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Een warm welkom op onze basisschool De Vrijburg
“Samen presteren en samen presenteren”, is ons motto. Dat is
waar ons professioneel en betrokken team voor staat en voor
gaat.
Wat maakt deze school verder zo bijzonder? Om daar een antwoord op te krijgen adviseer ik u om rustig deze schoolgids door
te lezen, boordevol informatie. Natuurlijk kunt u ook een kijkje
nemen op onze website (http://vrijburg.tabijn.nl).
U leest in de gids dat wij er met elkaar voor zorgen dat iedereen
zich veilig voelt en elkaar respecteert. We vinden het van belang
om positief in het leven te staan en respectvol te communiceren.
Dat betekent dat we uitspreken wat we willen en wat goed gaat.
We denken in mogelijkheden en oplossingen. Daar hebben wij u
als betrokken en verantwoordelijke ouders bij nodig. Zo kunnen
we gezamenlijk uw kind een mooie schooltijd geven waar het
met plezier aan terug denkt.
De Vrijburg zit met basisschool De Binnenmeer en De Molenhoek in een fusietraject. Het komende schooljaar werken de drie
teams intensief samen aan verschillende onderwerpen waaronder muziek, sport, wereldoriëntatie en meerbegaafdheid.
Bent u nieuwsgierig geworden naar het onderwijs op De Vrijburg? Maak dan een afspraak voor een gesprek en een rondleiding. U ziet dan de school in bedrijf. Wij presenteren ons graag
aan u.
Tot ziens,
namens het team van De Vrijburg,
Anneke van Overmeeren,
directeur

Soms verwijzen wij voor uitgebreidere informatie over bepaalde
onderwerpen naar onze website: www.vrijburg-tabijn.nl
Onze schoolgids wordt in overleg met het team en de medezeggenschapsraad samengesteld. Het bestuur van Tabijn stelt
vervolgens de schoolgids vast.
Heeft u desondanks nog vragen, dan bent u natuurlijk altijd welkom voor een persoonlijk gesprek waarin wij graag uw vragen
willen beantwoorden.

ONZE SCHOOL
Identiteit

De Vrijburg is een katholieke school met een open karakter, waar
kinderen met verschillende achtergronden en religies zich thuis
voelen. We leren onze leerlingen mede daarom om respectvol
met elkaar om te gaan.
Er worden een aantal keer per jaar catechese-thema’s aangeboden. Deze thema’s hebben een breed karakter en komen uit de
methode “Hemel en aarde”.
In deze thema’s komen normen en waarden, liefde, respect,
vriendschap, troost en zorgzaamheid aan bod.
Met het kerst- en paasfeest is er een viering voor alle kinderen.

Waar wij als school voor staan, missie en visie van de
school

Op De Vrijburg leren we de kinderen samenwerken, elkaar te
respecteren en voor zichzelf op te komen. Wij hebben de overtuiging dat ze daardoor straks in de maatschappij sterk in hun
schoenen staan.
Wat wij daarin belangrijk vinden, hebben we vastgelegd in het
motto van onze school dat uit de volgende twee pijlers bestaat:
Samen Presteren:

Op de Vrijburg ervaar je dat (samen)
leren je verder brengt en bij het leven
hoort. We zorgen bij onze leerlingen
voor gevoelens van competentie, autonomie en relatie.

Samen Presenteren: Op de Vrijburg mag je laten zien wat
je kunt! Je leert durven en doen, je
leert trots te zijn op je prestatie, samen werken en samen leren en daarbij houden wij rekening met de behoeften van elk kind.

Tabijn

Inleiding

Leerlingen en ouders

Modern en eigentijds

Presteren

Presenteren

Open en respectvol

Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. De
meeste kinderen kijken vol spanning uit naar het moment waarop ze naar school gaan. Ze willen graag nieuwe dingen leren en
vinden het leuk om samen met andere kinderen in de groep te
zitten. U wilt dat de talenten van uw kind goed uit de verf komen
en dat de school uw kind uitdaagt om het beste uit zichzelf te
halen. Dan bent u op De Vrijburg op de juiste plaats. Deze gids
geeft aan waar onze school voor staat, zodat u als ouder weet
wat u mag verwachten als uw kind een leerling van onze school
wordt.
De gids helpt u bij het kiezen van de basisschool die aansluit
bij de onderwijsbehoefte van uw kind. Scholen hebben verschillende kwaliteiten en verschillen in de manier van werken, lesgeven, pedagogisch concept en ook in wat de school van u als
ouder verwacht.
Wij hebben de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet.

Gemotiveerd en professioneel team
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Op weg naar de fusie
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Er wordt in Uitgeest toegewerkt naar de realisatie van een kindcentrum en nieuwbouw in het centrum van Uitgeest met daaraan gekoppeld een fusietraject voor drie Tabijnscholen: Vrijburg,
Molenhoek en Binnenmeer.
Deze ontwikkeling naar een nieuw kindcentrum is in volle gang.
Dit schooljaar wordt vooral hard gewerkt aan de fusie van de drie
scholen per 1 augustus 2019.
De directiestructuur op de drie scholen is per 1 augustus 2018
aangepast. Daardoor is er duidelijkheid gekomen over de aansturing en verantwoordelijkheden hetgeen een natuurlijke ontwikkeling is richting de daadwerkelijke fusie. Verantwoordelijk voor
de locatie “Molenhoek” is Aram Louman. Voor de locatie “Binnenmeer” is dit Petra Kuijs en voor “De Vrijburg” blijft dit Anneke
van Overmeeren. Eindverantwoordelijk voor de drie genoemde
scholen is Hans Groot.
Aangestuurd en gemonitord door een stuurgroep, bestaande uit
directieleden van de drie scholen, de sectormanager financiën
en het College van Bestuur van Tabijn, zijn dit schooljaar projecten werkgroepen op verschillende niveaus en met verschillende
doelen aan het toewerken naar de fusie.
Buiten het feit dat er dit schooljaar al een intensieve afstemming tussen de drie scholen is wat betreft thema’s, activiteiten
en schoolprojecten, zijn alle studiedagen gezamenlijk. Op deze
studiedagen wordt intensief samengewerkt richting één ‘nieuw’
fusieschool-concept. De neuzen staan dezelfde kant op!
Alle teamleden van de drie scholen hebben zitting in werkgroepen, die op een bepaald vakgebied de huidige stand van zaken
op de scholen met elkaar verkennen en samen proberen te komen tot gezamenlijk beleid. De werkgroepen formuleren beleidsvoorstellen met het doel te komen tot gedragen gezamenlijk concept.
Ook de medezeggenschapsraden worden intensief betrokken bij
het fusietraject. In de boven schoolse projectgroep ‘Personeel en
Organisatie’ verkennen ouders samen met leerkrachten van de
drie scholen de gevolgen van de fusie voor de leerlingen, leerkrachten en ouders voor wat betreft o.a. de formatie, het functiehuis, de overleg- en besluitvormingsstructuur en de leerling zorg.
Het resultaat van deze verkenningen wordt gepresenteerd in een
fusieeffectrapportage, die ter instemming wordt voorgelegd aan
de medezeggenschapsraden.
Verder zal er begin dit schooljaar een klankbordgroep van ouders
worden geformeerd waarmee op alle aspecten van het fusietraject van gedachten zal worden gewisseld. De inbreng en feedback van ouders wordt op prijs gesteld!

DE LEERLINGEN

Wat leren de kinderen op school?
Onderwijs in groep 1 t/m 8

Het onderwijsaanbod is flexibel, zodat alle kinderen op hun eigen niveau opdrachten kunnen krijgen. We doen dit door naast
de basisstof ook herhalings- of verrijkingsstof aan te bieden. Kinderen ontwikkelen zichzelf veelal in communicatie over en weer
met andere kinderen en de omgeving. De leerkracht is er om het
kind uit te dagen en te prikkelen. Ook geeft de leerkracht het
kind de gelegenheid om handelend bezig te zijn, zelfstandig te
werken en natuurlijk is er aandacht voor spel. We bieden leerstof
aan, inspelend op de denkontwikkeling en ervaring van het kind,
in schoolruimtes die ingericht en aangepast zijn aan de leeftijd
en ontwikkeling van de kinderen.

De groepen 1 en 2

Bij ons is de groep 1-2 heterogeen (verschillend in leeftijd) samengesteld. Dit heeft een positieve invloed op de sociale ontwikkeling van de kinderen. Oudste kleuters zijn het voorbeeld
voor de jongste kleuters en kunnen hen helpen.
De kleuters spelen en werken aan tafels, in hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein. Alle activiteiten spelen zich af
rondom een gekozen thema. Er worden liedjes over dat thema

gezongen, er is een creatieve verwerking en er zijn lees-, schrijfen rekenactiviteiten. Je kunt heel goed in de klas zien met welk
onderwerp de groep bezig is. Naast het stimuleren van basisvaardigheden als zelfvertrouwen, zelfstandigheid en communiceren
zijn we bezig om specifieke vaardigheden te oefenen op het gebied van voorbereidend rekenen, taal, lezen en schrijven.
De fijne motoriek wordt spelenderwijs geoefend door het werken met allerlei ontwikkelings- en creatieve materialen.
We hebben de beschikking over een eigen speelzaal voor de
kleuters. Doel van het bewegingsonderwijs aan kleuters is het
tegemoetkomen aan de bewegingsdrang, de ontwikkeling van
de motoriek en de ruimtelijke oriëntatie.

Activiteiten in groep 3 t/m 8

De leerstof wordt op systematische wijze aangeboden aan de
hand van methodes.

