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Een woord vooraf 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de informatiegids van Op Avontuur 
voor het schooljaar 2020-2021.  
Samen met u en de kinderen willen wij ervoor zorgen 
dat het een mooi, veilig en leerzaam schooljaar 
wordt. 
 
Naast de informatie in deze gids en jaarkalender 
ontvangt u middels de nieuwsbrief en Social Schools 
van ons actuele informatie. Wij hopen dat u deze gids 
zult bewaren zodat u de informatie die u nodig heeft 
snel kunt vinden. Daarnaast kunt u overige informatie 
ook vinden in de schoolgids op onze website: 
www.basisschool-op-avontuur.nl. 
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Het team en groepsverdeling 
 
groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2 Monique/Imke Monique/Imke Hilly Hilly Hilly 

3 Astrid Astrid Chantal Astrid Astrid 

4/5 Annet Annet Annet Chantal Monique 

6 Fenny Fenny Ingeborg/Lena Ingeborg/Lena Ingeborg/Lena 

7/8 Roel Roel Imke Roel Roel 

 
Naast de leerkrachten werken bij ons op school ook: 
Maike Groen : IB-er (dinsdag en donderdag)  
Jolanda Oterdoom : onderwijsassistent (dinsdag t/m vrijdag) 
Carina Harzing : administratief medewerkster (donderdag)  
Dick pankras : conciërge (donderdag/vrijdag) 
Claudia Wilmink : directeur (maandag, dinsdag, donderdag,) 
 
Schooltijden 
Wij werken op school met een continurooster en met 5 gelijke dagen.  
Iedere schooldag is van 08.30 -14.00 uur. Vanaf 8.20 gaan onze schooldeuren open. 
Tussen de middag hebben de kinderen een half uur pauze.  
Eerst eten zij met de leerkracht een broodje in de klas.  
Daarna gaan zij onder toezicht 15 minuten buitenspelen. 
 
Vakantierooster schooljaar 2020-2021  

 

Vakanties 2020-2021 

 

 

 

Herfstvakantie   10 okt. t/m 18 okt. 2020 

Kerstvakantie   19 dec. 2019 t/m 3 jan. 2021 

Voorjaarsvakantie   20 feb. t/m 28 feb. 2021 

2e Paasdag 5 apr. 2021 

Meivakantie   24 apr. t/m 9 mei 2021 

Hemelvaart vrij 13 + 14 mei 2021 

2e Pinksterdag 24 mei 2021 

Zomervakantie   Va. 4 juli 2020 



Studiedagen  (leerlingen vrij)   

21 sept. 2020  

6 november 2020  

11 januari 2021  

19 februari 2021  

19 maart 2021  

16 april 2021  

25 mei 2021  

25 juni 2021  

 
Kennismaking en inschrijving 
Voor een rondleiding of inlichtingen kunt u bellen naar de school of even kijken op onze 
website  https://www.basisschool-op-avontuur.nl 
Na een rondleiding is het mogelijk krijgt u een inschrijfformulier mee. Nadat wij uw volledig 
ingevulde inschrijfformulier hebben ontvangen (samen met een kopie van de identiteitskaart 
of paspoort van uw kind) krijgt u een bevestiging per e-mail of telefoon. Ongeveer 6 weken 
voordat uw kind vier jaar wordt, wordt er telefonisch contact met u gezocht om u informatie 
te geven over de start.  
Uw kind mag een aantal dagdelen komen oefenen, in overleg met de leerkracht bespreekt u 
welke momenten dat zijn.  Wanneer het kind vier jaar is geworden mag hij of zij alle dagen 
naar school. Het is verstandig om dit rustig op te bouwen in overleg met de leerkracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat kunnen ouders/verzorgers van ons verwachten? 
● De school zal de ouders regelmatig informeren. Informatie versturen we zoveel 

mogelijk digitaal. 
● De school zorgt ervoor dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op school. 
● De school werkt aan een goed pedagogisch klimaat. 
● De school besteedt aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 
● De school besteedt aandacht en tijd aan culturele en creatieve activiteiten. 
● De school hanteert een pestprotocol teneinde het pesten op school tot een minimum 

te beperken. 
● De leerkrachten van de school houden dagelijks tijd vrij voor ouders die vragen 

hebben  
● U kunt bij de leerkrachten, de intern begeleider en/of de directie van de school een 

afspraak maken om zaken uitgebreider te bespreken. 
● De school doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om de leerlingen op een zo hoog 

mogelijk niveau te laten functioneren. 
● De school besteedt extra zorg aan leerlingen die achterblijven. Ook leerlingen die 

meer kunnen, zullen daarin gestimuleerd worden. 
● School biedt een spreekuur voor meerkunners, zodat zij werk op maat kunnen 

maken. 
 
Informatieavonden 
Wij zijn vele uren per dag bezig met het onderwijs aan en de opvoeding van uw kind. Het is 
dan ook belangrijk dat leerkrachten en ouders op één lijn zitten.  
Als uw kind nieuw op school is, houdt de leerkracht na enkele weken een intakegesprek met 
u. Ook vinden er bij de nieuwe leerlingen in groep 1/2  huisbezoeken plaats. 
 
In verband met Corona, komen de informatieavonden voor het schooljaar 2020-2021 op 
school te vervallen. Het waarborgen van de 1,5 meter afstand is heel moeilijk waar te 
maken, en wij willen zo min mogelijk risico lopen. De informatie ontvangt u daarom dit jaar 
via een videofilmpje.  
 
