Jaarlijks deel schoolgids
2019-2020

Contactgegevens
Openbare basisschool Weidevogels
Loirestraat 7
1448 JJ Purmerend
0299-414847
directie@obsweidevogels.nl
Directie
Margriet Reynders

Wij zijn klaar voor het nieuwe schooljaar!
Voor u ligt het Jaarlijks deel schoolgids2019-2020 van obs Weidevogels met informatie over de
praktische gang van zaken bij ons op school. Dit jaarlijks deel is bedoeld voor ouders/verzorgers van
de huidige leerlingen. Voor ouders/verzorgers die nog een schoolkeuze moeten maken, hebben we
een algemene schoolgids die te vinden is op onze website en tevens in het Ouderportaal staat. Daarin
vindt u meer (wettelijk verplichte) achtergrondinformatie over hoe wij het onderwijs organiseren en
welke keuzes we daarin hebben gemaakt.
Met het Jaarlijks deel schoolgids willen we u goed op de hoogte stellen van onze afspraken, regels en
gewoonten die voor dit nieuwe schooljaar gelden. Ook vindt u praktische informatie over de
groepsindeling, de gymroosters, de schoolvakanties en studiedagen. Met het handige ABC van
Weidevogels kunt het Jaarlijks deel schoolgids ook gebruiken als naslagwerk.
Heeft u nog verdere vragen? Kijk dan eens naar de informatie op de boekenplanken in het
Ouderportaal of stuur een bericht met uw vraag via de Ouderportaal-app. En uiteraard kunt u met uw
vragen altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.
Wij wensen u en uw kind(eren) een leerzaam en plezierig schooljaar toe!
Directie en team obs Weidevogels

Prioriteiten voor de komende periode
De komende jaren streven wij naar een verdere verdieping van ons onderwijs. Het goede behouden
en het verbreden en verdiepen van de toekomstgerichte vaardigheden: samenwerken, burgerschap,
creativiteit, kritisch denken, communicatie en karaktervorming. Het resultaat is betrokken, actieve en
nieuwsgierige leerlingen die onder begeleiding van de leerkracht hun eigen leerproces vormgeven
door onderzoekend en thematisch te leren. De leerlingen worden continu uitgedaagd om alles grondig
te onderzoeken, daar kritisch naar te kijken en nieuw dingen te bedenken.
Zo leren wij van en met de kinderen en elkaar. Bij elk project komen wij een stukje verder in het
verdiepen van onze werkwijze en zijn we samen aan het genieten van alle mooie leermomenten.
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Onze missie en motto is
Boeiend onderwijs en een topsfeer
De visie van het bestuur én de school zit besloten in de kernwaarden vertrouwen, verbinden en
meesterschap. Voor Weidevogels betekenen dat het volgende:
Vertrouwen is de basis om tot ontwikkeling te komen!
Vertrouwen staat voor het geven van vertrouwen aan elkaar. Of dit
nu naar leerlingen, naar ouders, naar collega's, naar directie of
externen is. Het vertrouwen om je mening te mogen geven, om mee
te mogen denken, om anders te mogen denken. Het vertrouwen dat
je hulp mag vragen en hulp krijgt. Het vertrouwen dat je gezien en
gehoord wordt. Het vertrouwen dat je met elkaar oplossingen zoekt
en in gesprek blijft.

Verbinden is de kracht van het onderwijs op Weidevogels!
Wij zoeken in alles met elkaar de verbinding. Dit doen wij onder
andere door De Vreedzame School, een lesmethode waarmee wij
kinderen leren hoe met elkaar om te gaan en hoe om te gaan met
conflicten. Wat ze leren in de lessen, passen ze toe in en buiten
school. We spreken met elkaar dezelfde taal en daardoor zijn we in
staat om met elkaar te verbinden, ook in lastige situaties. Ook
tijdens onze projecten, vieringen en andere activiteiten zoeken wij
met elkaar steeds weer de verbinding.

Boeiend onderwijs stimuleert meesterschap
Leerlingen en leerkrachten worden uitgedaagd om
hun meesterschap te ontwikkelen!
Wij zijn volop in ontwikkeling om kinderen voor te bereiden op de
toekomst. Dit doen wij door de basisvakken lezen, begrijpend
lezen, rekenen en spelling gestructureerd en gedifferentieerd aan te
bieden. Deze vakken vormen de grondlegger voor het verdere
leren. Wij streven ernaar om het huidige niveau te behouden of nog
verder te verbeteren.
Naast de basisvakken werken wij aan Boeiend Onderwijs via toekomstgerichte vaardigheden. Dit zijn;
samenwerken, burgerschap, creativiteit, kritisch denken, communicatie en karaktervorming. Met het
team werken wij gezamenlijk aan de voorbereiding van de projecten van Boeiend Onderwijs. Eerst in
teamverband en daarna in bouwverband. Wekelijks presenteren leerkrachten aan elkaar over Boeiend
Onderwijs, muziek, ICT-onderwijs en andere zaken. Naast de projecten worden ook de lijnen van de
andere vakken gezamenlijk doorgesproken tijdens de (bouw)overleggen.
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Ons team
Directie en Interne Begeleiding
Margriet Reynders

directie

vacature
Wendy de Wit

directie
Intern begeleider
groep 1 t/m 4
Intern begeleider
groep 4/5 t/m 8

Karin van Hoesel

maandagochtend, dinsdag,
donderdag en vrijdag
woensdag om de week, donderdag,
vrijdag
dinsdag, donderdag, vrijdag

