
S
c
h
o

ol
gids

2018 - 2019





Even een woord vooraf, ...

September op de kalender. Dat betekent de start van een nieuw schooljaar. Met het team hebben we 
in de laatste schoolweken voor de zomervakantie, maar ook nog op een aantal dagen in de vakantie 
de voorbereidingen getroffen voor het nieuwe jaar. En, vandaag zijn we begonnen. Ik hoop dat u terug 
kunt kijken op een goede zomerperiode en net als wij weer zin hebt om te starten.

Aan het einde van het vorig schooljaar hebben we als team een aantal besluiten tot veranderingen 
genomen. Zo gaan we ons onderwijs op het gebied van wereldoriëntatie op een hele andere wijze 
opzetten. We hebben daarvoor de methode Leskracht aangekocht en gaan daar vanaf november mee 
werken. De methode vervangt de lessen aardrijkskunde, biologie en geschiedenis en geeft kinderen 
veel meer ruimte om een eigen inbreng te hebben. In hoofdstuk 3 van de schoolgids kunt u wat 
uitgebreidere informatie lezen over deze methode.

Daarnaast gaan we het werken in een zogenaamde unit verder uitbouwen. Aan het begin van het 
vorig schooljaar zijn de groepen 7 en 8 intensief gaan samenwerken. In het komende schooljaar krijgt 
deze organisatorische verandering een vervolg , nu voor de groepen 5 t/m 8. Ook hierover kunt in 
hoofdstuk 3 van deze gids meer informatie vinden.

De inhoud van de schoolgids is besproken met de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. 
De MR heeft aangegeven akkoord te zijn met de inhoud van de gids.

Afrondend hoop ik weer op een goede samenwerking met u als ouders en mooie resultaten voor 
onze leerlingen.

Mede namens het team van de Meester Spigtschool,

Jack Koomen 
Directeur. 
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Schoolgeschiedenis
Tot 1930 gingen de meeste katholieke 
kinderen uit Hoogkarspel naar de rooms-
katholieke school te Westwoud. In dat jaar 
stichtte het juist opgerichte rooms-katholie-
ke schoolbestuur aan de Kranenburglaan een 
4-klassige meisjesschool en een 4-klassige 
jongensschool. Deze gebouwen zijn gesloopt 
in 1995.

Hoofdonderwijzer aan de jongens- of St. 
Laurentiusschool werd de heer J. Spigt. Van-
wege zijn vele verdiensten voor de dorpsge-
meenschap werd na zijn overlijden de naam 
van de jongensschool veranderd in Mr. J. 
Spigtschool.

In 1974 kregen wij een nieuw 6-klassig gebouw 
op de huidige plaats aan de Duijvenbrug en bij 
die gelegenheid werd de naam veranderd in 
Meester Spigtschool.

In de afgelopen jaren zijn diverse verbouwingen 
en verbeteringen aan het schoolgebouw gerea-
liseerd. De laatste klus was het vergroten van 
de gymzaal voor onze kleuters. Nu beschikken 

we over een ruim en modern gebouw waarmee 
we aan alle kwaliteitseisen kunnen voldoen.

Het terrein rondom het gebouw bestaat groten-
deels uit speelruimte voor de leerlingen. Er zijn 
aparte speelplaatsen voor de groepen 1/2, 3/4 
en 5 t/m 8. Ter wille van de veiligheid en om 
vandalisme en inbraak te voorkomen staat er 
aan de straatkant een hek.

Bestuurlijke organisatie
Sinds 1 januari 2013 is de Meester Spigtschool 
één van de 9 scholen die vallen onder de Stich-
ting Katholiek Onderwijs De Streek. 

De dagelijkse leiding van de Stichting is in han-
den van bestuursdirecteur dhr. Ruud van Herp. 
De bestuursdirecteur wordt op het bestuursbu-
reau ondersteund door een medewerker finan-
ciën en een medewerker personele zaken.

De bestuursdirecteur is verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van het onderwijs. De Raad van 
Beheer is eindverantwoordelijk en wordt door 
middel van managementrapportages geïnfor-
meerd. 

Onze school 1
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Het directieberaad wordt gevormd door de di-
recteuren van de 9 scholen. De bestuursdirec-
teur is voorzitter. Het directieberaad komt in 
principe eenmaal per maand bijeen en adviseert 
de bestuursdirecteur in het kader van voorlich-
ting en uitvoering van school overstijgende as-
pecten. Het beraad fungeert tevens als platform, 
waarop directies ervaringen kunnen uitwisselen 
die betrekking hebben op de uitwerking van be-
leid en de onderlinge afstemming daarvan.

De organisatie van de school
De directeur van de school heeft zijn directie-
taken verdeeld over twee scholen, de Meester 
Spigtschool en basisschool Pancratius in Ooster-
blokker. Naast de taakverdeling tussen directeur 
en managementondersteuner voeren ook de 
intern begeleiders een aantal directietaken uit, 
waardoor de continuïteit gewaarborgd is. Elke 
dag is er iemand ambulant ( zonder lesgevende 
taken) aanwezig om eventuele vragen van ou-
ders te kunnen beantwoorden of op andere voor-
komende situaties direct te kunnen reageren.

We verdelen de leerlingen over 3 bouwen:
• bouw 1/2 (A-B-C)
• bouw 3, 4 en 5,
• bouw 6, 7 en 8.
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De Meester Spigtschool wil een school zijn 
waarbinnen kinderen zich in een veilige omge-
ving zo kunnen ontwikkelen, dat ze zich later zo 
zelfstandig mogelijk in de samenleving kunnen 
bewegen en verantwoordelijkheid kunnen dra-
gen (autonomie). Dat betekent dat we het on-
derwijs zodanig vorm geven, dat er in een sfeer 
van vertrouwen, wederzijds respect en waarde-
ring voor elkaar, wordt samengewerkt (relatie).

We begeleiden de kinderen daarbij in hun ont-
wikkeling en proberen het ontwikkelingsniveau 
te bereiken dat past bij de mogelijkheden van 
elk individueel kind. Werken aan het vertrou-
wen in de eigen mogelijkheden en ontwikkeling 
van een positief zelfbeeld (competentie) zijn 
daarom belangrijke aandachtspunten voor elke 

leerkracht.

Samengevat hebben we onze op-
dracht (missie) beschreven zoals 

hiernaast op het schoolbord.

Het pedagogisch klimaat
Veiligheid en welbevinden ken-
merken een goed pedagogisch 

klimaat. We omschrijven het pedagogisch kli-
maat op de volgende wijze.
• Elke leerkracht heeft vertrouwen in de mo-

gelijkheden van het kind;
• Kinderen kunnen op hun leerkracht vertrou-

wen wanneer zij hulp nodig hebben;
• Kinderen mogen fouten maken; fouten ma-

ken hoort bij een leerproces;
• Een stimulerende houding van leerkrachten;
• Een klimaat waarin samenwerking wordt 

aangemoedigd;
• Een gebouw waarin we zorgvuldig met el-

kaar en de spullen omgaan.

Veiligheid en welbevinden van kinderen en 
personeel vragen elke dag weer om aandacht. 
Vanuit een positieve houding gaan we met el-
kaar om. Maar omgaan met elkaar is ook men-
senwerk. Kinderen hebben ook wel eens ruzie of 
worden gepest. Dat is niet altijd te voorkomen. 
Belangrijk is dan de vraag hoe de school daar 
mee omgaat. De leerkrachten hebben daarvoor 
specifieke scholing gehad en volgen bij ernsti-
ger pestgedrag de stappen van het pestprotocol. 
Voor ouders is het pestprotocol ook inzichtelijk; 
het stappenplan is te vinden op de website van 

Waar staat onze 
school voor? 2



6

de school: www.meesterspigtschool.nl.
Behalve met het pestprotocol werken we ook 
met een Time Out protocol. Een time out geven 
is een maatregel die leerkrachten hanteren wan-
neer het met een leerling “even” niet gaat in de 
groep. Even op een aparte plek in de groep of op 
een vast plek in een andere groep om tot rust 
te komen. Er is dan gelegenheid na te denken 
over wat er is gebeurd met de bedoeling weer 
snel op een gepaste manier in de groep aan het 
werk te kunnen. We willen hiermee bereiken dat 
kinderen zich in hun groep houden aan de sa-
men gemaakte afspraken om verstoring van het 
leerproces in de groep te voorkomen en kinde-
ren zelf te leren het eigen gedrag goed te sturen.

Onze doelstellingen
Als hoofddoel streeft het team naar hoogwaar-
dig kwalitatief onderwijs. We laten ons daarbij 
leiden door de ‘kerndoelen voor het primair 
onderwijs.’ We richten de omgeving zodanig 
in dat er voldoende middelen zijn (moderne 
methoden/ondersteunende lesmaterialen/aan-
vullende computerprogramma’s) en ruimte is 
(in het lesrooster/individuele begeleiding) voor 
leerlingen om de gestelde doelen te bereiken. 
We verwachten veel van kinderen, maar hou-
den tegelijkertijd rekening met de eigenheid 
van elk kind en met de verschillende fasen van 
ontwikkeling. Doel blijft het toerusten van elk 
individueel kind, waardoor het in staat is zich-
zelf verder te ontwikkelen.

Levensbeschouwelijke identiteit
De Meester Spigtschool is een katholieke 

school. Vanuit een 
positieve en betrok-
ken houding naar de 
gelovige dimensie van 
het leven, proberen wij 
op school invulling te ge-
ven aan het begrip levens-
beschouwelijke identiteit. Re-
kening houdend met de verschillen 
tussen kinderen begeleiden we de leerlingen 
bij vragen van “levensbeschouwelijke” aard. We 
staan open voor de diversiteit aan visies vanuit 
de grote godsdienstige en levensbeschouwe-
lijke stromingen en laten de kinderen kennis 
maken met die verschillende visies.

Om dat te kunnen bereiken hebben we voor de 
groepen 1 t/m 8 leerlijnen uitgewerkt die in de 
vorm van thema’s worden aangeboden. De stof 
voor de thema’s halen we uit onze methode. 
Maar ook Bijbelverhalen, ervaringen van kinderen 
en andere verhalen kunnen daaraan bijdragen.

Vieringen maken deel uit van de katholieke 
tradities en zijn ook terug te vinden in het pro-
gramma van de school (Pasen en Kerst).

Bewaking en bevordering van kwaliteit
Het streven naar hoogwaardig kwalitatief 
onderwijs is alleen mogelijk wanneer er een 
systeem aanwezig is waarbinnen die kwaliteit 
wordt bewaakt. Op de Meester Spigtschool stre-
ven we naar kwaliteitsverbetering op drie ver-
schillende niveaus: het niveau van de leerling, 
de groep en de school.
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De intern begeleiders hebben in de afgelopen 
jaren een zorgstructuur opgebouwd, waardoor 
het volgen van de ontwikkeling van individuele 
kinderen goed mogelijk is.

In elke groep worden de kinderen op vaste 
momenten getoetst op verschillende ontwik-
kelingsgebieden. Na het verwerken van de 
gegevens door de intern begeleider worden 
groepsbesprekingen met de leerkrachten geor-
ganiseerd waarin de ontwikkeling van het indi-
viduele kind en de groep centraal staat. Indien 
nodig worden er voor of met de leerlingen zelf 
individuele handelingsplannen opgesteld of 
wordt het groepsplan gewijzigd.

Na elke toetsperiode worden de gegevens ook 
op schoolniveau door het ondersteuningsteam 
besproken. In het ondersteuningsteam zitten 
de beide intern begeleiders en de directeur. 
Door het maken van trendanalyses kunnen alle 
toetsgegevens ook met vorige toetsperiodes 

worden vergeleken. Vervolgens kan worden 
vastgesteld of de behaalde opbrengsten over-
eenkomen met de gestelde doelen. Wanneer 
geconstateerd wordt dat de resultaten lager 
zijn, vraagt dat om een nadere analyse. Het 
ondersteuningsteam bepaalt vervolgens welke 
vervolgstappen er nodig zijn.

We maken gebruik van het leerling administra-
tiesysteem Parnassys. Met dat systeem zijn we 
goed in staat ontwikkelingen vast te leggen. 

De aandachtsgebieden in ons kwaliteitssys-
teem komen overeen met de aandachtsgebie-
den die de inspectie hanteert bij het beoordelen 
van scholen. Door dezelfde criteria te hanteren 
kunnen we als school ons handelen objectief 
beoordelen en gebruiken voor verdere verbete-
ring en doorontwikkeling van de school.