Hoe wij werken 
Onze werkwijze past bij de principes van Meervoudige Intelligentie van Howard Gardner.  
Het uitgangspunt is dat iedereen talenten heeft en een voorkeur om ‘iets eigen te maken’.  
Gardner omschrijft intelligentie als de bekwaamheid een probleem op te lossen of een 
resultaat aan te passen. Hij spreekt van meervoudige intelligenties omdat hij vindt dat er 
meerdere manieren zijn om intelligent te zijn. De een is verbaal heel sterk en leert 
gemakkelijk door gebruik te maken van taal. De ander ziet snel verbanden of logische 
gevolgen. Een derde blinkt uit in ruimtelijk inzicht of maakt gebruik van klanken en ritmes. 
Samengevat: het gaat er niet om ‘Hoe knap je bent’, maar ‘Hoe je knap bent’. 
Gardner onderscheidt acht intelligenties, deze 
zijn: 

● samenknap 
● zelfknap 
● beweegknap 
● rekenknap 
● muziekknap  
● natuurknap  
● taalknap en  
● beeldknap 

 



Wij bieden onze leerlingen de mogelijkheid om hun talent(en) te ontdekken en bieden daarbij 
passende opdrachten aan. U ziet daardoor in de school terug dat er gebruik gemaakt wordt 
van veel verschillende materialen en werkvormen. 
In feite is men bezig met het aanspreken van de verschillende intelligenties van het kind. 
Er wordt vanaf groep 1/2 thematisch gewerkt. De kinderen maken met elkaar een 
themabord. Dit bord wordt steeds aangevuld. Aan de hand van het thema gaan de kinderen 
op zoek naar antwoorden op vragen middels vragenkaarten. 
 
Vanaf groep 5 zijn er meervoudige intelligentie-thema’s voor de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur. Deze thema’s bieden wij aan middels de werkwijze van de 
methode: “Vier keer wijzer”. 
Er zijn instructielessen, waarbij de leerkracht informatie geeft over het onderwerp. En er zijn 
zelfstandige lessen, waarbij de kinderen doelgericht aan de slag gaan met vragen uit de 
Kerndoelen van het basisonderwijs.  
 
Daarbij krijgen de kinderen de ruimte om op verschillende manieren tot een antwoord te 
komen.  
Bijvoorbeeld door te lezen (boeken, internet, documentatiecentrum), te 
tekenen/schilderen, te ontwerpen, te luisteren (luisterboek, filmpjes internet, uitleg 
leerkracht), te verzamelen, door te doen (toneelstuk bedenken). Er wordt een periode van 
ongeveer 4 weken aan een thema gewerkt.  
Binnen de school hebben wij de middenruimte en een deel van het extra kleuterlokaal 
gereserveerd om te kunnen werken aan “KNAP”. In dit lokaal en in de middenruimte worden 
verschillende materialen geclusterd per intelligentie (leerplein). De kinderen kunnen hier 
zelfstandig of in groepjes werken. 
Rondom de school is een bos en een binnentuin, waar de kinderen in de natuur van alles 
kunnen ontdekken. De kinderen presenteren aan het eind van het thema aan de klas wat zij 
geleerd hebben.  
Een aantal maal per jaar geven de leerlingen een presentatie voor ouders/verzorgers en 
andere  belangstellenden.  
In het schooljaar 2018-2019 hebben de leereilanden, gericht op de verschillende 
intelligenties, een zichtbare plaats in onze school gekregen. Ook hebben wij ons in dat 
schooljaar geschoold in het voeren van goede leer/ontwikkelgesprekken met de kinderen 
met daarbij een POP formulier. 
De leerkracht voert gesprekken met ieder kind om te weten of het doelgericht bezig is. Van 
dit gesprek wordt een verslag gemaakt en de kinderen bewaren dit in hun eigen portfolio. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Snappet 
Ontwikkeling gaat op gebied van de digitale technologie met enorme sprongen. Als school 
willen wij hier op inspringen met als doel ons onderwijs te verbeteren. Wij hebben ervoor 
gekozen om te werken met Snappet.  
Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren 
door voor ieder kind een tablet (met benodigd lesmateriaal) 
beschikbaar te stellen. Middels deze tablet kan ieder kind op 
zijn/ haar eigen niveau onderwijs op maat geboden worden. 
Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de 
huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte 
lesmethoden. Wij werken met de vakken rekenen, taal, 
spelling en begrijpend lezen met de tablet. 
 
Hoe werkt het: 
De leerkracht geeft de instructie van de les met behulp van het digibord. De opdrachten 
maakt de leerling via de tablet en dus niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor 
meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan.  
Is de opdracht fout gemaakt? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Er is dus 
sprake van directe feedback: de leerling hoeft niet meer wachten tot leerkracht de 
antwoorden heeft nagekeken, maar ziet direct of het goed of fout is.  
Maar er is meer. De leerkracht kan via haar/zijn computer zien hoe de opdrachten worden 
gemaakt door de leerlingen.  
Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof. Stel dat er een 
bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt kan de leerkracht deze opdracht 
nogmaals klassikaal of in een kleiner groepje uitleggen.  
 