Groepen en leerkrachten
Groep 1/2 Tureluur

Ellen van Ginkel
Djoeke v. Assenbergh

Groep 1/2 Grutto

Nicole Jacques
Alicia Monnik

Groep 1/2 Kwikstaart
Groep 1/2 Leeuwerik
Groep 1/2 Torenvalk

Marjolein Steltenpool
Celina van der Weide
Sanne Albrecht

Groep 3/4 Wulp

Irene van Holland
Samantha Wolters
Linda Jansen

Groep 3/4 Graspieper

Linda Verkade
Groep 3/4 Scholekster
Groep 3/4 Kluut
Groep 3/4 Meerkoet

Ali Koperdraat
Kim Segers
Marja Neimeijer
Sasja Beunder
Louise Becker

Groep 5/6 Lepelaar
Groep 5/6 Goudplevier
Groep 5/6 Blauwe reiger
Groep 5/6 Kievit
Groep 7/8 Kiekendief
Groep 7/8 Waterhoen
Groep 7/8 Kuifeend

Groep 7/8 Watersnip

maandag, dinsdag, woensdag om
de week
woensdag om de week, donderdag,
vrijdag
maandag, dinsdag en woensdag
om de week.
woensdag om de week, donderdag,
vrijdag
maandag t/m vrijdag
maandag t/m vrijdag
maandag t/m vrijdag
maandag en dinsdag
woensdag t/m vrijdag
maandag, dinsdag, woensdag om
de week
woensdag om de week, donderdag,
vrijdag
Maandag, dinsdag
woensdag, donderdag, vrijdag
maandag t/m vrijdag
woensdag om de week, donderdag,
vrijdag
maandag, dinsdag, woensdag om
de week

Celina van Zal
Nienke Hermeler
Vivian Prins
Lis van der Wal
Djoeke van Assenbergh
Elles Jansen

maandag, dinsdag, woensdag
donderdag, vrijdag
maandag t/m donderdag
maandag, woensdag t/m vrijdag
dinsdag
maandag t/m vrijdag

Nicole Panday
Syreeta Bouwman
Christine Nijman
Richard Vos

maandag, donderdag, vrijdag
Dinsdag, woensdag
maandag t/m vrijdag
dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag
maandag
maandag, donderdag, vrijdag
dinsdag, woensdag

Joyce IJsselstein
Theun Koster
Joyce IJsselstein
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Overige personeelsleden
Vakleerkracht
gymnastiek
Schoolassistente

Maaike Dalmaijer

alle dagen behalve woensdag.

Willeke van den Hoven

Onderwijsassistentes

Yvonne v.d. Wateringen
Diana Polman

maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag
woensdag, donderdag, vrijdag
maandag, dinsdag, donderdag

Wesley Fokke
Monique Balm
Ben Assendelft
Ingrid van der Linde
Judith de Groot
Anja Helsloot
Jessica Korstanje

maandag, donderdag, vrijdag
dinsdag, woensdag
maandag t/m vrijdag
maandag, dinsdag, donderdag
maandag -en woensdagochtend
alle dagen behalve woensdag
alle ochtenden behalve woensdag

Leerkrachtondersteuner
Conciërge
Administratie
TMO coördinator
Vrijwilliger
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Schooltijden
Wettelijk moeten leerlingen minimaal 940 uur naar school.
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 gaan bij obs Weidevogels tussen de 940 en 950 uur naar school.
Het jaarrooster heeft veel meer uren dan 950. Dit betekent dat er naast de reguliere vakanties nog
extra vrije dagen gegeven kunnen en moeten worden om op 950 uur te komen. De vrije dagen
vindt u ook terug in het overzicht van vakantie en vrije dagen. Het team heeft op de vrije dagen
voor kinderen vrij of een studiedag.
Schooltijden
's Morgens
's Middags
Woensdag

08.30
13.15
08.30

tot
tot
tot

12.00 uur
15.00 uur
12.30 uur

Gymnastiek
Groep 3 t/m 8 heeft op verschillende dagen gym. Tijdens de gymles dragen de kinderen een t-shirt of
hemdje, een sportbroekje en gymschoenen. Voor meisjes is een turnpakje ook goed.
Alle groepen hebben les van onze vakleerkracht juf Maaike.

