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Geachte ouders, 
 
Met genoegen presenteren wij u de jaargids 2019- 2020, van de openbare daltonbasisschool Het 
Valkhof. 
Deze Jaargids maakt onderdeel uit van de Schoolgids. 
U ontvangt de papieren versie van de Schoolgids eens in de vier jaar. Een jaarlijks bijgewerkte 
digitale versie van de Schoolgids is ieder jaar van onze website te downloaden. 
Daarnaast ontvangt u jaarlijks deze "Jaargids", waarin de jaarlijks veranderende onderwerpen 
staan, zoals roosters, vakantiedata e.d. 
Als er belangrijke wijzigingen zijn in de Schoolgids, dan publiceren we die ook de Jaargids. 
 
Gedurende het hele schooljaar zullen wij u van actuele zaken op de hoogte houden via onze 
wekelijkse nieuwsbrief de "Valkinfo". Daarin maken wij ook eventuele wijzigingen in en 
aanvullingen op de gegevens in deze Jaargids bekend. 
 
 
Mede namens  de leerkrachten, het ondersteunend personeel en 
   de ouders van de medezeggenschaps- en ouderraad 
 
 

Coos Boerma, 
directeur 
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Contact 
 

Locaties 
Het Valkhof Gymnastieklokaal Schonauwen 2c 
Schonauwen 2  9301 SP  Roden 
9301 SP  Roden  Tel.: 050-5012448 
Tel.: 050-5017300 Sporthal De Hullen Ceintuurbaan Zuid 6 
E-mail:  dalton@hetvalkhof.nl  9301 HX  Roden 
website: www.hetvalkhof.nl  Tel.: 050-5019268 
 

Personeel 
De personeelsleden zijn telefonisch op school te bereiken: 050-5017300. 
In spoedeisende gevallen kunt u hun privé-nummer gebruiken dat hieronder staat. 
Via de mail kunt u contact met ze opnemen via hun Valkhof-mailadres: 
<voornaam><achternaam)@hetvalkhof.nl  (bijv.: kareldewit@hetvalkhof.nl) 
Voor wie geen Valkhof mailadres heeft, staat het mailadres hieronder. 
Indien nodig kan het huisadres op school worden opgevraagd. 

Onderwijzend personeel 

Coos Boerma directeur 050-5010303 
06-36516489 

Esmée Arke groepsleerkracht 06-49893482 
Riekje de Boer groepsleerkracht  intern begeleider 

onderbouwcoördinator plv. directeur 
050-5011692 

Rianne Bosten groepsleerkracht 050-5020065 
Afke Dijkstra groepsleerkracht 

intern begeleider 
050-5017319 

Marieke van Duuren groepsleerkracht 06-55182935 
Doetie Drent groepsleerkracht 050-5012076 
Renate de Grijs groepsleerkracht 06-21614260 
Freerk Groefsema groepsleerkracht 06-25392434 
Hilde Gruppen groepsleerkracht 0516-431075 
Ida Hartstra groepsleerkracht 0594-517072 
Karen Ketelaar groepsleerkracht 06-51459453 
Roelien Kuipers groepsleerkracht ********** 
Hijko Mekkes groepsleerkracht 06-22479036 
Armein Sikkenga groepsleerkracht 

bovenbouwcoördinator 
050-8222418 

Nienke van Vondel groepsleerkracht 0592-854121 
Jacintha Wijbenga groepsleerkracht 050-8517463 
Greetje de Winter groepsleerkracht 050-5014084 

 
Gertrude Bosma leraar lich.oef. gertrudedeboer@live.nl 06-19204083 
Edwin Teune leraar lich.oef. edwin_teune@live.nl 06-53108524 
Linda Kuper humanistisch 

vormingsonderwijs 
lin.schild@gmail.com 0592-331855 

Tjarda Nieuwenhuis 
 

godsdienstig 
vormingsonderwijs 

tjarda_n@hotmail.com  050-4032257 
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Onderwijs ondersteunend personeel 

Ingrid ten Hoor onderwijsassistente 06-23447414 
José Pastoor onderwijsassistente 0952-355144 
Gea Beukema conciërge 050-5010224 
Henk Kuiper conciërge 050-5019594 
Antje Maris administratrice 06-18741375 
   

Overige 

Ineke Veenstra schoolmaatschappelijk 
werk (Noordermaat) 

Schoolstraat 50 
9301 KC  Roden 

050-3176509 

Hermien Krale schoolarts 
(GGD/JGZ) 

 0592-306382 

Freerk Groefsema contactpersoon in het 
kader van de 
klachtenregeling, 
tevens coördinator 
pestbeleid 

zie onderwijzend 
personeel  

 

Riekje de Boer contactpersoon in het 
kader van de 
klachtenregeling 

zie onderwijzend 
personeel  

 

 

Ouders 
Van ouders worden in deze gids geen adressen en telefoonnummers geplaatst. 
Indien nodig kan het huisadres en/of telefoonnummer op school worden opgevraagd. 

Medezeggenschapsraad (MR): 

In oktober zullen er verkiezingen zijn voor nieuwe leden. 
De nieuwe samenstelling zal worden bekendgemaakt in de Valkinfo. 
Oudergeleding:   
Yvonne Penninga voorzitter yvonnepenninga@hotmail.com 
Leonie Sikkema lid leonieallet8@gmail.com 
Marjan van Erp lid marjanvanerp@yahoo.com 
Michel Wijnhold lid mwijnhold@aletta.nl 
vacature   
Personeelsgeleding:   
Jacintha Wijbenga secretaris zie onderwijzend personeel  
Afke Dijkstra lid zie onderwijzend personeel  
Freerk Groefsema lid zie onderwijzend personeel  
Nienke van Vondel lid zie onderwijzend personeel  
vacature   
Adviseur:   
Coos Boerma  dalton@hetvalkhof.nl 
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Oudervereniging (OV): 

In oktober zullen er verkiezingen zijn voor nieuwe leden zijn. 
De nieuwe samenstelling zal worden bekendgemaakt in de Valkinfo. 
Froukje Postema voorzitter f.a.j.postema@gmail.com 
Paula Woldendorp vicevoorzitter pmwoldendorp@hotmail.com 
Sanne van der Laan secretaris sannevdlaan@gmail.com 
Chantal Westerhof penningmeester westerhofchantal@gmail.com 
Marijan Waninge lid marijanwaninge29@gmail.com 
Femke Hosper lid femkegh@yahoo.com 
Lianne Hamringa lid lianne-hamringa@hotmail.com 
Sofia Doets lid sofia@doets.org 
Bettine van Wijk lid bettine0204@hotmail.com 
Rineke Visser lid erikenrineke@gmail.com 

enige vacatures   
 

Verkeersouders (VO) 

Maaike van Ellen voorzitter maaike@vanellen.eu 
Lya Muntinga lid lya@muntinga.net 
Marjolein Oudega lid oudega@stellingwerfcollege.nl 
   

 

 

 

 
 

 

mailto:sannevdlaan@gmail.com
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Groepsbezetting 2019-2020  
 

Onderwijzend Personeel: 
 
  

  TOT de HERFSTVAKANTIE 
  

groep i / 1 / 2 -a was i/1-a . toelichting 

ma. di. woe. do. vr.  

