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Heiloo, juni 2020

Geachte belangstellende,
Fijn dat u geïnteresseerd bent in de schoolgids van openbare basisschool "De Zuidwester". Deze gids is bedoeld
voor ouders, die zich op het onderwijs binnen De Zuidwester willen oriënteren en voor ouders, die thans kinderen
op onze school hebben. In deze gids stellen wij u op de hoogte van de organisatie binnen onze school, onze visie
op onderwijs voor 4 tot 12 jarigen en de wijze waarop wij dit in de praktijk verwezenlijken.
Verder vindt u in deze gids allerlei mededelingen, adressen en verdere wetenswaardigheden die gedurende een
schooljaar van pas kunnen komen. I.v.m. wijzigingen in de diverse schooljaren wordt voor recente gegevens die
aan verandering onderhevig zijn, verwezen naar de bijlage achter in deze schoolgids.
In de loop van een schooljaar verandert er weleens wat. Daar informeren we uitgebreid over op onze website.
Deze schoolgids is een officieel document, waaraan de MR (medezeggenschapsraad) in juni 2020 zijn goedkeuring
heeft gegeven. Ons bestuur en de schoolinspectie gebruiken de schoolgids mede om het beleid van de school te
toetsen.
Wij vragen alle ouders/verzorgers om deze gids nauwgezet door te lezen. Het is mogelijk deze gids digitaal te
raadplegen via:

www.obsdezuidwester.nl

Met vriendelijke groet, namens bestuur, directie,
M.R. en O.R.,

het team van De Zuidwester
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1. DE SCHOOL
1.1 Openbare basisschool "De Zuidwester"
Als u De Zuidwester binnenloopt, ervaart u meteen het open karakter van deze school. Door de lichte uitstraling,
de creatieve uitingen van de kinderen aan de wanden en ramen, de structuur in de klassen en de gemotiveerde
leerkrachten en leerlingen, krijgt u meteen een goed beeld van de aangename sfeer in dit gebouw.
De Zuidwester is een openbare school. Dit houdt in dat de school open staat voor ieder kind ongeacht de
levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Algemene kenmerken van een openbare school zijn:
 Pluriformiteit: dat wil zeggen dat er ruimte wordt geboden aan de verschillende godsdienstige en
levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan;
 Algemene toegankelijkheid: de openbare school weigert geen leerling op grond van ras of overtuiging. Bestuur
en gemeente dragen zorg voor voldoende en kwalitatief goed onderwijs;
 Godsdienst- en vormingsonderwijs: de openbare school dient gelegenheid te geven voor het volgen van
godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs;
 Emancipatie en tolerantie: de openbare school garandeert de principiële gelijkwaardigheid van opvattingen.
In het bijzonder geldt op De Zuidwester dat er een goede samenwerking is tussen bestuur, gemeente, schoolleiding,
leerkrachten, leerlingen en ouders. Openheid vormt de basis voor een goed schoolklimaat.
Ieder moet de ruimte hebben om zichzelf te zijn en naar zijn of haar gevoel optimaal te kunnen functioneren.
Door samen te leren en te spelen, kunnen de kinderen ook leren samen te leven en andere meningen, denkbeelden
en culturen te respecteren.

1.2 Hoe wordt De Zuidwester bestuurd?
Sinds 1 januari 1999 wordt ons bestuur gevormd door een stichting voor openbaar onderwijs. Deze stichting
bestuurt de 19 openbare basisscholen van 9 gemeenten binnen de I.S.O.B.
(Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs).
Deze gemeenten zijn: Bergen met de Egmonden, Schoorl, Castricum met Akersloot, Graft-De Rijp, Heiloo en
Schermer. De besturen van genoemde gemeenten blijven verantwoordelijk voor de mogelijkheid en de kwaliteit
van het openbaar onderwijs. Het groot onderhoud van de betrokken schoolgebouwen valt onder hun
verantwoordelijkheid en zij houden toezicht op de overige financiën. Het gebouw van De Zuidwester vormt hierop
een uitzondering en valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Heiloo (zie voor meer informatie
over de I.S.O.B. ook 5.1 en 7.1 ).

1.3 Schoolgrootte
Het leerlingenaantal ligt rond de 160 leerlingen (7 groepen) op de teldatum. Deze is ieder jaar op 1 oktober. Voor
de meest recente gegevens betreffende het aantal leerlingen, leraren en medewerkers verwijzen wij naar de bijlage
(9.1).

1.4 Voorzieningen in het schoolgebouw
In het schoolgebouw bevinden zich:
10 Groepslokalen;
een speellokaal (door flexibele wanden af te
sluiten van de gemeenschappelijke ruimte);
 een gemeenschappelijke ruimte, ook in
gebruik ten behoeve van optredens;
 bibliotheek en documentatiecentrum;
 docentenkamer;
 keuken;
 1 spreekkamer waar de orthotheek is
ondergebracht;
 1 ruimte voor Remedial teaching/ I.B.
activiteiten;
 5 opslagruimtes.



(een plattegrond vindt u in de bijlage 9.1)
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1.5 Situering
Naam school:
adres:
Telefoon:
email:

O.B.S. De Zuidwester
Boekenstein 43
1852 WS Heiloo
072-5320308
info@obsdezuidwester.nl
www.obsdezuidwester.nl

De school ligt in Heiloo-West, het gedeelte van Heiloo dat wordt begrensd
door de spoorlijn in het centrum, Het Vennewater in het zuiden en Het
Maalwater in het noorden. De meeste leerlingen komen uit de wijken rondom
de school (Baetenburg, Boekenstein, Malevoort, Boswijk, De Ronge,
Vredenoord, De Rietvink, Vrieswijk, Mariënstein, Termijen en de “akkers”),
maar ook leerlingen uit andere wijken bezoeken onze school. In het
aangrenzende gebouw is basisschool de
Elckerlyc gesitueerd.
Deze school valt sinds 2007 ook onder het I.S.O.B.-bestuur.

1.6 Rond de school
Naast De Zuidwester en Elckerlyc is de Willibrordschool gevestigd. De gemeente Heiloo heeft een aantal
verkeersvoorzieningen getroffen, zoals extra parkeerplaatsen, drempels en het toegankelijk maken van de school
via de wijk Termijen. Dit betekent niet dat de veiligheid voor kinderen altijd gewaarborgd is. De toegangswegen
naar de scholen zijn niet ingericht om een grote stroom auto’s te verwerken.
Wij verzoeken alle ouders het belang van het schoolgaande kind te respecteren en zoveel mogelijk lopend
of met de fiets naar school te komen. Ook verzoeken wij u de leerlingen alleen op de fiets te laten komen als
de afstand huis - school dit vereist of de schoolactiviteiten (gym, excursie) dit noodzakelijk maken.
Het aantal overdekte stallingsplaatsen is namelijk beperkt.
Zet fietsen niet bij de ingangen of kriskras verspreid op het plein neer, maar bij de fietsenstalling; kinderen moeten
op onze schoolpleinen veilig kunnen spelen. Een goede standaard is onontbeerlijk als de fiets vaak op school staat.
De school is niet verantwoordelijk voor schade die aan fietsen in de schoolstalling wordt veroorzaakt. Tevens zijn
we niet aansprakelijk voor vermissing van fietsen of andere eigendommen van leerlingen.
Wij gaan er wel van uit dat de fiets waarop uw kind van en naar de school/gymlessen rijdt, voldoet aan de
technische en veiligheidseisen die worden gesteld. Wilt u dat als ouder regelmatig controleren? Het gaat om de
veiligheid van uw kind.

De Zuidwester heeft met drie schoolpleinen voldoende ruimte om tot spel te komen. Voor elke groep zijn er
speelmaterialen aanwezig die jaarlijks worden aangevuld en /of vernieuwd. De leerlingen spelen buiten in
gespreide pauzes om optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare ruimte. De leerkracht is met zijn of
haar eigen groep buiten.
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WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR
2.1 Op ontdekkingstocht naar ieders talenten
Wij,
als
team
van
leerkrachten
van
De
Zuidwester,
willen
kinderen
verder
brengen
in
het
leven.
Daarvoor stimuleren we hun puurheid, enthousiasme en nieuwsgierigheid. We
verplaatsen ons in kinderen, identificeren ons met hen. Door mee te gaan met
kinderen krijgen we echte, spontane gesprekken met hen. Van daaruit leven we
voor en zijn we een voorbeeld. We dagen kinderen uit om elke dag uit te proberen
en
op
ontdekkingstocht
te
gaan
om
op
te
groeien.
We focussen ons op drie pijlers in ons dagelijks werk:

Creativiteit
Openheid
Beweging

Creativiteit:
In alles zoeken we op een speelse manier naar ontwikkeling. Door toneel te spelen, lol te maken, te zingen, dansen,
tekenen en knutselen laten we kinderen de magische kant van de wereld zien. Onder andere via maandelijkse
groepsoptredens en speciale projecten zoals taaldorp, het Kinderkookcafé en buiten- en naschoolse activiteiten.
Hoogtepunt is het jaarlijkse Kinderkunstmuseum, waarbij de kinderen rondom een vastgesteld thema creatieve
activiteiten ondernemen, welke te bewonderen zijn door ouders, familie en andere geïnteresseerden.
Door veel aandacht te besteden aan Engels leren we kinderen creatiever met taal te worden.
Met deze creatieve basis vergroten we het zelfvertrouwen van kinderen om vaardigheden en kennnis aan te leren,
waarmee kinderen verder kunnen in hun leven. Wij genieten ervan om aan hen uit te leggen en stof over te brengen
en te zien dat kinderen cognitief presteren.
Openheid:
Iedereen is welkom bij ons. We zijn flexibel, geduldig en nieuwsgierig naar kinderen, ouders en naar elkaar als
collega’s. We zijn gevoelig, positief naar kinderen en willen het voor iedereen zo aangenaam mogelijk maken.
Zodat ieder volledig tot zijn of haar recht kan komen. We helpen kinderen trots op zichzelf te zijn, want dan kunnen
ze meer dan ze zelf denken.
Beweging:
Via beweging leren kinderen. Wij willen graag een gezonde geest in een gezond lichaam houden bij onze
leerlingen. We zijn daarom veel met de kinderen buiten, houden van sport en competitie en zijn een gezonde
school. Naast de cognitieve ontwikkeling vinden we de motorische ontwikkeling minstens zo belangrijk, evenals
een gezonde levensstijl. In de lessen zoeken we naar variatie in werkvormen en mogelijkheden om ook taal,
rekenen en andere verplichte vakken via beweging aan te bieden, het zogenaamde “Bewegend leren”.
Er zijn hiervan meerdere voordelen te benoemen:
– het motiveert kinderen om op een andere manier bezig te zijn met leerstof
– bewegen en leren stimuleert de samenwerking tussen de hersenhelften
– de betrokkenheid van de kinderen kun je vergroten
Structuur als basis
Aandacht voor onze pijlers kan alleen vanuit een gegronde structuur. We zorgen voor veiligheid, voorspelbaarheid
en rust. We hebben voor eenzelfde dagritme gekozen gedurende de hele week middels het vijfgelijke dagenrooster. Daarnaast gebruiken we dag- en weektaken om de zelfstandigheid te vergroten.
We houden van organiseren, vlot werken en doorzetten totdat we resultaten bereiken. We werken vanuit leerlijnen
aangevuld met projecten.
Eén team
Wij werken vanuit onze bron als één team van leerkrachten, coördinatoren en een directeur. Iedereen hoort bij
iedereen. We zijn een welwillend team dat elkaar goed kent, zorgzaam is en elkaar graag ondersteunt. We hebben
oog voor elkaar, net als voor de kinderen.
Om te zorgen dat we op de koers van onze missie blijven, hebben we twee afspraken gemaakt:
1. Alle nieuwe initiatieven moeten bijdragen aan de groei van ieder kind. Het moet ze motiveren en geven
wat ze nodig hebben.
2. Alle processen, structuren, activiteiten of gebruiken die ons afleiden van onze missie, laten we achter ons.
We streven ernaar de kinderen iets mee te geven dat grootste impact heeft.
Zo gaan we met kinderen op ontdekkingstocht naar ieders eigen talenten.
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2.2 Het pedagogisch klimaat van De Zuidwester
De Zuidwester stelt zich ten doel een sfeer van veiligheid en vertrouwen te scheppen, waarin ieder kind zich met
eigen uiterlijk, taal en culturele achtergrond geaccepteerd voelt.
Wij vinden het zeer belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en een goede band onderhouden met hun
medeleerlingen, hun leerkracht en de overige teamleden. Zowel binnen als buiten de klassenmuren wordt hierover
regelmatig met de leerlingen van gedachten gewisseld, vaak in de vorm van gerichte opdrachten op het gebied van
de sociaal-emotionele ontwikkeling. De school hecht zeer veel waarde aan een gunstig pedagogisch klimaat;
daarom was onze nascholing afgelopen jaren gericht op het bevorderen van een gunstige groepssfeer middels PBS.
Positive Behavior Support is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst
gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Op scholen waar PBS is ingevoerd:
• Voelen leerlingen zich veiliger;
• Gedragen leerlingen zich socialer, doordat ze beter weten wat ze moeten doen;
• Vertonen leerlingen minder ongewenst gedrag;
• Gaan schoolprestaties iets omhoog, doordat er meer tijd is om te leren;
• Worden leerlingen vaker beloond dan gecorrigeerd;
• Hebben teamleden (nog) meer plezier in hun werk;
• Wordt beter samengewerkt met ouders en jeugdzorg;
• Zien leerkrachten sneller dat er iets aan de hand is met leerlingen;
• Zijn leerkrachten beter in staat ondersteuning-op-maat te geven aan leerlingen.
We werken vanuit drie kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid. Vervolgens hebben we hieraan
negen gedragsregels gekoppeld. Deze leren we de kinderen actief aan. Het goed uitvoeren van de norm wordt
hierna systematisch positief benoemd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke
leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.
Leefstijl en pesten
Aan het maatschappelijk probleem “pesten” besteedt De Zuidwester de
nodige aandacht. Pesten komt helaas op alle scholen voor al kan de mate waarin
het zich manifesteert verschillen. Belangrijk is dat leerkrachten voortdurend
waakzaam blijven binnen de eigen klassensituatie. Daarnaast heeft een hierop
gerichte commissie de taak leerkrachten en ouders alert te houden op het gebied
van pesten. Zij zijn verantwoordelijk voor het pestprotocol, welke door het team
wordt gedragen. Dit protocol kan ingezien worden bij de directie.
Uitgangspunt hierbij is:
1. Steun bieden aan het kind dat gepest wordt;
2. Steun bieden aan het kind dat zelf pest;
3. De groep betrekken bij de oplossing;
4. De school steunen bij de aanpak;
5. Ouders steunen bij de aanpak.
Binnen de diverse groepen is er regelmatig een kringgesprek (onderbouw) of “theekring” (midden/bovenbouw),
waarin zowel leerlingen als leerkracht aangeven wat er goed of niet goed is gegaan bij het met elkaar omgaan.
Leerlingen kunnen elkaar een complimentje geven, maar ook bepaalde reacties van medeleerlingen afwijzen.
Bij deze positieve benadering van sociaal gewenst gedrag wordt ook gebruik gemaakt van de lesmethode “Leefstijl
voor jongeren”. Dit omvat het aanleren van vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren,
zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk,
risico's inschatten en doelen stellen. Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes thema's. Alle groepen werken
tegelijkertijd aan hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere accenten worden gelegd. Daarnaast
werkt De Zuidwester met een gedragsprotocol, waarin duidelijk omschreven staat welk gedrag leerlingen en
ouders van leerkrachten mogen verwachten en wat wij als team van leerlingen en ouders verwachten. Naast deze
gedragsregels hebben wij schoolregels, die met de leerlingen in de klassen worden besproken en waarvan er een
aantal zichtbaar zijn opgehangen in de school. Ze zijn tevens in te zien in het pestprotocol.
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3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
3.1 De organisatie van de school
Door middel van een doorlopend leer- en ontwikkelingsproces willen we dat ieder kind van onze school zich de
kennis en vaardigheden eigen maakt, die het nodig heeft om in onze samenleving te functioneren als een sociaal,
zelfstandig en kritisch mens. Deze ontwikkeling vindt plaats gedurende acht leerjaren; deze leerjaren worden op
De Zuidwester onderverdeeld in twee bouwen: Onderbouw (groep 1 t/m 4) en Bovenbouw (groep 5 t/m 8).
De groepsindeling vindt plaats aan de hand van het aantal leerlingen per 1 oktober van het voorafgaande schooljaar
en de daaruit voortvloeiende formatie (aantal leerkrachten dat de school kan inzetten). Afhankelijk van het aantal
leerlingen per leerjaar wordt gebruik gemaakt van gecombineerde of ongecombineerde groepen. De groepen 1 en
2 zijn altijd gecombineerd i.v.m. een goede spreiding van de instroom van nieuwe leerlingen.