Gymrooster 2019-2020
Tijd
08.30-09.15
09.15-09.55
09.55-10.35
10.35-11.15
11.15-12.00
13.15-13.50
13.30-14.15
13.50-14.25
14.15-15.00
14.25-15.00

Maandag

Dinsdag
7-8 Watersnip
7-8 Waterhoen
7-8 Kuifeend
7-8 Kiekendief
5-6 Lepelaar

Woensdag

Donderdag
5-6 Blauwe reiger
5-6 Kieviet
5-6 Goudplevier
5-6 Lepelaar
7-8 Waterhoen

Vrijdag
3-4 Kluut
3-4 Scholekster
3-4 Meerkoet
5-6 Kievit
5-6 Blauwe Reiger

5-6 Goudplevier

3-4 Graspieper

7-8 Watersnip

3-4 Graspieper

3-4 Wulp

7-8 Kiekendief

3-4 Wulp

3-4 Kluut

7-8 Kuifeend

3-4 Scholekster
3-4 Meerkoet

Tussen de middag opvang (TMO)
Tussen de middag, van 12.00 tot 13.15 uur, kunnen de kinderen indien nodig gebruik maken van de
TMO. De kinderen worden opgevangen door gediplomeerde leidsters dan wel hulpouders. Voor eten
en drinken moet u zelf zorgen. De leidsters proberen er zorg voor te dragen dat het brood dat u mee
geeft opgegeten wordt. Uiteraard kunnen wij ze dit niet verplichten. De kinderen mogen zelf geen
snoep of koek meenemen naar de TMO. Na het eten hebben de kinderen de keuze om binnen of
buiten te spelen. Dit wordt door de kinderen erg gewaardeerd.
U kunt een strippenkaart kopen via internetbankieren.
Het bankrekeningnummer is: NL58RABO0172072840 t.n.v. Stichting TMO Brede School De
Weide. Onder vermelding van naam en de groep van uw kind(eren).
Er zijn 3 soorten strippenkaarten. Te weten;
 10 keer strippenkaart
€ 15,00
 20 keer strippenkaart
€ 30,00
 40 keer strippenkaart
€ 60,00
Bij elke groep hangt een lijst waarop u aan kunt geven of uw kind gebruik maakt van de TMO.
Kinderen die op de lijst staan mogen niet mee naar huis met een
vriendje/vriendinnetje, tenzij de ouders hierover bellen of dit mondeling bij ons
aangeven. Indien een kind niet verschijnt terwijl hij/zij wel op de overblijflijst staat, zal er
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door de leerkracht contact met ouders worden opgenomen.
Tijdens de TMO zijn er regels en afspraken. Deze zijn dezelfde als op school. Net als de leerkrachten,
volgen ook de leidsters scholing over De Vreedzame School. Mochten kinderen zich niet aan de
regels en afspraken houden, dan proberen wij dit eerst tijdens de TMO (en indien nodig in contact met
leerkrachten en directie) op te lossen. Mocht dit niet lukken, of komt het gedrag veelvuldig voor, dan
nemen wij contact met u op. Als de gesprekken niet tot een oplossing leiden, kunnen wij in het uiterste
geval overwegen tot (tijdelijke) verwijdering van een kind bij de TMO.
Mocht u vragen hebben over de TMO dan kunt u een mail sturen naar de directie. Zij leggen voor u
contact met de coördinator van de TMO, Anja Helsloot.

Vakanties en studiedagen
Hieronder ziet u het vakantie- en vrije dagen rooster voor 2019/2020.
Van

Tot en met

Zomervakantie

Vrijdag 12 juli 2019

Vrijdag 23 augustus 2019

Vrije dag / studiedag team

Vrijdag 18 oktober 2019

Herfstvakantie

Maandag 21 oktober 2019

Vrije dag / studiedag team

Maandag 18 november 2019

Vrije dag / studiedag team

Vrijdag 20 december 2019

Kerstvakantie

Maandag 23 december 2019

Vrije dag / studiedag bestuur

Maandag 6 januari 2020

Vrije dag / studiedag team

Vrijdag 14 februari 2020

Voorjaarsvakantie

Maandag 17 februari 2020

Vrije dag / studiedag team

Maandag 24 februari 2020

Goede vrijdag

Vrijdag 10 april 2020

2e

Maandag 13 april 2020

Paasdag

Vrijdag 25 oktober 2019

Vrijdag 3 januari 2020

Vrijdag 21 februari 2020

Meivakantie, inclusief Koningsdag

Maandag 27 april 2020

Vrijdag 8 mei 2020

Hemelvaartvakantie

Donderdag 21 mei 2020

Vrijdag 22 mei 2020

2e Pinksterdag

Maandag 1 juni

Vrije dag / studiedag team
Vrije dag / Studiedag team
Zomervakantie

Dinsdag 2 juni
Vrijdag 3 juli
Maandag 6 juli 2020

Vrijdag 14 augustus 2020

De actuele jaarkalender vindt u uiterlijk vanaf de tweede week van het schooljaar op het Ouderportaal.
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Extra verlof aanvragen
Wilt u bij het vastleggen van uw vakantie ervoor zorgen dat u binnen de vastgestelde data blijft.
Het basisonderwijs en het Voortgezet Onderwijs hebben mogelijk geen gelijke meivakantie. Check de
school van het Voortgezet Onderwijs waar uw kind zit voor de data van die school.
Alleen in het geval van bijzondere omstandigheden kan er extra verlof worden gegeven. Hiervoor
gelden de volgende regels:

Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen





U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op
vakantie gaat doen.
De directeur kan u om verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere
schoolvakanties op vakantie kunt gaan. Uw kind kan alléén vrij krijgen als u kunt aantonen dat u:
- door uw werk in geen enkele van de schoolvakanties (van minimaal twee aaneengesloten
weken) op vakantie kunt;
- het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
- het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
- u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een
schoolvakantie.
De schooldirecteur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De schooldirecteur mag uw kind
maximaal 10 schooldagen vrij geven en meldt dit bij de leerplichtambtenaar. Langer dan 10
schooldagen extra vakantie buiten de schoolvakanties kan alleen met toestemming van de
leerplichtambtenaar.

Vrij voor bijzondere omstandigheden
U kunt ook (voor maximaal 10 schooldagen) per schooljaar vrij vragen voor uw kind bij bijzondere
omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk.
Ook dit mag alleen als de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor
geeft. Ook dit vraagt u (zoveel als mogelijk) ruim van tevoren aan.

Regeling 4- en 5-jarigen
Een leerling van vier jaar is nog niet leerplichtig en hoeft daarom geen verlof aan te vragen. Een
leerling van vijf jaar kan tien uur per week thuis worden gehouden, mits dit in overleg gebeurt met de
leerkracht. Deze uren kunnen niet worden opgespaard.

Ziekte, bezoek dokter/tandarts
Bij afwezigheid van uw kind wegens ziekte, bezoek dokter of tandarts of andere belangrijke zaken,
laat u dit altijd aan de leerkracht van uw kind weten. Hiervoor kunt u via het Ouderportaal een bericht
sturen.
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Ouderbetrokkenheid
Vanuit onze visie van De Vreedzame School vinden wij het contact met ouders enorm belangrijk
en waardevol. Wij willen goed met ouders communiceren en misverstanden voorkomen. Wij staan
open voor gesprekken en zullen waar mogelijk zo snel mogelijk reageren op vragen en knelpunten.
Wij staan dagelijks zichtbaar in de school, zijn geïnteresseerd in de mening van ouders en staan open
voor verbeteringen.
Ouderbetrokkenheid op onze school is zoals op veel scholen onder andere te vinden in de
medezeggenschapsraad en de ouderraad. In beide raden zitten ouders die bij praktische zaken c.q.
beleidsmatige zaken betrokken willen zijn bij de school. Via teamleden of directie dragen ouders ook
ideeën aan die wij mee kunnen nemen in onze organisatie.

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) ziet er op toe dat de school zich op de juiste wijze verantwoord,
maar gaat ook in gesprek over het onderwijs op de school en alle andere zaken die kinderen en
ouders aan gaan. De MR vergaderingen zijn openbaar; iedereen is welkom. De stukken waar over
wordt vergaderd, kunt u inzien op school. Heeft u een onderwerp ter bespreking, dan kunt u dit
indienen bij de leden. De agenda staat, ongeveer één week van te voren in het Ouderportaal. Hier zijn
ook de notulen te vinden. In de jaarkalender op het Ouderportaal vindt u ook alle vergaderdata van de
MR en ook de data van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle openbare
scholen) van ons bestuur OPSPOOR.
Leden MR
 Saskia Drewes voorzitter, moeder van Olivia (groep 6)
 Rik Winkelaar, vader van Mia (groep 3) en Max (groep 1)
 Marloes Gimpel, moeder van Rosa (groep 6) en Amy (groep 3)
 Lorenzo Vermolen, vader van Pepijn (groep 8)
 Wendy de Wit, intern begeleider
 Marja Neimeijer, leerkracht
 Ellen van Ginkel, leerkracht
 Vivian Prins, leerkracht
Heeft u vragen aan de MR? Mail dan mr@obsweidevogels.nl

