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Beste ouders, verzorgers, 
 
De relevante informatie voor dit schooljaar is verzameld in deze kleine 
schoolgids (het ABC-tje) op alfabetische volgorde. Met deze informatie 
kan iedereen voldoende op de hoogte zijn van wat er gebeurt op school. 
Ook kan rekening gehouden worden met de planning voor dit schooljaar 
en de afspraken die gemaakt zijn. Natuurlijk staan de vakanties en vrije 
dagen hierin vermeld. 
 
Informatie over activiteiten in- en rond de school wordt via de wekelijkse 
nieuwsbrief verstrekt. Wij proberen de overige informatie zoveel mogelijk 
op vaste momenten te geven, meestal op vrijdag. In het ouderportaal 
van school is de schoolgids, het ABC-tje, het ouderportaal, het 
schoolplan en meer relevante informatie te vinden 
(http://www.obssprinkels.nl). Bovendien vindt u in de kalender op de site 
de laatste planning met betrekking tot onze activiteiten. 
 
Wij hopen dat wij een leerzaam, prettig jaar hebben, met veel plezier en 
voldoening voor leerlingen, ouders en personeel. Een jaar waarin ouders 
en personeel goed samenwerken en communiceren, in het belang van 
de leerlingen en onszelf. 
 
 
Namens het team van obsSprinkels, 
Wout van der Wolde, directeur 
 

http://www.obssprinkels.nl/


 

A 
Absentie/ziekmelding 

Mocht uw kind de school niet kunnen bezoeken, 
verzoeken wij u om dit voor schooltijd telefonisch 
aan de school te laten weten. Niet via de mail, 
het is namelijk geen vanzelfsprekendheid dat de 
mail tijdig wordt gelezen. Niet alleen vanwege de 
naleving van de leerplicht is het noodzakelijk om 
de afwezigheid van een kind te melden, ook voor 
de veiligheid. Immers, er zou onderweg naar 
school iets gebeurd kunnen zijn.  
Is uw kind getroffen door een (besmettelijke) 
infectieziekte dan willen wij dat graag direct van 
u weten, zodat wij zo nodig andere ouders 
kunnen informeren. Is er sprake van ‘De vijfde 
ziekte’, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk 
van u. Dit in verband met zwangere leerkrachten 
en/of ouders. Wanneer u twijfelt bij een 
besmettelijke ziekte en ziekten zoals 
waterpokken, roodvonk, rode hond en kinkhoest 
verzoeken wij u contact op te nemen met uw 
huisarts en/of de groepsleerkracht. 
Bij langdurige ziekte is er regelmatig contact 
tussen school en het zieke kind en de ouders. 
Ook speelt de jeugd gezondheidsdienst (GGD) 
hier zo nodig een rol in. 
 

Adressen en telefoonnummers 

Uit privacyoverwegingen kunnen wij in deze 
schoolgids geen adresgegevens plaatsen. Alle 
ouders ontvangen een inlog voor ons 
ouderportaal (zie ook ‘Ouderportaal’). In dit 
ouderportaal staan de adresgegevens van uw 
kind standaard op ‘afgeschermd’. Uiteraard is 
het makkelijk deze kenbaar te maken voor 
ouders van kinderen uit uw klas. Op die manier 
zijn gegevens bij andere ouders bekend. U 
bepaalt zelf of u deze gegevens vrij geeft en in 
welke gradatie. Zie voor meer informatie het 
ouderportaal. Wanneer het adres of 
telefoonnummer verandert kunt u deze 
wijzigingen ook middels het ouderportaal aan 
ons doorgeven. In deze gids vindt u een lijst van 
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e-mailadresgegevens van de 
Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging.  
 

Allergieën 

Zie diëten. 
 

Avond4Daagse 

Ieder jaar wordt in Meppel in de eerste week van 
juni de Avond4Daagse gehouden. Ook onze 
school doet ieder jaar met een groot aantal 
leerlingen mee. Deze activiteit wordt 
georganiseerd door de oudervereniging. Tegen 
de tijd dat de vierdaagse weer wordt 
georganiseerd, ontvangt u informatie van de 
oudervereniging via het ouderportaal en is op de 
site alle informatie na te lezen 
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B 
Berichten en nieuwsbrief 

De directeur, het personeel, de 
Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging 
gebruiken het ouderportaal voor het verstrekken 
van informatie. Er wordt zo min mogelijk op 
papier aan de kinderen meegegeven. Aparte 
mededelingen worden zoveel mogelijk direct aan 
de ouders per e-mail verzonden. Met name bij 
de groepen van de jongste leerlingen worden 
mededelingen ook vaak in de omgeving van 
lokalen op een mededelingenbord gezet door 
personeel en ouders. (Zie ook ‘Ouderportaal’) 

 

 

 

BHV 

In het kader van de veiligheid op school, hebben 
we een BHV-plan opgesteld. Regelmatig 
oefenen we ontruimingen op school. De school 
heeft een aantal BHV-ers aangesteld. Zij zijn de 
aanspreekpunten bij ongelukken op school. Voor 
onze school zijn de volgende personen BHV-ers: 
 
Jan Wink Gerda Pluim 
Henk Oostra Fred v.d. Meer 
Stephanie Smelt Wilma Bruins 
Roel Kalsbeek Jantje Sinnema-Krol 
Karin Zinger (CJG) Trienke Koopmans (Primalife) 

 
Gerda Pluim en Jan Wink zijn hoofd-BHV-ers.
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Bieb in School 
In de mediatheek van de school is de bibliotheek 
Meppel vertegenwoordigd. Voor meer informatie 
zie www.debibliotheekopschool.nl/.  
 
 

Buitenschoolse opvang, BSO 

Binnen Meppel zijn een aantal BSO-organisaties 
actief. Partou is de kernpartner welke actief is 
binnen de nieuwe brede school. Partou biedt 
daarmee een voorziening voor buitenschoolse 
opvang (4 tot 13 jarigen) in de brede school Het 
Palet. 
Uiteraard is het de eigen keuze van ouders om 
een BSO-organisatie uit te kiezen. Meer 
informatie daarover kunt u vinden op onze site 
www.obssprinkels.nl.  

 

http://www.debibliotheekopschool.nl/
http://www.obssprinkels.nl/
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C 
Cito 

Binnen de school maken we gebruik van het 
Cito-leerlingvolgsysteem. Dit is een 
onafhankelijk, objectief systeem om de 
vorderingen van de kinderen in kaart te brengen. 
De afnames zijn opgenomen in een 
zogenaamde toetskalender. Zie voor meer 
inhoudelijke informatie onze reguliere 
schoolgids, te vinden op onze site. 

