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Inleiding
De verschillen tussen kinderen nemen niet af, maar juist toe. Het maakt steeds meer uit waar je bent
geboren, wat de opleiding van je ouders is, in welke wijk je woont. Wij staan voor gelijke kansen voor
ieder kind. Je afkomst mag nooit je toekomst bepalen.
Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. ‘De Zeevonk’: uitgave 2022 / 2023
o.b.s. ’De Zeevonk’ is op 01-08-2022 opgericht uit de fusie tussen de R.K.B.S. Nicolaas en de O.B.S.
De Duinroos. Het doel van de schoolgids is u, als ouders, in staat te stellen een goed beeld te vormen
van de werkwijze van de
school. Voor ouders die op
zoek zijn naar een passende
school voor hun kind(eren)
geeft de schoolgids informatie
om tot een verantwoorde keus
te komen. De Rijksinspectie
voor het basisonderwijs
controleert of de inhoud van
de schoolgids conform de
werkelijkheid is. De inhoud
van de schoolgids wordt
jaarlijks bijgesteld.
Voor op- en/of aanmerkingen
kunt u contact opnemen met
de directie.
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1.

De school

1.1. Naam en adres
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Openbare Basisschool ‘DeZeevonk’
Dr. Jac. P. Thijsseweg 24
2041 BM Zandvoort.
023-5740000
info@dezeevonk.nl
www.dezeevonk.nl

1.2. Richting

O.B.S.“De Zeevonk” is een school voor openbaar onderwijs.
Het openbaar onderwijs gaat uit van de gedachte dat kinderen opgroeien in een school waar ze in
aanraking komen met kinderen uit gezinnen met verschillende levensovertuigingen. Openbare scholen
zijn, door de algemene toegankelijkheid die ze nastreven, bij uitstek ontmoetingsscholen.
Leerlingen met verschillende sociale en culturele achtergronden leren op basis van wederzijds respect
met en over elkaar. Openbaar onderwijs besteedt aandacht aan alle geloofsstromingen zonder daarin
partij te kiezen. “De Zeevonk” wil de kinderen leren elkaar te waarderen en te respecteren, ongeacht
hun afkomst en/of overtuiging.
		

1.3. Situering

“De Zeevonk” is gehuisvest in het schoolgebouw “de Golf”. (geopend in 2002). In dit schoolgebouw is
behalve o.b.s. De Zeevonk eveneens een algemeen bijzondere basisschool ondergebracht. Ook zijn
er een buitenschoolse opvang en twee peuterspeelzalen, het consultatiebureau en een naschoolse
opvang “Skippers” gehuisvest in gebouw De Golf. Wij werken nauw samen met deze partijen.
Het schoolgebouw ligt tussen twee woonwijken, in de duinen, aan de rand van de wijk “Nieuw Noord”.
Rondom ‘De Zeevonk’ bevinden zich omheinde speelpleinen die vrij toegankelijk zijn. Tegenover de
school bevindt zich een schooltuin wat tevens dient als natuurlijke speel- en leerplek. Achter en naast
de school bevinden zich speeltoestellen en een Schoolplein 14 van de Johan Cruijff foundation.

1.4. Schoolgrootte

“De Zeevonk” telde per 1 augustus 2022 (oprichtingsdatum) 229 leerlingen.
Aan ‘De Zeevonk’ zijn zestien leerkrachten verbonden (enkelen in parttime dienstverband), drie
leerkrachtondersteuners, twee onderwijsassistenten, twee administratief medewerksters, een
vakleerkracht gymnastiek, één Intern Begeleider (IB-er)en één kwaliteitsmedewerker, twee directeuren
en een conciërge.
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2. Waar de school voor staat
2.1. Missie

“De Zeevonk” is een basisschool die zich ten doel stelt een schoolklimaat te creëren waarin kinderen
zich veilig en gewaardeerd voelen en waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien op sociaalemotioneel, creatief en cognitief gebied. Hierbij wordt uitgegaan van de basisbehoeften van het kind.
De leerkracht zorgt hierbij voor een ondersteunend pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door
vertrouwen, ondersteuning en uitdaging. Op onze school willen wij de mogelijkheden van kinderen tot
hun recht wil laten komen in een omgeving waar een veilig en warm klimaat heerst.
We zijn een leefgemeenschap in het klein, waar je als kind kunt oefenen, fouten mag maken en
successen viert. Als uniek persoon krijg je de ruimte om je zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en te
ontplooien. De realisering van onderwijs op maat blijkt verder uit de wijze waarop de instructie, het
klassenmanagement en de interactie plaatsvinden.

2.2. Algemeen
Identiteit van de school
Onze school is een fusieschool tussen een Rooms-Katholieke en een openbare school. Dit betekent
dat we zowel aandacht besteden aan godsdienst vormend onderwijs (GVO) als aan humanistisch
vormend onderwijs (HVO). Deze vakken worden gegeven door vakdocenten. Ouders kunnen kiezen
welke stroming hun kind volgt.
Vieringen
Onze school besteedt niet alleen aandacht aan de Christelijke hoogtijdagen, maar ook aan de
feestdagen in andere culturen en/of geloven. We willen dat onze kinderen zich een zo breed mogelijk
beeld vormen van onze maatschappij en respectvol met elkaar en elkaars waarden en normen om
gaan. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn maar we hebben wel respect voor ieders mening.
Groene en uitdagende school
De kinderen brengen een groot deel van hun dag door op school en op het schoolplein. Wij hebben
daarom behalve een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving binnen, ook buiten fijne uitdagende
speelpleinen en een schooltuin met o.a. een bijenhotel, hommelberg, slakkenluik en zintuigenpad.
Natuuronderwijs geef je niet vanuit een boek, maar natuur beleef je op de schooltuin. Onze
kernwaarden zijn Goed, groen en gezond.
Goed - Wij bieden goed onderwijs, door goed opgeleide professionals.
Groen - Wij zijn een school die natuuronderwijs in de praktijk aanbiedt in onze grote schooltuin en een
school die midden in de natuur ligt. We vinden het belangrijk om op een goede gezonde manier om te
gaan met de natuur om ons heen.
Gezond - Wij willen de kinderen bewust
maken van een gezonde leefstijl, middels
fruitdagen en lessen over gezonde voeding.
Hoe kunnen we een gezonde leefstijl
bewerkstelligen met voldoende beweging
buiten de lessen en zeker ook tussen de
lessen door. Maar ook gezond gedrag
in de zin van hoe gaan we in de huidige
samenleving op een goede, gezonde
manier met elkaar om.
Ons onderwijs
Wij bieden een uitgebreid dagprogramma
6
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gedurende het hele schooljaar waarin een goede balans is tussen in- en ontspanning. Er wordt een
rijk, divers en integraal aanbod van onderwijs, ontspanning, opvang en opvoeding aangeboden.
Vraag gerust ook eens naar ons naschoolse aanbod. Wij willen als school het hart van de wijk zijn.
Een maatschappelijke school zijn, waarbij we ons bij iedere activiteit afvragen wat het kind er beter
van wordt.
Wij stimuleren de kinderen en helpen hen om een goede basis te leggen, zodat zij kunnen uitgroeien
tot harmonieuze volwassenen. Liefdevolle hulp en positieve steun zijn richtlijnen in ons omgaan
met kinderen. Daar waar een goede verstandhouding is tussen leerkrachten en kinderen en waar
wederzijds respect en begrip is voor elkaar, is de basis aanwezig voor ontwikkeling en ontplooiing.
Gezonde school
We willen dat kinderen op jonge leeftijd leren hoe ze gezond kunnen leven en op een duurzame en
verantwoorde manier met hun omgeving om kunnen gaan. We hebben dan ook een watertappunt op
ons plein en stimuleren het drinken van water i.p.v. zoete drankjes. Daarnaast bevorderen we ook het
eten van fruit. Drie dagen per week, gedurende een half jaar, krijgen de kinderen schoolfruit op school.
Voor de overige twee dagen willen we dat de kinderen vanuit huis fruit meenemen als 10-uurtje.
Naast een gezond 10-uurtje nemen wij ook deel aan Tommy Tomato. Zij verzorgen een gezonde,
vegetarische , warme lunch voor €2,50 per lunch. Voor ouders die dit om wat voor reden dan ook
niet kunnen betalen is er de Stichting van Tommy Tomato die betreffende ouders hierin tegemoet kan
komen.
Sportieve school
Onze school besteedt veel aandacht aan bewegen. We verzorgen 2x per week bewegingsonderwijs
voor alle groepen. Voor ons bewegingsonderwijs hebben we een vakdocent in dienst. Daarnaast
nemen we deel aan schooljudo, organiseren we dansworkshops en zijn er tussen de lessen door veel
beweegmomenten. In samenwerking met Sportservice zijn er diverse clinics en wordt het spelaanbod
tijdens de pauze verrijkt. Wij beschikken over uitdagende speelpleinen met daarop een aanbod voor
peuters t/m groep 8.
Creatieve school
We vinden het belangrijk dat alle kinderen een breed cultureel aanbod krijgen. Op onze school zijn
daarom door het schooljaar heen blokken met workshops van b.v. lokale kunstenaars, dansschool,
dj-school en de muziekschool. Daarnaast zijn er nauwe contacten met het Zandvoorts museum en
bezoeken we de drie grote Amsterdamse musea (Rijksmuseum, Stedelijk museum en Vincent van
Gogh museum). Voor het theateraanbod maken we vooral gebruik van het kunstmenu van H’art. Ook
verzorgt iedere jaargroep 1x per jaar een optreden voor (groot)ouders.
We doen een beroep op de creativiteit van de kinderen. Met creativiteit bedoelen we niet alleen
tekenen, handvaardigheid, muziek, spel, beweging en toneel, maar vooral het probleemoplossend
bezig zijn en het creatief denken. In onze, zich snel ontwikkelende, maatschappij worden creativiteit
en kunnen omgaan met nieuwe mogelijkheden en nieuwe technieken gevraagd.
De betrokkenheid van ieder kind bij het leren is naar onze mening van essentieel belang. In ons
onderwijs werken we aan het vergroten van die betrokkenheid.
Burgerschap
In onze veranderende maatschappij wordt burgerschap een steeds belangrijker onderdeel van ons
onderwijscurriculum. De lessen Burgerschap hebben een algemeen vormend karakter. De leerlingen
komen in aanraking met maatschappelijke verhalen en thema’s, ideeën, waarden en normen binnen
onze cultuur en met andere, niet-westerse levensbeschouwingen. Het burgerschapsonderwijs gaat
voornamelijk in op normen en waarden en speelt ook in op vragen en onderwerpen respectievelijk
thema’s vanuit de kinderen zelf. Naast deze lessen burgerschap hebben wij er als school voor
gekozen om in de groepen 7 en 8 ook maatschappijleer aan te bieden. Dit gaat net een stapje
DE ZEEVONK 2022-2023
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verder dan de burgerschapslessen. Tijdens de lessen maatschappijleer staan thema’s als
democratie, gelijkheid en vrijheid van meningsuiting centraal. Wij denken dat we onze kinderen
hierdoor maatschappelijk weerbaarder en bewuster maken, zodat zij goed worden voorbereid
op de maatschappelijke uitdagingen waarvoor zij in de toekomst komen te staan. Tijdens het
burgerschapsonderwijs, het zaakvakonderwijs en in de leerlingenraad wordt hier extra aandacht aan
besteed.
Informatica en techniek
Ook informatica heeft een plaats in ons onderwijs. De computer biedt ons mogelijkheden om op
nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Wij leren de kinderen van jongs af aan met de computer om te
gaan. Iedere jaargroep beschikt over een digibord en iPads of chromebooks. Alle computers zijn
voorzien van “passende” leerstof. Vanuit iedere klas kan ook “naar buiten” contact gelegd worden.
Daarnaast hebben we een doordachte leerlijn informatica “Delta de Draak”vanaf groep 1. De kinderen
raken op een speelse manier vertrouwd met de voor- en nadelen van de digitale wereld. Zij leren
kritisch te kijken naar de informatiestromen en worden mediawijs gemaakt. Dit betekent niet dat onze
leerlingen de hele dag achter een computer zitten. Wij hebben er voor gekozen om een evenwichtige
verdeling te maken tussen werken in schrift en werkboek en verwerken op een computer. Daarnaast
houden we kritisch alle publicaties in de gaten omtrent iPad en laptop gebruik door jeugd en mogelijke
voor- en nadelen hiervan. Naast ICT wordt er ook aandacht besteed aan techniek. Zo beschikken wij
over een technieklokaal waarin 2 3D-printers aanwezig zijn.
Een brede ontwikkeling, daar draait het om in het onderwijs. Techniek levert daar een mooi bijdrage
aan. Daarnaast is techniek ontzettend belangrijk omdat:
● kinderen opgroeien in een wereld vol techniek
● kinderen van jongs af aan al geïnteresseerd zijn in het hoe en waarom van de dingen om hen heen
● techniek bij uitstek geschikt is voor een rijke leeromgeving
Verrijkt lesaanbod
Onze visie heeft consequenties voor het werken binnen onze school. Het bijhouden van
ontwikkelingen en vorderingen, het tijdig signaleren van problemen en het bieden van aangepaste
hulp hebben een plaats gekregen. Zo werkend kunnen we de kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften deskundige begeleiding geven. Hierbij hebben we het niet alleen over kinderen
die extra hulp nodig hebben en lesstof extra moeten oefenen, maar ook over kinderen die juist extra
uitdaging nodig hebben en meer dan het plusaanbod uit de methodes aankunnen. We merken dat
veel van onze kinderen baat hebben bij een verrijkt taalaanbod. Middels onze “Taalklas” bieden we
een extra taalaanbod voor deze doelgroep. Ook merken we dat er behoefte is aan ondersteuning
bij het huiswerk, simpelweg omdat in de thuissituatie niet altijd de mogelijkheid is om adequaat te
kunnen ondersteunen bij het huiswerk. Wij hebben daarom na schooltijd ook een “Huiswerkklas” waar
de kinderen ondersteuning krijgen bij het maken van huiswerk en waar aandacht wordt besteed aan
het “leren leren”. Deelname aan de huiswerkklas gaat altijd in overleg met school. Voor leerlingen
die meer uitdaging nodig hebben is er een plusaanbod. Zij werken een paar uur per week met het
programma Acadin. Dit is een digitale leeromgeving die gevuld is met interessante en uitdagende
leeractiviteiten over allerlei onderwerpen.
Naast deze leeractiviteiten bieden we als school ook meer ontspannen naschoolse activiteiten aan,
zoals b.v. koken, timmeren, tuinieren, sporten.

