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Beste ouders/verzorgers, 

 

Voor u ligt de jaarkalender 2019-2020. 

In deze kalender vindt u praktische informatie over onze school en de activiteiten die plaatsvinden 

gedurende dit schooljaar. Uitgebreidere informatie vindt u in de schoolgids, die u kunt downloaden 

van de website.  

 

Naast deze kalender komt de Info tweewekelijks uit. Daarnaast hebben we ook nog direct contact met 

u via Parro. Een goed contact en goede communicatie vinden we erg belangrijk. Samen met u zorgen 

we ervoor dat uw kind een fijne tijd heeft bij ons ons op school.  
 

Wij hopen dat u voor deze kalender thuis een goede plek kunt vinden, zodat u hem kunt gebruiken als 

u het nodig heeft. Mocht u nog een onderwerp missen waar u graag meer over wilt weten, vraag er dan 

de leerkracht van uw kind naar. Namens het team wensen wij de kinderen en u een fijn schooljaar toe. 

 
Het team van OBS De Piramide



 

   

 

 

OBS De Piramide: Op brede basis altijd in beweging 
 

Onze visie 

Het onderwijs op de Piramide stelt zich ten doel een veilige, uitdagende en plezierige leefomgeving te bieden. 

Rekening houdend met de belevingswereld van het kind, stimuleren wij de persoonlijke groei en het geloof in 

eigen kunnen van het individu. Naast kennisoverdracht hecht de Piramide veel waarde aan respectvol omgaan 

met elkaar en de omgeving.  
 

 

Onze Kernwaarden 

Lef:  
De Piramide is voortdurend in beweging om het onderwijsconcept te verbeteren. Wij kijken kritisch naar 

onszelf en ons onderwijs, teneinde de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden.  
Open:  
Iedereen is welkom.  
Veilig:  
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren in een veilige omgeving. Wij werken aan de sociale veiligheid 

binnen onze school door gebruik te maken van de principes van de Kanjertraining. Verder formuleren wij aan 

het begin van het schooljaar samen met de kinderen een aantal gedragsregels. Het gaat dan om regels waarvan 

de kinderen en leerkrachten denken dat ze bijdragen aan een veilig klassenklimaat.  
Samen:  
Leerlingen leren met elkaar en van elkaar. Er vinden daarom regelmatig groepsoverstijgende activiteiten 

plaats, onder andere tijdens handvaardigheid en bij projecten. Daarnaast wordt er door de bovenbouw 

leerlingen tutor-gelezen met leerlingen uit de lagere groepen. Tijdens het samenwerkend leren wordt bij de 

leerlingen een beroep gedaan op hun sociale kwaliteiten.  

Divers:  
Ieder mens is uniek. Dat is het uitgangspunt van ons onderwijs. Wij leren de kinderen zichzelf en anderen te 

respecteren en waarderen.  
Dynamisch:  
Het onderwijs op onze school stelt zich tot doel een veilige, uitdagende en plezierige leeromgeving te bieden 

in een voortdurend veranderende samenleving.  
 

 

 



 

   

 

 

Augustus 2019 

 
 

 1    17  

 2   18  

 3   19  

 4   20  

 5   21  

 6   22  

 7   23  

 8   24  

 9   25  

 10   ma 26 
 Eerste schooldag 

 11   di 27  

 12   wo 28  

 13  do 29  

 14   vr  30  

 15  za 31  

 16     



 

   

 

 

Team obs de Piramide 
 
Carla Bot, directeur 

Mieke Prenen, adjunct directeur en groepsleerkracht 

Martine Huisman, intern begeleider 

 

Marja Karnekamp, leerkracht groep 1-2 

Marijke Hey, leerkracht groep 1-2 

Debbie Vreeken, leerkracht groep 3-4 

Lies Entius, leerkracht groep 3-4 

Marlies Appelman, leerkracht groep 4-5 

Mieke Prenen, leerkracht groep 4-5 

Manette Mantel, leerkracht groep 6-7 

Rene Velkers, leerkracht groep 6-7 

Anita Mantel, leerkracht groep 7-8 

 

Myriam González Pina, administratie 

José v/d Gulik, conciërge 

 

Bestuur 
Openbare basisschool De Piramide valt onder het bestuur van: “Stichting Openbaar Onderwijs Present”. 

Secretariaat en contactpersonen: Vera Ruyter en Betty Venema. 

 

Stichting Openbaar Onderwijs Present 

De Middend 104-108 

1613 KZ Grootebroek 

T: 0228-523857 

E:info@openbaaronderwijspresent.nl 

W:www.openbaaronderwijspresent.nl 

 

Contact met school 
Wij geven de voorkeur aan direct contact boven mailcontact. Een mededeling over doktersbezoek o.i.d. kan 

prima per mail. Voor zaken die het welvinden van uw kind betreffen proberen we dit zoveel mogelijk direct of 

via de telefoon te doen. We verzoeken u dat ook te doen. 