 

Computers 

In de school werken we met een netwerk, waarin 
een 60-tal computers zijn aangesloten. Op deze 
wijze heeft iedere groep de beschikking over 
minimaal 3 computers. Daarnaast heeft de 
school de beschikking over een aantal laptops 
en tablets die flexibel ingezet kunnen worden. 

 
Cultuuronderwijs 

In het kader van cultuuronderwijs worden 
regelmatig diverse excursies georganiseerd. 
Communicatie hierover vindt plaats in het 
ouderportaal van de school. 
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D 
Diëten 

Het komt regelmatig voor dat kinderen speciale 
aandachtspunten ten aanzien van voeding 
hebben. Aangezien er activiteiten zijn, waarbij 
ook wordt gegeten of iets lekkers wordt verstrekt, 
is het van belang dat school op de hoogte is van 
dieetvoorschriften. Wij verzoeken u deze dan 
ook kenbaar te maken aan school. Wanneer u 
uw kind inschrijft, kunt u deze informatie op het 
inschrijvingsformulier kenbaar maken. Wanneer 
er tijdens de schoolloopbaan veranderingen 
optreden, verzoeken wij u deze kenbaar te 
maken op school.  
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E 
EHBO 

Binnen de school zijn een aantal BHVers actief 
(bedrijfshulpverleners). Zij zijn gecertificeerd 
voor het verlenen van EHBO. Op school zijn op 
diverse plaatsen EHBO-kisten aanwezig. Zie 
voor meer informatie ‘BHV’ 
Daarnaast krijgen de leerlingen van groep 8 
EHBO-lessen aangeboden gedurende het 
schooljaar. 
 

 

 

 

Eindtoets 

Vanaf het schooljaar 2015-2016 nemen alle 
scholen een eindtoets af. Wij gebruiken hiervoor 
Route8. Deze toets wordt in groep 8 gemaakt, 
nadat de kinderen zijn aangemeld bij het 
voortgezet onderwijs.  
De gegevens uit het leerlingvolgsysteem 
gebruiken we om een aanmelding bij het 
voortgezet onderwijs te verzorgen. Vanuit het 
voortgezet onderwijs geeft men middels een 
plaatsingswijzer richting aan de mogelijkheden 
van de plaatsing van de leerlingen, gerelateerd 
aan de Cito-scores. De eindtoets is daarbij 
ondersteunend. 
 

Eten en drinken mee naar school 

Voor in de kleine pauze kunt u drinken 
meegegeven in een goed afgesloten beker. 
Natuurlijk mag u uw kind ook iets te eten 
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meegeven. Wij geven de voorkeur aan fruit, 
maar een ‘gezonde’ koek kan ook. Wij 
verzoeken u geen koekjes met chocolade of 
brood met zoet beleg of vet voedsel mee te 
geven. Als school nemen we deel aan het 
project gezonde voeding in het kader van JOGG. 
Meer informatie hierover ontvangt u in het 
schooljaar. 
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F 
Fiets 

Kinderen die op de fiets naar school komen, 
kunnen de fietsen op de daarvoor bestemde 
plaats op het schoolplein parkeren. 
In sommige gevallen kan aan de kinderen 
gevraagd worden op de fiets naar school te 
komen, indien dit in het kader van een activiteit 
noodzakelijk is. 
 

Foto’s 

Zie: ‘Privacy’ 
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G 
 

Godsdienst 

Onze school is een openbare school. We 
schenken aandacht aan de diverse godsdiensten 
en hun vieringen. Dit alles op een objectiverende 
wijze, geen richtinggevende. De kinderen van 
groep 7 en 8 kunnen een keuze maken voor het 
volgen van humanistisch vormingsonderwijs of 
lessen godsdienst. Deze lessen worden niet 
door de leerkrachten verzorgd, maar door de 
stichting HVO/GVO, die ook verantwoordelijk is 
voor de inhoud van de lessen. Meer informatie 
kunt u vinden op www.gvoenhvo.nl.  
 

Gymnastiek  

De lessen lichamelijke oefening en Motorische 
Remedial teaching (MRT) worden verzorgd door 
Johan de Lange en Jenny Vennink, 
vakleerkrachten bewegingsonderwijs. 
Het is niet toegestaan om tijdens de gymlessen 
sieraden te dragen. Leerlingen die hun sieraden 
niet uit of af kunnen/willen doen, kunnen niet 
deelnemen aan de gymles. 
 

Gymnastiek en spel 

De jonge leerlingen: 
De kleuters bewegen iedere dag. Soms gymmen 
in het speellokaal (meestal in hun ondergoed), 
soms buitenspel op het speelplein.  
Als u dat anders wilt, kleedt u dan uw kind 
zodanig, dat het zich zoveel mogelijk zelf kan 
redden. Gymschoenen zijn verplicht i.v.m. 
infecties. Liefst met klittenband of met een 
elastieken band over de wreef. Gymschoenen 
blijven in een tas of zak, voorzien van de naam 
op school (géén plastic tas a.u.b.). Deze tas gaat 
regelmatig mee naar huis om de spullen in de 
was te doen. 
De oudere leerlingen: 
De gymnastieklessen worden gegeven in de 
sporthal van de school. De kinderen van groep 3 
t/m 8 krijgen twee keer per week gymnastiek, 
waarvan één les van de vakleerkracht. De 

http://www.gvoenhvo.nl/


 

ABC-tje obsSprinkels 2017-2018 16 

andere les wordt door de groepsleerkracht 
gegeven (of een vervanger in verband met het al 
dan niet hebben van de bevoegdheid voor het 
geven van gymnastiek). Wij hebben de 
beschikking over (een gedeelte van) de  
sportzaal op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. 
 

Gymkleding  

De kinderen dragen goed zittende sportkleding 
en een korte broek. Geen trainingspak of lange 
broek. Gymkleding voorzien van de naam van 
het kind vergemakkelijkt het terugvinden. 
Gymschoenen zijn verplicht, dit in verband met 
voetwratten. Voor alle groepen geldt, dat de 
gymschoenen geen zwarte zolen mogen 
hebben! We streven ernaar dat alle kinderen 
vanaf groep 4 na de gymles douchen. De 
gymkleding moet regelmatig mee naar huis om 
gewassen te worden. 
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H 
Handvaardigheid 

De handvaardigheidslessen op school kunnen 
gegeven worden in het handvaardigheidslokaal 
van Het Palet. 