2.3. WAARBORGEN KWALITEIT
2.3.1. Toezicht rijksinspectie
De Rijksinspectie ziet middels o.a. schoolbezoeken toe of de school zich houdt aan de geldende
regelgeving. Ook beoordeelt de Rijksinspectie de kwaliteit van het geboden onderwijs. In het
schooljaar 2017-2018 is de onderwijsinspectie op bezoek geweest en heeft de lessen op De Zeevonk
van meer dan voldoende kwaliteit beoordeeld.
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2.3.2. Visitatie
Naast en onafhankelijk van de Rijksinspectie doet een onafhankelijke commissie van
onderwijsdeskundigen een onderzoek naar de geboden onderwijskwaliteit.
2.3.3. Bijscholing / nascholing
De leerkrachten volgen jaarlijks cursussen en trainingen om hun deskundigheid op peil te houden/ te
verbeteren. Zo gaan we de leerkrachten scholen in het voeren van (kind)coachingsgesprekken. Ook
wordt het team(verder) geschoold in “De kunst van het lesgeven”.
De school werkt intensief aan kwaliteitsverbetering. In schooljaar 2022-2023 gaat het team aan de
slag met het verder implementeren van de geïntegreerde methode geschiedenis, aardrijkskunde,
natuur en techniek: Vier keer Wijzer.

3. De organisatie van het onderwijs
3.1. De organisatie van de school

“De Zeevonk” is een basisschool waar met jaargroepen gewerkt wordt.
3.1.1. Groepering
De kleuters (groepen 1 en 2) zijn ingedeeld in heterogene groepen. De leeftijden variëren van 4 t/m 6
jaar. Groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8 zijn homogene groepen. Bovenvermelde
groepen kunnen incidenteel gedurende enkele dagdelen per week of gedurende een dag worden
samengevoegd in verband met gezamenlijke activiteiten en/of afwezigheid van een leerkracht.
3.1.2. Organisatie van zorg voor leerlingen met speciale behoeften
Op De Zeevonk is een intern begeleidster werkzaam. Zij coördineert de leerlingenzorg.
Daarnaast is er ook een kwaliteitsmedewerkster werkzaam. Zij zorgt ervoor dat de groepsleerkrachten
op geregelde momenten toetsen afnemen, zij is leerkrachten behulpzaam bij het maken
van hulpplannen en coach hen in het geven van een effectieve instructie. Daarnaast kan de
onderwijsbegeleidingsdienst ondersteunende diensten verlenen.
3.1.3. Extra hulp aan leerlingen
Op De Zeevonk wordt in overleg met de intern begeleidster extra hulp gegeven aan leerlingen die dat
nodig hebben. Deze extra hulp vindt veelal plaats in de eigen groep onder verantwoordelijkheid van de
eigen leerkracht van de betreffende leerling.
Bij 4.3 komen we op de interne begeleiding en extra hulp terug.

3.2. De samenstelling van het team

Het team van De Zeevonk bestaat uit; twee directeuren, een intern begeleider, een onderwijskundig
medewerker, zestien leerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek, drie
leerkrachtondersteuners, drie onderwijsassistenten, twee administratief
medewerksters en een conciërge. Allen zijn in dienst bij de Stichting
Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland (STOPOZ).

3.3. De activiteiten voor kinderen
3.3.1. Voor -en vroegschoolse educatie
De peuters van peuterspeelzaal “’t Stekkie” , peuterspeelzaal “’t
Opstapje” en de kleuters van O.B.S. De Zeevonk werken gezamenlijk
met behulp van de Piramidemethode. Werken volgens deze methode
heeft als doel een mogelijke leerachterstand van peuters en kleuters
op een speelse wijze vroegtijdig te signaleren. Uiteraard blijft het niet
DE ZEEVONK 2022-2023
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bij signaleren. Er wordt ook adequate hulp geboden.
Kinderen kunnen, indien nodig, extra ondersteuning in de groep krijgen. De leerlingen van groep 3
worden ook hierbij betrokken, zodat een ononderbroken ontwikkelingslijn van peuter naar kleuter naar
groep 3 wordt gerealiseerd. Inmiddels is er ook een leerlijn pientere peuters/kleuters toegevoegd. De
peuterspeelzalen zorgen voor een goede, warme overdracht middels het document “de kleine eigenwijzer”. Doordat de peuterspeelzalen in ons gebouw gehuisvest zijn, is het vanzelfsprekend dat er
geregeld contact is met de peuterleidsters.

3.3.2. Activiteiten in de groepen 1 en 2
Er wordt veel aandacht besteed aan het begeleiden en stimuleren van de kinderen ten aanzien van:
taal, sociale vaardigheden, motoriek, creativiteit en cognitieve ontwikkeling. Het spelend leren is
hierbij ons uitgangspunt. De kleuters zijn afwisselend actief met de hele groep, in kleine groepjes
of individueel. Er wordt gewerkt met twee methodes; Kleuteruniversiteit en Schatkist. Spelenderwijs
worden basisvaardigheden ontwikkeld.
De kleuters krijgen ook kleutergym. Daartoe zijn twee goed toegeruste speellokalen in het
schoolgebouw aanwezig. 1x per week verzorgt de eigen groepsleerkracht een spelles en 1x per week
krijgen de gym van de vakleerkracht.
3.3.3. Activiteiten in de midden - en bovenbouw (groepen 3 t/m 8)
Basisvaardigheden: De meeste kinderen (sommigen hebben in groep 2 al een start gemaakt) starten
in groep 3 met het aanvankelijk lezen, schrijven, taal en rekenen. Het moment dat de kinderen hun
eerste woordjes kunnen lezen / schrijven, blijft uniek in de basisschoolperiode. De aanbieding vindt
groepsgewijs op 3 niveaus plaats.
Wereldoriënterende vakken, waaronder aardrijkskunde, geschiedenis , natuur en techniek en verkeer
worden thematisch en in samenhang aangeboden. Er worden
(in de hogere leerjaren) regelmatig werkstukken gemaakt.
Expressieactiviteiten: alle kinderen doen wekelijks aan tekenen, handvaardigheid, drama en muziek.
Lichamelijke opvoeding: de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen twee uur per week les van een
vakleerkracht. Daarnaast krijgen de leerlingen ook 8 weken schooljudo van een vakleerkracht.
Onderwijs in vreemde talen: de leerlingen
in de bovenbouw krijgen les uit de methode
‘Stepping Stones Junior’. Een vreemde taal
leren is voor jonge kinderen “easy-peasy”,
maar dat geldt alleen als zij voldoende in
aanraking komen met die nieuwe taal. De
leerlingen breiden spelenderwijs hun Engelse
woordenschat uit en krijgen zelfvertrouwen
in het communiceren in een andere taal. De
leerstof in deze methode sluit naadloos aan op
de leerstof voor het voortgezet onderwijs.
10
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3.3.4. Huiswerk
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen steeds iets meer huiswerk mee (o.a. het automatiseren van de
tafels bij rekenen en het maken van veel leeskilometers). Hierdoor raken zij vertrouwd met het idee
van thuis “iets doen” en leren ze verantwoordelijkheid te dragen over hun werk. Het werk sluit aan bij
de stof die in de les behandeld wordt.
3.3.5. Showtime
Een aantal malen per jaar treden de leerlingen van alle groepen op in een toneelstukje, een liedje of
een dansje. Wij noemen deze optredens “Showtime”. Zie voor de juiste data in de nieuwsbrief en/of de
jaarkalender.