Wilt u uw kind afmelden doe dit dan tussen 8.00 en 8.30 uur. 

Als verwerkingstijd van een mail hanteren we de termijn van een week. 

mailto:E:info@openbaaronderwijspresent.nl


 

   

 

 

September 

 
 

 

 zo 1   di 17  

 ma 2  wo 18  

di 3  do 19  

 wo 4   vr  20  

 do 5   za 21  

 vr  6  zo 22  

 za 7   ma 23  

zo 8   di 24 
 Schoolreis groep 1-6 

ma 9   wo 25  Start Kinderpostzegels 

di 10   do 26 
 Kamp groep 7-8 

wo 11   vr  27 
 Kamp groep 7-8 

do 12 
 Theaterdag! 

 za 28 
 

vr  13 
 

zo 29 
 

za 14 
 

 ma 30 
 OR-vergadering 

zo 15 
 

   

ma 16 Deze week welkoms-gesprekken    



 

   

 

 

Begaafdheid  
Binnen de Piramide hebben wij uitgebreid teamscholing gevolgd bij ‘Blink uit’ op het gebied van 

(hoog)begaafdheid. Wij werken met het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid. Dit is een signalerings- 

en handelingsprotocol. Wanneer kinderen bij ons op school komen in de kleuterbouw vindt er een uitgebreide 

intake plaats waarbij nadrukkelijk wordt gevraagd naar het ontwikkelingsniveau van de leerling. Hiervoor wordt 

een vragenlijst gebruikt. Kleuters worden na 6 weken gescreend door middel van het digitaal 

handelingsprotocol. Wanneer er aanleiding voor is worden de leerlingen nog een keer gescreend in groep 3, 5 

en 7. Er kan aanleiding zijn om van dit schema af te wijken, dit gebeurt wanneer:  

– ouders bij de leerkracht aangeven dat zij de indruk hebben dat hun kind onderpresteert;  

– een leerling bij twee toetsmomenten drie keer een hoge A haalt, hier moeten in ieder geval de vakken 

begrijpend lezen en rekenen bij zitten;  

– de leerkracht de indruk heeft dat de leerling minder presteert dan zij verwacht.  

Bij leerlingen van wie al bekend is dat zij een totaal IQ hebben hoger dan 130 slaan we de fase van signalering 

over en gaan we direct over naar de diagnostiek. Na het signaleren vindt de diagnostiek plaats. Dit betekent dat 

de leerkracht de leerling gaat doortoetsen om te kijken wat het niveau van de leerling precies is. Pas daarna 

wordt bepaald wat voor de leerling wenselijk is. Na het diagnosticeren wordt er bekeken wat er moet gaan 

gebeuren. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen dit verschillende zaken zijn.  

Leerlingen die in een plusprogramma zitten maken niet alle lesstof. Dit is ook niet nodig, omdat zij vaak sneller 

leren dan andere kinderen en dus niet zoveel oefenstof nodig hebben. Om er toch voor te zorgen dat zij 

voldoende begeleiding krijgen, maken wij bij taal en rekenen gebruik van het programma ‘Compacten en 

verrijken’ van Stichting Leerplanontwikkeling. Wij compacten door gebruik te maken van het routeboekje. 

Wanneer leerlingen met het routeboekje werken betekent dit dat zij tijd over houden voor verrijkingsstof uit de 

methode of voor andere vakken. Met verrijking bedoelen wij dat leerlingen bijvoorbeeld met rekenen extra 

uitdagende rekenopdrachten krijgen. Dit zijn opdrachten die bij de methode horen.  

Verder zijn wij op de Piramide intensief met Engels bezig. In de bovenbouw zijn er leerlingen die bijvoorbeeld 

een spreekbeurt in het Engels houden of een boekbespreking. Verder wordt er gekeken naar welke leerlingen 

van plan zijn om tweetalig onderwijs te gaan volgen in het voortgezet onderwijs. Zij krijgen een speciaal 

programma ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Naast verrijkingsopdrachten vanuit de methode 

bestaat bij ons ook de mogelijkheid om andere vakken te volgen. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld Spaans 

leren of gaan zij zich door middel van diverse opdrachten verdiepen in jeugdliteratuur of wereldoriëntatie. Met 

alle leerlingen die een plusprogramma volgen worden coachingsgesprekken gevoerd. Die gesprekken hebben 

als doel om te kijken of leerlingen zich nog comfortabel voelen in de klas en of er misschien aanpassingen 

moeten worden gedaan met tot het aanbod.  

