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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 CBS Het Baken

Voorwoord
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Contactgegevens

CBS Het Baken
Bovenweg 68
1834CG Sint Pancras

 0725642417
 https://baken.tabijn.nl
 hetbaken@tabijn.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Fred de Wildt f.w.dewildt@tabijn.nl

Adjunct-directeur José Robbers j.c.robbers@tabijn.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

249

2018-2019

Leerlingenaantal

Het schema laat zien dat het aantal leerlingen de afgelopen jaren behoorlijk is toegenomen. Dit heeft 
verregaande, positieve, gevolgen voor de organisatie van de school. Afgelopen schooljaar hebben we 
een 2e groep 3 ingericht en per 1-1-2019 een tijdelijke instroomgroep. Daarmee kwamen we op 12 
groepen waarmee de grens aan onze huisvesting is bereikt. Naar verwachting zal de groei voortzetten, 

Dislocatie Vroegop
Bovenweg 62
1834CG Sint Pancras
 072-5642417
In deze locatie zijn de groepen 7 & 8 gehuisvest.

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting Tabijn
Aantal scholen: 22
Aantal leerlingen: 5.626
 http://www.tabijn.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland PO.
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c.q. stabiliseren. De zorgen om de huisvesting van de school staan hoog op de agenda van bestuur en 
Gemeente Langedijk. In het schooljaar 2019-2020 werken we met 12 jaargroepen. Tot slot heeft de 
groei van de school ook gevolgen voor de personele bezetting. Er is een aantal nieuwe, jonge, 
leerkrachten aangesteld.

Aannamebeleid

In principe is elk kind welkom op onze school. Bij de aanname van leerlingen staat de keus van de 
ouders voor de school voorop. Ouders kiezen voor de organisatievorm, het onderwijskundig concept of 
misschien ook de levensbeschouwelijke richting van de school. Een enkele keer kunnen er speciale 
omstandigheden zijn die ertoe leiden dat een kind niet bij ons geplaatst kan worden. In dit geval helpen 
wij u bij het vinden van een geschikte school voor uw kind. Op onze school kunnen leerlingen niet 
geplaatst worden wanneer:

- de groepsgrootte geen plaatsing toelaat.

- er in een groep teveel kinderen zitten die specifieke extra zorg nodig hebben of de specifieke 
onderwijsbehoefte van het kind zelf.

- zij de grenzen van veiligheid voor zichzelf, medeleerling of leerkracht overschrijden.

- zij de mogelijkheid tot lesgeven verhinderen.

Aanmelding

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen kunt u een afspraak maken met de directeur. Hij zal u 
informeren over het profiel van de school en de gang van zaken. Ook zal hij u de school laten zien. U 
geeft uw kind op door het invullen van een inschrijfformulier. Na ontvangst en inschrijving sturen wij u 
een bevestiging. Als ouder van een nieuwe leerling wordt u ongeveer 6 weken voor aanvang van de 
schoolloopbaan benaderd door de leerkracht. In dit gesprek wordt u geïnformeerd over allerlei 
praktische zaken. Ook  wordt er een afspraak gemaakt voor 2 keer een dagdeel wennen en de eerste 
schooldag. Tijdens het wennen krijgt u een ontwikkelingsvragenlijst mee en de gebruiksaanwijzing voor 
Social Schools. U wordt verzocht op de eerste schooldag de ontwikkelingsvragenlijst volledig ingevuld 
te retourneren bij de desbetreffende leerkracht. Nadat uw kind 3 tot 6 weken op school zit volgt er een 
eerste oudergesprek over de eerste schoolweken van uw kind. De dag nadat uw kind vier jaar is 
geworden, mag uw kind naar school. Er is één uitzondering: in de maand december, omdat dit een erg 
drukke en emotioneel spannende maand is. We kunnen in deze periode niet de gewenste aandacht aan 
uw kind geven. In overleg met de leerkracht komt uw kind dan na de kerstvakantie halve of hele dagen 
naar school.

Van een andere school?

Indien u uw kind van basisschool wilt laten veranderen, kan dit in principe alleen aan de start van een 
nieuw schooljaar en pas nadat beide scholen hierover met elkaar contact hebben gehad. Voor u 
betekent dit dat u altijd eerst contact op dient te nemen met de basisschool van uw kind. Uiteraard 
gaat deze regel niet op wanneer u binnen de gemeente verhuist. Overplaatsing is dan wel mogelijk 
gedurende het schooljaar.

1.2 Profiel van de school

4



Kernwoorden

Vooruitgang

ErkenningOntdekken & Creatief

Structuur Verbonden

Missie en visie

De missie van onze school is: Leef, leer & geniet!

Wij bieden uitnodigende onderwijsleersituaties en stimuleren de kinderen steeds iets nieuws te 
ontdekken. Met elkaar staan we voor een veilige en vertrouwde omgeving. We willen een school zijn 
waar kinderen graag naar toe gaan en waar sprake is van waardering, samen spelen en -werken. We 
vinden het belangrijk dat ieder kind de eigen talenten en een positief zelfbeeld ontwikkelt. De 
leerkrachten hebben aandacht en respect voor ieder individueel kind. Niemand is gelijk, we zijn 
gelijkwaardig. Zelfredzaamheid is belangrijk om kinderen zelfstandig en onafhankelijk te maken, 
zelfvertrouwen te geven en om een eigen persoonlijke stijl te ontwikkelen. We leren kinderen 
zelfstandig te werken en zelf verantwoordelijk te zijn ook als ze samenwerken.

Prioriteiten

Prioriteiten

Onze prioriteiten zijn gerelateerd aan de doelen van het koersplan van Stichting Tabijn 2019-2022 met 
als motto “Tabijn - méér dan onderwijs”. Om dit te bereiken werken we de komende vier jaar aan de 
volgende ambities en prioriteiten:

1. Brede ontwikkeling van kinderen: We werken vanuit een gedeelde visie aan de brede ontwikkeling 
van kinderen van 0-13 jaar. Cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en ontwikkeling 
van andere talenten maken daar deel van uit. Ontwikkeling van kindcentra in eigen beheer is hierin een 
belangrijke ambitie. Prioriteiten o.a.: implementatie kwaliteitshandboek Tabijn, kindvolgsysteem 0-13 
jaar, digitaal burgerschap.

2. Werkplezier van personeel: We hebben een uitdagend en inspirerend werkklimaat voor alle 
medewerkers, waarin zij met plezier hun werk doen en waarin zij duurzaam en breed inzetbaar zijn. 
Prioriteiten o.a.: implementatie strategisch beleidsplan, efficiënte inzet van de werkdrukgelden, 
collegiale consultatie.