Een uitgebreide beschrijving van de zorgstructuur 
van de Meester Spigtschool is op school in te zien.

7
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De afgelopen twee schooljaren hebben we kun-
nen werken met 9 groepen. Ook in schooljaar 
2018-2019 zal dat zo zijn. Na een aantal jaren 
met een dalend leerlingaantal kunnen we vast-
stellen dat we toch nu voldoende leerlingen 
hebben om met 9 groepen te kunnen werken. 
In de drie kleutergroepen werken de kinderen 
van groep 1 en 2 samen. De groepen 3 t/m 8 
zijn in jaargroepen ingedeeld

Uitgangspunten voor het onderwijsprogramma 
zijn de ‘kerndoelen voor het primair onderwijs’ 
zoals die door de overheid zijn vastgesteld. 
Daarnaast is het onderwijs ook gericht op een 
brede ontwikkeling van kinderen (zie Missie op 
pagina 3). Naast de echte kennisvakken werken 
we ook aan het ontwikkelen van een goede 
werkhouding, zelfvertrouwen en zelfstandig-
heid, het leren werken volgens plan, 
het ontwikkelen van tech-
niek en creativiteit, 
omgaan en samen-
werken met ande-
ren en het leren 
omgaan met de 
computer.

Werkwijzen en methoden in de onder-
bouw
In onze kleutergroepen wordt gewerkt volgens 
de uitgangspunten van het Ontwikkelingsge-
richt Onderwijs (OGO).

In groep 3 werken we met de methode Veilig 
Leren Lezen. De methode biedt naast structuur 
in de opbouw ook ruimte om thematisch te blij-
ven werken en sluit het beste aan bij de werk-
wijze van het ontwikkelingsgericht onderwijs. 

Het onderwijs 
op de Meester 

Spigtschool 3
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Welke methoden gebruiken  
we voor de groepen 3 t/m 8 ?
Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen
Taal:  Taal in Beeld
Spelling:  Spelling in beeld
Begrijpend lezen:  Goed Gelezen
Rekenen:  Pluspunt
Engels :  I pockets (groep 1 t/m 4)
 Our discovery Island (5 t/m 8)
Verkeer:  Wijzer door het verkeer;
 Klaar Over; materiaal 3VO
Gymnastiek:  Basislessen bewegings- 
 onderwijs
Wereldoriëntatie: Leskracht
Muziek:  Moet je doen
Tekenen:  Moet je doen
Handvaardigheid  Moet je doen
Drama: Moet je doen
Catechese:  Hemel en Aarde

Wereldoriëntatie en de methode 
Leskracht
In het voorwoord van deze gids werd al aange-
geven dat we vanaf september gaan werken 
met de methode Leskracht. De methode Les-
kracht sluit volledig aan bij de kerndoelen die 
aan het onderwijs worden gesteld en combi-
neert de doelen met een werkwijze volgens de 
nieuwste inzichten over succesvol leren.

Het onderwijs verandert en inzichten verande-
ren. Op onze scholen leiden we kinderen op voor 
banen die we nu nog niet hebben of waarvan 
we nu nog geen weet hebben. Kinderen hebben 
later andere vaardigheden nodig om te kunnen 

omgaan met vraagstukken die dan spelen. De 
constante veranderingen in onze samenleving 
stellen scholen daarom voor uitdagingen. We 
worden uitgedaagd om na te denken over vorm-
geving van het onderwijs dat meer aansluit bij 
het ontwikkelen van vaardigheden die kinderen 
later nodig hebben. Met de methode Leskracht 
hebben we een sterke methode die kinderen een 
aantal andere vaardigheden helpt ontwikkelen. 
Vaardigheden als het leren stellen van onder-
zoeksvragen, creatief leren denken, omgaan met 
digitale kennisbanken, coöperatief leren en leren 
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samenwerken en ondernemend & ontwerpend 
leren, zijn onderdelen van de projecten waarmee 
de leerlingen aan de slag gaan. Bij de start en 
invoering van de methode worden we als school 
begeleid door de ontwerpers van de methode. 
Het invoeren ervan en het ermee leren werken is 
voor het volgende schooljaar een belangrijk doel.

Engels
Vanaf maart 2018 mag de Meester Spigtschool 
zich officieel een VVTO-school ( Vroeg Vreemde 
Talen Onderwijs) noemen. Na een tweetal uit-
gebreide visitaties is gebleken dat het Engels 
wat op school in de groepen 1 t/m 8 wordt ge-
geven van een hoog niveau is. Hoog genoeg om 
officieel een VVTO-school te worden genoemd. 
De Meester Spigtschool is daarmee de eerste 
school in de gehele kop van Noord-Holland.

Door het aanbieden van Engels vanaf groep 1 
profiteren onze leerlingen van het bewezen feit 
dat kinderen tot aan de leeftijd van 7 jaar heel 
gemakkelijk een tweede taal leren. Hierdoor be-
reiden we de kinderen nog beter voor op hun 
overstap naar het Voortgezet Onderwijs. 

Het team heeft hierin de afgelopen jaren scholding 
gehad. Alle teamleden hebben zich gekwalificeerd 
om verantwoord Engels te kunnen geven. Afgelo-
pen winter is een groot deel van het team tijdens 
de voorjaarsvakantie op studiereis naar Canterbury 
geweest voor een bijscholing van een hele week.

Techniek en wetenschap
Techniek en wetenschap zijn vanaf 2020 ver-

plichte onderdelen in het rooster van basis-
scholen. We hebben in de afgelopen jaren al 
veel aan techniek gedaan, maar in de nieuwe 
Methode Leskracht zijn Techniek en Weten-
schap een vast onderdeel. 

Ondertussen hebben we veel materiaal in 
school waarmee we kunnen werken. Kinderen 
genieten van technieklessen, waarbij het gaat 
om zelf ontdekken en ervaren en om het denken 
en het doen. Diezelfde onderdelen komen ook 
terug in het werken met de methode Leskracht.

Veranderingen in de schoolorganisatie
In de afgelopen schooljaren heeft het team van 
de school regelmatig gesproken over het onder-
wijs van de toekomst. Welke veranderingen ko-
men er op ons af en vooral ook hoe gaat het ons 
als team lukken om voor elk kind een zo passend 
mogelijk onderwijsaanbod te verzorgen. Met el-
kaar zijn we van mening dat de huidige orga-
nisatievorm daar op termijn niet passend voor 
is. We hebben ons daarom verdiept in o.a. het 
Slim Fit onderwijs en hebben een aantal scholen 
die met dat concept werken bezocht. Over niet 
alles waren we enthousiast, maar de bezoeken 
hebben er wel toe geleid dat we stap voor stap 
zijn begonnen om in units te gaan werken. Af-
gelopen schooljaar hebben de groepen 7 en 8 
zo gewerkt. In het komende schooljaar breiden 
we dat uit naar de groepen 5, 6 ,7 en 8. We ont-
wikkelen dat proces stap voor stap. Het is nu al 
merkbaar, dat de resultaten van met name de 
middengroepen verbeteren, het eigenaarschap 
van leerlingen et betrekking tot hun eigen ont-
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wikkeling toeneemt, maar we vooral ook meer 
in staat zijn om inderdaad steeds meer passend 
onderwijs aan elke leerling aan te bieden.

Het ontwikkelproces is nog lang niet af; we 
gaan er daarom volgend jaar mee verder. 

Algemene en speciale leerlingenzorg
Interne begeleiding
Leerkrachten en leerlingen worden binnen de 
school structureel ondersteund. Elke school, en 
zo ook de Meester Spigtschool, kent een intern 
begeleider (de zogenoemde ib’er). Op onze school 
zijn de taken van de interne begeleiding verdeeld 
tussen mw. Christa Kersten en mw. Bianca Lely. 
De intern begeleider heeft een ondersteunende 
rol naast de leerkracht bij het maken van de 
groepsplannen en de individuele handelings-
plannen voor leerlingen die een extra steuntje 
in de rug nodig hebben. Zo’n plan heeft altijd 
een helder doel en wordt voorzien van concreet 
omschreven handelingen die nodig zijn om het 
doel te bereiken. Wanneer leerlingen voor een 
handelingsplan in aanmerking komen, worden de 
ouders daarover altijd schriftelijk geïnformeerd.

Maar het verzorgen van goed onderwijs begint 
bij  de leerkracht. De leerkracht is de belangrijk-
ste persoon voor het kind in het onderwijs. Hij/zij 
heeft dagelijks contact met zijn/haar leerlingen 
en krijgt zo een scherp beeld van wat elk kind 
nodig heeft. Met de ondersteunende rol van de 
intern begeleider en een goed leerlingvolgsys-
teem waarin de vorderingen en bijzonderheden 
van kinderen goed worden bijgehouden, wordt 

het onderwijsaanbod afgestemd op de leerlin-
gen in zijn of haar groep.

De resultaten van de toetsen worden verwerkt 
in het Leerling Volg Systeem (LVS). De relevante 
toets- en onderzoeksgegevens worden bewaard 
in een leerlingendossier. Het dossier kan door de 
ouders/verzorgers op school worden ingezien.
Naast de ontwikkeling van de individuele leerling 
kunnen er ook conclusies getrokken worden over 
de ontwikkeling van de groep. Zowel voor de indi-
viduele leerling als ook voor de groep kan er be-
sloten worden tot bijstelling van het programma.

Ondersteuningsteam
Als een kind zich ondanks extra aandacht toch 
niet goed ontwikkelt, kan het worden inge-
bracht in het ondersteuningsteam (o.t.) van de 
school. Hierin hebben de directeur, de intern be-
geleider en de leerkracht een plaats. Van buiten 
de school nemen minimaal 6x per jaar een am-
bulant begeleider vanuit het speciaal basison-
derwijs en een orthopedagoog vanuit de onder-
wijsbegeleidingsdienst en een maatschappelijk 
werkster deel aan deze besprekingen. Maar ook 
onze eigen creatief therapeut schuift regelma-
tig aan. Met de deskundigen wordt gekeken 
naar wat een kind nodig heeft om zich zo opti-
maal mogelijk verder te ontwikkelen. De ouders 
worden voor deze besprekingen uitgenodigd en 
zijn ook meestal aanwezig. Het ondersteunings-
team komt 6x per jaar bijeen op school.

Extra ondersteuning
Extra ondersteuning kan noodzakelijk zijn. Ook 
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de Meester Spigtschool kan een beroep doen op 
een basispakket aan expertise bij het Centrum 
voor passend onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld in 
de vorm van kortdurende begeleiding voor de 
leerkracht, leerling en/of ouders, kortdurende 
cursussen en teambegeleiding. Het Centrum 
voor passend onderwijs is een bundeling van 
bovenschoolse zorg vanuit het speciaal basis-
onderwijs. De expertise is vraaggericht, van 
hoge kwaliteit, nabij en betaalbaar. Het aanbod 
kan zich voortdurend aanpassen aan een veran-
derende vraag en sluit steeds aan op de groei-
ende deskundigheid in en rond de eigen school. 
Met behulp van deze ambulante begeleiding 
kan uw kind net dát zetje krijgen om weer door 
te groeien.

Ondersteuningsprofiel Meester 
Spigtschool
Met de invoering van de Wet op het passend 

onderwijs brak een nieuwe fase aan voor het 
onderwijs in ons land. Kinderen krijgen zoveel 
mogelijk thuisnabij onderwijs; er zullen minder 
kinderen naar het speciaal onderwijs worden 
doorverwezen. Basisscholen vangen meer kin-
deren op en specialiseren en ontwikkelen zich-
zelf nog steeds, met als doel meer kinderen te 
kunnen begeleiden die eerder mogelijk naar het 
speciaal onderwijs zouden zijn doorverwezen. 
Sterk is de school in zijn pedagogische opzicht; 
er is rust in de school en er is ingezet op de pre-
ventie van gedragsproblemen. De school biedt 
een veilige en rustige omgeving. Daarnaast 
heeft de school zich gespecialiseerd in de bege-
leiding van kinderen die een ontwikkelingsvoor-
sprong hebben en kinderen die een probleem 
hebben op het gebied van gedrag. De begelei-
ding van leerkrachten is in goede handen van de 
intern begeleiders die als gespecialiseerd coach 
de collega-leerkrachten kunnen ondersteunen.