Bij ons op school bestaat de mogelijkheid om vervroegd door te stromen. De manier waarop dat gebeurt kan 

per leerling verschillen:  

– een leerling kan een groep overslaan  

– een leerling kan de leerstof van twee groepen in een jaar doorlopen  

– een leerling kan halverwege het jaar naar de volgende groep overstappen.  

   

Of een leerling vervroegd doorstroomt hangt niet alleen van de leerresultaten af. Wij kijken ook naar zaken als 

sociaal functioneren, zelfbeeld, faalangst enz. Alle onderdelen worden nauwkeurig bekeken, zodat er een 

weloverwogen beslissing kan worden genomen.  

  

English in every classroom  

Bij ons op school wordt in alle groepen Engels gegeven. Om ervoor te zorgen dat alle leerkrachten goed in 

staat te zijn om deze lessen te geven gaan wij zelf een cursus Engels doen in samenwerking met de RSG in 

Enkhuizen. Dit doen wij, omdat wij in de toekomst een VVTO-school willen worden. VVTO staat voor vroeg 

vreemde talenonderwijs. Waarom vinden wij Engels zo belangrijk? Jonge kinderen hebben een beter oor voor 

klanken en imiteren makkelijker dan oudere kinderen. Zij zijn gevoelig voor het aanleren van een goed 

uitspraak en daarnaast zijn ze minder geremd, wat hun zelfvertrouwen ten goede komt. Daarnaast heeft het 

aanleren van een tweede taal een gunstig effect op de algemene cognitieve ontwikkeling van kinderen.  

Wij leven in een samenleving waarin de contacten met omringende landen steeds intensiever worden. In deze 
landen is Engels aangewezen als eerste vreemde taal. Een ander argument voor Engels als eerste vreemde taal, 

is het feit dat jonge kinderen via spelletjes, muziek en televisieprogramma’s geconfronteerd worden met de  



 

   

 

 

 

Oktober 

 
 

 di 1 MR-vergadering  do 17 
 Afsluiting kinderboekenweek 

 wo 2 Start Kinderboekenweek vr  18  Studiedag – leerlingen vrij 

 do 3  za 19 
 

 vr  4   zo 20 
 

 za 5   ma 21 
 Herfstvakantie 

 zo 6  di 22  

 ma 7   wo 23  

 di 8  do 24  

wo 9   vr  25  

do 10  za 26  

vr  11  zo 27  

za 12 
 

ma 28 
 Studiedag Present –  

 leerlingen vrij 

zo 13 
 

 di 29 
  

ma 14   wo 30  Ondersteuningsteam 

di 15 
 NIO-groep 8 

do 31  

wo 16     

 

 



 

   

 

 

Britse en Amerikaanse taal en cultuur. Het aandeel van oorspronkelijke Engelstalige woorden wordt in de 

Nederlandse taal steeds groter en maakt daardoor onderdeel uit van de wereld van het kind.  

Alle kinderen bij ons op school vanaf groep 1 tot en met groep 8 krijgen Engels. In de hogere groepen werken 

wij met een methode, in de groepen 1 tot en met 4 is het Engels ingebed in andere vakken. Zo kan het zo maar 

zijn dat een kind niet naar de rode streep moet rennen, maar naar een red stripe. Wij werken nauw samen met 

de RSG in Enkhuizen. In samenwerking met hen doen wij mee aan uitwisselingsprojecten. In februari/maart 

komen er vanuit Engeland stagiaires, zij zijn vier weken lang bij ons op bezoek. De Engelse stagiaires maken 

samen met onze leerlingen een engelstalige voorstelling. Alle leerlingen in groep 8 doen mee aan het Anglia 

examen. Daarnaast kunnen andere leerlingen uit de school zich ook aanmelden voor het examen.  

Binnen onze school hebben wij ook een Engels hoek. In deze hoek kunnen kinderen op hun eigen niveau allerlei 

opdrachten doen.  

 

Fietsen 
Met klem verzoeken we u om ervoor te zorgen dat de fiets van uw kind in optimale staat is: licht, reflectoren, 

goede rem, goede banden en een gespannen ketting zijn echt vereist. De fiets van uw kind moet minimaal 

voldoen aan de eisen die de wet stelt. Anders kan het gebeuren dat uw kind wordt uitgesloten van activiteiten 

waarbij de fiets gebruikt moet worden. VVA controleert, één keer per jaar de fietsen van alle kinderen. 

Vriendelijk verzoeken wij u ook om er op toe te zien, dat de kinderen, die dicht bij school wonen, niet met de 

fiets naar school komen als ze die niet nodig hebben. Hoe meer fietsen er op school zijn, hoe groter het risico 

dat er iets gebeurt. 

 

Gevonden voorwerpen 
Elk jaar blijven er kledingstukken op school achter, zonder dat we de eigenaar kunnen achterhalen. We 

verzamelen die kleding in de gevonden voorwerpen box. Deze staat bij het computereiland. 

