
 
 
 
 
 
 

Schoolgids  
2014-2015 



Schoolgids obs Meander 1 

Sc 

 

 

 
openbare basisschool 
MEANDER 
De Hucht 2 
1851 ZC Heiloo 
tel. 072- 5339935 
e-mail: 
info@basisschoolmeander.nl  
website : 
www.basisschoolmeander.nl  
 
schoolleiding 
Koen Elbers, 
directeur 
 
 
Amber Root-van Es, 
adjunct-directeur 
 
 
schooltijden 
groep 1 t/m 4 
8.30  - 12.00 uur 
13.15 - 15.15 uur 
woensdag 8.30 - 11.30 uur 
vrijdagmiddag vrij 
 
groep 5 t/m 8 
8.30  - 12.00 uur 
13.15  - 15.15 uur 

woensdag 8.30 - 12.15 uur 
 
gymzalen 
We maken gebruik van de  
gymzaal van GGZ Noord-
Holland-Noord en de 
gymzaal aan de Burenweg 
 
bestuur 
Isob (intergemeentelijke 
stichting openbaar 
onderwijs) 
Sokkerwei 2 
1901 KZ Castricum 
tel. 0251-319888 
www.isob.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool Meander, 

een stukje van je leven! 

 

De basisschool is een stukje van je 

leven: voor de kinderen en voor u.  

Zo’n acht jaar lang vertrouwt u uw 

kind toe aan de juffen en de meesters 

van de basisschool. Dat is een 

belangrijk deel van een kinderleven. 

Een basisschool kies je dan ook met 

zorg. 

 

Scholen verschillen steeds meer: 

in werkwijze, sfeer en resultaten. Ze 

verschillen in kwaliteit. Dat maakt het 

kiezen steeds moeilijker. Daarom 

vraagt de overheid aan basisscholen 

om een gids te maken. Deze gids helpt 

bij het bewust kiezen van een 

basisschool. 

 

Dit is de schoolgids van openbare 

basisschool Meander. Jaarlijks wordt 

deze gids uitgereikt en de inhoud heeft 

de instemming van de 

Medezeggenschapsraad. 

Deze gids is bedoeld voor ouders die 

nu kinderen op school hebben en voor 

ouders van toekomstige leerlingen. 

Aan degenen die al kinderen op school 

hebben, leggen wij verantwoording af 

over onze manier van werken en de 

behaalde resultaten. Aan de andere 

ouders leggen wij uit wat zij mogen 

verwachten als hun kind een leerling 

van onze school wordt. 

 

We hopen dat u onze schoolgids met 

plezier zult lezen. Vanzelfsprekend 

bent u altijd welkom voor een 

toelichting. 

Daarnaast staan wij altijd open voor 

aan- en /of opmerkingen, die deze 

gids kunnen verbeteren. 

 

Directie en team van obs Meander 

 

 

 

 

mailto:info@basisschoolmeander.nl
http://www.basisschoolmeander.nl/
http://www.isob.net/
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                   Openbare 
basisschool Meander 

 

Basisschool Meander is een openbare  

basisschool, dat betekent dat de 

school openstaat voor ieder kind 

ongeacht de achtergrond, godsdienst 

of levensovertuiging.  

Iedereen die zich thuis voelt bij onze 

manier van werken is welkom op onze 

school. Toch stellen wij voorwaarden 

aan de toelating. 

(zie blz. 16). 

 

Het bevoegd gezag van onze school 

heet de ISOB (Intergemeentelijke 

Stichting Openbaar Onderwijs). De 

ISOB bestuurt 20 openbare scholen 

van 6 gemeenten. Het College van 

Bestuur staat zelf weer onder toezicht 

van de Raad van Toezicht en de ISOB-

raad, het gemeenschappelijk orgaan 

van deze 6 gemeenten. 

 

Basisschool Meander startte in 1992. 

Het woord ‘meander’ staat voor een 

min of meer regelmatig kronkelende 

lijn. De naam van onze school verwijst 

naar de veranderingen die we in ons 

leven tegenkomen. Dat geldt natuurlijk 

ook voor kinderen 

 

Bij ons op school wordt onderwijs 

gegeven aan kinderen van 4 tot 12 

jaar. Acht jaar basisonderwijs, waarin 

we de kinderen de basisvaardigheden 

leren die nodig zijn om zich te kunnen 

ontwikkelen tot zelfstandige mensen.  

We werken in groepen met behulp van 

methoden en projecten. Elk kind krijgt 

de basisstof aangeboden met waar 

nodig herhalings- of verrijkingsstof. 

Mocht er een ander onderwijs-

arrangement nodig zijn, dan wordt in 

overleg gekeken naar de beste 

oplossing. 

 

Samenstelling van het team 

 

Op onze school werken zo’n 20 

personeelsleden, fulltime en parttime. 

Veel leerkrachten hebben zich 

gespecialiseerd bijvoorbeeld in 

zorgleerlingen, taal, ICT of 

hoogbegaafden (talenten). 

Een vakleerkracht 

bewegingsonderwijs, een leerkracht 

levensbeschouwelijke vorming, een 

onderwijsassistent en een conciërge 

zijn ook aan de school verbonden.  

 

                      

Basisschool Meander, 

voor elk kind. 

 

Kinderen worden grote mensen in een 

snel veranderende maatschappij. De 

school speelt hierbij een grote rol 

vanwege het aantal uren dat uw kind 

op school doorbrengt.  

Deze tijd is voor de ontwikkeling voor 

een kind van groot belang. De school 

en de leerkrachten houden dit 

voortdurend in het oog. Hierbij is veel 

individuele aandacht voor het kind 

nodig, evenals een goed overleg met 

ouders. 

 

Bij ons op school speelt “omgaan met 

elkaar” een grote rol en “aandacht en 

interesse voor elkaar” zijn heel 

belangrijk (zie het pest- en 

veiligheidsprotocol op school). 

Met elkaar hebben we Meander-

afspraken vastgesteld.  

We herinneren de kinderen steeds 

weer aan deze afspraken. Zo zorgen 

we ervoor dat er ruimte en aandacht 

voor elk kind is. 

 

Meanderafspraken 

 Wij laten elkaar ongestoord 

spelen en werken. 

 Wij zeggen het rustig als we 

iets niet leuk vinden. 

 Wij luisteren naar ‘Nee’ en 

‘Stop, hou op!’. 

 Wij zijn zuinig op spullen van 

onszelf en anderen. 

 Wij noemen andere kinderen bij 

hun naam. 

 Wij behandelen iemand anders 

zoals wij zelf ook behandeld 

willen worden. 

 Wij lossen het samen op! 
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Waar draait het om 

in onze school? 

 

Wij willen u heel duidelijk vertellen 

waar het op onze openbare 

basisschool Meander om gaat.  

Wij vinden het belangrijk dat uw kind 

veel leert en elke dag weer met plezier 

naar school gaat. We werken aan een 

fijne sfeer in de klassen waarin de 

kinderen optimaal kunnen presteren.  

Rust, Structuur en Zelfvertrouwen 

zijn sleutelwoorden voor ons 

onderwijs. 

 

 
Per groep hebben we afzonderlijke 

doelstellingen geformuleerd. 

Elk leerjaar staan er nieuwe vakken 

centraal en leren de kinderen nieuwe 

vaardigheden. 

In groep 1 ligt de nadruk op het leren 

omgaan met andere kinderen in 

groepsverband. De kinderen leren om 

mee te doen met (groeps-)activiteiten 

en worden begeleid in de ontwikkeling 

van hun spel. 

In groep 2 gelden ook de 

doelstellingen van groep 1 en 

daarnaast ontwikkelen de kinderen 

vaardigheden die nodig zijn om te 

leren lezen, rekenen en schrijven. 