Roelien Kuipers Roelien Kuipers Marieke v. Duuren Marieke v. Duuren Marieke v. Duuren 1 

      

groep i / 1 / 2 -b was  i/1-b   

ma. di. woe. do. vr.  

Nienke v. Vondel Nienke v. Vondel Jacintha Wijbenga Nienke v. Vondel Nienke v. Vondel 1     2 

  
  VANAF de HERFSTVAKANTIE 

  

groep i / 1-a was i-a  toelichting 

ma. di. woe. do. vr.  

Roelien Kuipers Roelien Kuipers Marieke v. Duuren Marieke v. Duuren Marieke v. Duuren  

      

groep i / 1-b was  i-b   

ma. di. woe. do. vr.  

Jacintha Wijbenga Jacintha Wijbenga Jacintha Wijbenga Renate de Grijs Renate de Grijs 2 

      

groep 2 was 1-a en 1-b   

ma. di. woe. do. vr.  

Nienke v. Vondel Nienke v. Vondel < vacature > Nienke v. Vondel Nienke v. Vondel 2     3 

 
 

     

  
  het HELE SCHOOLJAAR 

  

groep 3 was 2-a en 2-b   

ma. di. woe. do. vr.  

Esmée Arke Esmée Arke Esmée Arke Riekje de Boer Riekje de Boer 4 

      

groep 4 was 3   

ma. di. woe. do. vr.  

Karen Ketelaar Karen Ketelaar Karen Ketelaar Greetje de Winter Greetje de Winter 5 

      

groep 5-a was 4-a   

ma. di. woe. do. vr.  

Hilde Gruppen Hilde Gruppen Afke Dijkstra Afke Dijkstra Hilde Gruppen  

      

groep 5-b was 4-b   

ma. di. woe. do. vr.  

Renate de Grijs Renate de Grijs Ida Hartstra Ida Hartstra Ida Hartstra  

      

groep 6 was 5   

ma. di. woe. do. vr.  

Doetie Drent Doetie Drent Anko Eefting Doetie Drent Anko Eefting  

      

groep 7 was 6-a + 6-b   

ma. di. woe. do. vr.  

Hijko Mekkes Hijko Mekkes Freerk Groefsema Hijko Mekkes Hijko Mekkes  
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groep 8-a was 7-a   

ma. di. woe. do. vr.  

Rianne Bosten Rianne Bosten Rianne Bosten Freerk Groefsema Freerk Groefsema  

      

groep 8-b was 7-b, aangevuld met 7-a   

ma. di. woe. do. vr.  

Armein Sikkenga Armein Sikkenga Armein Sikkenga Armein Sikkenga Armein Sikkenga  

 

Overige personeelsleden: 
 
 ma. di. woe. do. vr. toelich-

ting 

       

directeur Coos Boerma Coos Boerma plaatsvervangend: 
Riekje de Boer 

Coos Boerma Coos Boerma 6 

       

IB Afke Dijkstra Afke Dijkstra    7 

  Riekje de Boer     

      8 

ICT-
coördinator 

   Hilde Gruppen   

       

onderw. assist. Ingrid ten Hoor Ingrid ten Hoor Ingrid ten Hoor Ingrid ten Hoor Ingrid ten Hoor 9    10 

 José Pastoor  José Pastoor    

       

administratrice  Antje Maris  Antje Maris   

       

conciërges Henk Kuiper Henk Kuiper  Henk Kuiper   

  Gea Beukema Gea Beukema  Gea Beukema  

 

Toelichting bij de nummers: 
 

1 De kleutergroepen beginnen het schooljaar als twee groepen "instroom/1/2". 

Na de herfstvakantie worden deze groepen zo groot dat er een derde kleutergroep kan worden opgestart. 

Na de herfstvakantie vormen we een aparte groep 2, waarin de groep 2 leerlingen worden samengevoegd. 

2 Juf Nienke zal vanaf de herfstvakantie de nieuw gevormde groep 2 onder haar hoede krijgen. 

Juf Jacintha haar rol in groep i/1-b wordt dan uitgebreid tot drie dagen per week en juf Renate zal 2 

dagen voor haar rekening nemen. In de periode vóór de herfstvakantie zullen juf Renate en de kinderen 

ruim de gelegenheid krijgen om elkaar te leren kennen. 

3 Voor de nieuwe groep 2 is nog een vacature voor één dag in de week. Te zijner tijd zal hiervoor iemand 

gezocht worden. 

4 Van februari t/m juni 2020 is in deze groep een LIO-student werkzaam, te weten Lizette Aardema. 
LIO betekent "Leraar In Opleiding". Dit is een student in de laatste fase van de Pabo. 
Zij zal na een inwerkperiode uiteindelijk 2 dagen per week zelfstandig voor de groep staan. De extra tijd die 
dit de eigen groepsleerkracht per saldo oplevert, zal worden besteed aan schoolwerkzaamheden buiten de 
groep en/of hulp aan leerlingen. 
Op welke dagen van de week dat zal zijn, is op dit moment nog niet bekend. 

5 Juf Karen haar zwangerschaps-/bevallingsverlof begint na de herfstvakantie en zal naar schatting 

doorlopen tot eind februari 2020. Gedurende dat verlof wordt zij vervangen door juf Ageeth Meijers. Zij is 

een bekende voor deze groep. 

6 Coos Boerma heeft iedere woensdag verlof. 

Op die dag is Riekje de Boer het aanspreekpunt. 
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7 IB = Intern Begeleider. 

Alle leerlingenzorg, waaronder de Remedial Teaching wordt gecoördineerd door de IB-ers. 