13
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Samenwerkingsverband De Westfriese 
Knoop
De Meester Spigtschool maakt deel uit van het 
Samenwerkingsverband de Westfriese Knoop. 
Met nog 90 basisscholen en 3 scholen voor spe-
ciaal basisonderwijs vormen wij gezamenlijk 
het nieuwe samenwerkingsverband. Hieronder 
treft u de informatie van de Westfriese Knoop 
aan zoals die in alle schoolgidsen van de 90 ba-
sisscholen wordt beschreven.

SWV De Westfriese Knoop – passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onder-
wijs ingegaan. Het doel van deze wetswijziging 
is om ieder kind onderwijs te bieden dat hem 
of haar zo goed mogelijk helpt ontwikkelen en 
zo thuisnabij mogelijk is. Om dit mogelijk te 
maken zijn scholen intensiever met elkaar gaan 
samenwerken. Onder passend onderwijs wordt 
verstaan dat elk kind het onderwijs krijgt, dat 
bij hem of haar past. Dat hoeft echter niet bin-
nen het reguliere onderwijs te zijn. Soms kan 

een plaats op het Speiaal Basis Onderwijs of 
Speciaal Onderwijs geschikter zijn om passend 
onderwijs te krijgen. 

Alle scholen voor primair onderwijs in de re-
gio West-Friesland, inclusief de scholen voor 
speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, 
zijn verenigd in samenwerkingsverband De 
Westfriese Knoop. Dit samenwerkingsverband 
ondersteunt de scholen bij het organiseren en 
aanbieden van passend en thuisnabij onderwijs. 

Zorgplicht
Vanaf de wetswijziging in augustus 2014 hebben 
alle scholen zorgplicht. Zorgplicht betekent dat 
de school waar een kind wordt aangemeld de 
best passende onderwijsplek voor dit kind moet 
vinden als zij e hulp die het kind nodig heeft 
niet zlef kan bieden. Dit gaat in overleg met de 
ouders. De school houdt rekening met de onder-
wijsbehoeftes en mogelijkheden van het kind, 
maar ook met de bredere situatie rondom het 
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kind en het gezin. Zo hoeven ouders van kinde-
ren met een ondersteuningsbehoefte deze moei-
lijke beslissing niet alleen te maken. U vindt de 
aanmeldingsprocedure en het stroomschema 
op de website van De Westfriese Knoop (www.
dewestfrieseknoop.nl).

Knooppunten
Om zo veel mogelijk leerlingen thuisnabij on-
derwijs te kunnen bieden werken de scholen 
die bij elkaar in de omgeving staan met elkaar 
samen in een zogeheten knooppunt. De scho-
len delen expertise met elkaar en zetten waar 
mogelijk gezamenlijke professionalisering op. 
Zij kunnen voor leerlingen met dezelfde on-
dersteuningsvraag samen de ondersteuning 
organiseren. Het kan ook voorkomen dat een 
ondersteuningsvraag de mogelijkheden van 
de huidige school overtreft, maar dat de on-
dersteuning wel gegeven kan worden op een 
andere school in de buurt.

De ouder als partner
De ouders van een leerling zijn gelijkwaardige 
partners bij het maken van keuzes in het on-
derwijsaanbod en de ondersteuning. Zij worden 
dan ook bij elke stap in het proces betrokken. Dit 
geldt niet alleen voor de schoolkeuze, maar ook 

voor de inhoud van de ondersteuning. De 
ouders zijn immers ervaringsdeskun-

dige. Zij zijn daarom vaste partner 
in het ondersteuningsteam. Door 
al vroeg met de ouders samen te 
werken ontstaat een compleet 

beeld van de mogelijkheden en 

b e h o e f -
tes van 
de leerling. 
In het belang 
van hun kind zijn 
de ouders verplicht om 
alle relevante informatie te delen. Dit kan bij-
voorbeeld gaan om informatie van gedrags- of 
medisch specialisten. 

Trajectbegeleiders
In het samenwerkingsverband is een ondersteu-
ningsstructuur afgesproken. De stappen van de 
ondersteuningsstructuur kunt u lezen in het on-
dersteuningsplan. Dit is te vinden op de website 
van De Westfriese Knoop. Wanneer de school te 
maken krijgt met een ondersteuningsvraag van 
een leerling die meer vraagt dan de basison-
dersteuning, zal de school een trajectbegeleider 
inschakelen. De trajectbegeleiders zijn in dienst 
van het samenwerkingsverband. Zij helpen 
school en ouders bij het onderzoeken van de 
mogelijkheden voor passende ondersteuning. De 
trajectbegeleider coördineert ook een eventuele 
plaatsing naar het speciaal (basis)onderwijs.

Vragen en informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over 
passend onderwijs voor uw kind? Op de web-
site van samenwerkingsverband De Westfriese 
Knoop vindt u informatie, links en het volledige 
ondersteuningsplan: www.dewestfrieseknoop.
nl. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband 
een speciaal informatiepunt voor ouders. Van 
maandag t/m woensdag is dit informatiepunt 
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telefonisch te bereiken. U kunt hier terecht met 
uw vragen over passend onderwijs.

Nieuwsbrief De Westfriese Knoop
Het samenwerkingsverband brengt twee keer 
per schooljaar - of vaker indien wenselijk – een 
digitale nieuwsbrief voor ouders uit. In deze 
nieuwsbrief wordt informatie gegeven over al-
lerlei onderwerpen en activiteiten op het gebied 
van passend onderwijs. 

U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief 
via onze website www.dewestfrieseknoop.nl. 
Scroll naar beneden op de homepage en kies 
voor “oudernieuwsbrief De Westfriese Knoop”.

Inzet van onderwijsassistenten
Het afgelopen schooljaar hebben we naast de 
groepsleerkrachten ook tijdelijk twee onderwijs-
assistenten kunnen aanstellen. De Wet op het 
passend onderwijs heeft het mogelijk gemaakt 
dat, wanneer er leerlingen op school zijn die extra 
zorg en begeleiding nodig hebben, we daarvoor 
iemand kunnen aanstellen. De middelen daartoe 
ontvangen we via het Samenwerkingsverband.

Verwijsindex
Uit het nieuws weten we welke problemen het 
kan opleveren als professionals niet van elkaars 
zorgen over jeugdigen op de hoogte zijn. In 
sommige gevallen heeft dat geleid tot ernstige 
uitkomsten. In het belang van uw kinderen en 
onze leerlingen willen we dat zien te voorko-
men. Daarvoor is een landelijk instrument (de 
verwijsindex) beschikbaar waar wij als school 

gebruik van maken. Wanneer wij ons zorgen 
maken over een kind en vermoeden dat meer-
dere partijen bij de zorg betrokken zijn is het 
voor de verdere voortgang van belang om el-
kaar daarvan op de hoogte te stellen. Dat doen 
wij als school niet zomaar; we besluiten tot een 
melding in de verwijsindex als wij dat voor de 
verdere ondersteuning van uw kind en nabe-
spreking in het ondersteuningsteam van de 
school noodzakelijk achten. U als ouder 
wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld. 
Op deze manier kunnen wij met een 
gezamenlijke en afgestemde aanpak de 
beste ondersteuning voor uw kind regelen.

Extra hulp voor hoger begaafden 
en/of kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong
Zoals er leerlingen zijn voor wie het tempo van 
de groep te hoog is, zo zijn er ook leerlingen die 
in dezelfde tijd meer leerstof aankunnen en sneller 
werken. Ook voor die leerlingen is er onderwijsaan-
bod. Vanaf groep 1 volgen we de leerlingen met de 
vraag of er ook kinderen zijn die meer aankunnen.

Wanneer we vervolgens signaleren dat een kind 
echt meer onderwijsaanbod aan kan, werken 
we een plan uit voor het betreffende kind. We 
gebruiken daarvoor een digitaal handelingspro-
tocol waarmee we precies kunnen aangeven 
wat een kind al kan en nodig heeft. Dat digi-
tale protocol wordt door ouders, de leerling 
zelf (vanaf groep 5) en de leerkracht ingevuld 
(internet), waarbij de intern begeleider een co-
ordinerende rol heeft. Na de verwerking van alle 

16
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gegevens kunnen we vervolgens het juiste, 
bij het kind passende onderwijsaanbod ver-
zorgen. In het zorgplan van de school is een 

apart hoofdstuk te vinden met betrekking 
tot het signaleren en begeleiden van kinde-

ren die een ontwikkelingsvoorsprong hebben.

Dyslexieprotocol
Het goed kunnen lezen en schrijven is een 
basisvoorwaarde voor ontwikkeling. Voor alle 
kinderen geldt dat, hoe eerder leesproblemen 
gesignaleerd worden, hoe gerichter de begelei-
ding kan zijn en hoe beter de resultaten worden. 
Daarom worden al in de groepen 1/2 bij leerlin-
gen waar twijfel over bestaat, testen volgens dit 
protocol afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 wor-
den alle kinderen volgens dit protocol gevolgd.

We signaleren vroegtijdig en de resultaten wor-
den beoordeeld door onze leesspecialist (één 
van onze intern begeleiders). Op haar advies 
starten we zo vroeg mogelijk extra begelei-
ding. Wanneer er dan nog hardnekkige lees-
problemen blijven is het in de meeste gevallen 
mogelijk om, via het vergoedingstraject van 
de gemeente, externe, intensieve begeleiding 
te krijgen. De interne begeleider kan daar in 
voorkomende gevallen over adviseren en zorg 
dragen voor het aanleveren van gegevens.

Hulpmiddelen dyslexie:
Op de Meester Spigtschool hebben we verschil-
lende hulpmiddelen beschikbaar. Kinderen met 
dyslexie kunnen op school gebruik maken van 
het softwareprogramma Kurzweil. Het pro-

gramma maakt het mogelijk dat teksten uit het 
taal-, lees- of rekenboek kunnen worden voorge-
lezen en kinderen gelijktijdig kunnen meelezen. 
Zowel het team als de leerlingen die met het 
programma werken, zijn er zeer tevreden over.

Wanneer ouders extra onderzoek wensen
Wanneer ouders extra zorg voor hun kind wil-
len op grond van eigen onderzoek, dan moet dit 
buiten school en buiten schooltijd gebeuren. Bij 
het inschakelen van externe bureaus is afstem-
ming met de op school verleende zorg wense-
lijk. De school is alleen verantwoordelijk voor de 
zorg die op school verleend wordt en kan niet 
worden verplicht tot extra uitgaven, extra tijds-
investering of inzet van deskundigheid buiten 
het normale zorgaanbod om.

Overgang van groep 2 naar groep 3
Vanaf hun start op school worden de kleuters 
in hun ontwikkeling gevolgd. De ontwikkeling 
van onze kleuters wordt door de leerkrachten 
beschreven en vastgelegd in ons administratie-
systeem. Aan het einde van het tweede leerjaar 
wordt op basis van de verzamelde gegevens 
door de groepsleerkrachten en intern begelei-
der een besluit genomen over het advies naar 
de ouders over het wel of niet doorgaan naar 
groep 3. Om te komen tot een besluit volgen we 
op school een vastgesteld protocol. Wanneer 
leerkrachten twijfelen of een leerling door kan 
naar groep 3 heeft u dat bijna altijd al gehoord 
tijdens eerdere gesprekken op school. Uiteraard 
hopen we dat ouders en school bij twijfel op 
één lijn zitten of komen wanneer het om het 
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nemen van een besluit gaat. Zijn school en ou-
ders het toch niet eens met elkaar dan neemt 
uiteindelijk school een definitief besluit.

Zittenblijven en verwijzen
Soms zijn de specifieke hulpvragen van de kin-
deren groter dan de mogelijkheden die we als 
school kunnen bieden. Altijd in samenspraak 
met ouders kan besloten worden om een leer-
ling nog een jaar extra in een groep te laten. 
Zoals gezegd, ouders en school trekken hierin 
samen op. Op school kan echter het besluit ge-
nomen worden tegen de wens van ouders in om 
een leerling nog een jaar te laten zitten of juist 
wel naar de volgende groep te laten overstap-
pen. Gelukkig komt dat bijna nooit voor.

De overstap naar het Voortgezet 
Onderwijs
Aan het einde van de basisschool adviseren we 
de ouders bij het maken van een keuze voor 
Voortgezet Onderwijs. De verzamelde schoolge-
gevens en de resultaten van onderzoek door de 
Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) vormen de 
basis voor het advies.