Aanvankelijk lezen, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, studievaardigheden

In groep 3 leren de kinderen lezen volgens de methode “Veilig
Leren Lezen”. Aan de hand van verhalen en thema’s worden er
woorden aangeboden, waarin alle letters aan bod komen. De kinderen werken een gedeelte van de dag zelfstandig aan taal, lees
en schrijfopdrachten met behulp van het planbord. Er is veel materiaal aanwezig voor oefening, bijvoorbeeld de speelleerkisten.
Er wordt gewerkt op vier niveaus.
In groep 4 wordt overgegaan van het aanvankelijk lezen naar het
voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen. In de groepen 4
t/m 6 wordt de methode “Estafette ” voor voortgezet technisch
lezen gebruikt en de methode “Grip op lezen” voor het begrijpend lezen. Hierbij worden zeven leesstrategieën aangeleerd,
waardoor de kinderen in staat zijn teksten te doorzien, informatie
uit een tekst te halen en deze voor eigen doeleinden te gebruiken. In groep 7 en 8 wordt gebruik gemaakt van “Estafette”. “Grip
op lezen” is ook voor deze groepen de methode voor begrijpend
lezen. Tevens gebruikt gr 7 en 8 de methode “Blits”, een methode
voor studievaardigheden. In “Blits” worden vier hoofdrubrieken
geoefend: 1. Hanteren van studieteksten, 2. Hanteren van informatiebronnen, 3. Kaartlezen, 4. Het lezen van schema’s, tabellen
en grafieken.
De kinderen worden regelmatig op vorderingen getoetst.Vanaf groep
5 starten we met boekbesprekingen, die de kinderen houden over
hun favoriete boek of schrijver. Ook in de lagere groepen hebben de
kinderen de gelegenheid iets te vertellen over hun lievelings(prenten-)
boek. Vanaf groep 5 starten we tevens met spreekbeurten over een
door de kinderen zelf gekozen onderwerp.

Rekenen

Het rekenen wordt aangeleerd volgens de methode “Pluspunt”.
Deze methode biedt de stof aan in drie niveaus, zoals we met de
groepsplannen in de groepen werken. Het is een methode die
de kinderen leert rekenen via een zorgvuldige, stapsgewijze opbouw van de lesstof met veel oefening en herhaling.

De rekentoetsen worden vanaf groep 3 op de computer gemaakt, net zoals de extra oefening of verdieping. Vanaf groep 6
gebruiken de kinderen Chromebooks.

Taal/Spelling

Vanaf groep 4 gebruiken wij hiervoor de taal- en spellingmethode “Taal Actief”. Er wordt in blokken van vier weken gewerkt,
waarin een aantal spellingstrategieën wordt geoefend. Er wordt
afgesloten met een controledictee. De methode gaat uit van
strategieën (spellingafspraken). Op basis van toetsing wordt de
onderwijsbehoefte van de kinderen bepaald. Naar aanleiding
van de toetsresultaten van de kinderen wordt er in drie niveaus
gewerkt. Vanaf groep 6 wordt er ook veel aandacht besteed aan
werkwoordspelling. Andere domeinen van taal vanaf groep 4
zijn woordenschat, spreken en luisteren, taal verkennen en schrijven. Wij gebruiken ook de oefensoftware van “Taal-actief”.

Schrijven

In groep 3 beginnen wij al met het schrijven van losse letters
volgens het lopend schrift. Wij besteden veel aandacht aan een
goede pengreep. In de groepen 3 en 4 schrijven de kinderen met
potlood. Vanaf groep 5 schrijven we met een pen. In de groepen
3, 4 en 5 gebruiken wij de methode “Pennenstreken”.

Wereldoriëntatie

In de groepen 3 en 4 worden keuzes voor wereldverkennende
onderwerpen gemaakt aan de hand van methodes, projecten
en schooltelevisieseries zoals “Huisje, boompje, beestje”. In de
groepen 5 t/m 8 worden de onderwerpen aangeboden vanuit
de nieuwe methodes “Meander” voor aardrijkskunde, “Brandaan”
voor geschiedenis en “Naut” voor natuur en techniek. Wat betreft
dit laatste vak maken wij ook gebruik van de “Techniektorens”.
Bovendien leren de kinderen vanaf groep 5 een spreekbeurt
voorbereiden en een werkstuk te maken. Verder hebben wij minstens één keer per jaar een groot project door de hele school met
een afsluitende inloopavond voor alle belangstellenden.

Engels

Vanaf groep 1/2 gebruiken wij de methode “Groove Me”, een digitale lesmethode waarin popmuziek de basis vormt. Elke popsong
wordt gekoppeld aan een thema, relevante woorden en zinnen
uit het liedje worden eruit gehaald als lesstof.

Bewegingsonderwijs

De groep 1/2 maakt gebruik van ons eigen speellokaal in de
school, groep 3 doet dit ook tot aan de herfstvakantie. Daarna
gymmen zij met de groepen 4 t/m 8 in sporthal De Zien. We maken gebruik van de vernieuwde methode “Basislessen voor bewegingsonderwijs” van Wim van Gelder.

Creatieve vakken

We besteden niet alleen aandacht aan het uitbreiden van kennis
maar ook aan het uiten van gevoelens en het ontwikkelen van de
creativiteit. Aan dit laatste wordt vanuit meerdere invalshoeken
gewerkt: tekenen, handvaardigheid, creatief spel, muziek, dans,
drama, spreekbeurten en excursies.
Wat betreft kunstzinnige vorming wordt gebruik gemaakt van de
mogelijkheden die geboden worden om schoolvoorstellingen te
bezoeken en aan projecten deel te nemen.

Huiswerk

Vanaf groep 6 wordt huiswerk gegeven om de kinderen te leren omgaan met het maken van werkopdrachten thuis. Dit in
verband met de overgang naar het voortgezet onderwijs. Vanaf
groep 5 bereiden de kinderen thuis eens per jaar ook een boekbespreking en/of een spreekbeurt voor en oefenen zij thuis de
tafels. In de overige groepen kan naast huiswerk ook een taak
worden meegegeven, zoals een topografieopdracht of een verzamelopdracht bij een project.

Levelwerk

Leerlingen die bovengemiddeld presteren krijgen werk aangeboden uit de leskisten van “Levelwerk”. Het extra aanbod bestaat uit opdrachten uit de cognitieve vakken. Deze opdrachten
bieden extra uitdaging en verdiepen het inzicht. Het gebruik van
het Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid (DHH) reikt instrumenten aan om meer- en hoogbegaafdheid te signaleren. En
geeft handreikingen voor plannen van aanpak. Uiteraard worden
de ouders hierbij betrokken.

Computeronderwijs

De computers, iPads en Chromebooks worden in groep 1 t/m
8 ingezet ter ondersteuning van ontwikkelingsactiviteiten en
verwerking van de lesstof van alle vakken vanuit de methodes.
Tevens voor het zoeken van informatie op internet. Daarnaast is
software in gebruik op het gebied van remedial teaching, voornamelijk rekenen en taal.
We werken in alle groepen 1 t/m 8 met touchscreens. Dit zijn
de vervangers voor de digitale schoolborden die zijn aangesloten op de computer. Zo presenteren we de lessen interactief en
actueel. Het touchscreen kan ook worden gebruikt als gewoon
schoolbord, bijvoorbeeld voor het aanleren van schrijfletters.

Verkeer

In alle groepen wordt aandacht besteed aan een veilige deelname in het verkeer. Vanaf groep 5 gebruiken wij de verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland. Ieder jaar wordt in groep
7 het landelijk verkeersexamen afgenomen. Dit bestaat uit een
theoretisch deel (examenvragen) en een praktisch deel (een gecontroleerde route door Uitgeest). Voor het examen worden de
fietsen technisch gekeurd door de plaatselijke politie.

Levensbeschouwelijke vorming

Uiteraard neemt dit vormingsgebied een belangrijke plaats in op
onze school. Wij maken gebruik van de methode “Hemel en Aarde”. Dit is een kwartaaluitgave voor godsdienst/levensbeschouwing dat elk kwartaal een vernieuwd thema aanbiedt. We staan
stil bij Christelijke feestdagen en tradities.

Culturele/kunstzinnige vorming

“Toonbeeld” uit Castricum is een stichting die ieder jaar een
kunstmenu-aanbod doet aan alle basisscholen uit Castricum en
Uitgeest. Ieder jaar kiest het team uit dit aanbod een voorstelling
per groep en regelmatig ook een cultureel lespakket.
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Leerlingvolgsysteem

Om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen gebruiken wij
Cito-toetsen voor ons leerlingvolgsysteem. Kinderen van groep 2
t/m 8 worden 2x per schooljaar getoetst op het gebied van taalen leesontwikkeling en rekenvaardigheden.
Informatie die wij uit deze toetsen halen is of uw kind in de pas
loopt met het landelijke gemiddelde en ook of de individuele
ontwikkeling van uw kind voldoende groeit. Als school geeft het
ons feedback over onze prestatie t.o.v. het landelijk gemiddelde.
De analyse van de Cito-toetsresultaten vindt plaats door de leerkracht, intern begeleider en schoolleider.
Aan de hand hiervan stellen we de groepsplannen op.
De Cito-toetsen staan los van de op school gebruikte methodes
en de methode-gebonden toetsen.
Mede op basis van de resultaten van beide toetsgegevens krijgt
uw kind in februari en in juli een rapport.

Dyslexie

Op school is ter inzage een protocol aanwezig voor het omgaan
met kinderen met dyslexie. Bij ons op school worden leerlingen
met dyslexie of dyslectische kenmerken adequaat begeleid in samenspraak met de ouders, de leerkracht en de intern begeleider.
Dit schooljaar maken we in gr 2, 3 en 4 gebruik van de methode
“Bouw” om preventief aan de slag te gaan met leerlingen die mogelijk dyslectisch zijn. Van de ouders van de leerlingen die aan
Bouw meedoen wordt verwacht dat zij hier twee keer per week
thuis mee oefenen.

