorafgaand  
aan zijn verjaardag op 27 april. Op 22 april 2022 zijn de landelijke Koningsspelen. Op deze dag zullen wij 
ook de Koningsspelen organiseren bij SV Marken. De dag start en eindigt met de Koningsspelen altijd 
op school.

4 mei
Als school hebben wij drie monumenten geadopteerd op Marken. Op 4 mei leggen leerlingen van groep 
7/8 bloemen kransen bij deze twee monumenten namens de school. Voorafgaand aan de 
dodenherdenking maken de leerlingen van groep 7/8 het monument schoon. Tevens wordt in groep 7/8 
een lessenserie gevolgd over de tweede wereldoorlog. 

Schooldienst
Eén keer per jaar houden we met de Protestantse kerk een schooldienst. Elke schooldienst heeft een 
thema. Daarbij worden aansluitende Bijbelverhalen verteld, liederen aangeleerd, toneelstukjes of 
dansjes ingestudeerd, platen/ tekeningen gemaakt, enz. Uw kind is natuurlijk niet verplicht deze 
kerkdienst bij te wonen, maar de viering wordt wel voorafgaand in de klas voorbereid. De datum van 
de schooldienst wordt gepubliceerd op de jaarkalender van Social Schools.

Goede doelen acties
Eén keer per jaar wordt in samenspraak met de leerlingenraad een actie opgezet om een goed doel te 
ondersteunen. 

Jeugdbladen 
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. 

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 op woensdag 1 september op school. De 
OC organiseert dit. Op deze dag hebben de leerlingen geen gym van de vakleerkracht.

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Spelend leerplein onderbouwunit (in ontwikkeling)
• Leerplein bovenbouwunit (in ontwikkeling)

Extra faciliteiten

8



Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een 
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met BSO Sportify kids en peuterspeelzaal de 
Kladdegatjes.

Peuterspeelzaal de Kladdegatjes is gesitueerd in een lokaal van het schoolgebouw De Rietlanden. Voor 
meer informatie: http://www.dekladdegatjes.nl

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Verlof personeel

Momenteel is er landelijk een tekort aan leerkrachten. Dit is ook merkbaar bij de flex- en de 
vervangingspool. Er zijn hierdoor weinig extra leerkrachten beschikbaar. Gelukkig kunnen wij 
regelmatig een beroep doen op Geertje Klaver en Aaltje Maas. Zij hebben jaren op De Rietlanden 
gewerkt en zijn met vervroegd pensioen gegaan.Natuurlijk kan het altijd voorkomen dat er geen 
leerkrachten beschikbaar zijn vanuit de flex- en vervangingspool en dat Geertje en Aaltje ook niet in de 
mogelijkheid zijn om in te vallen. Als het niet mogelijk is om een groep incidenteel op te vangen worden 
ouders op de hoogte gesteld en zijn wij helaas genoodzaakt om een groep naar huis te sturen. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Het team
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Om de kwaliteitszorg in de school goed te kunnen waarborgen, moet de school aan diverse eisen 
voldoen van de inspectie. De Rietlanden werkt met de Monitor Goed Onderwijs (MGO) waar directie en 
IB de onderwijs kwaliteit goed in de gaten kunnen houden. In deze monitor zijn de wettelijke kaders 
vanuit de inspectie verwerkt.

In het schooljaar 2021-2022 komt het accent op de volgende veranderthema's:.
1. De leerlingenraad actief inzetten binnen ons onderwijsaanbod.
2. Het opzetten van een technieklessen in de school die kerndoel dekkend zijn.
3. Het uitwerken van de profilering: Natuur. Hierbij ligt het accent op het didactisch handelen van de 
leerkracht, zodat in onze lessen de omgeving van de school actief betrokken wordt. 

In ons schoolplan 2019-2023 kunt u de ambities voor de komende 5 jaar uitgebreid teruglezen. In dit 
plan staat ook het jaarplan uitgewerkt waarin bovenstaande thema's verder worden toegelicht.