Taakverdeling: Riekje de Boer: onderbouw (groep 1-4) 

  Afke Dijkstra:  bovenbouw (groep 5-8) 

8 Hilde Gruppen en Hijko Mekkes zijn de ICT-coördinatoren van de school. Hilde Gruppen heeft een 

aantal (woens)dagen per jaar ter beschikking om hieraan invulling te geven. 

9 Een deel van de week wordt onze onderwijsassistente Ingrid ten Hoor ingezet bij de kleutergroepen.  

Daarnaast doet zij enige remedial teaching en individuele ondersteuning in andere onder-

/middenbouwgroepen. 

Onze onderwijsassistente José Pastoor zal voornamelijk remedial teaching en ondersteuning verzorgen in 

de midden-/bovenbouwgroepen. 

10 Gedurende het hele schooljaar zijn er twee stagiair onderwijsassistenten: Esmée Polling en Sophie 
Rozema. Zij zullen in de onder- en middenbouwgroepen worden ingezet. 

 

Verlofdagen 

Een aantal leerkrachten heeft recht op een enige verlofdagen per jaar. Vaak zullen zij dan 
worden vervangen door leerkrachten uit ons eigen team. Waar dat niet lukt, zal een 
externe invaller worden ingezet. 
 

Stages 

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende stagiairs van de Pabo (opleiding tot leraar 
basisonderwijs) die in wisselende groepen actief zullen zijn. 
Daarnaast zijn er regelmatig stages vanuit andere opleidingen of snuffelstages vanuit v.o. 
scholen. 
 

Vervangingen 

Zoals u weet, is het vinden van vervangers een groot probleem in het basisonderwijs. 
Vervanging zal in eerste instantie worden verzorgd door een extern bureau. 
Als dat geen vervangers kan leveren, zal er een beroep worden gedaan op parttimers van 
onze eigen school. 
Mocht ook dat niet lukken, dan worden er groepen samengevoegd. Dat kunnen ook 
andere groepen zijn dan de groep waarvoor vervanging nodig is. 
Eventueel wordt een ouder met een onderwijsbevoegdheid ingezet. 
Pas in uiterste nood zullen kinderen naar huis worden gestuurd. In dat geval wordt u 
daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, maar de kans is groot dat dit soort 
beslissingen pas op het laatste moment genomen worden. Tot nu toe is dit op Het 
Valkhof nog nooit voorgekomen, maar naar mate de vervangingsproblemen toenemen, 
wordt de kans daarop wel groter. 
De school heeft een Noodplan Vervanging opgesteld dat is goedgekeurd door de 
Medezeggenschapsraad. 
 

Gezichten bij de namen 

Omdat het voor zowel ouders als kinderen wel eens lastig is om te onthouden hoe al die 
personeelsleden ook alweer heten, hangt er in de school een fotocollage met alle namen 
en functies en hangen er foto's van de leerkrachten bij de lokalen.  
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Schooltijden en binnenkomen 
 

5-Gelijke-Dagen-Model 
Sinds augustus 2016 werken wij met het zogenaamde 5-gelijke-dagen-rooster. Dit is een 
vorm van een continurooster die erop neer komt dat voor alle kinderen elke dag op het 
zelfde moment begint en eindigt en dat alle kinderen op school lunchen onder leiding van 
de leerkracht. Hieraan zijn voor de ouders geen kosten verbonden. 
 

Schooltijden 
De schooltijden zijn van 8.30 - 14.00 uur. 
De kinderen hebben van 10.00 - 10.15 uur een ochtendpauze / speelkwartier. U kunt ze 
daarvoor een klein hapje en wat drinken meegeven. 
Tussen de middag hebben alle groepen een kwartier tijd om te lunchen en een half uur 
middagpauze (11.45 - 12.15 uur) waarin ze buiten kunnen spelen. 
 

Deuren open 

De kinderen van groep 1 en 2 kunnen tussen 8.20 en 8.30 uur worden binnengebracht. 
Voor hen gaat de buitendeur open om 8.20 uur. 
Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaat om 8.25 uur de eerste bel. Vanaf dat 
moment kunnen zij rustig naar binnen gaan. Bij de tweede bel, die om 8.30 uur gaat, 
moeten ze in de klas zijn, zodat de lessen kunnen beginnen. 
 

Welke deur en kapstok 

De kinderen van de (onderbouw-)groepen die rond het Valkennest liggen, gebruiken de 
onderbouwingang. 
De kinderen van de hogere groepen mogen de hoofdingang gebruiken en de deur aan de 
achterzijde van de school (Hofstedenlaan). 
De groepsleerkracht vertelt de kinderen welke deur ze gebruiken en welke kapstokken 
voor hen bestemd zijn. 
 

Lunch 

Tussen de middag is er de gezamenlijke lunch in de eigen klas. U weet zelf het beste wat 
en hoeveel uw kind in het algemeen eet en drinkt. 
Wij zijn voorstander van gezond eten en drinken. Ook adviseren we om geen al te grote 
hoeveelheid eten mee te geven. 
Soms eten kinderen op school niet zo veel, omdat ze bijv. nog niet zoveel trek hebben. In 
dat geval kunt u ze na 14.00 uur thuis nog wat laten eten. 
Wij vragen u om alle bekers, bakjes, tassen e.d. duidelijk te voorzien van een naam. 
Omdat wij de hoeveelheid afval willen beperken, verzoeken we u bij voorkeur geen 
drinkpakjes mee te geven. Lege pakjes geven wij weer mee naar huis. 
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Data 
 

Vakantie en Vrije Dagen 
Studiedagen (zogenaamde "margedagen") 
Naast de vakanties, hebben de kinderen nu en dan een dag vrij i.v.m. studie- of 
werkbijeenkomsten van het team, of i.v.m. een teamactiviteit. 
De margedagen in de volgende tabel staan vast. Als er wijzigingen of aanvullingen zijn, 
dan zullen die zsm worden vermeld in de Valkinfo. Naar verwachting zullen er nog 2 
margedagen gepland worden. 
 