De leerkrachten kunnen voor het verliezen van o.a. kleding geen verantwoording nemen. Dat geldt nog sterker 

voor dure sieraden, telefoons en speelgoed. Een paar keer per jaar legen wij de bak, dat wordt van te voren 

gemeld op de info. Het overgebleven materiaal brengen we naar de kledingcontainer. 

 

Gezonde voeding  
De Piramide maakt zich altijd sterk voor gezonde voedingsgewoontes. Onze voorlichting hierover maakt 

kinderen bewuster in de keuze van hun voeding. Binnen deze visie passen geen dik makende ongezonde 

producten. Daarom verzoeken wij ouders en leerlingen zich te houden aan ons twee-punten beleid:  
  
1. Tijdens de schooltijden eten en drinken wij gezond. Tussendoortje ’s morgens is fruit, het lunchpakket 

bevat geen snoep.  

2. Tijdens verjaardagen blijft de traktatie een vrije keus, waarbij wij adviseren het matig te houden. 

 

Gym 
Groep 1-2 gaat naar het speellokaal in de school. Groep 3-8 gymt in De Klamp op maandag en donderdag. Op 

maandag worden de gymlessen verzorgd door een vakleerkracht. Om hygiënische redenen is het gewenst dat 

uw kind op school gymkleding heeft. Hieronder verstaan we: een gymbroekje en vooral gymschoenen! Onze 

voorkeur gaat uit naar gymschoenen met elastiek of klittenband i.p.v. veters. Wilt u de kleding meegeven, liefst 

in stoffen tas, en dit alles voorzien van een naam. Ook voor groep 3 t/m 8 zijn gymschoenen verplicht. 

Tijdens de gymlessen is het dragen van sieraden, in het belang van de veiligheid van uw kind en andere kinderen, 

niet toegestaan. We adviseren u om sieraden op de gym dagen thuis te houden, dan kunnen ze ook niet 

zoekraken. Voor de lessen met aanvangstijd 8.30 uur gaan de kinderen rechtstreeks van huis naar gymzaal de 

KLAMP



 

   

 

 

November 

 
 

 vr  1   zo 17  

 za 2  ma 18  

zo 3  di 19  

 ma 4 
 OR-vergadering 

 Start Bag2School 
 wo 20  

 di 5 
 Informatie-avond VO voor lln   

groep 7 en 8. 
 do 21 

 MR-vergadering 

 wo 6 
 Studiedag – leerlingen vrij 

vr  22  

 do 7 
 Einde Bag2School 

 za 23  

vr  8 
 8.00 - 8.30 Lampionnenshow 

zo 24  

za 9   ma 25  

zo 10   di 26  

ma 11 
 Sint-Maarten 

 wo 27  

di 12   do 28  

wo 13   vr  29  

do 14   za 30  

vr  15     

za 16 Sinterklaasintocht    

 



 

   

 

 

Info 
Eens in de twee weken verschijnt de INFO, een mededelingenblad voor de ouders/verzorgers. 

Hierin vindt u alle relevante informatie voor de komende weken. U ontvangt onze nieuwsbrief via de mail. 

Deze info is ook te lezen op onze website. 

 

Kanjertraining  
Op onze school werken wij met de Kanjertraining. Kernwaarden van de kanjertraining zijn vertrouwen, 

veiligheid, rust en wederzijds respect. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de 

school om te gaan.  

Kinderen verlangen een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te 

worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties.  

Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te vertrouwen. Ze zijn 

vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig of stoer, maar het kan ook doorslaan.  

Dan gedragen kinderen zich te meegaand uit angst; lachen elkaar uit of doen vervelend stoer.  

In de kanjertraining wordt dit bespreekbaar gemaakt met behulp van de 4 petten.  

De witte pet is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer.  

De gele pet doet zielig, trekt zich terug en doet bang,  

De rode pet lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover en maakt theater.  

De zwarte pet daagt uit, pest, zoekt ruzie, speelt de baas.  

In de kanjertraining leren de kinderen onder andere complimenten geven en ontvangen, ja zeggen als ze iets 

prettig vinden en nee als ze iets vervelend vinden. Ze proberen de ander te begrijpen, leren stoppen met 

treiteren en uit een slachtofferrol te stappen.  

Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij – als zich problemen voordoen – oplossingen zoeken waar 

iedereen wat aan heeft.  

Aanvullend wordt gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem. Ouders kunnen hierbij betrokken worden.  

Indien  u meer wilt lezen over de kanjertraining verwijzen wij u naar de website www.kanjertraining.nl  

 

Klachtenregeling 
Klachten kunt u ten alle tijde bespreken met de leerkracht van uw kind. Indien dit onbevredigend voor u verloopt, 

kunt u contact opnemen met de directie. In hele ernstige gevallen kunt u zich wenden tot de klachtencommissie. 