We houden zicht op de doelen door te werken met bordsessies en sprints. Dit is volgens de methodiek 
van leerKRACHT. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Voor de kinderen die extra zorg nodig hebben bestaat de zorgstructuur op De Rietlanden. De 
zorgstructuur op De Rietlanden is opgebouwd uit 5 niveaus van zorg:

Niveau1: 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 inde 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 voorindividuele 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 werkvormende 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 groepsplandeel uitmaakt. Het gaat hierbij om 
leerlingen die eind groep 8 maximaal het eindniveau van groep 6 halen (op één of meerdere 
vakgebieden) 

Eén van de speerpunten uit het schoolplan 2019-2023 is gericht op het onderwijsaanbod en begeleiding 
van het meer- en hoogbegaafde kind. Op De Rietlanden werken wij met de pittige plustorens en Faqta 
talent, dit wordt als pluswerk in de klas aangeboden. Als signaleringsdocument gebruiken wij DHH 
(digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid). Indien bovenstaande niet voldoende blijkt voor uw 
kind, wordt een toelating aangevraagd voor de bovenschoolse plusklas VOSTOK. 

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 adviseur passendonderwijs (APO) en op aanvraag de ondersteuningsadviseur 
(OSA), de schoolarts of schoolverpleegkundige of de schoolmaatschappelijk werker. De 
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ondersteuningsadviseur is op dit moment Anke van Erp (SBDZW.) Als een kind in het 
ondersteuningsteam besproken wordt dan vragen wij van tevoren toestemming van de 
ouders/verzorgers. Ouders worden ook gevraagd om erbij aanwezig te zijn. Optioneel kan ook de 
leerling 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 
individueelhandelingsplan opgesteld. Indien nodig wordt nader extern onderzoek en extra 
ondersteuning aangevraagd. 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. Nabespreking in het ondersteuningsteam wordt er samen met de ouder, de intern begeleider 
en de APO 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 (Basis)onderwijs. Voor een uitgebreide 
beschrijving van de leerlingenzorg verwijs ik u naar ons ondersteuningsplan 2019-2023. Dit plan kunt u 
terugvinden op de website. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 1

Intern begeleider 3

Onderwijsassistent 5

Remedial teacher 3

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Op De Rietlanden wordt in alle groepen actief gewerkt met de methode Kanjertraining. Deze training 
wordt breed ingezet en voorgeleefd door de leerkrachten en besteed veel aandacht aan het tegengaan 
en voorkomen van pestgedrag. De Kanjertraining is zichtbaar door de hele school en ouders worden 
regelmatig geïnformeerd en betrokken middels nieuwsbrieven en ouderavonden. Op de Rietlanden is 
een Kanjercoördinator (Baukje Wolthuizen) aangesteld bij wie ouders en teamleden terecht kunnen als 
zij vragen hebben over het veiligheidsprotocol. Baukje is bereikbaar op woensdag en donderdag. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquêtetool van Vensters.
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Jaarlijks wordt er een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder ouders, leerlingen en leerkrachten. 
Naast de dagelijkse signalen die door de leerkrachten, IB-er en directie worden waargenomen, vormen 
deze uitkomsten de basis voor eventuele verbeterpunten op dit gebied.

In april 2019 zijn de tevredenheidsonderzoeken afgenomen. De ouders geven gemiddeld een score 
van 7.2, de leerlingen een 8.2 en ook het team geeft gemiddeld een 8.2. De resultaten van het 
onderzoek onder de ouders en de leerlingen zijn terug te vinden op: www.scholenopdekaart.nl

Daarnaast heeft de school een veiligheidsplan waarin zowel de sociale en fysieke veiligheid in staat 
vermeld. De vernieuwde versie van het veiligheidsplan staat op de website van de schoo. In dit plan zijn 
ook de afspraken rondom de AVG wetgeving opgenomen:

Op de scholen binnen stichting CPOW wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. 
De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te 
begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de administratieve organisatie van de school. 
De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en 
ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). 
Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), 
geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling.   