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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3. Toekomstbestendige organisatie: Tabijn herziet de inrichting van haar organisatie, passend bij de 
ambitie om de brede ontwikkeling van kinderen in een doorgaande lijn te stimuleren. Versteviging 
marktaandeel en behoud omvang in licht krimpende markt. Prioriteiten o.a.: vorming kindcentra waar 
mogelijk, extra investering in muziek, dans/beweging en buitenruimtes.

Identiteit

Identiteit

De christelijke traditie is een belangrijk uitgangspunt voor de manier waarop wij met elkaar om willen 
gaan. Mensen beleven hun geloof op veel verschillende manieren. Op Het Baken zoeken we naar de 
overeenkomsten. Waar geloven we samen in? Waar hopen wij op? Wat vieren wij samen? Daarbij 
bieden we onze leerlingen de aanknopingspunten om vorm te geven aan waarden en normen als liefde, 
respect voor mens en natuur en de zorg en aandacht voor anderen.
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Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de klas en vervullen allerlei 
organisatorische taken binnen de groep en binnen de school.

Bijzondere taken en functies

Binnen onze organisatie heeft een aantal leerkrachten ook specifieke taken en functies, zoals de intern 
begeleider (ib-er), onderwijsassistenten en diverse coördinatoren en specialisten.

Begeleiding en inzet van stagiaires

Jaarlijks zijn studenten van de (I)PABO en andere opleidingen in onze school om de nodige praktische 
ervaring op te doen. Ook zijn er regelmatig studenten van het Horizoncollege, richting Sociaal 
Pedagogisch Werk. Zij zijn bezig met de opleiding voor onderwijs- of klassenassistent. De leerkracht 
blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 

niveaus zitten in één klas

Verlof personeel

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. Deze leerkrachten kunnen ook voor een langere 
tijd (een heel schooljaar) bij een school ingezet worden.  

Als een leerkracht afwezig is zal deze vervangen worden uit de flexpool van Stichting Tabijn. Het kan 
voorkomen dat er niet direct een vervanger is die de groep van een afwezige leerkracht kan 
overnemen. In dat geval wordt de betreffende groep in ieder geval de eerste vijf dagdelen opgevangen 
door de overige teamleden. In die tijd overlegt de directeur met personeelszaken van Stichting Tabijn 
over de vraag hoe de school verder zal handelen. Onze school maakt daarvoor achtereenvolgens 
gebruik van de volgende mogelijkheden: 

- Vervanging door (duo-) collega 

- Vervanging door ib-er en/of directeur 

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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- Groep verdelen over de andere groepen 

- Bij het ontbreken van inval en in uiterste noodzaak sturen we de groep – uiteraard nadat wij ouders 
hebben geïnformeerd – naar huis. Hiervoor heeft het bestuur een duidelijk protocol opgesteld.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

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.

Levensbeschouwing

Wij laten de kinderen kennismaken met onze christelijke identiteit door het vertellen van 
Bijbelverhalen. Hierbij gebruiken we een methode – Trefwoord – die aan de hand van thema’s twee 
werelden bij elkaar brengt. De belevingswereld van het kind en de wereld van de Bijbel. Uit deze 
methode wordt in de klas gewerkt in de vorm van een kringgesprek, een gedicht, lied of een verhaal. 
Regelmatig is er een gezamenlijke viering rondom een thema. Alle kinderen werken mee aan de 
vieringen, die christelijke en wereldlijke elementen bevat.

Actief burgerschap en sociale integratie

Onze school ziet het als een belangrijk taak om kinderen bewust te maken van de wereld om hen heen. 
In de bovenbouw worden thema’s besproken als democratie, participatie en identiteit. Er is hierbinnen 
ruim aandacht voor de vraagstukken oorlog en vrede en vrijheid. Het blad ‘SamSam’ gebruiken we 
vanaf groep 5 om onderwerpen als ontwikkelingssamenwerking en integratie ter sprake te brengen. 
Daarnaast dragen de kinderen verantwoordelijkheid voor hun eigen omgeving. Ze hebben taken als 
klassendienst, organiseren van vieringen en het inzamelen van oud papier.

Leerlingenraad

Vijfmaal per jaar heeft onze directeur een vergadering met de leerlingenraad. Deze raad bestaat uit 
negen leerlingen van groep 6 t/m 8. De deelnemers worden democratisch door de groep gekozen. 
Onderwerpen die aan de orde gekomen zijn: inrichting schoolplein, pesten, schoolregels. De leden van 
de raad worden ook betrokken bij de keuze van een nieuwe lesmethode en evaluatie van het 
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continurooster.

Goede doelen

Gedurende het jaar organiseren wij één schoolbrede actie waarmee we geld of goederen inzamelen 
voor een goed doel. Voorbeelden van goede doelen zijn: Schoenendoosproject van Edukans, 
Voedselbank Langedijk, Ronald McDonaldhuis, enz.

Cultuureducatie

Voor het aanbod van culturele activiteiten maken wij gebruik van de diensten van Cultuur Primair. Ook 
wordt de bibliotheek op verschillende momenten ingeschakeld. Het culturele aanbod wordt 
gecoördineerd door onze cultuurcoördinator.

Muziek

Met het projectplan Impuls Muziekonderwijs en de samenwerking met Artiance brengen wij het 
muziekonderwijs op een hoger niveau. Tijdens de muzieklessen doen de kinderen tevens ervaring op 
met diverse muziekinstrumenten waarvoor we samenwerken met de plaatselijke Muziekvereniging 
Irene en Popschool Your Song.

Ict en mediawijsheid

Onze school wil optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die het digitale tijdperk ons biedt. In 
alle groepen werken wij met digitale schoolborden. Deze schoolborden zijn een enorme verrijking voor 
het onderwijs. In alle lokalen zijn computers en/of tablets beschikbaar. De kinderen kunnen dagelijks 
gebruik maken van de computers en/of tablets voor vragen, werkstukken en presentaties. Voor alle 
kinderen zijn er computerprogramma’s op hun eigen niveau en meestal gekoppeld aan de methodes op 
school. Eén van de personeelsleden is specialist op ict-gebied en opgeleid tot ict-coach.

Met ruime aandacht voor mediawijsheid maken we onze leerlingen in staat om actief deel te nemen 
aan de samenleving met (veilig) gebruik van sociale media. We doen dit o.a. door met de kinderen van 
groep 6 t/m 8 jaarlijks deel te nemen aan de ‘Week van de mediawijsheid’ en het lespakket ‘Diploma 
Veilig Internet’. Dit leert kinderen om te gaan met de mogelijkheden en risico’s van internet. Gedurende 
het hele schooljaar oefenen de kinderen in het gebruik van sociale media. De gevaren, risico’s en 
mogelijkheden komen hierdoor regelmatig ter sprake.