 

Hoofdluis 

In Nederland komt hoofdluis vooral bij kinderen 
voor. Dit komt doordat zij bij het spelen of 
stoeien vaak letterlijk de hoofden bij elkaar 
steken. Ook kruipen de luizen handig van jas 
naar jas. Met uw hulp kunnen we de overlast zo 
veel mogelijk beperken.  
Wij verwachten dat u regelmatig controleert of 
uw kind hoofdluis heeft. Als u hoofdluis 
constateert, geeft u dat door aan de 
groepsleerkracht. Behandel uw kind zo snel 
mogelijk. Wanneer er in een groep luis ontdekt 
wordt, krijgen alle ouders van die groep direct 
een brief, waarin hen verzocht wordt hun 
kinderen dagelijks te controleren. De ouders van 
de kinderen die luizen of neten hebben, krijgen 
bericht, met het verzoek hun kinderen zo snel 
mogelijk te behandelen. De verantwoordelijkheid 
voor het bestrijden van hoofdluis ligt bij de 
ouders. Ouders krijgen dan uiteraard de tijd om 
de hoofdluis te bestrijden.  Op school is 
informatie over de behandeling aanwezig. 
Op school doen wij alles om besmetting te 
voorkomen. Zo krijgt ieder kind de beschikking 
over een luizenzak, waar de jas in gedaan kan 
worden. Deze zak wordt de kinderen de eerste 
keer aangeboden door de Oudervereniging. 
Mocht de zak stuk gaan, kan bij de 
oudervereniging voor € 4,00 een nieuwe zak 
worden aangeschaft.  
Na iedere vakantie worden alle leerlingen door 
ouders (luizencomité) gecontroleerd. Op de site 
van de school is hierover meer informatie te 
vinden. De Oudervereniging organiseert deze 
controle. Wanneer een kind een 
besmettingshaard blijft, omdat de hoofdluis niet 
voldoende bestreden wordt thuis, neemt de 
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leerkracht of de directeur contact op met de 
ouders.  
 

Hoogbegaafdheid 

Kinderen die meer aan kunnen dan gemiddeld, 
worden zoveel mogelijk binnen de groepen 
begeleid. In groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt 
van ‘Pienter’, een programma naast de reguliere 
methode. In de groepen 3 t/m 7 biedt ‘Levelwerk’ 
materiaal om deze leerlingen in hun leerbehoefte 
te voorzien. Eén dag in de week kunnen 
hoogbegaafde leerlingen, samen werken aan 
uitdagende leerstof. Verwerking van deze stof 
vindt plaats in de eigen klas. (Zie ook ‘Sigma’.) 
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I 
Informatie aan ouders 

Communicatie is belangrijk, want als die niet 
goed is ontstaan er misverstanden. 
Als school willen wij graag vertellen hoe wij 
werken, wat wij ondernemen. Wanneer er zaken 
veranderen, willen wij dat ouders meedelen.  
Wij verzoeken ouders om belangrijke informatie, 
die verband houdt met hun kind, mee te delen. 
Als ouders informatie wensen over de 
ontwikkeling van hun kind kunnen zij altijd een 
verzoek voor een gesprek doen. De leerkrachten 
of Intern begeleider nemen dan contact op. 
“Beter een keer teveel gevraagd dan niet 
geïnformeerd zijn” is ons motto. 

 

Informatieavond 

Een informatieavond voor ouders en 
belangstellenden over de manier van werken in 
de groep, wordt aan het begin van het schooljaar 
gehouden. Het hele team is dan aanwezig en er 
is dan uitleg over hoe er op school en in de 
groep gewerkt wordt. Ook komt het 
leerlingvolgsysteem, het coöperatief leren, het 
zelfstandig werken en andere onderdelen van 
het onderwijs op onze school aan de orde.  
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J 
 

Jassen 

De jassen van de kinderen worden opgehangen 
in de hal waar de kinderen binnenkomen. De 
leerlingen die op de eerste verdieping les krijgen, 
hangen de jassen ook beneden in de hal op. De 
kinderen van groep 8 kunnen hun jassen bij hun 
eigen lokaal ophangen. 
Iedere leerling heeft de beschikking over een 
luizenzak, die de kinderen door de 
Oudervereniging wordt aangeboden. Zie voor 
meer informatie hierover bij ‘Hoofdluis’. 
 

JOGG 

Meppel is JOGG-gemeente. JOGG staat voor 
Jongeren Op Gezond Gewicht en streeft ernaar 
om gezonde voeding op school en thuis te 
bevorderen, om op deze manier het overgewicht 
bij kinderen te voorkomen. In het kader van 
JOGG doet de school regelmatig mee aan 
projecten en activiteiten. Op het moment dat 
deze zich aandienen, wordt u middels het 
ouderportaal geïnformeerd. 
 

Juffen- en meestersdag 

Eén keer per jaar vieren de juffen en meesters 
gezamenlijk hun verjaardag. Dit is een feestelijke 
dag, die vaak bouwbreed wordt gevierd. Data 
worden via het ouderportaal en agenda op de 
site verstrekt. 
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K 
 

Kerstfeest 

In de week voor de kerstvakantie vieren we in 
alle klassen kerstfeest. In alle groepen wordt, 
met hulp van de oudervereniging een heuse 
kerstmaaltijd geserveerd! 

 

Klassenshow 

Jaarlijks voert iedere groep een klassenshow op 
voor ouders, opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden. U ontvangt hiervoor een 
uitnodiging via het ouderportaal van de school. 
(Zie ook de agenda in het ouderportaal.) 
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L 
 

Leerplicht  

Alle kinderen die in Nederland wonen moeten 
naar school vanaf hun 5e verjaardag. Een kind 
mag naar de basisschool als het vier jaar is. De 
leerplicht geldt tot het einde van het schooljaar 
waarin het kind achttien jaar wordt. De leerplicht 
houdt onder andere in dat de leerlingen een 
verplicht aantal lesuren per schooljaar moeten 
volgen. Dit betekent dat zij alleen in de officiële 
vakanties en op door school aangegeven dagen 
vrij van lessen zijn. Vrij buiten deze vastgestelde 
periodes is alleen mogelijk als de aanvrager een 
verklaring van de werkgever kan overleggen, 
waaruit blijkt dat de aard van zijn/haar beroep 
een afwijkende vakantie noodzakelijk maakt. Dat 
aparte verlof mag eenmaal per jaar verleend 
worden. Ook sociaal-emotionele- en 
familieomstandigheden kunnen aanleiding zijn 
voor verlof. Uiteraard verleent de directie 
medewerking aan het kunnen bijwonen van 
begrafenissen, jubilea en speciale 
gebeurtenissen zoals huwelijksfeesten. In 
dergelijke gevallen kunt u twee weken vooraf bij 
de directie een verlofformulier inleveren. Voor 
speciaal verlof buiten bovengenoemde moet een 
ouder overleggen met de directie. 
Verlofformulieren staan op de site van de school 
onder “downloads” of zijn te verkrijgen op school. 
De directie is verplicht onwettig schoolverzuim,  
te melden bij de leerplichtambtenaar van de 
gemeente Meppel. Ook regelmatig te laat komen 
valt onder onwettig schoolverzuim. 
 