3.2. De samenstelling van het team
Aan de school zijn verbonden: een
directeur, groepsleerkrachten, waarvan
een tevens functioneert als waarnemend
directeur, een vakleerkracht gymnastiek,
een logopediste (alleen voor 5-jarigen),
kinderfysiotherapeut,
een
klassenassistent, een intern begeleider, 2 ICCers,
2
rekencoördinatoren,
1
taalcoordinator en een coördinator ICT.
Voor de specifieke teamgegevens
verwijzen wij u naar de bijlage (9.1).

Interne
begeleider

Managementteam
Directeur: M. van Duuren

S. Reinders

A. Oudhoff
Rekencoördinatoren
M. Selling
I. Gras

ICT en taalcoördinator

Managementteam:
-I. Gras (waarnemend
directeur)
-M. Selling

ICC-ers
(Cultuur
coördinatoren)
J. Gabeler
M. Selling

Het managementteam
Behalve voor het uitschrijven en voorzitten van de bouwvergaderingen, is het managementteam
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van schoolbeleid en de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs.
Het MT vergadert om de week, waarbij het totale schoolbeleid aan de orde komt. Ib-ers, Ict-ers, Icc-ers en
andere specialisten kunnen in deze vergaderingen worden uitgenodigd.
De interne begeleider (IB-er)
De interne begeleider is de centrale figuur binnen het leerlingvolgsysteem. De leerkracht of leerkrachten, die
deze taak op zich nemen, zijn daarvoor geschoold en worden ook gedeeltelijk vrijgesteld van lesgevende taken.
Tot de werkzaamheden van de IB-er behoren onder meer:
 De individuele leerling-bespreking;
 Het maken van de analyse na elk toetsmoment;
 Het adviseren en ondersteunen van leerkrachten;
 Het uitvoeren van schoolonderzoeken en het aanvragen van schooloverstijgende onderzoeken;
 Beheren van het leerlingvolgsysteem en de schooldossiers;
 De verantwoordelijkheid voor de orthotheek;
 Overleg met IB-ers van overige ISOB-scholen;
 Overleg met de directeur en een specialist van de Opvoedpoli binnen het zorgteam (4 x per jaar).
ICT-coördinator (Informatie en communicatie Technologie)
De coördinator ICT is belast met het ontwikkelen en implementeren van een ICT-infrastructuur en -systeem, het
beheer en de ondersteuning ervan, met het ondersteunen van applicatie- en systeembeheerders en met het
adviseren van het management op ICT-gebied.
De Interne Cultuur Coördinator (ICC'er)
De interne cultuur coördinator (ICC) zet zich gedurende het schooljaar in om een breed aanbod van culturele
activiteiten te garanderen. De Zuidwester heeft een collega die hiervoor speciaal is opgeleid. De ICC-er is
verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de culturele omgeving en/of deelname aan netwerken
en het onderhouden van contacten met adviseurs. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de diensten
van het ABC en de werkgroep magisch Heiloo (cultureel erfgoed). Het cultuurbeleid wordt elke 3 jaar
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
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3.3 Onderwijsactiviteiten
Een belangrijk uitgangspunt van de school is dat de kinderen de leerstof gestructureerd krijgen aangeboden. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van moderne methoden. Ook wordt gezocht naar aanknopingspunten binnen de
belevingswereld van het kind. De leerkrachten werken volgens een jaarplanning: bij het onderwijsaanbod wordt
ernaar gestreefd de leerlingen na 8 jaar op het niveau van de kerndoelen te brengen. Dagelijkse instructie door de
leerkracht en zelfstandig werken van de leerling staan hierbij centraal.
Binnen het gestructureerde aanbod proberen we iedere leerling zoveel mogelijk op zijn eigen niveau te laten
presteren. Dit staat bekend als adaptief onderwijs: een vorm van onderwijs die zich aanpast aan de mogelijkheden
en de behoeften van kinderen. Op De Zuidwester houdt adaptief onderwijs het volgende in:





De persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van het kind binnen de groep staan centraal. Aan het
verschil in leren tussen kinderen wordt tegemoet gekomen door differentiatie in instructie en verwerking.
Incidenteel kan worden overgegaan op aparte leerlijnen;
Zelfstandig werken en het gebruik van de instructietafel nemen in alle groepen een belangrijke plaats in,
waarbij het principe van de "uitgestelde aandacht" geldt (zie hiervoor 3.4 en 3.5);
Het zelfstandig werken heeft meerdere doelen, namelijk gewonnen tijd voor de leerkracht voor extra
instructie, meer mogelijkheden voor differentiatie en grotere zelfstandigheid voor de leerlingen;
Het team hanteert eensluidende afspraken ten aanzien van zelfstandig werken door de hele school; iedere
leerkracht realiseert deze uitgangspunten via een
persoonlijke leerroute. Binnen bouw- en
werkgroepbijeenkomsten worden deze persoonlijke leerroutes op elkaar afgestemd.