De doelstellingen in groep 3 zijn:  

leren lezen, rekenen en schrijven. De 

kinderen maken kennis met begrijpend 

lezen, spelling en verkeer. 

Vanaf groep 4 volgt er een uitbreiding 

van deze vakken en komen er 

geleidelijk nieuwe vakken bij, zoals 

aardrijkskunde, geschiedenis en 

Engels.  

Via dit stappenplan komen de kinderen 

uiteindelijk in groep 8.  

Aan het einde van dat schooljaar 

beschikken ze over voldoende kennis 

en vaardigheden om het voortgezet 

onderwijs te kunnen volgen. 

We hebben de groepen ingedeeld op 

leeftijd en geven klassikaal onderwijs. 

Daarbij is instructie en werken in 

groepjes ook opgenomen in het 

dagprogramma. Bovendien besteden 

we veel aandacht aan kinderen die 

moeilijk of juist met veel gemak leren.  

Zij krijgen individuele begeleiding van 

de leerkracht. 

 

Een belangrijke werkwijze op onze 

school is het Zelfstandig Werken. Dit is 

een manier van werken die in de hele 

school doorgevoerd is. Deze manier 

van werken heeft een vast patroon en 

heel eigen regels. Deze regels gelden 

in elke groep, door de hele school 

heen. Zo weten de kinderen precies 

waar ze aan toe zijn. 

 

Al in de groepen 1 en 2 leren we de 

kinderen om zelfstandig te werken, en 

dit breiden we naar de hogere groepen 

steeds meer uit. Zo krijgen alle 

kinderen de basisstof en heeft de 

leerkracht tijd om extra aandacht en 

uitleg te geven aan de kinderen die 

dat nodig hebben. 

 

Tijdens het zelfstandig werken, werken 

we altijd en in elke groep volgens de 

volgende regels: 

 

 
 
 
 

 Als je iets anders wilt doen, altijd 

eerst opruimen. 

 Je mag aan anderen materiaal lenen. 

 Je mag alleen hulp vragen aan je 

naaste buurman/-vrouw als het echt 

nodig is. 

 Je gaat elkaar fluisterend helpen. 

 Je mag elkaar niet storen. 

 Je mag zelfstandig naar de wc gaan, 

maar niet tijdens de kring en 

instructie. 

 Je mag de juf of de meester niet 

storen. 

 Zorg dat je je taak afmaakt. 
 Zorg dat je taak er netjes uitziet. 
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Hoe werkt het zelfstandig 

werken in de praktijk? 

          

Vrijwel elke ochtend en vaak ook in de 

middag wordt er in de klassen 

zelfstandig gewerkt. In groep 1 en 2 

weten de kinderen dat ze gedurende 

een afgesproken tijd de leerkracht niet 

mogen storen (d.m.v. een zelf 

ontwikkeld klok-kijk-systeem voor 

kleuters). Die tijd is per keer hooguit 

10 à 15 minuten. 

 

Vanaf groep 3 geeft de leerkracht de 

leerlingen eerst een duidelijke 

instructie. “Wat gaan we doen 

vandaag?” Samen met de leerlingen 

wordt eerst de lesstof en de eventuele 

moeilijkheden die de kinderen tegen 

kunnen komen besproken. De 

opdrachten staan allemaal op het bord 

vermeld, dus als de leerling klaar is 

met een onderdeel, kan hij op het bord 

lezen wat hij nog meer moet doen.  

 

 

 
 

 

 

Als alle zaken zijn besproken kunnen 

de leerlingen beginnen. Ze kennen 

allemaal de regels die gelden tijdens 

het zelfstandig werken (zie de vorige 

pagina). 

 

Voor in de klas staat een ronde tafel.  

Dit is de instructietafel. 

De leerkracht gaat aan deze tafel 

zitten met een aantal kinderen die wat 

extra instructie nodig hebben. De stof 

wordt nogmaals en/of op een andere 

manier uitgelegd, zodat de kinderen 

verder kunnen met hun werk. De 

andere kinderen hebben hier geen last 

van, er wordt fluisterend gesproken. 

Zodra de kinderen op weg zijn 

geholpen, gaan ze naar hun plaats 

terug en kan de leerkracht weer 

andere kinderen extra begeleiden.  

 

De rest van de klas kan ondertussen 

lekker doorwerken en kinderen kunnen 

als ze er niet meer uitkomen zachtjes 

hulp vragen aan het kind dat naast 

hen zit. Na een van tevoren met de 

kinderen afgesproken tijd kunnen de 

kinderen hun vragen waar ook hun 

groepsgenootjes ze niet bij konden 

helpen, stellen aan de leerkracht. 

D.m.v. bijvoorbeeld een rood blokje of 

kaartje laten de kinderen zien dat ze 

een vraag hebben. De leerkracht loopt 

langs alle kinderen, helpt waar nodig  

en kijkt of de kinderen hun werk goed 

en netjes maken.  

 

Deze manier van werken wordt door 

zowel de leerkrachten als de kinderen 

als bijzonder prettig ervaren. Kinderen 

leren kleine probleempjes zelf op te 

lossen en elkaar te helpen. 

Het is in de klas heel rustig, wat 

natuurlijk een optimaal werkklimaat 

oplevert.  

 

 

 

Basisschool Meander, 

zorg op maat. 

 

 

Kinderen ontwikkelen zich van nature. 

Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds 

iets nieuws leren. 

Als de ontwikkeling wat minder  

vanzelfsprekend verloopt, bieden we 

hulp. 

Wie moeite heeft met een bepaald 

onderdeel krijgt extra hulp en 

oefenstof. Wie goed kan leren krijgt 

verrijkingsstof en/of verdiepingsstof. 

De vakken taal, lezen en rekenen 

vormen de kern van ons onderwijs.  

Het zijn de basisvaardigheden.  
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Alle leerlingen worden in hun 

ontwikkeling gevolgd d.m.v. een 

leerlingvolgsysteem. Wij gebruiken 

hiervoor verschillende toetsen en 

observatiesystemen die we vergelijken 

met landelijke uitslagen.  

U kunt het vergelijken met het 

onderzoek van de arts van het 

consultatiebureau, die kijkt naar lengte 

en gewicht en of dit gemiddeld en 

normaal is voor die leeftijd. 

De resultaten worden door de 

leerkrachten en de intern begeleider 

besproken tijdens signalerings-

besprekingen en zorgteam-

vergaderingen. In signalerings-

besprekingen zie je welke leerlingen  

uitvallen en beslist de leerkracht in 

overleg met de intern begeleider wat 

de leerkracht met die kinderen gaat 

doen. 

 

Zo’n 1 op de 5 kinderen heeft tijdens 

de basisschoolperiode kortere of 

langere tijd extra aandacht nodig. 

Deze leerlingen worden besproken in 

het zorgteam. Dit zorgteam bestaat uit 

de directeur, de intern begeleider, de 

groepsleerkracht en eventueel een 

externe expert van de OBD 

(Onderwijsbegeleidingsdienst) 

De hulp in de groep wordt geboden 

door de eigen leerkracht i.s.m. de 

intern begeleider. 

Wanneer deze extra inzet onvoldoende 

effect heeft, wordt de hulp van een 

externe instantie bijv. de Onderwijs 

Begeleidings Dienst (OBD) of de 

OpvoedPoli ingeroepen. 

Ouders moeten hiervoor wel eerst 

toestemming geven. 

Deze instantie neemt een uitgebreide 

test af. Aan de hand van de uitslag 

van de test wordt besproken wat de 

mogelijkheden binnen onze school 

zijn. Het kan zijn dat een kind voor 

een bepaald vak met een aangepast 

programma gaat werken op zijn eigen 

niveau. 