Op dit moment worden de tablets voor rekenen, taal, spelling en Nieuwsbegrip (begrijpend 
lezen) ingezet. Vanaf groep 4 krijgen alle kinderen een 10 inch tablet. Vanaf groep 7 krijgen 
de kinderen een chromebook met toetsenbord.  
De kinderen werken aan eigen leerdoelen. De tablet signaleert het niveau van de leerling 
aan de hand van gemaakte opdrachten. De kinderen gaan oefenen via opdrachten (vragen). 
Als de leerling een opdracht goed maakt is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een 
leerling het fout heeft wordt de volgende opdracht makkelijker.  
Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met 
oefenen (en dus met de eigen leerdoelen).  
Ook niet onbelangrijk bij het werken met Snappet: de snelle leerlingen hoeven niet meer te 
wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden 
uitgedaagd doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen. 
Kijk voor meer informatie op www.snappet.org 
 
De voordelen van het werken met Snappet: 

● De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen. 
● Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen. 
● Meer individuele differentiatie mogelijk. 
● Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen. 
● Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken 

en foutenanalyse. 
● Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder 

kind een eigen tablet heeft. 
● Meer doelgericht / opbrengst gericht werken. Doordat Snappet de opgaven heel sterk 

richt op de einddoelen staat niet meer de methode centraal maar het eindresultaat. 

http://www.snappet.org/


Met ingang van het schooljaar 2018-2019 organiseren wij Snappet inloopmiddagen in de 
week voor de vakanties. Uw zoon/dochter kan dan aan de hand van de tablet laten zien 
waarmee gewerkt wordt en hoe de eigen ontwikkeling per vakgebied loopt. U als ouder krijgt 
zo een duidelijk beeld van de vorderingen in de klas. Data van de Snappet inloopmiddagen 
vindt u in de jaarkalender. 
 
Naast alle voordelen houden wij ook rekening met de volgende punten: 

● Het schrijfonderwijs blijft  belangrijk en bieden wij daarom aan naast het gebruik van 
de tablets. Wij verwerken de taalopdrachten in een schrift. De fijne motoriek wordt zo 
ook beter gestimuleerd/geoefend. Ook wordt er bij rekenen gebruik gemaakt van een 
kladschrift. De leerlingen rekenen de som uit op papier, zodat de juiste 
tussenstappen genomen worden. 

● Wij plannen onze lessen zo dat de kinderen niet te lang achter elkaar op een tablet 
werken. 

● Wij letten op een goede (tablet) zithouding 
 

Hieronder kunt u lezen welke afspraken en regels wij hanteren bij het gebruik van de tablets: 
● Vanaf groep 4 krijgt iedere leerling een tablet in bruikleen 
● Er wordt uitsluitend op school met de tablet gewerkt en de tablet mag derhalve niet 

mee naar huis worden genomen 
● Wanneer de tablet stuk gaat, ruilt de school deze kosteloos om voor een andere 

tablet 
● Voor de tablets heeft de school een borg betaald van €150,00. Wanneer een leerling 

de tablet expres kapot maakt of de tablet stuk gaat door onzorgvuldig handelen van 
de leerling, zal deze borg op de ouders verhaald worden. Iedere leerling tekent 
hiervoor een contract. 

● De tablet gaat aan het eind van het schooljaar mee naar het volgende schooljaar. Na 
groep 8 worden de tablets ingeleverd. 

 
Schrijven 
Wij schrijven vanaf groep 3 met de methode Klinkers. De kinderen schrijven met losse 
(blok)letters.De methode sluit aan bij de leesmethode van groep 3. De kinderen leren daar 
de letters dus zowel te lezen als te schrijven. 
In de groepen 3 en 4 wordt er geschreven met een potlood. Vanaf de groepen 5 t/m 8 
schrijven de leerlingen met een rollerpen met inktvulling. De keuze van de rollerpen wordt 
door de school bepaald en in principe éénmalig door de school aangeschaft. Is de pen 
kwijtgeraakt, dan verwachten wij dat u zelf een goede rollerpen voor uw kind aanschaft.  
 
De Vreedzame School 
De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang om zich 
optimaal te ontwikkelen.  
Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.  
Regelmaat geeft een kind kansen. Om deze reden hebben wij 
gekozen om met de kinderen te werken volgens de principes van 
de Vreedzame School. Dit is een programma dat de 
verantwoordelijkheid van leerlingen wil vergroten, met nadruk op 
het zelf oplossen van conflicten. Bovendien streeft het ernaar om 
een cultuur van betrokkenheid in de klas en in de hele school te 
realiseren.  
Dit geldt niet alleen voor leerlingen en leerkrachten, maar ook voor 
ouders.  



 
In alle groepen krijgen de kinderen lessen “Vreedzame School”.  
In verschillende thema’s wordt zo structureel gewerkt aan het vergroten van de sociale 
vaardigheden  en de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de kinderen. Met als doel 
dat iedereen zich veilig voelt in de school en op een prettige manier met elkaar omgaat. 
U wordt via de nieuwsbrief geïnformeerd over de thema’s van de Vreedzame School.  
 