Groep 1/2
In de combinatiegroepen 1-2 begint de dag veelal met de kring, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan het
sociaal-emotioneel aspect, taalvaardigheidsactiviteiten, muziek, spel en instructie. Door gebruik te maken van het
keuzebord hebben de leerlingen dagelijks ook hun eigen inbreng bij het kiezen van activiteiten. Passend bij het
keuzebord zijn de kleurgroepen, die weer corresponderen met de kleurkaartjes op hun stoel en kapstok. Daarnaast
wordt gewerkt met dagritmekaarten, waarmee onze jongste leerlingen inzicht krijgen in hun dagactiviteiten. Het
ontwikkelingsmateriaal bestaat uit knutselmateriaal, puzzelmateriaal, constructiemateriaal, reken- en telmateriaal,
taalontwikkelingsmateriaal en kleur- en vormmateriaal. Hierbij kan sprake zijn van zowel gerichte als vrije
opdrachten. De vaste hoeken zijn de bouw- en poppenhoek. Deze poppenhoek is in het kleuterlokaal op een vide
ingericht. Verder wisselen hoeken en tafels, afhankelijk van de tijd en het betreffende thema. De materialen en
leermiddelen worden gebruikt aan de hand van het ontwikkelingsniveau binnen de groep; zo worden aan 5-jarigen
bij bepaalde speelleersituaties andere eisen gesteld dan aan 4-jarigen.
Regelmatig geeft de leerkracht instructie in de kleine kring. Met hun verjaardag vinden de kinderen het leuk om
hun groep te trakteren. Jarige kinderen mogen op school grabbelen in de "grabbelton".
De leerkracht van groep 1-2 introduceert het begrip “zelfstandig werken” met de bijhorende afspraken bij alle
kinderen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het “stopbord” als zelfstandig werksymbool. We streven ernaar dat
de jongste kinderen aan het einde van het schooljaar minimaal 10 minuten zelfstandig kunnen werken.
De eigen leerkracht geeft bewegingsonderwijs. De inhoudelijke accenten liggen hierbij op spel, gymnastiek en
dans. De groepen 1-2 kunnen hiervoor gebruik maken van een apart speellokaal, voorzien van kleutergymnastiekmaterialen. Dit lokaal is door een geluidwerende schuifwand afgescheiden van de aula.
Groep 3 t/m 8
In de hogere groepen beginnen de kinderen de schooldag veelal
met Leesparade. Leesparade is de meest complete leesmethode van
dit moment. Het is een methode voor voortgezet technisch lezen in
groep 4 t/m 8 met aanvullende leerlijnen waarmee ook het
begrijpend lezen en de woordenschat extra kunnen worden
geoefend. Daarnaast staat leesplezier centraal in de wekelijkse
leespromotielessen, want dat is misschien wel het belangrijkste:
lezen moet leuk zijn! Bovendien motiveert het de leerlingen om
goede jeugdboeken te lezen; daartoe wordt de schoolbibliotheek
regelmatig met goede, recente, jeugdboeken aangevuld.
Ook wordt deze periode gebruikt voor leesspelletjes, ondersteunend lezen, lezen in groepjes en voorinstructie.
De ondersteuning van ouders hierin is erg gewenst en wordt gewaardeerd.
Via de openbare bibliotheek lenen we regelmatig projectinformatie. Diverse groepen maken gebruik van een
introductieles in de bibliotheek zelf. Er wordt deel genomen aan activiteiten als de Kinderboekenweek, de
Kinderjury en de Voorleeswedstrijd.
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Naast lezen zijn de basisvaardigheden schrijven, taal en rekenen belangrijk. Bij de 4- en 5 jarigen beperken we
ons in de meeste gevallen tot voorbereidende activiteiten op dit gebied. Vanaf groep 3 is er sprake van een
gestructureerd aanbod, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de aanwezige verschillen in aanleg
en tempo. Vanaf groep 3 leren de kinderen werken met korte dagdeeltaken, waarin in ieder geval rekenen, spelling
en taal is verwerkt. De periode van het zelfstandig werken wordt uitgebouwd tot minimaal 45 minuten. Met
betrekking tot dit zelfstandig werken wordt, in het kader van de uitgestelde aandacht, de “knijpermethode”
geïntroduceerd. Door een knijper met zijn/haar naam op een vaste plek te bevestigen, geeft de leerling een
hulpvraag aan. De leerling gaat door met ander werk van de dagdeeltaak en wacht tot de leerkracht de hulpvraag
kan beantwoorden. Dit gebeurt meestal aan de instructietafel. Dagdeeltaken staan altijd voor alle kinderen
zichtbaar op het bord of op papier. In de meeste gevallen maken de kinderen een eigen keuze wat betreft de
volgorde van hun werk. Ook leren ze een beperkt deel van hun werk zelf te corrigeren en hun schriften en
werkboekjes op een vaste plek in te leveren. In groep 6 wordt de periode van zelfstandig werken uitgebouwd naar
een gedeelte van de ochtend en een gedeelte van de middag. Vanaf groep 7 wordt dit verder uitgebouwd.
Huiswerk
Op De Zuidwester wordt, aanvankelijk incidenteel, maar vanaf groep 6 op systematische wijze, aandacht besteed
aan huiswerk. Naast aandacht voor huiswerk wordt in de laatste twee jaar de omvang van de huiswerkopdrachten
verbreed. Dit heeft mede tot doel de overgang naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten
verlopen. Via de informatieavond per groep aan het begin van ieder schooljaar, worden de ouders op de hoogte
gesteld van onze aanpak m.b.t. huiswerk.
Methoden basisvaardigheden
De volgende methoden zijn op De Zuidwester in gebruik:
Vakgebied:
Methode:
Voorbereidend taal en rekenen
Schatkist, nieuwste versie met ingang van vorig schooljaar
Aanvankelijk lezen
Veilig leren lezen, KIM-versie
Voortgezet lezen
Leesparade
Niveaulezen volgens het AVI-systeem (met cilt en clib scores)
Begrijpend lezen
Grip (sinds 2013)
Nederlandse taal
Taal Actief (4)), de nieuwste versie
Schrijven
Pennenstreken
Rekenen
Wereld in Getallen (sinds 2013)
Wereldoriënterende vakken
In de onderbouw wordt begonnen met een benadering volgens thema’s binnen de kennisgebieden aardrijkskunde,
geschiedenis en natuuronderwijs. Vanaf groep 4 doet de cursorische benadering zijn intrede: binnen de genoemde
afzonderlijke vakken worden de diverse onderdelen achtereenvolgens behandeld, waarbij het aanbod in de meeste
gevallen groepsgewijs plaatsvindt en de uitwerking zelfstandig. Geestelijke en maatschappelijke stromingen,
bevordering van sociale redzaamheid, burgerschap en gezond gedrag zijn integraal opgenomen in de verschillende
vak- en vormingsgebieden.
Vakgebied:
Methode:
Aardrijkskunde
Meander
Geschiedenis
Brandaan
Biologie
Naut
Techniek
Techniektorens
Verkeer
Jeugdverkeerskrant, Op voeten en fietsen
Humanistisch Vormingsonderwijs
Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) is een levensbeschouwelijk vak, waarbij jonge mensen begeleid worden
bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef. Op een kritische en creatieve manier leren ze omgaan met vragen
over normen, waarden en levensbeschouwing. In de HVO-les onderzoeken leerlingen gezamenlijk hun ervaringen
en ideeën en leren ze keuzes te maken en te verantwoorden. Ze worden aangemoedigd te communiceren over wat
ze denken, voelen, willen en doen. Hierdoor kan iedere leerling ervaren wat waardevol is aan het bestaan. Dit vak
wordt gegeven door een hiertoe speciaal opgeleide leerkracht aan leerlingen van groep 7 en 8. Het rooster is
verwerkt in de bijlage (9.8).
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Bewegingsonderwijs
Goed bewegingsonderwijs is een belangrijk onderdeel voor de motorische en sociale ontwikkeling van ieder kind.
Het vakgebied gymnastiek komt in onze school in ruime mate aan bod. De groepen 3 t/m 8 krijgen
wekelijks een bewegingsles van onze vakleerkracht
gymnastiek en een bewegingsles van hun eigen
leraar. Voor de groepen 1/ 2 staat bewegingsonderwijs
dagelijks op het rooster. Zij kunnen gebruik maken van
een goed uitgerust speellokaal. Wij stimuleren onze
leerlingen mee te doen aan het jaarlijkse basketbal-,
volleybal- en voetbaltoernooi. Daarnaast zijn we actief
met de schoolsportdagen, Koningssportdag en de
avondvierdaagse.
De uitgangspunten voor de gymlessen worden gevonden
in de uitgave “Basislessen Bewegingsonderwijs” van
Wim van Gelder. Hierbij wordt gewerkt met een basisopstelling voor de gehele dag; ons gymrooster (zie bijlage
9.8) wordt hier zo veel mogelijk op aangepast. Dit jaarprogramma zorgt er mede voor dat alle aspecten van het
bewegingsonderwijs per schooljaar aan de orde komen. De leerlingen vanaf groep 3 gaan voor de gymlessen naar
de sporthal (Het Zevenhuizen 48) of de gymzaal aan de Capelackers. Vanaf groep 6 is douchen of wassen na de
gymles verplicht, de kinderen nemen hiertoe een handdoek mee. Vanaf de tweede helft van groep 5 gaan de
kinderen op de fiets naar gym.
Engels
Hoewel de lessen Engels in het basisonderwijs wettelijk alleen verplicht zijn in de groepen 7 en 8, heeft
De Zuidwester er in het schooljaar 2012-2013 voor gekozen om al vanaf groep 1 Engels te geven. Uit onderzoek
is gebleken dat het vele voordelen biedt om te beginnen met het onderwijzen van Engels in de taalgevoelige
periode van kinderen in de beginjaren van de basisschool. Bovendien vinden de kinderen het erg leuk. Voor dit
vak werken wij met de methode “Ipockets” voor de groepen 1 t/m 4 en “Join in” voor groep 5 t/m 8. We hebben
daarnaast jaarlijks een projectweek met een Engels “Taaldorp”. Het team is Anglia gecertificeerd.
Expressie: Moet je doen en 123 Zing
Naast muziek wordt in deze methode ook aandacht besteed aan andere creatieve aspecten, te weten drama, dans,
handvaardigheid en tekenen. Expressieactiviteiten vinden wekelijks plaats in alle bouwen. Na een teamnascholing
afgelopen schooljaar hebben we de muziekmethode “123Zing” systematisch ingevoerd. Deze methode bevat
aansprekende videolessen, liedjes en opdrachten, waarbij alle domeinen van muziek in een doorlopende leerlijn
aan bod komen. Uiteindelijk kunnen kinderen zelf aan de slag met het creëren en componeren van muziek met de
123ZING Componeertools.
Computergebruik in de school
De school is actief met ICT-onderwijs (Informatie en Communicatie Technologie) bezig. Zo ligt er in onze
school een netwerk met aansluitingen in alle lokalen en andere ruimten. Ook is het draadloze WiFi netwerk
recent vernieuwd en is er in elk lokaal een eigen accesspoint. Vanaf het schooljaar 2016/2017 onderwijzen wij
alle groepen met behulp van een touchscreen. Bijna in elke klas staan enkele vaste computers waar de leerlingen
om de beurt op kunnen oefenen. Ook hebben we Cloudbooks, laptops en I-pads waar de leerlingen met de hele
klas tegelijk of in groepjes op kunnen werken.
Alle leerkrachten van De Zuidwester zijn op ICT-gebied geschoold. Middels individuele scholing blijven zij op
de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Silvia Reinders is de ICT-coördinator. Zij volgt de ontwikkelingen
op het gebied van ICT en informeert het team hierover. Er zijn methodegebonden en methodeonafhankelijke educatieve softwarepakketten aangeschaft voor alle groepen. Zo automatiseren de leerlingen de
aangeboden leerstof op een speelse manier en krijgen de leerlingen direct feedback. De leerkrachten maken
gebruik van het programma Momento, kunnen daarmee de leerlingen direct volgen en ondersteunen als zij hulp
nodig hebben. Ook laten we de leerlingen kennismaken met de beginselen van het programmeren. We maken
hiervoor gebruik van de beebot voor de onderbouw en gebruiken voor de bovenbouw het programma Scratch.
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Binnen De Zuidwester wordt het vak Mediawijsheid geïntegreerd
aangeboden in andere vakken. Dit doet recht aan het feit dat media een
uitgebreide rol heeft in de samenleving: wat je ook doet, je hebt met
media te maken. De groepen 7 en 8 doen tijdens de Week van de
Mediawijsheid mee met MediaMasters. Dit is een crossmediaal spel
voor in de klas en thuis. De kinderen maken hierin kennis met de
kansen en de gevaren van media.
De leerlingen leren om veilig gebruik te maken van het internet.
Hiervoor gelden onder andere de volgende regels:
 Op school wordt niet gechat;
 E-mail of andere berichten die je verstuurt zijn belangrijk of leuk, maar nooit vervelend of gemeen;
 Je vertelt nooit wie je bent, waar je woont enz. als je aan het internetten bent;
 Je plaatst geen foto’s/video’s van anderen zonder hun toestemming;
 Wanneer je op het internet op een "verkeerde" pagina komt, vertel je dat meteen aan je leerkracht.
Deze regels worden jaarlijks met de leerlingen besproken. Wanneer een leerling zich niet aan deze regels houdt,
volgt er een gesprek met de ouders.
Op de introductie-avonden wordt, met name in de bovenbouwgroepen, aan internetgebruik op school en thuis
nadrukkelijk aandacht besteed. Wij gaan er overigens van uit, dat ouders ook thuis het “internetgedrag” in de
gaten houden en tevens de nodige maatregelen nemen om de privacy van hun kind te beschermen.
NOT (Nederlandse Onderwijs Televisie)
Alle groepen kijken gemiddeld een keer per week naar een educatief programma van de onderwijstelevisie.
Vaak wordt in het lokaal middels het digitaal schoolbord van de mogelijkheden van het internet gebruik gemaakt.
Wanneer uw kind ziek is, kunt u ook thuis deze programma’s bekijken via “uitzending gemist”.
Educatieve jeugdbladen
Via de school bestaat de mogelijkheid om zich te abonneren op een of meer van de jeugdbladen van uitgeverij
Malmberg. Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u hier informatie over.
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3.4 Omgaan met verschillen
Niet alle kinderen zijn hetzelfde, daar zijn we ons terdege van bewust. Hieronder wordt in een aantal punten
uiteengezet hoe wij omgaan met verschillen op De Zuidwester.
Werken met de instructietafel
Alle leerkrachten geven dagelijks instructie aan kleine groepjes kinderen of individuele kinderen aan de voor de
kinderen vertrouwde instructietafel. Deze instructie kan een herhaling van eerder gegeven instructie (extra uitleg
voor kinderen die nog wat extra hulp nodig hebben), een voorinstructie (voorafgaand aan de les) of een extra
instructie zijn (mogelijk voor kinderen die met een afwijkend programma werken).
Werken met uitgestelde aandacht
Bij aanvang van het zelfstandig werken loopt iedere leerkracht een startronde, zodat de leerkracht kan zien of
iedereen klaar is om te starten is, wat laatste vragen te beantwoorden en na te kijken of de kinderen alle
benodigde materialen hebben om zelfstandig aan de slag te gaan. Vervolgens zal de leerkracht in de groepen 3
t/m 8 instructie gaan geven aan de instructietafel, bij de kleutergroepen kan deze instructie uiteraard ook op
andere plaatsen in het lokaal plaatsvinden. Om te verhelderen wat van de rest van de kinderen verwacht wordt,
hangen in alle klassen verkeerslichten. De betekenis van de kleuren is als volgt:
-Rood: je werkt alleen, maar je mag zachtjes overleggen met medeleerlingen. Kom je er echt niet uit, dan hang je
je knijper aan het knijperbord of draai je je vraagkaartje om op je tafel en ga je verder met iets dat je wel snapt.
Zo kan de leerkracht zien wie er hulp nodig heeft.
-Groen: je mag hulp vragen aan je medeleerlingen of aan de leerkracht, middels het opsteken van de vinger.
De leerkracht zet tijdens het zelfstandig werken het licht op rood. Na afloop van het instructiemoment zal de
leerkracht een hulpronde gaan lopen om te bekijken of alle kinderen op de goede weg zijn en waar nodig bij te
sturen of helpen. Tevens worden de knijpers teruggebracht, kaartjes weer teruggedraaid en de vragen
beantwoord.
Verwerking op drie niveaus
Niet alle kinderen zijn hetzelfde, dus niet alle kinderen doen hetzelfde. We maken een gestructureerd
onderscheid tussen kinderen voor de vakken rekenen, taal en spelling. Op vastgestelde tijden (herfstvakantie,
Cito-periode in januari en mei/juni en aan het eind van het schooljaar) en met vastgestelde criteria worden de
leerlingen in de groep ingedeeld in
,
of
. De twee sterren-groep maakt de basisstof.
De één ster-groep krijgt daarnaast nog herhalingsstof, waardoor deze leerlingen de basisstof beter beheersen.
De drie sterren-groep beheerst de basisstof voor een groot deel. Hierdoor maken deze leerlingen wat minder van
de basisstof en maken daarnaast extra stof zodat zij ook gestimuleerd blijven. De kinderen worden uiteraard per
vak beoordeeld voor de niveaugroep waarin zij geplaatst worden. Ouders worden hierover geïnformeerd tijdens
de informatieavond en oudergesprekken.
Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat kinderen
een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen, ook kinderen die extra hulp nodig hebben. Er kan b.v.
extra begeleiding nodig zijn vanwege een beperking of gedragsprobleem, of extra begeleiding of uitdaging op
het cognitieve vlak.
Zorgplicht
Scholen hebben bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent, dat ze ervoor moeten zorgen dat iedere leerling
die bij hen ingeschreven staat of aangemeld wordt, een passend onderwijsaanbod krijgt als er extra
ondersteuning nodig is. Er wordt dan onderzocht wat de leerling nodig heeft, ofwel welke specifieke
onderwijsbehoeften hij/zij heeft. Het houdt ook in dat we voor kinderen, die wij niet voldoende kunnen
bedienen, een andere school moeten zoeken. Zolang dit niet gelukt is, blijft de leerling bij ons ingeschreven.
Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel is beschreven welke mogelijkheden de school heeft om leerlingen met
uiteenlopende onderwijsbehoeften te kunnen ondersteunen. Het document wordt jaarlijks geactualiseerd. Ons
schoolondersteuningsprofiel staat op de website van de school.
We onderscheiden in dit profiel basisondersteuning en extra ondersteuning. Leerlingen die binnen onze
basisondersteuning vallen, kunnen wij goed helpen. Voor sommige kinderen is extra ondersteuning nodig om
ervoor te zorgen dat ze het goed doen op school.

Schoolgids 2020-2021

pagina 15

Openbare basisschool De Zuidwester

3.5 Binnen- en buitenschoolse activiteiten
Activiteiten op school na schooltijd
Vanaf schooljaar 2017-2018 heeft De Zuidwester een vijf-gelijke-dagen-rooster. Voor de langere vrije middagen
biedt De Zuidwester diverse mogelijkheden voor buitenschoolse activiteiten. Samen met ouders wordt er
nagedacht over een gevarieerd aanbod, bestaande uit sport, cultuur, educatie en ontspanning. Welke activiteiten er
in welke periode worden aangeboden ziet u op onze website. Aan de activiteiten zijn kosten verbonden, die door
de ouders moeten worden gedragen. De werkgroep Naschoolse Activiteiten probeert de kosten van de diverse
activiteiten zo laag mogelijk te houden. Op de website vindt u ook meer informatie over de diverse activiteiten, de
aanbieders, de kosten en wijze van opgeven.
Buitenschoolse activiteiten voor kinderen
Sport
Op sportgebied zijn er diverse buitenschoolse activiteiten: in januari wordt door de 'vakleerkrachten gymnastiek'
van de openbare basisscholen, in samenwerking met ‘Flashing’, het jaarlijkse basketbaltoernooi voor de groepen
7 en 8 op woensdagmiddag in de sporthal gehouden. Deelnemers en supporters zorgen elke keer voor een unieke
sfeer. In maart organiseert de plaatselijke volleybalvereniging een speciaal scholentoernooi, waaraan door
leerlingen van de middenbouw kan worden deelgenomen. Dit roulatie-volleybaltoernooi vindt plaats onder
verantwoordelijkheid van de betrokken vereniging. In april strijden op de voetbalvelden van Heiloo zowel de
jongens als de meisjes om het schoolvoetbalkampioenschap van Heiloo. Ook dit evenement wordt, onder leiding
van de KNVB, georganiseerd door de plaatselijke voetbalclubs “Foresters” en “HSV” (voor de groepen 5 t/m 8).
Voor alle buitenschoolse sportactiviteiten geldt dat de teams worden gemaakt door de vakleerkrachten gymnastiek
in samenspraak met de groepsleerkrachten. De teams staan onder leiding van een volwassene. Vaak zijn dit ouders
of oudere broers/zussen. Deze dienen wel ouder dan 18 jaar te zijn. De coaches van elk team worden ook
aangewezen door de vakleerkrachten gymnastiek. Sinds een paar jaar worden er in april de Koningsspelen
georganiseerd. Deze worden gehouden op de laatste vrijdag voor Koningsdag. De invulling van deze dag is voor
de groepen 5 t/m 8 wisselend. Groep 1 t/m 4 heeft op deze ochtend een sportdag op het schoolplein. In de maand
mei of juni vinden onder leiding van de vakleerkrachten de jaarlijkse sportdagen plaats. Hieraan doen alle
leerlingen van de groepen 6 t/m 8 van obs Meander en De Zuidwester mee. Gelukkig kunnen wij altijd met succes
een beroep doen op ouders om de ploegen te begeleiden. Verder worden er jaarlijks ook aan verschillende clinics
deelgenomen zoals hockey, schermen, voetbal, judo, breakdance en rolstoelbasketbal.
Schoolreisjes en excursies
De groepen 3 t/m 8 gaan op schoolreis. De O.R. van De Zuidwester regelt, in overleg met de leerkrachten, het
vervoer en de financiering. In groep 7 gaan de leerlingen twee dagen en in groep 8 drie dagen op schoolkamp.
Afhankelijk van de duur en bestemming dient er voor het schoolreisje een aanvullend bedrag betaald te worden,
buiten de ouderbijdrage om. Indien er problemen zijn met de betaling, kunt u contact opnemen met de directie.
Leerlingen die niet meegaan op schoolreis, zijn die dag op school en worden opgevangen in een andere groep.
Excursies worden verzorgd met behulp van werkgroep N.M.E. (Natuur en Milieu Educatie) van Heiloo en de
culturele commissie voor de basisscholen in Heiloo (ABC). Afhankelijk van het aanbod van deze groepen wordt
een verantwoorde keuze gemaakt. Ook kunnen de leerkrachten op dit gebied initiatieven nemen. In groep 7 doen
de leerlingen het theoretische en het praktische verkeersexamen.
Veilig vervoer van kinderen
Bij de genoemde evenementen is de hulp van ouders onontbeerlijk. Het vervoeren van de kinderen met
personenauto’s komt daarbij ook voor. Om dit op een veilige en voor alle ouders acceptabele manier te laten
plaatsvinden, heeft het team van De Zuidwester, in overleg met de Werkgroep Verkeersouders, de volgende
bepalingen opgesteld voor het particulier vervoer van de leerlingen bij evenementen van de school:
 Voor de auto die gebruikt wordt voor het vervoer van de kinderen, dient naast een WA-verzekering ook
een aanvullende inzittendenverzekering te zijn afgesloten, die dekkend is voor het totaal aantal personen
dat vervoerd wordt. Er mogen niet meer kinderen worden vervoerd dan er autogordels zijn.
 Kinderen tot 1.35 meter moeten in de auto gebruik maken van een autostoeltje of een
zittingverhoger in combinatie met een gordel. Het kind mag niet zwaarder zijn dan het
maximale gewicht dat de fabrikant van het stoeltje heeft aangegeven. Het kind past
bovendien met het hoofd nog onder de bovenrand van de rugleuning van de stoel;
Met inachtneming van bovenstaande afspraken blijven wij graag een beroep doen op uw
assistentie. Mocht u, ondanks bovenstaande bepalingen, bezwaar hebben tegen het vervoeren van
uw kind bij evenementen van school door derden, dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk
kenbaar te maken bij de leerkracht van uw kind.
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4. DE ZORG VOOR KINDEREN
4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school
Aan ouders, die de school om informatie vragen, wordt allereerst geadviseerd de digitale versie van onze
schoolgids te raadplegen via www.obsdezuidwester.nl. Indien dit niet mogelijk is, wordt de meest recente
schoolgids overhandigd of toegezonden. Tevens maakt de directeur of adjunct-directeur een afspraak met de
ouder(s) om de school te bekijken. Deze afspraak vindt bij voorkeur plaats onder schooltijd, gewoonlijk in de
ochtend, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van ons pedagogisch klimaat en de praktijk van het onderwijs op De
Zuidwester. Definitieve inschrijving vindt plaats na inlevering van:
 Het ingevulde inschrijfformulier, waarin ouders de school onder andere toestemming geven om
informatie op te vragen over het kind;
 Een gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en groepsleerkracht zes weken nadat het kind op school is gestart;
 Een volledig ingevuld intakeformulier, waarin de ouder(s) / verzorger(s) alle relevante informatie
vermeldt (vermelden) m.b.t. tot de ontwikkeling van het kind tot het moment van inschrijving. Dit
formulier wordt bij het eerste oudergesprek samen met de ouders ingevuld. Dit oudergesprek vindt plaats
in de eerste zes weken. Vanaf groep 5 is het kind bij het gesprek aanwezig.
Vanzelfsprekend gaat de school uiterst zorgvuldig met deze gegevens om en krijgen alleen daartoe bevoegde
instanties inzage. Op de achterzijde van ons inschrijfformulier treft u een invullijst m.b.t. "weging" aan. Voor
meer informatie hierover, verwijs ik u naar de bijlage (9.7). Wij verzoeken de ouders altijd de lijst in te vullen en
te ondertekenen. Om de zorg van de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen continueren, hebben we binnen
Heiloo de afspraak om geen leerlingen van elkaar over te nemen die een groeidocument hebben. Het is
uiteindelijk aan de scholen zelf om hier een beslissing over te nemen. Er kunnen namelijk omstandigheden zijn
die een overstap rechtvaardigen.
Een kind mag naar school als het vier jaar is en is leerplichtig op vijfjarige leeftijd. Vanaf drie jaar en tien maanden
mag een kind vijf hele dagen of vijf halve dagen “wennen” in groep 1-2. Over deze dagen wordt met de ouders
contact opgenomen door de betreffende leerkracht. Van een vierjarig kind dat onze school bezoekt, verwachten
wij zelfstandig gedrag met betrekking tot het toiletbezoek. Alleen in het geval van een medische oorzaak, kan op
deze regel een uitzondering gemaakt worden. Wat betreft toelating en verwijdering van leerlingen van de twintig
basisscholen binnen de ISOB, heeft het bestuur gezamenlijke regels vastgesteld in het 'Toelatingsbeleid' en
'Verwijderingsbeleid'. Deze kunt u vinden in de bijlage (9.7).