3.4. Speciale voorzieningen in het schoolgebouw

“De Zeevonk” beschikt over de volgende ruimtes: 14 leslokalen, een aula, een directiekamer, een
kamer voor de interne begeleiding en een personeelskamer. De aula doet dienst als toneel- en
gemeenschapsruimte. Verder bevinden zich in gebouw “de Golf ” ook twee speellokalen en een
‘Bibliotheek op School’. De BoS is onderdeel van de Openbare Bibliotheek. Deze gezamenlijke
ruimtes worden door de scholen volgens een vastgesteld rooster gebruikt.
De school beschikt over een liftinstallatie en is daarmee toegankelijk voor mindervaliden.

DE ZEEVONK 2022-2023
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4. De zorg voor de kinderen
4.1. In- en uitschrijvingsprocedure

Alvorens u tot inschrijving van uw kind op De Zeevonk overgaat, kunt u een oriënterend gesprek
voeren met de directeur of haar plaatsvervanger. Als u besluit uw kind in te schrijven, ontvangt u een
inschrijfformulier. Gelet op het karakter van de openbare school, kunnen kinderen te allen tijde worden
ingeschreven. Een voorbehoud tot inschrijving kan zijn dat de leerling in een verwijzingsprocedure
naar een speciale school voor basisonderwijs zit. Indien bij een overstap van een andere basisschool
nog geen afmelding bij een voorgaande school heeft plaatsgevonden wordt tot inschrijving
overgegaan nadat de voorgaande school de uitschrijving heeft bevestigd. In beide gevallen vindt
nader overleg met de ouders/verzorgers plaats.
De ‘bijna’ vierjarigen kunnen voorafgaand aan het bereiken van de vierjarige leeftijd een aantal
ochtenden komen “wennen”, kennismaken met de kleutergroep (maximaal tien dagdelen).
Dit is mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. U kunt hiervoor in overleg treden met de
schoolleiding.
Uitschrijving (bijvoorbeeld bij verhuizing) dient u schriftelijk te melden. Het is wettelijk verplicht dat
de school aan het bevoegd gezag meldt naar welke school de leerling vertrekt. Bij uitschrijving dient
in elk geval de naam en het adres van de nieuwe school te worden opgegeven. Er vindt een school
tot schoolrapportage naar de nieuwe school plaats. Tevens verneemt de school graag de reden van
vertrek.

4.2. Het volgen van de ontwikkeling van kinderen

In het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) werken de leerkrachten van de groepen 1,
2 en 3 middels de zogeheten “Schatkistmethode” en “Logo 3000” nauw samen met de peutergroepen
van peuterspeelzaal “’t Stekkie” en peuterspeelzaal “’t Opstapje”.
In de groepen 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de kinderen voor een belangrijk deel vastgesteld
door middel van observaties door de leerkrachten. Per schooljaar worden er meerdere specifieke
observatielijsten ingevuld en volgen wij de ontwikkeling aan de hand van de leerlijnen die gekoppeld
zijn aan het digikeuzebord. De leerlijnen zijn gebaseerd op de SLO- doelen. Één en ander wordt op
vaste tijden, tijdens de 10 –minutengesprekken, met de ouders/verzorgers besproken.
Met ingang van groep 3 wordt gebruik gemaakt van methode afhankelijke toetsen (toetsen die
horen bij de methodes) en methode- onafhankelijke toetsen. Met de methode onafhankelijke
toetsen worden de landelijk genormeerde toetsen bedoeld. De Zeevonk maakt gebruik van het IEPleerlingvolgsysteem. Deze toetsen vergelijken het resultaat met de landelijke resultaten en worden
gebruikt om de vorderingen van de kinderen te meten.
Op sociaal en emotioneel terrein worden in groep 3 t/m groep 8 de vorderingen bijgehouden door
middel van hart en handen van de IEP. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen de vragenlijst zelf in.
In groep 8 maken de kinderen in april de IEP-eindtoets. Deze toets geeft aanvullende informatie over
het kennisniveau van de leerling. Doordat de eindtoets landelijk wordt afgenomen, krijgen we jaarlijks
een goed inzicht waar De Zeevonk met de resultaten van haar groep 8 ‘staat’. In schooljaar 20212022 scoorde De Zeevonk op het landelijk gemiddelde. De toetsen zeggen echter weinig tot niets over
bijvoorbeeld de motivatie, het doorzettingsvermogen, de inzet. Aspecten die van groot belang zijn bij
het doorlopen van de vervolgschool. Dergelijke aspecten beoordeelt de leerkracht middels observaties
gedurende de loopbaan van uw kind. Naast de observaties van de leerkrachten worden genoemde
aspecten gemeten middels de Viseon Vragenlijst.
4.2.1. De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleerkracht
“De Zeevonk” kent zowel schriftelijke als mondelinge rapportages over het kind aan ouders/ verzorgers.
12
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4.2.2. Mondelinge/schriftelijke rapportage (oudergesprekken)
In de eerste weken van het schooljaar worden ouders en kind door de leerkracht uitgenodigd voor een
Ouder/kindgesprek, hierin staat het kind en de (onderwijs) behoeftes van het kind centraal.
Immers u als ouder bent de expert in wat bij uw kind(eren) het beste werkt en wat uw kind nodig heeft.
Bij de zij-instroom leerlingen vindt na ongeveer zes weken een Ouder/kindgesprek met de leerkracht
plaats.
Het eerste rapport en bijbehorend gesprek met ouders en kind(eren) zal plaatsvinden in februari
en het tweede rapportgesprek vindt plaats in juli. Het spreekt vanzelf dat, indien daar door de
leerkracht of ouder / verzorger behoefte aan is, er altijd een afspraak voor een extra en/of nader
gesprek gemaakt kan worden. Zo vindt De Zeevonk het vanzelfsprekend dat u op de hoogte wordt
gesteld als uw kind op grond van toetsresultaten extra ondersteuning krijgt. Ingeval er sprake is van
een handelingsplan, zal dat met u worden doorgesproken. Ditzelfde geldt voor kinderen die meer
aankunnen dan de aangeboden lesstof. Wij vinden het van groot belang dat ouders / verzorgers in
voldoende mate op de hoogte en betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind op school.
4.2.3. De leerlingengegevens
De individuele gegevens van een leerling worden opgeslagen in Parnassys, het leerlingadministratiesysteem. De gegevens van het eigen kind kunnen door de ouders worden ingezien. De gegevens van
schoolverlaters (personalia, rapportoverzichten, toetsresultaten etc.) worden op school in het archief
opgeslagen gedurende een periode van 2 jaar. De school is verplicht de gegevens 2 jaar te bewaren.
Tot 2 jaar na het verlaten van de school kunnen de ouders de gegevens opvragen, daarna worden de
gegevens vernietigd. Groepsgegevens worden bewaard in de leerling-map. Deze gegevens kunnen
niet door de ouders worden ingezien..
4.2.4. Leerling besprekingen
Zes keer per jaar worden er in aanwezigheid van teamleden besprekingen gehouden over
onderwerpen betreffende de leerlingenzorg. In deze vergaderingen komen niet alleen de
leerresultaten, maar ook andere ontwikkelingsaspecten, waaronder sociale en lichamelijke aspecten
aan de orde.