Ouderraad
De Ouderraad vergadert een aantal keer per jaar. De Ouderraad houdt
zich o.a. bezig met het beleid van de organisatie van de evenementen,
vieringen en sportactiviteiten. Zij organiseren feesten zoals; Sinterklaas,
Kerst en Pasen.
De Ouderraad kan hulp van ouders bij één van hun activiteiten altijd goed
gebruiken. Wilt u helpen bij de ouderraad stuur dan een mail naar
or@obsweidevogels.nl
Leden Ouderraad
 Shirley Waarhuijs, moeder van Bobby Waarhuijs (Goudplevier) en Jessy Waarhuijs
(Graspieper)
 Cynthia Bon, moeder van Kyano Smit (Kievit) en Kenji Smit (Tureluur)
 Patricia van Gaalen, moeder van Pien Bakker (Kiekendief)
 Jolanda Sloep, moeder van Liam Hiddingh (Waterhoen) en Esmay Hiddingh (Wulp)
 Sandra Dilg, moeder van Mauw Weltman (Waterhoen) en Isa Weltman (Kievit)
 Nathalie Bogers, moeder van Rowan Bogers (Waterhoen)
 Rianne van Braam, moeder van Noah van Braam (Meerkoet)
 Claudia Brandenburg, moeder van Sven Aberkrom (Kuifeend)
 Maud Ligtvoet, moeder van Gijs Stavenuiter (Kiekendief) en Niek Stavenuiter (Goudplevier)
 Marjolein Bekker- Lettink, moeder van Natasja Bekker (Waterhoen) en Reinout Bekker (Wulp)
 Rita Rambaran, moeder van Aalisiya Shahatoe (Waterhoen)

9

Extra kosten ouders; vrijwillige ouderbijdrage, schoolreisje, bus excursie
De kosten van de vrijwillige ouderbijdrage zijn € 27,50 per jaar.
Ieder jaar organiseert de school, in samenwerking met ouders van de Ouderraad, voor alle groepen
een schoolreisje. De groepen 1 t/m 6 gaan één dag op schoolreis en de groepen 7/8 gaan 3 dagen op
werkweek. Hiervoor wordt ook een extra bijdrage gevraagd. Kinderen die na 1 april starten, hoeven
alleen het schoolreisje of het kamp te betalen. Kleuters die na 1 april starten hoeven niets te betalen,
omdat nieuwe kleuters die na 1 april starten niet meegaan op schoolreis.
Kosten:
 Kinderen van groep 1 t/m 6: € 57,50 (inclusief schoolreis)
 Kinderen van groep 1 t/m 6 die starten na 01-01-2019: € 40,00
 Kinderen van groep 1/2 die starten na 01-04-2019: € 0,00
 Kinderen van groep 3 t/m 6 die starten na 01-04-2019: € 30,00
 Kinderen van groep 7/8: € 117,50 (inclusief werkweek)
 Kinderen van groep 7/8 die starten na 01-01-2019: € 102,50
 Kinderen van groep 7/8 die starten na 01-04-2019: € 90,00
U kunt het bedrag storten op rekeningnummer NL59ABNA0.61.20.73.572 t.n.v. Ouderraad
Weidevogels o.v.v. de naam van uw kind en de groep. Contant betalen is niet mogelijk!
Bijdrage voor de bus bij een excursie naar Amsterdam groep 5 t/m 8 is € 3,- p.p. per schooljaar.
Betalen gaat via de leerkracht.

Ouderhulp
Naast deze twee raden zijn er meerdere zaken waar ouders bij betrokken worden. Zo zijn er
vele ouders die helpen bij lichte onderwijskundige taken, meegaan op excursies of schoolreis of
informatie of les komen geven bij de projecten. En natuurlijk hebben wij ook luizenmoeders!