4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
Dagelijks wordt door de leerkrachten geobserveerd, werk bekeken en regelmatig worden er toetsen afgenomen en
cijfers verzameld. Bij de jongste leerlingen ligt het accent meer op de observaties, gaandeweg gaan ingeleverd
werk en toetsen een belangrijker rol spelen. Digitale toetsing wordt ook steeds vaker toegepast.
De verslaglegging wordt gedurende het gehele schooljaar bijgehouden in de klassenmap, de meest relevante
gegevens worden digitaal geregistreerd in “ESIS”. Dit gebeurt op alle ISOB-scholen.
In de klassenmap wordt ook de behandelde leerstof bijgehouden, zodat een eventuele vervangende leerkracht zich
snel kan oriënteren. Leerkrachtenkoppels gebruiken de klassenmap mede om informatie aan elkaar door te spelen.
De ouders worden op de hoogte gehouden door middel van oudergesprekken en rapporten. Zie hiervoor verder 6.2
van deze gids. Tevens wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd door middel van systematisch signaleren
via het Leerling Volg Systeem. Deze signaleringstoetsen worden door de groepsleerkracht afgenomen, de Interne
Begeleider coördineert de registratie en voert hierover gesprekken met de leerkrachten.

4.3 Specifieke zorg: het groepsplan en het handelingsplan
Indien uit de eerder genoemde signalering blijkt dat een leerling tijdelijk specifieke zorg nodig heeft, wordt door
de betreffende leerkracht overlegd met de Interne Begeleider (IB'er).
Na dit gezamenlijk overleg wordt de leerling in het groepsplan in de instructiegroep geplaatst. Betreft het hier
een vormingsgebied, waarvan wij nog niet beschikken over een groepsplan, wordt er een
(groeps)handelingsplan opgesteld. De hulpvraag en de mogelijke aanpak worden schriftelijk vastgelegd.
Een onderdeel van de begeleiding aan deze leerlingen zou kunnen zijn dat er tijdens het zelfstandig werken extra
instructie of begeleiding gegeven wordt, individueel of in kleine groepen. Onze klassenorganisatie is er op
gericht om de hulp aan leerlingen binnen de klas te geven, dit wordt gedaan door de eigen leerkracht of door een
daarvoor aangewezen klassenassistent. Als de formatie het toelaat, kan incidenteel Remedial Teaching worden
gegeven.
Na een periode van acht tot tien weken wordt het (groeps)handelingsplan en/of de instructiegroep geëvalueerd.
Er wordt dan opnieuw bekeken of het plan voor de volgende periode moet worden bijgesteld of kan worden
afgesloten en op welke manier we de leerling verder gaan begeleiden. Ouders van een betreffende leerling
worden door de leerkracht ingelicht en ontvangen informatie over de manier waarop wij hun kind gaan
ondersteunen. Tevens kunt u verzocht worden om thuis extra te oefenen met bijvoorbeeld lezen of rekenen.
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Door het werken met groeps- en handelingsplannen wil de school voor alle leerlingen trachten te komen tot een
ononderbroken ontwikkeling gedurende de basisschoolperiode. Bewust kiezen we ervoor de leerling met een
tijdelijke of structurele achterstand zoveel mogelijk in hun eigen groep te laten werken. Incidenteel kan worden
besloten, altijd na vroegtijdig overleg met de ouders, over te gaan tot verlenging van de leerperiode. Meestal
betreft het dan een extra rijpingsjaar op voornamelijk sociaal- emotionele gronden.
Voor alle duidelijkheid: specifieke zorg beperkt zich niet tot leerlingen, die moeite hebben met bepaalde
leerstofonderdelen . Ook meer begaafde leerlingen krijgen stimulans door middel van extra opdrachten. Deze
leerlingen staan in het groepsplan ingedeeld in de plusgroep. Incidenteel komt het voor dat een leerling een
groep overslaat. Dit betreft dan hoog begaafde leerlingen, die blijken niet genoeg uitdaging te vinden in
verdieping en/of extra opdrachten. Op grond van sociaal-emotionele overwegingen gaat de school voorzichtig
om met het overslaan van een groep en gaat er pas toe over als leerling en ouders duidelijke signalen in deze
richting geven en na een gedegen onderzoek, eventueel via de onderwijsbegeleidingsdienst. De uiteindelijke
beslissing over de verlenging of versnelling van de leerperiode ligt altijd bij het zorgteam van de school.
Afspraken over het verlengen of verkorten van de basisschoolperiode heeft de school vastgelegd in een protocol
“Vertragen en versnellen op OBS De Zuidwester”. Dit protocol is in te zien bij de directie.
De IB-er is, met de directeur, verantwoordelijk voor de coördinatie m.b.t de begeleiding van zorgleerlingen. De
interne begeleiding op De Zuidwester is in handen van Astrid Oudhoff. Het zorgteam, bestaande uit de directeur,
IB-er en een gespecialiseerde medewerker van de Opvoedpoli, komt vier tot vijf maal per jaar bijeen om de
begeleiding van zorgleerlingen te bespreken. Deze aanpak moet er mede toe leiden dat het aantal verwijzingen
naar het speciaal onderwijs zo laag mogelijk blijft.
Wij vallen met onze school binnen de ISOB, onder het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland.
Binnen dit samenwerkingsverband is er één school voor Speciaal Basisonderwijs (SBO), namelijk de Piramide in
Alkmaar. De scholen voor Basisonderwijs die bij de ISOB horen, realiseren passend onderwijs (passende
pedagogiek, didactiek en zorg aan leerlingen). Hieronder staat omschreven wat passend onderwijs inhoudt.
Als de school handelingsverlegen wordt kan er, na het indienen van een topdossier bij de onderwijsexpert,
incidenteel een aanvraag ingediend worden voor een arrangement. Dit kan leiden tot extra ondersteuning op
school door een ambulant begeleider of leerkracht, of tot (tijdelijke) plaatsing op het SBO. De school moet dan
middels een topdossier aan kunnen tonen dat er genoeg geprobeerd is. Zo’n topdossier bevat informatie uit
observaties en uit het leerlingdossier. Verder bevat het plannen met doelen waar met de leerling aan gewerkt is.
Het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland is hier altijd bij betrokken.
Dyslexie
De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar dyslexie. Als je dyslectisch bent kan het lijken of
de bladzijden die je moet gaan lezen vol staan met Arabische letters of Chinese karakters. Ook kan het zijn dat
alle letters aan elkaar vast lijken te zitten. Als je heel goed kijkt kom je er meestal wel uit, maar prettig lezen is
het niet. Er zijn ook kinderen die de letters wel gewoon zien staan, maar niet kunnen onthouden hoe ze moeten
klinken. Dyslexie komt regelmatig voor en bestaat in verschillende gradaties. Er is gelukkig een programma
ontwikkeld waardoor het mogelijk is op jonge leeftijd te voorspellen of een kind een groter risico loopt op het
ontwikkelen van dyslexie. Sinds enkele jaren gebruiken we op De Zuidwester het Protocol Leesproblemen en
Dyslexie (in te zien bij de directie). We beginnen in groep 2 met het signaleren van bepaalde kenmerken via een
signaleringslijst. Kinderen die hierin als “risicoleerling” naar voren komen, komen in het groepsplan in de
instructiegroep. Dit houdt in dat deze kinderen in de groep extra begeleiding en preventieve hulp krijgen van de
eigen leerkracht. De bevindingen die tijdens deze extra hulpmomenten naar voren komen, worden besproken met
de ouders en soms met de intern begeleider. Aan het eind van groep 2 wordt het doorgegeven aan de leerkracht
van groep 3. Zonodig komen deze kinderen vanaf de start van groep 3 in aanmerking voor extra ondersteuning.
Dyslexie is niet te voorkomen, maar op deze manier hopen we als school er alles aan te doen om de problemen
zo vroeg mogelijk te onderkennen. Dyslexie speelt uiteraard niet alleen een rol bij technisch leesonderwijs, maar
ook bij de spelling, het begrijpend lezen, de zaakvakken en zelfs bij rekenen (verhaaltjessommen). Daarom zijn
er op schoolniveau afspraken gemaakt, hoe er bij deze vakken rekening gehouden kan worden met kinderen met
dyslectische kenmerken. Dit houdt in dat deze kinderen meer tijd krijgen of extra instructie.
Spraakondersteuning bij teksten of het werken met een laptop wordt pas toegestaan als kinderen zijn getest, in
behandeling zijn voor dyslexie en/of een dyslexieverklaring hebben..
Er wordt per kind dan gekeken welke aanpassing het beste bij hem/haar past. Als de leerkrachten vermoeden
hebben van dyslexie bij een leerling, zullen ze de ouders adviseren hun kind aan te melden voor een onderzoek
bij het RID (Regionaal Expertisecentrum Dyslexie). Het onderzoek wordt gedaan door een psycholoog. Wanneer
hij/zij vaststelt, dat er inderdaad sprake is van dyslexie, wordt er een verklaring afgegeven en gekeken of de
leerling voor vergoede behandeling in aanmerking komt. Deze behandeling vindt op school plaats door een
medewerker van het RID. De leerling heeft dan recht op extra begeleiding en/of aanpassingen van de lessen.
Uiteraard worden bij alle belangrijke beslissingen niet alleen de leerkrachten en de intern begeleider betrokken,
maar ook de ouders.
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Jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg van de GGD zet zich in voor het beschermen, bevorderen en bewaken van de
gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van vier tot negentien jaar. Ze richten zich op het voorkomen,
opsporen en bestrijden van oorzaken die deze groei en ontwikkeling kunnen verstoren. Gedurende de gehele
schoolperiode wordt uw kind drie of vier keer opgeroepen voor een contactmoment bij de jeugdarts,
sociaalverpleegkundige JGZ, doktersassistente of logopediste. Soms wordt een extra contactmoment
afgesproken. Heeft u zelf vragen of maakt u zich zorgen over de gezondheid van uw kind, dan kunt u zelf een
extra contactmoment aanvragen.
U wordt voor een contactmoment samen met uw kind uitgenodigd op basis van de leerlingenlijsten die de
scholen aanleveren. Elke school heeft een JGZ-team, bestaande uit jeugdarts, sociaal verpleegkundige JGZ,
doktersassistente en logopediste. De uitnodigingen worden via de school verspreid of naar uw huisadres
gestuurd. U hoeft niet bij ieder contactmoment aanwezig te zijn. Dit wordt in de uitnodigingsbrief aangegeven.
Daarnaast biedt de GGD ook de volgende activiteiten aan:
 Kortdurende begeleiding en/of huisbezoeken. Deze begeleiding kan gericht zijn op de opvoeding,
zindelijkheid, gedrag, voeding, hardnekkige hoofdluis. De begeleiding wordt meestal gedaan door de
sociaal verpleegkundige;
 Het vaccineren van kinderen volgens het rijksvaccinatieprogramma of van kinderen die onvolledig zijn
gevaccineerd;
 Cursussen: Opvoeden & Zo, Beter omgaan met pubers, etc;
 Themabijeenkomsten;
 Aandacht voor gezondheid of gezond gedrag, in samenwerking
met de school. U kunt hierbij denken aan het geven van adviezen
of het uitlenen van lesmateriaal.
Opvoeden is leuk, maar kan ook lastig zijn. Iedere ouder/verzorger heeft wel eens steun of advies nodig. Bij het
steunpunt/spreekuur opvoeding kunt u terecht met vragen of om even stoom af te blazen. Als u wilt weten waar
het dichtstbijzijnde steunpunt/spreekuur is, kunt u dit navragen bij de GGD in uw regio (zie 9.5 Externe
personen).
Huiselijk geweld en kindermishandeling
Als school kunnen we te maken krijgen met leerlingen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld of
kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom maakt onze school gebruik van de
"Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling". Vanaf 1 juli 2013 zijn alle beroepskrachten op onze school
wettelijk verplicht zich hierin te blijven bijscholen en de meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld
of kindermishandeling.
De meldcode beschrijft wat medewerkers van de school moeten doen bij vermoedens van geweld of
mishandeling. Om dit zorgvuldig te laten gebeuren, wordt gebruik gemaakt van een stappenplan:
 Stap 1: In kaart brengen van signalen (vaak door de leerkracht).
 Stap 2: Overleggen met een collega (het intern zorgteam: de aandachtsfunctionaris
kindermishandeling/huiselijk geweld, de intern begeleider en directie) en eventueel raadplegen van
Veilig Thuis.
 Stap 3: Gesprek met de betrokkene (altijd samen met een lid van het management / zorgteam).
 Stap 4: Wegen van de signalen van geweld of mishandeling (eventueel in overleg met GGD en SMW).
 Stap 5: Beslissen: hulp organiseren of melden.
Uiteraard streven wij er naar dat elke stap besproken wordt met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Bij
ernstige situaties is het echter ook mogelijk om hiervan, in het belang van het kind, af te zien.
Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn
vermoeden van geweld of mishandeling melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een
meldcode. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld of mishandeling wel of niet te melden, neemt de
professional. De aandachtsfunctionaris, Astrid Oudhoff, onderhoudt de contacten met Veilig Thuis.
Het stappenplan van de meldcode biedt hem of haar houvast bij die afweging. De gehele meldcode is bij de
directie op te vragen.
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4.4 Vorderingen in basisvaardigheden
Bij het systematisch signaleren wordt op De Zuidwester gebruik gemaakt van de onderstaande toetsen. Vrijwel
alle toetsen zijn Cito toetsen (Cito = Centraal Instituut Voor Toetsontwikkeling).