KWALITEIT
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Onze school werkt bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit van
ons onderwijs goed te kunnen beschrijven en (verder) te verbeteren maken wij gebruik van het “Draaiboek kwaliteitszorg op
Tabijnniveau”. Hiermee is een systeem van kwaliteitszorg opgezet dat aansluit bij de eisen die de overheid aan het onderwijs
stelt.

van uw kind in het ondersteuningsteam. Uw handtekening is
hiervoor noodzakelijk. Tevens wordt er dan een registratie aangemaakt, in “Topdossier”.
Het is van groot belang om bij alles wat wij doen goed in de gaten te houden dat het welbevinden van een kind intact blijft en
dat er veel succeservaringen worden opgedaan. Pas dan kan je
blijven leren!

Het schoolplan

Passend onderwijs

Het schoolplan is een van de documenten die voortkomen uit de
kwaliteitswet.
Naast de verplichte thema’s als het onderwijskundig beleid vanuit het strategisch beleidsplan van Tabijn, het personeelsbeleid
en het kwaliteitsbeleid is er ruimte voor specifieke keuzes van de
school. Het schoolplan ligt ter inzage op school.

De zorg voor onze leerlingen

Onze leerlingen hebben verschillende talenten en mogelijkheden en die willen we samen met de leerlingen optimaal ontplooien.
De één is handig, de ander slim, je bent creatief of sociaal vaardig.
Hoe verschillend ook, allemaal zijn we waardevol. Al die verschillen maken het onderwijs interessant, maar vragen ook om onze
zorg. Wij onderscheiden vier niveaus van zorg, te weten:
Niveau 1: De algemene zorg, hierbij staat de alledaagse hulpverlening in de groep centraal.
Niveau 2: De groepsleerkracht geeft hierbij extra, kortdurende
zorg aan een kind of groepje kinderen.
Niveau 3: Na een onderzoek of observatie, uitgevoerd door de
groepsleerkracht of intern begeleider, wordt speciale zorg aan
een leerling gegeven die wordt omschreven in een plan van aanpak.
Niveau 4: Als er onvoldoende hulp kan worden geboden op de
eerdere niveaus of het onderzoek roept vragen op die de school
niet kan beantwoorden, wordt op dit niveau hulp ingeroepen
van externe specialisten.
Op niveau 1 en 2 is er sprake van de reguliere zorg die ieder kind
van tijd tot tijd toekomt. Vanaf niveau 3 worden ouders op de
hoogte gesteld van de aanpak en is het laatste niveau van zorg
nodig dan wordt uw toestemming gevraagd voor bespreking

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat kinderen een zo passend
mogelijke plek in het onderwijs krijgen, ook kinderen die extra
hulp nodig hebben. Extra hulp kan er dan zijn omdat het leren
moeilijker gaat, of een kind mist juist uitdaging bij het leren, of
omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsprobleem.
Scholen hebben bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent
dat iedere school de taak krijgt om alle leerlingen een passende
onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning te
geven. Bij voorkeur in het basisonderwijs en pas als het niet anders kan in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.
Passend Onderwijs IJmond
Passend Onderwijs IJmond is het samenwerkingsverband van
alle basisscholen en alle speciale (basis)scholen in de regio
IJmond. Samen zoeken naar de beste oplossing; wat is de onderwijsbehoefte van de leerling, welke ondersteuning is er nodig, in welke vorm (arrangement) zou dat het beste kunnen? Het
samenwerkingsverband wil scholen begeleiden, zodat de school
de begeleiding die elk kind nodig heeft kan bieden. Het liefst zo
dichtbij huis als mogelijk, zodat kinderen met broertjes en zusjes
naar school kunnen in de buurt waar ze opgroeien. Alles is erop
gericht dat alle leerlingen zich zo soepel mogelijk en optimaal
kunnen ontwikkelen.
Passend onderwijs en ouders
Passend onderwijs kan dus niet zonder intensieve samenwerking, tussen school en samenwerkingsverband. En zeker de samenwerking tussen school en ouders. Ouders worden gezien als
pedagogische partners van de school. Ouders zijn immers de “natuurlijke partners” in de ontwikkeling van kinderen.

Passend onderwijs en arrangeren
Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de
school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken
en arrangeren. Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken
naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Om
goed te kunnen functioneren. De samenwerking en afstemming
met ouders en andere deskundigen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Het proces wordt beschreven in het “Topdossier”.
Op de website www.passendonderwijs.nl vindt u de laatste informatie over de landelijke ontwikkelingen.
Kijk op www.passendonderwijsijmond.nl voor informatie over
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond

Verlengen of versnellen?

Soms is het goed om een kind een jaar extra in een groep te laten
blijven. Dit gebeurt pas nadat goed is gekeken waarom dat nodig is. Om op school daarover een zorgvuldig besluit te kunnen
nemen volgen wij een nauwkeurig stappenplan en maken wij
gebruik van een checklist.
Op dezelfde manier bekijken wij ook of een kind een jaar kan
overslaan. De ouders, IB en directie worden bij de beslissing betrokken.

Afspraken met betrekking tot het afnemen van toetsen

Het afnemen en de verwerking van de groepsgewijs af te nemen
onderzoeken is de verantwoordelijkheid van de school. Indien
het, in het belang van het kind en in de visie van de schoolleiding
noodzakelijk is om een groepsonderzoek nogmaals af te nemen,
ligt de beslissing om dit te doen bij de schoolleiding.

DE OUDERS

Het is goed om duidelijk te zijn over wat ouders van de school kunnen verwachten. Omgekeerd geldt dat uiteraard ook. In onderstaand
overzicht zijn de afspraken omschreven. Hiernaar wordt op het inschrijfformulier verwezen.

Afspraken tussen de school en ouders/verzorgers

Het is goed om duidelijk te zijn wat ouders van de school kunnen verwachten. Uiteraard geldt dit omgekeerd ook. Hieronder worden de
afspraken omschreven.
Vrijburg

Ouders/verzorgers

De school draagt zorg voor goed onderwijs zoals beschreven in De ouders/verzorgers onderschrijven de inhoud en uitgangspunschoolplan en schoolgids.
ten van schoolgids en schoolplan.
De school heeft in de schoolgids een aantal protocollen opgeno- De ouders/verzorgers steunen de school bij de uitvoering van de
men en verwijst ernaar. Dit zijn o.a.
diverse protocollen zoals het pestprotocol.
• Anti-pestprotocol
• Aannamebeleid en schorsing en verwijdering van leerlingen
• Klachtenregeling
• Verzxuimregeling
De school informeert in ieder geval 2x per jaar de ouders over de De ouders/verzorgers tonen belangstelling in de vorderingen van
vorderingen en het welbevinden van hun kind.
hun kind door naar rapportavonden en de informatieavond te komen.
Eventuele leer- en gedragsproblemen worden zo spoedig moge- De ouders/verzorgers informeren de school als hun kind problelijk met de ouders/verzorgers besproken.
men heeft in de thuissituatie of op school.
Bij leer- en gedragsproblemen reageert de school alert. Het on- De ouders/verzorgers verlenen medewerking het kind op te nedersteuningsplan is hierbij uitgangspunt. De school informeert de men in een zorgtraject en eventueel de leerling te bespreken met
ouders over de te nemen stappen, het eventuele plan van aanpak beroepskrachten of hulpverleners buiten de school.
en evalueert dit op vastgestelde tijden.
De school zorgt ervoor dat de wettelijk verplichte lesuren worden De ouders/verzorgers maken afspraken met externe hulpverleners
gegeven.
en artsen in principe buiten schooltijd.
De school houdt zich aan de schooltijden zoals deze in de school- De ouders/verzorgers vragen voor hun kind tijdig bij de directie
gids genoemd staan. De kinderen krijgen verlof volgens de bepa- verlof aan en houden zich aan de leerplichtwet.
lingen van de leerplichtwet.
De ouders/verzorgers worden tijdig geïnformeerd over zaken die De ouders/verzorgers lezen de informatie en vragen indien nodig
de school en de leerlingen betreffen.
om een toelichting.
De school respecteert de cultuur en de geloofsovertuiging van de De ouders/verzorgers respecteren en ondersteunen de grondbeouders/verzorgers.
ginselen zoals beschreven in het schoolplan en de schoolgids.
De school spant zich ervoor in eventuele conflicten op te lossen. De ouders/verzorgers onderschrijven het belang van en werken
Samen met de ouders werkt de school aan een leefbare en veilige mee aan een veilig en leefbare school.
school.
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Centrale eindtoets en de verwijzing naar voortgezet onderwijs

Wat voor uw kind haalbaar is hangt niet alleen af van de leercapaciteiten maar in belangrijke mate ook van de interesse, de motivatie en
van de begeleiding die u uw kind thuis geeft. Naast rekenen en taal wordt op school ook gewerkt aan bijvoorbeeld sociale vorming, creatief werk, expressie en zelfstandigheid. Factoren die naast het leren van belang zijn voor de persoonlijke ontwikkeling en die zich niet in
CITO-resultaten, Centrale eindtoets of andere uitstroomcijfers laten vertalen.
De gemiddelde CITO score van onze school
Bij ons op school doen de kinderen mee aan de CITO eindtoets.
Gemiddelde score basisschool De Vrijburg CITO eindtoets 2018: 537

Het landelijk gemiddelde in 2018 was: 534,9

Gemiddelde score basisschool De Vrijburg CITO eindtoets 2017: 536,4

Het landelijk gemiddelde in 2017 was: 535,1

Gemiddelde score basisschool De Vrijburg CITO eindtoets 2016: 536,5

Het landelijk gemiddelde in 2016 was: 534,5

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs groep 8
Praktijk onderwijs

1 leerling

VMBO: Basis beroepsgericht

nvt

VMBO: Kader beroepsgericht

1 leerling

VMBO: Gemengd theoretisch

2 leerlingen

VMBO: Theoretische leerweg

3 leerlingen

HAVO

2 leerlingen

VWO

4 leerlingen

De specifieke voorbereiding
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•

incidenteel kan er, over welk thema dan ook, een extra informatieavond worden uitgeschreven
Er zijn ook zaken die beslist niet kunnen wachten. Dan wordt er
tussentijds maar na schooltijd een afspraak gemaakt. Dit geldt
zowel voor de leerkracht als de ouder. Soms doet een telefoontje
al wonderen! 313138.
Digitaal:
Wij werken met Social Schools: Dit platform biedt volledige
schoolcommunicatie welke u kunt volgen via uw computer, tablet en mobiele telefoon. Als uw kind bij ons op school zit kunt u
zich hiervoor aanmelden via de site.