Luizenzakken 

De kinderen van obsSprinkels krijgen bij de start 
op school een luizenzak van de oudervereniging 
uitgereikt. In deze zak kunnen de kinderen de jas 
en eventueel handschoenen, sjaal etc. stoppen. 
Naast dat we hopen dat we de verspreiding van 
luizen op deze manier tegengaan, is het ook 
handig om te zorgen dat er geen spullen 
zoekraken. 
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M 
 

Medezeggenschapsraad (MR) 

De Medezeggenschapsraad (MR) is te 
vergelijken met een ondernemingsraad. In de 
MR zitten personeelsleden en ouders. De MR 
wordt rechtstreeks gekozen door en uit het 
personeel en de ouders. De MR heeft de 
bevoegdheid directeur en bestuur gevraagd en 
ongevraagd advies te geven en in te stemmen 
met het beleid dat de directeur voorstelt.  
De MR is bevoegd tot bespreking van alle 
schoolaangelegenheden en zij kan aan het 
schoolbestuur van stichting Promes voorstellen 
doen en standpunten kenbaar maken. 
Meer informatie staat in het “Reglement voor de 
Medezeggenschapsraden Stichting Promes en 
het “Huishoudelijk reglement”. Beide stukken zijn 
te vinden in het Ouderportaal van de school. De 
samenstelling van de MR wordt vermeld in de 
jaarlijkse informatiegids. De MR-vergaderingen 
zijn openbaar mits het niet over personen gaat. 
Vergaderrooster, agenda en notulen van de 
vorige vergadering zijn op de site van de school 
te vinden. Voor een overzicht van MR-leden, 
verwijzen we naar het overzicht in de jaarlijkse 
schoolgids. 
 
Zowel de oudergeleding als de 
personeelsgeleding bestaat uit 5 personen. 
De Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen 
van Promes beslist over zaken die alle scholen 
aangaan, bijvoorbeeld protocollen en afspraken 
over werktijden. 
 

Media 

Regelmatig worden op school foto’s of video’s 
gemaakt, welke ook via de sociale media worden 
aangeboden. Indien men daar bezwaar tegen 
heeft, kan men dit kenbaar maken op school 
en/of aangeven op het inschrijfformulier. 
Het gebruik van mobieltjes, tablets etc. is alleen 
toegestaan in overleg met de leerkracht. 
Misbruik kan leiden tot tijdelijke inbeslagname.
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Muziek 
Het muziekonderwijs op school kan in de klas, 
maar ook in het daarvoor bestemde 
muzieklokaal van Het Palet worden gegeven. 
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N 
 

Nieuws 

Nieuws uit de klassen en van school is te vinden 
in het ouderportaal. Belangrijk om regelmatig te 
checken of er nieuws is, voorkomt dat u zaken 
mist. Iedere dinsdag en vrijdag ontvangt u een 
Update, waarin wordt opgesomd welk nieuws is 
verschenen. U kunt vervolgens doorklikken naar 
het ouderportaal of nieuws bekijken op de 
bijbehorende app. 
Zie voor meer informatie ‘Berichten en 
nieuwsbrief’ 
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O 
 

Ouderbijdrage 

De Oudervereniging vraagt ouders om een 
vrijwillige bijdrage per kind voor het schoolfonds. 
De penningmeester van de Oudervereniging 
voert het beheer over het schoolfonds. Zij doet 
dit vanuit een begroting die door de 
Oudervereniging goedgekeurd wordt op de 
jaarvergadering. Uit het schoolfonds betaalt de 
Oudervereniging de (organisatie)kosten van 
allerlei evenementen als feesten en 
sportgebeurtenissen. Het schoolfonds wordt met 
name gebruikt voor die kosten die niet 
rechtstreeks gedekt kunnen worden uit de 
schoolbudgetten. Naast de bijdrage van de 
ouders wordt de kas van het schoolfonds ook 
gevuld met de opbrengst van de kledingbeurs en 
andere acties. De bestedingen uit het 
schoolfonds leveren een extra bijdrage aan een 
prettig schoolklimaat, zowel in activiteiten als 
voorzieningen, voor onze leerlingen. Tijdens het 
huishoudelijk deel van de jaarlijkse zakelijke 
ouderavond legt de Oudervereniging 
verantwoording af over de inkomsten en 
uitgaven van het schoolfonds.  
U krijgt van de Oudervereniging een brief waarin 
uiteen wordt gezet hoe de bijdrage tot stand is 
gekomen. 
 
De oudervereniging heeft aan de leerlingen een 
brief meegegeven met betrekking tot de data 
waarop aan de oudervereniging gelden moeten 
zijn overgemaakt.  
De bedragen per kind/groep zijn als volgt 
opgebouwd:  
 

Schoolreis gr. 1 
t/m 6 

€   35,= Kerst €   
1,= 

Schoolreis gr. 7 €   40,= Pasen  
Schoolreis gr. 8 € 120,= Avondvierdaagse €   

1,= 
Sinterklaas €   7,50 Laatste 

schooldag 
€   
2,50 

  Overig €   
3,= 
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Afhankelijk van welke activiteiten  uw kind 
meedoet (gerelateerd aan de groep en de 
inschrijfdatum), wordt het totaalbedrag 
vastgesteld. 
Het rekeningnummer van de Oudervereniging 
is NL85RABO0371824842 bij de Rabobank 
t.n.v. oudervereniging obsSprinkels. 
 
Ouderhulp 
Ouders kunnen meewerken om het verblijf van 
hun kind op onze school aantrekkelijker te 
maken. Op allerlei manieren kunt u bijdragen. 
Op een lijst kunt u zich aan het begin van het 
schooljaar opgeven.  
Per groep is er vaak een klassenouder, die via 
de leerkracht hulp inroept voor werk in een 
groep. De Oudervereniging vraagt ook 
regelmatig persoonlijk uw hulp of via het 
ouderportaal. 
 
 
Ouderportaal 
Iedere ouder van onze school krijgt de 
beschikking over inloggegevens voor het 
ouderportaal. Door gebruik te maken van het 
ouderportaal kunnen we de privacy reguleren. In 
het ouderportaal ontvangt u nieuws, kunt u foto’s 
bekijken, kunt u de agenda van de school inzien, 
kunt u uw eigen gegevens beheren etc. 
Een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt u 
vanuit school. Het wachtwoord kunt u zelf 
aanpassen.  
Van het ouderportaal is ook een app 
beschikbaar. U kunt een handleiding voor 
ingebruikname van de app vinden op onze site. 
 