groep

1 2 3 4 5 6 7 8

Inzichtelijk
X X
Scol: Sociale Competentie Observatielijst X X X X X X X X
Leestechniek/leestempo
X X X X X X
DMT*: Drie minuten toets
X X X X X X
Rekenen en wiskunde
X X X X X X
Spelling
X X X X X X
Begrijpend lezen
X X X X X X
IEP toets
X X X

* DMT hoeft alleen afgenomen te worden bij leerlingen die een IV of V score gehaald hebben op de toets
leestechniek/leestempo
Om de doorgaande lijn van de schoolresultaten te bewaken, worden de resultaten besproken met de IB-er en, indien
nodig, in het zorgteam.
IEP-toets groep 7
In groep 7 nemen we de IEP toets af. Hiermee is de CITO Entree toets komen te vervallen. De IEP voor groep 7
werkt net als de IEP eindtoets met functioneringsniveaus en geeft op basis daarvan een voorlopig advies voor het
voortgezet onderwijs. De uitslag van deze toets in groep 7 wordt ook gebruikt om te kijken of een onderdeel extra
aandacht behoeft in groep 8 of dat een individuele leerling extra hulp nodig heeft op bepaalde onderdelen. Tevens
kunnen toetsscores, op langere termijn gemeten, een positieve bijdrage leveren aan het bijstellen van
onderwijsdoelen. Bij deze IEP-toets worden, naast de reken- en taalonderdelen ook het creatieve vermogen, de
leeraanpak en de sociaal-emotionele ontwikkeling getoetst. Vanaf het schooljaar 2018-2019 is deze toets ook
afgenomen in groep 6.
IEP toets groep 8:
Vanaf 2016 heeft het bestuur gekozen voor de IEP-toets in groep 8. Deze meet de verplichte vaardigheden lezen,
taalverzorging en rekenen aan het eind van groep 8 en wordt, vooral door de inspectie, de laatste jaren meer en
meer gebruikt als een kwaliteitsmeter voor het onderwijs. Op De Zuidwester zien wij de IEP toets op de eerste
plaats als een belangrijke en ondersteunende “second opinion” bij het vaststellen van de schoolkeuze in groep
8. Het definitieve advies voor het VO wordt gebaseerd op het LVS en de indruk die de leerkracht heeft over de
werkhouding en het algemeen functioneren van de leerling (sociaal, emotioneel, motorische ontwikkeling en
creativiteit). Dit advies is bindend en kan alleen omhoog bijgesteld worden als die IEP toets veel beter is gemaakt
dan verwacht. Naast deze toets neemt groep 8 ook deel aan de Eindtoets Engels.
De IEP-toets wordt afgenomen in april, dan is de
inschrijvings-termijn voor het voortgezet onderwijs al
gesloten. Daardoor is de toets niet meer doorslaggevend voor
het advies naar het Voortgezet Onderwijs, maar is de rode
draad die zichtbaar is uit het Leerling-VolgSysteem (LVS) en
de IEP-toets groep 7 van groter belang geworden.
De school analyseert de resultaten en stelt waar nodig de
onderwijsdoelen op langere termijn bij (we spreken dan ook
wel van trendanalyse). Op De Zuidwester nemen in principe
alle leerlingen van groep 7 en 8 aan de IEP-toets deel. Een
uitzondering kan worden gemaakt voor leerlingen die
structureel een ander leerprogramma volgen binnen groep 7 of
8. Dit gebeurt dan altijd in overleg met zorgteam en ouders.
Engels is op onze school in groep 8 ook een verplicht
onderdeel van de Iep toets.

Schoolgids 2020-2021

pagina 20

Openbare basisschool De Zuidwester

4.5 De resultaten van het onderwijs en uitstroom
Onderstaand zijn de verwijzingspercentages naar het vervolgonderwijs van het afgelopen schooljaar
weergegeven. Gedurende een aantal jaren ontvangt onze school nog gegevens over de schoolloopbaan van onze
(oud)leerlingen; in het brugklasjaar worden alle plaatsingen persoonlijk doorgesproken.

VMBO BL-KL 9%

VMBO KL-GT 6%
VMBO GT 6%
VMBO GT / HAVO 21%
HAVO 3%
HAVO/VWO 37%
VWO 18%

PRAKTIJK
: praktijkonderwijs
VMBO BL-KL : basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
VMBO KL-GT : kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (voormalige mavo)
VMBO GT
: gemengde/theoretische leerweg
VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
HAVO
: hoger algemeen voortgezet onderwijs
HAVO / VWO : hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
VWO
: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

4.6 De begeleiding van kinderen naar het voortgezet onderwijs
Door middel van individuele oudergesprekken in groep 8 komt de schoolkeuze m.b.t. het voortgezet onderwijs tot
stand. Bij deze gesprekken maakt de leerkracht gebruik van de aanwezige leerlinggegevens en aanwezige
toetsuitslagen. De IEP-toets speelt bij de schoolkeuze ook een belangrijke rol, de uitslag onderschrijft meestal het
advies van de leerkracht.
De enkele keer dat dit niet het geval is, wordt er altijd contact opgenomen met de betreffende school voor
voortgezet onderwijs. Met al deze scholen in de regio onderhoudt De Zuidwester goede contacten.
Het Jac. P. Thijsse College, Bonhoeffer en het Clusius College houden jaarlijks in het gebouw van De
Zuidwester een speciale voorlichtingsavond.

Schoolgids 2020-2021

pagina 21

Openbare basisschool De Zuidwester

5. DE LEERKRACHTEN
In de bijlage (9.1) treft u de lijst aan van de thans werkzame leerkrachten. De meeste leerkrachten van De
Zuidwester hebben een parttime aanstelling en vormen samen met een collega een duobaan.
Leerkrachten zijn op basis van een werktijdfactor aangesteld. In het belang van de organisatie kan een leerkracht
periodes meer uren per week werken dan de werktijdfactor aangeeft. Deze meer gewerkte tijd kan in andere
periodes worden opgenomen, we noemen dit compensatieverlof. Naast deze vorm van verlof kennen we nog de
levensloopregelingen en het spaarverlof. Het opnemen van verlof is alleen mogelijk wanneer voldaan kan worden
aan adequate vervanging. Het intern wisselen van een werkdag, mits om gegronde redenen, is toegestaan. Wel
moet hierover altijd contact worden opgenomen met de directeur.
Tot slot is er nog de BAPO regeling. Dit staat voor Bevordering Arbeid Participatie Ouderen en heeft tot doel
oudere leerkrachten voor het onderwijs te behouden. Vanaf 52 jaar kunnen zowel parttime als fulltime leerkrachten
gebruik maken van de BAPO-regeling. Een leerkracht die BAPO opneemt, wordt voor een dag/dagdeel per week
vervangen.
Hoewel er een tekort is op het gebied van invallers, kunnen wij bij ziekte of ander verlof van leerkrachten tot op
heden een beroep doen op een aantal bekende invalkrachten. Ook het afgelopen schooljaar zijn wij er elke keer
in geslaagd bij ziekte vervanging te vinden. Natuurlijk hopen we dat dit zo blijft. Het zal soms nodig zijn om intern
een tijdelijke wisseling van leerkracht toe te passen, bijvoorbeeld indien de betreffende invallers geen
bovenbouwspecialisatie hebben of geen bewegingsonderwijs mogen geven. Al met al is de kans dat uw kind een
vreemd gezicht voor de klas zal zien niet zo erg groot. Als er geen vervanging kan worden geregeld, worden de
leerlingen van de betreffende groep verdeeld over andere groepen. Ouders van vierjarigen kan in zo’n geval
worden gevraagd hun kind een dagje thuis te houden. Alleen in uiterste nood zullen we er toe overgaan om oudere
leerlingen naar huis te sturen. De ouders worden hiervan natuurlijk op de hoogte gesteld.
Er is een onderwijsassistent werkzaam op onze school. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om stage te lopen.
Stagiaires van InHolland Alkmaar zijn ook jaarlijks op De Zuidwester werkzaam. Zij werken altijd onder
begeleiding van de betreffende klassendocent. Ieder schooljaar bepalen de leerkrachten of zij een stagiaire
begeleiden. De LIO (Leerkracht In Opleiding) is een speciale stagevorm aan het eind van het laatste leerjaar,
waarbij de student als groepsleerkracht verbonden is aan de school en de leerkracht van de betreffende klas als
coach fungeert.
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5.1 De scholing van leerkrachten en de ontwikkeling van het onderwijs
Gezamenlijke nascholing
De Zuidwester wil kwalitatief goed onderwijs leveren. Dat houdt in dat je als school voortdurend kijkt wat er
verbeterd kan worden en er ook op toeziet dat verbeteringen in de werkwijze worden opgenomen (“borging”).
Door middel van nascholingscursussen is het team van De Zuidwester onder andere in samenwerking met de
Onderwijs Begeleidings Dienst (OBD) Noordwest bezig het onderwijs zo te organiseren, dat de leerkrachten er
zoveel mogelijk in slagen om de verschillen tussen kinderen te herkennen en te erkennen. De werkwijze waar De
Zuidwester voor staat, sluit aan bij de nieuwe ontwikkelingen in het kader van “passend onderwijs”.
Zuidwester-leerkrachten passen hun dagelijkse lessen aan aan de behoeften en mogelijkheden van alle leerlingen.
Zelfstandig werken neemt hierbij een belangrijke plaats in. Bij onderdeel 3, de organisatie van het onderwijs, heeft
u daar al meer over kunnen lezen.
De afgelopen jaren hebben wij onze nascholing gericht op het gebied van Positive Behavior Support (zie pagina
8). Daarnaast hebben wij ons gericht op aanpassing van ons cultuurbeleid en hierop aansluitend een cultuurplan
geschreven. Afgelopen schooljaar hebben we de invoering van de muziekmethode ‘123Zing’ kunnen realiseren
hebben wij met behulp van een teamnascholing. De leerkrachten hebben allen individueel een cursus gevolgd
met betrekking tot de nieuwe Meldcode en de aangepaste AVG-wet.
Ontwikkelplan
De verbeteractiviteiten of beleidsvoornemens voor het komende schooljaar meldt de directie jaarlijks aan inspectie
en bestuur via het schoolontwikkelplan. Enkele aspecten van het meest recente ontwikkelingsplan zijn:
 Positive Behavior Support (PBS) actief voortzetten;
 Topdossier borgen;
 Het taalonderwijs schoolbreed op een hoger niveau brengen, onder andere d.m.v. het verbreden van de
ervaring en kennis omtrent de methode “Leesparade” en de implementatie van de vernieuwde
taalmethodes VLL Kim-versie en Schatkist;
 Uitdragen en verder ontwikkelen van de missie en visie van De Zuidwester middels ontwikkelteams;
 Oriënteren op de mogelijkheden van coöperatieve werkvormen en het invoeren ervan in ons onderwijs;
 Nascholing omtrent bewegend leren en een start maken met het implementeren hiervan;
 Verder ontwikkelen van gezamenlijk beleid van scholen op gebied van cultuurbeleid en erfgoededucatie;
 Verbreden van de kennis m.b.t. passend onderwijs;
 Het werken met kwaliteitskaarten;
 Het werken met competenties, klassenbezoeken, beoordelings- en functioneringsgesprekken, in het
kader van de wet BIO (Beroepen in het Onderwijs);
 ICT: Verbeteren van digitale vaardigheden voor leerkrachten d.m.v. workshops ISOB. Het uitwerken
van een visieversneller met het team om beleid uit te zetten voor de toekomst op ICT gebied.
De laatste drie aspecten zijn tevens gemeenschappelijke ISOB-verbeterpunten; dit houdt in dat de directies van
alle ISOB-scholen zich de komende jaren in gezamenlijk overleg bezighouden met het uitwerken hiervan.
Individuele nascholing:
In het kader van de wet BIO ligt de verantwoording voor individuele nascholing meer dan voorheen bij de
leerkracht zelf. In het Persoonlijk Ontwikkel Plan (P.O.P.) legt de leerkracht dit vast na een doelstellingengesprek
met een directielid. Naast de persoonlijke ontwikkeling is de waarde van de scholing voor de organisatie van
belang bij beschikbaar stellen van geld en/of tijd. Op De Zuidwester is van iedere leerkracht een
bekwaamheidsdossier aanwezig.
Nascholing directie:
De ISOB heeft afgelopen jaar met de directeuren aan een nascholingstraject voor Communicatie en PR gewerkt.
Het afronden van deze studie is een onderdeel van de herregistratie voor het Schoolleidersregister.
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5.2 Niet lesgebonden taken
Op De Zuidwester heeft iedereen, met uitzondering van de directeur, groepsgebonden lesgevende taken.
Behalve lesgevende taken heeft iedere leerkracht ook zogeheten “niet lesgebonden taken”. Hieronder vallen o.a.
vergaderingen, voorbereiding, correctie, oudergesprekken, groepsadministratie en specifieke schooltaken.
Het grootste gedeelte van deze niet lesgebonden taken wordt op school gedaan. In ieder geval zijn tussen 8.00 uur
en 16.00 uur alle leerkrachten op de dagen dat zij lesgevende taken hebben op school aanwezig.
Vaak plannen zij buiten deze tijden ook diverse niet lesgebonden taken, bij oudergesprekken en/of
informatiebijeenkomsten kan dit soms ook de avond betreffen.
Vergaderen
Op een school in beweging is regelmatig vergaderen noodzakelijk. De vergaderfrequentie is een keer per twee
weken, afwisselend op dinsdag, woensdag of donderdag, zodat alle leerkrachten regelmatig bij de diverse
vergaderingen aanwezig kunnen zijn.
We onderscheiden:
 Managementteamvergaderingen (directie + bouwcoördinatoren);
 Bouwvergaderingen (bouwcoördinator + teamleden betreffende bouw);
 Plenaire vergaderingen (team).
Werkgroepen en ontwikkelteams
Alle collega’s nemen deel aan één of meer werkgroepen. De werkgroepen evalueren mede de opbrengsten van
ons onderwijs en bereiden adviezen voor, die tot verbetering van het onderwijs, welzijn of veiligheid leiden.