 

Soms nemen we, in overleg met de 

ouders, het besluit dat het kind een 

jaar overdoet. Het gebeurt ook wel 

eens dat een kind een groep overslaat. 

Ook komt het voor, dat verwijzing 

naar het speciaal basisonderwijs beter 

voor het kind is. In sommige gevallen 

wordt het kind later weer 

teruggeplaatst in het basisonderwijs. 

In het schoolplan staan de 

overgangscriteria van groep 2 naar 3  

en 3 naar 4.  

Het schoolplan ligt ter inzage op 

school. 

 

Op Meander heeft een leerkracht zich 

geschoold als Talentbegeleider. Zij 

begeleidt kinderen die meer en/of 

andere uitdagende lesstof nodig 

hebben. De opzet van deze ‘plusklas’ 

is in ontwikkeling, maar nu al blijkt dat 

dit erg gewaardeerd wordt door zowel 

leerlingen, leerkrachten als ouders. 

 

Kinderen met een handicap die extra 

voorzieningen nodig hebben om op 

een gewone basisschool mee te 

kunnen komen, hebben ook de 

mogelijkheid om op onze school 

toegelaten te worden. Bijv. kinderen 

met een lichamelijke beperking of 

kinderen met spraak-/ taalproblemen. 

Elke aanmelding wordt dan apart 

bekeken: wat is in het belang van het 

kind en wat zijn de mogelijkheden van 

onze school om het 

ontwikkelingsproces te ondersteunen? 

Onze school zal hierbij gebruik maken 

van de expertise van derden. 

 

 

Schooltelevisie 

Wij maken dankbaar gebruik van 

schooltelevisieprogramma’s, zoals 

"Koekeloere" (groep 1/2), 

“Leesdas lettervos” (groep 3), 

"Huisje Boompje Beestje" (groep 4) 

"Nieuws uit de Natuur"  

(groep 5 en 6),  

"Schooltv-Weekjournaal"  

(groep 7 en 8) 
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Basisschool Meander; 

wat leert mijn kind daar 
eigenlijk allemaal? 

   

Dit hoofdstuk van de schoolgids 

beschrijft datgene wat uw kind bij ons 

op school leert. 

Want al houden we bij ons onderwijs 

rekening met de actualiteit, de leerstof 

ligt voor een belangrijk deel vast in de 

(moderne) methoden die we 

gebruiken. 

 

groep 1 en 2 

In onze kleutergroepen zitten jongste 

en oudste kleuters bij elkaar in één 

groep. De oudere kinderen kunnen de 

jongere hulp bieden en hebben ook 

een voorbeeldfunctie waardoor de 

jongere gestimuleerd worden. 

Elke ochtend hebben we een inloop 

van tien minuten. We beginnen wel 

gewoon om 8.30 uur maar tien 

minuten ervoor kunnen de kinderen 

zodra ze op school komen (eventueel 

met hun ouder(s) aan de slag met een 

idee dat ze al hadden of iets dat ze af 

willen maken. Pas daarna starten we 

met de kringactiviteiten. De gedachte 

hierachter is dat kinderen, die vaak al 

vol met ideeën zitten als ze op school 

komen, in hun eigen ontwikkeling 

gestimuleerd worden en niet onnodig 

op elkaar hoeven te wachten.  

We werken in de groepen 1 en 2 met 

thema's en projecten. Hierbij 

gebruiken we de methode ‘Schatkist’. 

We proberen aan te sluiten bij de 

belangstelling van kinderen en werken 

daarom ook met wisselhoeken, bijv. 

het postkantoor, een dierenwinkel, een 

supermarkt enz. 

In elk thema is plaats voor 

verschillende activiteiten:  

- muziek 

- spel (bijv. spelen in het postkantoor) 

- beweging 

- lezen/schrijven (bijv. stempelen, een     

boekje kijken) 

- tekenen/knutselen 

- rekenen/wiskunde (bijv. tellen,       

  bouwen) 

- gesprekjes. 

Zoals beschreven op bladzijde 4 leren 

ook de kinderen in groep 1 en 2 om 

zelfstandig te werken.  

Zelf oplossingen zoeken en elkaar 

helpen zijn daarbij heel belangrijk.  

Een onderdeel van dit zelfstandig 

werken is de kleine kring. Gemiddeld 

drie keer per week gaan we met 

maximaal zes kleuters in de kring om 

bijvoorbeeld te oefenen met rijmen, 

een prentenboek te bekijken of samen 

te vertellen bij een plaat. 

Een ander onderdeel van het 

zelfstandig werken is het werken met 

een takenkaartje. 

 

De kinderen in groep 2 krijgen elke 

week een takenkaartje waarop een 

aantal opdrachten staan die ze 

zelfstandig kunnen maken. Ze mogen 

zelf beslissen op welk moment in de 

week ze dat doen. 

 

Om de ontwikkeling van de kleuters 

goed bij te houden werken we met een 

observatiesysteem.  

Hiermee bekijken we o.a. de 

werkhouding en het sociaal-emotionele 

gedrag van de kinderen.  

 

Daarnaast gebruiken we in groep 2 en 

aan het eind van groep 1: 

 -de Citotoets ‘Taal voor Kleuters’, 

waarmee we de vorderingen op het 

gebied van taalontwikkeling volgen 

-de Citotoets ‘Rekenen voor Kleuters’, 

voor het volgen van de vorderingen op 

het gebied van rekenen. 

 

De verschillende leer- en 

vormingsgebieden die op het 

lesrooster staan lopen in de praktijk in 

elkaar over. 

Want een kind dat speelt in de 

bouwhoek is ook bezig met rekenen en 

wiskunde, een kind dat speelt in de 

huishoek is ook bezig met 

taalontwikkeling en een kind dat 

tekent of aan de zandtafel speelt is 

ook bezig met schrijven. 

De kleuters maken in hun spel kennis 

met letters en woordjes.  
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We gebruiken hiervoor de letters die 

horen bij de schrijfmethode 

`Pennenstreken’. Ook werken de 

groepen met een ‘lettertafel’ waarbij 

steeds één letter centraal staat. 

Soms kunnen de kleuters al een beetje 

lezen.  

Zij kunnen dan boekjes en werkbladen 

gebruiken die horen bij de 

leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’. 

 

 

Het aantal uren 

onderwijs voor de 

groepen 1 tot en met 

4 is 23 uur per week. 

Voor de groepen 5 tot 

en met 8 is dit 25.45 

uur 

 

Groep 3 t/m 8 (algemeen) 

 

In de bijgaande lessentabel wordt 

globaal weergegeven hoeveel tijd er 

per week aan de verschillende vakken 

wordt besteed. Het gaat hier om 

gemiddelden die enigszins kunnen 

variëren per leerjaar. 

 

 

Taal    5.15 uur 

Rekenen  4.15 uur 

Schrijven   0.45 uur 

Lezen    3.15 uur 

Aardrijkskunde 0.45 uur 

Natuurkennis  0.45 uur 

Geschiedenis  0.45 uur 

Verkeer  0.30 uur 

Tekenen  1.00 uur 

Muziek   1.00 uur 

Handvaardigheid 1.30 uur 

Bewegingsonderwijs 1.30 uur 

Engels   1.00 uur 

Diversen o.a.(werkstukjes, 

hoekenwerk, fietsen naar 

gymnastiek  2.15 uur 

Speelkwartier  1.15 uur 

Totaal          25.45 uur 

 

 

 

 

 

Nederlandse taal 

 

Obs Meander werkt met de 

taalmethode ‘Taal in beeld’ en voor 

spelling gebruiken wij ‘Spelling in 

beeld’. Het taalonderwijs is 

veelomvattend:  

naast uitbreiding van de woordenschat  

komen het verwoorden van ideeën, 

spelling en luisteren naar anderen aan 

de orde. Ook besteden we aandacht 

aan het leren schrijven van verhalen, 

het maken van werkstukjes en het 

houden van speekbeurten. 