In het kader van de klachtenregeling is een contactpersoon aangewezen die u kunt raadplegen wanneer u erover 

denkt een klacht bij de klachtencommissie in te dienen. Wendt u zich in dat geval tot juf René Velkers. 

Ook voor andere adviezen in het kader van de klachtenregeling kunt u eventueel bij haar terecht. 

 

 

  

http://www.kanjertraining.nl/


 

   

 

 

 

December 

 
 

zo 1   di 17  

 ma 2 Start tentoonstelling surprises wo 18  

di 3  do 19 
 14:30 School uit 

 17:00 Kerstviering 

 wo 4 
 Sinterklaas 

 vr  20 
 12.15 Start Kerstvakantie 

 do 5 
 

 za 21 
 

 vr  6 
 

 zo 22  

 za 7 
 

 ma 23 
 

 zo 8 
 

 di 24 
 

 ma 9 
 OR-vergadering 

 wo 25 
 1e Kerstdag 

di 10   do 26 
 2e Kerstdag 

wo 11   vr  27  

do 12   za 28  

vr  13   zo 29  

za 14   ma 30  

zo 15   di 31 
 Oudjaarsdag 

ma 16     



 

   

 

 

Klassenverdeling   

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag  Donderdag Vrijdag 

1/2 Marja Marja Marja/Marijke Marijke Marijke 

3/4a Debbie Debbie Debbie Lies Lies 

4b/5 Mieke Mieke Mieke/Marlies Marlies Marlies 

6/7a René Manette Manette Manette Manette 

7b/8 Anita Anita Anita Anita Anita 
    

Juf Martine Huisman is onze intern begeleider.  

Juf Mieke is om de woensdag ambulant als adjunct-directeur 

Juf Marlies is om de woensdag ambulant als ICT-coördinator 

 

Leerlingenraad  
Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Het voorbereiden van leerlingen op hun 

huidige en toekomstige rol in de samenleving is een taak die mede ligt bij de school.  

De Leerlingenraad is een gekozen vertegenwoordiging van de leerlingen van de Piramide. De Leerlingenraad 

behartigt de belangen van de leerlingen van de Piramide bij het management van de organisatie. In de 

Leerlingenraad hebben de leerlingen overleg met de begeleider van de Leerlingenraad. De Leerlingenraad is 

een gekozen vertegenwoordiging van vijf leerlingen van de Piramide uit de groepen 7 en 8. Het doel van de 

Leerlingenraad is de leerlingen, waar mogelijk, invloed te geven op de dagelijkse gang van zaken binnen de 

Piramide. Democratisch burgerschap wordt op deze manier geleerd in de praktijk: “leren door doen” en zal 

daardoor bij kunnen dragen later actief deel te nemen aan de samenleving.  

Door het instellen van een Leerlingenraad kunnen leerlingen ervaren dat zij invloed kunnen uitoefenen op hun 

omgeving (de school) door mee te denken, mee te doen en mee te praten over onderwerpen die hen direct 

aangaan, zoals bijvoorbeeld het organiseren van bepaalde activiteiten, voorkomen van pestgedrag en 

pleinregels.  

Door de Leerlingenraad wordt de betrokkenheid van de leerlingen op de dagelijkse gang van zaken binnen de 

school gestimuleerd.  

Door het deelnemen aan de Leerlingenraad worden de volgende pedagogische doelen nagestreefd:  

• Tijdens de lessen burgerschapsvorming worden de leerlingen de basiskennis, vaardigheden en 

houding bijgebracht die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving. De 

leerlingen maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, conflicthantering, sociale 

verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, maatschappelijke diversiteit en het omgaan met afwijkende 

meningen  

• Vergroten van het zelfvertrouwen van de leerlingen.  

• Vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel voor de school en elkaar.  

• Vergroten van de betrokkenheid van de leerlingen bij de Piramide.  

• Vergroten van de communicatieve vaardigheden.  

• Bevorderen van zelfstandig denken.  

• Leren onderhandelen en samenwerken met elkaar en volwassenen.  

   

Vergadering van de Leerlingenraad  

Vanuit de leerlingen en de leerkrachten kunnen, vóór de Leerlingenraad vergadering, onderwerpen, meningen 

en adviezen op de agenda van de Leerlingenraad worden ingebracht. Tevens is er een ideeën-bus.  

  



 

   

 

 

 

Januari 

 
 

wo 1 Nieuwjaarsdag   vr  17  

 do 2  za 18  

 vr  3  zo 19  

 za 4   ma 20 
 Start CITO 

 OR-vergadering 

 zo 5   di 21 
 

 ma 6   wo 22  

 di 7   do 23 
 

 wo 8   vr  24  

do 9   za 25 
 

vr  10   zo 26 
 

za 11   ma 27 
 

zo 12   di 28 
 

 ma 13  wo 29 
 Ondersteuningsteam  

 MR-vergadering 

di 14   do 30  

wo 15  vr 31  

do 16     



 

   

 

 

Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad komt 5 tot 6 keer bijeen om met elkaar het beleid en de ontwikkeling van school te 

bespreken. De MR wordt gevormd door een oudergeleding en een teamgeleding. 