In groep 8 wordt de nodige aandacht besteed aan de overgang
naar het voortgezet onderwijs. Op de informatieavond in groep
8 wordt u op de hoogte gebracht van de stappen die zullen worden gezet om voor uw kind tot een goede keuze te komen voor
een school voor voortgezet onderwijs. Aan het eind van groep 7
wordt de Cito-Entreetoets, afgenomen. Deze toets geeft een indicatie voor de school voor voortgezet onderwijs. Belangrijker is
dat deze toets ook duidelijk maakt wat in groep 8 extra aandacht
nodig heeft.

De schoolgids: Deze wordt in het begin van het schooljaar via
Social Schools verstrekt en op de site geplaatst en uitgereikt aan
ouders die op zoek zijn naar de juiste basisschool voor hun kind.
De gids geeft u informatie over de gang van zaken op school
en wordt jaarlijks aangepast. U vindt informatie over een groot
aantal zaken die te maken hebben met het onderwijs en de manier waarop dat wordt gegeven. Te lezen is welke activiteiten de
school onderneemt en welke resultaten worden gehaald. Op die
manier krijgt u een goede indruk van de school.

Informatie voor ouders

De “Weetjes”: een nieuwsbulletin met alle wetenswaardigheden
betreffende de schoolorganisatie. Elke veertien dagen op woensdag wordt deze via Social Schools verzonden en gepubliceerd.
De “Weetjes” zijn ook te vinden op de website van de school. Overige brieven/berichten ontvangt u via Social Schools, ons oudercommunicatieportaal.

Ouders en leerkrachten hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid maar ook een gezamenlijk doel, namelijk het bevorderen
van het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen.
Goed contact tussen ouders en school is daarom belangrijk. Wij
proberen dit als school te bereiken door met ouders te overleggen, door informatie te verstrekken, zowel mondeling als schriftelijk, en door de ouders actief bij de school te betrekken. Hieronder vindt u een opsomming hoe wij dit doen.
Mondeling:
Bijeenkomsten
Gedurende dit schooljaar worden de onderstaande bijeenkomsten georganiseerd:
•
een persoonlijk kennismakingsgesprek aan het begin van
het schooljaar, waarin de leerkracht met de ouders in gesprek gaat en u vragen kunt stellen.
•
de informatieavond, waar u wordt geïnformeerd over de
methodes, de afspraken en de werkwijze van de betreffende
groep. Ook deze avond is in het begin van het schooljaar.
•
drie keer per jaar een contactmoment waar, door ouder(s),
de leerling en leerkracht, gesproken kan worden over het
welbevinden en de ontwikkeling van het kind. Het uitgangspunt is dat wij met elke ouder en hun kind(-eren) minstens
één keer per schooljaar een gesprek hebben.
•
de contactmomenten voor het schooljaar 2018-2019 zijn in
november 2018, februari 2019 en juli 2019.
•
een algemene ouderavond, georganiseerd door de oudervereniging in oktober 2018.
•
tentoonstellingen n.a.v. thema’s waar de leerlingen aan werken worden één keer per jaar door school georganiseerd.
•
één keer per schooljaar organiseert een klas een voorstelling waarbij de ouders en grootouders worden uitgenodigd.

Social Schools wordt tevens gebruikt om u te informeren middels foto’s en berichten van de groep van uw kind(eren).
De website geeft korte informatie over De Vrijburg en is voornamelijk bedoeld voor ouders die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind.
Facebook is in verband met de privacy verwijderd.

Het rapport

Met het rapport proberen wij een zo goed mogelijk beeld te geven van de ontwikkeling en interesses van de leerlingen. Kortom:
hoe het met uw kind op school gaat. Wij lopen altijd aan tegen
de wens een rapport te maken dat de feitelijke ontwikkeling laat
zien en toch recht doet aan de inzet van uw kind. Wij menen
hierin met dit rapport te zijn geslaagd. Het rapport wordt twee
keer per jaar verstrekt. De rapporten worden uitgereikt in februari 2019 (rapport 1) en in juli 2019 (rapport 2). De leerlingen uit
groep 1 krijgen het eerste rapport als zij minimaal een half jaar op
school zijn. Sinds januari 2018 zijn de rapporten digitaal en gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem. Zij worden wel op papier
in de rapportmap uitgereikt.

De medezeggenschapsraad

Op de basisschool is de Wet Medezeggenschap van kracht. Dat
betekent dat er op iedere basisschool een medezeggenschapsraad (MR) moet functioneren waarin zowel ouders als teamleden
zitting hebben. Wat er op schoolniveau speelt wordt voorgelegd
aan de medezeggenschapsraad. Er is wettelijk bepaald bij welke
besluiten de MR advies- of instemmingsbevoegdheid heeft. De
directeur overlegt namens het bevoegd gezag met de MR van
de school.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Tabijn bestaat uit 14 leden, zeven personeelsleden en zeven ouders. Deze
leden worden vanuit en door de betreffende geledingen gekozen en hebben zitting voor een periode van drie jaar. De positie
van de GMR is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen.
De taak van de GMR is het om het beleid te beoordelen dat voor
alle of een meerderheid van de Tabijnscholen geldt. Taken en bevoegdheden zijn vastgesteld in een door het bestuur opgesteld
reglement. Statuut en reglement zijn te lezen op https://www.
tabijn.nl/organisatie/medezeggenschap/

Contact met het bestuur

De directeur van de school treedt op namens het bestuur van
Tabijn. Wanneer een ouder of een personeelslid contact op wil
nemen met het bestuur zal dit altijd gaan via de directeur van
de school.

De oudervereniging

De oudervereniging (OV) vertegenwoordigt alle ouders. Als uw
kind staat ingeschreven op onze school bent u automatisch lid.
Naast de ondersteuning van het team bij allerlei activiteiten informeert en adviseert de OV ook de MR. Samen weten zij wat er
leeft bij de ouders. De OV en het team willen de ouders zoveel
mogelijk bij de school betrekken. Zij doen dan ook regelmatig
een beroep op u. Denk maar aan: de feestgroep, schoolreisgroep,
overblijfgroep, sponsor- en verkeersgroep.
Daarnaast wordt nog gezorgd voor inzameling van oud papier,
batterijen en kleding. Ook zijn er ouders in de school actief bij
het knutselen, excursies, als klassenouder, bij de luizenbrigade
en op andere manieren.
Mocht u belangstelling hebben om zich in te zetten voor school,
neemt u dan contact op met de directie of met een lid van de OV.
De OV vergadert circa 6 keer per jaar. Ouders zijn vrij deze vergaderingen bij te wonen.

De steunstichting

Gelden die niet direct het onderwijs betreffen maar wel van belang zijn voor onze school, worden beheerd door een steunstichting. In deze stichting zitten vertegenwoordigers van het personeel en de ouders.
De steunstichting int een bijdrage die vrijwillig is en de vroegere
ouderbijdrage vervangt. De stichting bepaalt jaarlijks de hoogte
van deze bijdrage. Vorig schooljaar is de hoogte vastgesteld op
44 euro. Dit bedrag wordt gesplitst in € 22,- voor het schoolreisje en € 22,- voor de andere activiteiten. Als de bijdrage voor
het schoolreisje niet is voldaan blijft uw kind die dag op school.

Tijdens de jaarvergadering van de ouderraad wordt verantwoording afgelegd van de besteding. Heeft u problemen met het in
één keer voldoen van de bijdrage aan de steunstichting, dan bestaat de mogelijkheid om dat in termijnen te doen. In dat geval
kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Vertrouwensinspecteur

Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kunt u 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 kan nemen. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is te bereiken via 0900-1113111

Klachtenregeling en klachtencommissie

Niet elk probleem dat zich op school voor doet is ook een klacht.
Voor een probleem dat niet op school opgelost kan worden bestaat een klachtenregeling. De klachtenregeling ligt op school
ter inzage en staat ook op de website van Tabijn. De regeling
geeft aan dat met een klacht contact opgenomen kan worden
met de contactpersoon van onze school. Dit is de interne begeleider. Naam en telefoonnummer zijn op de site te vinden. Deze
contactpersoon zal de klager verwijzen naar de vertrouwenspersonen van Tabijn, dhr. Freek Walther. Hij kijkt of hij zelf iets kan
doen aan de klacht. Als dat niet kan helpt hij de klager de klacht
neer te leggen bij de klachtencommissie.
Voor het behandelen van de klachten is Tabijn aangesloten bij
een onafhankelijke klachtencommissie. In de klachtenregeling
staat beschreven hoe en binnen welke termijn een klacht kan
worden ingediend bij de klachtencommissie.
Als er mogelijk sprake is van problemen op het gebied van seksuele intimidatie kunt u ook terecht bij de contactpersoon van
de school.
Het adres van de Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs is: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag (T 070-3861697).