Aan het begin van het schooljaar maken de leer-
lingen van groep 8 de NIO-toets (Nederlandse In-
telligentietest voor Onderwijsniveau). Deze toets 
wordt afgenomen door de OBD en toetst de leer-
lingen op kennis, intelligentie en motivatie. Behal-
ve de NIO maken de kinderen op school ook NPV-J, 
wat staat voor Nederlandse Persoonlijkheids Vra-
genlijst Junior. Samen met de ouders vullen de 
leerlingen nog een algemene vragenlijst in.

In schooljaar 2018-2019 hand-
haven we de procedure voor de 
keuze van Voortgezet Onderwijs 
van het vorige schooljaar. Vanuit 
het Samenwerkingsverband zijn kleine 
wijzigingen aangebracht met betrekking 
tot een aantal afspraken. Voor de leerlingen en 
de school houden we dezelfde procedure aan. 
De verzamelde toets- en schoolgegevens en de 
observaties en indrukken van leerkrachten zijn 
vervolgens uitgangspunt voor het formuleren 
van een advies voor het Voortgezet Onderwijs.

Gestreefd wordt naar afronding van het voor-
lopig advies voor eind december. Vanaf januari 
kunnen ouders en kinderen dan door middel van 
voorlichting over het Voortgezet Onderwijs op 
school (algemene ouderavond) en het bezoeken 
van open dagen hun keus bepalen. In februari, 
na het afronden van de toetsperiode, ontvangen 
ouders en uiteraard ook de leerling zelf het de-
finitieve advies. Vanaf schooljaar 2016 is elke 
basisschool namelijk verplicht nog een eindtoets 
af te nemen. We gebruiken daarvoor de toets van 
Route 8. De toets sluit aan op de wijze waarop 
we als school het advies formuleren voor de 
leerlingen van groep 8 en hun ouders. Het advies 
van de school kan door het resultaat van de eind-
toets alleen nog naar boven worden bijgesteld, 
wanneer de behaalde score hoger is. Als dat zo 
is, gaan we als school in gesprek met de ouders. 
Een conclusie kan daarna zijn dat het oorspron-
kelijke advies blijft staan of mogelijk toch wordt 
verhoogd. De afnameperiode van de eindtoets 
ligt tussen 15 april en 15 mei van elk schooljaar.
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Opbrengsten
Zoals gebruikelijk hebben we ook dit schooljaar 
de toetsresultaten van alle leerlingen verza-
meld om onszelf de vraag te stellen of de leer-
lingen naar verwachting hebben gepresteerd, 
maar ook om te kijken of we als school de juiste 
keuzes maken.

Over de resultaten van zowel de toetsperiode 
in januari als juni zijn we tevreden. Over het al-
gemeen hebben we onze zogenaamde ambitie-

doelen kunnen behalen. Ook de eindtoets van 
groep 8 was voldoende. Na een onvoldoende 
vorig jaar is dat nu een mooi resultaat. We heb-
ben dat kunnen bereiken na een goede analyse 
en het aanpassen van werkwijzen in de boven-
bouw groepen. Die bijstelling heeft zeker geleid 
tot het behalen van hogere resultaten. Al met al 
zijn we als team dus zeer tevreden en zien het 
volgende schooljaar met vertrouwen tegemoet. 
De resultaten van de leerlingen komen via de 
rapporten uiteraard ook naar u toe.

Enige getallen en resultaten

Aantal leerlingen 
• Op de teldatum (1 oktober)
• Einde schooljaar

Zorgleerlingen
• Speciale leerlingenbegeleiding
• Ambulante begeleiding
• Extern besproken

Besluitvorming einde schooljaar
• Naar het speciaal onderwijs
• Terug vanuit het sp. onderwijs
• Kleuterverlenging
• Blijven zitten
• Een groep overgeslagen

Naar het voorgezet onderwijs
 VMBO-basis/praktijk onderwijs
 VMBO-K
 VMBO-T
 HAVO
 HAVO/VWO
 VWO

226
248

1
0
5

1
0
0
1
0

2015-2016

222
243

0
0
8

0
0
0
1
0

2016-2017

229
257

0
1
8

1
0
1
1
2

2017-2018

100% = 31 leerlingen

16%
5

6

6
7

3
4

19%
23%

10%
13%

19%

100% = 30 leerlingen

10%

3

8

7
5

1
6

27%
17%

3%

20%

29%

100% = 27 leerlingen

8%

2

9

6

4

2
4

33%
15%

7%
15%

22%
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Voor een goede begeleiding van kinderen in 
hun ontwikkeling is een goed contact en een 
goede samenwerking tussen school en ouders 
zeer belangrijk. We willen u daarom goed infor-
meren over alle belangrijke dingen die op onze 
school plaatsvinden. Daarnaast is natuurlijk van 
belang dat u goed geïnformeerd wordt over de 
ontwikkeling van uw kind(eren).

Dagelijks contact
Zeker bij de jongste leerlingen is het mogelijk 
bijna dagelijks even contact te hebben met 
de leerkrachten. Door de 5 minuten inlooptijd 
aan het begin van het ochtend- en middagpro-
gramma is het mogelijk kort wat informatie 
door te geven of een vraag te stellen. Wanneer 
u de leerkracht uitgebreider wilt spreken, kan er 
altijd een afspraak worden gemaakt voor een 
gesprek op een ander moment. We willen de 
lessen ‘s morgens en ‘s middags uiteraard op 
tijd laten beginnen.

Start van de lessen
Inmiddels zijn alle leerlingen er aan gewend. 
Om 8:30 uur is het elke dag plotsklaps stil in de 
school. In groep 3 t/m 8 wordt vanaf 8:30 uur een 
kwartier individueel gelezen. Wij vragen u daar-

mee rekening te houden en het gebouw en de 
pleinen ‘s morgens zo rustig mogelijk te verlaten.

Informatieavond/ouderavonden
In elk schooljaar wordt een aantal ouderavonden 
gepland. Meestal in september wordt u uitge-
nodigd voor een nadere kennismaking met de 
groepsleerkracht. Op die avond krijgt u algemene 
informatie over het programma van de groep 
waar uw kind in zit.

De eerste 10-minutenavond is vervolgens begin 
november gepland. Die eerste avond hebben we 
anders opgezet met als doel meer met u in ge-
sprek te komen over uw kind(eren). Punten die 
tijdens dat gesprek aan de orde kunnen komen 
zijn onder andere: hoe is het welbevinden van 
uw kind, hoe zit het met het zelfvertrouwen, wat 
verwacht u van uw kind, welke aandachtspunten 
heeft u voor de leerkracht met betrekking tot de 
begeleiding van uw kind, hoe gaat het met eten, 
slapen, en dergelijke.

Op de andere contactavond(-en) informeert de 
leerkracht u samen met uw zoon of dochter over 
zijn of haar vorderingen. Ook de kinderen komen 
dan dus mee naar de 10-minutengesprekken.

Ouders en 
school 4

21
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Huisbezoek
Soms zal een leerkracht aangeven een keer op 
huisbezoek te willen komen. Het kan ook zijn 
dat u zelf aanleiding heeft de leerkracht voor 
een bezoek uit te nodigen. Neemt u in zo’n ge-
val gerust contact op met de leerkracht om een 
afspraak te maken.

Algemene informatie
Informatie over allerlei schoolzaken komt in-
middels op verschillende manieren naar u toe. 
Ongeveer één keer per maand ontvangt u de 
zogenaamde nieuwsbrief met daarin overwe-
gend algemene informatie over de school en de 
kalender van de komende periode. Daarnaast 
ontvangt u korte berichten vanuit de school en/
of van de groepsleerkrachten via ons Ouder-
portaal. Korte berichtjes van de school naar u, 
maar ook omgekeerd van ouders naar school is 
mogelijk. Wanneer uw zoon of dochter bijvoor-
beeld ziek is, kunt u dat via de app doorgeven 
aan de leerkracht. Dat scheelt u een telefoontje 
naar de school. Maar ook andere korte vragen 
kunt u via de app stellen aan de leerkracht. Met 
het team hebben we afgesproken dat er in het 
weekend en op werkdagen na 17:30 uur niet 
meer op berichten wordt gereageerd. Antwoord 
op vragen die na 17:30 uur zijn verstuurd zult u 
de volgende schooldag ontvangen.

Het aanvragen van verlof kan niet via het Ou-
derportaal. Dat kan alleen via het verlofformu-
lier wat u bij de groepsleerkracht kunt vragen.

Behalve het maandnieuws is er uiteraard nog 

meer informatie 
op de website van 
de school te vin-
den. (www.mees-
terspigtschool.nl).

Hoe gaat de 
school om de 
privacy van ouders 
en leerlingen?
Op de Meester Spigtschool 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 gege-
vens opgeslagen voor de goede administratieve 
organisatie van de school. De meeste leerling-
gegevens komen van u als ouders (zoals bij de 
inschrijving op school), maar ook de teamleden 
verwerken leerlinggegevens. Soms worden er 
bijzondere persoonsgegevens geregistreerd, zo-
als medische informatie (dyslexie of ADHD) als 
dat nodig is voor de juiste begeleiding van een 
leerling. 

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van 
een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is 
beperkte informatie met persoonsgegevens 
nodig om bijvoorbeeld een leerling te identifi-
ceren. Met de leveranciers van deze leermidde-
len zijn duidelijke afspraken gemaakt over het 
gebruik van de gegevens die ze van de school 
krijgen. Een leverancier mag de leerlinggege-
vens alleen gebruiken als de school daar toe-
stemming voor geeft. 
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De leerlinggegevens worden op school opgesla-
gen in Parnassys, ons digitale administratiesys-
teem en het leerlingvolgsysteem van Cito. De 
programma’s zijn beveiligd en de toegang tot 
de persoonsgegevens is beperkt tot de betrok-
ken medewerkers van onze school. 

Ouders hebben het recht om de gegevens van 
en over hun kind(eren) in te zien, te laten cor-
rigeren of te verwijderen (als die gegevens niet 
langer nodig zijn). Voor vragen over het uitoefe-
nen van deze rechten, kan contact opgenomen 
worden met de groepsleerkracht van de leer-
ling, of met de directeur.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames 
van leerlingen op bijvoorbeeld de website en de 
schoolgids van de school, wordt toestemming 
gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die 
toestemming niet te geven, of om eerder gegeven 
toestemming in te trekken. Voor vragen over het 
gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de 
groepsleerkracht van de leerling of bij de directeur.

Op onze school is een privacyreglement van 
toepassing dat hier te vinden is: www.mees-
terspigtschool.nl. Hierin is beschreven hoe op 
school wordt omgegaan met leerlinggegevens, 
en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 

23
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Foto’s op internet
Omgekeerd vragen wij u niet zomaar foto’s van 
leerlingen of collega’s op bijvoorbeeld Face-
book of Instagram te plaatsen. Niet iedereen 
vindt dat wenselijk. Wanneer u iets op ocial 
media wilt plaatsen dan alleen van uw eigen 
kinderen of anders graag in overleg!

Samenwerking met ouders
Al vele jaren kunnen we als school een beroep 
doen op de hulp van ouders bij allerlei werkzaam-
heden en activiteiten. Voor elke groep zijn er klas-
senouders die de leerkracht(en) helpen bij het or-
ganiseren van activiteiten, maar ook helpen vele 
ouders bij onder andere leesactiviteiten, werken 
in de bibliotheek, extra schoonmaakwerkzaam-
heden, hoofdluiscontrole, etc. Het spreekt voor 
zich dat we die hulp zeer waarderen.

Oudervereniging
Ouders/verzorgers zijn vrij om te kiezen of zij lid 
willen worden van de oudervereniging of niet. 
Indien u lid bent van de oudervereniging, kunnen 
uw kinderen deelnemen aan activiteiten die door 
de oudervereniging worden georganiseerd. De 
oudervereniging fungeert als een schakel tussen 
school en ouders. Tijdens de bestuursvergaderin-
gen van de oudervereniging is namens de school 
altijd iemand van de directie aanwezig. 

Met uw vrijwillige contributie worden activitei-
ten zoals Sinterklaas, Kerst, het schoolreisje, 
een cultureel project en dergelijke betaald. De 
school krijgt voor deze activiteiten geen vergoe-
ding van de overheid. Wanneer u vindt dat de 

oudervereniging in actie moet komen dan hoort 
ze dat graag. Neemt u dan gerust even contact 
op met een van de leden van het bestuur. 

Elk schooljaar wordt in overleg met de school 
een datum voor de jaarvergadering van de ou-
dervereniging vastgesteld.