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een 
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de 
leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens 
die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school 
daar toestemming voor geeft. 

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ParnasSys en 
leerlingvolgsysteem. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot 
medewerkers van onze school. Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren)in 
te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het 
uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de leerkracht van de leerling of met 
de directie. Op deze school is een privacyreglement van toepassing dat te vinden is op de websitevan 
Stichting CPOW. Hierin is beschreven hoe op school wordt omgegaan met leerlinggegevens, en wat de 
rechten zijn van ouders en leerlingen. Mocht uprivacy gerelateerde vragen hebben, kunt u contact 
opnemen via het e-mailadres:IBP@cpow.nl

Jaarlijks wordt aan u gevraagd welke toestemming u geeft op het gebied van privacy gevoelige 
informatie, inclusief foto's van uw kind.

   

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Wolthuizen b.wolthuizen@cpow.nl

vertrouwenspersoon Smet n.smet@cpow.nl
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad

Klachtenregeling

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 de contactpersoon van onze 
school. De contactpersoon is Baukje Wolthuizen b.wolthuizen@cpow.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. 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

- Tweewekelijkse nieuwsbrief "Even Buurten"
- Groepsberichten en persoonlijke berichten via Social schools
- In gesprekken met de leerkracht, gedurende de Covid-19 periode gebeurt dit online
- Er zijn oudervertelgesprekken in oktober/november
- Er zijn rapportgesprekken met ouders
- Ouders worden uitgenodigd voor inloopmomenten om het werk van hun kind in te zien

Ouders en leerkrachten kunnen veel van elkaar leren. Ouders kunnen de leerkracht helpen hun kind 
beter te leren kennen en vertellen over wat hun kind nodig heeft. Leerkrachten kunnen het kind dan 
beter helpen in de klas. Daarnaast willen veel ouders hun kind ook helpen bij het leren. Leerkrachten 
kunnen ouders tips geven over hoe ze dit kunnen doen. Wanneer ouders en leerkrachten samenwerken 
kunnen kinderen beter presteren op school.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00

Daarvan bekostigen we:

• OC-activiteiten zoals Kerst, Sinterklaas, Koningsspelen

• Schoolkamp

• Schoolreis

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

60 euro voor het schoolzwemmen (groep 3-4)

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

• Medezeggenschapsraad

Ouders worden op verschillende momenten ingezet in ons onderwijs:

- Wij overleggen met de oudercommissie en medezeggenschapsraad

- Ouders helpen bij diverse activiteiten zoals bij de traditionele feesten als Sinterklaas en Kerst

- Ouders helpen bij doe-ochtenden/middagen (groepsdoorbrekend werken in de unit of tijdens 
techniekmiddagen)
- En allerlei ander activiteiten waaronder lees(groot)ouders-Koningsspelen-luizencontrole.

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 bijvoorbeeld: 
het schoolplan, inzet van personeel(formatieplan), sollicitaties, schoolgids, ondersteuningsplan. De 
MZR bestaat uit 4 leden: 2 ouders en 2 leerkrachten. Indien u vragen, opmerkingen en/of suggesties 
heeft kunt u contact opnemen met één van de MZR leden. Wij gaan er hierbij vanuit dat u eerst contact 
heeft gezocht met de groepsleerkrachten om uw vraag en/of zorg te bespreken. 

Personeelsgeleding:, Vera Loos (groep 3-4)
Oudergeleding: Thirza Commandeur en Sylvia Visser

15



De oudercommissie bestaat uit 7 ouders en 1 afgevaardigde van het team en is een zelfstandige 
stichting. De oudercommissie (OC) verleent medewerking aan de schoolreisjes, feesten en vieringen 
zoals de Kerstviering en Paasviering, schoolfotograaf en het afscheidsfeest van groep 8. De OC int de 
vrijwillige ouderbijdrage, 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 en de Stichting Samen Eten en de Steunvereniging. Deze 
gezamenlijke jaarvergadering wordt in juni gehouden. Verder informeren zij u via Social schools. Het 
versieren van de school voor het Sinterklaasfeest doen wij gezamenlijk en vindt eind novemberplaats, 
half december brengen we de school in Kerstsfeer en ook voor Pasen wordt in samenwerking met het 
team een paasactiviteit georganiseerd. 