Musical opgevoerd door de leerkrachten, om het 20-jarig bestaan van De Zuidwester te vieren
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6. DE OUDERS

6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders
Een school kan alleen optimaal functioneren als leerkrachten en ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen
voor het pedagogisch klimaat in de school en de uitgangspunten en organisatie van het onderwijs. Onder
pedagogisch klimaat verstaan we de wijze waarop leerkrachten en leerlingen onderling en met elkaar omgaan. Het
is van groot belang dat het pedagogisch klimaat van de school en de opvoedingssituatie thuis zo goed mogelijk
bij elkaar aansluiten. Het goed doornemen van deze gids kan daarbij een belangrijke rol spelen. Daarnaast is een
goede communicatie tussen ouders en school natuurlijk onontbeerlijk. Neem daarom in bijzondere situaties altijd
eerst contact op met de leerkracht van uw kind; andersom mag u verwachten dat de leerkracht bij bijzondere
omstandigheden contact met u opneemt.
Appeltje Eitje Gezond Voorbeeld Heiloo
In december 2013 heeft De Zuidwester zich aangesloten bij het programma
Appeltje Eitje van de gemeente Heiloo. Zoals eerder genoemd vinden wij een
gezonde leefstijl voor kinderen heel belangrijk. Op het gebied van beweging
doen wij als school al het een en ander. We hebben gymlessen die door een
vakdocent worden gegeven, organiseren sportdagen en doen mee aan de
Koningsspelen. We proberen zo onze leerlingen te stimuleren om te bewegen.
Indien kinderen niet in de mogelijkheid zijn om op een sport te gaan om
financiële redenen, kan de gemeente helpen door uw gezin aan te melden bij
het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds betaalt dan de contributie/het
lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor
voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of
creatieve les. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen en dienen de gemeente
daarvoor in te schakelen.
Op het gebied van voeding zouden wij graag willen zien dat de leerlingen voor de pauze fruit of groente
meenemen. Op deze manier wordt het voor ieder kind heel gewoon om iets gezonds te eten in plaats van koeken
of andere zoetigheden. We hopen dat u als ouder ook inziet dat het aanleren van een gezonde leefstijl al bij
jonge kinderen begint en dat zij daar uw hulp bij nodig hebben. Voor wat betreft de traktaties bij verjaardagen
zijn er ook heel veel gezonde alternatieven te vinden via internet. Een gezondere leefstijl begint bij onszelf.
Hierop aansluitend zijn we ons aan het verdiepen in het concept “de Gezonde School’. Een Gezonde School is
een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Dit gebeurt aan de hand van vier pijlers. De
Zuidwester is inmiddels benoemd tot Gezonde School.

6.2 Informatievoorziening aan en communicatie met ouders
Website
Gedurende het schooljaar proberen we zoveel mogelijk de voor ouders relevante informatie op onze
website www.obsdezuidwester.nl te plaatsen. Zo kunt u daar de schoolgids en het meest actuele
agenda raadplegen. Het is van belang dat alle ouders zich aanmelden bij het Oudercommunicatiesysteem, ons
digitaal communicatiemiddel met ouders. Dit kan ook via onze website. Wanneer u hierover meer informatie wilt,
kunt u met de ouderraad of directie contact opnemen.
Informatievond
Onder “informatieavond” of “klassenavond” verstaan wij een avond waarop de leerkrachten toelichten wat er het
komend schooljaar in de groep van uw kind gaat gebeuren. U kunt dan enig idee krijgen over de leerstof waar uw
kind mee bezig is en de aanpak van de leerkracht. Ook onze schoolregels komen aan de orde. Deze avonden zijn
voor de diverse groepen op verschillende tijdstippen, meestal tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar.
Via de Info wordt u hierover aan het begin van het schooljaar geïnformeerd.
Inloopavond
Eenmaal per jaar wordt er een inloopavond gehouden, meestal in november. Ouders kunnen dan, al of niet samen
met hun kind(eren), de school binnenlopen om het werk van hun kind(eren) te bekijken.
De leerkrachten en directie zijn aanwezig om algemene vragen te beantwoorden. Meer persoonlijke gesprekken
over het functioneren van uw kind vinden plaats tijdens spreekavonden.
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Gesprekken en Rapporten
Aan het begin van het schooljaar worden er ouder-kindgesprekken georganiseerd. In dit gesprek kunnen de ouders
kennismaken met de leerkracht en kunnen de wederzijdse verwachtingen voor het komende schooljaar worden
besproken. Er vinden daarnaast jaarlijks twee verplichte oudergesprekken plaats, in november en februari/maart.
Wanneer er sprake is van extra zorg voor uw kind, wordt u tussentijds benaderd door de leerkracht voor een
oudergesprek. Alle ouders van leerlingen van groep 8 worden in ieder geval in januari/februari uitgenodigd voor
een tweede gesprek m.b.t. de schoolkeuze. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen twee rapporten per jaar.
Het eerste rapport wordt begin februari uitgereikt en de tweede in juni of juli, afhankelijk van het tijdstip van de
zomervakantie. De leerlingen van groep 2 krijgen voor de zomervakantie hun eerste rapport. De behaalde CITOresultaten worden in het rapport verwerkt.
Ouderhulp

Wij zijn als school afhankelijk van ouderhulp en erg dankbaar voor de betrokkenheid die ouders tonen.
Regelmatig zijn er groepen ouders bezig in de school. Vaak zijn ze onopvallend in de weer met het organiseren en
bijhouden van bibliotheek en documentatie of de voorbereiding van diverse activiteiten. Ook wordt een groepje
ouders onmiddellijk actief als hoofdluis wordt geconstateerd. Dit komt nogal eens voor op basisscholen. Op De
Zuidwester wordt regelmatig gecontroleerd en de school neemt onmiddellijk maatregelen om uitbreiding te
voorkomen. Wij verzoeken u daarom snel naar de school te reageren als u bij uw kind hoofdluis constateert.
Op andere momenten zijn er ouders aan het werk met kinderen voor projecten, werkstukken e.d. Op vaste
ochtenden komt er een groep ouders lezen met de kinderen. De feesten, spelletjesmiddagen, sportdagen,
schoolreisjes, excursies en bezoeken aan muziekuitvoeringen of toneelvoorstellingen zijn alleen mogelijk door
hulp van ouders bij de voorbereiding en bij de begeleiding. De ouderraad staat de school vaak bij, maar zij kunnen
dit niet alleen. Het team van De Zuidwester wil hun enthousiasme tijdens deze activiteiten graag met u delen.
Daarom vragen wij van alle ouders om zich minimaal twee keer per jaar beschikbaar te stellen bij het begeleiden
van activiteiten. Aan het begin van het schooljaar wordt de kalender uitgereikt met daarop reeds ingevulde data
van activiteiten.
De medezeggenschapsraad
Conform de wet op het basisonderwijs heeft onze school een medezeggenschapsraad (MR). De belangrijkste
taak van de MR is het toetsen van het beleid van bestuur en directie binnen de school. In de MR zijn ouders en
leerkrachten gelijk vertegenwoordigd, van beide geledingen drie personen. In het medezeggenschapsreglement
zijn taken, rechten en plichten van de MR vastgelegd. Het reglement en de notulen liggen op school ter inzage,
evenals de namen en adressen van de MR-leden. De notulen zijn ook na te lezen op de website.
De vergaderingen zijn openbaar en de data worden op het prikbord vermeld. De directeur is namens het bestuur
gemandateerd om de MR-vergaderingen bij te wonen. Voor namen en adressen: zie de bijlage (9.3) achterin deze
info.
De ouderraad
Naast de MR kennen wij de ouderraad (OR). De ouderraad, bestaande uit ongeveer tien ouders/verzorgers en
twee leerkrachten, is een grote steun bij de dagelijkse gang van zaken op school. Veel contacten binnen en buiten
de school worden behartigd door de ouderraadsleden. Bij organisatie van de ouderhulp, met name bij het
feesten, is de OR onmisbaar. Voor een school met rond de 160 leerlingen is het ook voor de OR niet altijd
mogelijk bepaalde evenementen, b.v. de avond-4-daagse en het eindfeest, zonder extra hulp te organiseren. De
ouderraad tracht ieder jaar alle evenementen zo goed mogelijk te organiseren met veel enthousiasme en inzet en
hoopt dat dit enthousiasme op iedereen dezelfde uitwerking heeft om onze school nog aantrekkelijker en
gezelliger zal maken. De informatie-overdracht met de MR vindt plaats via:
 Wederzijdse agenda's en notulen;
 De voorzitters of secretarissen.
Voor namen en adressen O.R.: zie bijlage (9.4)
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De jaarlijkse (horizontale) verantwoording:
In de periode oktober / november, doen de ouderraad, de medezeggenschapsraad en de directie (via het Sociaal
jaarverslag op bestuursniveau) verslag van hun activiteiten van het afgelopen jaar. Dit wordt per e-mail naar de
ouders verstuurd en met een publicatie op de website gezet.
Indien er nieuwe M.R- en O.R leden moeten worden gekozen, worden zij op dezelfde wijze voorgesteld. De
procedure voor verkiesbaar stellen en de wijze waarop de verkiezingen plaatsvinden, worden ook gepubliceerd op
de website en per e-mail aan alle ouders verzonden. Het verkiezen van MR-leden is in de wet op de
medezeggenschap vastgelegd.
Klassenouders
Aan het begin van het schooljaar wordt een van de ouders door de groepsleerkracht benaderd om klassenouder te
zijn. De klassenouder wordt ingeschakeld als er iets binnen de groep geregeld moet worden op het gebied van
opvang, vervoer, ouders voor schoolreisjes enz. Verder kan de klassenouder het verjaardagsfeest of “juffendag”
en de daarbij behorende communicatie naar de ouders toe regelen. Dit vindt plaats in overleg met de leerkracht(en).
Tevens is de klassenouder een aanspreekpunt voor de overige ouders; in deze is de klassenouder een soort
tussenpersoon.

6.3 Klachtenprocedure
Ondanks onze inzet om alles naar wens te laten verlopen op onze school, kan het voorkomen dat u het
gevoel heeft dat iets niet goed is gegaan, of dat de school in gebreke is gebleven.
Mocht dit voorkomen, dan betreuren we dit zeer.
In dat geval, vragen wij u de volgende procedure te volgen:
 Overleg met de leerkracht van uw kind om het probleem op te lossen;
 Als dit niet lukt vragen wij u contact op te nemen met de directeur;
 Indien ook dit onderhoud geen oplossing biedt, dan kunt u contact opnemen met één van de
aandachtsfunctionarissen Astrid Oudhoff of Marjolein Selling. Zij zijn volledig op de hoogte van de
klachtenprocedure.
Eventueel kunt u ook contact opnemen met mevrouw M. Bernoski, contactpersoon op het ISOB-bureau;
telefoonnummer 0251- 319888.
Ons bestuur heeft een klachtenregeling primair onderwijs opgesteld. Bij de directeur ligt een exemplaar van deze
klachtenregeling ter inzage. Het in de wet vastgelegde klachtenrecht houdt in, dat ouders en leerlingen klachten
kunnen indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel
van de school. Het bevoegd gezag benoemt per school een of twee aandachtsfunctionarissen en overkoepelend
voor alle ISOB-scholen twee vertrouwenspersonen. Zie voor de externe contactpersonen van De Zuidwester de
bijlage (9.5).
U kunt ook terecht bij de Landelijke klachtencommissie. In overleg met de vertrouwenspersoon kunt u besluiten
met uw klacht hogerop te gaan. U kunt ook zelfstandig tot dit besluit komen, zonder de vertrouwenspersoon in te
schakelen. Een klacht over iets dat zich meer dan een jaar voor het indienen van de klacht heeft voorgedaan, neemt
de Landelijke klachtencommissie in beginsel niet in behandeling. Zij kan hierop een uitzondering maken.
Het reglement van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs en verdere informatie omtrent deze commissie
kunt u vinden op www.onderwijsgeschillen.nl. U kunt deze commissie ook mailen info@onderwijsgeschillen.nl.
Adresgegevens: Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.

6.4 Schoolverzekering
Ons ISOB-bestuur heeft voor alle onder haar bestuur staande scholen een Onderwijs Totaal Polis afgesloten bij
Marsh Verzekeringsmakelaars. Het betreft een algemene aanvullende aansprakelijkheids- en
ongevallenverzekering voor leerlingen en leerkrachten of andere begeleiders. Polis, adressen e.d. liggen bij de
directeur ter inzage.
Dit houdt niet in dat eigen verzekeringen voor uw kind overbodig zijn. Het betreft hier namelijk uitsluitend
gebeurtenissen die een direct gevolg zijn van of gebeuren tijdens opdrachten van leerkrachten en
schoolbegeleiders. Schade, die leerlingen elkaar aanbrengen, wordt altijd in eerste instantie geregeld aan de hand
van individuele aansprakelijkheidsverzekeringen. Het is dus van belang dat u met schoolgaande kinderen zelf
over een goede W.A.-verzekering beschikt.
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6.5 De ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is er om activiteiten bij Sinterklaas, Kerst, St.
Maarten, theatervoorstellingen, extra materiaal voor projecten, uitstapjes,
verzekeringen e.d. te kunnen bekostigen. Het beheer is in handen van de
penningmeester van de ouderraad. Het geld wordt alleen besteed t.b.v. de
leerlingen.
Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 30,- per
schooljaar.

6.6 Schoolsponsoring
Zoals u waarschijnlijk wel weet, kunnen scholen altijd wel een extraatje gebruiken voor leuke activiteiten en
materialen. We zouden het erg fijn vinden als u of uw bedrijf kunt participeren in schoolsponsoring.
Wat betreft sponsoring onderschrijft De Zuidwester de drie uitgangspunten van het sponsorconvenant zoals de
staatssecretaris van onderwijs dat indertijd met vijftien organisaties is overeengekomen:
 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische taak van de school;
 Sponsoring mag niet de onafhankelijkheid van het onderwijs in gevaar brengen;
 Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden.
Bij het tot stand komen van ons schoolplein zijn indertijd tal van extra speelobjecten d.m.v. sponsoring
gerealiseerd. Ouders die interesse hebben om te participeren in schoolsponsoring worden verzocht contact op te
nemen met de directeur of de voorzitter van de O.R.

6.7 Inzamelingsacties
De school participeert in een gezamenlijk oud
papier project in Heiloo West. Tezamen met vijf
sportverenigingen en basisschool Willibrord delen
wij de opbrengsten van de grote papiercontainer
aan het ‘t Vennewater. Een aantal weken per jaar is
De Zuidwester verantwoordelijk voor het toezicht
op de container.
Voordeel van deze vorm van oud papier
verzamelen is dat de school meedeelt in een
grotere opbrengst.
Wij verzoeken u daarom dringend om al uw oud
papier naar de container op de parkeerplaats van
het ‘t Vennewater te brengen.
Ook zamelen we op school nog batterijen in
(container vindt u naast de hoofdingang).
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7. VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
7.1 Lunch
In verband met ons continurooster nuttigen de kinderen hun lunch samen met hun klasgenootjes en hun eigen juf
in de klas. De kinderen dienen zelf een aan hun behoefte aangepaste hoeveelheid brood, drinken en fruit mee te
nemen in de door de school verstrekte koeltas. Vermeldt u op de bekers en/of broodtrommels duidelijk hun
naam.