Samenstelling van de oudervereniging:
Voorzitter: Simone Visser-Botman 0228-561898
Penningmeester: René Wijnker 0228-522067
Secretaris: Melissa Prins 06-51006874
Lid: Liesbeth Cos 06-11264063
Lid: Cindy Glas  0228-512314 
Lid: Doorien Keeren  
Lid: Iwona Koeman  06-13539177
Lid: Marijke Kwantes  0228-526232
Lid: Melina Meilink  0228-568667
Lid: Bianca Slagter-Noordeloos  06-51312965
Lid: Job Stuijt  06-12234966

Ouderbijdrage:
Voor het schooljaar 2018-2019 is de bijdrage 
van ouders aan de oudervereniging vastgesteld 
op €40,- per kind. Voor leerlingen van groep 8 
wordt in totaal €100,- in rekening gebracht. Zij 
betalen €20,- als ouderbijdrage en €80,- voor 
het kamp.

Medezeggenschapsraad/Gemeenschap-
pelijke Medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben 
ouders formeel inspraak in het beleid van de 
school. De MR, bestaande uit 3 personeelsleden 
en 3 ouders, bespreekt alle zaken die zich in de 
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school voordoen. Het kunnen za-
ken zijn die door de MR zelf op 
de agenda worden gezet, maar 
ook stukken die door de directie 
worden aangedragen.

Bij bijvoorbeeld het schoolformatie-
plan, een nieuw schoolplan en de tekst 

van een nieuwe schoolgids heeft de MR 
advies- of instemmingsrecht. Namens het per-
soneel hebben Rosalie van de Klundert, Christa 
Kersten en Kirsten Reus zitting in de MR. Na-
mens de ouders zijn dit Job Stuit, Jesper Boers en 
Eric Stammes. Het telefoonnummer van de voor-
zitter van de MR, dhr. Job Stuit is 06-12234966.

De personeelsgeleding is telefonisch bereik-
baar via het telefoonnummer van de school 
(561809).

Er zijn twee personen die de school vertegen-
woordigen in de Gemeenschappelijke Medezeg-
genschapsraad. De GMR behandelt schoolover-
stijgende zaken die door het bestuur van SKO De 
Streek worden aangedragen. Van alle 9 scholen 
van de stichting worden er twee personen afge-
vaardigd naar de GMR.

Namens de ouders van de Meester Spigtschool 
is dat mw. Olga Slagter. Namens het personeel is 
dat mw. Annemarie de Lange.

25
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Vragen over opgroeien en opvoeden?
Voor vragen over opgroeien en opvoeden kunt 
u ook bij het Team Inzet van de gemeente te-
recht. Via het algemene telefoonnummer van 
de gemeente (0228-352352)  kunt u daar met 
uw vraag terecht. Informatie vindt u ook op de 
website www.drechterland.nl/team-inzet.

De GGD, uw kind en de school
De jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt sa-
men met het basisonderwijs. De inzet van de GGD 
op school is vooral preventief. Dat wil zeggen, uit 

voorzorg. In de basisschoolleeftijd gaan kinderen 
in principe 2x naar de jeugdarts of jeugdverpleeg-
kundige op de leeftijd van 5 jaar (groep 2) en op 
de leeftijd van 10-11 jaar (groep 7).

Bij de uitnodiging voor een gezondheidsonder-
zoek en een gesprek met de doktersassistente 
en jeugdarts ontvangt u ook een vragenlijst. In 
de lijst staan vragen over de gezondheid, het 
welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van het 
kind. Bij de start van het bezoek gaat uw zoon/
dochter eerst langs bij de doktersassistente. Zij 
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meet lengte en gewicht, en berekent de BMI 
(Body Mass Index) om te kijken of er sprake is 
van onder- of overgewicht. Ook wordt daar de 
spraak- en taalontwikkeling onderzocht. Bij de 
schoolarts worden vervolgens de resultaten 
van het onderzoek met u besproken. Bij de 
10-11-jarigen is de opzet van het onderzoek 
vergelijkbaar, maar wordt ook nog naar het ge-
zichtsvermogen gekeken. Meestal worden de 
onderzoeken uitgevoerd op een door de GGD 
gekozen locatie.

Zijn de kinderen 9 jaar oud, dan worden ze nog 
uitgenodigd voor twee inentingen: de BMR (bof, 
mazelen, rode hond) en DTP (-difterie, tetanus 
polio).

Heeft u zelf vragen over opvoeding, ontwikke-
ling of gezondheid, dan is het altijd mogelijk 
een afspraak met de jeugdverpleegkundige te 
maken. De adres- en contactgegevens staan 
achterin deze schoolgids.

Stichting Leergeld Westfriesland
Deze stichting helpt kinderen van wie de ouders 
niet in staat zijn bijvoorbeeld de vrijwillige ou-
derbijdrage (voor excursies, schoolreisjes e.d.) 
sportkleding of de contributie van een sport-
vereniging te betalen. Ze geeft voorlichting 
over beschikbare voorzieningen, bemiddelt 
tussen ouders en hulpverlenende instanties en 
verstrekt eventueel aanvullende financiële of 
materiële hulp met bijvoorbeeld een renteloos 
voorschot of een gift in geld of natura. Vertrou-
welijkheid is een sleutelbegrip bij Stichting 
Leergeld. Verdere informatie kunt u vinden op 
www.leergeldwestfries-
land.nl.
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Aanmelding en toelating
De scholen informeren de ouders via de plaat-
selijke media over de data en tijden van open 
dagen op de verschillende scholen. Ook de ge-
meente informeert de ouders en geeft aan dat 
kinderen in het jaar voorafgaande aan hun 4e 
verjaardag op een school moeten worden aan-
gemeld. Tijdens die open-middagen en -avond 
kunnen nieuwe leerlingen worden aangemeld. 
Indien nodig kun u ook daarbuiten ter kennisma-
king de school bezoeken en uw kind inschrijven.

Kennismakingsperiode voor kleuters
Volgens de wet mag de school kinderen vanaf 
de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden gedurende 
ten hoogste 5 dagen toelaten tot de school. Het 
kind telt dan nog niet mee als leerling. Deze 
periode is bedoeld om het kind kennis te la-
ten maken met de schoolsituatie en de groep 
waarin het zal worden geplaatst. Om deze ken-
nismakingsperiode zo zinvol mogelijk te maken, 
mogen nieuwe kleuters de laatste twee à drie 
weken voordat zij 4 jaar worden, vijf ochtenden 
naar school komen. De planning van deze och-
tenden gebeurt in overleg met de groepsleer-
kracht.

Voor de kinderen die in de laatste 4 weken van 
het schooljaar, of de eerste 2 weken van het 
nieuwe schooljaar 4 worden, hebben we an-
dere afspraken. 

• Voor kinderen die in de laatste 4 weken 4 
worden is het niet zinvol meer om nog te 
starten. Op school wordt toegewerkt naar 
het einde van het schooljaar. Het is voor 
de groep vaak een drukke periode met nog 
veel extra activiteiten. Deze groep kinderen 
wordt wel uitgenodigd voor de jaarlijkse 
nieuwe groepenmiddag voor een kennis-
making en beginnen op school op de eerste 
schooldag na de zomervakantie.

• Kinderen die binnen 2 weken na de start van 
het schooljaar 4 worden mogen meteen op 
de eerste schooldag van het nieuwe jaar be-
ginnen. 

Kinderen die in de loop van het schooljaar 4 
worden beginnen op hun verjaardag maar mo-
gen wel een aantal dagdelen daarvoor naar 
school om te komen wennen. Ouders en leer-
kracht maken daarover onderling afspraken.

Praktische 
zaken 5
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Aanmelden van leerlingen met een 
beperking
Ouders kiezen er steeds vaker voor hun kind met 
een handicap te plaatsen op een school in de ei-
gen omgeving. Ook het beleid van de overheid 
is daarop gericht. Op de Meester Spigtschool 
hebben we de afgelopen jaren steeds leerlingen 
begeleid met een bijzondere hulpvraag. 

Toelating van deze leerlingen is echter niet direct 
vanzelfsprekend. De school moet de hulp ook 
waar kunnen maken. Met andere woorden, zijn 
de voorwaarden om goed onderwijs te verzorgen 
voor leerlingen met een bijzondere hulpvraag 
aanwezig, dan is er altijd plaats. Ouders kunnen, 
indien gewenst, via de directie geïnformeerd 
worden over de plaatsingsmogelijkheden.

Bij vertrek naar een andere school
Wanneer een leerling vertrekt naar een andere 
school, krijgt u een onderwijskundig rapport 
mee om de nieuwe school te informeren over 
de ontwikkeling en leerresultaten van de leer-
ling. Het is de bedoeling dat u dit rapport aan de 
directie van de nieuwe school geeft.

Schoolverzuim, verlofaanvragen
Volgens de leerplichtwet dienen ouders/ver-
zorgers er voor te zorgen, dat hun leerplichtige 
kinderen tijdens de schooltijden op school aan-
wezig zijn. Voor 4-jarigen adviseren wij dit drin-
gend. Slechts bij ziekte en in een beperkt aantal 
andere gevallen is schoolverzuim toegestaan.

Vakantieverlof mag slechts gegeven worden 

wanneer de ouders/verzorgers gedwongen zijn 
hun vakantie buiten de schoolvakanties op te 
nemen. Aanvragen voor verlof of vakantie moe-
ten tijdig van tevoren worden aangevraagd met 
een op school verkrijgbaar formulier. Daarop 
staan ook de regels voor verlof en verzuim. 
Wanneer leerlingen afwezig zijn zonder toe-
stemming is er sprake van ongeoorloofd ver-
zuim. Bij ernstig ongeoorloofd verzuim moet 
de school dit melden aan de gemeentelijke 
leerplichtambtenaar. Het gevolg kan zijn dat 
ouders/verzorgers een boete krijgen.

Lesuitval
Als een leerkracht afwezig is, proberen wij een 
vervangende leerkracht te vinden, of zoeken 
intern naar een oplossing. Wanneer dit niet 
mogelijk is, proberen wij de ouders van tevoren 
te informeren dat een groep noodgedwongen 
vrij heeft. Het kan ook onverwachts gebeuren 
en dan proberen we alle ouders/verzorgers van 
de betreffende groep te bereiken via het ouder-
portaal.

Als het kind echt niet thuis of elders opge-
vangen kan worden, mag het kind naar 
school komen om de dag in een an-
dere groep door te brengen.

Schooltijden
De schooltijden zijn voor alle 
leerlingen hetzelfde. Het eni-
ge verschil is dat de kinderen 
van de groepen 1 t/m 4 op 
de vrijdagmiddag vrij zijn. 
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Groep 1 t/m 8
Maandag 08:30-12:00 u. 13:15-15:15 u.
Dinsdag 08:30-12:00 u. 13:15-15:15 u.
Woensdag 08:30-12:00 u.
Donderdag 08:30-12:00 u. 13:15-15:15 u.
Vrijdag 08:30-12:00 u. 
Groep 5 t/m 8
Vrijdag  13:15-15:15 u.
De kinderen mogen ‘s morgens om 8:25 uur en 
‘s middags om 13:10 uur naar binnen.

In de Wet op de Schooltijden is het aantal uren 
bepaald en zijn de voorwaarden beschreven 
waar scholen zich bij het maken van het jaar-

rooster aan moeten houden. Kinderen be-
horen in 8 jaren minimaal 7.520 uren 

onderwijs te hebben genoten en er 
is een maximum van het aantal 

4-daagse schoolweken per jaar 
vastgesteld. De planning van 
het jaarrooster is zo gemaakt 
dat voor elk kind over 8 jaren 

basisschool de onderwijstijd 
uiteraard wordt gehaald.

Website van de school
Op de website is veel informatie over de 

school te lezen. Vanuit de school plaatsen 
we er informatie op, maar ook de ouder-

vereniging en medezeggenschapsraad 
hebben hun eigen pagina.

Stagiairs
Wij bieden op school Leerkrachten 

in Opleiding (zgn. LIO-ers) op verzoek 

regelmatig gelegenheid hun stage in een van 
de groepen te lopen. Stagiairs worden door de 
leerkrachten begeleid. Tijdens het laatste jaar 
van hun opleiding mogen LIOs zelfstandig les 
geven. De groepsleerkracht is dan niet altijd 
aanwezig in de groep.