Informatievoorziening

Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school
over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt bij ons op
school. Er zijn echter wel verschillen die door wetgeving worden
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bepaald. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de
andere en een enkeling heeft helemaal geen recht op informatie.
Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de
ouders verkeren.
Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die
het gezag over hun kinderen hebben, is de situatie gemakkelijk.
Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind.
Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen
en die beiden het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben
allebei recht op alle informatie over hun kind. Beide ouders dienen dan wel hun verschillende adressen kenbaar te maken aan
de directeur van de school.
Voor een ouderavond krijgen beide ouders een uitnodiging voor
een gezamenlijk gesprek. Als de ouders dit anders willen, kunnen
zij contact opnemen met de directeur.
Overigens wordt geen informatie gegeven die de ene ouder mogelijk kan gebruiken om voordeel ten koste van de andere ouder
te behalen.

9

Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben een
beperkt recht op informatie. Deze ouders zullen daar wel zelf om
moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te
geven aan deze ouders. Als het gaat om de vader moet deze bovendien het kind hebben erkend. Anders heeft hij geen recht op
informatie, ook niet als hij erom vraagt.
Informatie die verstrekt wordt beperkt zich tot informatie over
schoolvorderingen en evt. sociaal pedagogische ontwikkelingen
op school. En als het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben deze ouders geen recht op
informatie. Dit kan het geval zijn indien een rechter of een psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een
ouder het kind zal schaden. Hiervan moet het schriftelijk bewijs
aan de directie worden overlegd. Dit wordt aan het dossier van
de leerling toegevoegd.
Aan de niet met gezag belaste ouder wordt alleen informatie verstrekt die ook aan de ouder met gezag wordt gegeven.
Voogden hebben hetzelfde recht op informatie als ouders met
gezag. Grootouders daarentegen hebben geen wettelijk recht op
informatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Eind mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene verordening Gegevensbescherming. De
wet kent twee niveaus van verantwoordelijkheid waar het gaat
om privacy:
1. Eigen verantwoordelijkheid: Het plaatsen van informatie op
social media gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Van ouders
wordt verwacht dat zij hier zorgvuldig mee omgaan. Onze leerlingen brengen we met behulp van een doorgaande leerlijn van
gr. 1 t/m 8 de vaardigheden en kennis bij die nodig zijn voor een
verantwoord gebruik van internet en social media.
2. Verantwoordelijkheid Tabijn: Onze verantwoordelijkheid beslaat met name het verzamelen van gegevens en de veilige opslag hiervan, gebruik van beeldmateriaal met toestemming en
internet- en social media-gebruik.
Tabijn streeft naar een geleidelijke maar doordachte invoering
van de nieuwe privacywet. We werken aan continue bewustwording van informatiebewaking en privacybescherming. Op de
website van Tabijn www.tabijn.nl vindt u verdere informatie over
de AVG met daarbij relevante links. De informatie wordt doorlopend geactualiseerd.

OM TE WETEN VAN A T/M Z
Aannamebeleid

Het aannamebeleid van De Vrijburg is dat in principe elk kind
welkom is. Bij de aanname van leerlingen staat de keus van de
ouders voor de school voorop. Ouders kiezen voor het onderwijskundig concept van de school. Met ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de ouder zich te houden aan de schoolafspraken en het schoolbeleid t.a.v. gedrag, onderzoek binnen
begeleiding en eventuele verwijzing.
Toch kunnen er speciale omstandigheden zijn die ertoe leiden
dat een kind niet bij ons geplaatst kan worden. Dit kan het geval
zijn wanneer er in een groep teveel kinderen zitten die specifieke
zorg nodig hebben.

Aanmelding

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kunt u een afspraak
maken op dinsdag, woensdag of donderdag met Anneke van
Overmeeren, de directeur. Zij zal u informeren over het profiel
van De Vrijburg, de gang van zaken op school en zij zal u de
school laten zien. U kunt uw kind opgeven door het invullen van
een inschrijfformulier dat u ontvangt bij het kennismakingsgesprek.
Nadat u dit formulier heeft ingeleverd ontvangt u een bevestiging van inschrijving. In de maand voordat uw kind vier jaar
wordt neemt de leerkracht contact met u op om een viertal wenochtenden af te spreken.
Als uw kind op school is wordt er een afspraak gemaakt om samen met de leerkracht het intake formulier in te vullen.

Belangrijke rekeningnummers

• De Vrijburg: bankrekeningnummer NL11RABO01.66.22.02.21
• Steunstichting De Vrijburg (ouderbijdrage):
bankrekeningnummer NL63INGB00.06.72.90.37

Bijzondere taken binnen de school

De intern begeleider
De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg op onze
school. Mariëlle Renckens is de intern begeleider op onze school.
Zij werkt op dinsdag en donderdag.
De interne contactpersoon
De interne persoon is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en
teamleden als de sociale veiligheid in het geding is.
Mieke Schaaper is de interne contactpersoon.
De Veiligheidscoördinator
De veiligheidscoördinator bewaakt de sociale veiligheid van leerlingen en leerkrachten. Bij ons is dat Monique Heijnis.
De ict-coördinator
Deze houdt zich bezig met het verder ontwikkelen van de informatie- en communicatietechnologie op school. Bert Nootebos is
onze ICT-coördinator.
De rekencoördinator
Deze houdt zich bezig met de rekenontwikkeling van de leerlingen. Nieuwe ontwikkelingen op rekengebied introduceert zij bij
de collega’s. Ingrid Drukker is onze rekencoördinator.
De leescoördinator
Mieke Schaaper houdt zich bezig met de leesbevordering van
de leerlingen. De relatie wordt gelegd tussen begrijpend lezen,
voortgezet technisch lezen en presentaties.
De coördinator Engels
Op onze school is dat Nienke Jonker. Wij maken gebruik van de
interactieve methode Groove Me.

De aandachtsfunctionaris
De aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor de uitvoering
van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
De arbocoördinator
Onze arbocoördinator draagt zorg voor de veiligheid in en rondom de school. Nienke Jonker is bij ons de arbocoördinator.
De stagecoördinator
Deze inventariseert de stageplekken en wijst die in overleg met
directie en team toe aan de betreffende leerkrachten. Zij houdt
contact met Tabijn over de afspraken rondom het stagebeleid. Bij
het opstellen van deze gids was de vacature voor deze taak nog
niet vervuld.
De bedrijfshulpverlener
Vijf collega’s zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Zij verlenen
hulp bij persoonlijk letsel en coördineren tijdens een noodsituatie. Onze BHV-ers zijn Mieke Schaaper, Bert Nootebos, Monique
Heijnis en Henriëtte van der Veldt.
Conciërge en administratief medewerker
Sylvia Zonneveld verleent ondersteuning op verschillende terreinen. Leerlingadministratie, kopieerwerk, computerles, huishoudelijke taken, enz.

BSO zie Voor- en na schoolse opvang
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

U en wij kunnen contact opnemen met CJG betreffende zorg
rondom begeleiding, ondersteuning of hulpverlening.
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.cjgijmond.nl of
telefonisch  088-9958355

Eten, drinken en traktaties

Rond de pauze wordt er iets gegeten en gedronken. Geef uw een
gezond tussendoortje en water mee.
Voor de lunch en de traktaties adviseren wij eveneens een gezonde voeding.
Traktaties graag afstemmen met de leerkracht (i.v.m. allergieën
van leerlingen). Iedere jarige ontvangt een mooie plaat met de
handtekeningen van alle leerkrachten.

Flexpool en vervanging

Iedereen kan weleens ziek zijn of om andere belangrijke redenen moeten verzuimen. Om zoveel mogelijk te beperken dat
lesactiviteiten uitvallen werkt bij Tabijn een aantal leerkrachten
in de zogenaamde flexpool. Zoals de naam al zegt kunnen deze
leerkrachten snel en flexibel, en uiteraard altijd in goed overleg,
ingezet worden waar dit nodig is. Zie verder: Inval stappenplan.

Gebruik foto’s en videobeelden

Incidenteel worden er voor de coaching van leerkrachten of stagiaires video-opnamen gemaakt in de klas. Deze beelden worden alleen intern gebruikt en na afloop gewist. Als dit plaats vindt
wordt u hierover van te voren geïnformeerd en kunt u aangeven
of u hiervoor wel of geen toestemming geeft.

Gedragscode

Samen met leerlingen en ouders zorgt Tabijn voor een veilige
school. Om dit te bereiken is een gedragscode opgesteld. Deze
code bevat afspraken waardoor we op een prettige manier met
elkaar omgaan. De uitgangspunten zijn hierbij respect, veiligheid, ontwikkeling en verantwoordelijkheid.
U vindt de gedragscode op de website van onze school.

Gevonden voorwerpen

Deze worden verzameld in de bak in de hal bij de hoofdingang.
Voor elke vakantie wordt weggedaan wat niet is opgehaald.

Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland

Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school is een team van een jeugdarts,
jeugdverpleegkundige en assistente verbonden.
Contactmomenten
5 jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment aangeboden. U ontvangt hierover vooraf meer informatie.
Advies en consultatie
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school
uitgenodigd worden bij een overleg met ouder en school om
zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school
anoniem ( zonder een naam te noemen ) een kind bespreken om
advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de
juiste hulp of begeleiding te bieden. De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim.
Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben,
worden doorgegeven aan de jeugdgezondheidszorg zodat zij
het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.
In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek
bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/
jeugdverpleegkundige school hierover informeren.
Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.
Contact
Hebt u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding,
gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen.
De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur
bereikbaar via 023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl.
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen
wij u naar de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/
jeugd

Gymschoenen kleuters

Geeft u uw kind gym- of turnschoentjes mee voorzien van klittenband of elastiek, dus zonder veters. Een stevige zool is aan te
bevelen. I.v.m. gevaar voor uitglijden zijn balletschoentjes ongeschikt.