Schoolafspraken 
De deuren van de school gaan ’s morgens om 8.20 uur open. De kinderen kunnen dan naar 
binnen gaan of buiten wachten op de zoemer welke om 8.25 uur gaat.  
De leerkrachten staan dan bij de deuren van het lokaal.  
Ieder jaar maken wij met de kinderen afspraken over de regels in de klas, in de gang en op 
het plein.  
Wij vinden dat iedereen zich binnen en buiten de school veilig moet kunnen voelen.  
Daarom houden wij ons aan de volgende regels:  
(met het verzoek aan ouders om zich hierbij aan te sluiten)  
 

● Wees zuinig op het materiaal want het is van ons allemaal. 
● Wanneer wij samen spelen, zullen wij samen delen. 
● Voor groot en klein zullen wij aardig zijn. 
● Iedereen voelt zich op zijn best als niemand wordt gepest. 
● Wanneer jij of een ander kind wordt gepest, tegen de juf of meester zeggen mag dan best. 
● Heeft een ander kind verdriet, help hem dan als je het ziet. 
● Geen fietsen, touwen of paardenteugels in het speelhuis want daar horen ze niet thuis. 
● Als de bel gaat gaan wij meteen naar binnen, want dan 

gaan we beginnen. 
● Wij fietsen met de karren en fietsjes niet op de zwarte 

tegels: dat is een belangrijke regel.  
● Wij zeggen goedemorgen tegen de juf of meester. 
● Ruim je eigen rommel op, want een nette school is top. 
● Wij laten merken, hoe rustig wij kunnen (samen) werken. 
● Wandelen in de gang, dat weten wij allang. 
● Wees netjes en beleefd, zodat je het goede voorbeeld geeft. 
● Wij hangen onze jassen en tassen netjes op. 
● Netjes vragen of je iets mag lenen, dan krijg je geen 

problemen. 
● Petjes en/of hoedjes hangen wij aan de kapstok. 
● Mobieltjes laten wij thuis of geven wij bij binnenkomst aan 

de groepsleerkracht.  
● Op het schoolplein wordt niet gefietst. 

 



Social Schools 
Wij werken met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. 
Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas.  
Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt.  
Ouders ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een link om een account te 
activeren. Het is belangrijk dat wij uw juiste emailadres hebben om alles goed te laten 
werken. 
 
De leraar plaatst een bericht op de klassenpagina van uw kind. Bijvoorbeeld over een 
sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder 
kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de 
web-omgeving. 
U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoon agenda. Zo 
ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen. Wij nodigen u onder 
andere ook uit voor de 10-minutengesprekken via Social Schools en u kunt via Social 
Schools de notulen van de medezeggenschapsraad lezen.  
 
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders/verzorgers die toestemming 
hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders/verzorgers hebben alleen 
toegang tot de groepen van hun kinderen. Op onze website staat een filmpje met meer 
informatie over Social Schools.  
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dit graag van u.  
U kunt zich dan wenden tot de leerkracht of de directie. Zo houden wij de lijnen kort en 
ontstaan er geen onduidelijkheden. Alleen als wij weten wat er leeft onder de ouders kunnen 
wij daar iets mee. 
 
Portfolio en ouder/kind/leerkracht gesprekken 
Alle kinderen krijgen twee keer per schooljaar een portfolio mee naar huis. Dit portfolio is 
vanuit het kind geschreven, en belangrijke documenten worden erin bewaard. Ook is er een 
tabblad waarachter de toets gegevens vermeld staan. Bij dit portfolio hoort ook een 
gesprekscyclus.  
Daar waar de gesprekken in groep 1/2 zijn met ouders en leerkracht(en), vinden vanaf groep 
3 de gesprekken plaats in het bijzijn van de kinderen 
Zo krijgen de leerlingen meer regie over hun persoonlijke ontwikkeling. 
 
Voor groep 8 vindt het eerste gesprek, in verband met de speciale toets voor het 
schoolverlaters advies, plaats op een ander tijdstip. Het is mogelijk dat de gesprekken van 
een aantal groepen verspreid worden over meerdere dagen.  
Via Social Schools kunt u zich inschrijven voor de tien minuten avonden. U krijgt hierover 
van tevoren bericht. Wij verwachten dat alle ouders/verzorgers op deze avonden komen om 
de vorderingen van hun kind te bespreken. Via de Snappet inloopmiddagen in de week voor 
de vakanties krijgt u als ouder ook een goed beeld over het verloop van de ontwikkeling van 
uw zoon/dochter gedurende het schooljaar. Uiteraard is het ook altijd mogelijk om 
tussendoor een gesprek met de leerkracht aan te vragen. 
 
 
 
 
 
 



Zorg in de praktijk 
Binnen ons onderwijs is oog voor verschillen. Kinderen die meer kunnen, krijgen meer 
uitdagende opdrachten. Kinderen die moeite met bepaalde leerstof hebben, krijgen extra 
instructie en/of oefenstof. Het signaleren van deze behoefte gebeurt aan de hand van 
methodetoetsen en/of methode-onafhankelijke toetsen, zoals de Cito-toetsen en 
observaties. Na toetsing volgt een periode van (be)handelen. Dit zijn meestal periodes die 
lopen van vakantie tot vakantie. 
De leerkracht zorgt er binnen zijn klassenorganisatie voor, dat er tijd is voor kinderen die 
extra zorg nodig hebben. 
 