Oudervereniging 

Naast de Medezeggenschapsraad is er een 
oudervereniging, waarvan het bestuur bestaat uit 
minimaal zeven ouders. Daarbij heeft één 
personeelslid van de school zitting in de 
Oudervereniging als adviserend lid en 
contactpersoon van het personeel.  
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Ouders die hun kind(eren) inschrijven op 
obsSprinkels worden automatisch lid van de 
oudervereniging. 
De taken van de oudervereniging zijn o.a.: 

 ervoor zorgen dat de leerlingen naast leren 
ook andere gezamenlijke activiteiten 
meemaken; 

 bevorderen dat de ouders zich voor de school 
interesseren; 

 bevorderen dat de ouders ondersteunende 
werkzaamheden voor de school verrichten; 

 assisteren bij de organisatie van diverse 
activiteiten, zoals schoolfeesten, excursies en 
dergelijke; 

 beheer van het schoolfonds en de inning van 
de ouderbijdragen, schoolreisbijdrage en 
verantwoording afleggen van de financiële 
boekhouding. 

Meer informatie staat vermeld in het 
"Huishoudelijk Reglement Oudervereniging" van 
onze school. De lijst met OV-leden zullen we zo 
spoedig mogelijk via het ouderportaal en de site 
bekend maken. 
 

Overblijven 

De school maakt gebruik van het continurooster. 
Dat wil zeggen dat alle leerlingen op school 
overblijven en in het bijzijn van de 
groepsleerkracht een broodje eten. Alle 
leerlingen nemen brood en iets te drinken mee 
naar school voor tussen de middag. Na het eten 
is er voor de kinderen nog even de gelegenheid  
om buiten te spelen, waarna de lessen worden 
vervolgd. 
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P 
 

ParnasSys 

Op school maken we gebruik van een digitaal 
pakket voor de leerlingenadministratie 
ParnasSys. Naast de leerlingenadministratie, 
worden hier ook de vorderingen van de kinderen 
in bijgehouden. In ParnasSys. Omdat ook de 
verspreiding van het ouderportaal via ParnasSys 
plaatsvindt, is het belangrijk dat u uw 
adresgegevens èn emailadres actueel houdt. 
Wijzigingen kunt u op school doorgeven, 
aanpassen in het ouderportaal of mailen naar 
obssprinkels@stichtingpromes.nl.  
 

Parkeren 

Voor ouders van de school is er de mogelijkheid 
om bij de school te parkeren. De 
hoofdparkeerplaats kan de hele daag gebruikt 
worden. De atletiekbaan dient als een overloop 
voor het halen en brengen. Onder schooltijd 
dient deze baan vrij te zijn voor gebruik om te 
spelen. 
De ‘Kiss&Ride’-strook kan worden gebruikt voor 
het brengen en halen. Er dient NIET geparkeerd 
te worden op de K&R-strook. Hiervoor kan 
worden bekeurd. 
 

Personeelsleden 

Een medewerkersoverzicht treft u als bijlage bij 
deze schoolgids aan. Tevens hebben we een 
verdeling van de werkdagen van de leerkrachten 
opgenomen. De indeling van stagiaires wordt in 
het ouderportaal bekendgemaakt. 
 

PeuterPas 

Vanaf de leeftijd van 3 jaar is het mogelijk om, 
zonder verplichtingen, kennis te maken met de 
basisschool. Veel kinderen in die leeftijd vinden 
het leuk om naar school te gaan en het is voor 
de ouders een mooie gelegenheid om de school 
te ervaren. Hoe wordt er gewerkt, wat is 
Onderbouwd precies, welke leerkrachten zijn er. 

mailto:obssprinkels@stichtingpromes.nl
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op school etc. Meer informatie en aanmelding 
kan via www.peuterpas.nl 

 

Privacy 

De school maakt soms foto’s van activiteiten op 
school. Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor 
de schoolgids, de website en/of sociale media. 
In het ouderportaal is er voor ouders de 
mogelijkheid om eigen privacy-instellingen te 
kiezen. Zo beheert u zelf uw eigen privacy. 
Foto’s etc. in het ouderportaal bevinden zich 
NIET op het internet. 
Op het inschrijfformulier van de school kunnen 
de ouders aangeven hier bezwaar tegen te 
hebben. Mocht u later bezwaar aan willen geven, 
kunt u dit doorgeven op school. 
Aan het begin van elk schooljaar, wordt tevens 
middels het ouderportaal opnieuw een oproep 
gedaan om kenbaar te maken of ouders 
bezwaar hebben tegen gebruik van foto’s van 
school. 
Wij vragen iedereen nadrukkelijk terughoudend 
te zijn om (zelfgemaakte) foto’s van activiteiten 
op school op eigen social media weer te geven. 
Niet iedereen stelt dit op prijs. Dit gaat buiten de 
verantwoordelijkheid van school om. 
 
Promes 
Onze school maar deel uit van stichting Promes 
(Primair Onderwijs Meppel En Staphorst) . De 
openbare scholen Meppel en Staphorst zijn 
hierin vertegenwoordigd. De directeur-
bestuurder is de heer Wim van Selling. Meer 
informatie en adresgegevens vindt u op 
www.stichtingpromes.nl.  

http://www.peuterpas.nl/
http://www.stichtingpromes.nl/
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R 
Regels op school 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met 
plezier naar school gaan. Zij brengen daar 
tenslotte zo’n 7500 uur door van hun 4e tot hun 
12e jaar. Wij moeten zorgen voor een goede 
omgeving, maar kinderen hebben daar zelf ook 
een groot aandeel in, net als de volwassenen. 
Wij willen kinderen veel leren en laten merken 
dat leren “leuk” is. Dat willen wij hen bijbrengen 
in een goed schoolklimaat met een open sfeer, 
waarin ruimte is voor waardering en respect. 
Tegelijk moet er kritiek en correctie mogelijk zijn, 
om het gewenste resultaat te behalen. Zonder 
roddelen, schelden of kinderen “af te laten 
gaan”, moet gedrag en optreden besproken 
worden. Nabespreken van werk en de resultaten 
moet mogelijk zijn in een open vertrouwde sfeer 
en in een goede relatie met elkaar. 

 

Begrippen als “orde, rust, veiligheid en netheid” 
spelen een hoofdrol op obsSprinkels. Een aantal 
standaard schoolafspraken helpt bij het bereiken 
van een veilige sfeer.  
Afspraken, die belangrijk zijn voor de 
duidelijkheid in de onderlinge relaties tussen 
leerlingen, leerkrachten, directie, stagiaires, 
ouders en alle anderen die zich binnen school 
met de leerlingen bezighouden.  
Het is wezenlijk dat deze afspraken door 
iedereen in en rondom het schoolgebouw 
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gehanteerd worden en dat er direct gecorrigeerd 
wordt bij het niet nakomen daarvan. 
Wij vinden de volgende afspraken belangrijk  
 

 We luisteren naar elkaar. 

 We blijven van elkaar af.  

 We zijn eerlijk tegen elkaar.  

 Schelden? Nee hoor! 