Hoofdluiscontrole

Hoofdluis komt op basisscholen weer met regelmaat voor. Om
dit zoveel mogelijk te voorkomen zijn er op onze school ouders
die de kinderen op de woensdag na elke vakantie op hoofdluis
controleren. In overleg met de groepsleerkracht worden er momenten afgesproken voor eventuele na-controles. Met de ouders
en andere betrokkenen zijn afspraken gemaakt die de privacy
van de kinderen waarborgen, maar het toch mogelijk maken om
actie te ondernemen als hoofdluis wordt geconstateerd. Dankzij
de controles slagen wij er in paal en perk te stellen aan het verschijnsel hoofdluis.
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Hoe voorkom je hoofdluis(uitbreiding)?
Door elke week te controleren, geen kleding uit te wisselen en
alert te zijn op krabben werkt u thuis mee aan het voorkomen
van hoofdluis .
Indien hoofdluis bij uw kind op school wordt geconstateerd,
wordt u verzocht uw kind op te halen en te behandelen. Na de
behandeling kan uw kind weer naar school.
Zie voor meer informatie:www.huidinfo.nl/hoofdluis.html

Hulpverlening onder schooltijd

Directeuren van Tabijnscholen krijgen steeds vaker het verzoek
van ouders om externe partijen de gelegenheid te geven om hun
kind onder schooltijd hulp te bieden. Dit geldt zowel voor diagnostisering als voor remediëren.
De Tabijnscholen gaan er vanuit dat wanneer er hulp of onderzoek door een externe partij t.b.v. een leerling noodzakelijk is, er
vooraf overleg is tussen ouders en school.
We hanteren de volgende afspraken:
1. Als ouders onder schooltijd een extern bureau of deskundige
willen inzetten voor hun kind, werkt de school daaraan mee als
het onderzoek wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er
wordt rekening gehouden met de nodige reistijd. Afspraken worden vastgelegd in een brief en door ouders en directeur ondertekend. Adviezen die daaruit voortkomen zal de school opvolgen,
als dat redelijkerwijs kan.
2. Ouders die buiten de schooltijden hun kind willen laten onderzoeken door een deskundige of een bureau zijn daarin vrij.
De school is niet verplicht om adviezen uit het onderzoek op te
volgen. Contact over het gedane onderzoek vindt altijd plaats via
de ouders en niet rechtstreeks met de externe partij.
Indien gewenst kan de schoolarts worden ingeschakeld voor advies.
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* De term “hulpverlening” wordt gebruikt in de brede zin van het woord.
Hieronder wordt verstaan onderzoek, behandeling, ondersteuning, therapie.

Inspectie

Op basis van school- en een zogenaamd bureauonderzoek volgt
de inspectie de school. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van
resultaten, diverse documenten en een bespreking met het bestuur van de school.
Vragen over onderwijs?  0800 - 8051
e-mail: info@owinsp.nl of de website: www.onderwijsinspectie.nl

Inval stappenplan

Invaller nodig? Onze school maakt achtereenvolgens gebruik van
de volgende mogelijkheden:
•
er wordt een invaller uit de flexpool van de stichting Tabijn
benaderd
Als dit niet mogelijk is:
•
aan een parttime collega wordt gevraagd of deze mogelijk
één of meer dagen extra wil werken
•
er wordt een bij ons bekende ouder met onderwijsbevoegdheid gevraagd
•
de leerkracht met lesvrije tijd wordt benaderd (bijv. IB-er)
Als dit alles niet tot de mogelijkheden behoort worden de kinderen van de betreffende groep verdeeld over de andere groepen. Dit kan alleen als het redelijkerwijs mogelijk is, rekening
houdend met de groep en de draagkracht van de leerkrachten.
Uitgangspunt in het bovenstaande is dat het naar huis sturen
van kinderen slechts zal gebeuren in een uiterste noodsituatie
en in overleg met de sector personeel van Tabijn. De betreffende
groep wordt in ieder geval de eerste vijf dagdelen opgevangen.

Kledinginzameling

Twee keer per jaar vindt een inzameling plaats van oude nog
bruikbare kleding. In samenwerking met de organisatie ReShare
wordt kleding opgehaald. U ontvangt hierover informatie via “De
Weetjes.”

Leerplicht (wettelijke regeling)

In de Leerplichtwet staat dat leerplichtige kinderen (5 t/m 17
jaar) de school moeten bezoeken. Verzuim is alleen toegestaan
met een geldige reden zoals ziekte van het kind of doktersbezoek. In een aantal bijzondere gevallen is extra verlof mogelijk.
Hieronder een overzicht.
Verlof voor religieuze feestdagen
Wanneer een kind “plichten moet vervullen die voortvloeien uit
religie of levensovertuiging” kan hiervoor verlof worden verleend
onder de volgende voorwaarden:
•
per religieuze feestdag kan in principe 1 vrije dag worden
verstrekt door de directeur van de school.
•
een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest
in het thuisland te vieren kan door de directeur niet worden
gehonoreerd; vrije dagen worden alleen verstrekt voor de
religieuze feestdag zelf, de rest zou extra vakantie zijn.
•
de afwezigheid van een kind/jongere vanwege een religieuze feestdag wordt ten minste twee dagen van tevoren
door één van de ouders schriftelijk aan de directeur van de
school gemeld.

Verlof voor extra vakantie

Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind gedurende
geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de “specifieke aard van het beroep” van één van
de ouders (uit jurisprudentie is gebleken dat er vanuit gegaan
wordt dat de ouder het merendeel van zijn inkomsten slechts in
de zomervakantie kan verdienen). In dat geval kan bij de directeur van de school verlof worden aangevraagd voor extra vakantie. De directeur kan in deze gevallen één maal per jaar voor ten
hoogste tien schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan
om de enige gezinsvakantie in dat jaar.
Voor vliegend personeel van luchtvaartmaatschappijen geldt dat
zij moeten kunnen aantonen een afwijzing te hebben gekregen
op een aantal binnen de schoolvakantie(s) vallende aanvragen
voor vakantie. Alleen dan mag de school verlof voor maximaal
tien schooldagen toestaan.
NB: alleen een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor
het verlenen van verlof voor extra vakantie. Er mag geen verlof
worden verleend op grond van organisatorische problemen bij
de werkgever. Het moet gaan om “onoverkomelijke bedrijfseconomische bezwaren”.
Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:
•
de verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken
van het schooljaar
•
de aanvraag voor extra verlof moet ten minste acht weken van tevoren worden ingediend bij de directeur van de
school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode

•

de verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een periode van meer dan tien schooldagen
mag wettelijk gezien geen toestemming worden verleend.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden
Bij gewichtige omstandigheden gaat het volgens de wet om
“buiten de wil van ouders en kind gelegen situaties”. Voor deze
omstandigheden kan verlof worden aangevraagd. Te denken valt
aan:
•
verhuizing van het gezin
•
bijwonen van een huwelijk van bloed-of aanverwanten tot
en met de 3e graad
•
ernstige ziekte van bloed-of aanverwanten tot en met de 4e
graad
•
overlijden en begrafenis van bloed-of aanverwanten
Bij de bolletjes 2 t/m 4 geldt dat wordt geadviseerd hiervoor buiten Nederland maar binnen Europa maximaal 5 dagen toe te kennen, buiten Europa maximaal 10 dagen, indien dit aantoonbaar
noodzakelijk is voor de reis en het verblijf.
Onder gewichtige omstandigheden vallen niet:
•
familiebezoek in het buitenland
•
vakantie in een goedkope periode of in verband met een
speciale aanbieding, het winnen van een prijs of het anderszins aanbieden van een vakantie door derden
•
vakantie onder schooltijd vanwege gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
•
eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie vanwege de
verkeersdrukte
Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:
•
de aanvraag voor extra verlof moet, indien mogelijk, ten
minste acht weken van tevoren, maar in ieder geval zo
spoedig mogelijk, worden ingediend bij de directeur van de
school. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode.
•
de directeur van de school beslist over aanvragen voor een
verlofperiode tot en met tien schooldagen. Voor een periode van meer dan tien schooldagen moet een aanvraag voor
extra verlof worden ingediend bij de leerplichtambtenaar.
Procedure
Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege
gewichtige omstandigheden kan bij de directeur van de school
een aanvraagformulier gehaald worden. Dit formulier moet door
de ouder(s), geheel en naar waarheid ingevuld, ingediend worden compleet met relevante aanvullende stukken.
Wanneer een aanvraag voor verlof wordt afgewezen en ouders
zijn het met deze beslissing niet eens, dan kunnen zij hiertegen
bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift op te stellen dat
wordt ingediend bij de persoon die het besluit genomen heeft.
Hierin moeten minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen:
•
naam en adres van de belanghebbende
•
datum
•
omschrijving van het genomen besluit
•
argumenten die aangeven waarom ouders het niet eens zijn
met het besluit
•
handtekening van de belanghebbende
Gelijktijdig met het bezwaar kan een aanvraag voor een voorlopige voorziening worden ingediend. Dat kunt u doen bij de
rechtbank.
Geen toestemming, toch weg en overig verzuim
Wanneer een ouder geen toestemming heeft voor extra verlof
voor zijn/haar kinderen en de kinderen toch van school houdt,
dan is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de
leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtamb-

tenaar zal de ouder(s) in dat geval oproepen en kan ertoe besluiten proces-verbaal op te maken.
Naast dit “luxe-verzuim” geld ook voor andere afwezig een meldingsplichyt als:
•
het verzuim/afwezigheid meer is dan 16 uur/5 dagdelen in
een periode van 4 aaneengesloten lesweken
•
langdurig relatief verzuim, betreft 90% van de tijd afwezig in
4 aaneengesloten lesweken

Leerlingenraad

Wij luisteren graag naar de mening en suggesties van onze leerlingen. Om samen in gesprek te blijven organiseren wij zes keer
per jaar een leerlingenraad, waarbij leerlingen uit de groepen
5, 6, 7, en 8 vertegenwoordigd zijn. Iedere bijeenkomst wordt
vergaderd aan de hand van een agenda en na afloop wordt een
verslag gemaakt. Voorstellen worden vermeld in de nieuwsbrief
(Weetjes). Bij de ingangen zijn ideeën-bussen geplaatst voor suggesties van leerlingen.