De namen van de leden zijn:·           

Neeltje van Altena - moeder Rik uit groep 7 (voorzitter)
Edith Visser-Zondervan - moeder Quinty groep 7 (1e penningmeester)
Catharina Schipper Uithuisje - moeder Lieve groep 8 en Evi groep 5 (2e penningmeester)
Angela Uitdam - moeder Aline groep 5 en Julian groep 3 (secretaris) 
Angelique van Altena-Roos - moeder Anthonie groep 6 en Maxime groep 3  
Denise Boneveld - moeder van Guus groep 4
Marcella Kaars - moeder Sofie groep 8

Vertegenwoordiger team: Sabrina van der Vis

Voor groep 1 tot en met 6 is de ouderbijdrage 55 euro. Dit bedrag bestaat uit 20 euro voor OC-
activiteiten en 35 euro voor de schoolreis. Voor groep 7 en 8 is de ouderbijdrage 100 euro dit bedrag 
bestaat uit 85 euro voor het driedaagse kampen 15 euro voor OC-activiteiten. 

* 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 7-8 bestaat de mogelijkheid om deze in twee 
delen te betalen. Hier over 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 schoolreisje van 
groep 8. Graag het totale geldbedrag overmaken ten name van: Stichting Oudercommissie De 
Rietlanden op rekeningnummer NL12RBRB08501 38663, o.v.v. naam kind(eren) + groep(en).De 
ouderbijdrage graag uiterlijk 31oktober jaarlijks overmaken op bovengenoemd rekeningnummer.

     

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Als uw kind ziek is dan belt u voor schooltijd de school op om uw kind ziek te melden.
Als leerkrachten een leerling missen en er is geen afbericht, dan wordt u altijd gebeld om te vragen 
waar uw kind is. Dit in verband met de veiligheid van alle leerlingen.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Leerlingen van vier jaar vallen niet onder de leerplicht, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op onze 
school. Mocht u uw vierjarige kind een dag(deel)thuis willen houden, 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, 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 verlofzijn 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.

Voor vakantieverlof kan geen toestemming worden verleend. In uitzonderlijk gevallenen 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.  
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5.1 Tussentijdse toetsen

Wij gebruiken de Citotoetsen om de tussenresultaten van het leerrendement van de voorgaande 
periode te analyseren. Deze analyse wordt vertaald naar concrete acties die beschreven staan in de 
groepsplannen, die naar aanleiding van deze resultaten worden geëvalueerd. De geëvalueerde analyse 
worden per groep ingehangen in ParnasSys. De intern begeleider maakt aan de hand van deze analyses 
een schoolanalyse. Hiermee voldoen wij aan de eisen die de inspectie voor onderwijs aan ons stelt. 

Daarnaast gebruiken wij de resultaten om vooruit te blikken en af te stemmen op het onderwijsaanbod 
en begeleiding voor de komende periode. 

5.2 Resultaten eindtoets

Schoolkeuzeadvies in groep 8  
Eind groep 7 krijgen de leerlingen een indicatie op het voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs. 
Samen met de leerling en zijn/haar ouders wordt dit door de leerkrachten besproken. De volgende 
zaken zijn van belang voor de vaststelling van een juist advies: 

1. Schoolresultaten van het kind 
2. Sociale- en emotionele ontwikkeling
3. Werkhouding en motivatie 
4. Creatieve- en expressieve vaardigheden  
5. Mondelinge- en schriftelijke vaardigheden  
6. Persoonlijke interesses 
7. Zorg en netheid voor het werk
8. 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/begin december geeft de leerkracht van groep 8 een voorlopig advies hierin worden de 
resultaten van het NIO-Drempelonderzoek meegenomen. Dit onderzoek wordt vanaf 2019-2020 bij alle 

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de 
leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5 Ontwikkeling en resultaten
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leerlingen van groep 8 gedaan. Tijdens een informatie avond, in september, 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.

Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 30,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t 10,0%

vmbo-(g)t 10,0%

havo / vwo 30,0%

vwo 20,0%

5.4 Sociale ontwikkeling
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Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

verantwoordelijkheid

openheid en veiligheiduniciteit en respect

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

 “Samenleven” is de kern van onze samenleving. We vinden dat kinderen dit als een basisvaardigheid 
moeten leren, maar ook kennis van de samenleving moeten hebben. We vinden het een taak van de 
school onze kinderen op te voeden tot evenwichtige, fatsoenlijke, democratische, participerende, 
coöperatieve en algemeen ontwikkelde burgers van onze samenleving. Ze moeten goed met elkaar 
kunnen omgaan en deelnemen aan de pluriforme en multiculturele samenleving. We besteden 
aandacht aan sociale vaardigheden bij de leerlingen, de basiswaarden en aan beleefdheid en 
omgangsregels. 

In oktober worden er oudervertelgesprekken georganiseerd waarbij de ouders een formulier met 
kindkenmerken invullen en de leerkracht de Kanvaslijst. In dit gesprek worden beide formulieren 
gebruikt als leidraad.

Daarnaast worden de sociale opbrengsten gebruikt om het welzijn van de leerlingen stelselmatig in 
kaart te brengen en vervolgens zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij hun behoeften en 
ontwikkeling.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken wij de methode kanjertraining, hierbij maken wij 
ook gebruik van de bijbehorende screeningsinstrumenten. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2021-2022

6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Sportify, in het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Elke dag na schooltijd wordt er BSO door Sportify 
Kids aangeboden, in het schoolgebouw van de Rietlanden. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:00  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 12:00 - 14:00  - 
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vrije dagen:

Goede vrijdag 15 april 2022
Tweede paasdag 18 april 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Tweede pinksterdag 6 juni 2022

Studiedagen:

Maandag 25-10-2021
Vrijdag 26-11-2021
Vrijdag 18-2-2022
Vrijdag 25-3-2022
Maandag 9-5-2022
Maandag 20-6-2022

Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij. 

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022

Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022

Zomervakantie 16 juli 2022 28 augustus 2022

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

Directie maandag, dinsdag of donderdag 8.30-16.30

Intern begeleider maandag, dinsdag of donderdag 8.30-16.30

Maatschappelijk werk maandag, dinsdag en donderdag 8.30-10.00

Leerkrachten
Alle leerkrachten zijn op hun werkdagen tussen 08.00 ten 16.00 bereikbaar. Tijdens de lesuren 08.30-
14.00 kunnen de leerkrachten u niet telefonisch te woord staan. Via social schools kunt u berichten aan 
de leerkracht doorgeven. 
Een aantal keer per jaar is er de mogelijkheid om in de klas van uw kind te komen kijken. Dit is mogelijk 
op de inloopochtend, deze inloopochtend zullen 5x per jaar georganiseerd worden en staan vermeld in 
onze schoolagenda op social schools. 

Directie
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Op maandag , dinsdag of donderdag kunt u terecht bij Nicolette Schipper 

Intern begeleider
Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u terecht bij Intern begeleider Janny Zondervan. 

Mocht u een afspraak willen maken met de directie of intern begeleider dan is dit mogelijk. Als u een 
bericht stuurt via Social Schools wordt er met u een afspraak ingepland.

Maatschappelijk werk.
De organisatie die vanaf schooljaar 2021-2022 het schoolmaatschappelijk werk voor 
de gemeente Waterland zal verzorgen is de SMD (Stichting Maatschappelijk Dienstverlening). 

Daarnaast zit de schoolmaatschappelijk werker 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 biedt de 
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.               

Als blijkt dat u als ouder(s)/verzorger(s), uw kind of het hele gezin intensievere hulp nodig heeft, kan de 
schoolmaatschappelijk werker 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.
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