Twee maal per schooljaar worden in 

groep 3 t/m 8 de spellingresultaten 

getoetst en vergeleken met landelijke 

gemiddelden. 

 

Lezen 

 

In groep 3 wordt officieel gestart met 

het leren lezen. Er wordt gewerkt met 

de methode “Veilig Leren Lezen”.  

Zo gauw de kinderen kunnen lezen 

worden ze in niveaugroepen ingedeeld.                                   

 

Alle kinderen van groep 3 t/m 8 lezen  

's morgens in bibliotheekboeken van 

school, die we jaarlijks uitbreiden met 

nieuwe uitgaven. Deze boeken zijn 

ingedeeld in niveaus, zodat alle 

kinderen op hun eigen niveau kunnen 

lezen. 

 

Kinderen die wat meer moeite hebben 

met het vlot leren lezen krijgen 

hiervoor extra begeleiding (het zgn. 

VOLL-lezen, Ralfi-lezen en Connect-

lezen). Naast de begeleiding van de 

leerkracht in de klas wordt er, bij 

voldoende ouderhulp, extra gelezen. 

We gebruiken hierbij speciale boeken 

met korte, duidelijke teksten en 

kleurrijke afbeeldingen. Plezier in lezen 

staat voor ons centraal. 

 

Dit jaar start groep 4 met een pilot 

voor het vakgebied Voortgezet 

Technisch Lezen. Dit gebeurt d.m.v. de 

methode ‘Station Zuid’. 
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Minimaal twee keer per schooljaar 

worden de kinderen getoetst en 

vergeleken met landelijke 

gemiddelden. 

Vanaf groep 4 krijgen kinderen naast 

technisch lezen ook begrijpend lezen 

aangeboden. Dit is gericht op het leren 

onderscheiden van hoofd- en bijzaken. 

Daarvoor gebruiken we dit jaar voor 

het eerst de methode ‘Grip op Lezen’.  

Eenmaal per schooljaar wordt er een 

begrijpend leestoets afgenomen om de 

vorderingen van de kinderen bij te 

houden. 

 

Deze wordt vergeleken met landelijke 

gemiddelden. 

We leren de kinderen niet alleen 

technisch en begrijpend lezen, we 

proberen ze ook voor het lezen 

enthousiast te maken. Daarom wordt 

er veel voorgelezen en zijn er veel 

activiteiten in het kader van 

leespromotie (aan elkaar voorlezen, 

boekbesprekingen door  leerlingen,  

de `kinderboekenweek`, enz.). Samen 

met onze buren van De Paulusschool 

hebben wij onze eigen bibliotheek. 

Deze wordt beheerd door vrijwilligers 

en alle groepen komen regelmatig 

daar om boeken te lenen of voor een 

activiteit. 

 

Rekenen en wiskunde 

 

Onze school gebruikt `Pluspunt`(de 

derde versie), een zgn. realistische 

rekenmethode. Dit betekent dat de 

methode uitgaat van het dagelijks 

leven. De bekendste Nederlandse 

rekenmethoden zijn onderzocht op hun 

doeltreffendheid. ‘Pluspunt’ scoorde 

hierbij hoger dan gemiddeld.  

 

Twee maal per schooljaar wordt er een 

toets afgenomen om te controleren of 

de kinderen voldoende vorderingen 

maken. Ze worden daarbij vergeleken 

met landelijke gemiddelden. 

 

Schrijven 

 

Kinderen leren op obs Meander 

schrijven met de methode 

‘Pennenstreken’. 

Vanaf het moment dat de leerkracht 

vindt dat het kind motorisch gezien toe 

is aan een vulpen, krijgt het kind deze 

van school. 

Deze vulpen is ook voor linkshandige 

schrijvers geschikt. 

Informatietechnologie 

 

De school is actief  met computer-

onderwijs bezig. Wij zien de computer 

als een goede ondersteuning van de 

verschillende vakken. Daarnaast is het 

ook een mogelijkheid om leerlingen 

met achterstanden extra hulp aan te 

bieden. Ook leerlingen die meer aan 

kunnen, krijgen via dit medium 

mogelijkheden. Er wordt gebruik 

gemaakt van methodegebonden en –

ongebonden software. Zo kunnen 

kinderen ook thuis bezig zijn met bijv. 

‘Taalzee’ en ‘Rekentuin’. Wij hebben 

op dit moment 40 computers voor de 

leerlingen in gebruik.  

 

Engels 

 

In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven. 

We werken met de methode  

`Real English’ 

                                   

Wereldoriëntatie 

 

Op veel momenten wordt gesproken 

over de wereld om ons heen en 

brengen we de kinderen kennis bij 

over heden en verleden. 

Soms gebeurt dit in aparte vakken aan 

de hand van moderne methoden, maar 

vaak ook door middel van 

klassengesprekken, spreekbeurten, 

schooltelevisie, werkstukjes e.d. 
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De volgende methoden zijn op onze 

school in gebruik: 

 

Natuurkennis:    ‘Leefwereld’ 

Aardrijkskunde: ’Een wereld van 

     verschil’ 

Geschiedenis:  `Bij de tijd` 

Verkeer:  `Wijzer door Verkeer` 

    (versie 2013) 

 

 

Groepsoptredens 

Elke groep heeft een keer per 

schooljaar een groepsoptreden 

voor de hele school. 

Er wordt dan gezongen en 

toneel gespeeld. Ouders, maar 

ook oma's en opa's van de 

betreffende groep, zijn dan van 

harte welkom. 

 

 

Creatieve vakken 

 

Ook voor `tekenen`, 

`handvaardigheid` en `muziek` 

(methode “Moet je doen”) worden 

leerplannen gebruikt.  

Vanaf groep 3 besteden we zo'n drie 

uur per week aan deze vakken. Deze 

vakken brengen evenwicht in het 

lesprogramma. Niet alleen het leren 

heeft de nadruk, ook de creatieve 

vorming. Toch zien we deze vakken 

niet alleen als ontspanning. Ook hier 

wordt er lesgegeven en streven we 

kwaliteit na. Iets wat u ook kan zien 

als u door onze school loopt. 

 

In groep 1 en 2 is de creatieve 

vorming geïntegreerd in het totale 

programma. 

 

Daarnaast zijn er 4 creatieve 

middagen, waarbij allerlei technieken 

aan bod komen. 

Ouders helpen hier intensief bij. 

            

 

 

 

 

 

 

Techniek  

 

Kinderen vragen al vanaf de 

peuterleeftijd ‘hoe komt dat’ en ‘hoe 

wordt dat gemaakt’. Op obs Meander 

sluiten we aan bij deze 

nieuwsgierigheid en geven we de 

leerlingen de kans om zo veel mogelijk 

te ontdekken en aan de weet te 

komen. Zo komen ze in aanraking met 

allerlei vormen van techniek in een 

aantrekkelijke en uitdagende 

leeromgeving. 

 

De kerndoelen voor natuuronderwijs 

en techniek zijn verwerkt in de 

methode Leefwereld die wij op school 

in alle groepen gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de bovengenoemde lesmethode 

kunnen de leerlingen van groep 4 t/m 

8 gebruik maken van techniekbakken, 

met daarin leskaarten, gereedschap en 

materiaal voor het maken van een 

technisch ontwerp. Voor elke groep 

zijn er zeven onderwerpen in de 

categorieën: constructies, transport, 

transport en beweging, communicatie 

en elektriciteit, productie, onderzoek 

en chemie.  