De verdeling van stagiairs proberen we zo even-
wichtig mogelijk te doen. Bovendien gaan we 
op lang niet alle stageverzoeken in.

De Klachtenprocedure op de Meester 
Spigtschool
Sinds 1998 is iedere school verplicht een klach-
tenprocedure te hebben. Daar hoort een klach-
tencommissie bij en iedere school heeft intern 
een contactpersoon (bij ons op school vertrou-
wenspersoon genoemd).

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. 
Er kan onvrede zijn over de omgang met uw 
kind, organisatorische klachten, maar ook ge-
weld, pesten, ongewenste intimiteiten. Hoe 
daar mee om te gaan is nu wettelijk geregeld. 
Hoe iedere school het precies invult is wel anders.

Hoe gaat de Meester Spigtschool met klach-
ten om?
De normale procedure bij klachten en onvrede is:
1) Overleg met de direct betrokkene. De erva-

ring leert dat dan de meeste klachten naar 
wederzijdse tevredenheid worden opgelost. 
Bij onvoldoende resultaat volgt;

2) Overleg met de directie (soms wordt deze 
stap overgeslagen);
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3) Overleg met de vertrouwenspersoon. Bij 
onvoldoende resultaat inschakeling van de 
externe vertrouwenspersoon. En afhankelijk 
van de klacht en/of het resultaat;

4) Indienen van een klacht bij de klachtencom-
missie.

Wie zijn de vertrouwenspersonen bij ons op 
school?
Op onze school zijn twee leerkrachten gevraagd 
als vertrouwenspersoon te fungeren. Dit zijn: 
Clara Wever (1/2A) voor de ouders en leerlingen 
van de groepen 1 t/m 4 en Liesbeth Koster voor 
de ouders en leerlingen van de groepen 5 t/m 8.

Wat is hun taak? En hoe voeren ze die uit?
Deze taak is best veelomvattend.
1) Allereerst en dit is hun wettelijk verplichte 

taak: Als er klachten zijn van ouders/verzor-
gers en leerlingen over de gang van zaken op 
school of machtsmisbruik door medewerkers 
van de school of tussen leerlingen onderling, 
en u kunt niet terecht bij de eigen leerkracht of 
het gaat verder, dan kunt u een gesprek aan-
gaan met één van beide vertrouwenspersonen 
en een klacht indienen. De vertrouwensper-
soon bemiddelt, verwijst eventueel naar de 
externe contactpersoon. De vertrouwensper-
sonen kunnen geen geheimhouding beloven, 
maar gaan wel vertrouwelijk om met klachten 
én er is wel een geheimhoudingsplicht naar 
collega’s toe. Ook naar de directie toe kan 
geheimhouding beloofd worden. Bij een ver-
meend zedendelict is de route anders. Ieder 
personeelslid, dus ook de vertrouwenspersoon 

is verplicht dit direct te melden bij het be-
voegd gezag (het bestuur). Het bevoegd gezag 
onderneemt stappen (bijvoorbeeld schorsing) 
en geeft het aan bij de politie. Als een perso-
neelslid weet heeft van een seksueel delict, is 
hij/zij strafbaar als dit niet gemeld wordt.

2) Ook kinderen kunnen bij de vertrouwens-
persoon terecht. Om bekendheid te krijgen 
bij de kinderen gaan juf Clara en juf Liesbeth 
elk schooljaar de groepen in. Aan de hand 
van een voorleesboek of een video-
band (o.a. het Schooltv-weekjour-
naal) gaan we het gesprek aan 
met kinderen dat je over som-
mige geheimen moet praten. In 
principe gaat het bij de kinde-
ren alleen over machtsmisbruik 
door medewerkers en leerlingen 
onderling (hier valt ook seksuele 
intimidatie onder). Onder medewerkers 
worden niet alleen leerkrachten verstaan, 
maar ook bijvoorbeeld overblijfkrachten 
en helpende ouders. Machtsmisbruik thuis 
hoort dus niet bij de vertrouwenspersoon, 
maar wij kunnen de kinderen wel helpen 
met een advies welke wegen ze wél kunnen 
bewandelen.

3) Onze school heeft gemeend die 
taak uit te breiden met preven-
tietaken: zorgen dat pesten, 
machtmisbruik, intimidatie of 
seksueel misbruik zo snel mo-
gelijk gesignaleerd worden en 
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nog beter: niet gebeuren. Op onze school 
worden elk schooljaar lessen/projecten 

gegeven die met de sociaal-emotionele 
vorming en vergroten van de weer-

baarheid te maken hebben. 
In de onderbouw (1 t/m 4) 

geven we Kanjertraining, 
lezen we boeken voor 
die hierover gaan en 
praten we aan de hand 
van praatplaten. In de 

bovenbouw (5 t/m 8) ge-
ven we ook Kanjertraining, 

doen een kort project over 
De Kindertelefoon, geven in het 

project “Lekker in je vel” seksuele voor-
lichting, maar praten ook over loverboys, en 
proberen we de weerbaarheid te vergroten 
(“nee” durven zeggen). Een ander aspect 
van preventie is het opzetten van een ge-
dragsprotocol. Hoe gaan wij als leerkrach-
ten om met leerlingen, niet alleen tijdens 
schooltijd, maar ook na schooltijd en op 
kamp. Dat je een kleuter weleens troostend 
op schoot neemt, begrijpt iedereen. Dat je 
dat niet meer doet in groep 7/8 is ook wel 
duidelijk. Maar waar ligt de overgang? Deze 
en andere punten zijn geformuleerd in een 
gedragsprotocol.

4) Daarnaast houden we ontwikkelingen in de 
gaten, bijvoorbeeld: het cyberpesten; pesten 
via o.a. Whatsapp of Facebook en misbruik 
van internet. Het komende schooljaar gaat 
met name de bovenbouw hier verder op in: 

veiligheid op de elektronische snelweg.

5) Wat we tot slot als taak zien is het bijhou-
den van pestincidenten, om zo te zorgen dat 
het bij incidenten blijft en niet structureel 
wordt. Meten = weten.

En wat nu als de klacht veel verder gaat en 
het niet intern opgelost kan worden?
Dan komt de externe vertrouwenspersoon in 
beeld. Indien u (ouder/verzorger, of leerling) 
een klacht aangaande machtsmisbruik heeft, 
kunt u contact opnemen met de externe ver-
trouwenspersoon. Deze kijkt hoe de klacht 
het beste aangepakt kan worden. In eerste 
instantie zal er altijd geprobeerd worden een 
oplossing te zoeken tussen ouders/verzorgers, 
leerlingen en school. Indien dit niet lukt, kan 
overwogen worden een klacht in te dienen bij 
de klachtencommissie. De externe vertrou-
wenspersoon kan de kla(a)g(st)er eventueel 
begeleiden bij alle stappen.

Als externe vertrouwenspersoon voor onze 
school zijn aangewezen Ellen Labree en Inez Ur-
sem, werkzaam bij de GGD Hollands Noorden, 
locatie Hoorn.

Bereikbaarheid
De externe vertrouwenspersoon kunt u schrifte-
lijk of telefonisch bereiken. U kunt een brief stu-
ren waarin u uw klacht vermeldt. Vergeet niet 
hierin a.u.b. uw telefoonnummer te vermelden, 
zodat u terug gebeld kan worden (zie bijlage op 
pagina 50).
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Stichting Geschillen Commissie Bijzonder 
Onderwijs
Klachten op het meer schoolinhoudelijke vlak 
kunnen, indien intern op school geen oplos-
sing wordt gevonden of de klacht niet naar 
tevredenheid van kla(a)g(st)er wordt opgelost, 
direct worden voorgelegd aan de Regionale 
Klachtencommissie van het Katholiek Onder-
wijs. De klachtencommissie neemt na ont-
vangst van de schriftelijke klacht deze – mits 
de klacht qua termijn en inhoud ontvankelijk 
is – in behandeling. Beide partijen (kla(a)g(st)er 
en school) worden altijd in de gelegenheid 
gesteld hun mening te geven (hoor en weder-
hoor). Na behandeling van de klacht doet de 
Klachtencommissie uitspraak en geeft een ad-
vies aan het bestuur van de school. Het bestuur 
van de school beslist uiteindelijk wat er met dit 
advies gebeurt.

Verzekering
De school heeft een verzekeringspakket afge-
sloten, bestaande uit een ongevallenverzeke-
ring en een aansprakelijkheidsverzekering.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle 
betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, 
personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzeke-
ring geeft recht op een beperkte uitkering als het 
ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook de 
geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn 
gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen 
verzekering dat niet dekt. Materiële schade (ka-
potte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt 
zowel de school zelf als zij die voor 
de school actief zijn (bestuursleden, 
personeel, vrijwilligers) dekking tegen 
schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 
handelen. Misverstand is er nog wel eens over 
de volgende aspecten:
• De school is niet zonder meer aansprakelijk 

voor alles wat er tijdens de schooluren ge-
beurt. De school is alleen aansprakelijk en 
verplicht tot vergoeding van schade 
wanneer er sprake is van “ver-
wijtbaar” handelen. Het is dus 
mogelijk dat er schade wordt 
geleden, zonder dat er sprake 
is van enige onrechtmatig-
heid van de school. Een voor-
beeld daarvan is schade aan 
een bril tijdens een gymles; 
die schade valt niet onder de 
aansprakelijkheidsverzekering en 
wordt dan ook niet vergoed.

• De school is niet aansprakelijk voor schade 
door onrechtmatig gedrag van leerlingen. 
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het 
doen en laten van hun kind ( jonger dan 14 
jaar). Een leerling die tijdens de schooluren of 
tijdens andere door de school georganiseerde 
activiteiten door onrechtmatig handelen 
schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats 
zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor.

Het is daarom van belang dat ouders/verzor-
gers zelf een particuliere aansprakelijkheidsver-
zekering afsluiten.
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Ouders/verzorgers die leerlingen voor school-
activiteiten (sport, excursies e.d.) vervoeren, 
dienen een ongevalleninzittendenverzekering 
te hebben afgesloten en zich aan de wettelijke 
regels voor het vervoer van kinderen te houden.

Tussenschoolse opvang (TSO)
U kunt uw kind op maandag, dinsdag en don-
derdag naar de TSO laten komen. Het is ook 
mogelijk om op woensdag en vrijdag TSO af 
te nemen. Dit vindt plaats op het Reigersnest.

De organisatie die de TSO verzorgd is in han-
den van kinderopvangorganisatie Smallsteps. 
Aanmelden kan via een aanmeldformulier 
die u kunt ophalen bij de pedagogisch mede-
werksters van Smallsteps. Kosten voor de TSO-
bedragen € 13,40 per maand voor 1 vaste dag 
TSO. Incidentele TSO is ook mogelijk, de kosten 
hiervoor bedragen € 4,20 per keer.

Aan- en afmelden voor de TSO kan elke werk-
dag tussen 7:00 en 9:00 via telefoonnummer: 
0228-568734 en op maandag, dinsdag en don-
derdag vanaf 11:45 via telefoonnummer: 06-
25717680. Voor meer informatie en/of vragen 
kunt u altijd terecht bij onze pedagogisch me-
dewerksters of bij de locatiemanager Miranda 
Besseling via telefoonnummer: 06-11529061 
of via email: m.besseling@smallsteps.info.

Smallsteps werkt zelfstandig, dat houdt in dat zij 
niet precies op de hoogte zijn van wat een groep 
organiseert. Heeft uw kind bijvoorbeeld een ex-
cursie met de groep, dan hoort u dit zelf door te 

geven. Dit geldt uiteraard ook in geval van ziekte.

Verloop tussenschoolseopvang
Alle kinderen zijn om 12:00 uit. De kinderen van 
groep 1 t/m 4 worden door de pedagogisch me-
dewerksters opgehaald uit de klas. De kinderen 
van groep 5 t/m 8 mogen zelfstandig naar de 
aula toe komen en zich melden bij de pedago-
gisch medewerkster. Alle kinderen nemen hun 
eigen jas en tas mee richting de aula. Bij de aula 
zijn kapstokken en de jassen en tassen kunnen 
daar worden opgehangen. 

De kinderen moeten zelf een lunch meenemen. 
Koek en/of snoep wordt tijdens de TSO niet ge-
geten. Het drinken wordt verzorgd. Er is keuze 
uit melk, drinkyoghurt, karnemelk, thee en wa-
ter. Wij blijven in ieder geval tot 12:15 aan tafel 
zitten om te eten en te drinken. 