Oudercommunicatie
Een goede en open communicatie vinden wij enorm belangrijk. Komt u daarom altijd naar ons toe
als u vragen of opmerkingen heeft of het ergens niet mee eens bent. De leerkracht kan in verband met
de groepsactiviteiten u mogelijk niet direct te woord staan, maar u kunt altijd een afspraak maken. Dit
geldt ook voor vragen of opmerkingen voor andere teamleden en de directie.
Daarnaast hebben wij gedurende het schooljaar een aantal vaste contactmomenten:
 Informatie-inloop: in het begin van het schooljaar is er voor elke groep een informatie-inloop. De
kinderen geven ouders informatie over de werkwijze, leermethoden en leermiddelen voor de
betreffende groep.
 Rapportagegesprekken: in alle groepen zijn er drie keer per jaar rapportgesprekken (november,
februari/maart en juni/juli) en wordt er twee keer per jaar een rapport gegeven (februari/maart en
juni/juli). Tijdens de eerste twee gesprekken worden alle ouders uitgenodigd. Het laatste gesprek
is het gesprek facultatief, dat wil zeggen dat de leerkracht en de ouder zelf beslissen of zij een
gesprek wenselijk vinden. Ook als u geen zorgen heeft, maar toch wilt weten hoe het met uw kind
gaat, bent u ook altijd welkom voor een gesprek. Gedurende de gesprekken worden de
ontwikkelingen en vorderingen van de leerlingen doorgenomen en eventuele vragen beantwoord.
 Een paar keer per jaar hebben wij een inloop waarin ouders geïnformeerd worden over ons
onderwijs en/of de producten en resultaten van de projecten. Wij zien hier een grote opkomst van
geïnteresseerde ouders.
Ouders worden geïnformeerd over de activiteiten en ontwikkelingen op de school door:
 Ouderportaal: een beveiligde digitale omgeving waarin leerkrachten en directie praktische
informatie, inhoudelijke informatie en foto's/video's van de groepen delen met ouders.
 Vogelpraat, onze nieuwsbrief met belangrijke mededelingen die ongeveer één keer per twee
weken digitaal wordt verzonden naar de ouders.
 De Schoolgids met (wettelijk verplichte) achtergrondinformatie over hoe wij het onderwijs
organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Daarnaast publiceren we jaarlijks deze
Jaarlijks deel schoolgids met informatie over de praktische gang van zaken bij ons op school.
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Het ABC van obs Weidevogels
Afsluiting groep 8
We sluiten de basisschoolperiode voor de leerlingen van groep 8 feestelijk af met een musical.
Adreswijziging
Wilt u bij een verhuizing of verandering van uw telefoonnummer uw nieuwe gegevens mailen naar
onze administratie: i.vanderlinde@obsweidevogels.nl. De gegevens worden dan zo spoedig mogelijk
verwerkt in ons administratiesysteem en doorgegeven aan de leerkrachten.
Culturele activiteiten
Onze school heeft een Cultureel Plan. Een commissie kijkt jaarlijks naar het aanbod aan culturele
activiteiten in en om Purmerend en maakt daaruit een keuze. Alle groepen hebben jaarlijks één of
meer activiteiten. Vanaf groep 5 gaan de leerlingen jaarlijks naar een museum of voorstelling in
Amsterdam.
Filmen en fotograferen
Vanwege de privacyregels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het niet toegestaan
om zonder toestemming foto’s en/of video’s te maken van de leerlingen tijdens activiteiten van school.
Via het Ouderportaal geeft u aan of uw kind gefotografeerd mag worden en de foto/video mag worden
gepubliceerd.
Foto’s en/of video’s die op school worden gemaakt, worden gepubliceerd op het Ouderportaal.
Opnamen worden na publicatie van het toestel verwijderd.
Wij vragen ouders om het delen van foto’s en video’s vanaf het afgeschermde Ouderportaal te
beperken en niet te delen via sociale media. De school is niet aansprakelijk voor het gebruik van
beeldmateriaal via sociale media. Indien u ontdekt dat uw kind ongewenst op een website of social
media staat, kunt u de ouder zelf aanspreken.
Ter bescherming van ieders privacy willen wij ons als school aan de wet houden. Wij rekenen op uw
begrip en medewerking.
Gezonde school
Al vanaf het begin van Weidevogels hebben wij ingesteld dat de kinderen tijdens de pauze fruit eten.
Ook tijdens de TMO stimuleren wij het eten van brood of broodproducten in plaats van zoete
versnaperingen. Sinds 2017 stimuleren wij in samenwerking met Jongeren op gezond gewicht
(JOGG) het waterdrinken op onze school. Alle kinderen hebben een schoolbeker gekregen die zij
ongelimiteerd mogen bijvullen onder schooltijd. Op het ouderportaal plaatsen wij meerdere keren per
jaar informatie over de voordelen van het waterdrinken. Elk kind krijgt bij de start op Weidevogels een
schoolbeker. Sinds 2019 hebben wij het predicaat 'Gezonde school'. Daar zijn wij trots op!
Jeugdgezondheidszorg
Wanneer uw 4-jarige kind naar de basisschool gaat, wordt de dienstverlening van
het consultatiebureau overgenomen door de jeugdgezondheidszorg van de GGD en volgen wij de
gezondheid, groei en ontwikkeling van onze leerlingen. Het Jeugdgezondheidszorgteam van de GGD
bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een doktersassistente en een logopedist.
In groep 2 worden de ouders uitgenodigd voor een uitgebreid geneeskundig onderzoek van hun kind.
De leerlingen in groep 7 worden gezien door de schoolverpleegkundige. Alle leerlingen uit de overige
groepen kunnen voor een extra onderzoek worden uitgenodigd door de schoolarts of op verzoek van
de ouders, de leerkracht, de huisarts, het consultatiebureau of de schoolbegeleidingsdienst.
Logopedische screening 5-jarigen
Tijdens de kleuterperiode komt de logopedist op school. Zij voert een gesprekje met uw kind,
controleert de spraak, het taalgebruik en het begrijpen van taal. Ook luistert zij naar de stem en het
ademgebruik en let op of uw kind goed luistert naar de opdrachtjes, of duimt (of op vingers of op een
speen zuigt), of vaak met de mond open zit. Uw kind benoemt plaatjes, zegt woorden en zinnen na en
voert opdrachten uit. De logopedische screening is gratis.
Klachtenregeling
Het team van Weidevogels zet zich elke dag volop in voor goed onderwijs aan uw kind.
Het kan voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien
heeft u iets gesignaleerd waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt
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ondernemen. In de meeste gevallen wordt uw zorg of klacht op schoolniveau met de betreffende
leerkracht en/of de directeur van de school opgelost. In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn,
heeft ons schoolbestuur OPSPOOR een uitgebreide klachtenregeling die te vinden is op de website
van OPSPOOR of in het Ouderportaal.
Contactpersonen klachten obs Weidevogels
Wendy de Wit: w.dewit@obsweidevogels.nl en Vivian Prins: v.prins@obsweidevogels.nl