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat u zelf de extra vrije momenten, 
roosterwijzigingen en dergelijke aan de buitenschoolse opvang dient door te geven. 
 

data omschrijving 

  

23  september 2019 Margedag: teamscholing 

24  september 2019 Rodermarkt 

19  t/m 27  oktober 2019 Herfstvakantie 

21  november 2019 Margedag: teamscholing 

21  december 2019 t/m 5 januari 2020  Kerstvakantie 

14  februari 2020 Margedag: teamscholing 

15 t/m 23  februari 2020  Voorjaarsvakantie 

27  maart 2020 (onder voorbehoud) Margedag: Onderwijsdag Noordenveld 

30  maart 2020 Margedag: teamscholing 

10  t/m 13 april 2020 Goede Vrijdag / Paasvakantie 

25  april t/m 10 mei 2020 Meivakantie 

21  t/m 24 mei 2020 Hemelvaartweekend 

30  mei t/m 1 juni 2020 Pinkstervakantie 

2  juni 2020 Margedag: Teamdag 

4  juli t/m 16 augustus 2020 Zomervakantie 

  

Opmerking 1:  Zie ook wat er in de Schoolgids wordt gezegd over de leerplicht. 
Opmerking 2:  We zorgen er voor, dat de kinderen het wettelijk verplichte aantal  
   uren onderwijs ontvangen. 
 

Activiteitenkalender 
Hier onder vindt u een overzicht van de nu bekende data van activiteiten, waaronder 
sporttoernooien. Deze lijst is zeker niet compleet, omdat veel zaken pas later gepland en 
georganiseerd worden. Aanvullende informatie krijgt u te zijner tijd via de Valkinfo. 
Op de website vindt u altijd een zo actueel mogelijke kalender. 
 

  activiteit groepen 

    

Augustus 26 Eerste schooldag 1-8 

 29 Ouder/Kind dag 1-8 

September 2 Verjaardagszingen 1-8 

 11 Start verkoop Jantje Beton loten 4-7 
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 21 Rodermarktparade 2 

 25 Start Kinderpostzegelactie  8 

Oktober 1 Verjaardagszingen 1-8 

 2 Start Kinderboekenweek 1-8 

 7 Dag van de leraar  

 10 Jaarpresentatie ouders 

 16 Handbaltoernooi jongens (7) / 8 

 18 Fietsencontrole 3-8 

 30 Handbaltoernooi meisjes (7) / 8 

November 1 Hercontrole fietsen 3-8 

 7 Verjaardagszingen 1-8 

 11 of 18 Zwemcircuit 6-8 

 15 Daltonkoffie onderbouw ouders 

 18 Informatieavond voortgezet onderwijs 7-8 

December 2 Verjaardagszingen 1-8 

 5 Sinterklaasfeest 1-8 

 19 's avonds Kerstviering 1-8 

Januari 7 Verjaardagszingen 1-8 

Februari 6 Verjaardagszingen 1-8 

 10 Basketbaltoernooi 8 

 12 Open dag ouders 
3-jarigen 

 12 Opstart Startgroep ouders gr.1 

Maart 6 Verjaardagszingen 1-8 

 6 Daltonkoffie bovenbouw ouders 

 13 Reuze Keuze  

April 1 Rodermarkt Spelavond Iedereen 

 2 Schriftelijk Verkeersexamen  

 6 Verjaardagszingen 1-8 

 6 Voetbaltoernooi jongens 8 

 7 Praktisch Verkeersexamen 7 

 8 Voetbaltoernooi meisjes 8 

 15 / 16 / 17 Centrale Eindtoets PO 8 

 ??? Sportdag/Koningsspelen 1-8 

Mei 12 Verjaardagszingen 1-8 

 18 / 19 Korfbaltoernooi 5-8 

 26 Daltonkoffie middenbouw ouders 

Juni 5 Verjaardagszingen 1-8 

 10 Peanutbaltoernooi 8 

 25 Musical, afscheid groep 8 8 

Juli 1 Kennismaking nieuwe groep 1-7 

 2 Verjaardagszingen (voor jarigen juli en 
augustus) 

1-8 

 3 Laatste schooldag 1-8 
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Schoolreizen 
Hieronder de gegevens over de schoolreizen voor zover ze bekend zijn bij het ter perse 
gaan van deze Jaargids. In de kolom "kosten" ziet u wat de ouders het vorige schooljaar 
bijdroegen. Deze bedragen kunnen aangepast moeten worden. Zie ook de informatie in 
de Schoolgids. (tevens opgenomen achterin deze Jaargids) 
Via de Valkinfo houden wij u op de hoogte zodra er meer bekend is. 
 

groep bestemming dagen data toelichting kosten 

      

1/2 nog onbekend 1 voorjaar 2020 nog onbekend €  22,50 

3 nog onbekend 1 voorjaar 2020 nog onbekend €  35,00 

4 nog onbekend 1 voorjaar 2020 nog onbekend €  35,00 

5 De Zwerfsteen, 
Steenbergen 

2 voorjaar 2020 kampeerboerderij €  40,00 

6 Heem Achterhuis, 
Norg 

3 18 t/m 20 sept. 2019 kampeerboerderij €  70,00 

7 Boscamping, 
Appelscha 

3 2 t/m 4 sept. 2019 vakantiecentrum €  70,00 

8 Breeland, 
Annen 

3 11 t/m 13 sept. 2019 vakantiecentrum €  70,00 

 

Verjaardagen teamleden 
  jarige    jarige 

       

Augustus 26 Henk Kuiper  Februari 4 Armein Sikkenga 

 30 Coos Boerma  Maart 30 Anko Eefting 

September 3 Riekje de Boer  April 3 Hilde Gruppen 

 7 Doetie Drent   3 Renate de Grijs 

 16 Nienke van Vondel   11 Jacintha Wijbenga 

Oktober 15 José Pastoor  Mei 17 Esmée Arke 

 17 Ida Hartstra   17 Marieke v. Duuren 

 19 Afke Dijkstra   24 Ingrid ten Hoor 

November 6 Freerk Groefsema  Juni 11 Greetje de Winter 

 10 Antje Maris   25 Rianne Bosten 

December 11 Hijko Mekkes  Juli 9 Roelien Kuipers 

Januari 13 Karen Ketelaar     

 16 Gea Beukema     
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ROOSTERS 
 
Gymnastiek groep 3-8 
De school maakt gebruik van een aantal lesuren van een vakleerkracht. Er is voor 
gekozen deze uren in te zetten in de midden- en bovenbouw. De overige gymlessen 
worden gegeven door de groepsleerkracht. 
De jongste kinderen gymnastieken in de gymzaal Schonauwen, bij school. De hogere 
groepen gaan (ook) naar sporthal De Hullen. 
 