 

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 3 

zijn er vier z.g. ontdekkisten. Met 

behulp van hierbij horende doe- en 

werkbladen kunnen zij gericht 

experimenteren met drijven en zinken, 

geluid, magnetisme en wegen. 

 

 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://opeigenbenen.nu/uploads/muziek.gif&imgrefurl=http://opeigenbenen.nu/paginas/pag_showdouble.php?page=Muziek&h=480&w=640&sz=17&hl=nl&start=3&tbnid=lW13I8vflhy8jM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=muziek&gbv=2&svnum=10&hl=nl&sa=G
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Bewegingsonderwijs 

 

In de groepen 1 en 2 staat 

bewegingsonderwijs elke dag op het 

rooster. Er wordt dagelijks buiten 

gespeeld en een aantal keer per week 

wordt er gegymd in de speelzaal die in 

onze school aanwezig is. 

Het bewegingsonderwijs in de 

speelzaal bestaat uit verschillende 

activiteiten. 

Vaak wordt een combinatie van deze 

activiteiten aangeboden. Voorbeelden 

hiervan zijn: 

 

 een spel les, waarbij tikspelletjes 

etc. aan bod komen.  

 een les met klein materiaal, 

(bijvoorbeeld met ballen en 

pittenzakken), om de fijne motoriek 

en behendigheid te oefenen. 

 een les met groot materiaal       

(toestellen) om goed te leren 

klimmen, springen, rollen en 

balanceren. 

 een muziek- en bewegingsles, 

waarbij de kinderen bewegen op 

verschillende soorten muziek. 

 

In de groepen 3, 4, 4/5, 6 en 7/8 

krijgen de kinderen gymles van een 

vakleerkracht bewegingsonderwijs en 

van hun eigen leerkracht. 

Bovenstaande onderdelen worden 

telkens uitgebreid. In de jaarkalender 

staan de gymtijden. 

 

 

Sportdag 

Tegen het einde van het schooljaar 

worden er, onder leiding van de 

vakleerkrachten bewegingsonderwijs 

sportdagen georganiseerd. De 

kinderen van groep 6 t/m 8 hebben 

zelfs twee dagen, met o.a. peanut- 

en slagbal, badminton, hockey en 

atletiek. De jongere kinderen hebben 

een spelletjesmiddag. 

 

 

 

 

Burgerschapsvorming, 

levensbeschouwelijke vorming en 

geestelijke stromingen 

 

Bij ‘burgerschapsvorming’ leren 

kinderen adequaat deelnemen aan de 

samenleving. Wij doen dit door 

oriëntatie op de Nederlandse en 

andere culturen, met aandacht voor 

wat er in de maatschappij gebeurt, 

door omgang van kinderen met 

verschillende groepen mensen in de 

samenleving en door het zorgen voor 

een goed pedagogisch klimaat. 

In onze verschillende methodes en 

schooltelevisieprogramma’s wordt 

hieraan aandacht besteed. 

 

Wij werken met een methode voor 

sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen. Deze methode “Goed 

gedaan” is schoolbreed ingevoerd. 

Er wordt aandacht besteed aan: 

zelfkennis, relativeren, zelfvertrouwen, 

zelfbeheersing, bewust keuzes maken, 

verplaatsen in anderen, omgaan met 

verschillen, rekening houden met 

anderen, weerbaarheid, samen spelen 

en werken, samen op internet en 

omgaan met media-informatie. 

Ouders worden hier nauw bij 

betrokken d.m.v. ouderbrieven waarin 

de onderwerpen staan die ook thuis 

kunnen worden besproken. 

 

Groep 7 en groep 8 krijgen elke week 

humanistisch vormingsonderwijs van 

een vakleerkracht, die verbonden is 

aan het Humanistisch Verbond.  

Het humanistisch vormingsonderwijs 

stimuleert leerlingen om kritisch en 

creatief na te denken over normen en 

waarden. Dit onderwijs maakt 

kinderen ervan bewust dat ze zelf 

richting kunnen geven aan hun leven. 

 

Wanneer dit in andere groepen aan de 

orde komt, spreken wij van geestelijke 

stromingen. De doelstelling van dit 

vakgebied is dat de kinderen kennis 

maken met (culturele) verschillen 

tussen mensen en begrip daarvoor 

kunnen opbrengen. 
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Doorstroom naar het voortgezet 

onderwijs 

 

Het aantal leerlingen dat naar de 

diverse vormen van voortgezet 

onderwijs gaat, wisselt van jaar tot 

jaar. Het is afhankelijk van de 

samenstelling van groep 8. 

De schoolkeuze voortgezet onderwijs 

is afhankelijk van drie elementen: de 

capaciteiten van een kind, de kwaliteit  

van de basisschool en de thuissituatie. 

 

Opbrengsten 

Aan het eind van de basisschool 

beschikken de meeste kinderen over 

voldoende kennis en vaardigheden om 

het voortgezet onderwijs binnen te 

stappen. 

In groep 7 nemen wij bij de leerlingen 

de entree-toets van Cito af. Naar 

aanleiding van die uitslag werken we 

in groep 8 aan die onderdelen, 

waarmee de kinderen nog moeite 

hebben. 

Het advies aan de groep-achters en 

hun ouders, welke school voor 

voortgezet onderwijs het meest 

geschikt is, komt tot stand na acht 

jaar basisschool, waarin de 

vorderingen van het kind nauwkeurig 

bijgehouden zijn. Dit advies is zeer 

gedegen. Tot slot is er nog de Cito-

eindtoets met zijn advies.  

De resultaten van onze oud-leerlingen 

zijn over het algemeen uitstekend te 

noemen. 

 

Eindopbrengsten Cito 

 

In alle groepen maken wij gebruik van 

het Cito leerlingvolgsysteem. De 

inspectie heeft normen vastgesteld 

voor de tussenopbrengsten van deze 

toetsen. In bijgevoegde tabellen staan 

de toetsen, de ondergrens van de 

inspectie en onze score op deze 

toetsen. 

 

                                            
1 DMT: Toets voor technisch lezen. 
2 Landelijk gemiddelde: Gemiddelde van 

vergelijkbare scholen met vergelijkbaar gewicht 

 

Het schoolgemiddelde op de cito-

eindtoets 2014 is ruim boven het 

landelijk gemiddede.  

Hiermee voldoen wij aan de 

belangrijkste indicator van de 

onderwijsinspectie om het 

basisarrangement toegekend te 

krijgen. 

 

In ons schoolontwikkelplan (SOP) zijn 

de ambities opgenomen om op 

verschillende onderdelen het niveau op 

Meander te verbeteren. Hierin staat 

ook hoe wij dit gaan aanpakken.  