De kinderen die om 12:15 klaar zijn gaan met 
de pedagogisch medewerkster mee naar buiten. 
Als het droog is spelen wij zoveel mogelijk bui-
ten met de kinderen. Als het regent spelen wij 
binnen. Er is voldoende aanbod aan speelmate-
rialen voor zowel binnen als buiten. De kinderen 
hebben tot 12:45 de tijd om hun brood op te 
eten en hun drinken op te drinken. Zij gaan dan 
in ieder geval nog 15 minuten mee naar buiten. 
Om 13:00 gaan we met de kinderen naar binnen. 
De kinderen pakken hun jas, tas en broodtrom-
mel en luisteren dan nog even naar een verhaal-
tje dat wordt voorgelezen door 1 van onze pe-
dagogisch medewerksters. De kinderen met een 
zelfstandigheidscontract mogen zonder peda-
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gogisch medewerkster om 13:00 buiten blijven. 
Om 13:00 is er een leerkracht aanwezig op het 
schoolplein. Om 13:10 brengen wij de kinderen 
van groep 1 t/m 4 weer terug naar de klas.

Regels voor de tussenschoolseopvang
• Tijdens de TSO gelden dezelfde omgangsre-

gels als op school;
• Wegblijven zonder afbericht of ziekte wordt 

in rekening gebracht;
• Als kinderen ‘genoeg’ hebben gegeten of 

niet meer willen, geven wij dit bewust mee 
terug. Zo zijn ouders op de hoogte wat hun 
kind eet;

• Per 15 kinderen is er 1 pedagogisch mede-
werkster aanwezig;

• Bij herhaaldelijk overtreden van regels kan 
het zijn dat uw kind niet meer welkom is bij 
de TSO. U wordt hier persoonlijk van op de 
hoogte gesteld door Smallsteps.

Buitenschoolse Opvang (BSO)
Kinderopvangorganisatie Smallsteps verzorgt 
ook de buitenschoolse opvang op de Meester 
Spigtschool. Wij kunnen 20 kinderen per dag 
opvangen in ons lokaal.

Wij bieden voorschoolse opvang (VSO) voor uw 
kind(eren), dit vindt plaats op het Reigersnest. 
Vanuit het Reigersnest gaan de kinderen met 
een pedagogisch medewerkster lopend naar 
de Meester Spigtschool. Wij bieden tussen-
schoolsopvang (TSO) voor uw kind(eren), infor-
matie hierover kunt u lezen in het bovenstaande 
kopje ‘Tussenschoolse opvang (TSO)’. Wij bie-

den naschoolse op-
vang (NSO) voor uw 
kind(eren), dit vindt op 
maandag, dinsdag en 
donderdag plaats in ons 
eigen lokaal op de Meester 
Spigtschool. Op woensdag en 
vrijdag kunt u met uw kind(eren) te-
recht bij het Reigersnest.

Tevens bieden wij vakantieopvang op het Rei-
gernest. In de vakantieweken gaan de kinderen 
van de Meester Spigtschool samenvoegen met 
de kinderen van het Kerspel en het Skitteljacht. 
Voor informatie en/of vragen kunt u terecht bij 
onze pedagogisch medewerksters.

Ziekmelding
Wilt u wanneer uw kind ziek is dat doorgeven 
aan de groepsleerkracht via het Ouderportaal? 
Wij ontvangen het berichtje graag voor 8:30 uur 
maar in ieder geval voor 9:30 uur.

Controle hoofdluis
Ter voorkoming van nieuwe hoofdluisplagen 
worden alle kinderen in de eerste week na elke 
vakantie (van een week of langer) door ouders 
gecontroleerd op hoofdluis. Op school is even-
tueel een info-folder beschikbaar. U kunt ook 
kijken op het internet: www.rivm.nl.

Gymles
De gymlessen/lessen bewegingsonderwijs op 
school worden voor een deel verzorgd door de 
Sportservice West-Friesland. Bij de collega’s 
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van de sportservice staat de kwaliteit van de 
lessen hoog in het vaandel. Gebruikt wordt de 
methode Gympedia, door de sportservice zelf 
ontwikkeld. Naast de kwaliteit zijn veiligheid en 
hygiëne minstens zo belangrijk.
De doelen voor het bewegingsonderwijs zijn:
• Het creëren van een veilig leerklimaat waarin 

plezier, zelfstandig werken, samenwerken en 
zelfvertrouwen belangrijke kernwaarden zijn;

• Het leren evalueren van de eigen ontwikke-
ling in verschillende bewegingsactiviteiten;

• Het creëren en behouden van een gezonde 
en actieve leefstijl;

• Een uitdagend bewegingsaanbod bieden op 
ieder niveau;

• Leerlingen laten participeren in buiten-
schoolse bewegingscultuur, verrijken met 
nieuwe trends en inspelen op sportcursussen.

Afspraken voor de gymles
Omwille van de hygiëne vragen wij u er voor te 
zorgen dat, zeker in groep 3 t/m 8, uw kind over 
aparte gymkleding en gymschoenen (geen bal-
letschoenen) beschikt en deze mee naar school 
neemt. Bij voorkeur een gymbroek, eventueel 
met een T-shirt, of een gympak. Voor de kinde-

ren in groepen 1/2 zijn gymschoentjes met 
profiel en zonder veters handig. De gym-

schoenen mogen niet buiten gedragen 
worden. De kleuters krijgen van de 

oudervereniging een gymtas zo-
dat de gymschoentjes op school 
kunnen blijven. Verder dragen de 
leerlingen geen sieraden en heb-

ben lang haar vast in een elastiekje.

De kleuters gymmen in principe allemaal in 
hun ondergoed. Bij het aantrekken van gymkle-
ding is bij kleuters bijna altijd de hulp van de 
leerkracht nodig. Wanneer alle kinderen gehol-
pen moeten worden, gaat dat af van de gymtijd. 
Kleuters mogen alleen gymkleding mee wan-
neer ze die zelf aan kunnen trekken. De groepen 
1/2 hebben gym in de eigen speelzaal.

Motorische Remedial Teaching
Alle kinderen uit groep 2 zullen dit schooljaar 
deelnemen aan een motorische test. Het betreft 

Gymtijden groepen 3 t/m 8:

 Gymzaal  Sporthal
 Noordervoert De Sluis
Maandag:
13:15 uur 8  
14:00 uur  7 5 & 6

Dinsdag:  
09:30 uur  4
10:15 uur  3 
 
Donderdag:  
09:30 uur  4
10:15 uur  3
11:00 uur  5
13:15 uur  8
14:00 uur  7

Vrijdag:
11:15 uur  6
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hier een test welke plaats vindt onder schooltijd, 
in eigen speelzaal, waarmee de actuele moto-
rische vaardigheden in kaart worden gebracht. 
Deze test zal door Linda van den Berg, onze gym-
juf/bewegingsconsulente, worden uitgevoerd.
Met de gegevens van de test gaat Linda in ge-
sprek met de leerkracht en ib-er om te kijken of 
het kind in aanmerking komt voor Motorische 
Remedial Teaching (MRT).

Het uitgangspunt van MRT is dat je kijkt naar 
de motorische ontwikkeling van de leerling, niet 
zozeer naar wat ze wel en niet kunnen, maar 
naar de wijzen waarop ze verschillende bewe-
gingen uitvoeren. Door het vergelijken van die 
bewegingen kun je een goed beeld krijgen hoe 
ver de motorische ontwikkeling is.

Wanneer er kinderen naar voren komen, die in 
aanmerking komen voor MRT zullen de ouders 
extra informatie ontvangen.

Zwemmen onder schooltijd
Zwemmen onder schooltijd gebeurt als vervan-
ging van de gymlessen of incidenteel in bijzon-
dere omstandigheden (bijvoorbeeld een sport-
dag). Aan het begin van het schooljaar wordt 
de ouders gevraagd schriftelijk toestemming te 
geven voor deze activiteit.

Wanneer leerkrachten vervolgens plannen heb-
ben om te gaan zwemmen, ontvangen ouders 
via het ouderportaal bericht en heeft de directie 
toestemming verleend. Een andere voorwaarde 
is dat kinderen hun zwemdiploma hebben. Over 

het toezicht tijdens het zwemmen zijn afspraken 
gemaakt met de personeelsleden van school en 
van het zwembad.

De mogelijkheid om te gaan zwemmen bestaat 
alleen voor de groepen 5 t/m 8. Ten behoeve van 
de veiligheid is er voor het zwemmen een proto-
col met daarin alle afspraken uitgewerkt.

Sporttoernooien
Door het gehele schooljaar heen worden door 
sportverenigingen toernooien voor de basis-
schoolleerlingen georganiseerd. Deelname 
wordt door de school gestimuleerd. We hebben 
daarover met de andere scholen in Hoogkarspel 
dezelfde afspraken. Bij deelname van leerlingen 
aan die toernooien ligt de verantwoordelijkheid 
bij de ouders. De deelname wordt wel vanuit de 
school gecoördineerd. In principe nemen we al-
leen deel aan toernooien binnen de gemeente. 
Leerkrachten zijn niet verplicht bij wedstrijden 
of toernooien aanwezig te zijn.

Naam op eigendommen
Wij raden u dringend aan om zoveel mogelijk de 
naam van uw kind te zetten op alle losse spul-
len die weg kunnen raken, zoals tassen, bekers, 
laarzen, wanten, gymspullen, pantoffels, enz.

Verboden speelgoed
Ter voorkoming van schade, overlast en ter wille 
van de veiligheid, mogen géén karren, speel-
goed, ballen, rijdend materieel e.d. of gevaar-
lijke spullen mee naar school genomen worden 
(met uitzondering van steppen, skateboards, 
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rolschaatsen en skeelers die alleen tijdens de 
pauze mogen worden gebruikt).

Verjaardagen – traktaties
Wanneer uw kind jarig is, mag het in de groep 
trakteren. Bij de jongste kinderen (groep  1/2) 
wordt aan de jarige extra veel aandacht geschon-
ken en mogen de ouders erbij aanwezig zijn. Wij 
vragen u dringend de traktaties te beperken tot 
het één keer uitdelen van een snoepje of iets 
lekkers, zodat de kinderen niet een hele ochtend 
zitten te snoepen. Het liefst een gezonde trak-
tatie. Die traktatie mag u naar hartenlust versie-
ren, maar dat is echt niet verplicht. Wilt u in ieder 
geval géén lollies laten uitdelen, want ze zouden 
met een lolly in hun mond kunnen struikelen. Ja-
rige kleuters mogen langs de andere kleuterklas-
sen gaan om gefeliciteerd te worden.
Op schoolreisjes en schoolkamp laten we de kin-
deren geen snoep meer meenemen. De hoeveel-
heid snoep, de verschillende hoeveelheden tus-
sen kinderen, de hoeveelheid afval, maar vooral 

het stimuleren van een gezonde leefwijze heb-
ben ons doen besluiten snoep op schoolreizen 
en schoolkamp te verbieden. De kinderen krijgen 
die dagen wel wat snoep; vanuit school zorgen 
we voor wat lekkernijen.

Fruit eten op school
Om een gezonde levensstijl te stimuleren zijn 
de leerlingen er inmiddels aan gewend fruit 
mee te nemen naar school. Op woensdag en 
vrijdag mogen de kinderen alleen een gezonde 
“fruithap” mee naar school nemen. Na een 
proefperiode en de positieve ervaringen is be-
sloten daarmee door te gaan. Voor de jonge 
kinderen vragen wij u wel graag vooraf klaarge-
maakt fruit mee te geven.

Wie met de fiets naar school mag
Alle ruimte op de speelplaatsen die nodig is om 
fietsen te plaatsen gaat af van de speelruimte 
van de kinderen. Daarom vragen we u er aan 
mee te werken dat alle kinderen zoveel moge-
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lijk te voet naar school komen.

De leerlingen die op of binnen de lijn Streek-
weg, Dille, Klaverbouw, Koriander, Drechterland-
se weg, Kosterij, Vangershof, Boterweid, Streek-
weg, Nieuweweg, Keesmanlaan, Julianastraat, 
en weer de Streekweg wonen, komen lopend 
naar school (zie de kaart hiernaast). De anderen 
mogen op de fiets. Op de stoep en het school-
plein mag niet gefietst worden!