De contactpersoon gaat niet inhoudelijk op de klacht in, maar zal in overleg met u bepalen op welke
manier uw klacht het beste behandeld kan worden. Mogelijk zal de externe vertrouwenspersoon
worden ingeschakeld of wilt u uw klacht melden bij de landelijke klachtencommissie
Onderwijsgeschillen.
Landelijke klachtencommissie
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
0302809590
info@onderwijsgeschillen.nl
Heeft uw probleem of klacht betrekking op seksuele intimidatie, seksueel misbruik of ernstig
psychologisch of fysiek geweld, dan neemt u rechtstreeks contact op met de directeur. Is er sprake
van een ernstige situatie, dan wordt melding gemaakt bij het Centraal Meldpunt
Vertrouwensinspecteurs: telefoon 0900 – 1113111.
Luizentas
Elk kind krijgt van de school een luizentas. De luizentas is vanuit het Rijksinstituut van
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet noodzakelijk voor het bestrijden van luizen, maar wij denken
dat het toch iets helpt. Daarnaast zorgt de luizentas ervoor dat de hoeveelheid jassen en tassen aan
de kapstok beperkt wordt en het er verzorgd uitziet in de school. In de luizentas komt de jas en de
gewone tas van uw kind. Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind alle spullen in de luizentas stopt.
De luizentas krijgt u twee keer per schoolloopbaan. De eerste in groep 1 en de tweede vanaf groep 5.
Daarnaast kunt u, indien nodig, een nieuwe luizentas voor € 3,50 bij de schoolassistent kopen.
Natuur- en milieueducatie
Bijna jaarlijks nemen de groepen deel aan excursies die georganiseerd worden door de Milieu en
Natuureducatie Purmerend. Zo zijn er excursies naar de kinderboerderij, zoals bijvoorbeeld
schaapscheren, bloembollen planten, et cetera.
Privacy
Op obs Weidevogels wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft
leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden
de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. Wij hebben een
privacybeleid volgens de nieuwe Europese wetgeving. Deze is in te zien op school, in het digitale
Ouderportaal of op de website van OPSPOOR, www.opspoor.nl.
Schoenen onderbouw
De kleuters dragen elke dag gymschoenen in de klas. Dit in verband met de hygiëne tijdens het
spelen op de matten. Op het prikbord van de groep wordt dagelijks aangegeven of de kinderen die
dag hun schoenen uit moeten doen of aan kunnen houden in verband met buitenspel.
Sociale media en mobiele telefoons
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het
gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale
media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te
houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook
risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. Als er
gepest wordt via sociale media, werkt dit meestal door op school. Zodra wij dit bemerken, zullen wij
hierover met de leerlingen en ouders in gesprek gaan.
Op alle scholen van OPSPOOR wordt hetzelfde reglement gehanteerd. Met dit
reglement kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over
wat er gewoon is op sociale media (en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op
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alle leerlingen van de Weidevogels, voor het gebruik van mobiele telefoons en sociale media op
school en in de klas, maar ook het mediagebruik buiten de school. Het reglement kunt u vinden in het
Ouderportaal.
In het reglement staat onder andere dat de mobiele telefoons op eigen risico, in de tas, la of bij de
leerkracht worden opgeborgen. Wordt de telefoon toch gebruikt onder schooltijd, dan bewaart de
leerkracht deze tot na schooltijd. De school is niet verantwoordelijk voor het stukgaan of zoekraken
van mobiele telefoons of andere apparaten die van thuis worden meegenomen.
Sportactiviteiten en toernooien
In Purmerend zijn diverse verenigingen die sportevenementen organiseren. Onze school maakt in
overleg met de Ouderraad hieruit een keuze. De Ouderraad draagt zorg voor de verspreiding van de
informatie, het organiseren van teams en trainingen, het aanmelden en het begeleiden tijdens de
gekozen evenementen.
Spraaktaal-screening 5-jarigen
Bij alle leerlingen geboren in de tweede helft 2014 en eerste helft 2015 wordt een spraaktaalscreening afgenomen. De screening wordt uitgevoerd door een logopedist en vindt plaats op school.
Tussendoortje
Op onze school bestaat het tussendoortje uit fruit en drinken. Dit pauzehapje wordt rond 10.15 uur in
de klas genuttigd.
Verjaardagen
De leerkrachten vieren hun verjaardagen gezamenlijk tijdens de meester- en juffendag. Mocht u een
cadeautje willen geven, dan vragen wij u om het bescheiden te houden. Een knutselwerkje of tekening
van de leerlingen wordt ook gewaardeerd.
Het is leuk als een leerling trakteert op zijn/haar verjaardag waarbij een kleine, gezonde traktatie op
prijs stellen.
(Verkeers)veiligheid
In de ochtend en de middag is het druk op school. Wilt u:
 de kinderen zoveel mogelijk lopend naar school laten gaan of brengen;
 de fietsen van de kinderen in de fietsenrekken plaatsen;
 auto’s alleen plaatsen op de daarvoor bestemde plaatsen;
 als u uw kind alleen afzet, op een veilige plaats gaan staan (dus niet op de weg of de brug);
 indien nodig ook zorg dragen voor andermans kinderen.
Op de locatie bevinden zich naast Weidevogels ook andere participanten. Het gebruik van het plein is
op elkaar afgestemd. Om delen van het plein is een hek. Wij vragen iedereen om deze hekken te
sluiten.
In verband met de veiligheid is het niet mogelijk om stepjes, skates en ander spelmateriaal met wielen
waar kinderen mee naar school zijn gekomen te stallen in of bij de groep van uw kind. Wij vragen u
om het betreffende materiaal weer mee naar huis te nemen.
Verzekeringen
Vanuit school zijn de kinderen, via het bestuur, verzekerd tegen ongevallen tijdens het verblijf op
school, alsmede datgene wat er in schoolverband gebeurt, zoals zwemmen, overblijven, schoolreisjes
en dergelijke. Het betreft een aanvullende verzekering. Dit houdt in, dat er door de
verzekeringsmaatschappij altijd eerst wordt gekeken of er geen andere wettelijk aansprakelijke is,
waar de schade geclaimd kan worden.
Schade aan het gebouw, veroorzaakt door leerlingen, valt niet onder deze verzekering, maar onder
uw eigen aansprakelijkheidsverzekering.
Vieringen
Regelmatig zijn er vieringen in onze school van een groep of twee groepen samen. De viering wordt
eerst aan een deel van de groepen gepresenteerd en daarna aan de ouders. Broertjes of zusjes
(neefjes en nichtjes van de optredende kinderen kijken tijdens de voorstelling met de groepen en zijn
niet aanwezig tijdens de voorstelling aan de ouders.