In de praktijk kun je in alle groepen situaties zien, waarbij de leerkracht met een klein 
groepje of met een individueel kind aan de (instructie) tafel zit. De andere kinderen zijn dan 
zelfstandig aan het werk. Er wordt soms ook buiten de groep extra ondersteuning geboden. 
Om alle kinderen een aanbod te bieden dat aansluit bij wat ze nodig hebben 
(onderwijsbehoefte), maken we gebruik van groepsplannen. Daarin beschrijft de leerkracht 
het aanbod en de extra ondersteuning die voor sommige kinderen nodig is. Indien nodig kan 
een leerkracht ook een individueel handelingsplan gebruiken voor kinderen die een heel 
specifiek aanbod nodig hebben. Om de ontwikkeling te volgen hebben we een Leerling Volg 
Systeem (LVS) waarin de resultaten staan van de Cito-toetsen die uw kind gemaakt heeft. 
De leerkracht heeft regelmatig contact met de intern begeleidster (Maike Groen) over de 
groep en de zorgleerlingen. Hiernaast bestaat ook nog de mogelijkheid om een leerling te 
bespreken de leerlingbespreking en in het 
ondersteuningsteam.  
 
Dit ondersteuningsteam komt ongeveer vijf keer per 
schooljaar bijeen.  
Hierbij zijn altijd aanwezig: de ouders, de directeur, de 
groepsleerkracht, de intern begeleidster en een  
schoolpsycholoog van de O.B.D. (Onderwijs 
Begeleidings Dienst) 
Het kind wordt uitgebreid besproken en vaak leidt dit tot 
vervolgstappen, waarmee het kind geholpen kan 
worden. Als de school niet in staat is om de 
ondersteuning te bieden die het kind nodig heeft, kan in 
het ondersteuningsteam worden besloten om een 
onderwijsarrangement aan te vragen. Als het 
ondersteuningsteam besluit dat onze school geen goed 
aanbod kan doen voor het kind, ook niet met een 
onderwijsarrangement, wordt samen met de ouders 
gekeken naar een school waar het kind wel een 
passend aanbod kan krijgen. 
 
Kleuterverlenging/doublure 
De leerkracht bespreekt de vorderingen van de 
kinderen regelmatig met de intern begeleider.  
Tijdens de 10-minutengesprekken, en in geval van 
twijfel ook tijdens gesprekken “tussendoor”, wordt de 
ontwikkeling van het kind en de vorderingen uitgebreid 
besproken met de ouders. Het kan gebeuren dat een 
kind aan het eind van groep 2 nog niet voldoet aan de 
eisen die gesteld worden om naar groep 3 te kunnen 



gaan. De ouders worden hier tijdig van op de hoogte gesteld. We streven er altijd naar om 
deze beslissing in goede overeenstemming te nemen. Ook gedurende de rest van de 
schoolloopbaan van een kind kan het voor de ontwikkeling van het kind beter zijn om een 
keer te doubleren. De school zal hierover altijd in gesprek gaan met de ouders om tot een 
voor het kind zo goed mogelijke oplossing te komen. Zowel bij kleuterverlenging als bij 
doublure neemt de school de eindbeslissing. 
 
Vertrouwenspersoon/contactpersoon klachten 
Op school zijn Maike Groen en Hilly Hofstra onze vertrouwenspersonen/contactpersonen 
klachten voor zowel kinderen als ouders. Mocht er iets zijn hopen wij dat u dat eerst met de 
groepsleerkracht van uw eigen kind bespreekbaar maakt. Maar het kan voorkomen dat u, of 
een leerling, een gesprek wenst met Maike of Hilly.  
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden. Twee leden hebben zitting namens het 
team en twee leden namens de ouders. De term medezeggenschapsraad geeft goed weer 
wat de raad doet:  
ouders en leerkrachten die er zitting in hebben, hebben mede wat te zeggen over allerlei 
zaken die de school aangaan. Wettelijk is vastgelegd over welke zaken de MR 
instemmingsrecht (de directie kan besluiten pas uitvoeren na instemming van de MR) en 
adviesrecht heeft (de MR kan de directie adviseren). De MR vergadert circa 7 keer per jaar. 
De leden namens de ouders zijn; Sandy de Joode en Patricia Dros . De oudergeleding wordt 
rechtstreeks door ouders gekozen. Namens het team zitten Maike Groen en Astrid Kager in 
de MR. Voor elk lid geldt een zittingsperiode van 3 jaar. 
 
Activiteitenteam (AT) 
Het AT van onze school helpt bij vele activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, de 
schoolreisjes, en het schoolkamp. 
Het organiseren van allerlei leuke dingen kost geld. Daarom vraagt de ouderraad een 
jaarlijkse (vrijwillige) bijdrage in de kosten van de activiteiten voor de kinderen. Bij deze 
activiteiten moet u denken aan: het Sinterklaasfeest, de kerstviering, excursies, sport- en 
speldagen, schoolreisjes, enz.  
Tijdens de jaarvergadering zullen de bedragen voor dit schooljaar worden vastgesteld.  
De AT-leden zijn: Marloes Schrieken (penningmeester), Erica Bruin,  
Karin Dijkshoorn, Anduril Kamper, Anita Vos, Karen Rolink en een vacature voor schooljaar 
2020-2021..  
 
Ouderhulp 
Meerdere malen per jaar roepen wij de hulp van ouders in.  
Meestal is dit voor vervoer en begeleiding van kinderen tijdens excursies en 
sportevenementen. Iedere groep heeft een klassenouder(s), die assisteert bij 
organisatorische zaken of deze uit handen neemt van de leerkracht. Aan het begin van het 
schooljaar ontvangt u een ouderhulplijst waarop u kunt aangeven bij welke activiteit u 
eventueel zou willen helpen en op welke dagen u beschikbaar bent.  
 