 
Groep Toets(en) Ondergrens 

Onderwijs-

inspectie 

Score 

OBS 

Meander 

3 DMT1 33,00 37,12 

4 DMT en 
Rekenen/ 
Wiskunde 

56,00 
 
61,00 

63,03 
 
68,41 

6 Begrijpend 
Lezen en 
Rekenen/ 
Wiskunde 

32,00 
 
 
89,00 

38,11 
 
 
95,46 

 
2013-2014 
School 
gemiddelde 

2013-2014 
Landelijk 
gemiddelde2 

2013-2014 
Ondergrens  
Onderwijs-
inspectie 

539,2 535 535,2 

 

 

 2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Praktijk-
onderwijs 

1 lln 
(2,5%) 

0 lln 
(0%) 

0 
(0%) 

VMBO3 9 lln 
(22,5%) 

13 lln 
(36,1%) 

8 lln 
(23,5)%) 

TL4 
HAVO 

12 lln 
(30%) 

8 lln 
(22,2%) 

9 lln 
(26,5%) 

HAVO/ 
VWO 

18 lln 
(45%) 

15 lln  
(41,7%) 

17 lln 
(50%) 

Totaal 40 lln 
(100%) 

36 lln 
(100%) 

34 lln 
(100%) 

 

 

 

 

3 VMBO: Voorbereidend Middelbaar 
Beroepsonderwijs. 
4 TL: De Theoretische Leerweg bij het VMBO 
(vergelijkbaar met de MAVO). 
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    Een goed contact tussen school en 

thuis is heel belangrijk. Wij informeren 

u over alle belangrijke gebeurtenissen 

op school, over algemene schoolzaken, 

maar ook over het wel en wee van uw 

kind.  Om u goed te informeren maken 

wij gebruik van het programma 

DigiDuif. 

    U krijgt via DigiDuif per e-mail alle 

informatie van school regelmatig 

toegestuurd. In de Appstore en 

Android Market is hiervoor een app 

(YouConnect) te downloaden. Ook is 

onze website 

www.basisschoolmeander.nl altijd 

actueel en kunt u ons volgen op twitter 

@obsmeander en facebook. 

    We stellen het op prijs als u ons van 

belangrijke gebeurtenissen thuis op de 

hoogte houdt. Een goede 

samenwerking tussen school en thuis 

bevordert het welbevinden van uw 

kind, dat staat vast.  

Ook doen we als school een beroep op 

ouders om aan allerlei activiteiten deel 

te nemen en mee te helpen met de 

organisatie. Er is een ouderraad actief 

op school. 

In dit hoofdstuk van onze schoolgids 

schrijven we aan de hand van 

verschillende onderwerpen, over het 

contact tussen school en thuis en over 

de rol die u kunt spelen op school. 

 

 

Informatie-avond  

 

Op deze avond, aan het begin van het 

schooljaar, informeert de leerkracht 

van uw kind u over datgene wat zich in 

de loop van het schooljaar gaat 

afspelen in die groep.  

Dan gaan ook intekenlijsten rond, 

waarin u zich op kunt geven voor 

ouderhulp. 

Elke groep heeft één of twee 

klassenouders, die samen met de 

leerkracht deze activiteiten 

coördineren. 

 

Kijk-/Inloopdagen 

 

Eén of meer keer per jaar is er een 

kijk-/inloopdag. De ene keer als 

afsluiting van een project, de andere 

keer ‘gewoon’ kijken in de klas naar 

werkjes en schriftjes van uw kind. Het 

schoolgebouw staat dan voor iedereen 

open. Broertjes, zusjes, opa’s, oma’s 

en andere geïnteresseerden mogen 

ook mee.  

Ook is er een kijk-/inloopdag voor 

nieuwe leerlingen en hun ouders.  

In de jaarkalender, die u aan het begin 

van ieder schooljaar krijgt, vindt u de 

data. 

 

Rapportavonden 

 

De kinderen van groep 2 krijgen aan 

het einde van de kleuterperiode een 

kleuterrapport mee naar huis. 

Groep 3 tot en met 8 krijgt drie maal 

per jaar hun rapport mee. 

Na het eerste rapport worden alle 

ouders van gr. 1 t/m 8 uitgenodigd 

voor  een tien-minuten-gesprek.  

Bij het tweede rapport zijn er ook twee 

avonden waarbij gesproken wordt over 

de rapporten van de kinderen. 

Daarnaast krijgt u bij het tweede 

rapport een overzicht van de 

afgenomen citotoetsen die bij groep 2 

t/m 8 zijn afgenomen. 

 

 

 

 

 

Basisschool Meander; 

voor kinderen en hun 
ouders. 

http://www.obsmeander.info/
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Spreken met de leerkracht 

 

Na schooltijd bent u altijd van harte 

welkom. Dan kunt u rustig met de 

leerkracht praten. De directeur kan u 

ook tijdens de schooluren ontvangen. 

Wij vragen u om vooraf even een 

afspraak te maken. 

We raden u aan om zo spoedig 

mogelijk contact met de leerkracht op 

te nemen als er ‘moeilijkheden’ 

dreigen te komen. Dit voorkomt vaak 

echte problemen.   

 

Spreken met de intern begeleider 

 

Mocht u specifieke vragen hebben over 

de (eventuele) zorg omtrent u 

kind(eren), dan kunt u een afspraak 

maken met de intern begeleider. 

Het is wenselijk dit te doen ná overleg 

en afstemming met de groeps-

leerkracht. 

 

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel 

eens misverstanden en worden af en 

toe fouten gemaakt. Dat is op onze 

school niet anders. U bent altijd 

welkom om dergelijke punten te 

bespreken. Samen streven we naar 

een goede oplossing en komen we er 

niet uit dan bespreken we wie 

ingeschakeld moet worden om het 

probleem wel op te lossen (zie 

klachtenregeling blz. 17). 

 

Medezeggenschapsraad (M.R.) 

 

De medezeggenschapsraad van o.b.s. 

Meander bestaat uit evenveel ouders 

als leerkrachten.  

De M.R. houdt zich bezig met 

advisering en inspraak over allerlei 

onderwerpen die met het beleid van de 

school of het bestuur te maken 

hebben. Bijvoorbeeld: de 

vakantieregeling, de inzet van 

personeel, sollicitatieprocedures, e.d. 

Populair gezegd heeft de M.R. een 

meedenkfunctie. Bij meer 

aanmeldingen dan vacatures voor de 

M.R. worden er verkiezingen 

gehouden.  

Eén van de leden vertegenwoordigt de 

school in de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad. Daar worden 

alle gemeenschappelijke beleidszaken 

binnen de ISOB besproken. 

 

Ouderraad (O.R.) 

 

De ouderraad bestaat momenteel uit 

10 ouders. Enkele leerkrachten wonen 

de vergaderingen bij.  

In de O.R. komt vooral de dagelijkse 

gang van zaken van de school aan de 

orde. De ouderraad helpt bij de 

voorbereidingen van schoolreisjes,  

het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, 

Pasen, sportactiviteiten e.d..  

De O.R. int ook de ouderbijdrage en 

het schoolreisjesgeld. 

De ouderbijdrage is op dit moment 

€40,- per kind per schooljaar (€22,- is 

voor het jaarlijkse schoolreisje, €18,- 

is voor de overige kosten). Deze 

bijdrage is wel vrijwillig, maar niet 

vrijblijvend, want als u er voor kiest 

deze bijdrage niet te betalen betekent 

dit dat uw kind(eren) gewoon naar 

school moet(en) en niet mee kunnen 

op schoolreis. 

Wanneer de betaling van de 

ouderbijdrage op problemen stuit, dan 

kan er overleg plaatsvinden. 

Eenmaal per jaar wordt 

verantwoording afgelegd over de 

besteding van deze gelden.   

 

Ouderhulp 

Ouders zijn op vele manieren actief in 

de school. Een moderne basisschool 

kan niet zonder. De 

medezeggenschaps- en ouderraad 

spelen een belangrijke rol in de school. 

Maar ook andere ouders zijn actief bij 

veel activiteiten onder en na 

schooltijd. Een paar voorbeelden: 

 

 hulp bij het niveau lezen  

 het begeleiden van groepjes 

kinderen bv. bij excursies, 

schoolreisjes, feesten en fietsen van 

en naar gymnastiek 

 hulp bij sportactiviteiten  

 het inrichten van de aula n.a.v. 

project of seizoen 
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Avondvierdaagse 

  

In schoolverband, maar wel onder 

verantwoordelijkheid van de ouders, 

nemen we jaarlijks deel aan de 

avondvierdaagse. Kinderen tot 8 jaar 

lopen ten hoogste 5 km. 