Verkeer

Voor de lessen over verkeer maken we gebruik van het lesmateriaal dat uitgegeven wordt door 
VeiligVerkeerNederland (VVN). In groep 7 doen de kinderen examen voor het verkeersdiploma. Er is 
een theoretisch en een praktisch gedeelte. Voor het praktisch gedeelte wordt er gefietst langs een 
bepaalde route door gemeente Langedijk.

Schoolkamp en schoolreisje

Groep 8 heeft elk jaar een driedaags kamp. De rest van de school kan zich verheugen op een 
schoolreisje naar een steeds wisselende bestemming. Dit wordt geregeld door de ouderraad en team.

Excursies en uitstapjes

Excursies en uitstapjes naar interessante plekken buiten de school zijn regelmatig terugkerende zaken 
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Taal
5 uur 5 uur 

Rekenen
4 uur 4 uur 

Spel en beweging
6 u 30 min 6 u 30 min

Verkeer
30 min 30 min

Sociaal Emotioneel 
Leren 1 u 30 min 1 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 u 30 min 3 u 30 min

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 

Wereldoriëntatie
45 min 45 min

Speelkwartier
1 u 15 min 1 u 15 min

De leerlingen van leerjaar 1 en 2 gaan 24 uur per week naar school (totaal dit schooljaar: 908,5 uur).

De groepen 1 en 2 zijn heterogeen samengesteld: kinderen in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar vormen 
samen een groep.

Onderwijsaanbod

We werken met de projecten van ‘Kleuterplein’ en eigen projecten. Binnen deze thema’s besteden we 
aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de cognitieve 
ontwikkeling, zelfredzaamheid en expressie. Er vindt differentiatie plaats naar interesse, tempo en 
ontwikkelingsniveau. Naast de verplichte activiteiten kiezen de kinderen ook met behulp van een 
planbord uit een aanbod van activiteiten. Tijdens het zelfstandig werken geeft de leerkracht instructie 
aan een kleine groep. Daarnaast volgt de leerkracht de individuele ontwikkeling. De leerkracht 
analyseert de observatie- en toetsgegevens, verwerkt dit in een didactisch groepsoverzicht en werkt 
het verder uit in een groepsplan voor groep 2. De leerkracht biedt de lessen ‘beginnende geletterdheid’ 
aan op drie niveaus.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

in de groepen 1 t/m 8 en hangen af van het aanbod of het thema waar een groep op een bepaald 
moment mee bezig is. Zo maken we jaarlijks een uitstapje met groep 8 naar de huisvuilcentrale en 
knuffelen de kleuters met lammetjes op de boerderij.
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De leerlingen van leerjaar 3 en 4 gaan 24 uur per week naar school (totaal dit schooljaar: 908.5 uur). De 
leerlingen van de leerjaren 5 t/m 8 gaan 26 uur per week naar school (totaal dit schooljaar: 985 uur). 
Hiermee voldoet de school aan de wettelijke norm van 7520 onderwijsuren in acht jaar. 

Het onderwijs in de groepen 3 tot en met 8 geven we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Binnen 
de groep vindt differentiatie plaats in de instructiebehoeften. Dat krijgt binnen de groep vorm in drie 
verschillende instructiegroepen:

- De basisgroep: dat is de grootste groep, ongeveer de helft van de klas.

- de extra instructiegroep. Deze groep heeft meer en/of andere instructie nodig om de doelen te 
bereiken.

- een groep die na een korte instructie aan de gang kan en daardoor sneller de doelen haalt. Deze groep 
krijgt extra uitdaging en verdieping. De laatste twee groepen bestaan ieder uit ongeveer een kwart van 
de groep. De kinderen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk. Kinderen zijn vertrouwd met 
uitgestelde aandacht, zelfstandig nakijken van oefenstof en dag- en weektaken.

Onderwijsaanbod

Kinderen, die gemakkelijk de basisleerstof doorlopen en behoefte hebben aan extra uitdaging, krijgen 
opdrachten uit de Pittige Plustorens. De opdrachten worden individueel of in tweetallen afgestemd en 
vastgesteld. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen huiswerk mee. Ze ontwikkelen mede daardoor eigen 

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

Lezen
5 uur 3 u 30 min 4 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Taal
3 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

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

Wereldoriëntatie
2 u 30 min 2 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Engelse taal
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Verkeer
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Sociaal Emotioneel 
Leren 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min

Speelkwartier
1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 15 min
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verantwoordelijkheid en leren hun werk te plannen. In groep 7 en 8 wordt de hoeveelheid en de 
frequentie van het huiswerk uitgebreid. In groep 8 zorgen de kinderen zelf voor een agenda. Kinderen 
uit andere groepen krijgen alleen huiswerk na overleg met de ouders. Vanaf groep 5 houden de 
kinderen een boekbespreking en een spreekbeurt. Ook maken ze werkstukken en geven ze 
presentaties.

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• De school heeft geen computerlokaal, maar heeft de ICT-hardware, zoals chromebooks en 

laptops, dagelijks beschikbaar voor alle groepen.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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Onze school is geen VVE-School. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een 
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start gaan op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterschool of op de kinderopvang. In onze gemeente wordt dit verzorgd door 
SKL. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie worden de ouders nadrukkelijk betrokken.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in gegaan. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat 
kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen, ook kinderen die extra hulp nodig 
hebben. Bijvoorbeeld 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 krijgen 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.

Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs vindt u de laatste 
informatie over de landelijke ontwikkelingen.

Passend onderwijs en ouders

Passend onderwijs kan dus niet zonder intensieve samenwerking. 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. De samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen is daarbij een 
belangrijk aandachtspunt. Op de website www.passendonderwijs.nl vindt u de laatste informatie over 
de landelijke ontwikkelingen. Kijk op www.swvponoord-kennemerland.nl voor informatie over het 
Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland.  

Verlengen/versnellen

Soms is het voor de ontwikkeling van een kind goed om hem of haar een jaar extra in een groep te laten 
blijven. Dit doen we pas als er goed is onderbouwd waarom dit nodig is. Voor een zorgvuldig besluit 
hierover werken wij op onze school met een stappenplan en een checklist. Op dezelfde manier bekijken 
wij ook of een kind een jaar kan overslaan. Voor kinderen in groep 2 die geboren zijn in de maanden 
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oktober t/m december geldt dat zij in principe doorstromen naar groep 3.