Leerlingenraad 
Op onze school hebben we een leerlingenraad, die bestaat uit 6 leerlingen uit de groepen 3 
t/m 8. Jaarlijks kiezen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een leerling uit hun midden die 
hierin zitting neemt. Eens per maand komen zij bijeen om allerlei zaken die op school of in 
de groepen spelen te bespreken onder leiding van juf Maike.  
De leerlingenraad brengt na elke vergadering verslag uit aan hun eigen groep. 



 
 
 
 
Bestuur 
Ons bestuur is Stichting Surplus en is verantwoordelijk voor het openbaar primair en 
(speciaal) onderwijs in de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. De stichting bestuurt 
zo’n 25 scholen. 
De adresgegevens zijn:  
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Surplus, Postbus 79, 1760 AB Anna Paulowna 
Tel. 0223-203000 of e-mail: info@stichtingsurplus.nl.  
De bestuurder van stichting Surplus is Paul Moltmaker. 
 
Leerplichtwet 
Als ouder krijgt u te maken met de leerplichtwet voor uw kind. Een leerling is leerplichtig 
vanaf het 5e jaar. Dat betekent dat leerlingen vanaf het moment dat zij 5 jaar zijn, wettelijk 
verplicht zijn elke dag naar school te komen.  
Is uw kind ziek, dan ontvangen wij graag een telefoontje (0224-531236) of u geeft het door 
d.m.v. een briefje. In geval van kinderziekten en/of besmettelijke ziekten verzoeken wij u de 
school hiervan in kennis te stellen. 
Op (regelmatig) te laat komen en/of afwezigheid vanwege ziekte of andere redenen wordt 
door de school en door de leerplichtambtenaar toezicht gehouden. Wanneer een leerling 
zonder bericht afwezig is, nemen wij in principe voor 08.45 uur telefonisch contact op met de 
ouders. 
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(Extra) vakantieverlof 
Ouders dienen hun werkzaamheden dusdanig te regelen dat zij in de reguliere vakanties op 
vakantie kunnen. Het antwoord op verlofaanvragen buiten de reguliere schoolvakanties is in 
principe nee, tenzij; 

● Het moet voor het gezin feitelijk onmogelijk zijn om in die periode een vakantie op te 
nemen;  

● Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie 
in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. 
Hierbij is een verklaring van een accountant nodig.  

● Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de 
omzet wordt behaald is onvoldoende.  

● Kan slechts eenmaal per schooljaar;  
● Kan slechts voor max 10 dagen;  
● Verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar;  

 
Als de ouder meent recht te hebben op Verlof o.g.v. art. 11f LPW dan ligt de bewijslast bij 
deze ouder. Op welke wijze kan door de ouder worden aangetoond dat;  

● zij in geen van de 12 weken schoolvakantie met het gezin (2 weken) op vakantie 
kan?  

● een vakantie in de schoolvakanties voor de ouder tot onoverkomelijke 
bedrijfseconomische problemen zal leiden. Ouders zullen dit moeten kunnen 
aantonen. Zij moeten daarvoor een verklaring van een accountant gebruiken.  

 
De leerplichtwet schrijft voor dat extra verlof alleen kan worden verleend bij zogenaamde 
“gewichtige omstandigheden”. 
Als gewichtige omstandigheden worden beschouwd: 

● Huwelijk, begrafenis en jubilea in de naaste familie. 
● Verhuizing van het gezin. 

De volledige verlofregeling is op school verkrijgbaar.  
Wij zijn verplicht om ongeoorloofde afwezigheid te melden bij de leerplichtambtenaar.  
 



Voorschoolse opvang (VSO)  
Op OBS Op Avontuur biedt SKRS voor schooltijd opvang aan kinderen van 4 t/m 12 jaar.  
De groep voorschoolse opvang is gevestigd in de school. 
De VSO is 3 dagen per week geopend: op maandag, dinsdag en donderdag. Bij voldoende 
belangstelling kan de VSO ook op woensdag en vrijdag open gaan. De opvang is van 7.00 uur t/m 
8.30 uur en alleen tijdens schoolweken (dus niet in de vakanties). 
Heeft u belangstelling voor VSO Op Avontuur?  
Neem dan contact op met het Centraal Bureau tel. 0224 298363 of 
stuur een mail naar info@skrs.nl. 
 
Peuteropvang  
Wilt u uw peuter op speelse wijze voorbereiden op de basisschool en 
leeftijdsgenootjes laten ontmoeten? Op peuteropvang Op Avontuur kan 
dat!  
U vindt deze locatie in basisschool Op Avontuur. 
De opvang is gedurende 3 uur in de ochtend ochtend: van 8.30 tot 11.30 uur. Peuteropvang is van 
2 tot 4 jaar. Op speelse wijze wordt uw kind voorbereid op de basisschool.  
Uw zoon/dochter ontmoet vriendjes en vriendinnetjes en leert de structuur van de dag kennen.  
De voorbereiding op de basisschool gebeurt met de VE-methode Uk & Puk (VE staat voor 
voorschoolse educatie). We werken met thema's zoals 'Oef, wat warm!', 'Hatsjoe!' en 'Ik en mijn 
familie' en met de gele handpop Puk, de vriend van alle peuters. 
Op peuteropvang Op Avontuur werken we met een vaste dagindeling, die de kinderen veel structuur 
biedt. Het VVE-programma Uk & Puk zit in alle activiteiten verweven. 
De ruimte van de peuteropvang wordt vóór schooltijd tevens gebruikt voor voorschoolse opvang.  