Lio-er en stagiaires

Als school hebben wij een inspanningsverplichting om nieuwe
leerkrachten op te leiden. Daarom biedt in principe elke leerkracht op onze school studenten van de pedagogische academie basisonderwijs (PABO) en studenten van SPW (sociaal pedagogisch werk) een kans om stage te lopen. Een lio-er is een
leerkracht in opleiding en bezig met het laatste stage jaar. Hij/zij
moet de kans krijgen om zelfstandig een groep draaien en feedback te ontvangen van de vaste leerkracht van de groep.

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Scholen worden steeds vaker geconfronteerd met leerlingen die
klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of insectenbeten. Ook verzoeken ouders vaak de schoolleiding om
hun kinderen door een arts voorgeschreven medicijnen toe te
dienen. Leerkrachten en schoolleiding begeven zich dan op een
terrein waarvoor ze niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de
gezondheid van kinderen is het van groot belang dat in dergelijke situaties zorgvuldig gehandeld wordt. Om misverstanden
en onbedoelde schadesituaties te voorkomen volgen de Tabijnscholen het protocol ‘Medicijnverstrekking en medisch handelen’. U kunt het protocol bij de directie inzien.

Onderwijskundig rapport

Als een kind de school verlaat krijgt het een onderwijskundig
rapport mee. Het rapport is bestemd voor de school voor voortgezet onderwijs waar het kind naar toe gaat, of, in geval van verhuizing, voor de nieuwe basisschool.

Onderwijstijd

Leerlingen dienen in 8 schooljaren een totaal van 7520 lesuren te
hebben. Gemiddeld is dat 940 uur per schooljaar.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 maken dit schooljaar
919,25 uur.
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De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 maken dit schooljaar 984
uur. Gemiddeld is dat 951 uur en dat is ruim voldoende. De school
houdt een overzicht bij zodat er aangetoond kan worden dat
elke groep 8 door de jaren heen voldoende uren heeft gemaakt.

Herin kunnen kinderen om hulp vragen bij problemen. De intern
begeleider leegt wekelijks de bus en onderneemt, indien nodig,
actie.

Omgeving en verkeer

Per 1 augustus 2016 is onze school als gevolg van een aanpassing
van de onderwijswetten verplicht zorg te dragen voor een veilige
school. In de praktijk betekent dit dat wij een inspanningsverplichting hebben om een actief veiligheidsbeleid te voeren. Dit
beleid vormt een samenhangend geheel aan maatregelen gericht op preventie en afhandelen van incidenten en is verankerd
in de dagelijkse praktijk. Regelmatig monitoren we de effecten
van het veiligheidsbeleid. Geheel volgens de wet hebben wij een
anti-pestcoördinator die het beleid tegen pesten coördineert en
als aanspreekpersoon fungeert. Op onze school is dit Mariëlle
Renckens.

De omgeving van de school is dankzij inmiddels genomen maatregelen, (drempel, 30 kilometerzone en een stopverbod voor de
school) kindvriendelijk te noemen.
Kindvriendelijk blijft de schoolomgeving als wij, volwassenen,
ons ook kindvriendelijk opstellen in het verkeer. We stimuleren
kinderen en ouders zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar
school te komen. Zo leren kinderen immers hun weg te vinden
in het verkeer. Een aantal malen per jaar controleert de wijkagent
de verkeerssituatie.

Oud papier

Uw oud papier kunt u nog altijd bij school inleveren. Elke dag
staat de blauwe container buiten bij de hoofdingang. Op dinsdag
staan beide containers buiten.

Overal een naam op

‘s Morgens mag uw kind drinken en/of fruit meenemen naar
school. Wilt u de drinkbekers voorzien van de naam van uw kind?
Dit voorkomt veel misverstanden. Als de kinderen bij regenachtig weer met laarzen en regenjacks naar school komen, ook hier
graag een naam op aanbrengen.

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal “Peuterpret” van Kidsbest maakt gebruik van een
lokaal in ons gebouw. Onze school werkt hiermee samen.

Pestbeleid
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Bij de zorg voor de leerlingen hoort ook dat alle kinderen zich
veilig kunnen voelen op school. Dat betekent dat wij eisen stellen aan de sociale omgang met elkaar, en dat pesten daar niet
bij hoort.
Daarom hangt in elke klas een overzicht waarop de door de leerlingen zelf aangedragen omgangsregels geformuleerd staan.
De leerkracht én de kinderen streven ernaar dat deze regels nageleefd worden. Ontdekt de leerkracht dat er onverhoopt toch
sprake is van pestgedrag binnen de groep, dan worden de ouders van de betrokkenen daarvan op de hoogte gesteld. Omdat
pesten zich vaak buiten het zicht van de leerkracht afspeelt, verzoeken wij u aan ons door te geven als u signalen van uw kind
opvangt. Onze school beschikt over een pestprotocol. Dit protocol vindt u op onze website. In de gang hangt een “Help Mij-bus”.

Wet sociale veiligheid op school

Preventie kindermishandeling en huiselijk geweld

Alle intern begeleiders hebben een training gehad om signalen
van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen. Zij
weten welke mogelijke vervolgstappen gezet kunnen worden
om geweld tegen kinderen te voorkomen en aan te pakken.
De teamleden zijn hierover door de intern begeleider geïnformeerd. Onze school maakt gebruik van een protocol. Het protocol en het stappenplan dat de school hanteert vindt u op https://
www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Meldcode-Huiselijk-Geweld-en-Kindermishandeling-in-het-primair-onderwijs.html
Het stappenplan en het protocol liggen ook ter inzage op school.
Onderdeel van het stappenplan is melding in de “Verwijsindex”.
Dit is een digitaal, afgeschermd platform waarin alleen professionals op in kunnen loggen. Indien naar aanleiding van deze
melding contact met andere partijen wordt opgenomen, wordt
u hiervan op de hoogte gesteld.

Schoolreisje en kamp

Ieder jaar gaan we met de kinderen op schoolreis. Samen met
ouders uit de organisatiewerkgroep bereiden we de schoolreisjes
voor. Jaarlijks kunnen de activiteiten en bestemmingen worden
afgewisseld. De kosten worden betaald door de steunstichting.
Het schoolreisje vindt dit jaar plaats op donderdag 20 september
2018.
Aan het eind van het schooljaar heeft de bovenbouw een kamp.
Voor dit kamp is het afgelopen jaar een eigen bijdrage gevraagd
van circa € 70,-

Schooltijden

De schooltijden voor de groepen 1, 2, 3 en 4 zijn:
maandag, dinsdag en donderdag
08.30 – 14.30 uur
woensdag en vrijdag 		
08.30 – 12.15 uur
De schooltijden voor de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn:
maan-, dins-, donder- en vrijdag
08.30 - 14.30 uur
woensdag
			
08.30 – 12.15 uur
De leerlingen eten met hun eigen leerkracht en hebben voor of
na de gezonde lunch ook een buitenspeelactiviteit.

Schoonmaak

Naast de werkzaamheden van het schoonmaakbedrijf (ongeveer
2½ uur per dag) doen we een beroep op ouders en leerkrachten
om vooral de materialen, één keer per jaar, extra goed schoon te
maken.

Schorsing en verwijdering

Slechts in uiterste gevallen zal een school overgaan tot schorsing
of verwijdering van een leerling. Dit kan het geval zijn bij ernstig
wangedrag van een leerling en/of ouders en bij een onherstelbaar verstoorde relatie tussen school en leerling en/of ouders.
Schorsing is slechts mogelijk voor een beperkte periode. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld

nadat er overleg heeft plaatsgevonden met de leerling, de ouders, de groepsleerkracht en het bestuur
Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die uiterst
zorgvuldig wordt genomen volgens een wettelijk vastgelegde
procedure. Tabijn heeft hiervoor een protocol opgesteld. De onderwijsinspectie houdt toezicht op naleving van de procedure.

Sponsoring

Tabijn heeft geen eigen beleid op het gebied van sponsoring. Op
landelijk niveau is een sponsorconvenant afgesloten waar Tabijn
naar handelt. Scholen die actief willen zijn op het terrein van
sponsoring hebben daartoe de vrijheid. Die scholen dienen zich
te houden aan het convenant.

Tabijn

Onze school hoort samen met nog 21 basisscholen in de regio
Midden- en noordkennemerland bij schoolbestuur Tabijn. Deze
scholen vallen onder rooms-katholiek, protestants-christelijk,
interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. Op een
aantal scholen organiseert Tabijn ook buitenschoolse opvang in
eigen beheer. Tabijn is het bevoegd gezag van onze school.
Elke school opereert zelfstandig met een directeur als eindverantwoordelijke. Het onderwijsbureau ondersteunt de scholen op
administratief, financieel en personeelsbeleid. De sectoren ICT en
huisvesting zorgen ervoor dat alle Tabijnscholen over eigentijdse
huisvesting en ICT-toepassingen beschikken.
Het dagelijks bestuur van Tabijn legt verantwoording af aan de
Raad van Toezicht.
De scholendirecties komen regelmatig bij elkaar in het directeurenberaad. In dit beraad worden gemeenschappelijke onderwerpen besproken en wisselen de directeuren kennis en ervaringen
uit.
Elke school van Tabijn opereert zelfstandig onder leiding van de
directeur. Hij of zij is verantwoordelijk voor het onderwijskundig
beleid, het personeelsbeleid, het financieel en materieel beleid
en het organisatorisch beleid van de school.
De directeur voert ook het overleg met de medezeggenschapsraad van de school.