Talentgroep

Voor (meer-) begaafde leerlingen uit groep 5 t/m 8 organiseren wij een plusklas. De begeleiding is 
gericht op de sociaal- emotionele ontwikkeling en het verbreden en verdiepen van kennis en 
vaardigheden en wordt geleid door een van onze leerkrachten.

Aangepast lespakket

Soms komt het voor dat een kind het reguliere lesprogramma niet kan volgen, ook niet na een periode 
van intensieve begeleiding met handelingsplannen. In zo’n geval zullen de doelen moeten worden 
bijgesteld. In overleg met de ouders en intern begeleider wordt er dan een aangepast lespakket 
opgesteld, dat op het niveau van het kind aansluit. Het reguliere lesprogramma wordt dan grotendeels 
losgelaten en het kind werkt aan zijn/haar eigen leerlijn.  

Groepsonderzoeken

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.

Kinderen met een taal- en/of een leesachterstand

In groep 1 en 2 worden diverse lees- en taalactiviteiten aangeboden, waarbij de leerkracht let op de 
woordenschat van het kind, of hij/zij het verhaaltje begrijpt en hoe het kind vragen stelt. Dit verwerken 
we in de observatielijst. Als er sprake is van achterstand krijgen kinderen extra ondersteuning en brengt 
de leerkracht u op de hoogte. Bij vermoeden van dyslexie gebruiken we het nieuwe dyslexieprotocol. 
Dit dyslexieprotocol kunt u inzien op onze website. Ouders krijgen van ons informatie en handreikingen 
voor thuis. In de groepen 3 tot en met 8 volgen we de lees- en taalontwikkeling door middel van 
methodegebonden toetsen en onafhankelijke toetsen. Indien nodig krijgen de kinderen een 
handelingsplan, aanvullende leerstof of een tweede leerlijn. Betreffende kinderen krijgen meer tijd om 
te oefenen; hierbij gebruiken we het computerprogramma L2S.

Hulpverlening (*) onder schooltijd

Directeuren van Tabijnscholen krijgen steeds vaker het verzoek van ouders om externe partijen 
gelegenheid te geven om hun kind onder schooltijd hulp te bieden. Dit geldt zowel voor diagnostisering 
als voor remediering. 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 uit 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.

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.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel leest u welke mogelijkheden onze school heeft voor de 
ondersteuning van leerlingen met een extra ondersteuningsvraag en welke middelen de school 
daarvoor ter beschikking heeft. Wij beschrijven hierin onze visie op passend onderwijs. Ook het contact 
met ouders wordt hierin beschreven. Daarnaast vormt het een schoolspecifieke uitwerking van de 
afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Er valt te lezen welke ondersteuning 
wordt geboden aan onze leerlingen en op welke wijze deze ondersteuning binnen de school is 
georganiseerd. Daarmee worden ook de grenzen van de mogelijkheden op school aangegeven. 
Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een 
lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een 
leerstoornis.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Gedragsspecialist 5

Intern begeleider 6

Onderwijsassistent 8

Rekenspecialist 5

Specialist hoogbegaafdheid 4

Taalspecialist 8

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Op CBS Het Baken worden de sociale competenties van de leerlingen versterkt met het programma 
KWINK.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
SCOL en een driejaarlijkse Driehoeksmeting..

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:
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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.

De GGD, uw kind en de school

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt preventief, dat wil zeggen uit voorzorg. Zij nodigen 
kinderen gedurende de gehele schoolperiode minimaal drie keer uit voor een onderzoek om mogelijke 
problemen in het opgroeien te signaleren. Indien zij problemen op het spoor komen, helpen zij u de 
juiste weg te bewandelen. Als u zelf vragen of zorgen heeft over de gezondheid en/of ontwikkeling van 
uw kind, kunt u een extra onderzoek of gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen.

Protocol 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.

Preventie kindermishandeling en huiselijk geweld

Alle intern begeleiders hebben een training gehad om signalen van kindermishandeling en huiselijk 
geweld te herkennen. Als aandachtsfunctionarissen kindermishandeling weten zij welke mogelijke 
vervolgstappen gezet kunnen worden om geweld tegen kinderen te voorkomen en aan te pakken. De 
teamleden zijn hierover door de intern begeleider/aandachtsfunctionaris geïnformeerd. Onze school 
maakt gebruik van een protocol. Het protocol en het stappenplan dat de school hanteert vindt u op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode. Het stappenplan en het 
protocol liggen ook ter inzage op school.

Veilig Thuis

Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor advies of ondersteuning als u te maken heeft met (mogelijk) 
kindermisbruik of huiselijk geweld. Veilig Thuis is 24 uur per dag te bereiken via telefoonnummer 0800-
2000 en de website www.veiligthuis.nl

Verwijsindex

Om tijdig en effectief interventies te kunnen inzetten bij jeugdigen die in hun fysieke, psychische, 
sociale of cognitieve ontwikkeling worden belemmerd is het belangrijk dat de betrokken partijen goed 
geïnformeerd zijn. Daarom heeft Tabijn met de gemeenten in Midden- en Noord-Kennemerland en 
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met de instellingen die een verantwoordelijkheid hebben binnen de domeinen jeugdzorg, (geestelijke) 
gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijk werk een convenant afgesloten. De betrokken partijen 
informeren elkaar via een digitaal systeem, de zogenaamde Verwijsindex. In de Verwijsindex worden 
uitsluitend de naam en enkele persoonsgegevens van het kind gezet. Tevens wordt er geregistreerd of 
een andere instantie deze jeugdige ook in het systeem heeft ingebracht. Als er een match is, wordt er 
informatie uitgewisseld en kan er gecoördineerd verder gewerkt worden aan de problematiek. De 
ouder(s) en/of verzorger(s) worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht. Op www.multisignaal.nl 
vindt u meer informatie over de verwijsindex.

Centrum voor Jeugd en Gezin (C.J.G.)

Het CJG biedt opvoedingsondersteuning aan ouders en hun kinderen in de leeftijd van 9 maanden tot 
23 jaar. Voor vragen, advies en begeleiding kunt u hier terecht. Tevens dient het centrum als vraagbaak 
voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien. Het CJG bundelt verschillende functies 
op het gebied van de jeugdhulpverlening. Wekelijks houdt onze CJG-coach inloopspreekuur. 
Desgevraagd neemt zij deel aan het zorgoverleg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de coördinator van het netwerk: 0900-2223330 of met de gemeente.