 

maandag  dinsdag  vrijdag  

GYM. 
Gertrude Bosma 

Hullen-B 

GYM 
Edwin Teune 
Schonauwen 

GYM. 
Edwin Teune 

Hullen-A 

GYM. 
groepsleerkr. 
Schonauwen 

GYM. 
Edwin Teune 

Hullen-A 

GYM. 
groepsleerkr. 
Schonauwen 

      

 
 

8.30-9.15 
3 

   8.30-9.15 
7 

 
 

9.15-10.00 
4 

9.15-10.00 
7 

9.15-10.00 
3 

 9.15-10.00 
5a 

 
 

10.15-11.00 
5b 

 10.15-11.00 
6 

10.30-11.15 
6 

10.15-11.00 
4 

 
 

11-00-11.45 
5a 

 11-00-11.45 
5b 

  

    groepsleerkr. 
Hullen-A 

 

12.30-13.15 
8a 

   12.30-13.15 
8b 

12.30-13.15 
8a 

13.15-14.00 
8b 

     

 

HVO/GVO 
De ouders van de kinderen van groep 6 en 7 kunnen aangeven of zij willen dat hun kind 
de wekelijkse les Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) of Godsdienstig 
Vormingsonderwijs (GVO) zal volgen. 
 

donderdag  

HVO 

Linda Kuper 

GVO 

Tjarda Nieuwenhuis 

  

8.30-9.15 

6 

8.30-9.15 

6 

9.15-10.00 

7 

9.15-10.00 

7 
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Financiën 
 

Ouderbijdrage 
Ieder jaar wordt door de Oudervereniging een ouderbijdrage aan de ouders gevraagd. 
De hoogte van de ouderbijdrage wordt ieder jaar vastgesteld door de Oudervereniging 
(OV). 
Het vorige schooljaar bedroeg de ouderbijdrage €  20,- per kind. 
Wettelijk is het betalen van de ouderbijdrage niet verplicht. 
De gelden worden door de OV gebruikt voor de dingen die het schoolgaan voor de 
kinderen net even leuker en gezelliger maken. Bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, traktaties 
bij feestelijke gebeurtenissen, lief en leed en dergelijke. 
 

Vergoeding schoolmateriaal 
De vergoedingsbedragen voor vermist of beschadigd schoolmateriaal zijn: 
Vulpen  €  2,50 
Etui   €  1,90 
Liniaal   €  0,65 
Schaar   €  1,80 
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Het onderwijs 
 

Realisatie Voornemens 2018-2019 
Ieder schooljaar zijn er op een school onderwijskundige en andere ontwikkelingen. Deze 
kunnen bijvoorbeeld liggen op het terrein van bijscholing van het team, de keuze van 
nieuwe lesmethodes, invoering van een andere werkwijze, of zaken die het gebouw of het 
schoolterrein betreffen. 
 
Hieronder enige ontwikkelingen die in het schooljaar 2018-2019 hebben plaatsgevonden. 

 Vervolg teamscholing over het aanbod voor de meer begaafde leerlingen. 

 Aanpassing van het schoolplein richting een "groen schoolplein". 

 Uitbreiding portfolio. 

 Invoering nieuwe muziekmethode Eigenwijs Digitaal. 

 Keuze en invoering nieuwe methode zaakvakken; met name aardrijkskunde. Er is 
gekozen voor Blink. 

 Invoering nieuwe schrijfmethode Pennenstreken. 

 Invoering digitale versie observatiesysteem voor kleuters: Dorr Digi. 

 Teamscholing rond nieuwe inzichten betreffende rekenonderwijs. 

 Ontwikkeling 'doelen op de taak', in het kader van de dalton werkwijze. 
De school is dit schooljaar bezocht door de onderwijsinspectie. Dit leverde een 
voldoende beoordeling op. 
 
 

Voornemens 2019-2020 
Voor het schooljaar 2019-2020 is ook een aantal voornemens geformuleerd. 

 Ervaring opdoen met groepsoverstijgend werken, wat resulteert in een structuur met 
een "zone" waarbinnen ook ruimte ontstaat voor het werken met een plusgroep / 
plusgroepen. 

 Onderwijskundig gebruik maken van het groene plein. 
Er zal geprobeerd worden om in samenwerking met de Hanze Hogeschool (Pabo) 
en/of het IVN een lesprogramma te ontwikkelen voor natuureducatie die kan 
plaatsvinden op of rond het schoolplein. 

 Teamscholing (verdieping) over reflectiegesprekken. 

 Invoering van het signalerings- en handelingssysteem voor Sociaal Emotionele 
Ontwikkeling "Zien!". 

 Bewegend leren. Teamtraining. 

 Uitwerking teamscholing rekenonderwijs van het vorige schooljaar. 

 Door ontwikkelen van enige daltonelementen van het onderwijs. 
 

Onderwijsresultaten 
Het interpreteren van de onderwijsresultaten van een school is uiterst lastig. Dat komt 
vooral doordat er op een school veel geleerd wordt wat wel belangrijk is, maar niet 
meetbaar. Bijv. sociale vaardigheden, creativiteit, verantwoordelijkheidsgevoel, sportiviteit 
etc. Daarnaast beginnen alle kinderen met een verschillende aanleg en achtergrond aan het 
onderwijs. 
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In de schoolgids wordt een toelichting gegeven op het interpreteren van 
onderwijsresultaten van een school. 
Om toch enig beeld te krijgen van hoe een school presteert, wordt vaak gekeken naar de 
zaken die wél (enigszins) meetbaar zijn, maar zoals gezegd, levert dat niet een compleet 
beeld op. 
Hieronder staan een paar van die zaken. 

Cito Eindtoets / Centrale Eindtoets PO 

De Eindtoets van groep 8 gaat vooral over de vaardigheden van de kinderen op het 
gebied van rekenen, taal en begrijpend lezen. 
De gemiddelde score die de kinderen van groep 8 van onze school de afgelopen 8 jaren 
hebben behaald op de Eindtoets, zijn: 

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Schoolscore 537,8 536,8 537,4 536,0 533,0 533,8 538,4 536,1 

Ter toelichting: De minimale score is 501 en de maximale score is 550. 
   Het landelijke gemiddelde ligt jaarlijks rond de 535. 
O.a. de onderwijsinspectie houdt nauwlettend in de gaten of de resultaten van de scholen 
aan de verwachtingen voldoen en hanteert per individuele school een norm waarmee men 
beoordeelt of de score voldoende is of niet. Scholen die vaak onvoldoende scoren moeten 
hun onderwijs aanpassen. 
Op 2016 na zijn de scores van onze groepen 8 van de afgelopen jaren altijd voldoende en 
liggen ze meestal boven het landelijke gemiddelde. 
Ook de resultaten van de laatste groep 8 (schooljaar 2018-2019) zijn hoger dan gemiddeld 
en naar de maatstaven van de inspectie voldoende. 