 Iedereen hoort erbij. 

 Samen spelen, samen delen. 

 Je ruimt je spullen op. 

 We helpen elkaar. 

 We zorgen goed voor elkaar. 

 Iedereen geeft de ander de kans om rustig 
te werken 

 
Om het pedagogisch klimaat goed vorm te 
geven, maken we gebruik van de methodiek van 
De Vreedzame School (zie hiervoor ‘Vreedzame 
School’). 
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S 
 

Schoolvakanties en vrije dagen 

Herfstvakantie 23 oktober – 27 oktober 2017 

Kerstvakantie 25 december – 5 januari 2018 

Voorjaarsvakantie 26 februari – 2 maart 2018 

Paasweekend 30 maart – 2 april 2018 

Meivakantie 30 april – 11 mei 2018 

Pinksteren 20 mei – 21 mei 2018 

Zomervakantie 23 juli – 31 augustus 2018 

 

Schooltijden 

Binnen het continurooster hanteren we de 
volgende tijden:  

 

Vanwege het efficiënt gebruiken van de leertijd 
beginnen de lessen precies om 8.15 uur. De 
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gaan om 8.10 
uur naar binnen, zodat de kinderen om 8.15 uur 
in de groep zitten en aan het werk zijn. 
Wij vragen ouders en verzorgers ervoor te 
zorgen dat hun kind op tijd op school is, zodat de 
lessen volgens plan kunnen beginnen. 
 
De leerlingen van de groepen 1 en 2 kunnen ook 
om 8.05 uur naar binnen en beginnen ook om 
8.15 uur met de lessen. We verzoeken de 
ouders van de onderbouw om voor 8.15 uur 
afscheid te nemen en de groep te verlaten, zodat 
de lessen kunnen starten.

Maandag 08.15 – 14.00 uur 

Dinsdag 08.15 – 14.00 uur 

Woensdag 08.15 – 12.00 uur 

Donderdag 08.15 – 14.00 uur 

Vrijdag 08.15 – 14.00 uur 

  

Pauzetijden 9.45 – 10.00 uur (gr. 3, 4 en 5) 

 10.00 – 10.15 uur  (gr. 6, 7 en 8) 

 12.15 – 12.30 uur 
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Wilt u uw kind niet te vroeg naar school brengen 
of sturen? Vanaf 15 minuten voor het naar  
binnen gaan is er pleinwacht en zijn er 
leerkrachten op de pleinen om toezicht te 
houden (dus vanaf 8.00 uur). 
De pleindienst is herkenbaar aan een oranje 
schoolhesje. 
 

Schoolfotograaf 

Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school om 
foto's van uw kind(eren) te maken. De 
Oudervereniging kiest de fotograaf uit en regelt 
de afspraken daarover, in overleg met de 
directie. 
 

Schoolmaatschappelijk werk 

Het schoolmaatschappelijk werk functioneert 
sinds september 2009 op school. Het biedt 
professionele hulp aan kinderen en 
ouders/verzorgers bij het oplossen of omgaan 
met verschillende problemen. Mara Denkers 
houdt op school spreekuur. Dit vindt plaats op 
dinsdag en donderdag. Ouders en betrokkenen 
kunnen zelf op andere momenten afspraken met 
haar maken. Zij is bereikbaar op 0522-254822 
en 06-13305131 of via de mail 
m.denkers@welzijnmw.nl. Mevrouw Denkers 
kan tevens voorlichting geven aan kinderen over 
verschillende zaken (voorbeeld: meidenvenijn 
groep 8). 
 

Schoolreizen 

De groepen 1 t/m 7 gaan in het begin van het 
schooljaar op schoolreis. De groepen 8 gaan 
aan het eind op kamp. U ontvangt hierover 
bericht. 
Voor minima zijn er speciale regelingen 
betreffende de betalingen van de schoolreisjes. 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de 
directie en/of sociale afdeling van de gemeente 
Meppel. 

mailto:m.denkers@welzijnmw.nl
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Schoolzwemmen 

Op donderdag neemt onze school deel aan het 
programma Swim2Play. In blokken van 6 weken 
gaat groep 1 t/m 8 deelnemen aan wateractivi-
teiten in het zwembad Hesselingen. Deze ‘natte 
gymles’ komt dan in de plaats van de reguliere 
gymles van de eigen leerkracht. De leerlingen 
gaan lopend naar het zwembad. Het 
zwemonderwijs wordt door de gemeente Meppel 
bekostigd.  
 

Sigmagroep 

Op school is een zogenaamde Sigmagroep 
actief. In de Sigmagroep krijgen de kinderen 
specifieke leerstof aangeboden voor meer- en 
hoogbegaafde kinderen. De Sigmagroep komt 
eenmaal per week bij elkaar, onder leiding van 
een speciaal opgeleide leerkracht. Zie voor meer 
informatie ‘Hoogbegaafdheid’. 
 

Sinterklaas 

De Sint bezoekt de groepen 1, 2, 3 en 4 
uitgebreid. De kinderen verzorgen een gezellig 
programma, de Sint zorgt voor de cadeautjes. 
De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 vieren het 
Sinterklaasfeest in hun eigen groep. Deze 
leerlingen zorgen voor een cadeautje, gedicht en 
een surprise! Voorafgaand aan de 
Sinterklaasviering wordt een kijkavond in alle 
groepen gehouden. Dan ziet u al het moois, dat 
gemaakt is voor de Sinterklaasviering.  
 

Sinterklaastoneel 

Elk jaar spelen leerkrachten van de Stichting 
Promes rondom Sinterklaas een toneelstuk in 
schouwburg Ogterop. De groepen 5 t/m 8 gaan 
naar de voorstelling onder leiding van personeel 
en begeleiders. De oudervereniging betaalt de 
kosten van dit kinderfeest. Van de 
ouders/verzorgers van alle leerlingen wordt een 
financiële bijdrage voor de Sinterklaasviering en 
het Sinterklaastoneel gevraagd.
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Speciale ondersteuning en begeleiding 
Hulp voor de leerling buiten school. Het komt 
voor dat ouders besluiten hulp zoals 
ondersteuning bij rekenen of taal, 
concentratieproblemen, niet gewenste 
werkhouding of fysiotherapie, voor hun kind 
buiten school te zoeken. Incidenteel komt er een 
verzoek om dit binnen schooltijd te realiseren. 
Wanneer deze extra hulp, verzorgd door een niet 
aan de school verbonden hulpverlener binnen 
schooltijd valt, is de school formeel 
verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid 
betreft het inhoudelijke onderwijsproces 
(didactisch concept) dat aan het kind wordt 
aangeboden. Daarom dient een aanvraag voor 
deze hulp schriftelijk bij de directie te worden 
ingediend. De volgende uitgangspunten worden 
bij een aanvraag om extra ondersteuning onder 
schooltijd gehanteerd: 
 De extra leerhulp moet gericht zijn op het 

weer in gang zetten van een gestagneerde 
motorische-, cognitieve- of sociaal-emotionele 
ontwikkeling of indien mogelijk is het inhalen 
van die achterstand. 