 

Oudergeleding 

Marloes Stork – voorzitter 

Paula Sinkeldam 

 

Personeelsgeleding 

Marijke Hey-Ham 

Mieke Prenen 

 

Ouderraad 
De Ouderraad zet zich in om de gemeenschapszin in de school vanuit het standpunt van de ouders te bevorderen 

in samenwerking met het team en de medezeggenschapsraad. Zij beoogt de betrokkenheid van de ouders bij de 

school te stimuleren en doet dit vooral door zich in te zetten samen met ouders bij alle culturele, sportieve en 

feestelijke activiteiten. 

 

Bestuur ouderraad 

Lindy Schipper, voorzitter 
Rianne Scheerman, secretaris/penningmeester 
Wendy Goet, penningmeester 
Remy de Jong 
Lotty Vlaar 
Linda van Dam 
 
Contact: piradoeners@gmail.com 
 

Ouderbijdrage 
Jaarlijks wordt de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Het bedrag is € 22,50 per kind per jaar. U ontvangt 

voor de ouderbijdrage en de schoolreis aparte rekeningen. 

Het bankrekeningnummer voor de schoolreis is:  

NL57 RBRB 0691 542 562 

t.a.v. Pira – reizen, Andijk. 

Het bankrekeningnummer voor de ouderbijdrage is:  

NL81 RABO 0300 717 318  

t.n.v. ouderraad de Piradoeners te Andijk,  

naam van het kind en groep in het vak 

"mededelingen” vermelden a.u.b. 

Het geld voor de ouderbijdragen en de schoolreis worden afzonderlijk geïnd. U ontvangt twee aparte 

betalingsverzoeken.  

 

Stichting Leengeld Westfriesland 
Indien uw financiële situatie zodanig is dat u betalingsproblemen heeft, willen wij u wijzen op de Stichting 

Leengeld. Afdeling Westfriesland. Deze stichting zet zich in voor schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar 

uit gezinnen met minimale financiële middelen. Zodat ook deze kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten 

binnen en buiten school.  

 



 

   

 

 

Februari 

 
 

 

za 1   ma 17  Voorjaarsvakantie 

 zo 2  di 18  

ma 3 Studiedag – Leerlingen vrij  wo 19  

di 4   do 20  

 wo 5   vr  21  

 do 6  za 22  

 vr  7   zo 23  

 za 8   ma 24 
 Deze week oudergesprekken 

zo 9   di 25 
 

ma 10   wo 26 
 

di 11    do 27 
 

wo 12 
 MR-vergadering 

 vr 28 
 

do 13 
 

za 29 
 Schrikkeldag 

vr 14 
 Rapport mee 

   

za 15     

zo 16     



 

   

 

 

Parro 
Parro is een onderdeel van ons leerlingvolgsysteem waarbij wij direct met u kunnen communiceren. Via Parro 

kunnen de leerkrachten mededelingen plaatsen die betrekking hebben op de groep, een activiteit of uw kind 

persoonlijk. 

 

 

Schoolarts 
Als voortzetting van de activiteiten op het consultatiebureau is er de schoolartsendienst. De kinderen van groep 

2, 4 en 7 worden in de loop van het schooljaar uitgenodigd door de schoolarts voor een periodiek onderzoek. 

Als een kind vier jaar is geworden kunt u gebruik maken van de diensten van de afdeling Jeugdgezondheidszorg 

(J.G.Z.) van de Gewestelijke Gezondheidsdienst (G.G.D.). Dit is een vervolg op de 0- tot 4-jarigen zorg van het 

consultatiebureau. Leerlingen worden o.a. onderzocht op groei, gehoorscherpte, gezichtsvermogen, spraak en 

houding. Eventueel zal de schoolarts u doorverwijzen naar uw huisarts. De schoolarts kan ook zo nodig de 

leerkracht aanwijzingen geven over de benadering van een individueel kind. De informatie die u de arts geeft, 

valt onder medisch beroepsgeheim en kan dus nooit zonder uw toestemming aan anderen worden verstrekt. 