4.3. De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Ieder kind is uniek. Daarmee is ook gezegd dat ieder kind zijn/haar eigen ontwikkeling heeft.
Soms is het nodig dat kinderen extra geholpen worden omdat er “problemen” worden vastgesteld.
Heel veel ”problemen” kunnen worden opgelost op de basisschool. Daarbij valt met name te denken
aan kinderen die bepaalde onderdelen van de leerstof niet goed begrijpen of kinderen die meer dan
de gemiddelde leerstof aankunnen. Daarom streeft De Zeevonk naar een goed pakket van zorg op
maat voor alle leerlingen. Voor leerlingen die meer dan de basisstof aankunnen, of leerlingen die
zich sneller ontwikkelen dan hun leeftijdsgenootjes beschikt De Zeevonk over verdiepingsstof in de
verschillende vakken. Ook voor deze leerlingen wordt “zorg op maat” geboden.
Een “probleem” kan kenbaar worden gemaakt door leerkrachten, ouders, kinderen of derden.
Indien er vragen zijn over een kind: bijv. leerproblemen, problemen van psychologische aard en/of
lichamelijke problemen dan is de leerkracht de eerst aangewezen persoon om hier verder aandacht
aan te geven. Een leerkracht kan een algemeen leerprobleem of een probleem met een leerling
met de intern begeleidsters bespreken. Daar wordt gezamenlijk bekeken hoe het probleem (primair)
door de groepsleerkracht kan worden aangepakt. Als blijkt dat een leerling meer dan de basisstof
aankan, dan wordt gezamenlijk bekeken voor welke vakken verdiepingsstof aangeboden gaat worden.
In gevallen waarbij de leerling meer hulp nodig heeft, kan de intern begeleidster nader onderzoek
verrichten en de leerkracht advies geven bij zijn/haar handelen.
Het kan ook nodig zijn een individueel onderzoek af te nemen. Dit onderzoek wordt gedaan door de
psycholoog van de “Opvoedpoli” en duurt een ochtend. Dit onderzoek bestaat uit een gesprek met
de ouders, het kind en een aantal testen. Vooraf wordt u als ouder/verzorger geïnformeerd evenals
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achteraf over de resultaten van het onderzoek.
Hulp die door de groepsleerkracht gegeven wordt buiten de reguliere methoden, staat omschreven in
een individueel handelingsplan en wordt besproken met de ouders.
4.3.1. Samenwerking met scholen voor speciaal basisonderwijs
“De Zeevonk” zit in het “Passend Onderwijs Zuid Kennemerland”. Daarin werkt De Zeevonk met
71 basisscholen en 5 scholen voor speciaal onderwijs samen. De intern begeleiders onderhouden
- samen met de directeuren - de contacten met medewerkers in dit samenwerkingsverband, met
als doel ondersteuning, scholing en informatie over inzichten in de leerlingenzorg. Afspraken over
verwijzingsprocedures liggen vast in een door het samenwerkingsverband opgesteld draaiboek
leerlingenzorg. Verwijzingen zijn binnen het samenwerkingsverband gebonden aan een maximum.
Nadere informatie over De Zeevonk in het Samenwerkingsverband kunt u verkrijgen bij de intern
begeleider.
4.3.2. Consultatie gesprekken
“De Zeevonk” voert consultatiegesprekken met een medewerker van het CJG. In deze gesprekken
krijgen leerkrachten en de intern begeleider adviezen en begeleiding voor het werken met uw kind in
de klas. De bespreking kan leiden tot het opstellen van een handelingsplan of het advies om nader
onderzoek te laten plaatsvinden. In dat geval zult u daarover nader geïnformeerd worden door ons.
Het uitvoeren van een handelingsplan of nader onderzoek door externen vindt nooit plaats zonder uw
toestemming.
4.3.3. Logopediste
Elk jaar vindt er een screening plaats bij de jongste kleuters met betrekking tot de spraak.
Leerlingen uit andere groepen kunnen op aanvraag van de leerkracht of schoolarts gescreend worden.
4.3.4. Centrum voor Jeugd en Gezin
“De Zeevonk” werkt ook samen met een coach van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
U kunt via de leerkracht of via de intern begeleidsters een afspraak maken.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bevindt zich in het gebouw.
4.3.5. Schoolarts
De schoolarts onderzoekt uw kind in groep 2.
De verpleegkundige onderzoekt het kind in groep 7. De assistente van de schoolarts komt voor een
oog- en oorcontrole. De ouders krijgen een uitnodiging om bij het onderzoek aanwezig te zijn.
4.3.6. Leerplicht
De leerplichtambtenaar is nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen onze school.
Voor alle hierboven genoemde instanties geldt dat wij tezamen een zogeheten “Kernteam” vormen
waarin we regelmatig overleg hebben met elkaar en hierdoor ook de drempel voor ouders naar de
verschillende instanties wordt weggenomen.

4.4. Dyslexie

Om kinderen met dyslexie goed te kunnen begeleiden werken we in De Zeevonk volgens het
“Protocol leesproblemen en dyslexie”. Dit protocol geeft de leidraad van signaleren, observeren,
toetsen en handelen van groep 1 tot en met groep 8. Voor de groepen 1 en 2 zijn we alert op
het kunnen onthouden van versjes, de kleuren, de namen van vriendjes en vriendinnetjes en
de belangstelling voor boeken en het zelf “schrijven van letters”. In de groepen 3 en 4 wordt de
leesontwikkeling nauwlettend gevolgd. De vorderingen worden door de leerkracht met de intern
begeleidsters besproken. Zonodig voeren zij een extra leesonderzoek uit. Met deze gegevens kan de
leerkracht dan extra hulp en oefening geven. Als de leesontwikkeling en de spelling aan het eind van
groep 4 nog niet op aanvaardbaar niveau zijn, terwijl het rekenen, de woordenschat, het spreken en
14
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het leesbegrip wel goed zijn en er zijn signalen van dyslexie, dan spreken wij over “een vermoeden
van dyslexie”. Het leesonderwijs en zonodig de aanpak en beoordeling bij de spelling wordt dan
aangepast aan wat nodig is voor de leerling. Er wordt systematisch geoefend met als streefdoel
eind groep 6 teksten op AVI-9 niveau te kunnen lezen. Voor deze leerlingen kunnen de ouders ons
halverwege groep 4 vragen om een dyslexie- onderzoek. Dit onderzoek wordt dan afgenomen door
het Dyslexie Collectief.
Bij het vaststellen van dyslexie krijgt de leerling een “dyslexieverklaring” Deze verklaring is heel
belangrijk bij de verdere loopbaan. Dyslexie gaat namelijk niet over, maar je moet er wel mee leren
omgaan. De verklaring geeft mogelijkheden voor dispensatie en compensatie, bijvoorbeeld meer
leestijd bij proefwerken, leerboeken op cd, gebruik maken van spellingcontrole enz. In de groepen 7
en 8 wordt de leerling naast de extra hulp en dispenserende- en compenserende maatregelen goed
voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs.
Ook daar wordt gewerkt met een dyslexieprotocol.

4.5. Passend onderwijs

“De Zeevonk” heeft als taak voor zoveel mogelijk kinderen adequaat onderwijs te realiseren.
Daaronder wordt verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch
(opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht, dus zoveel mogelijk afgestemd op wat het
kind nodig heeft.
Passend onderwijs, betekent dat wij rekening houden met wat wenselijk en haalbaar is voor het
kind. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat heeft het kind precies nodig; welke kennis heeft
het al; welke knelpunten moeten worden opgelost; wie kunnen ons daarbij eventueel helpen enz.
“De Zeevonk” heeft ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de
mogelijkheden in het opvangen van kinderen.
De volgende grenzen worden onderscheiden:
a. een zodanige ernstige verstoring van rust en veiligheid dat het leerproces wordt
belemmerd
b. in de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het
onderwijs te kunnen prevaleren
c. gebrek aan opname capaciteit
Voordat De Zeevonk overgaat tot toelating van een leerling met een “Toelaatbaarheidsverklaring”
(vroegere rugzak) dient, na overleg met de terzake deskundigen, een zorgvuldige afweging plaats te
vinden. Een eventuele plaatsing van een dergelijke leerling op De Zeevonk mag niet de ontwikkeling
van het kind schaden.
Hoewel De Zeevonk het als haar taak ziet in voldoende mate tegemoet te komen aan de
ontwikkelingsbehoefte van de leerling, zijn sommige kinderen beter op hun plaats in het speciaal
basisonderwijs.

4.6. D
 e begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet
onderwijs

Om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen, maakt
De Zeevonk gebruik van de continue begeleiding (schoolkeuzebegeleiding). Dit is een vorm van
samenwerking tussen de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs in Kennemerland.
Onze school probeert in samenwerking met de Onderwijsbegeleidingsdienst (Onderwijs Advies))
na te gaan welke vorm van vervolgonderwijs voor het kind het meest geschikt is. De afgenomen
IEP-toetsen en persoonskenmerken van uw kind (werkhouding, concentratie e.a.) worden hierin
meegenomen. De leerkracht bespreekt de toetsresultaten met de ouders en de leerlingen. Op grond
van de leerresultaten van 8 jaar basisonderwijs en deze toetsen geeft de leerkracht in overleg met de
directeur het advies voor het voortgezet onderwijs.
De aanvullende IEP- eindtoets groep 8 kan worden gezien als een bevestiging van een goede
keuze voor het vervolgonderwijs. Er worden verschillende activiteiten gepland in het kader van
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deze continue begeleiding. Er vinden - zoals gezegd - gesprekken plaats met de ouders en met
leerlingen. In de eerste helft van het cursusjaar wordt een mogelijke indicatie voor het voortgezet
onderwijs gegeven. Nadat de uitslag van de IEP-eindtoets bekend is, brengt de school het definitieve
advies uit aan de ouders m.b.t. het vervolgonderwijs. Ouders van leerlingen met een indicatie
voor leerwegondersteuning (LWOO) worden in de eerste helft van het cursusjaar van groep 8 al
geïnformeerd. Dit in verband met een vroegtijdige aanmelding bij de VO school van keuze en het te
voeren MDO (multi disciplinair overleg).
De school adviseert niet de vervolgschool, wel de richting. Het advies is bepalend voor de
mogelijkheden die de ouders hebben om een vervolgschool voor hun kind te kiezen. In februari
worden de open dagen voor het voortgezet onderwijs georganiseerd. Ouders wordt dringend
geadviseerd deze open dagen samen met hun kind te bezoeken.
“De Zeevonk” onderhoudt met het voortgezet onderwijs goede contacten. Zo ontvangt De Zeevonk
gedurende een aantal jaren de rapportgegevens van de oud-leerlingen. Deze gegevens worden door
De Zeevonk gebruikt voor een kritische reflectie op haar advisering. Over het algemeen kan gesteld
worden dat de advisering in de afgelopen jaren goed aansloot bij de mogelijkheden die oud-leerlingen
toonden in het voortgezet onderwijs. De ontwikkelingen en veranderingen in het voortgezet onderwijs
worden nauwgezet door
De Zeevonk gevolgd.