Luizencontrole 
Na elke vakantie zal er op de eerste maandag een controle op hoofdluis plaatsvinden (dit 
jaar op de eerste woensdag van het schooljaar)  
Zorg er dan voor, dat uw kind geen gel in het haar heeft en geen vlechtjes o.i.d., dat maakt 
de controle beter. Aan de hand van het onderstaande stappenplan proberen we hoofdluis zo 
veel mogelijk te voorkomen. 

● Ouders melden altijd zo spoedig mogelijk aan de groepsleerkracht dat hun kind 
besmet is geraakt met hoofdluis. Ook de leerkracht kan de eerste melding doen.  

● Uw kind komt pas weer op school, als het uitgebreid gekamd is met een luizenkam 
en liefst behandeld is met shampoo of lotion tegen hoofdluis.  

● Na de melding zorgt de groepsleerkracht ervoor dat zo snel mogelijk alle kinderen 
van de klas gecontroleerd worden op hoofdluis. Deze controle kan de leerkracht zelf 
uitvoeren of met behulp van een ouder van de hoofdluiswerkgroep laten uitvoeren.  

Bij een geval van hoofdluisbesmetting, geconstateerd bij het vorige punt of bij de controle na 
de vakantie, wordt onmiddellijk door de directeur (of een leerkracht) naar de ouders van het 
kind gebeld. Ouders moeten dan hun kind thuis uitgebreid kammen met de luizenkam en 
eventueel het kind behandelen met shampoo of lotion tegen hoofdluis. Daarna kan het kind 
weer naar school.  
Na een melding gaat er direct een bericht naar de ouders van de klas waar de besmetting is 
geconstateerd. Bij 2 of meer gevallen gaat er een brief naar ouders van de hele school.  
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Privacybeleid  
Persoonsgegevens 
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken gebruik 
van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en 
voor de organisatie die daarbij hoort. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders, zoals 
bij inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel 
van onze school gegevens over onze leerlingen, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden 
er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van 
een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).  

Digitaal administratiesysteem  
Voor het opslaan van leerling gegevens gebruiken wij het digitaal administratiesysteem Esis. 
Ook de vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in dit systeem. Esis is beveiligd en 
toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. We delen (een 
beperkt aantal) persoonsgegevens met schoolbestuur Stichting Surplus in het kader van de 
gemeenschappelijke administratie. 
 
Digitale leermiddelen 
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Een beperkte set met 
persoonsgegevens is nodig om een leerling te kunnen identificeren als deze bijvoorbeeld 
inlogt op digitaal lesmateriaal of een digitale toets maakt. Wij hebben met de leveranciers 
van onze digitale leermiddelen duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van 
ons krijgen en vastgelegd in een overeenkomst. De leverancier mag de leerling gegevens 
alleen gebruiken als wij daar toestemming voor hebben gegeven, zodat misbruik van die 
informatie door de leverancier wordt voorkomen.  
Ook met Stichting Basispoort heeft de school een overeenkomst gesloten. Basispoort is een 
samenwerkingsverband tussen vier grote educatieve uitgeverijen en vier schoolleveranciers. 
Basispoort biedt een zogeheten Single Sign On voor de software van de aangesloten 
partners en is daarmee een belangrijke verwerker van persoonsgegevens. Via Basispoort 
worden echter geen leer- of toets resultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. 
 
Rechten ouders en leerlingen inzake privacy 
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun 
kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de 
informatie worden gecorrigeerd. Als de gegevens die zijn 
opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u als 
ouder vragen om specifieke gegevens te verwijderen. Wilt u 
gegevens wijzigen of laten verwijderen of heeft u hierover een 
vraag, neem dan contact op met de directeur van de school 
van uw kind.In de privacyverklaring van Stichting Surplus op 



https://www.stichtingsurplus.nl/Organisatie/Documenten/Privacy kunt u precies lezen wat 
voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens en wat de 
rechten zijn van ouders en leerlingen.  
 
Foto’s en video 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van 
de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd 
besluiten om die toestemming niet te geven, of om een eerder gegeven toestemming in te 
trekken. Ook als u toestemming heeft gegeven, blijven wij zorgvuldig met beeldmateriaal van 
leerlingen omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto of video te 
publiceren. Heeft u een vraag over het gebruik van foto’s en video, neem dan contact op met 
de directeur van de school van uw kind. 
Privacy is een belangrijk grondrecht. Je moet erop kunnen vertrouwen dat je privacy wordt 
gerespecteerd. We verwachten ook van de ouders die kinderen op onze school hebben en 
die meehelpen bij schoolactiviteiten dat ze zorgvuldig omgaan met privacygevoelige 
informatie. Onze leerlingen maken we bewust van het belang van gegevensbescherming en 
privacy en we leren ze om hiermee verstandig om te gaan. 
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Allerlei weetjes 
Fietsen 
Naast de school zijn voldoende fietsenrekken. Op het schoolplein wordt niet gefietst.  
 