Wanneer u vermoedt dat uw kind problemen heeft of krijgt met gehoor, gezicht, o.i.d. schroom dan niet om 

zelf contact met de schoolarts op te nemen via: 

 

Gewestelijke Gezondheidsdienst 

Afdeling Jeugdgezondheidszorg 

Postbus 201 

1624 AE Hoorn 

T: 0229-253393 / 253311 

 

Schoolfotograaf  
Elk schooljaar komt de schoolfotograaf op school. De schoolfoto’s worden genomen door een professionele 

schoolfotograaf die ook verantwoordelijk is voor de verdere afhandeling van de foto’s. Wij bieden ook de 

mogelijkheid om voor of na schooltijd met broertjes en zusjes die nog niet bij ons op school zitten op de foto te 

gaan. De datum van de schoolfotograaf is nu nog niet bekend maar zal worden gecommuniceerd via Parro en 

de Info. 

 

 

Schooltijden 
De schooltijden voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 zijn als volgt: 

 

Groep 1 t/m 4 

Maandag, dinsdag en donderdag 08:30 tot 14.30 uur 

Woensdag 08:30 tot 12:15 uur  

Vrijdag 08:30 tot 12:15 uur 

 

Groep 5 t/m 8 

Maandag dinsdag, donderdag en vrijdag 08:30 tot 14:30 uur.  

Woensdag 08:30 tot 12:15 uur. 

 

 

Sporttoernooien 
Tal van sportverenigingen organiseren toernooien voor de schooljeugd. Dat is natuurlijk leuk, maar het blijven 

buitenschoolse evenementen. Alleen toernooien door school georganiseerd zijn verplicht om aan deel te nemen 

en vallen onder onze verantwoording. 

 



 

   

 

 

Maart 

 
 

zo 1   di 17  

 ma 2  wo 18  

di 3  do 19  

 wo 4   vr  20  

 do 5   za 21  

 vr  6  zo 22  

 za 7   ma 23 
 Start Bag2School 

 zo 8  di 24 
 

 ma 9 
 OR-vergadering 

 wo 25 
 

di 10   do 26 
 

wo 11   vr 27 
 Einde Bag2School 

do 12   za 28  

vr 13   zo 29  

za 14   ma 30  

zo 15   di 31  

ma 16     



 

   

 

 

Tablets/Chromebooks  
Bij ons op school werken de leerlingen vanaf groep 4 op een tablet. Groep 7/8 werkt op een Chromebook. Wij 

werken met het programma Snappet. De basisvakken als rekenen, taal en spelling worden voortaan verwerkt 

op de tablets of Chromebooks, maar ook extra vakken als Engels, automatiseren en bijvoorbeeld lezen bestaat 

uit de mogelijkheden.  

Dankzij Snappet kan elke leerling optimaal werken op zijn eigen niveau en aan eigen leerdoelen. Leerlingen 

krijgen direct feedback na elke opgave, weten aan welke leerdoelen ze werken en wat hun voortgang op deze 

leerdoelen is. Leerkrachten zien de exacte ontwikkeling van elke leerling, voor elk vak, elk domein en elk 

leerdoel. Zij zien de vorderingen van de leerlingen ook direct tijdens de les waardoor zij direct en gemakkelijk 

in kunnen spelen op de situatie in de klas. Maar ook ouders kunnen hun kinderen verantwoord helpen met 

leren door thuis samen aan de leerdoelen te werken.  

Leerlingen maken meer opgaven in minder tijd met een veel beter leerresultaat. Leerkrachten besparen tijd op 

tal van punten zoals nakijkwerk, administratie en lesvoorbereiding. Hierdoor is er meer ruimte voor het geven 

van persoonlijke didactische ondersteuning en bijvoorbeeld het leren van vaardigheden van de 21e eeuw.  

Adaptief werken leidt tot hogere leerresultaten. Dat is in verschillende onderzoeken aangetoond. Zo hebben de 

Radboud Universiteit en Universiteit Twente beide onderzoek gedaan naar Snappet in opdracht van 

Kennisnet. En de conclusie was dat Snappet een sterk verbeterd leerresultaat geeft voor alle leerlingen binnen 

een half jaar.  

Kortom alleen maar voordelen. Het stelt leerkrachten in staat om elk kind optimaal te ondersteunen en te 

volgen en daagt elk kind uit om zich optimaal te ontwikkelen.  

 

 

 

Vakanties en vrije dagen: 
 

Schoolvakanties 2019-2020 

 

Herfstvakantie: 21 – 25 oktober  
Start kerstvakantie vrijdag 20 december om 12:15 tot en met 5 januari  
Kerstvakantie: 23 december – 3 januari  
Voorjaarsvakantie: 17 – 21 februari  
2e Paasdag: 13 april  
Meivakantie: 27 april – 8 mei  
Hemelvaart: 21-22 mei  
2e Pinksterdag: 1 juni  
Start zomervakantie vrijdag 3 juli om 12:15 tot en met 16 augustus  
  
Studiedagen  
18 oktober 2019  
28 oktober 2019  
3 februari 2020  
20 april 2020  
20 mei 2020  
12 juni 2020  
 

(Wijzigingen voorbehouden). 