4.7. Buitenschoolse activiteiten

4.7.1. Schoolreisjes
De leerlingen van groep 1 t/m 7 maken een ééndaags uitstapje,
maar de leerlingen van groep 8 maken een meerdaagse
schoolreis.
De kosten voor het jaarlijkse schoolreisje zijn afhankelijk van
de gekozen bestemming. U wordt vooraf geïnformeerd over de
kosten en de wijze waarop betaling dient plaats te vinden. Het is
mogelijk om in delen te betalen voor het schoolreisbedrag. De
definitieve afrekening volgt na afloop van het schoolreisje. Als de
werkelijke kosten lager zijn, wordt het teveel betaalde geld aan u
terugbetaald.
4.7.2. Monument
In 1986 werd door de school
het “vliegeniersmonument”
in de Waterleidingduinen
geadopteerd. Hier lieten 6
jonge Engelse vliegeniers
aan het eind van de Tweede Wereldoorlog het leven. Half april/
begin mei wordt door groep 8 een krans bij dit monument
gelegd. Omdat we een fusieschool zijn hebben nog een tweede
monument geadopteerd aan de Linneausstraat. Bij dit monument
vindt jaarlijks op 4 mei om 20.00 uur een herdenking plaats
tezamen met de burgemeesters en wethouders.
4.7.3. Verkeersexamen
De kinderen van groep 7 leggen in april een theoretisch en
een praktisch verkeersexamen af. Het praktisch examen wordt
georganiseerd door de Zandvoortse basisscholen i.s.m.
Veilig Verkeer Nederland en vindt plaats op vrijwel alle
basisscholen in Nederland.
16
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4.7.4. Culturele vorming
De Zandvoortse scholen maken jaarlijks in gezamenlijk overleg een keuze uit het door “H’art”
aangeboden programma. Er wordt een selectie uit dans, muziek en toneelvoorstellingen gemaakt.
Tevens is er een leerlijn Cultureel Erfgoed Zandvoort ontwikkeld waaraan iedere jaargroep deelneemt.
Daarnaast gaan de groepen 6, 7 en 8 jaarlijks op bezoek bij 1 van de 3 grote musea in Amsterdam,
het Stedelijk Museum, het Vincent van Gogh museum en het Rijksmuseum. Aan het einde van groep 8
hebben de kinderen dan alle drie deze musea een keer bezocht.
4.7.5. Sportdag /Speldag
Jaarlijks vindt er een sportdag plaats voor
alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van de
Zandvoortse basisscholen. Voor de leerlingen
van de groepen 1 t/m 4 wordt er dan een
speldag georganiseerd.
4.7.6. Sporttoernooien
Voor de Zandvoortse basisscholen worden
er jaarlijks verschillende sporttoernooien
georganiseerd. Voor jongens en meisjes in
groep 8 vinden aparte toernooien plaats voor
voetbal en basketbal. Bij een “tekort” aan
actieve deelnemers mogen ook leerlingen
uit groep 7 deelnemen. Per toernooi
wordt besloten tot wel of geen deelname.
Deelname hangt af van het feit of we een team kunnen samenstellen. Voor groep 8 is er in september
ook een variathlon.
4.7.7.Jeugdsportpas
De gemeente Zandvoort en de Zandvoortse scholen doen mee met het JeugdSportPas project
(JSP) van de gemeente Haarlem en Sportservice Noord-Holland. De doelstelling van de JSP is om
leerlingen van de basisschool kennis te laten maken met zoveel mogelijk verschillende sporten.
Nadat de leerlingen tijdens de gymlessen op school in twee weken kennis hebben gemaakt met twee
sporten, kan uw kind daarna nog vier lessen volgen bij de desbetreffende vereniging.
De jeugdsportpas kost € 5.00. Inschrijven voor de JPS kan via de website van Sportservice Noord
Holland;
www.sportserviceheemstedezandvoort.nl
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5. De Leerkrachten
5.1. Wijze van vervanging bij scholing, ziekte, verlof

In geval van ziekte, verlof of scholing wordt er een invalleerkracht gezocht. Bij gebrek aan
invalleerkrachten nemen de overige leerkrachten, zo mogelijk, de groep van de afwezige collega waar.
Als er geen vervanging is zullen wij contact opnemen met de ouders en gaan de leerlingen terug naar
huis.

5.2. De begeleiding en inzet van stagiaires van de PABO

Er zijn regelmatig stagiaires van de Pedagogische Academie voor Basisonderwijs in De Zeevonk
aanwezig. Afhankelijk van de wens van de school en de PABO kunnen stagiaires in verschillende
groepen worden ingezet. De vaste leerkracht treedt op als mentor. De onderwijskundig medewerker
begeleidt de stagiaires en stellen aan het eind van de stageperiode een rapport op.

5.3. Scholing van leerkrachten

“De Zeevonk” heeft een meerjaren scholingsplan en een jaarlijks nascholingsplan.
Scholingsonderwerpen in het schooljaar 2022 – 2023 zijn de verdere invoering van ICT en sharepoint
voor de leerkrachten. Daarnaast ook het verder implementeren van de zaakvakmethode Vier keer
Wijzer. Scholing in “de kunst van het lesgeven”. Als nieuw scholingsonderwerp gaan we aan de slag
met het voeren van kindcoachingsgesprekken.

5.4. Het team

De volgende personeelsleden zijn werkzaam op OBS De Zeevonk;
Directie:
Mevrouw M. Bol
Mevrouw L. Mors
Interne begeleiding en kwaliteitszorg:
Mevr. E. Vlasveld
Mevr. E Hooijmans

Administratief medewerkster:
Mevr. N. Detmar
Mevr. P. Schilder
Concierge:
Dhr. C. Kulk

Teamleden:
Dhr. W. Dijkstra		
Mevr. E. Keizer
Mevr. E. Grootenhuis
Dhr. J. Stöver
Mevr. T.vd Woerd
Mevr. C. van der Meulen
Mevr. R.Koning				
Mevr. C. Schraa		
Dhr. J. Starken		
Mevr. J. Strating		
Mevr. M. vd Woude		
Mevr. N. Maassen
Mevr.E. Cornelisse
Mevr.L de Vlieger
Mevr.M. Drommel
Mevr.R.Termaat
Vakleerkracht gymnastiek:
Dhr. R. van Kooten
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6. De ouders
6.1. De doelen van ouderparticipatie

Ouderparticipatie wordt vanuit meerdere optieken door ons als zeer waardevol ervaren.
Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs is van invloed op het welbevinden van de leerling, uw kind.
De school kan haar taak niet adequaat uitvoeren als de bijdrage van ouders/verzorgers ontbreekt.
Omgekeerd kan dat ook gezegd worden:
Ouders/verzorgers mogen van De Zeevonk verwachten dat zij lesgeeft in een veilige omgeving waar
werkrust uitgangspunt is; werkrust om optimale ontplooiingskansen aan uw kind te waarborgen.
Een goed contact tussen u en de leerkracht is het vertrekpunt. Daarbij kunt u gebruik maken van
de beschreven contactgesprekken (oudergesprekken) of daarbuiten om een onderhoud vragen.
Eveneens is de intern begeleidster en/of de directeur op afspraak beschikbaar voor een gesprek.
Doel is tevens om middels informatieoverdracht tussen leerkracht en ouders bij te dragen aan een
goede samenwerking tussen school en thuis.

6.2. Wat mag u als ouder verwachten

U mag verwachten dat wij uw kind op een prettige en liefdevolle wijze begeleiden. Dat geldt vanaf
de binnenkomst in groep 1 tot en met groep 8. Gedurende die periode zullen de eisen die aan
de school worden gesteld om uw kind optimaal te begeleiden, wijzigen. Dat zullen u en uw kind
merken. Van spelend leren in de kleuterafdeling tot zelfstandig leren in groep 8. Er mag verwacht
worden dat uw kind onderwijs ontvangt dat leidt tot een goede overstap naar het vervolgonderwijs.
Een overstap waarbij uw kind zijn/haar plafond op de basisschool heeft bereikt en met voldoende
“bagage” de school verlaat. Gedurende dit bijzonder belangrijke traject kunt u de school aanspreken
op haar begeleiding. In geval u daarbij meent onterecht te zijn behandeld, kunt u op grond van de
klachtenregeling stappen ondernemen. (Klachtenregeling: zie bijlagen)

6.3. Wat verwacht de school van de ouders?

De school verwacht dat ouders op open wijze met de directie en leerkrachten communiceren.
Daarbij is vertrouwen hebben in de begeleiding van uw kind een belangrijk gegeven. Bij het tijdelijk of
in voldoende mate ontbreken van vertrouwen is het raadzaam met elkaar van gedachten te wisselen
om dat vertrouwen te herstellen. Uw vertrouwen in school, in de wijze waarop de leerkracht(en) uw
kind(eren) les geeft (les geven), is de basis voor een fijne schooltijd van uw kind.
Een oproep voor een oudergesprek is dan ook niet vrijblijvend. In geval dag en tijd van de uitnodiging
u niet schikt, kunt u dat per omgaande aangeven. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een nieuwe
afspraak tussen u en de leerkracht gemaakt. Indien u een gesprek wilt met de leerkracht, geeft u dat
aan. Het spreekt vanzelf dat korte mededelingen even voor of na de les kunnen plaatsvinden, maar
voor een gesprek moeten afspraken gemaakt worden.
Soms is er aanleiding dat de directeur of de intern begeleidster bij een gesprek aanwezig is. Dat wordt
vooraf besproken.
“De Zeevonk” verwacht verder dat u rekening houdt met het gegeven dat uw kind dagelijks een
aardige prestatie op school moet leveren. Dat kan variëren van “spelend leren” in de kleuterafdeling
tot een pittige leerdag in de hogere groepen. Beide voorbeelden vergen veel van uw kind. U zou het
kunnen vergelijken met een werkdag van een volwassene. Interesse tonen in datgene wat is gedaan
op school, belangstelling hebben voor “huiswerk”, zorg voor spulletjes die meegenomen moeten
worden naar school: het zijn de kleine dingen die een kind doen beseffen dat ouders / verzorgers
meeleven met de dag die hij/zij op school doorbrengt.
Ook hopen wij dat ouders bereid zijn te helpen bij het uitoefenen van taken die de kinderen ten
goede komen. Het spreekt vanzelf dat de school niet afhankelijk is van de bijdrage van ouders, maar
DE ZEEVONK 2022-2023
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het is duidelijk dat zonder deze steun de school anders georganiseerd zou zijn. Uw bijdrage maakt
bijvoorbeeld de feestelijkheden met Sint, Kerst en Pasen compleet!
(zie 6.5 ).

6.4 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school
6.4.1. Informatieavond
In september wordt er voor de ouders/verzorg(st)ers van de leerlingen een informatieavond
georganiseerd. Er wordt dan informatie verstrekt over wat er dat jaar in de groep wordt aangeboden.
Tevens wordt uitleg gegeven over de gebruikte methoden en materialen. De ouders van de oudste
peuters worden daarbij uitgenodigd om kennis te maken met de kleutergroep. Tevens kunnen ouders
op deze avond kennismaken met de leden van ons Kernteam.
6.4.2. Nieuwsbrief en Parro
Maandelijks wordt u geïnformeerd over de komende activiteiten van de school via de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief ontvangt u via Parnassys. Voor de berichten per klas gebruiken wij Parro, aan het
begin van het schooljaar ontvangt u een inlogcode voor de klas van uw kind, hiermee kunt u inloggen
op de Parro van de groep van uw kind.
6.4.3. Schoolkrant
Drie maal per jaar verschijnt onze schoolkrant. De schoolkrantredactie bestaat uit leerkrachten en
leerlingen.
6.4.4. Evenementenkalender
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een schoolkalender. Op die wijze weet u wat er dat
schooljaar gaat gebeuren. Mocht u iets willen weten of nadere uitleg wensen: bel de school en
informeer of maak een afspraak.
6.4.5. Website
De Zeevonk beschikt over een eigen website (www.dezeevonk.nl) waarop eveneens veel informatie
over de school te vinden is.