Parkeren bij school
Wilt u, wanneer u uw (klein)kind(eren) met de 
auto naar school brengt, uw auto parkeren op de 
parkeerplaatsen of in de parkeergarage bij het 
gemeentehuis of op de parkeerplaats bij Deen? 
Het stoppen en laten uit- en instappen op de 
fietsstroken en dicht bij het zebrapad leidt tot 
onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties.

Wij verzoeken ouders dit ook aan opa’s en oma’s 
door te geven die de kinderen halen en brengen.
Wanneer u uw kind(eren) met de fiets naar 

school brengt en u uw eigen fiets even neer 
moet zetten, wilt u dit dan doen bij de muur met 
de naam en het logo van de school.

Ontruimingsplan
Een aantal keren per schooljaar houden we een 
ontruimingsoefening. Na elke oefening kijken 
we even terug of alles volgens plan verliep en 
passen soms de afspraken nog wat aan.

Rookvrije school
Naar de kinderen toe willen we duidelijk maken 
dat we het niet-roken stimuleren. In de groe-
pen 7/8 wordt projectmatig aan-
dacht besteed aan de risico’s 
van het roken. Sinds 
maart 2006 zijn we 
officieel een rook-
vrije school. Voor 
het hele gebouw, 
maar ook op het 
plein geldt daarom 
een rookverbod.
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Sponsoring
Het gewone school-

budget is te klein om 
alle noodzakelijke za-

ken te betalen. Daarom 
proberen we soms door mid-

del van acties, fancy fairs en spon-
soring wat extra geld of gratis werkzaamheden 

binnen te krijgen. Zo zijn we bijvoorbeeld aan 

extra geld gekomen voor de nieuwe speeltoestel-
len, de speelhuizen in de kleuterlokalen en extra 
bibliotheekboeken.

Wij zorgen ervoor dat sponsoring ons niet af-
hankelijk maakt van bedrijven of personen. 
Het mag niet leiden tot gedwongen contracten 
noch van invloed zijn op ons onderwijs of onze 
identiteit aantasten.

41
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Groepsleerkrachten:

Groep 1/2A ma-di-wo-do mw. Clara Wever
 vr (ochtend) mw. Christa Kersten

Groep 1/2B ma-di-wo (om de week) mw. Clasien Bregman-Snaas
 wo (om de week)-do-vr (ochtend) mw. Alice Hoogenboom

Groep 1/2C ma-di-wo-do-vr (ochtend) dhr. Frank Visser

Groep 3 ma-di-wo (om de week) mw. Rosalie Deen-van de Klundert
 wo (om de week)-do-vr (ochtend) mw. Anna Duin-de Vries

Groep 4 ma-di-wo-do-vr (ochtend) mw. Sacha Koenis

Groep 5 ma-di-wo mw. Annemarie de Lange
 do-vr dhr. Remco Bakker

Groep 6 ma-wo-vr mw. Kirsten Reus
 di-do mw. Silvia Slagter

Groep 7 ma-di-wo-do-vr mw. Dorien de Boer

Groep 8 ma-di-wo-do-vr dhr. Marcel van der Made

Groepsondersteundende leerkrachten: 
 ma-di-wo-do-vr mw. Rita Hooijmans
 di-wo-do  mw. Liesbeth Koster

Het team van 
de Meester 

Spigtschool 6
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Directeur: dhr. Jack Koomen
Aanwezig op dinsdag en vrijdag.
Schutsluis 11, 1613 BR Grootebroek
tel. 06-83982181
Directie ondersteuner: mw. Miranda Koning.

Coördinator ICT: dhr. Marcel van der Made

Bewegingsconsulent: mw. Linda Broersen-
van de Berg

Interne begeleiding: 
• mw. Christa Kersten (voor de groepen 1/2 

t/m 3 (aanwezig op di-do-vr)
• mw. Bianca Lely (voor de groepen 4 t/m 8 

(aanwezig op ma-di-wo)

Contactpersoon catechese/parochie: 
mw. Alice Hoogenboom

Contactpersonen klachtenregeling: 
mw. Clara Wever en mw. Liesbeth Koster.

Interieurverzorgster: mw. Tiny Swart-Ligthart

De Meester Spigtschool is één van de 9 scholen 
die behoren tot de Stichting Katholiek Onder-
wijs De Streek. 

Bestuursdirectie: Dhr. Ruud van Herp
Dam 20a, 1613 AL Grootebroek
tel. 0228-524096
bestuursdirectie@sko-destreek.nl
De leden van de Raad van Beheer:
Jan Klein Swormink, Ger Poppelier, Arno Bos, 
Irene Blok en Jos Molenaar (voorzitter).

Plannen voor het schooljaar 2018-2019
In het schoolplan staan de uitgangspunten 
voor ons onderwijs beschreven en worden de 
plannen uitgezet voor een periode van 4 jaar. 
Schooljaar 2018-2019 is het vierde jaar van het 
huidige schoolplan.

Naast een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn er 
aandachtsgebieden die elk schooljaar om blij-
vende aandacht vragen. Eén van die aandachts-
punten is het werken van groepsleerkrachten 
met hun eigen groep. Zijn en blijven de lessen 
van goede kwaliteit bijvoorbeeld. Belangrijk 
daarbij blijft het leren van elkaar. Collega’s, zul-
len daarom klasbezoeken afleggen bij elkaar 
om blijvend scherp te zijn op de eigen didacti-
sche vaardigheden.

Een aantal plannen voor het vol-
gende schooljaar:

• We zijn vorig jaar een 
traject gestart met als 
doel de administratie 
rondom de groepsplan-
nen die leerkrachten ma-
ken te verminderen en gelijk-
tijdig inhoudelijk te verbeteren. 
We hebben dat doel niet behaald 
en stellen daarom de plannen bij. Voor het 
volgende jaar is een werkgroep gevormd van 
collega’s van de Pancratius school uit Ooster-
blokker en de Meester Spigt om samen het 
programma Leerwinst te leren kennen. De 
ontwerpers van dat programma beloven tijd-
winst en een duidelijkere en snellere weer-
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gave in overzichten van doelen en behaalde 
resultaten van leerlingen. We willen het pro-
gramma volgend jaar goed leren kennen en 
nemen daarna een besluit over het invoeren 
van het programma voor de hele school.

• Veranderen van de schoolorganisatie. Eerder 
al, in hoofdstuk 3 van deze gids, is beschre-
ven hoe wij het afgelopen jaar de organisatie 
in de groepen 7 en 8 hebben aangepakt. De 
teamevaluatie over deze verandering was 
zeer positief. Op onze laatste studiedag is be-
sloten om het werken in een unit uit te gaan 
breiden naar de groepen 5,6,7, en 8. Het ver-
anderen van de organisatie van indeling per 
jaargroep naar het werken in een unit vraagt 

veel aandacht van de betrokken leerkrachten. 
Ons doel voor volgend jaar is het verder door 
ontwikkelen van deze werkwijze.

• Op school begeleiden we inmiddels een 
aantal leerlingen die zeer hoogbegaafd zijn. 
Het begeleiden van deze leerlingen en de 
koppeling daarvan aan de nieuwste inzich-
ten is een doel voor het komende schooljaar. 
Een aantal collega’s heeft daar aanvullende 
scholing voor gevolgd. Het verbreden van 
deze kennis naar alle teamleden, het ver-
werken van de ervaringen en het beschrij-
ven van de ontwikkelingen in het al be-
staande beleidsplan hoogbegaafden, is een 
projectdoel voor het volgende schooljaar.

Kalender schooljaar 2018-2019

3 september 1e schooldag
12 t/m 26 september Jantje Beton Loterij 
18 september  Schoolreisje groepen 1/2
20 september  Schoolreisje groepen 3 t/m 7
24 september  Kennismakingsavond van 18:30 u tot 20:00 u 
3 oktober  Start van de Kinderboekenweek
4 oktober  Studiemiddag team: alle kinderen ‘s middags vrij
16 oktober Studiedag team: alle kinderen vrij
16 oktober  Jaarvergadering van de Ouderverenging
11 & 15 oktober 10-minutengesprekken voor ouders van leerlingen groepen 3 t/m 8
11 & 15 oktober 10-minutengesprekken voor ouders van leerlingen van groepen 1 /2 
22 oktober Herfstvakantie ( t/m zondag 28 oktober)
29 oktober Studiedag team: alle kinderen vrij (aansluitend aan Herfstvakantie)
4 december Sinterklaasfeest alle groepen
20 december  Kerstvieringen op school
21 december  Start kerstvakantie ‘s middags om 12.00 u ( t/m zondag 6 januari) 
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14 februari  Studiemiddag team: alle kinderen ‘s middags vrij
18 februari Voorjaarsvakantie ( t/m zondag 24 februari)
26 & 28 februari 10-minutengesprekken voor ouders van leerlingen groepen 1/2 
28 februari & 4 maart Rapportavonden voor ouders leerlingen van groep 3 t/m 8
1 maart Carnaval op school: Spigtboemshow
21 maart Studiedag team: alle kinderen vrij
26 & 28 maart Open dagen i.v.m. aanmelding nieuwe leerlingen (26 maart ook ’s avonds)
19 april Paasweekend ( t/m maandag 22 april)
29 april Meivakantie (t/m zondag 5 mei)
10 mei Plantjesmarkt
13 mei Schoolfotograaf
20 mei Start schoolkamp voor de leerlingen van groep 8 (t/m 22 mei)
21 mei Start van de Avond4daagse (t/m 24 mei)
30 mei Hemelvaartweekend (t/m zondag 2 juni)
mei / juni Sportdag voor de groepen 3 t/m 8
17 juni 10-minutengesprekken voor ouders leerlingen van groepen 1/2 
8 juni Pinksterweekend (t/m maandag 11 juni, let op, ook dinsdag)
19 juni Studieochtend evaluatie: alle kinderen vrij 
26 juni Studieochtend team: alle kinderen vrij
2 juli Nieuwe-groepenmiddag
12 juli  Start zomervakantie om 12.00 u. ( t/m zondag 25 augustus)

Bijlagen

Algemeen directeur/Contact-persoon namens het bestuur:
Bestuursdirectie SKO De StreekDhr. Ruud van HerpDam 20a 1613 AL Grootebroektel. 0228-563576e-mail: bestuursdirectie@sko-destreek.nl

Onderwijsinspectie
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 088-6696000
Klachtenmeldingen over seksuele 
intimidatie, seksueel misbruik, 
geweld, discriminatie, 
onverdraagzaamheid, fundamentalisme, 
radicalisering, extremisme, e.d.;
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900–111 3 111 (lokaal tarief)Onderwijsbegeleidingsdienst

Noord West

James Wattstraat 4

1817 DC Alkmaar

www.obdnoordwest.nl

tel. 0229-259380
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Secretariaat vertrouwenspersoon/ 
seksuele intimidatie

Mw. Ellen Labree
elabree@ggdhollandsnoorden.nl
Mw. Inez Ursem
iursem@ggdhollandsnoorden.nl

088-0100550
GGD Hollands Noorden
t.a.v. externe 
vertrouwenspersoon
Postbus 9276
1800 GG Alkmaar

GGZ Hoorn

Maelsonstraat 1

1624 NP Hoorn

www.ggz-nhn.nl

tel. 088-6565010

GGD:

Jeugdgezondheids
zorg,

Hertog Aalbrecht
weg 22

1823 DL Alkmaar 

info@ggdhn.nl

www.ggdhn.nl

tel. 088-0100500

Postbus 9276

1800 GG Alkmaar

Samenwerkings-
verband De Westfriese Knoop
Koopvaarder 1
1625 BZ Hoorn

www.dewestfrieseknoop.nloudertelefoon: 0229-574901(ma-di-wo)

Contactpersonen Klachtenregeling
e-mailadressen:
l.koster@meesterspigtschool.nlc.wever@meesterspigtschool.nl
of via telefoon van de school: 561809

Stichting GCBO
Voor de afhandeling van klachten, 
beroepen en geschillen in het 
bijzonder onderwijs kunnen mensen 
voortaan terecht bij één loket. 
Dat is mogelijk geworden door 
de oprichting van de Stichting 
Geschillen Commissies Bijzonder 
Onderwijs (GCBO).

Postadres: Postbus 82324
2508 EH Den Haag
tel. 070-3861697
e-mail: info@gcbo.nl

Directie Mee
ster 

Spigtschool:

Dhr. J. Koom
en

tel. 06-8398
2181

Colofon

Foto’s: Gerrit SlagterGrafisch ontwerp/opmaak: Annushka Kamp
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