 

 

 



 

   

 

 

April 

 
 

 wo 1 Ondersteuningsteam  vr  17  

 do 2  za 18  

 vr  3  zo 19  

 za 4   ma 20 
 Studiedag – leerlingen vrij 

 zo 5   di 21  

 ma 6   wo 22  

 di 7   do 23  

 wo 8  vr 24 
 Koningsspelen 

do 9   za 25 
 

vr 10   zo 26 
 

za 11   ma 27 
 Meivakantie- Koningsdag 

zo 12 
 1e Paasdag 

 di 28  

ma 13 
 2e Paasdag 

 wo 29  

di 14   do 30  

wo 15 
 IEP 

   

do 16 IEP 

MR-vergadering 

   



 

   

 

 

Verlofregeling / verzuim 
De regeling voor het aanvragen van verlof onder schooltijd wegens vakantie is aangescherpt. Alleen wanneer 

het niet mogelijk is om in de loop van het jaar binnen de schoolvakanties met het gezin weg te gaan, kan 

toestemming worden verleend. Hiervoor dienen ouders een werkgeversverklaring, dan wel een eigen verklaring 

voor zelfstandige ondernemers in te dienen. 

Verzoeken voor extra vakanties of vrije dagen buiten de eerdergenoemde vakantieregeling dienen schriftelijk 

aangevraagd te worden bij de directie. Formulieren hiervoor zijn op school aanwezig. De directeur mag slechts 

in zeer beperkte gevallen toestemming geven, bv. voor bruiloften en jubilea. Bent u het met die beslissing niet 

eens, dan kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar, mw. G. Willems (telefoon 0229-750992). Kan uw kind 

niet naar school komen, bv. wegens ziekte, dokter- of tandartsbezoek, geef ons dan even bericht tussen 8:15 uur 

en 8:30 uur. Want binnen de schooltijden zijn wij verantwoordelijk voor uw kind. Als u uw kind i.v.m. 

dergelijk bezoek, zelf naar huis wil laten komen, willen wij dit verzoek graag eerst schriftelijk voorzien 

van handtekening van u ontvangen. 

 

Vervanging bij ziekte  
Indien mogelijk wordt er bij ziekte een invalleerkracht ingeschakeld. In elke groep zijn er weekplanningen 

aanwezig, zodat er met het programma verder gegaan kan worden. Indien er geen vervanging mogelijk is, 

worden de ouders via Parro geïnformeerd dat er geen invaller is en dat de leerlingen die dag geoorloofd vrij 

zijn. Is de leerkracht in de dagen daarna nog afwezig en is er geen invalleerkracht dan worden de leerlingen 

volgens een vast schema over de andere groepen verdeeld. Behalve de leerlingen uit groep 1 deze blijven dan 

ook geoorloofd afwezig.    

  



 

   

 

 

Mei 

 
 

 vr  1   zo 17  

 za 2  ma 18  OR-vergadering 

 zo 3  di 19 
 

 ma 4 
 Dodenherdenking 

 wo 20 
 Studiedag – leerlingen vrij 

 di 5 
 Bevrijdingsdag 

 do 21 
 Hemelvaartsdag  

 wo 6 
 

 vr 22  

 do 7 
 

 za 23 
 

 vr 8 
 

zo 24 
 Suikerfeest 

 za 9 
 

 ma 25 
 Start Cito 

 zo 10 
 Moederdag 

 di 26  

ma 11   wo 27  

di 12   do 28  

wo 13   vr  29  

do 14   za 30  

vr  15   zo 31 
 1e Pinksterdag  

za 16     



 

   

 

 

Juni 

 
 

ma 1 2e Pinksterdag   wo 17  

 di 2  do 18  

wo 3 MR-vergadering vr 19  Rapport mee 

 do 4   za 20  

 vr 5   zo 21  Vaderdag 

 za 6   ma 22 Oudergesprekken facultatief 

 zo 7   di 23  

 ma 8   wo 24  Diploma-uitreiking Anglia 

Examen 

 di 9   do 25  

 wo 10  Ondersteuningsteam  vr  26  

 do 11   za 27  

 vr  12  Studiedag – leerlingen vrij  zo 28  

 za 13   ma 29  

 zo 14   di 30  

 ma 15     

 di 16     



 

   

 

 

Juli 

 
 

 wo 1 Afscheidsavond groep 8  vr 17  

 do 2  za 18  

 vr 3 12.15 Start zomervakantie t/m 16 

augustus  

zo 19  

 za 4   ma 20  

 zo 5   di 21  

 ma 6   wo 22  

 di 7   do 23  

 wo 8  vr 24  

 do 9  za 25  

 vr  10  zo 26  

za 11  ma 27  

 zo 12  di 28  

 ma 13  wo 29  

 di 14  do 30  

 wo 15  vr 31  

 do 16     
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