Veiligheidsbeleid

Onze school beschikt over een gebruiksvergunning van de brandweer. De blusmaterialen laten wij 
jaarlijks controleren. Minstens één keer per jaar houden wij met de hele school een 
ontruimingsoefening. Een aantal leerkrachten is bedrijfshulpverlener: zij zijn geschoold op het gebied 
van brandpreventie en EHBO. Jaarlijks wordt door de ARBO-contactpersoon een RI&E met een plan 
van aanpak opgesteld. Dit wordt voorgelegd aan de MR van de school voor instemming. Samen met de 
BHV-ers houdt de ARBO-contactpersoon zich bezig met de veiligheid in- en rond het schoolgebouw en 
rapporteert gebreken bij de directie en/of onderhoudsdienst van Stichting Tabijn.

De school ligt in het centrum van Sint Pancras, tussen de Bovenweg en de Benedenweg. De Bovenweg 
is de doorgaande weg in Sint Pancras en ingericht als 30 km-zone. Verkeersbrigadiers, ouders en 
daarvoor opgeleide leerlingen van groep 8, helpen bij het oversteken van de Bovenweg. De kinderen 
kunnen ook via de Benedenweg naar school. De gemeente Langedijk werkt actief aan ‘veilige 
schoolzones’. In verband met de veiligheid vragen we u om de kinderen zoveel mogelijk met de fiets of 
lopend naar school te brengen en te halen.

Je veilig voelen op school is van het grootste belang voor kinderen, ouders en leerkrachten. We zijn 
alert op ongewenst gedrag als pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen hiervan. 
Alle leerkrachten nemen signalen van ouders omtrent pesten en pestgedrag serieus; ze zijn voor ons 
erg belangrijk om een goed beeld van de situatie te krijgen. Bij het signaleren en bij de aanpak van 
ongewenst gedrag verwachten wij actief medewerking van de ouders. De volledige tekst van ons 
pestprotocol staat op de website.

Schorsing of verwijdering

Alleen in uiterste gevallen zal een school overgaan tot schorsing of verwijdering van een leerling. 
Bijvoorbeeld als er sprake is van ernstig wangedrag van een leerling en/of ouders en bij een 
onherstelbaar verstoorde relatie tussen school en leerling en/of ouders. Schorsing is een tijdelijke 
maatregel. Een besluit tot schorsing delen wij schriftelijk aan de ouders mee nadat er overleg heeft 
plaatsgevonden met de leerling, de ouders en de groepsleerkracht. 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 
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procedure.

Pleinwacht

Elk kind heeft recht op toezicht! Voor schooltijd is er toezicht op het achterplein vanaf 8.20 uur. In de 
pauzes is er altijd toezicht op beide pleinen door leerkrachten en/of onderwijsassistenten.  

Hoofdluisbestrijding

Ook op onze school komt wel eens hoofdluis voor. Elke eerste woensdag na een vakantie worden de 
kinderen op hoofdluis gecontroleerd door de hoofdluisbrigade (ouders). Wanneer hoofdluis wordt 
geconstateerd, neemt de groepsleerkracht of directeur contact op met de ouders van het betreffende 
kind. U wordt verzocht om uw kind thuis te behandelen en het pas daarna weer de school te laten 
bezoeken. Op grond van de wet kan dit echter niet worden afgedwongen. Zo is het ook niet toegestaan 
dat ouders hun kinderen thuis houden, omdat er hardnekkige hoofdluis op school heerst. Om 
besmetting te voorkomen is een adequate behandeling van groot belang. Daarnaast veelvuldig 
kammen, kammen en nog eens kammen. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van 
de aanvullende maatregelen in de omgeving. Volgens de nieuwe richtlijnen zijn maatregelen zoals het 
wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto niet meer nodig. Op de website 
van het RIVM vindt u veel informatie over de bestrijding en het voorkomen van hoofdluis. In de groepen 
1-2 maken we gebruik van luizencapes. Niet zo zeer om de verspreiding van hoofdluis tegen te gaan als 
wel om praktische redenen: in de capes verzamelen de leerlingen hun jas, handschoenen, e.d.

Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien 
dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op 
dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, 
een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. 
Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere 
schoolprestaties en minder schooluitval.   

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat VOEDING. Hiervoor zetten 
we de volgende activiteiten in:

> het Nationaal ontbijt

> het Koningsontbijt

> het EU-schoolfruit

> een projectweek over voeding (‘Smaaklessen’).

Als Gezonde School hebben we een aantal gezonde richtlijnen opgesteld en afspraken gemaakt. Voor 
het ‘tienuurtje’ (om ca. 10.15 uur) kunt u iets te drinken meegeven (liefst water, magere of halfvolle 
melk, ongesuikerde dranken) en een stuk (schoongemaakt) fruit, groente of een volkoren-of bruine 
boterham besmeerd met halvarine en mager beleg. Donderdag en vrijdag zijn de vaste ‘fruitdagen’. 
Voor de lunch wordt verwacht dat de kinderen zelf een lunchpakketje, bestaande uit een volkoren- of 
bruine boterham besmeerd met halvarine en mager beleg en drinken (liefst water, magere of halfvolle 
melk, ongesuikerde dranken) meenemen. Ook groente en fruit zijn altijd goed! In elke klas is een 
watertappunt aanwezig. In overleg met de leerkracht kan met speciale dieetwensen rekening worden 
gehouden. Wij verwachten van u dat u zelf zorgt voor de voedingsmiddelen die horen bij het dieet van 
uw kind. Wij snoepen niet op school. Dit geldt ook voor het plein.
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Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over 
(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Trakteren

Als uw kind jarig is, vieren we dat en mag hij/zij trakteren. In groep 1, 2 en 3 bent u van harte welkom 
om dit mee te vieren. Omdat er elk jaar vele verjaardagen gevierd worden, vragen we u dringend om de 
traktaties klein te houden niet te calorierijk te maken.  Eén kleine traktatie is prima en heel feestelijk. 
Lolly’s kunnen gevaarlijk zijn en zijn verboden, binnen en buiten de school. Een alternatief is om in 
plaatst van iets eetbaars een klein cadeautje mee te geven. Zie voor ideeën www.gezondtrakteren.nl 
en www.voedingscentrum.nl

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Hofland-Ritmeester. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via i.hofland@tabijn.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is dhr. Haga. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
g.j.haga@tabijn.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

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 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 onze 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.

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.   