Contact met het bestuur

De directeur van de school treedt op namens het bestuur van Tabijn. Wanneer een personeelslid of een ouder in contact wil treden met het bestuur zal dit altijd via de directeur van de school
verlopen.

Scholen

De volgende 22 scholen vallen onder Tabijn:
Alkmaar:			Durv! (pr.-chr.)
Bergen:			
Bosschool (algemeen bijzonder)
			Willem-Alexanderschool (pr.-chr.)
Broek op Langedijk:
J.D. van Arkelschool (pr.-chr.)
Castricum		
Cunera, Paulus, Helmgras (allen r.-k.)
			
Visser ’t Hooft (oecumenisch)
Egmond aan Zee:		
De Branding (interconfessioneel)
Egmond-Binnen:		
De Windhoek (r.-k.)
Heemskerk:		
De Vlinder, St. Leonardus,
			
Anne Frank, Het Rinket (allen r.-k.),
			
De Otterkolken en De Bareel (beide
		
interconfessioneel)
Heiloo:			
De Duif (pr.-chr.)
Sint-Pancras:		
Het Baken (pr.-chr.)
Uitgeest:			Molenhoek, Vrijburg, Binnenmeer
			
en Kornak (allen r.-k.)
Verdere informatie staat op de website van Tabijn: www.tabijn.nl.

Uitnodigingen voor feestjes

Wij verzoeken u de uitnodigingen voor feestjes niet in de klas uit
te (laten) delen, want dit kan pijnlijk zijn voor de kinderen die niet
worden uitgenodigd.

Vakanties, studie- en vrije dagen
Herfstvakantie

22-10-2018 t/m 26-10-2018

Kerstvakantie

24-12-2018 t/m 04-01-2019

Voorjaarsvakantie

18-02-2019 t/m 22-02-2019

Goede Vrijdag

19-04-2019 (2e paasdag in meivakantie)

Meivakantie

22-04-2019 t/m 03-05-2018

Hemelvaart

30-05-2019 en 31-05-2019

Pinksteren

10-06-2019

Zomervakantie

15-07-2019 t/m 23-08-2019

Studiedagen en overige belangrijke data
Informatieavond voor alle groepen

12-09-2018

Schoolreis 1 t/m 8

20-09-2018

Jaarvergadering ouderraad

16-10-2018

Studiedag 1 en 2

28-09-2018 en
06-11-2018

Sinterklaas

05-12-2018

Kerstviering

19-12-2018

Toetsweken

Week van 21 en 28
januari; week van 3
en 10 juni 2019

Studiedag 3 en 4

04-02-2019 en 29-052019

Rapport mee

11-02-2019

Centrale-eindtoets

16, 17 en 18 april
2018

Entreetoets groep 7

Week van 20 en 27
mei 2019

Studiedag 5 en 6

26-06-2019 en 27-062019

Ouder en kindgesprekken
Startgesprekken diverse groepen

week van 10 en 17
sept.

Ouder-kindgesprek gr 8:

week van 6 okt.

Ouder-kindgesprekken gr. 1 t/m 7:

week van 21 nov.

Ouder kindgesprekken gr. 1 t/m 7:

week van 11 februari

Definitief adviesgesprek gr. 8:

week van 25 februari

Ouder-kindgesprek Entreetoets gr. 7:

week van 8 juli

Ouder-kindgesprek gr. 1 t/m 6:

week van 8 juli

Rapport 2

04-07-2019

Afscheidsavond groep 8

08-07-2019

Studiedag 7
(vrijdag vóór de zomervakantie)

12-07-2019

Op de studiedagen zijn alle kinderen vrij.
Actueel nieuws ontvangt via Social Schools en de nieuwsbrief
“De Weetjes”.

Van een andere school?

Oudere leerlingen die nieuw bij ons worden aangemeld beginnen op school op de dag die afgesproken is met de directie. Bij
het tussentijds plaatsen van kinderen van een andere school hanteren wij de volgende procedure: Nadat ouders ons informatiepakket hebben ontvangen, volgt er een gesprek waarin de leerling uitvoerig besproken wordt aan de hand van gegevens van
de school van herkomst. Daarnaast wordt er contact opgenomen
met de school van herkomst om te informeren of er sprake is van
een eventuele specifieke (leer-) problematiek. Bij deze procedure
wordt het team en de intern begeleider nauw betrokken.
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Verwijsindex

Tabijn heeft met omliggende gemeenten en met instellingen die
een verantwoordelijkheid hebben binnen de domeinen jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs en maatschappelijk werk een convenant afgesloten.
De betrokken partijen informeren elkaar via een digitaal systeem,
de zogenaamde Verwijsindex.
In de Verwijsindex worden uitsluitend de NAW (naam, adres en
woonplaats) gegevens van het kind gezet. Indien er een match
ontstaat, doordat een andere instantie deze jeugdige ook in het
systeem heeft ingebracht, wordt er informatie uitgewisseld en
kan er gecoördineerd verder gewerkt worden aan de problematiek. De ouder(s) en/of verzorger(s) worden vooraf op de hoogte
gebracht als er een leerling in de verwijsindex wordt gezet.
Op www.multisignaal.nl vindt u meer informatie over de Verwijsindex.

Verzekering

Alle medewerkers en leerlingen zijn bij Tabijn verzekerd voor
ongevallen. Deze verzekering geeft dekking in en om de school,
ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Verzekerd zijn alle
bij de activiteit in en rond school betrokken personen gedurende
hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel gedurende de tijd dat ze onder toezicht staan van
personeel van de stichting. Deze verzekering dekt alleen de kosten die niet worden gedekt door de reguliere ziektekosten of andere verzekeringen van persoonlijke aard.
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Tabijn heeft tevens een verzekering verkeersdeelnemers welke
dekking biedt voor bestuurders en inzittende van het betreffende voertuig bij een ongeval. Deze polis biedt dekking bij het
ontbreken van een inzittende verzekering van het betreffende
voertuig. Deze verzekering dekt alleen de kosten die niet worden
gedekt door de reguliere ziektekosten of andere verzekeringen
van persoonlijke aard.
Alle medewerkers zijn verzekerd voor schade waar ze aansprakelijk voor zijn indien er sprake is van een onrechtmatige daad van
personen waarvan het bestuur verantwoordelijk is en er schade
aan derde is ontstaan door verwijtbaar of nalatig gedrag. Deze
polis biedt geen dekking aan schade die is veroorzaakt door leerlingen onderling of aan persoonlijke eigendommen van leerlingen. Tabijn kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade aan eigendommen en verlies en diefstal van eigendommen van leerlingen.
Wij willen u er met nadruk op wijzen dat het meenemen van
eigendommen van huis voor eigen risico is.

Voor- en naschoolse opvang
U kunt contact opnemen met:
BSO Tabijn Uitgeest
Meidoornstraat 24
1911 BS Uitgeest
bso-tabijn-uitgeest@tabijn.nl
of:

Stichting Kinderdagverblijf De Regenboog
Telefoon 0251-316023
www.kdvderegenboog.nl

Wennen

Wij hanteren de regel dat kinderen vanaf de dag waarop zij 4 jaar
worden bij ons op school welkom zijn. Van tevoren geven we de
kinderen gelegenheid om vertrouwd te raken met de juf en de
klas. Dat doen we op 5 dagdelen voorafgaand aan de verjaardag
van de nieuwe leerling. Kleuters ontvangen een uitnodiging voor
hun eerste schooldag en de ‘wendagen’.

Ziekte en/of bezoek aan artsen/specialisten

Bij ziekte moet de school worden geïnformeerd dat de leerling
tijdelijk de school niet kan bezoeken. Dat kan telefonisch tussen
8.00 uur en 8.25 uur.
Wanneer uw kind zonder melding afwezig is, zal de leerkracht
contact opnemen met thuis om te informeren wat de reden van
het verzuim is.
Gelukkig komt bij ons op school “spijbelen” niet vaak voor. Wij willen dit probleem door deze controle ook voorblijven en rekenen
daarbij op uw medewerking.

Zindelijkheid

Wij gaan er vanuit dat kleuters zindelijk zijn op het moment dat
zij als vierjarige bij ons instromen. Wij hebben inmiddels een
stappenplan ontwikkeld, dat in de praktijk effectief is gebleken
bij situaties waarbij wij verrast werden door het feit dat de kleuter
nog niet zindelijk was. Dit stappenplan is op aanvraag beschikbaar.

WIE WERKEN ER BIJ ONS OP SCHOOL?
Groep 1-2:

Nienke Jonker
Monique Heijnis

maandag en dinsdag
woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend

Groep 3:

Cindy Vrijburg
Anouk Bekkers

maandag, dinsdag en woensdag
donderdag en vrijdagochtend

Groep 4-5:

Tanja Nugteren
Henriëtte van der Veldt

maandag en dinsdag,
woensdag, donderdag vrijdag

Groep 6-7:

Mieke Schaaper
Ingrid Drukker

maandag, dinsdag en woensdag
donderdag en vrijdag

Groep7-8:

Lisa de Graaf
Bert Nootebos

maandag en dinsdag
woensdag, donderdag en vrijdag

Zorgondersteuner:

Henriëtte van der Veldt

Onderwijsassistent:

Jaimie de Vries

Directeur:

Anneke van Overmeeren

dinsdag, woensdag en donderdag

Intern begeleider:

Mariëlle Renckens

dinsdag en donderdag

Adm. medewerker:

Sylvia Zonneveld

dinsdagmiddag en vrijdag

Vrijwilliger:

Greet Zwaneveld
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De Vrijburg
Niesvenstraat 2
1911 VA Uitgeest
http://vrijburg.tabijn.nl