Kinderen tot 13 jaar ten hoogste 10 

km. Deelname aan een lagere afstand 

is ook toegestaan.  

Te zijner tijd krijgt u hier bericht over. 

 

Inzameling van oud papier en 

batterijen  

 

Onze school heeft iedere maand een 

oud papier inzamelingsactie.  

Het geld komt ten goede aan de 

ouderraad en een gedeelte gaat naar 

het Ronald Mc Donald kinderfonds. 

Het overzicht van de ophaaldata kunt 

u vinden in de jaarkalender op de 

website. Deze acties doen we samen 

met onze buren, de Paulusschool. Bij 

de ingangen van school staan grote 

tonnen waaru uw lege batterijen kwijt 

kunt. Van de opbrengst hiervan 

kunnen wij bijv. buitenspelmateriaal 

aanschaffen. 

 

Jaarkalender 

 

In een van de eerste weken van het 

nieuwe schooljaar wordt de 

jaarkalender geplaatst op de website 

en is te bekijken in DigiDuif.  

Deze jaarkalender geeft een handig 

overzicht van alle activiteiten die in de 

loop van dat schooljaar plaatsvinden, 

aangevuld met andere belangrijke 

informatie. Zo heeft u alle school 

wetenswaardigheden een jaar lang 

binnen handbereik!  

 

Meandernieuwtje 

 

Ongeveer één keer per vier weken 

verschijnt het Meandernieuwtje.  

In het Meandernieuwtje staat een 

‘agenda’, de groepen vertellen iets 

over wat ze gedaan hebben of nog 

gaan doen en er staat informatie in die 

voor iedereen belangrijk is.  

Website 

 

Onze school heeft ook een website:    

www.basisschoolmeander.nl  

Daarnaast zijn wij ook te volgen op 

Twitter ( @obsmeander ) en hebben 

wij een pagina op Facebook. 

Deze site, de twitteraccount en de 

facebookpagina worden actueel 

gehouden door de directeur. De 

schoolgids staat op de website, maar 

ook het laatste nieuws en foto’s van 

verschillende activiteiten. Zet hem bij 

uw favorieten en volg ons voor actuele 

berichten!  

Hebt u bezwaar tegen het plaatsen 

van foto’s op de website waarop uw 

kind kan staan, laat dit dan weten 

d.m.v. een ondertekend schrijven aan 

de school t.a.v. de directie. 

 

 

 
 

 

Basisschool Meander … 
praktisch bekeken 

 

Bij ziekte van 

 

 ..een leerling   

 

Wilt u bij ziekte, doktersbezoek of 

ander verzuim ons dit voor schooltijd 

(telefonisch) doorgeven? Wij gaan er 

vanuit dat u tandarts- en 

doktersbezoeken zoveel mogelijk 

buiten de reguliere schooltijden 

afspreekt. Ook weten we graag op tijd 

dat uw kind later op school komt of 

eerder weg moet, hierover zijn 

afspraken gemaakt en deze worden op 

de informatieavond met u 

besproken.Hoofdluis en natuurlijk ook 

http://www.basisschoolmeander.nl/
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besmettelijke ziekten (bijv. 

waterpokken of kinderzeer) moeten 

worden gemeld. Als de ziekte langer 

dan enkele dagen duurt, kan uw kind 

huiswerk van school krijgen. 

Op school is het protocol 

‘Medicijnverstrekking en medisch 

handelen’ aanwezig.  

 

...een meester of juf                               

 

Bij ziekte van een meester of juf komt 

er in principe een invalkracht. 

Wanneer dat niet lukt proberen we op 

school een oplossing te zoeken, 

bijvoorbeeld door een groep te 

combineren of door de kinderen van 

de zieke leerkracht over verschillende 

groepen te verdelen. Het naar huis 

sturen van een groep is bij ons tot nu 

toe nog niet voorgekomen. Wij hopen 

dat dit zo blijft. U krijgt van tevoren 

bericht als wij tot deze noodmaatregel 

moeten besluiten. 

 

Bij verlof van een leerling 

 

Kinderen van 5 jaar en ouder zijn 

leerplichtig en vallen onder de 

leerplichtwet. Deze wet geeft aan dat 

kinderen, buiten de schoolvakanties, 

alleen in bijzondere gevallen vrij van 

school mogen. Bijv. een bruiloft of een 

begrafenis van familieleden. 

De eerste twee weken van het nieuwe 

schooljaar mag geen verlof voor 

vakantie buiten het seizoen verleend 

worden. 

In andere gevallen, bijvoorbeeld een 

lang weekend vrij, kunnen en mogen 

wij geen toestemming geven. U brengt 

de directie dan in een gevoelsmatig 

moeilijke positie omdat zij nee moeten  

zeggen. 

Wij rekenen op uw medewerking!! 

Voor verlof onder schooltijd i.v.m. 

onderzoek of behandeling buiten de 

school, gelden speciale regels. 

Informatie hierover kunt u verkrijgen 

bij de directie.  

In overleg met de groepsleerkracht 

kunt u uw kind als het vermoeid is, of 

om andere dringende reden, 5 tot 10 

uur per week thuis houden. Maar... 

deze regeling vervalt als uw kind 6 

jaar wordt. We stellen het op prijs als 

u het verlof tijdig aan ons meldt! 

 

Leerkrachten hebben een aantal dagen 

per jaar compensatieverlof. 

De leerkrachten van groep 1 t/m 4 

nemen hun compensatieverlof op 

vrijdagmiddag op (groep 1 t/m 4 is 

dan vrij).  

In de groepen 5 t/m 8 vallen die  

dagen op andere momenten. 

Alle groepen hebben een vaste 

compensatieverlof leerkracht. 

Soms volgen leerkrachten een cursus 

of hebben zij bijzonder verlof. Ook dan 

wordt de groep door een invalkracht 

overgenomen. 

Studiedagen 

 

Enkele dagen of middagen per jaar 

hebben de kinderen een vrije dag 

i.v.m. bij- en nascholing van de 

leerkrachten. Via de jaarkalender en/of 

het Meandernieuwtje wordt u daarvan 

op de hoogte gehouden. Dit gaat niet 

ten koste van de verplichte 

onderwijsuren waaraan uw kind moet 

voldoen 

 

Schoolfotograaf           

                                  
Elk schooljaar komt er een fotograaf 

op school.  

Broertjes en zusjes kunnen dan ook 

samen op de foto. Dit geldt ook voor 

de broertjes en zusjes die nog niet op 

school zitten. 

 

Huiswerk 

 

Vanaf groep 4 krijgt uw kind af en toe 

huiswerk mee. In het begin gaat dit 

dan vooral om "moeilijke woordjes". 

Dit zijn woordjes die een kind mee 

krijgt om een spellingscategorie extra 

te oefenen. Vanaf groep 6 krijgen de 

kinderen vaker huiswerk mee, ook 

voor vakken als geschiedenis en 

aardrijkskunde. 
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Het gaat ons er vooral om dat de 

kinderen gewend raken aan het maken 

of leren van huiswerk. Zij kunnen dan 

gemakkelijker hun draai in het 

voortgezet onderwijs vinden. 

 

Financiën 

 

Onze school heeft een budget voor het 

onderhouden van het schoolgebouw en 

de aanschaf van leermiddelen. De 

grootte van dit budget is afhankelijk 

van het aantal leerlingen. 

Activiteiten die het ministerie niet 

subsidieert, worden betaald van uw 

ouderbijdrage. 