6.5. Inspraak
6.5.1. “Vrienden van De Zeevonk”
De ”Vrienden van De Zeevonk” bestaat uit een groepje ouders die de belangen behartigen van de
leerlingen via de ouders. De verantwoordelijkheid van de activiteiten van de “Vrienden van
De Zeevonk” wordt gevormd door de leden van de oudervereniging. (zie bij 6.5.2.) Tot de “Vrienden”
kan iedere ouder/verzorger van onze leerlingen toetreden. De groep zorgt voor de communicatie
tussen ouders, directie en personeelsleden en is het centrale punt op school waar de activiteiten van
ouders zich concentreren. De “Vrienden” helpen bij het organiseren van activiteiten die niet direct
in het lesprogramma thuishoren, maar het schoolleven van het kind plezieriger maken. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het begeleiden van kinderen, het versieren van de school, de organisatie van diverse
feesten, enzovoorts.
Teneinde “Vrienden” en school in staat te stellen door het jaar heen diverse activiteiten en/of
festiviteiten te organiseren en voor de school extra materialen aan te schaffen die niet uit het normale
schoolbudget kunnen worden bekostigd, wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd.
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6.5.2. Vrijwillige ouderbijdrage
De stichting “Vrienden van De Zeevonk” vraagt evenals vrijwel alle basisscholen een vrijwillige
financiële bijdrage van de ouders van onze leerlingen. Deze bijdrage van € 25.00, vastgesteld door de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad en is vooral bedoeld om bijzondere wensen mogelijk te
maken die niet uit het standaardbudget kunnen worden bekostigd. Tevens wordt er een bijdrage voor
het schoolreisje van € 30,00 en een bijdrage voor de tussenschoolse opvang van € 35.00 gevraagd.
U ontvangt via “Schoolkassa” een betaalverzoek voor deze bijdragen. Wij attenderen u erop dat het
ook altijd mogelijk is om deze vrijwillige ouderbijdrage gespreid te betalen. De ouderbijdragen worden
beheerd door de stichting “Vrienden van De Zeevonk”.
6.5.3. Ouderhulp
Het is belangrijk dat uw betrokkenheid bij de school verder gaat dan alleen informatie te krijgen d.m.v.
deze schoolgids, uw kind, de schoolkrant, ouderavonden, enz. Het is ook mogelijk dat u, onder leiding
van de groepsleerkrachten, meehelpt bij het onderwijsproces.
Te denken valt aan:
- hulp bij het maken van werkjes in de groepen rond het sinterklaas- en kerstfeest
- begeleiden van schoolreisjes, sportdagen, excursies
- hulp bij het lezen
Verder kunt u uw bijdrage leveren aan bijv:
- deelname aan de medezeggenschapsraad
- uw eigen suggesties en ideeën hieromtrent zijn altijd van harte welkom
6.5.4. Medezeggenschapsraad (MR)
Het bevoegd gezag (Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland,
kortweg Stopoz) en de directie van De Zeevonk hebben tot taak schoolbeleid voor te bereiden.
Het bevoegd gezag stelt het beleid uiteindelijk vast. De strikt formele rol van de MR is van belang
midden in dit traject: het verlenen van instemming of het geven van advies (volgens de bevoegdheden
die zijn vastgelegd in de wet) op conceptplannen, waarna al dan niet vaststelling van beleid volgt.
Een actieve MR kan ook initiatieven voor beleid aandragen, vragen stellen bij uitblijven van beleid en
kritisch blijven letten op de uitvoering van beleidsplannen.
Deregulering en decentralisatie leggen een steeds grotere verantwoordelijkheid bij de scholen.
De school gaat meer autonoom optreden. De directie krijgt meer bevoegdheden en plichten om zelf
beleid te maken en beslissingen te nemen. De MR heeft de mogelijkheid de keuzes te beïnvloeden.
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De zittingsperiode voor ouders en leerkrachten is 3
jaar. Daartoe is een rooster van aftreden vastgesteld. Jaarlijks vinden voor zowel de personeels- als
oudergeleding verkiezingen plaats. De MR wil alle ouders en personeelsleden vertegenwoordigen.
Dit tracht zij te bereiken door zoveel mogelijk openheid. Vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar
en worden in het schoolgebouw gehouden. De verslagen van de MR kunnen bij de secretaris worden
opgevraagd.
Indien een deel van de vergadering over personen gaat, kan dát deel besloten worden verklaard.
6.5.5. Werkwijze
Beleidsontwikkelingen in school worden door het personeel besproken en er wordt advies aan de
directeur uitgebracht. De directeur voert namens het Bevoegd Gezag (= Bestuur Stichting Openbaar
Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland) de bedrijfsvoering van de school.
Voorgestane beleidsontwikkelingen worden door de directeur aan de MR voorgelegd voor advies.
Dat kan advies of instemming zijn. Instemming weegt zwaar. Bestuur, resp. directie, kan daar niet
zomaar omheen.
6.5.6. Klachtenprocedure
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en
meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd.
In onze school zal er misschien een moment komen dat er verschil van inzicht ontstaat. Blijft u er niet
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mee zitten, maar kom er mee naar school. Betreft de klacht de directie of is het een klacht die een
ernstige beschuldiging bevat, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon in de school voor
klachten. Bij onze school is dat mevr. C. Schraa.
In principe gaat de school ervan uit dat de klacht eerst bij de leerkracht wordt gemeld. Wordt er
geen goede oplossing gevonden, dan kan erover gesproken worden met de directie. Soms is een
meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er.
Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken
is in te zien. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. De school is voor
de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de “Landelijke
Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (LKC). De LKC
onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit
aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt de
afhandeling van de klacht over en de opvolging van de aanbevelingen en de uiteindelijke beslissing.
U kunt een klacht rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de LKC indienen. De externe
contactpersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst.
De LKC is gevestigd aan de Polanerbaan 15, 3447 GN Woerden.
Mocht de aard van de klacht gaan over seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie, dan
kunnen betrokkenen ook een beroep doen op de Landelijke Klachtencommissie. Deze is aangesteld
door het bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland, Richard Holkade 16,
2033 PZ Haarlem.
De onafhankelijke klachtencommissie is ondergebracht bij:
Landelijke Klachtencommissie
Postadres: Postbus 162,
3440 AD Woerden
Telefoon: 0348-405245
www.LGC-LKC.nl

6.6. BUITENSCHOOLSE OPVANG

6.6.1. Algemeen
Skippers, afdeling Kinderopvang, verzorgt samen met pedagogisch medewerkers van peuterspeelzaal
‘t Opstapje, voor professionele kinderopvang. Ze bieden verschillende soorten opvang aan:
voorschoolse opvang (vso), tussenschoolse (tso) en buitenschoolse opvang (bso). Al de pedagogische
medewerkers hebben combinatiebanen, waardoor ze zowel op de vso, tso als de bso werken.
Hierdoor zijn ze heel herkenbaar voor de kinderen. Ouders kunnen in aanmerking komen voor een
vergoeding van de belastingdienst voor vso en bso. Meer info hierover op www.toeslagen.nl
6.6.2. Voorschoolse Opvang
Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 07.30 uur.
De voorschoolse opvang vindt plaats in schoolgebouw “de Golf”en staat onder leiding van een
pedagogisch medewerker van Skippers. Tijdens de voorschoolse opvang is er gelegenheid om te
ontbijten.
6.6.3. Tussenschoolse Opvang, tso, voorheen overblijf
“De Zeevonk” hanteert het verkort pauze model. Dit wil zeggen dat er een middagpauze is van 3
kwartier waarin nagenoeg alle leerlingen op school blijven. De leerlingen eten gezamenlijk met de
leerkracht in hun eigen groep en hebben daarna een half uur pauze onder toezicht van pedagogische
medewerkers van ‘T Opstapje, twee gediplomeerde krachten en hulp van ouders.
Voor de tussenschoolse opvang wordt een bijdrage van € 35 per kind/ per jaar gevraagd.
Hierover ontvangt u een aparte brief.
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6.6.4. Buitenschoolse Opvang (BSO Skippers)
De buitenschoolse opvang wordt eveneens verzorgd door Skippers en vindt plaats in “Gebouw De
Golf”. De buitenschoolse opvang vindt op dezelfde locatie plaats. Indien er studiedagen of andere
schoolvrije dagen zijn, dan bestaat er de mogelijkheid voor ouders om tegen vergoeding een extra
dag af te nemen. Bso Skippers wordt jaarlijks door de GGD gecontroleerd op allerlei veiligheids- en
gezondheidseisen. Ook wordt er gewerkt conform de landelijke eisen.

DE ZEEVONK 2022-2023

23

7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school
7.1.1. Bibliotheek
“De Zeevonk” is lid van de openbare bibliotheek “Duinrand” in Zandvoort. Wij maken gebruik van
verschillende faciliteiten die de bibliotheek aanlevert.Sinds 2013 is er in De Zeevonk een zogeheten
Bibliotheek op School gehuisvest, dit is een onderdeel van de openbare bibliotheek. Deze bibliotheek
wordt onder toezicht van een BoS-coördinator gerund door leerlingen uit groep 8.
Regelmatig bezoeken de groepen de bibliotheek om boeken te lenen. Tevens worden voor de
kinderen lezingen gegeven door schrijvers en tekenaars van kinderboeken.

7.1.2. Samenwerking met buurtscholen
De directeur heeft zes keer per jaar overleg met de directeuren van de andere Zandvoortse
basisscholen en het Noordzee College, locatie Wim Gertenbach. Tijdens dit directieberaad komen
gemeenschappelijke onderwerpen ter sprake.
Daarnaast is er frequent overleg tussen de directies van de twee Zandvoortse openbare basisscholen,
waarbij veelal een vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig is.
7.1.3 Contacten met de Onderwijs Begeleidingsdienst
“De Zeevonk” heeft regelmatige contacten met de medewerkers van de OBD Noord- West, Onderwijs
Advies Hoofddorp en Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding. De school kan voor verschillende
onderwijsondersteunende zaken een beroep doen op de dienst, zoals onder andere het uitzoeken en
invoeren van nieuwe methoden, orthotheek en ondersteunende materialen, informatie over computers
en software en bijscholingscursussen.
7.1.4. Brede school “De Golf”
In samenwerking met “Skippers” en Sportservice worden er diverse naschoolse activiteiten
georganiseerd. Leerlingen krijgen jaarlijks meermalen de gelegenheid voor bepaalde activiteiten in te
schrijven. Uiteraard is e.e.a op vrijwillige basis. Genoemde activiteiten vinden plaats in schoolgebouw
“De Golf” of in een ruimte bij Pluspunt.
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8. De resultaten van het onderwijs
8.1 Cijfers over verwijzing naar het voortgezet onderwijs

In onderstaand overzicht kunt u zien hoe de verwijzing naar de scholen voor voortgezet onderwijs de
afgelopen vier jaar is geweest. We geven hierbij de percentages aan.
De Duinroos
2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

-

-

-

-

-

V.M.B.O. K / B

5%

-

-

11%

28%

V.M.B.O. theoretische leerweg
(Mavo)

35%

29%

19%

30%

36%

-

-

19%

10%

-

H.A.V.O.