Vervolgonderwijs 

Een ander gegeven dat iets zegt over de onderwijsresultaten is de doorstroming naar het 
voortgezet onderwijs. 
 
Verwijzingen 2018-2019 
De volgende tabel laat zien waar de kinderen van de laatste groep 8 naar toe zijn gegaan. 

 
 
Goed advies 
Het blijkt dat de kinderen die onze school verlaten met een bepaald schooladvies, meer 
dan gemiddeld inderdaad goed functioneren op dat niveau; ook na een paar jaar nog. 
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Tussenresultaten 

De resultaten van de kinderen aan het eind van groep 8 zeggen eigenlijk al wat de school 
binnen 8 jaren met de kinderen bereikt. 
Iets algemeens zeggen over de leerresultaten van andere groepen dan groep 8 is erg lastig, 
omdat de onderwijsinspectie daarvoor geen normen heeft. Het ontbreekt dus aan een 
objectief criterium dat rekening houdt met de kenmerken van schoolbevolking. 
 
De ontwikkeling van de kinderen wordt in alle groepen goed in de gaten gehouden. In de 
kleutergroepen wordt daarvoor het leerlingvolgsysteem Dorr gebruikt en in de rest van de 
school het leerlingvolgsysteem en de toetsen van Cito. 
In het rapport van de kinderen en tijdens de oudergesprekken worden de resultaten met 
de ouders en de kinderen besproken en kunnen ze worden vergeleken met de gemiddelde 
score, zodat er een goed beeld ontstaat. 
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Actueel, uit de schoolgids 
 
Belangrijke onderwerpen en wijzigingen in de tekst van de Schoolgids zijn hieronder 
opgenomen. De volledige tekst van de meest recente Schoolgids is te vinden op onze 
website, www.hetvalkhof.nl. 
 
Vijf Gelijke Dagen Model en toezicht op het plein 
Sinds augustus 2016 hanteert de school het zogenaamde Vijf Gelijke Dagen Model. 
Op pag. 12 van deze Jaargids vindt u de aanvangs- en eindtijden. 
 
Leerkrachten aanwezig 
Aan het begin van de schooldag zijn de leerkrachten minimaal een kwartier voor 
schooltijd op school aanwezig. 
De kleuterleerkrachten zijn ongeveer 10 minuten voor schooltijd in hun lokaal aanwezig 
om de kleuters op te vangen. 
 
Pleinwacht / toezicht 
Onder pleinwacht verstaan we toezicht door personeelsleden tijdens de pauzes. Dit 
kunnen naast de leerkrachten bijvoorbeeld ook onderwijsondersteuners of stagairs zijn. 
Voor schooltijd is er buiten geen toezicht in de vorm van pleinwacht. 
In de ochtendpauze en in de lunchpauze zijn alle kinderen van de school buiten en wordt 
er toezicht gehouden door 3 volwassenen en als in principe 2 mediators. Zie hieronder. 
 
Mediators 
De kinderen van de hoogste groepen (7 en 8) krijgen in het kader van De Vreedzame 
School training in mediation (= bemiddeling). Dat houdt in dat zij leren hoe je een 
conflict kunt oplossen. Dat is een waardevolle vaardigheid voor henzelf, maar die mogen 
ze ook in de praktijk brengen op het plein. 
Alle groep 7 kinderen krijgen de training en wie zich daarvoor aanmeldt, mag volgens een 
rooster samen met een ander als mediator optreden in de pauzes. Voor de herkenbaarheid 
krijgen ze een hesje aan. De mediators zijn er naast de pleinwacht; niet in plaats van de 
pleinwacht. 
 
Naar huis 
Na schooltijd worden de jongste kinderen (t/m groep 2) door de leerkrachten 
overgedragen aan de ouders of aan de persoon die de kinderen ophaalt. Vanaf dat 
moment ligt de verantwoordelijkheid voor het kind bij deze persoon. Kinderen die niet 
kunnen worden overgedragen, gaan weer met de groepsleerkracht mee naar binnen, 
waarna deze een oplossing voor het kind zoekt. 
De oudere kinderen, die van de ouders zelfstandig naar huis mogen, kunnen in geval van 
problemen weer binnenkomen, waar de eigen groepsleerkracht of een ander personeelslid 
hen zal helpen. Op het moment dat deze grotere kinderen het schoolterrein verlaten, 
eindigt de verantwoordelijkheid van de school. 
 

Regeling “Meedoen in Noordenveld met een laag inkomen” 
De gemeente Noordenveld kan inwoners met een laag inkomen financieel tegemoet 
komen in de kosten van schoolactiviteiten en deelname aan sport, recreatie, 

http://www.hetvalkhof.nl/
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vrijwilligerswerk en andere sociaal/culturele activiteiten. In een speciale folder kunt u 
lezen wat de voorwaarden zijn om een financiële tegemoetkoming te krijgen.  
Twijfelt u of u voor de Individuele regeling Noordenveld in aanmerking komt? De 
medewerkers van de afdeling WOS kunnen u verder helpen met uw vragen. U kunt hen 
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bereiken via telefoonnummer 14050. 
Op de website van de Gemeente Noordenveld vindt u natuurlijk ook nadere informatie. 
Kijk hiervoor op www.gemeentenoordenveld.nl 
Voor leerlingen woonachtig in een andere gemeente kan contact gezocht worden met de 
betreffende gemeente. In alle gemeenten bestaan dergelijke regelingen. 
 

Mobieltjes / smartphones verbod 
Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben steeds vaker al een mobiele telefoon. 
Mobieltjes zijn op school echter niet nodig. 
De school is altijd telefonisch bereikbaar en kinderen die dringend moeten bellen, mogen 
van de schooltelefoon gebruik maken. 
Smartphones zouden eventueel gebruikt worden bij bepaalde leeropdrachten, maar er zijn 
op school genoeg andere apparaten beschikbaar waar dat ook mee kan. 
 