Social schools

Dit is een veilig, afgesloten ouderportaal waarin we ouders informeren. Social Schools is een nieuwe 
manier van communiceren. Binnen een beschermde, afgesloten omgeving communiceren wij met 

De ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen is punt van zorg voor zowel ouders als leerkrachten. 
Het is daarom van het grootste belang dat er een goed contact is tussen ouders en school. Kinderen 
voelen zich beter thuis op school als hun ouders weten wat er op school gebeurt. Het omgekeerde is 
natuurlijk ook het geval: de school wil graag rekening houden met belangrijke gebeurtenissen thuis en 
wordt graag daarvan op de hoogte gebracht.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Klachtenregeling

Klachtenregeling

Voor een probleem dat ondanks zorgvuldig overleg tussen de betrokken partijen niet op school 
opgelost kan worden, bestaat een klachtenregeling. De klachtenregeling ligt op school ter inzage en is 
te downloaden van de website van Tabijn. De regeling houdt in dat u, wanneer u een klacht heeft, 
contact kunt opnemen met de contactpersoon van onze school, Gosse Haga tel. 072- 5642417. De 
contactpersoon zal de klager verwijzen naar de vertrouwenspersoon van Tabijn, dhr. Freek Walther. Als 
dhr. Walther zelf niet tot een oplossing van de klacht kan bijdragen, helpt hij de klager de klacht neer te 
leggen bij de geschillencommissie. Tabijn is voor het behandelen van klachten aangesloten bij een 
onafhankelijke geschillencommissie. In de klachtenregeling staat ook beschreven hoe en binnen welke 
termijn een klacht kan worden ingediend bij de geschillencommissie. Ook dan als er mogelijk sprake is 
van problemen op het gebied van seksuele intimidatie kunt u terecht bij de contactpersoon van de 
school.

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 op het telefoonnummer 0900-1113111.

elkaar. U bent aangemeld voor de groep waarin uw kind zit. Automatisch ontvangt u informatie over 
deze groep. Daarnaast worden algemene schoolberichten verstuurd. U kunt ook een spoedbericht 
ontvangen. Met Social Schools kunt u dus altijd op de hoogte zijn en weet u wat er gaande is in de 
school. Social Schools kunt u openen op een tablet, computer of in de Mobiele app ‘Social Schools.’ De 
mobiele apps voor Android en iOS zorgen ervoor dat u snel geïnformeerd wordt. Mocht u geen 
gebruikmaken van de app dan komen de berichten ook binnen op uw emailadres.

Website

Op onze website, baken.tabijn.nl staan naast informatie over de school ook de actuele ontwikkelingen 
van de school vermeld. Alle van belang zijnde protocollen en documenten (schoolgids en schoolplan) 
zijn er als PDF beschikbaar. U vindt er tevens formulieren voor inschrijving en verlofaanvragen.

Onderwijsgids

Ook de overheid geeft algemene informatie over het onderwijs. De Gids Basisonderwijs 2018-2019 
bevat informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de 
leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden. In deze gids zijn links 
opgenomen naar websites waar u terecht kunt als u meer wilt weten over bepaalde onderwerpen. 
Zodra uw kind drie jaar oud is, wordt de onderwijsgids naar u toegestuurd.

Scholen op de kaart

Op de website www.scholenopdekaart.nl vindt u veelzijdige informatie over basisscholen en 
middelbare scholen. De opgenomen informatie over alle basisscholen in de buurt kan u helpen een 
goede en geschikte school voor uw kind(eren) te kiezen.
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
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Medezeggenschap

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Tabijn bestaat uit veertien 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/   De school heeft een medezeggenschapsraad 
(MR) waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. De MR heeft advies- en soms 
instemmingsrecht over beleidsmatige zaken die de school aangaan.

Ouderraad

De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij het organiseren en plannen van feestjes en uitstapjes, 
zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstviering, sportdag, afscheid van groep 8 en het 
schoolreisje. Het organiseren van de inzameling van oud papier behoort eveneens tot de taken van de 
ouderraad. De ouderraadsleden coördineren samen met één of meerdere teamleden en/of andere 
ouders diverse activiteiten. Op basis van een jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage kan de ouderraad deze 
activiteiten financieren c.q. ondersteunen. De ouderraad beheert het geld van de ouderbijdrage. 
Jaarlijks krijgt de penningmeester kascontrole en stelt hij de begroting voor het nieuwe schooljaar op. 
De ouderraad vergadert zes keer per jaar. Bij deze vergaderingen is een vertegenwoordiger van het 
team aanwezig.

Naast de ouderraad zijn veel ouders actief betrokken bij de school. Bij activiteiten zoals het lezen, sport, 
maar ook bij vieringen en excursies helpen ouders mee. Meedoen zorgt voor een goede sfeer en 
betrokkenheid bij schoolse zaken. Als u het leuk vindt om op school te helpen, kunt u dit ook kenbaar 
maken aan de leerkracht of een lid van de ouderraad.

Klassenouders

Elke leerkracht vraagt aan het begin van het schooljaar één of twee klassenouders om de leerkracht 
gedurende het jaar te assisteren bij groepsspecifieke activiteiten en bij festiviteiten in de klas. De 
klassenouder is ook aanspreekpersoon voor andere ouders van de groep bij bijzondere gebeurtenissen 
of verrassingen voor de leerkracht.

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 code op de website van onze school.

Afspraken tussen ouders en school

Het is goed om duidelijk te zijn wat ouders van de school kunnen verwachten. Uiteraard geldt dit 
omgekeerd ook. In de bijlage worden de afspraken omschreven.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00

Daarvan bekostigen we:

• Culturele activiteiten

• Pasen

• Sport & spelactiviteiten

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

• Zwemles

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

Bijdrage voor het schoolkamp groep 8.

Ouderbijdrage

We vragen elk jaar van u een bijdrage voor verschillende schoolactiviteiten. De oudervereniging int en 
stelt de hoogte van deze bijdrage vast. Deze bijdrage is vrijwillig. Wij bevelen het geven van een 
bijdrage van harte bij u aan. De besteding van het geld wordt in overleg met het schoolteam bepaald. 
De bijdrage is € 50,00 voor het 1e kind, voor het 2e en volgende kind € 45,= per schooljaar. Kinderen die 
later instromen, betalen een bijdrage van € 3,00 per maand. In het najaar ontvangt u bericht via Social 
Schools met het verzoek om de bijdrage over te maken.

Inzameling oud papier

Oud papier en karton kunt u iedere laatste vrijdagmiddag en zaterdagochtend van de maand kwijt in de 
papiercontainer aan De Helling, meteen achter de benzinepomp, aan de achterzijde van de school. De 
opbrengst is voor schoolse activiteiten en wordt beheerd door de oudervereniging. Ouders en 
leerlingen van groep 8 helpen op zaterdagochtend volgens rooster.