24%

33%

25%

40%

22%

V.W.O. (atheneum)

30%

29%

31%

8%

14%

V.W.O. (gymnasium)

6%

9%

6%

1%

-

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

PRO

5%-

-

-

5%

-

VMBO K / B

18%

25%

26%

-

33%

VMBO-T

26%

44%

26%

37%

33%

VMBO / HAVO

10%

-

-

29%

-

HAVO

15%

31%

22%

10%

22%

-

-

-

5%

11%

26%

-

26%

14%

-

Schooltype
PRO

VMBO T/HAVO

Nicolaasschool
Schooltype

HAVO / VWO
VWO

Uiteraard zegt zo’n staatje niet alles over de kwaliteit van het onderwijs op onze school.
Veel hangt af van de leerling, van zijn mogelijkheden.
Om een goed beeld te krijgen kun je kijken naar de ontwikkelingslijn van de leerling, m.a.w. welke
ontwikkeling heeft een leerling doorgemaakt vanaf het moment van binnenkomst tot het moment van
verlaten .
Wij houden dit op school nauwkeurig bij.
Onze school doet mee aan de landelijke IEP –eindtoets.
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9. Regeling school - en vakantietijden
9.1. Schooltijden
Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag

8.30-11.45 uur

12.30-15.00 uur

8.30-12.15 uur

13.00-15.00 uur

Dinsdag

8.30-11.45 uur

12.30-15.00 uur

8.30-12.15 uur

13.00-15.00 uur

Woensdag

8.30-12.30 uur

Donderdag

8.30-11.45 uur

Vrijdag

8.30-12.30 uur

8.30-12.30 uur
12.30-15.00 uur

8.30-12.15 uur

13.00-15.00 uur

8.30-12.30 uur

Indien u uw kind naar school brengt, wilt u dan voor aanvang van de lessen afscheid van uw
kind nemen. De schooldeur gaat 10 minuten voor aanvang van de les open; de kinderen kunnen
gedurende deze 10 minuten inlooptijd zelfstandig naar het eigen lokaal gaan. Ouders van groep 3 t/m
groep 8 die hun kind komen halen worden vriendelijk maar dringend verzocht om vanwege de rust
in de school buiten op hun kind te wachten. Na afloop van de schooltijd begeleidt de leerkracht de
kinderen naar buiten.

9.2. Verlof en verzuim

De gemeente is belast met het toezicht op de naleving van de leerplichtwet en heeft dit opgedragen
aan de leerplichtambtenaar. Bij ongeoorloofd schoolverzuim kunnen door de leerplichtambtenaar
sancties worden opgelegd. Een leerling is vanaf 5 jaar leerplichtig en moet naar school. Als een
leerling zonder geldige reden drie dagen achter elkaar afwezig is, dan is de school verplicht dit te
melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar stelt dan een nader onderzoek in.
EXTRA VERLOF WORDT SLECHTS IN BIJZONDERE SITUATIES TOEGEKEND. Verzoek om
bijzonder verlof dient altijd schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie van de school.
(zie bijlagen)

9.3. Ziekte van een leerling

Als een leerling ziek is of wegens doktersbezoek later op school aanwezig kan zijn, verzoeken wij u de
leerkracht van uw kind hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan middels een telefoontje voor schooltijd
of door bericht via Parro te sturen aan de leerkracht. Voor ziekmeldingen kunt u bellen met 023 –
5740000 keuzeoptie 1.

9.4. Gymnastiek

De groepen 1 en 2 “gymmen” in de speelzalen van schoolgebouw ‘De Golf” o.l.v. de eigen
groepsleerkracht.
De gymkleding, een gymbroekje en een t-shirt alsmede gymschoenen met klittenband blijven in een
gymzak op school. Wel graag voorzien van de naam.
De groepen 3 t/m 8 hebben maandag en/of woensdag gymnastiek.
De leerlingen hebben hiervoor nodig:
- een korte broek en T-shirt of gympakje
- gymschoenen, die niet zwart afgeven en waarmee niet buiten gelopen wordt.
De gymlessen worden bij ons op school verzorgd door vakleerkracht gymnastiek de heer R. van Kooten.
De lessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in de Korverhal.
De leerlingen worden vanaf school door een leerkracht van school naar de sporthal gebracht en omgekeerd.
Als de gymles aan het begin van de ochtend of de middag start kunnen de leerlingen rechtstreeks
naar de hal gaan.
Eindigt de gymles aan het eind van de ochtend of middag, dan mogen de leerlingen rechtstreeks naar huis.
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9.4.1. Gymtijden (wijzigingen voorbehouden; zie infobulletin)
GYMROOSTER 2021-2022
Maandag

Dinsdag

8.30 – 9.30

groep 8a

8.30 – 9.30

groep 8a

9.30 – 10.20

groep 8b

9.30 – 10.20

groep 8b

10.20 – 11.10

groep 3

10.20 – 11.10

groep 3

11.10 – 12.00

groep 5

11.10 – 12.00

groep 5

12.30 – 13.20

groep 4a

12.30 – 13.20

groep 4a

13.20 – 14.10

groep 4b

13.20 – 14.10

groep 4b

14.10 – 15.00

groep 7

14.10 – 15.00

groep 7

woensdag

Vrijdag

9.30 – 11.00

groep 8a

8.30 – 9.15

-

11.00 – 12.30

groep 8b

9.45 – 10.30

1/2 zon

10.30 – 11.15

1/2 strand

11.15 – 12.00

1/2 duin

9.5. Vakantierooster
9.5.1

Schoolvakanties schooljaar 2021 / 2022

9.5.2. Extra vrije dagen
Vakantie

Dagen

Data

Studiedag

Vrijdag

02-09-2022

Studiedag

Woensdag

05-10-2022

Herfstvakantie

Vrijdag t/m zondag

14-10-2022 t/m 23-10-2022

Kerstvakantie

Vrijdag t/m zondag

23-12-2022 t/m 08-01-2023

Voorjaarsvakantie

Vrijdag t/m zondag

24-02-2023 t/m 05-03-2023

Goede Vrijdag en Pasen

Vrijdag t/m maandag

07-04-2023 t/m 10-04-2023

Meivakantie

Zaterdag t/m maandag

22-04-2023 t/m 07-05-2023

Hemelvaartsdag

Donderdag t/m vrijdag

18-05-2023 t/m 19-05-2023

Pinksteren

Maandag

29-05-2023

Zomervakantie

Vrijdag t/m zondag

21-07-2023 t/m 03-09-2023

Studiedagen schooljaar 2022-2023
Vrijdag
02-09-2022
Maandag
03-10-2022 (alleen de kleuters)
Woensdag 05-10-2022
Maandag
26-06-2023
Op dit moment zijn nog niet alle studiedagen bekend. Zodra deze
vaststaan wordt u hierover geinformeerd.
Zie ook ons infobulletin van de betreffende week voor de aangepaste
schooltijden.
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10. Namen en adressen
10.1. Bestuur:

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Dhr. M. Stuifbergen,
Voorweg 24 a, 2103 ST Heemstede

10.2. Rijksinspectie:

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 – 1113111 ( lokaal tarief)

10.3. Leden medezeggenschapsraad: tevens stichting “Vrienden van De Zeevonk”
Ouderbegeleiding

1. Mevr. S. Verhoef
2. Dhr. S. Verboom
3. Mevr. S. Brouwer

Personeelsbegeleiding

1. Dhr. J. Stover
2. Mevr. T. van der Woerd
3. Dhr. J. Starken

Het correspondentieadres is het adres van de school: Dr. Jac.P.Thijsseweg 24, 2041 BM Zandvoort.
Tel.: 023-5740000
10.10. Onderwijs begeleidingsgroep Onderwijs Advies (OBG):
O.B.G. Onderwijs Advies
Spieringweg 801, 2142 ED Cruquius
Tel: 023-5100000
10.11. De schoolarts:
Mevrouw N.van Leur
Adres schoolartsendienst: Westergracht 72, 2014 XA Haarlem
Doktersassistente: Mevrouw J. Elsenburg
Tel: 023-5115995
10.12. Peuterspeelzaal “’t Stekkie”:
Mevr. R. Adegeest,
Dr. Jac. P. Thijsseweg 24 , 2041 BM Zandvoort
www.skipzandvoort.nl
Telefoon: 023-5713665
Email: info@skipzandvoort.nl

10.13. Peuterspeelzaal “’t Opstapje”:
Mevr. L. de Boer,
Dr. Jac. P. Thijsseweg 24 , 2041 BM Zandvoort
wwwpeuterspeelzaal-opstapje.nl
Telefoon: 06-13192998
Email: opstapje84@gmail.com