7.2 Voor- en naschoolse opvang (informatie van Forte)
Laat je groeien
Groeien doe je niet alleen. Daar heb je anderen voor nodig. Want samen weet en kun je
meer. Wij werken elke dag samen met kinderen, hun ouders of opvoeders, het onderwijs
en andere organisaties aan een basis voor het leven. Samen laten we kinderen volledig tot bloei komen. En
als we dit bereiken, groeien we allemaal. Wij bieden kinderen elke dag een veilige omgeving waarin ze
zich welkom voelen. Bij ons mogen ze zichzelf zijn. We prikkelen hen het beste uit zichzelf te halen in
uitdagende activiteiten die passen bij hun leeftijd en belangstelling. Bij Forte krijgen de kinderen letterlijk
en figuurlijk alle ruimte om de wereld en hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Spelen en ontspannen
gaan hierbij hand in hand. Een langere middag betekent meer rust en ruimte voor activiteiten:
-Ruimte voor ontspanning
-Meer tijd voor uitgebreide activiteiten en meer keuzemogelijkheden
-Activiteiten op gebied van: bewegen, buitenspel, creatief, koken, muziek of drama.
Forte BSO biedt:
-Voorschoolse opvang: 7.00 uur tot het tijdstip dat de basisschool start.
-Naschoolse opvang vanaf het tijdstip dat de school uitgaat tot 18.30 uur.
-Incl. 12 weken schoolvakantie, of juist excl. 12 weken schoolvakantie.
-Alleen opvang tijdens de vakanties: 6, 9 of 12 weken vakantieopvang.
-Extra opvang tegen regulier tarief (ook tijdens vakanties en studiedagen).
-Een flexibel ruilbeleid: een vaste opvangdag mag binnen vier weken voor of na deze dag worden geruild
(ook als dit een landelijke feestdag is).
-Bij enkele vestigingen warme maaltijden tegen een kleine vergoeding.
-Bij enkele vestigingen zwemles tijdens BSO tijd.
-Uniek vakantieprogramma: de hele vakantie lang kiezen de kinderen uit gezellige uitstapjes en coole
workshops, zodat ze een echt vakantiegevoel hebben.
Hoe ziet een middag bij Forte eruit?
-14.00 uur: kinderen van De Zuidwester worden opgehaald en hierna een kort eet- en drinkmoment
-Buitenspelen met een sport- en spelactiviteit met begeleiding
-Vrij spel, workshop, activiteit of uitje met professional
-15.30 uur; kinderen andere scholen komen naar de BSO
-Uitgebreid eet- en drink moment
-Diverse activiteiten en vrij spel
-Ophalen van kinderen en overdracht
Forte Kinderopvang als partner van de basisschool
Forte Kinderopvang is een ervaren vormgever van Brede Scholen en het Integraal Kindcentrum (IKC), waarin
onderwijs, opvang en het welzijn van kinderen wordt gecombineerd. Tijdens de basisschoolperiode verzorgen
we een doorgaande lijn op drie niveaus: onderwijs, opvang en ouders. De kinderen profiteren van deze
samenwerking. Zo heerst er een eenduidig pedagogisch klimaat en zijn praktische zaken, zoals thema’s en
opvangtijden, op elkaar afgestemd. Bovendien hebben leerkrachten en pedagogisch medewerkers regelmatig
contact en zijn ze op de hoogte van elkaars werkwijze. Samen zorgen we zo voor een doorgaande
ontwikkelingslijn. Bij De Zuidwester bestaat bovendien de mogelijkheid voor peuteropvang in de basisscholen
zelf. De peuters werken hierin veel samen met de kleutergroepen, waardoor peuteropvang en basisschool nog
beter op elkaar aansluiten.
Forte Kinderopvang laat je groeien
Wilt u meer weten of kennismaken? Bekijk de Forte BSO van uw school, de activiteiten die we aanbieden en
alle opvangmogelijkheden op www.fortekinderopvang.nl. U kunt ook contact opnemen via
info@fortekinderopvang.nl of 0251-658058.
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8. REGELING SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN

8.1 Schooltijden
groep 1 t/m 8
maandag t/m vrijdag

8.30-14.00 uur

We werken met het vijf gelijke dagen-rooster. Dat houdt in dat we alle dagen hetzelfde schema volgen en
dat de leerlingen tussen de middag hun lunch op school nuttigen.
De leerlingen hebben ’s ochtends een buitenspeelpauze van 20 minuten met aansluitend een pauzehap (drinken
en een stuk fruit/groente). Tussen de middag wordt er gedurende 20 minuten geluncht in het eigen lokaal, met de
eigen leerkracht. Tijdens dit eet- en drinkmoment is er rust en leest de leerkracht voor. Vanuit onze visie van de
Gezonde School (zie paragraaf 6.1) stimuleren wij een gezonde lunch, waarbij snoep en koek niet toegestaan
zijn. Aansluitend aan de lunch spelen de leerlingen 20 minuten buiten.

8.2 Op tijd komen
De lessen beginnen om 8.30 uur. Dit houdt in, dat er op het plein iets eerder wordt gebeld, zodat de leerlingen op
tijd in het lokaal kunnen zijn. De eerste momenten van het samenwerken zijn direct al van belang. Wilt u als
ouders er voor zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is in de klas of op het schoolplein? Met name de leerkrachten
van de groepen 1-2 ondervinden veel hinder van leerlingen die na 8.30 uur worden gebracht. Wij rekenen erop dat
u als ouder wat dit betreft uw verantwoordelijkheid neemt. De kringgesprekken en het individuele lezen zijn van
groot belang voor alle leerlingen. Laatkomers zijn storend en moeten daarom een kwartier nablijven op de
betreffende dag.

8.3 Ziek of afwezig
Thuis in bed is de beste plek voor een ziek kind. Als uw kind ziek is, wilt u dit dan telefonisch doorgeven (ook als
uw kind nog niet leerplichtig is)? Het is voor de leerkracht belangrijk om te weten dat een kind niet komt en ook
waardoor het afwezig is. Zo kan bijvoorbeeld een ziekte als rode hond bijtijds worden gesignaleerd. Telefonische
meldingen s.v.p. zo veel mogelijk voor schooltijd. Bij langdurig verzuim (van meer dan een week) neemt de school
contact op met de ouders. Indien de situatie het vereist, neemt de directeur contact op met de leerplichtambtenaar.
Als een kind op school ziek wordt, belt de school naar de ouders of de verzorger met het verzoek het kind op te
halen. Soms geven kinderen aan snel weer naar school te willen, maar een kind dat niet volledig is hersteld, kan
niet goed functioneren in de klas. Stuur uw kind pas weer naar school, als het helemaal beter is. Bij jonge kinderen
komt regelmatig kinderzeer voor. Dit is zeer besmettelijk. Als bij uw kind kinderzeer is geconstateerd en de
blaasjes zijn nog niet ingedroogd, dient u het kind thuis te houden om besmetting te voorkomen. Als de blaasjes
zijn ingedroogd of uw kind heeft 48 uur een antibioticakuur gevolgd, mag het weer naar school.

8.4 Onderwijstijd
Schooljaar 2020-2021
Klokuren per week
Per jaar: 52 weken x uren
Overgebleven uren schooljaar 2019-2020
Extra uren (bijtelling 30 sept)
Totaal aantal uren 2020/2021
Totaal vakanties
Totaal studiedagen en vrije uren

Jaartotaal klokuren
Wettelijk verplicht gemiddeld per schooljaar*
Marge-uren inzetten op laatste dag voor
zomervakantie

Groep 1 t/m 4
25
1300
0
5
1305

Groep 5 t/m 8
25
1300
0
5
1305

A

320
30
350

320
30
350

B

955
940
5

955
940
5

A minus B

*De Zuidwester draagt er zorg voor dat de verplichte onderwijstijd benut wordt; dit betekent voor groep 1 t/m 4
minimaal 4 x 880 uur = 3520 uur en voor groep 5 t/m 8 minimaal 4 x 1000 uur = 4000 uur in vier jaar. In totaal is
dat 7520 uur verdeeld over acht leerjaren (940 uur per jaar).
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8.5 Verlofregeling
Het feit dat een leerling vanaf het vijfde jaar onder de leerplichtwet valt, houdt mede in dat elke vorm van verlof
buiten de reguliere schoolvakanties bij de directeur moet worden aangevraagd. De leerplichtwet maakt onderscheid
tussen ongeoorloofd en geoorloofd verzuim. Geoorloofd verzuim kan alleen worden toegekend door de directeur.
U moet hierbij denken aan:
 Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen.
 Extra verlof vanwege het specifieke beroep van (een van ) de ouders. U moet dan wel op een speciaal
formulier verklaren dat het de enige gezinsvakantie in dat schooljaar betreft en u dient een
werkgeversverklaring te overleggen. Het betreffende formulier is bij de directeur te verkrijgen. Een
werkgeversverklaring moet aan strikte eisen voldoen.
 Extra verlof wegens “andere gewichtige omstandigheden”. Hieronder vallen:
o
Verhuizing van het gezin;
o
Het bijwonen van een huwelijk van bloed –of aanverwanten;
o
Ernstige ziekte van bloed –of aanverwanten;
o
Overlijden van bloed –of aanverwanten;
o
Viering van een 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum;
o
Viering van 12½-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed –of aanverwanten.
Verlofaanvragen dienen altijd bij de directeur te worden ingediend (minimaal 4 weken van te voren) en worden
altijd individueel beoordeeld. Standaardformulieren zijn bij de directeur te verkrijgen.
De volgende situaties zijn geen “andere gewichtige omstandigheden” (het zogeheten “luxeverzuim”):
 Familiebezoek in het buitenland;
 Vakantie in een goedkope periode of i.v.m. een speciale aanbieding;
 Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
 Eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. verkeersdrukte;
 Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Alle basisscholen in Heiloo hebben in overleg met de gemeente een “Protocol luxeverzuim primair onderwijs”
opgesteld. Dit houdt in dat een verzoek m.b.t. de 6 punten van het luxeverzuim in principe zal worden afgewezen.
De directeur is verantwoordelijk voor het naleven van de leerplichtwet en dient ongeoorloofd schoolverzuim te
melden bij de leerplichtambtenaar. Bij twijfelgevallen en voor langere perioden dan 10 dagen wordt contact
opgenomen met de leerplichtambtenaar op het gemeentehuis.
Van ouders van onze leerlingen verwachten wij dat ze het belang van continuïteit binnen het onderwijs
onderkennen en hun verantwoordelijkheid als ouder van een leerplichtig kind serieus nemen door niet te
gemakkelijk over te gaan tot het aanvragen van verlof.
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9. BIJLAGE

9.1 Lijst van het team in schooljaar 2020/2021
1

Mw. F. (Frederike) Bennink

9

2
3
4
5
6
7
8

Mw. M. (Mary) van Doorn
Mw. M. (Mireille) van Duuren
Mw. J. (Julia) Gabeler
Mw. I. (Inge) Gras-Dorrestein
Mw D. (Danielle) van den Haak-Bloemscheer
Mw. L. (Linda) Hoetjes-Baas
Mw. J. (Josephine) Hollenberg

10
11
12
13
14
15

Directie:
Directeur: M. van Duuren

Mw.S.(Sandra) Kapteijn
(vakleerkracht
lichamelijke opvoeding / groepsleerkracht)
Mw. A. (Astrid) Oudhoff
Mw. I. (Irma) Pranger
Mw. S. (Silvia) Reinders
Mw. E. (Esther) Rico
Mw. M.( Marjolein) Selling
Mw. L. (Lionne) Vermeij

(op dinsdag-woensdag-donderdag te bereiken via de schooltelefoon of mailadres:
mireille.vanduuren@isobscholen.nl)

Met vragen of opmerkingen kunt u altijd bij de directie terecht. We verzoeken u wel een afspraak te maken.
Groep

leerkrachten

leerlingen

Lokaal

1/2A

Josephine Hollenberg
Maandag t/m vrijdag
Linda Hoetjes
Maandag, dinsdag
Esther Schneiter
Woensdag, donderdag, vrijdag
Julia Gabeler
Maandag, dinsdag ,woensdag, donderdag
Irma Pranger
vrijdag
Silvia Reinders
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
Irma Pranger
donderdag
Daniëlle van den Haak
Maandag, dinsdag, woensdag
Sandra Kapteijn
Donderdag, vrijdag
Frederike Bennink
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Marjolein Selling
Woensdag
Marjolein Selling
Maandag, dinsdag
Inge Gras
woensdag, donderdag, vrijdag

21

1

16

13

20

11

27

10

25

9

25

4

19

7

3

4

5

6

7

8
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groep

Leerl

Leerkrachten

1/2
A

15 +

Josephine

di

wo

do

vr

lokaal

1

3

16

Linda

13

Esther

4

20

Julia

11

Irma

5

27

Silvia

Irma

10

Opmerkingen
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vr

lokaal

9

Sandra

7

25

Frederike

Op dinsdag vakdocent bewegingsonderwijs

4

Marjolein

8

19

Opmerkingen

Marjolein

Inge

7
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Leerkrachten die extra ondersteuning in de groepen verzorgen
Vakleerkracht
Humanistische vorming
(HVO):

Klassenassistent:
Lionne Vermeij

Mary van Doorn

Vakleerkracht Gymnastiek

Interne begeleider

Vakleerkracht
Gymnastiek
Astrid Oudhoff
Sandra Kapteyn
Dinsdag hele dag
Aandachtsfunctionaris en contactpersoon

Aandacht functionaris en
contactpersoon:

Contactpersoon en
managementteamlid:

Astrid Oudhoff

Marjolein Selling

Directie:

Interim directeur:

Waarnemend directeur:

Mireille van Duuren

Inge Gras
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9.2 Schoolbestuur
ISOB bestuur
(onderwijszaken)
(zie 1.2: Hoe wordt De Zuidwester bestuurd?)
Contactpersoon gemeente Heiloo (gebouwen)
Contactpersonen voor De Zuidwester

Sokkerwei 2
1902 KZ Castricum
tel 0251-319888
Dhr. Van Wijk, gemeentehuis Heiloo
Astrid Oudhoff en Marjolein Selling

9.3 Medezeggenschapsraad
Teamgeleding
Inge Gras
Danielle v.d. Haak
Esther Schneiter

Oudergeleding
inge.gras@isobscholen.nl
Annette van Wessel
danielle.vandenhaak@isobscholen.nl Kirstin Keizer
esther.schneiter@isobscholen.nl
Arne van der Noord

annettevanwessel@hotmail.nl
kemkeizer@gmail.com
arnevdnoord@gmail.com

9.4 Ouderraad
Via de website van De Zuidwester (www.obsdezuidwester.nl) kunt u de contactgegevens van
alle ouderraadsleden vinden.
Hier wordt volstaan met de gegevens van de voorzitter van de ouderraad:
Lavinia Stins

or.obsdezuidwester@gmail.com

9.5 Externe contactpersonen
Inspectie van het onderwijs

Schoolbegeleiding:

Opvoedpoli Alkmaar:
Marieke Zeeman
Jeugdgezondheidszorgteam
BSO: Forte

Vragen over onderwijs:
Klachtmeldingen over seksuele
intimidatie, seksueel misbruik, ernstig
psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs:
OBD Noordwest onderwijsdiensten
James Wattstraat 4
1817 DC Alkmaar
Kennemerstraatweg 105
1814 GE Alkmaar
De Krommert 18
1851ZE Heiloo
Centraal Bureau van Forte
Kinderopvang

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
0800-8051
0900-1113111
0229-259380
www.obdnoordwest.nl
info@obdnoordwest.nl
072-5205540
072-5320074
0251–658058
www.fortebv.nl
info@fortebv.nl.