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.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

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

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

Schoolverzekering

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.   

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.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Kan uw kind wegens ziekte of andere bijzondere omstandigheden niet naar school komen, dan dient u 
hiervan de school in kennis te stellen. Dit kan mondeling, schriftelijk of telefonisch. Vanaf 8.00 uur kunt 
u de school telefonisch bereiken. Wanneer wij geen melding van verzuim hebben ontvangen, nemen 
wij in de loop van de ochtend contact met u op.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
De leerplicht gaat in, in de maand nadat een kind vijf jaar is geworden. Vanaf het vierde jaar kan een 
kind op onze school volledig onderwijs ontvangen. De schoolleiding is bevoegd verlof tot afwezigheid 
te geven voor bijvoorbeeld een bruiloft, begrafenis en dergelijke. Zo’n verzoek dient tijdig te worden 
ingediend via een formulier dat op school verkrijgbaar is. Extra vakantieverlof wordt alleen ingewilligd 
in bijzondere omstandigheden zoals een medische noodzaak (volgens doktersverklaring) of als uw 
vakantie, buiten uw invloed om, buiten de schoolvakanties valt. De eerste twee lesweken van een 
nieuw schooljaar wordt er geen verlof verleend, met uitzondering van gewichtige omstandigheden. De 
directie kan voor ten hoogste 10 dagen per schooljaar extra verlof verlenen. Voor meer informatie kunt 
u tijdens kantooruren contact opnemen met de leerplichtambtenaar Gemeente Langedijk of onze 
website raadplegen.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De tussenresultaten (Cito-toetsen Spelling, Technisch Lezen, Begrijpend Lezen en Rekenen en 
Wiskunde vormen een evaluatiemoment van het leerstofaanbod van het laatste halfjaar. 
Lerarenwerken in dat halfjaar met een groepsplan op drie niveaus: zorg, basis en plus. Een leerling 
ontvangt een aanbod op zijn/haar eigen niveau.De tussenresultaten van januari en juni zijn de 
uitgangspunten voor de groepsbesprekingen, waarna het oude groepsplan wordt geëvalueerd en een 
nieuw halfjaarlijks groepsplan wordt vastgesteld.

Van iedere leerling leggen we over de basisschoolperiode een dossier aan in het leerlingvolgsysteem. 
Hierin zijn o.a. leerling- gegevens, verlofaanvragen, observatieverslagen, toets- en testgegevens, 
rapportoverzichten en verslagen van leerling- besprekingen opgenomen. Op verzoek kan een ouder op 
school het dossier van het kind inzien. We verstrekken geen leerling- gegevens aan derden zonder 
toestemming van de betrokken ouders. De leerlingen worden op sociaal-emotioneel en op cognitief 
terrein gevolgd door middel van leerling-observaties en toetsen. Wij gebruiken methodegebonden en 
onafhankelijke toetsen. Deze laatste toetsen hebben een landelijke normering, waardoor we zien of uw 
kind boven, op of onder het gemiddelde presteert. Het maken van toetsen is onderdeel van onze 
lesactiviteiten. De school maakt hiervan naar de ouders geen aparte melding. De observatie- en 
toetsgegevens vindt u verwerkt in het leerlingenrapport. Opvallende observaties of toetsuitslagen 
bespreken we apart met de betreffende ouders.

5.2 Eindtoets

Het schooljaar 2018-2019 heeft groep 8 afgesloten met de Centrale Eindtoets van Cito. De 
gecorrigeerde score was 534.2 (ondergrens 534; landelijk gemiddelde 535.7). Uit analyse is gebleken dat 
de kinderen volgens verwachting hebben gepresteerd. Conform de richtlijnen van de inspectie hebben 
we de score van 2 leerlingen buiten de telling mogen houden.

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten 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 van leerlingen
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k 6,3%

vmbo-k 3,1%

vmbo-k / vmbo-(g)t 6,3%

vmbo-(g)t 6,3%

VO-gids

Noord-Kennemerland De keuzegids VO is bedoeld voor de ouders en leerlingen van groep 8 en geeft 
algemene informatie over de scholen voor VO in de regio.

Overgang naar het voortgezet onderwijs

Aan het eind van groep 7 wordt het voorlopig schooladvies met ouders besproken. Het advies is 
gebaseerd op wat de leerkrachten in de praktijk van alle dag met de leerling meemaken, gecombineerd 
met ervaringen uit eerdere groepen en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Begin maart (groep 8) 
volgt een gesprek over de definitieve schoolkeuze. Nadat de kinderen zijn aangemeld bij de school voor 
voortgezet onderwijs, wordt het onderwijskundig rapport uitgewisseld en bespreken de leerkracht van 
groep 8 en de mentor van de brugklas eventuele bijzonderheden. Voor dat het onderwijskundig rapport 
wordt uitgewisseld, krijgen de ouders de gelegenheid dit in te inzien. Het vervolgonderwijs houdt ons 
tot en met het eindexamen op de hoogte van de prestaties van onze oud-leerlingen.

Onderwijskundig rapport

Als uw kind onze school verlaat krijgt het van ons een onderwijskundig rapport mee. Het rapport is 
bestemd voor de school voor voortgezet onderwijs waar uw zoon of dochter ingeschreven staat of, in 
geval van verhuizing, voor de nieuwe basisschool.
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vmbo-(g)t / havo 18,8%

havo 9,4%

havo / vwo 15,6%

vwo 34,4%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Ambitie én plezier

VertrouwenVeiligheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij ons op school kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en 
zelfbewuste mensen met zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Met KWINK, een online methode 
voor sociaal-emotioneel leren (SEL), werken wij bewust en structureel aan positief gedrag, inclusief 
burgerschap en mediawijsheid. KWINK biedt een doordacht SEL- programma, gebaseerd op de laatste 
wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld 
pesten op school) en de kracht van een veilige groep. De sociale emotionele ontwikkeling van onze 
leerlingen volgen wij op de voet met behulp van SCOL, een modern leerlingvolgsysteem.

Binnen de school wordt wekelijks in alle groepen gewerkt met lessen vanuit de methodiek sociaal 
emotionele vorming. En daarnaast:

> Stappenplan conflicten,

> Schoolbrede aandacht Week tegen pesten,

> Lessen mediawijsheid/veilig internet voor groep 6 t/m 8,

> Leerlingenraad.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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5.5 Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

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.