10.14 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland
Postbus 4145
2003 EC Haarlem
www.wsns-zk.nl
10.15. Centrum voor Jeugd en Gezin
Mevr. J.Bouwmeester
Telefoon: 06-51026809
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11. OVERIG
11.1. Fietsen
Leerlingen komen lopend naar school. Leerlingen die vanwege de grote afstand van huis naar
school wel op de fiets komen, dienen hun fiets buiten het schoolplein in de daarvoor bestemde
“fietsenstalling” te plaatsen. Dit geldt ook voor stepjes. De fietsen worden voor eigen risico gestald.
De school aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid ingeval van diefstal of beschadiging.
11.2. Fotograaf
In de eerste helft van het schooljaar komt de fotograaf in school om foto’s van de kinderen en de
groepen te maken. Ook kunnen er foto’s gemaakt worden samen met broertjes en zusjes, mits ze bij
ons op school zitten. De foto’s worden u vrijblijvend aangeboden.
11.3. Luizencontrole
De “Luizencommissie” bestaat uit een groep betrokken en zeer gewaardeerde ouders die de kinderen
van alle groepen structureel controleren op hoofdluis. Dit gebeurt buiten de klassen en op vaste
data. Het is van groot belang dat wanneer er hoofdluis in een groep wordt geconstateerd er direct
gehandeld wordt. Dit voorkomt uiteraard dat de hoofdluis zich door de hele school verspreidt. Iedere
nieuwe leerling ontvangt op de eerste lesdag een zgn. luizencape van de school.
11.4. Materiaal
Voor handenarbeid kan de school zogenaamd ‘waardeloos materiaal’ goed gebruiken. Wij denken
hierbij aan resten wol, katoen, lapjes, knopen, kralen, ringen, kurken, papier, maar ook afvalhout,
stroken triplex, spaanplaat, lege plastic bakjes, enz. Het is onvoorstelbaar wat de kinderen met al dit
waardeloze materiaal kunnen doen, maar het is even onvoorstelbaar hoeveel van dit materiaal nodig
is. Wij zullen - indien wij iets nodig hebben - een gerichte oproep doen.
11.5. Schoolongevallenverzekering
Deze wordt uit de ouderbijdrage bekostigd. Voor alle leerlingen wordt automatisch aan het begin
van het jaar een dergelijke verzekering afgesloten. De leerlingen zijn verzekerd van één uur voor
schooltijd, bij het van huis naar school gaan en omgekeerd. Tevens zijn de leerlingen verzekerd tijdens
het overblijven op school en tijdens schoolreisjes. Deze verzekering dekt alleen lichamelijk letsel.
Wij raden u altijd aan zelf ook goed verzekerd te zijn, b.v. W.A., daar de schoolverzekering een
minimale dekking biedt. De polis is op aanvraag in te zien.
11.6. Schooltas
Zoals u hiervoor hebt kunnen lezen, zal uw kind nu en dan huiswerk meekrijgen. Een goede stevige
tas of rugzak voorkomt de beschadiging van boeken en schriften.
11.7. Schooltelevisie
Wij maken een keus uit programma’s van de Nederlandse Onderwijs Televisie, Schooltv Beeldbank.
De lessen kunnen bij activiteiten in de groepen aansluiten, of een lessenreeks op zich zijn. We raden
aan om de programma’s thuis ook eens te kijken, zodat u met uw kind bijvoorbeeld kunt napraten over
programma’s als “Nieuws uit de natuur”, “School tv weekjournaal” , enz.
11.8. Toegang tot de school
Om veiligheidsredenen is de schooldeur tijdens schooltijden gesloten. Bij de ingang kunt u aanbellen,
er wordt dan voor u opengedaan.
11.9. Traktaties
Jarig zijn is leuk, trakteren ook. Bij ons op school is het de gewoonte dat de jarigen alleen de eigen
klas trakteren en, als zij dat willen, langs de leerkrachten van de overige groepen gaan. Wij vragen u
de traktatie enigszins bescheiden te houden en er geen verdere cadeautjes bij te doen. Een gezonde
traktatie heeft de voorkeur. Uw kind mag een traktatie meenemen voor de leerkrachten, maar omdat we
allemaal op onze gezondheid proberen te letten hoeft u zich vooral niet verplicht te voelen.
DE ZEEVONK 2022-2023
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12. Peuterspeelzalen
Er bestaat een goede, nauwe samenwerking tussen peuterspeelzaal “’t Opstapje, peuterspeelzaal
“’t Stekkie” en De Zeevonk. De openingstijden en meer informatie over de peuterspeelzalen kunt u
vinden op hun website (zie 10.12 en 10.13 in de schoolgids).

30

DE ZEEVONK 2022-2023

BIJLAGE 1: Informatie voor ouders over verlof buiten de schoolvakanties
Sinds de herziening van de leerplichtwet 1969 per 1 augustus van kracht is geworden is er het een
en ander veranderd voor iedereen die met leerplicht te maken heeft. Zo zijn ook de regels voor verlof
buiten de schoolvakanties aangepast.
Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie
in het buitenland te kunnen verblijven is niet meer mogelijk. Hier vindt u alle informatie over extra
verlof, hoe en bij wie u een aanvraag kunt indienen en wat u moet doen als u het met een genomen
beslissing niet eens bent.
* Vakantieverlof
Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk
is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan éénmaal per schooljaar, voor ten hoogste
10 schooldagen, door de schoolleiding vrij worden gegeven voor extra vakantie
(art. 11 f.). Indien van toepassing moet bij uw aanvraag een werkgeversverklaring gevoegd worden
waaruit dit blijkt. Verder is van belang om te weten dat:
• de aanvraag minimaal vier weken van tevoren bij de schoolleiding wordt ingediend,
• de verlofperiode ten hoogste 10 schooldagen mag beslaan,
• de verlofperiode niet in de eerste twee weken van het schooljaar mag vallen.
• de verlofperiode niet aansluit aan de bestaande vakantieweken.
Vergeet niet om rekening te houden met de vakantiespreiding, waardoor de vakanties elk jaar op een
ander tijdstip kunnen vallen. Het jaarlijkse vakantierooster is te verkrijgen op de scholen en bij de
gemeente. Helaas komt het wel eens voor dat een leerling tijdens de vakantie ziek wordt en daardoor
pas later naar school kan terugkomen.
U moet dit dan zo spoedig mogelijk melden aan de schoolleiding en na terugkeer een
doktersverklaring uit het bezochte land overleggen, waaruit de periode en de aard van de ziekte
blijken.
* Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’.
Door de aparte bepaling over ‘vakantie’ zal de toepassing van de ‘andere gewichtige omstandigheden’
(art. 11g.) tot een gering aantal gevallen worden teruggebracht. Het gaat in beginsel om externe,
veelal buiten de wil van de leerplichtige of zijn ouders gelegen omstandigheden.
Hierbij moet worden gedacht aan:
• een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
• een verhuizing (ten hoogste één dag);
• bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad (één of ten hoogste twee
dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende);
• ernstige ziekte van ouders of bloed- of verwanten t/m 3e graad (duur in overleg met de
schoolleiding);
• overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), van bloed- of
aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e
graad (ten hoogste 1 dag);
• het 25-, 40- en 50-jarig ambtshuwelijk en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60 jarig huwelijksjubileum van
ouders of grootouders (één dag);
• voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
Extra verlof voor religieuze feestdagen
De aard van sommige religieuze feestdagen sluit schoolbezoek uit. De viering wordt dan beschouwd
als vervulling van religieuze plichten.
Voor het Offerfeest en het Suikerfeest is er een extra dag verlof.
Ouders moeten dat minstens twee dagen van tevoren melden bij de directeur van de school.
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Géén redenen voor verlof;
• familiebezoek in het buitenland
• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
• het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden;
• een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan;
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
• deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;
• als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.
Een aanvraag voor verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’ moet bij voorkeur vier
weken van tevoren, of als dit niet mogelijk is, uiterlijk twee dagen na het ontstaan van de verhindering,
schriftelijk bij de schoolleiding worden ingeleverd. Het maximum aantal dagen dat de directeur mag
verlenen bedraagt 10. Indien het gaat om meer dan 10 schooldagen dan is de leerplichtambtenaar
van de gemeente bevoegd om een beslissing te nemen.
* Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties.
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de school.
Op het formulier vindt u alle benodigde informatie. Tevens is er ruimte voor een eventuele
werkgeversverklaring. De volledig ingevulde aanvraag kunt u inleveren bij de schoolleiding. Als de
aanvraag ‘andere gewichtige omstandigheden’ (omstandigheden gelegen buiten de wil van de leerling
en ouders, art 11g.) meer dan tien schooldagen betreft wordt de aanvraag doorgestuurd naar de
leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze zal zich door de schoolleiding laten informeren alvorens
een beslissing te nemen. Over het algemeen zal er sprake zijn van een medische of sociale indicatie
en geldt dat een verklaring van een arts of sociale instantie noodzakelijk is waaruit blijkt dat verlof
nodig is.
* Bezwaar en beroep.
Als u het met een genomen beslissing niet eens bent kunt u een bezwaarschrift indienen
bij de schoolleiding (ingeval van een verlofaanvraag voor tien schooldagen of minder) of de
leerplichtambtenaar van uw woongemeente (in geval van een verlofaanvraag voor meer dan tien
schooldagen).
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:
• naam en adres van de belanghebbende;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
• de gronden van het bezwaar;
• een volmacht, als het bezwaar niet door de belanghebbende maar, namens hem/haar, door een
ander wordt ingediend.
Tegen de beslissing, volgende op een bezwaarschrift, kunt u op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de:
Bezwarencommissie Leerplichtzaken gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort,
Postbus 3333,
2001 DH Haarlem
Bovendien bestaat de mogelijkheid om, in samenhang met de indiening van een beroepschrift, de
President van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, om schorsing van het besluit of het
treffen van een voorlopige voorziening te verzoeken.
* Ongeoorloofd verzuim.
Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de schoolleiding of de
leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan
de leerplichtambtenaar te melden, die proces verbaal kan opmaken. Dit kan dan leiden tot een boete.
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Vragen?
Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de schoolleiding of de leerplichtambtenaar van uw
woongemeente.
Gemeente Haarlem, sector MO
Afdeling Onderwijs, Welzijn en Gezondheid
Leerplein
Postbus 3333
2001 DH Haarlem
Bezoekadres: Westergracht 72, Haarlem
Telefoon:
023-5115666
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BIJLAGE 2: SCHOOLREGELS o.b.s. De Duinroos
➢ D
 e school houdt in het onderwijs rekening met aard, aanleg, tempo en ontwikkelingsniveau van het
individuele kind.
➢ De school verwacht dat de ouders op open wijze met de directie en leerkrachten communiceren.
➢ De school zorgt voor een ordelijke, functionele en uitdagende leeromgeving.
➢ We zorgen met elkaar dat het in en rondom de school netjes blijft.
➢ Er wordt op school respectvol met elkaar omgegaan.
➢ Er zijn op school- en klassenniveau duidelijke omgangsregels afgesproken.
➢ D
 e school stimuleert bij leerlingen de ontwikkeling van zelfstandigheid en het nemen van
verantwoordelijkheid, waardoor het zelfvertrouwen wordt vergroot.
➢ De school verwacht dat de ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind(eren).
➢ De leerlingen mogen 10 minuten voor aanvang van de lessen naar binnen.
➢ De school verwacht dat de kinderen op tijd gebracht en gehaald worden.
➢ Het plein is om te spelen dus fietsen blijven buiten het hek.
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