9.6 Overige namen en adressen
Naam
Murmellius Gymnasium
Willem Blaeu College
Jac. P.Thijsse College
Clusius College
Bonhoeffer College
PCC
Hogeschool Alkmaar
De Rolff Groep
Sporthal Vennewater
Zwembad Het Baafje
Dompvloet opleidingen

adres
Bergerhout 1
Robonsbosweg
De Bloemen 65
Oranjelaan 2a
Pieter Kieftstraat 20
De Dors 2
Robonsbosweg 3
Postbus 112
Het Zevenhuizen 48
De Omloop 11
Kennemerstraatweg 514

1815 Da Alkmaar
1816 MK Alkmaar
1902 GT Castricum
1901 TX Castricum
1900 AH Castricum
1852 RG Heiloo
1816 MK Alkmaar
4040 DC Kesteren
1852 JC Heiloo
1852 RJ Heiloo
1851 NH Heiloo

Opmerking
voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs
leraren basisonderwijs
Schoolleverancier
Sportaccommodatie
Sportaccommodatie
Opl. vaardigheid toetsenbord
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9.7 Toelating, weigering en verwijdering van leerlingen
Wat betreft toelating en verwijdering van leerlingen van de 20 basisscholen binnen de ISOB heeft het
bestuur de volgende gezamenlijke regels vastgesteld.
Toelatingsbeleid
1. Om als leerling op een van onze scholen te worden toegelaten moet deze leerling de leeftijd van vier jaar
hebben bereikt.
2. De leerlingen worden geplaatst op de dag dat zij de vierjarige leeftijd hebben bereikt of zo spoedig mogelijk
daarna in overleg met de directie van de school.
3. In de periode vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden tot het bereiken van de leeftijd van vier jaar
wordt in overleg met de ouders en de school bepaald wanneer de kinderen komen kennismaken. Hierbij
wordt wettelijk uitgegaan van maximaal vijf dagen; eventueel over meer dagen verspreid. In deze periode
zijn de kinderen geen leerlingen in de zin der wet.
4. De leerlingen verlaten de school na gemiddeld acht jaar basisonderwijs als de basis voor het volgen van
voortgezet onderwijs is gelegd, mits hier overeenstemming bestaat met de ouders. In elk geval verlaten de
leerlingen de school aan het einde van het schooljaar, waarin zij de leeftijd van veertien jaar hebben bereikt.
5. De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bestuur (in overleg met de
directie). Het bestuur beslist binnen acht weken op een verzoek tot toelating. De toelating tot de school is
ook niet afhankelijk van het houden van rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet
2000. De toelating is ook niet afhankelijk van een geldelijke bijdrage van de ouders.
6. Toelating van leerlingen, afkomstig van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of een instelling
voor (voortgezet) speciaal onderwijs alsmede overgang van een leerling naar een dergelijke school of
instelling, vindt slechts plaats in overeenstemming met de ouders en het bestuur van de betreffende school.
7. Als binnen een groep van één van onze basisscholen de samenstelling dusdanig is, dat toelating van uw kind
een te grote belasting zou zijn voor de groep en/of de leerkracht, dan kunnen wij u adviseren contact op te
nemen met een andere school.
8. Wanneer ouders een kind bij ons plaatsen waarvan bekend is, dat deze leerling veel zorg en individuele
aandacht nodig heeft, en/of een lichamelijke beperking, willen wij als school kunnen inschatten waaruit de
zorgvraag van deze leerling bestaat. Dit kan betekenen dat rapportages worden opgevraagd bij de vorige
school of van deskundigen (conform de Wet Primair Onderwijs artikel 42).
Wanneer de zorgvraag duidelijk is, gaan wij kijken naar de groep waarin het kind zou moeten worden
geplaatst. Het zorgteam van de school, bestaande uit de directie en de intern begeleider, maakt de afweging
of we het kind kunnen bieden wat het nodig heeft om bij ons een positieve ontwikkeling door te maken.
Hierbij verwijzen wij ook naar de ISOB- tekst van de Leerlinggebonden Financiering (“Rugzakleerlingen”). Als een zorgteam, na zorgvuldige en gemotiveerde weging, van mening is dat een “rugzakleerling” nog niet tot de school kan worden toegelaten, dan vindt een gemotiveerde afwijzing plaats naar de
ouders. Ook wordt de betrokken groepsleerkracht geraadpleegd.
Daarnaast wordt de zorgvraag getoetst aan het school specifieke aannamebeleid. Dit is ter inzage op school
aanwezig. Uiteindelijk beslist het bevoegd gezag, na advies van het zorgteam, over de toelating.
9. Bij aanmelding gaan de ouders akkoord dat hun kind(eren) aan alle onderwijsactiviteiten zal/zullen
deelnemen, met uitzondering van die activiteiten waarvoor het bevoegd gezag vrijstelling heeft verleend.
10. Op besluiten inzake toelating van leerlingen is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.
11. Als ouders/verzorgers formeel bezwaar maken tegen een beslissing van de school over toelating en
begeleiding van hun kind en/of het handelingsplan van de school, dan is de school verplicht een verzoek om
advies in te dienen bij de Advies Commissie Toelating en Begeleiding.
Op advies van de inspectie en accountantsdienst werken wij met het zogeheten "wegen" van leerlingen, bij
inschrijving. De twee belangrijkste factoren die tot op heden het leerlinggewicht bepalen, zijn de schoolopleiding
van de ouders en een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Indien deze factoren gelden voor meer dan 9% van
het aantal leerlingen, ontvangt de school meer formatie. Deze gegevens dienen zuiver om de wegingsfactor te
bepalen en worden niet gebruikt voor individuele doeleinden.
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Verwijderingsbeleid
In de huidige maatschappij liggen normen en waarden niet meer vanzelfsprekend voor iedereen op dezelfde lijn.
Bij inschrijving van een leerling conformeren de ouders zich aan de schoolregels. Als door het niet in acht
nemen van die regels door leerlingen en/of hun ouders escalaties optreden tussen leerkrachten en directie
enerzijds en leerlingen en hun ouders anderzijds, en als gevolg daarvan de relatie tussen school en thuis
onherstelbaar verstoord is, kan er na uiterste zorgvuldigheid overgegaan worden tot verwijdering van een
leerling. Definitieve verwijdering vindt pas plaats, nadat het bestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere
school, een school voor speciaal onderwijs, een school of instelling voor voortgezet speciaal onderwijs bereid is
de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een zodanige
school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van de vorige volzin alsnog tot definitieve
verwijdering worden overgegaan.
Voorafgaand aan verwijdering kunnen lichte maatregelen ter voorkoming en herhaling van gedrag worden
genomen. Hierbij kunt u denken aan een schriftelijke waarschuwing of schorsing of het tijdelijk plaatsen van een
leerling in een andere groep.
Verwijdering kan plaatsvinden op basis van:
A. Gesignaleerde leer- en of gedragsproblemen.
Wanneer ouders/verzorgers geen medewerking wensen te verlenen aan de
procedure zoals deze in het zorgplan is vastgelegd, dan kan de school haar
onderwijskundige verantwoordelijkheid niet meer ten volle dragen en kan
de directeur tot uitschrijving van de leerling overgaan. Dit nadat overleg
heeft plaatsgevonden met ouders en bestuur.
B. Niet te tolereren gedrag van de leerling.
Indien het gedrag van de leerling aanleiding geeft tot ernstige
ordeverstoring in de klas en/of school, waardoor de voortgang van het onderwijs in het geding is, en indien
genomen maatregelen geen of weinig effect hebben, kan tot uitschrijving van de leerling worden overgegaan.
Voor een uitgebreidere omschrijving van dit stappenplan, verwijzen we naar het gedragsprotocol.
Deze ligt ter inzage bij de directie.
C. Niet te tolereren gedrag van ouder(s)/verzorger(s).
Indien er sprake is van blijvend onbehoorlijk en/of intimiderend gedrag van de ouder(s)/verzorger(s) ten
overstaan van leerlingen en/of medewerkers van de school, dan kan de school haar onderwijskundige
verantwoordelijkheid niet meer ten volle dragen en wordt tot uitschrijving van de leerling overgegaan.
Tegen de genomen besluiten kan bezwaar worden aangetekend. Het bestuur van de ISOB zal binnen vier weken
na ontvangst van het bezwaarschrift alsnog besluiten.
Voor een specifieke uitwerking van de wetsteksten verwijzen wij u naar de onderstaande bronnen.
Bronnen:
Wet op het Primair Onderwijs Maart 2005 artikel 39,40,40b, 41 en 42
Vos/ ABB: Toelating en verwijdering PO-special. Katern Juridische zaken – nr. A
Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen
Binnen de directiegroep van de ISOB zijn voor alle scholen uniforme afspraken vastgelegd in een protocol m.b.t.
het verstrekken van medicijnen en het verrichten van medische handelingen door medewerkers van de school.
In het protocol worden drie situaties onderscheiden. Hierbij gelden de volgende afspraken:
 Kind wordt ziek op school
Dit is relatief de meest voorkomende situatie. Afgesproken is, dat de scholen in voorkomende gevallen
na overleg met de ouders bepalen of het kind opgehaald wordt of naar huis kan worden gestuurd.
 Het verstrekken van medicijnen op verzoek
Het ingaan op verzoeken van ouders voor het verstrekken van medicijnen wordt met grote
terughoudendheid gedaan. Afspraken daaromtrent worden schriftelijk vastgelegd.
 Medische handelingen
Verzoeken van ouders voor het uitvoeren van medische handelingen zullen in principe niet worden
gehonoreerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een eenvoudige medische handeling op school door
een personeelslid plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de aard en complexiteit van deze medische
handeling en de beschikbaarheid van een personeelslid om deze handeling te kunnen verrichten. De
directeur beoordeelt een verzoek van de ouders en beslist of het verzoek gehonoreerd kan worden.
Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.
In alle gevallen geldt, dat de eindverantwoordelijkheid bij de ouders ligt.
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Protocol ten aanzien van kinderen die weglopen van school
Het kan voorkomen dat de school te maken krijgt met een leerling die wegloopt van school. Een leerling is onder
schooltijd aan de zorg van de school toevertrouwd. Als die onder schooltijd de school zonder toestemming
verlaat, respectievelijk van school wegloopt, overtreedt die de regels. In dat geval doen we het volgende:
De school zal zijn uiterste best doen om de leerling direct op te sporen en terug naar school te halen. Het
personeel zal daarbij in geen geval fysieke dwang gebruiken. Indien het na tien minuten niet gelukt is om de
leerling weer naar school te halen, stopt de school de actie. Zo spoedig mogelijk worden de verantwoordelijke
ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld. Zodra de ouders/verzorgers weten dat de leerling van school is
weggelopen, zijn zij verder verantwoordelijk voor hun kind en het achterhalen van de verblijfplaats. In overleg
met de ouders/verzorgers kan besloten worden om de politie in te schakelen. In het geval dat de ouders niet
bereikbaar zijn, schakelt de school voor verdere afhandeling de politie in.

9.8 Het gymnastiekrooster
In de loop van het schooljaar zijn er wisselingen om praktische en organisatorische redenen mogelijk.
Dag

dinsdag

vrijdag

Gymzaal

Tijd

Groep

Vennewater
Vennewater
Vennewater

8.30-9.15
9.15-10.00
10.00-10.45

8
7
6

Marjolein
Frederike
Daniëlle

Leerkracht
Sandra Kapteijn
Sandra Kapteijn
Sandra Kapteijn

Vennewater
Vennewater
Vennewater

11.45-12.30
12.30-13.15
13.15-14.00

3
4
5

Linda
Julia
Silvia

Sandra Kapteijn
Sandra Kapteijn
Sandra Kapteijn

Vennewater
Vennewater

8.30-9.15
9.15-10.00

6
5

Sandra
Silvia

Eigen leerkracht
Eigen leerkracht

Vennewater
Vennewater

10.15-11.00
11.00-11.45

4
3

Irma
Esther

Eigen leerkracht
Eigen leerkracht

Vennewater
Vennewater

12.30-13.15
13.15-14.00

7
8

Frederike
Inge

Eigen leerkracht
Eigen leerkracht

Leerkracht(en)

Wij verzoeken u laarzen, regen- en gymkleding, luizencapes e.d. van namen te voorzien. Geeft u dit soort spullen
liefst in een tas of zak mee naar school, zodat niet alles rondslingert, maar aan de kledinghaak van uw kind kan
worden gehangen. Natuurlijk is het van belang, dat de gymkleding regelmatig wordt gewassen. Vraag uw kind
daarom
regelmatig
de
gymtas
mee
naar
huis
te
nemen.
Wij verzoeken u de kist met gevonden kledingstukken, sleuteltjes e.d. regelmatig te controleren. Ieder jaar moeten
we niet afgehaalde kleding, handschoenen, sjaals e.d. weggooien.

Verdeling HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs)
verzorgd op dinsdag door Mary van Doorn

tijd
8.30 - 9.10
9.10 - 9.50
10.15 - 11.00
11.00 - 11.45
12.15 - 13.00
13.00 - 13.45

Groep
6
6
8
8
7
7

Leerkrachten
Daniëlle
Daniëlle
Marjolein
Marjolein
Frederike
Frederike

In de loop van het schooljaar zijn er wisselingen om praktische en
organisatorische redenen mogelijk.
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9.9 Vakantierooster
Eerste schooldag schooljaar 2020-2021: maandag 17 augustus 2020

Vakantie / vrije dag(en)
1
2
3
4
5
6
7
8

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie incl Koningsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Studiedagen:

eerste dag
10-10-2020
19-12-2020
20-02-2021
05-04-2021
24-04-2021
13-05-2021
24-05-2021
10-07-2021

laatste dag
18-10-2020
03-01-2020
28-02-2021
05-04-2021
09-05-2021
14-05-2021
24-05-2021
22-08-2021

Groepen
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

5 uur

Datum
Opmerking
23-09-2020 De leerlingen hebben vrij.
Deze dagen worden onder andere benut om ons als leerkrachten bij te scholen op
het gebied van Bewegend Leren en het IEP-leerlingvolgsysteem. Daarnaast wordt
er gewerkt in ontwikkelteams en besteden we aandacht aan het analyseren van
toetsgegevens en het aanpassen van groepsplannen.
09-11-2020

5 uur

12-03-2021

5 uur

06-04-2021

5 uur

03-06-2021

5 uur

22-06-2021

5 uur

Lijst van protocollen van De Zuidwester
Onderstaande protocollen zijn allen in te zien bij de directie:
-Pestprotocol
-Gedragsprotocol
-Leesproblemen en Dyslexie
-Vertragen en Versnellen
-Luxeverzuim primair onderwijs
-Medicijnverstrekking en medisch handelen
-Kinderen die weglopen van school
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De medezeggenschapsraad heeft in juni 2020
ingestemd met de inhoud van deze
schoolgids

Namens de oudergeleding

Kirstin Keizer

Namens de teamgeleding

Esther Schneiter (voorzitter)