Mobieltjes zijn daarom op school verboden. 
Wij beschouwen ze als speelgoed, dat kinderen erg kan afleiden en dat in bepaalde 
gevallen zelfs tot ernstige problemen kan leiden, zoals het maken van ongewenste geluids- 
of beeldopnamen en digitaal pesten. 
Als een kind wel een telefoon meeneemt, omdat hij hem na schooltijd nodig heeft, dan 
moet die voor schooltijd ingeleverd worden bij de leerkracht en kan hij weer worden 
opgehaald bij het naar huis gaan. 
Van kinderen die zich niet aan deze regels houden, zal de telefoon in beslag worden 
genomen. Na een week krijgen ze hem weer terug. 
Als er belangrijke redenen zijn waarom u vindt dat uw kind wel een telefoon in de zak 
moet hebben, dan moet u daarover vooraf een afspraak maken met de groepsleerkracht. 
Wie een mobiele telefoon meeneemt, doet dat op eigen risico (beschadiging, verlies e.d.). 
 
Het smartphoneverbod geldt voor alle schoolactiviteiten, dus ook in pauzes, in de 
sporthal, tijdens een excursie, op schoolreis e.d. 
 
Het bovenstaande geldt ook voor andere, vergelijkbare devices, zoals bijvoorbeeld 
smartwatches. 
 
Ook voor ouders gelden er beperkingen. Zo is het niet toegestaan om geluids- of 
beeldopnamen te maken zonder toestemming van de leerkracht of schoolleiding. 
 

Klaar-overs 
Onze school beschikt over een klaar-overbrigade die de kinderen helpt veilig over te 
steken over de Hofstedenlaan bij de kruising met de Havezathenlaan. Dit is een brede 
oversteek, waar door automobilisten vaak hard wordt gereden. 
Twee verkeersbrigadiers staan daar een kwartier vóór schooltijd. 
Let op: niet ná schooltijd. 
U begrijpt dat dit een behoorlijke organisatie vereist. De medewerking van veel 
vrijwilligers is dan ook nodig. Doordat het aantal vrijwilligers de afgelopen jaren sterk is 

http://www.gemeentenoordenveld.nl/
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teruggelopen, hebben we moeten besluiten de verkeersbrigade na schooltijd op te heffen 
tot er weer voldoende mensen zijn om die in te vullen. 
Regelmatig zult u oproepen tegenkomen, om het natuurlijk verloop binnen de 
verkeersbrigade aan te vullen. 
Als u zich aanmeldt, krijgt u van de politie een eenmalige instructie (zowel theoretisch als 
praktisch), waarna u officieel door de gemeente wordt aangesteld als verkeersbrigadier. 
Hiermee bent u dan ook verzekerd. 
Bij het maken van het rooster zal rekening worden gehouden met uw wensen. 
 
Sommige ouders en kinderen maakten gebruik van de oversteekplaats bij de Kastelenlaan, 
waar CBS De Hoeksteen een klaar-overbrigade had. 
Vanwege een tekort aan brigadiers, heeft deze school moeten besluiten om helemaal te 
stoppen met klaar-overen. 
 

Met auto of fiets naar school 
Om de verkeersveiligheid tijdens het het brengen en halen van de kinderen te vergroten, 
zijn er rond de school enige verkeersmaatregelen genomen. 
Er is aan de oostkant van het gebouw een Kiss-and-Ride zone (KAR-zone) aangelegd en 
de fietsenstalling is gesitueerd aan de westzijde van het gebouw. 
De gedachte hierachter is, dat we in verband met de verkeersveiligheid de auto- en de 
fietsstromen van elkaar willen scheiden en de straat voor het gebouw zoveel mogelijk 
autovrij willen houden. 
Wij vragen alle ouders dringend om zich, voor de veiligheid van hun eigen en andermans 
kinderen, aan onderstaande afspraken te houden. (N.B.: Als anderen dan uzelf uw 
kinderen ophalen, wilt u deze personen dan ook op deze afspraken wijzen?) 

 Laat de kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school gaan. 

 Rijd met de auto niet door de Schonauwen naar de KAR-zone, maar alleen via de 
Statenlaan. 

 De KAR-zone is bedoeld voor halen en brengen en voor kort-parkeren. Mensen die 
langer op school moeten zijn, kunnen parkeren in de Statenlaan, of aan de voorzijde 
van het gebouw, aan de Schonauwen. Ook deze parkeerplaatsen svp benaderen vanaf 
de Statenlaan, zodat u niet langs de fietsers hoeft. 

 Op de KAR-zone geldt een-richtings-verkeer. Dat is met borden aangegeven. U rijdt 
hem op aan de noordzijde (de Schonauwen-kant) en rijdt hem af aan de zuidzijde (de 
Hofstedenlaan-kant). 

 In principe zet u op de KAR-zone uw kind uit en rijdt weer door. Om jonge kinderen 
toch even naar binnen te kunnen brengen, is het toegestaan kort te parkeren. Rijdt u 
wel zo ver mogelijk door, om opstoppingen bij de inrit te voorkomen. 
De kinderen mogen zowel de hoofdingang, als de achteringang gebruiken om naar 
binnen te gaan. 

 Aan de Schonauwen zijn twee parkeerplaatsen gereserveerd voor de busjes van de 
buitenschoolse opvang (BSO). Deze zijn aangegeven met bordjes. 

 Er geldt een parkeerverbod in de straat voor de school. 

 De fietsenstalling bevindt zich rond de gymnastiekzaal. Het is belangrijk om de fietsen 
daar geordend neer te zetten, omdat er anders ruimtegebrek ontstaat. 
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 Voor ouders die met de fiets hun kind komen ophalen is er op de stoep enige 
wachtruimte gecreëerd. Wilt u ervoor zorgen dat u niet in de weg staat voor kinderen 
die de school verlaten? 

 Bij de hoofdingang vindt u fietsenrekken voor het personeel en bezoekers van de 
school. 

 Er mag uiteraard niet worden gefietst op het plein of op het trottoir. 
Dit geldt natuurlijk ook voor ouders.  

Dankzij deze inrichting van de schoolomgeving en de daarbij horende afspraken, kunnen 
we de veiligheid van de kinderen garanderen. 
Maar …… dat werkt alleen als iedereen daaraan meewerkt! 
 

Traktaties 
Een jarig kind mag in de eigen groep natuurlijk trakteren. Het zou prettig zijn als u voor 
de leerkracht dezelfde traktatie zou meegeven als voor de kinderen. 
De kinderen gaan niet langs de groepen om bijvoorbeeld de andere leerkrachten te 
trakteren. 
 