Mobiele telefoons 
Het gebruik van mobiele telefoons onder kinderen in de basisschoolleeftijd neemt toe. Naast 
bellen kennen deze apparaten ook vele andere toepassingsmogelijkheden zoals het nemen 
van foto’s, het maken van filmpjes e.d. We willen misbruik van mobiele telefoons voorkomen 
daarom gelden de volgende afspraken: 

● Geef uw kinderen alleen een mobiele telefoon mee naar school als dit echt 
noodzakelijk is. 

● Onder schooltijd mogen de kinderen hun mobiele telefoon niet gebruiken. Uw 
kinderen zijn bereikbaar op het telefoonnummer van de school (0224-531236). 

● Voor en na schooltijd blijft de mobiel op het schoolplein in de zak of tas. 
● Binnen moeten de kinderen hem in de la van de leerkracht leggen. 
● Mobiele telefoons die onder schooltijd (zonder toestemming) gebruikt worden, nemen 

we tijdelijk in. 
● De school is niet verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan een mobiele 

telefoon.  
 
Eten en drinken/ fruitdagen 
De kinderen mogen iets te drinken en/of te eten meenemen voor in de ochtendpauze.  
Wij hebben afgesproken dat wij op woensdag, donderdag en vrijdag vaste fruitdagen 
hebben. 
Kinderen nemen van thuis fruit of groente mee en eten dat in de ochtendpauze op. 
Wij denken aan een appeltje (evt. geschild), banaan, kiwi, (graag hapklaar) enz. Maar ook 
kunt u denken aan een bakje worteltjes of stukjes komkommer. Wanneer u kind misschien 
niet genoeg heeft aan één stuk fruit, dan kunt het natuurlijk twee stuks meegeven. 
Voor de lunchpauze graag een broodje, drinken en eventueel fruit in een aparte tas mee 
geven  
(geen koolzuurhoudende dranken en snoep).  
 
Visdag 
Woensdag=visdag! Iedere woensdagochtend kunnen de kinderen vanaf 8.15 hun bestelling 
doorgeven en betalen in de middenruimte. Tussen de middag wordt er dan vis gehaald. Als 
je geen vis eet, eet je lekker je broodje van thuis. Niet iedereen eet vis, dus het is ook totaal 
geen verplichting om vis te bestellen. Wel willen wij de kinderen de mogelijkheid geven om 
vis te eten.  
 
Koptelefoons 
Voor de computer en de laptop is regelmatig een koptelefoon nodig. Wij vragen u uw kind 
een eigen koptelefoon mee te geven vanaf groep 3. De kinderen bewaren de koptelefoon in 
hun kastje.  
Dit is hygiënischer en onze ervaring is dat kinderen er dan ook zuiniger mee omgaan.  
 
Trakteren 
Een verjaardag is voor kinderen vaak pas compleet als er getrakteerd mag worden op 
school. Wij vinden ook dat een verjaardag een feestje is en dat daar iets lekkers daarbij 
hoort. De laatste tijd merken wij dat traktaties alleen maar groter worden en willen u daarom 
vragen het bescheiden te houden.  Kies voor een kleinigheidje, een traktatie is een 
aardigheidje, het hoeft geen cadeau of flinke hap te zijn. 



 
Klassendienst 
De kinderen in de groepen 3 t/m 8 hebben een aantal maal per jaar na schooltijd 
klassendienst. Deze klassendienst duurt maximaal 15 minuten. In alle groepen hangt een 
lijst waarop u kunt zien wanneer uw kind klassendienst heeft. 
Gym 
Alle groepen hebben twee keer in de week gym. Op maandag van juf Danique, vakdocent 
van Sportservice Schagen, en op een andere dag in de week van de eigen leerkracht. 
Tijdens de lessen dragen de kinderen een sportbroek met T-shirt of gympakje. Het dragen 
van sportschoeisel is verplicht.  
De tassen met gymkleding van de kinderen van groep 1 en 2 blijven op school en worden 
voor de vakanties mee naar huis gegeven.  
Wilt u erop toezien dat de gymtas op de gymdagen meegenomen wordt naar school? 
 
Schoolreisjes en kamp 
Groep 1/2, 3, 4/5, 6 en 7 gaan ieder jaar op schoolreisje. De data wordt middels Social 
Schools bekend gemaakt. De kinderen van groep 8 gaan dit jaar aan het einde van het 
schooljaar drie dagen op kamp. 
 
Omgaan met huiswerk 
Indien nodig worden vanaf groep 3 leesboekjes mee naar huis gegeven. Ook wordt er in de 
groepen 6, 7 en 8 huiswerk gegeven. Op die manier leren wij de kinderen thuis zelfstandig 
een taak uit te voeren, bijvoorbeeld het maken van een werkstuk of het voorbereiden van 
een spreekbeurt of een toets. 
 
Uitnodigingen voor feestjes e.d. 
Om teleurstellingen te voorkomen willen wij u vragen uitnodigingen voor feestjes e.d. niet op 
school uit de delen, maar dit na schooltijd of in het weekend te doen.  
 
Sporttoernooien/evenementen 
De school doet jaarlijks mee met een aantal 
sporttoernooien/evenementen: 

● Het voetbaltoernooi in Winkel  
● De Avondvierdaagse in Schagen 

Voor het vervoer en de begeleiding doen wij 
een beroep op de 
ouders/verzorgers/verzorgers. 
 
Roken 
In onze school, ook op het schoolplein, geldt 
een rookverbod. 
 