 

Leerlingen aanmelden 

 

U kunt uw kind aanmelden d.m.v. een 

inschrijfformulier, dat u kunt 

verkrijgen bij de directie of 

downloaden vanaf de website. Er is 

jaarlijks een open dag, waarop u de 

school kunt bezoeken. Deze dag wordt 

meestal gehouden in maart/april. U 

wordt persoonlijk uitgenodigd als u 

contact opneemt met de school. 

Na de inschrijving van uw kind krijgt u 

een bevestiging. Daarna ontvangt u 

regelmatig de nieuwsbrief (het 

Meandernieuwtje) via de e-mailservice 

van DigiDuif, ons communicatie-

systeem. 

Enkele weken voordat uw kind 4 jaar 

wordt, krijgt u bericht bij welke juf of 

meester uw kind in de klas komt. 

Uw kind mag voor zijn vierde 

verjaardag alvast een of meerdere 

ochtendjes “wennen” aan school. Deze 

bezoekjes hoeven niet aaneengesloten 

te zijn (dit in overleg met de 

leerkracht). Dit “wennen” doen we niet 

in de drukke decembermaand voor de 

kinderen die in de kerstvakantie of 

vlak erna vier jaar worden en ook niet 

voor de zomervakantie als ze in die 

vakantie of vlak erna vier worden  

  

De eerste weken adviseren we u de 

vierjarigen alleen ‘s morgens naar 

school te laten gaan i.v.m. 

vermoeidheid. De kinderen krijgen 

tenslotte erg veel indrukken te 

verwerken. In overleg met u bekijken 

we dan vanaf wanneer ze hele dagen 

naar school kunnen. 

 

Kinderen ouder dan 4 jaar, die nieuw 

bij ons op school komen, mogen ook 

een dagje meedraaien om zo alvast de 

klasgenootjes en de leerkracht te leren 

kennen. 

 

Toelating, weigering, en 

verwijdering van leerlingen 

 

In sommige situaties is het 

noodzakelijk dat er een besluit 

genomen moet worden over de 

toelating, weigering of verwijdering 

van leerlingen. De beslissing hierover 

berust bij het bevoegd gezag. 

 

Een openbare school laat in principe 

alle aangemelde leerlingen toe. Toch 

zijn er redenen waarop de school de 

leerlingen kan weigeren. Hierbij kunt u 

denken aan: 

 De groep waar uw kind wordt 

geplaatst is vol; 

 De school kan de nodige zorg voor 

de leerling niet bieden; 

 Bij plaatsing van de leerling 

worden de rust en orde ernstig 

verstoord. 

Voordat wordt besloten tot 

verwijdering van een leerling hoort het 

bevoegd gezag de betrokken 

groepsleraar. Bij de behandeling van 

verwijdering wordt onderscheid 

gemaakt tussen: 

 Verwijdering omdat de school niet 

kan voldoen aan de zorgbehoefte 

van de leerling: de verwijdering 

heeft in dit geval een 

onderwijskundige en 

organisatorische reden; 

 Verwijdering op andere gronden, 

zoals ernstig wangedrag van de 

leerling en/of de ouders: 

verwijdering is in dit geval een 

sanctie. 

Voor verdere informatie verwijzen wij 

u naar het Isob-beleid t.a.v.Toelating 

en verwijdering van leerlingen (op 

school in te zien). 
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Overblijven 

 

Kinderen kunnen bij ons op school op 

maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag overblijven van 12.00-13.15 

uur.  

‘Kits Oonlie’ regelt deze 

tussenschoolse opvang. De kinderen 

worden opgevangen door minimaal  

2 vaste overblijfkrachten die hen 

begeleiden, met hen eten en spelletjes 

doen. Voor informatie kunt u op school 

en de website terecht of bij ‘Kits 

Oonlie’. In onze jaarkalender vindt u 

het telefoonnummer.  

 

Voor- en naschoolse opvang 

 

In wijkgebouw ‘De Ypsalon’ wordt  

voor– en naschoolse opvang 

aangeboden door ‘Kits Oonlie’. 

Voor informatie kunt u op school 

terecht. 

 

Sponsoring 

 

Wij vinden dat het onderwijs gratis 

moet zijn. Daarnaast zijn wij 

realistisch genoeg om in te zien dat 

een dergelijke visie in deze tijd niet 

haalbaar is. De school zal altijd als 

uitgangspunt hebben, dat de school de 

regels en de invloed van sponsoring 

bepaalt. Het bevoegd gezag heeft een 

algemeen sponsorbeleid dat de 

instemming heeft van de 

gemeenschappelijke medezeggen- 

schapsraad.  

 

Klachtenregeling 

 

Ondanks onze inzet om alles naar 

wens te laten verlopen op onze school 

kan het voorkomen dat u het gevoel 

hebt dat iets niet goed is gegaan, of 

dat de school in gebreke is gebleven. 

Als dit gebeurt dan betreuren we dit 

zeer, maar waar gewerkt wordt 

kunnen fouten worden gemaakt. 

 

In voorkomende gevallen vragen wij u 

te overleggen met de leerkracht van 

uw kind of met de persoon in kwestie 

om het probleem op te lossen of 

eventueel te herstellen. 

Als dit niet lukt vragen wij u contact op 

te nemen met een van de 

directieleden. 

Mocht dit ook niet lukken en wilt u hier 

een klacht over indienen, dan kunt u 

informatie van de contactpersoon 

krijgen hoe u een klacht kunt indienen. 

Ook kan deze persoon u verder 

verwijzen hoe het een en ander verder 

in zijn werk gaat. 

De contactpersoon van onze school is: 

Willie Gutker   

tel. op school 072-5339935 

(privé 072-5093512). 

U kunt ook zelfstandig tot dit besluit 

komen, zonder de contactpersoon 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. Zie 

hiervoor de informatie op de website  

Adresgegevens: Onderwijsgeschillen, 

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. 

Tel. 030 2809590 

www.onderwijsgeschillen.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Belangrijke adressen 

 

Bestuur 

 

Obs Meander is één van de 20 

openbare scholen van zes gemeenten, 

die een overkoepelend bestuur 

hebben; het Isob (intergemeentelijke 

stichting openbaar onderwijs). 

 

Isob 

Sokkerwei 2 

1901 KZ Castricum   

Tel: 0251-319888 

www.isob.net  

 

Onderwijsinspectie 

Inspectie van het onderwijs 

 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs: 088-6696060 

  

Het telefoonnummer van de 

vertrouwensinspectie voor seksuele 

intimidatie en geweld is 0900-1113111 

 

Onderwijsbegeleidingsdiensten 

 

Op het gebied van materialen, 

methodes, cursussen en omderzoeken 

worden we begeleid door de OBD en 

de OpvoedPoli.  

Deze adviseren ons ook op het gebied 

van gedrags- en/of leerproblemen. 

 

OBD Noordwest 

James Wattstraat 4 

1817 DC Alkmaar 

Tel: 072- 5122219 

Opvoedpoli Alkmaar 

Kennemerstraatweg 105 

1814 GE Alkmaar 

Telefoon: 072 5205540 
www.opvoedpoli.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdgezondheidszorg 

 

Op de basisschool wordt de zorg van 

het consultatiebureau overgenomen 

door de schoolarts en de 

schoolverpleegkundige. Voordat de 

kinderen op welk gebied dan ook 

worden onderzocht, krijgt u bericht. 

De onderzoeken vinden soms plaats op 

school (zoals nacontrole door de 

schoolarts), maar meestal in het 

gezondheidscentrum. 

 

GGD Hollands Noorden  

Sector Jeugdgezondheid 

Tel: 088-0100555  

(centrale administratie) 

 

 

http://www.isob.net/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.opvoedpoli.nl/