13

Vormingsonderwijs
Burgerschapsvorming, geestelijke stromingen en sociaal-emotionele vorming zijn onderdeel van het
lesprogramma op Weidevogels. Vormingsonderwijs kan hierop een aanvulling zijn. Vanaf schooljaar
2019-2020 zijn wij wettelijk verplicht vormingsonderwijs aan te bieden als ouders hierom vragen. Wilt
u hier meer over weten? Neem dan contact op met de directie.
Vulpennen
Alle kinderen op school krijgen van school een Stabilo-vulpen als ze voor het eerst op onze school
komen of gaan schrijven met pen (in de loop van groep 4). Als de vulpen wegraakt of stuk gaat, moet
men zelf voor een andere vulpen zorgen. Op school verkopen wij de Stabilo voor € 7,50.
Weidevogels waterbeker
Elk kind krijgt van de school eenmalig een drinkbeker. Als u een nieuwe drinkbeker wilt aanschaffen,
kunt u die voor € 4,50 bij de school-assistent kopen.
Ziekte of afwezigheid van de leerkracht
Bij verlof of ziekte van het personeel kunnen wij indien nodig invallers uit de invalpool van ons bestuur
OPSPOOR inzetten. Op dit moment zijn er echter enorme tekorten in het onderwijs en lukt het ons
niet altijd via deze pool vervanging te vinden. Wij moeten dan overgaan tot het inzetten van ambulant
of ondersteunend personeel, het verdelen van de groepen of in het ergste geval het naar huis sturen
van kinderen. Uiteraard worden onze ouders via het Ouderportaal ingelicht als er ziekte of verlof is en
over de wijze waarop vervanging geregeld is.

Wij maken deel uit van OPSPOOR, een stichting met 37 scholen
in Purmerend en omliggende gemeenten. Bij OPSPOOR werken
zo'n 750 medewerkers dagelijks met passie voor onderwijs aan
de ontwikkeling van kinderen. Binnen de stichting vinden we
onderwijsontwikkeling erg belangrijk en leerkrachten leren
onderling met én van elkaar. Zo kunnen we ook binnen obs
Weidevogels profiteren van waardevolle ervaring, nieuwe
inzichten en toekomstgericht onderwijs.
Contactgegevens OPSPOOR
Waterlandlaan 30
1441 MP Purmerend
0299-820900
www.opspoor.nl
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