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs

In het komende schooljaar zullen ontwikkelingstrajecten worden ingezet op de volgende onderwerpen:

- Vervolg begeleidingstraject 'Leren Zichtbaar Maken (Visible Learning)';

- Impuls muziekonderwijs en cultuurbeleid;

- Op weg naar een IKC (Integraal Kindcentrum)

- Invoering nieuwe methodes voor wereldoriëntatie, aanvankelijk lezen, Engels, schrijven en 
kleuterontwikkeling.

Schoolplan 2019-2023

In het schoolplan 2019-2023 vindt u een uitgebreide beschrijving van de schoolorganisatie, 
doelstellingen en visies, de leer- en vormingsgebieden, de kwaliteitsbewaking en de 
beleidsvoornemens. Dit document wordt regelmatig getoetst door de inspectie en ligt op school ter 
inzage.

Onderwijsinspectie

In januari 2016 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Samenvatting van de 
belangrijkste oordelen: Het Baken heeft haar kwaliteit op orde. De inspectie handhaaft dan ook het 
basisarrangement. Het volledige rapport kunt u vinden op de website van de school en op 
www.scholenopdekaart.nl In mei 2018  heeft de inspectie een themaonderzoek ‘dyslexie’ uitgevoerd. 
De resultaten van dit bezoek worden verwerkt in de jaarlijkse rapportage van het ministerie ‘De staat 
van het onderwijs’. In het nagesprek was de inspecteur zeer lovend over de begeleiding van leerlingen 
met dyslexie op Het Baken.

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.
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6 Schooltijden en opvang

In de vakanties verzorgt SKL vakantieopvang in het schoolgebouw.

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Dinsdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Woensdag 07:00 - 08:30 08:30 - 12:30  - 12:30 12:30 - 18:30

Donderdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Vrijdag 07:00 - 08:30 08:30 - 14:30  - 14:30 14:30 - 18:30

Vrijdag: Groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur uit.

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek Groepen 3 t/m 8 maandag en vrijdag

Bewegingsonderwijs Groepen 1 en 2 maandag en woensdag

Gymnastiek en sportkleding

Groep 1-2 gymt in het speellokaal. Tijdens de gymnastiek- of spellessen dragen de kinderen 
gymschoenen met harde zolen, voorzien van klittenbandsluiting en hun naam. De schoenen blijven op 
school. De kinderen van de groepen 3 tot en met 7 lopen voor de gymles naar sporthal ‘De Oostwal’ in 
Sint Pancras. Groep 8 gaat op de fiets naar de gymlocatie. Tijdens de les dragen zij gymkleding en 
gymschoenen. Om veiligheidsredenen is het dragen van sieraden tijdens de gymles niet toegestaan.

Avond4daagse

Elk jaar kunnen de kinderen zich via de school opgeven om mee te lopen met de Avondvierdaagse (5 
km). De organisatie ligt in handen van de ouderraad. In verband met de verantwoordelijkheid moet elk 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Studiedag alle groepen 02 oktober 2019 02 oktober 2019

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met SKL, buiten het schoolgebouw. Hier zijn 
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Er is geen opvang tijdens de middagpauze. 

Naschoolse opvang

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

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

kind begeleid worden door een ouder of verzorger. Zoals bij elke buitenschoolse activiteit ligt de 
verantwoordelijkheid bij de ouders.

Sportdag

Jaarlijks wordt er door het team en de ouderraad een sportdag georganiseerd. De kleuters doen 
‘sport’-spelletjes en de oudere kinderen doen mee aan een sport- & spelochtend. In samenwerking met 
de Langedijker basisscholen wordt de sportdag voor de groepen 5 t/m 8 georganiseerd in Zwembad De 
Bever.

Sporttoernooien

Sportverenigingen in onze gemeente organiseren in de loop van het schooljaar sporttoernooien. Via de 
school kunnen leerlingen zich daarvoor opgeven. Ouders blijven voor deze buitenschoolse activiteiten 
verantwoordelijk.

Zwemmen in ‘De Bever’

Gedurende de zomermaanden krijgen de groepen 5 t/m 8 op woensdagochtend zwemles in ‘De Bever’. 
De reguliere gymles vervalt. Deze activiteit wordt volledig bekostigd uit de ouderbijdrage.
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Studiedag groepen 1 t/m 4 (!) 06 december 2019 06 december 2019

Kerstvakantie 21 december 2019 05 januari 2020

Studiedag alle groepen 13 februari 2020 13 februari 2020

Voorjaarsvakantie 14 februari 2020 23 februari 2020

Studiedag alle groepen 24 maart 2020 24 maart 2020

Goede Vrijdag en Pasen 10 april 2020 13 april 2020

Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

Studiedag alle groepen 15 juni 2020 15 juni 2020

Studiedag alle groepen 03 juli 2020 03 juli 2020

Zomervakantie 04 juli 2020 16 augustus 2020

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

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

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Dagelijks maandag t/m vrijdag 8:00 - 16:30 uur

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor de informatieavond. Op deze avond 
ontvangt de leerkracht u in zijn/haar lokaal. U wordt geïnformeerd over de gang van zaken in de klas, 
de te behandelen leerstof, de methodes, het leerlingvolgsysteem en andere groepsspecifieke zaken. 
Het tweede deel van de avond wordt u geïnformeerd door de directie over schoolspecifieke 
onderwerpen. We sluiten de avond af met een ‘nieuwjaarsborrel’.

Inloop

In november en maart is er een inloopmoment waarop de kinderen hun werk laten zien, zodat u zich op 
de hoogte kunt stellen van de ontwikkeling van uw kind en de activiteiten in de groep.

Tussentijdse gesprekken

Wanneer er bij de leerkracht zorgen bestaan over een leerling, neemt de leerkracht contact op met de 
ouders. Andersom verwachten wij van ouders dat zij bij zorgen over hun kind, of een veranderde 
thuissituatie, tijdig contact opnemen met de leerkracht. Het eerste contact verloopt altijd via de 
leerkracht. Als hiertoe reden bestaat wordt de directeur bij het vervolgcontact betrokken. In laatste 
instantie kan de hulp van de interne contactpersoon ingeroepen worden.

Rapporten en oudergesprekken

Om u te informeren over de ontwikkeling van uw kind(eren) organiseren wij oudergesprekken. Op de 
website vindt u een overzicht van onze gesprekscyclus met ouders/kinderen met daarin de frequentie 
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van de rapporten, spreekmiddagen en -avonden alsmede de inhoud van de verschillende 
contactmomenten en rapportages per groep. Voor de inschrijving en het opstellen van het rooster 
maken we gebruik van Social Schools.
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