 De school kan deze inspanning niet 
organiseren binnen het lesprogramma. 

 De aanvraag moet worden ondersteund door 
een deskundige (arts, tandarts, 
fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog, 
hulpverlenende instantie (b.v. GGZ)). 

 Er moet vooraf een handelingsplan opgesteld 
worden, gezamenlijk door ouders, de school 
en de begeleidende instantie. 

 De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld 
door de directeur.  

 Ouders hebben de mogelijkheid om bezwaar 
aan te tekenen tegen het besluit. 

 
Wanneer ouders besluiten tot het geven van 
extra hulp, behandeling of ondersteuning buiten 
schooltijd, is de leerkracht graag op de hoogte 
van deze activiteiten. Dit om zo goed mogelijk 
samen te werken met de externe hulpverlener en 
in het belang van de leerling.
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Sport en spel 
De school verleent medewerking aan de 
sportactiviteiten die in het kader van de school-
sportkalender worden georganiseerd. Deze 
activiteiten vallen voor een deel in de 
schoolvakanties. Voor de begeleiding zorgen 
ouders, ook in schoolvakanties. In het begin van 
het schooljaar wordt er een oproep geplaatst 
voor sportieve ouders die zitting willen nemen in 
een sportcommissie die ons helpt diverse 
sportactiviteiten te organiseren. 
Meppel Actief organiseert activiteiten voor de 
leerlingen vanaf groep 3. Er wordt deelgenomen 
aan de jaarlijkse sportdag voor het 
basisonderwijs in Meppel op sportpark Ezinge, 
door de groepen 6 tot en met 8.  
U krijgt over de sportzaken altijd vooraf 
informatie via het ouderportaal of apart via de 
mail. 
 

Studiedagen 

De school kent voor het personeel een aantal 
studiedagen. Soms vinden deze studiedagen 
onder schooltijd plaats. De kinderen zijn dan een 
dag(deel) vrij. De studiedag worden ook via het 
ouderportaal en op de site als herinnering 
weergegeven. 
De planning van de studiedagen valt, in verband 
met agenda’s van externe personen niet altijd 
evenredig over een schooljaar te plannen. We 
proberen tevens een evenredige verdeling over 
de dagen van de week te realiseren. Wij vragen 
hiervoor uw begrip. Een aantal studie(mid)dagen 
zijn reeds gepland. Gedurende het schooljaar 
kunnen er nog een aantal bijkomen, omdat dit 
helaas nog niet te plannen bleek. We zullen dit, 
op het moment van bekend worden, zo spoedig 
mogelijk via het ouderportaal communiceren. 
 

21 maart 2018 Studiedag groep 1 en 2 

8 juni 2018 Studiedag 
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T 
 

Tablets 

Iedere klas heeft een aantal tablets, waar de 
kinderen gebruik van kunnen maken. Zie voor 
meer informatie ‘Computers’. 
 
 

Toneelvoorstelling 

Er worden in de loop van het schooljaar door de 
verschillende groepen toneelvoorstellingen 
bezocht in het kader van het Kunstmenu. U vindt 
meer informatie hierover in het ouderportaal. Op 
het moment dat de data bekend zijn, worden 
deze op de site van de school weergegeven. 

 

Trakteren op school  

Bij een blijde gebeurtenis zoals een verjaardag 
of geboorte van een broertje of zusje mag een 
leerling trakteren. Bij traktaties is het volgende 
van belang: Er zijn leerlingen en leerkrachten die 
geen vlees of geen varkensvlees eten. Ook zijn 
er leerlingen die geen suiker of kleurstoffen 
mogen vanwege een allergische reactie. 
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U 
Uitjes 

Zie ‘Cultuuronderwijs’ en ‘Schoolreizen’. 
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V 
 

Verkeersexamen 

De kinderen van groep 7 nemen deel aan het 
(praktisch en theoretisch) verkeersexamen. Meer 
informatie ontvangen de leerlingen van de 
betreffende groepen. 
 

Verkeerscommissie 

Onze verkeerscommissie staat voor een 
optimale veiligheid op en rondom onze school.  
Onze school is in het trotse bezit is van het 
Drents VerkeersLabel (DVL). Daardoor kunnen 
wij onze leerlingen, naast de reguliere, ook nog 
extra activiteiten aanbieden! Op die manier 
kunnen we onze kinderen meer inzicht 
verschaffen, wanneer zij deelnemen aan het 
verkeer. Om dit deelnemen zo veilig mogelijk te 
laten plaatsvinden, organiseren we regelmatig 
verkeersactiviteiten. Zo organiseren we 
bijvoorbeeld dode hoek training, het ANWB 
Streetwise-programma, het verkeersexamen etc.  
De verkeerscommissie bestaat uit een vier 
ouders, daarbij ondersteunt door de directie. De 
verkeerscommissie organiseert het hele 
schooljaar door verkeersactiviteiten.  
 

Vertrouwenspersoon 

Ouders, medewerkers en/of leerlingen kunnen 
naar aanleiding van een probleem contact 
zoeken met de schoolcontactpersoon. Deze kan 
adviseren over de wijze van omgang met het 
probleem en de klager zonodig bijstaan in te 
zetten stappen. De schoolcontactpersonen 
worden jaarlijks specifiek geschoold voor hun 
taak. De vertrouwenspersonen bij ons op school 
zijn: 

- Ineke Anema 
(i.anema@stichtingpromes.nl) 

- Fred van der Meer 
(f.vandermeer@stichtingpromes.nl) 

 

Vakantietijden 

De basisschoolvakanties in Nederland zijn 
verschillend en verdeeld over drie regio's.  
Meppel hoort bij de regio Noord. U kunt voor 
vakantieregeling terecht op onze site of op de 

mailto:i.anema@stichtingpromes.nl
mailto:f.vandermeer@stichtingpromes.nl
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site van stichting Promes 
(www.stichtingpromes.nl), of kijk bij 
‘Schoolvakanties’. 
 