Snoepbeleid 
Als er ter gelegenheid van een verjaardag of een ander heuglijk feit wordt getrakteerd, dan 
is het voor ouders wel eens lastig om te kiezen waaruit die traktatie dan moet bestaan. 
Als school hanteren wij niet een snoepverbod, maar wij hebben wel een paar adviezen 
rond trakteren en snoep op school. 
Er kan lang over worden gediscussieerd wat wel en wat geen "snoep" is en wat wel of niet 
gezond is. Daarin willen wij ons niet mengen. 
Maar net als de ouders, willen wij wel graag bijdragen aan de gezondheid van de kinderen. 
Daar hoort bij dat kinderen leren om verantwoord met snoep om te gaan. Daarom 
brengen wij de volgende tips graag onder uw aandacht: 
1. Vermijd grote traktaties. Een traktatie moet geen 'maaltijd' worden. Wij zien wel eens 

dat vooral de jongere kinderen het soms echt niet op kunnen. 
2. Trakteer liever niet op dingen die overduidelijk niet gezond zijn omdat ze vooral 

bestaan uit suiker, vet, kleurstoffen en dergelijke. 
3. Zoek op websites naar ideeën voor alternatieve traktaties. De zoekterm "gezonde 

traktaties" brengt u bij tientallen leuke en lekkere suggesties. 
4. Een traktatie hoeft niet altijd iets te wezen dat je kunt opeten. Ook bijvoorbeeld een 

klein puzzeltje, spelletje, of een originele pen zijn leuk om op te trakteren. 
Ouders blijven uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de traktatie die zij in overleg met 
hun kind uitkiezen. 
Ook de school (oudervereniging en personeelsleden) trakteert wel eens en probeert zich 
aan deze richtlijn te houden. 
 

Rookvrije school en rookvrij schoolplein 
Binnen de school geldt het wettelijke rookverbod. 
Dat betekent aan de ene kant dat er op school beslist niet gerookt mag worden, 
bijvoorbeeld ook niet tijdens avonden voor ouders, en aan de andere kant dat wij de 
kinderen tijdens onze lessen wijzen op de gevaren van het roken. 
Daarnaast mag er ook op het schoolplein en daarbuiten niet gerookt worden. 
 

 



 

Vakantieregeling Openbaar Onderwijs Noordenveld  2019-2020   

  groep 1 dagtotaal groep 2 dagtotaal groep 3 - 4  dagtotaal groep 5 - 8 dagtotaal   
Maandag mo 3,50   3,50   3,50   3,50     

 mi 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50 5,00   
Dinsdag mo 3,50   3,50   3,50   3,50     

 mi 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50 5,00   
Woensdag mo 3,50   3,50   3,50   3,50     

 mi 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50 5,00   
Donderdag mo 3,50   3,50   3,50   3,50     

 mi 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50 5,00   
Vrijdag mo 3,50   3,50   3,50   3,50     

 mi 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50 5,00 1,50 5,00   

                    
Weektotaal   25,00   25,00   25,00   25,00   

            
Opmerking:           
Op basis van artikel 11, lid 5 van de WPO bedraagt het minimaal aantal lesuren per schooljaar:    
groep 1 t/m 4 3520 uur 880 uur per groep      
groep 5 t/m 8 4000 uur 1000 uur per groep      
groep 1 t/m 8 7520 uur 940 uur per groep      
Het valt aan te bevelen om te streven naar gelijke begin- en eindtijden voor alle groepen     
                       

             

Eerste schooldag: 26 augustus 2019         

            

Vakantie   periode     dagen   groep 1 groep 2 
groep 3 - 
4 

groep 5 - 
8  

    eerste dag laatste dag                

Rodermarkt 24-sep 24-sep  1  5,00 5,00 5,00 5,00  

Herfstvakantie 21-okt 25-okt  5  25,00 25,00 25,00 25,00  

Kerstvakantie 23-dec 03-jan  10  50,00 50,00 50,00 50,00  

Voorjaarsvakantie 17-feb 21-feb  5  25,00 25,00 25,00 25,00  

Paasvakantie 10-apr 13-apr  2  10,00 10,00 10,00 10,00  

Meivakantie 27-apr 08-mei  10  50,00 50,00 50,00 50,00   
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Bevrijd.dag (in 
meivak)                  

Hemelvaart  21-mei 22-mei   2  10,00 10,00 10,00 10,00  

Pinkstervakantie 01-jun 01-jun  1  5,00 5,00 5,00 5,00  

Zomervakantie 06-jul 14-aug  30  150,00 150,00 150,00 150,00  

Totaal aantal vrije uren     66   330,00 330,00 330,00 330,00  

                       

 

Urenberekening 1 oktober 2019 - 30 september 
2020       

     groep 1   groep 2   
groep 3 - 
4    

groep 5 - 
8  

Aantal uren per jaar  52 wk. 1300,00 52 wk. 1300,00 52 wk. 1300,00 52 wk. 1300,00  

Extra 29 en 30 september  10,00 + 10,00 + 10,00 + 10,00 + 

Totaal aantal uren   1310,00  1310,00  1310,00  1310,00  

Af: totaal vrije uren   330,00 - 330,00 - 330,00 - 330,00 - 

Aantal uren inclusief marge  980,00  980,00  980,00  980,00  

Af: minimum aantal lesuren  940,00 - 940,00 - 940,00 - 940,00 - 

Beschikbare marge-uren  40,00  40,00  40,00  40,00  

                

Studie(mid)dagen   5,00  5,00  5,00  5,00  

23 september   5,00  5,00  5,00  5,00  

21 november   5,00  5,00  5,00  5,00  

14 februari    5,00  5,00  5,00  5,00  

27 maart (onderwijsdag)  5,00  5,00  5,00  5,00  

30 maart    5,00  5,00  5,00  5,00  

2 juni    5,00  5,00  5,00  5,00  

               totaal saldo 

               1 t/m 8 

Marge uren     15,00    15,00    15,00    15,00  120,00  

Jaartotaal per aangegeven groep(en) 955,00   955,00   955,00   955,00  

Jaartotaal groep 1 t/m 4             3820,00   
Jaartotaal groep 5 t/m 8               3820,00  

Jaartotaal groep 1 t/m 8                 7640,00 

 