Verzekeringen 

De ouders zijn in principe zelf aansprakelijk voor 
het door onrechtmatig handelen van hun kind, 
veroorzaken van letsel of schade. Dit geldt zowel 
binnen als buiten de schooltijden. Dus als een 
kind bijvoorbeeld onder schooltijd de bril van zijn 
vriendje vernielt, kunnen de ouders van de dader 
aansprakelijk worden gesteld. In sommige 
gevallen is de leerkracht (mede)aansprakelijk, 
doch alleen als in die situatie kan worden 
aangetoond dat nalatigheid de oorzaak was van 
het onrechtmatig handelen. Deze regeling geldt 
tot het moment waarop het kind de veertienjarige 
leeftijd bereikt. 
Het is dus voor ouders belangrijk om de 
wettelijke aansprakelijkheid voor hun kind op 
school goed te regelen met een WA-verzekering. 
Alertheid op het meeverzekeren van de reistijd 
van en naar school (een kwartier voor en na 
schooltijd) is daarbij aan te bevelen. 
Voor ouders die leerlingen onder schooltijd 
meenemen is een inzittendenverzekering 
verplicht. 
 

Vreedzame School 

Onze school maakt gebruik van de methodiek 
van de Vreedzame School voor ons 
pedagogisch klimaat, kennis over burgerschap 
en democratie. De lessen vinden plaats in 
thema’s, welke in blokken, verspreid over het 
jaar aan de kinderen worden aangeboden. U 
wordt regelmatig via een speciale 
oudernieuwsbrief op de hoogte gehouden. Ook 
op onze site is meer informatie over de 
Vreedzame School te vinden. 
 

http://www.stichtingpromes.nl/
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W 
Weeknieuws 

Zie ‘Ouderportaal’. 
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Z 
 

ZAT 

Op onze school werken we met een ZAT, een 
Zorg en Advies Team. Een ZAT is een overleg 
waarbij de zorg binnen het onderwijs en de 
buitenschoolse zorg op elkaar worden 
afgestemd. Ons ZAT bestaat uit de IB-ers, de 
schoolmaatschappelijk werker, de jeugdarts en 
de jeugdverpleegkundige. Het ZAT komt een 
aantal keer per jaar bij elkaar. Wanneer de 
school, jeugdarts of jeugdverpleegkundige zich 
zorgen maakt over een leerling en er sprake is 
van complexe problemen wordt de leerling in het 
ZAT ingebracht. Dit kan op twee manieren. Met 
naam (na toestemming van ouders), of anoniem 
(zonder toestemming van ouders). Zo kunnen wij 
de hulp aan een leerling op de juiste manier 
bieden. 

 

Ziekmelden 

Natuurlijk kan het voorkomen, dat uw kind ziek 
is. In dat geval willen we dit graag weten. Wij 
verzoeken u dit telefonisch te melden vanaf 7.45 
uur (0522-799111). Liever niet per mail, omdat 
het geen garantie is dat deze tijdig gelezen 
wordt. 
Wanneer we ’s morgens kinderen missen zonder 
afmelden, nemen we even contact op met de 
ouders. 
 

Zwemmen 

Zie ‘Schoolzwemmen’. 
 



 

Bijlage 1 
Medewerkerslijst 

Alien Boersma groepsleerkracht 

Anja Lubbers administratieve ondersteuning 

Antje Nijmeijer groepsleerkracht 

Bianca Voorstok groepsleerkracht 

Carola Veenhuysen groepsleerkracht 

Harmke Smit groepsleerkracht 

Fred van der Meer groepsleerkracht/ICT-er 

Gerda Pluim groepsleerkracht/bouwcoördinator (onderbouw) 

Henk Oostra conciërge 

Ineke Anema-Bosch groepsleerkracht 

Jacqueline Kwint groepsleerkracht/bouwcoördinator (middenbouw) 

Jan Wink conciërge 

Jantje Sinnema-Krol groepsleerkracht 

Jenny Vennik vakleerkracht LO 

Jessica van Veen groepsleerkracht 

Johan de Lange vakleerkracht LO 

Jorien van der Velds groepsleerkracht 

Karin Benjamins-Bakker groepsleerkracht/ontwikkelcoach VVE 
Kim Koster-Jansen groepsleerkracht/ICT-er 
Malou Lips-Waninge groepsleerkracht 
Manon Zeegers-Kiers groepsleerkracht 
Marian Hofstee groepsleerkracht 
Marianna de Boer groepsleerkracht 
Marije Deddens-Claasz Coockson groepsleerkracht/intern begeleider 
Marius van Dijk groepsleerkracht 
Marjanne Mensink-Tuin groepsleerkracht/intern begeleider 
Martha Wijngaarden groepsleerkracht 
Mirella Spoelder groepsleerkracht 
Mirjam Kok groepsleerkracht 
Nicole van den Brink groepsleerkracht 
Nienke Foekens groepsleerkracht 
Roel Kalsbeek groepsleerkracht 
Stephanie Smelt groepsleerkracht/bouwcoördinator (bovenbouw) 
Susanne Leeuw groepsleerkracht 
Tiny van der Meulen groepsleerkracht 
Wendy Noijons groepsleerkracht 
Wilma Bruins-Eilering groepsleerkracht 
Wim Sagel adjunct-directeur 
Wout van der Wolde directeur 
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Bijlage 2 
 

Groep maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1A juf Kim juf Kim juf Kim juf Kim juf Kim 

1B juf Gerda juf Gerda juf Gerda juf Gerda juf Gerda 

1D/2A juf Karin juf Karin juf Susanne juf Susanne juf Susanne 

2B juf Mirella juf Mirella juf Mirella juf Wilma juf Wilma 

2C Juf Marianna juf Marianna juf Marjanne juf Marianna juf Marianna 

3A juf Tiny juf Tiny juf Tiny juf Tiny juf Alien 

3B juf Antje juf Antje juf Antje juf Ineke juf Ineke 

3C juf Jessica juf Jessica juf Jessica juf Jessica juf Jessica 

4A juf Marian juf Marian juf Jorien juf Marian juf Marian 

4B juf Bianca juf Bianca juf Carola juf Carola juf Bianca 

4C/5A juf Jacqueline juf Jacqueline juf Jacqueline juf Jacqueline juf Jacqueline 

5A juf Nienke juf Nienke juf Manon juf Manon juf Manon 

5B juf Mirjam juf Mirjam juf Mirjam juf Jantje juf Jantje 

6A meester Fred meester Fred meester Fred meester Fred meester Fred 

6B juf Malou juf Malou Juf Malou/juf 
Nicole 

Juf Nicole Juf Nicole 

7A juf Wendy juf Wendy juf Wendy juf Wendy juf Harmke 

7B juf Stephanie juf Stephanie 
juf Harmke/juf 
Nicole 

juf Harmke juf Stephanie 

8A meester Roel meester Roel meester Roel meester Roel meester Roel 

8B meester Marius meester Marius juf Jantje meester Marius meester Marius 

 

 

 

 maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

IB juf Marjanne juf Marjanne    

  juf Marije  juf Marije juf Marije 

Sigma    juf Alien  

Directie meester Wout meester Wout meester Wout meester Wout meester Wout 

 meester Wim meester Wim meester Wim meester Wim  

gym  meester Johan  meester Johan  


