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Jaarinformatie 2021-2022

Op de Noorderschool valt ook in
schooljaar 2021-2022 weer veel te
leren en te beleven…
En dat kunt u lezen in deze jaarinformatie! Met handige
informatie voor alle ouders die al een kind hebben op
Noorderschool. We hopen dat u deze jaarinformatie
met plezier zult lezen en dat u goed voorbereid aan het
nieuwe schooljaar kunt beginnen.
Hebt u nog verdere vragen, dan kunt u altijd de algemene
schoolgids raadplegen die we hebben gemaakt voor
ouders die nog op zoek zijn naar een school voor hun
kind. Deze vindt u op onze website
www.obsnoorderschool.nl of in het Ouderportaal.
Natuurlijk kunt u altijd een berichtje sturen via de
Ouderportaal-app. En u weet, u kunt met uw vragen altijd
terecht bij de leerkracht van uw kind.
Mede namens het team wens ik u en uw kind(eren) een
leerzaam en plezierig schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,
Arianne Huizing
Schoolleider

Vakken en methoden
Rekenen

In schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met een nieuwe
versie van de rekenmethode Pluspunt waarbij we na
de instructie de verwerking digitaal aanbieden. Het
computerprogramma past de oefenstof automatisch aan
op basis van de gegeven antwoorden en de tijd die aan
een opgave besteed wordt. Het systeem schakelt naar een
onderliggend leerdoel als dat nodig is. Leren wordt mede
hierdoor effectiever. Maar digitaal werken is geen doel op
zich. Als doelen zich beter lenen voor papier bieden we
een werkboekje aan. Bijvoorbeeld als leerlingen zelf een
som moeten bedenken of moeten meten met een liniaal.
Het eigen maken van de werkwijze van een nieuwe
methode kost tijd. Vragen en knelpunten worden ook
komend schooljaar besproken tijdens scholingsmomenten
met de uitgever van de methode.
Begrijpend lezen

In het schooljaar 2021-2022 zetten we nog meer in op
begrijpend lezen, het belangrijkste vak op de basisschool.
De aangeleerde strategieën worden toegepast bij alle
vakken. Het goed doceren van het vak begrijpend lezen
is lastig. Tijdens studiemomenten voor het team komen
de nieuwste didactische inzichten met betrekking tot
dit vakgebied aan de orde. Daarnaast zullen de collega’s
coaching on the job krijgen tijdens klassenbezoeken van
een externe expert op dit gebied.

Beredeneerd onderwijsaanbod in de
onderbouw

Wat zijn onze speerpunten het komende jaar?

In de onderbouw zetten we in op een rijk thematisch
en beredeneerd onderwijsaanbod op basis van de
ontwikkeling van de kleuters. Hierbij gaan we de methode
Kleuterplein inzetten als bron.
Om de ontwikkeling van de leerlingen in de kleuterbouw
goed te volgen maken we nu gebruik van het
kindvolgsysteem KIJK! We gaan onderzoeken of dit
volgsysteem goed aansluit bij Kleuterplein of dat een
andere variant geschikter is.

Vergroten eigenaarschap bij leerlingen

Leren van onderwijs op afstand

De komende periode zetten wij in op het vergroten van
het eigenaarschap bij leerlingen, onder andere door de
leraar steeds meer als coach in te zetten. Leraren geven
leerlingen ruimte en vertrouwen om eigen leerdoelen
te stellen en het eigen leerproces vorm te geven.
Aandachtspunten zijn daarbij het nog beter leren plannen
en organiseren, gedifferentieerde instructies en het geven
van vrijheid in gebondenheid.

Thema’s integraal onderzoeken

We zorgen voor een gedegen basis wat betreft rekenen,
spelling en (begrijpend) lezen.
Daarnaast heeft het team aangegeven het onderwijs meer
uitdagend te willen gaan aanbieden. De methode Blink
Wereld die we gebruiken voor de wereldoriëntatievakken
geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek biedt
ons de mogelijkheid om leerstof thematisch aan te
bieden. Een uitdagende leeromgeving geeft ruimte aan
ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren. Zo
worden onze leerlingen aangezet om na te denken, zelf
te ervaren en te ontdekken. Waar mogelijk zullen we
andere vakken daarbij integreren. Daarbij kan gedacht
worden aan begrijpend lezen en woordenschat. Ook
het Talentenlab, waarin de leerlingen van groep 5 t/m
8 op vrijdagmiddag vanuit een eigen onderzoeksvraag
op ontdekkingstocht gaan, zal hierbij aansluiten. Hierbij
maken ze gebruik van alle beschikbare informatiebronnen
én natuurlijk hun eigen talenten. Regelmatig presenteren
de leerlingen hun bevindingen aan klasgenoten en/of
ouders.

Door de coronacrisis zijn de ontwikkelingen rondom
het geven van onderwijs op afstand versneld. We gaan
onderzoeken hoe we de positieve ervaringen die wij
daarbij hebben opgedaan, een structurele plek in ons
onderwijsaanbod kunnen geven.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Minister Slob van OCW heeft voor de komende twee
schooljaren budget vrijgemaakt om achterstanden
te kunnen repareren, die mogelijk zijn ontstaan in
de ontwikkeling van kinderen door de coronacrisis.
Daarnaast mag dit geld ook ingezet worden om het
onderwijs duurzaam te verbeteren. De Noorderschool
heeft in het voorjaar van 2021 een schoolscan gemaakt
om te inventariseren hoe de leerlingen ervoor stonden.
Daarna is er een plan van aanpak gemaakt. Dit is
overigens een ‘levend’ document en kan bijgesteld
worden waar nodig of wenselijk. Belangstelling voor dit
plan? De directie vertelt u hier graag meer over.

U ziet dat De Noorderschool
onderwijsinhoudelijk ook in 2021-2022 weer
volop in ontwikkeling is!

Onze visie
De Noorderschool, een dorpsschool met
grootse ambities!
Op de Noorderschool groeien kinderen samen op. We
leren met elkaar en we denken in oplossingen. We helpen
elkaar en we hechten waarde aan een rustige omgeving
met goede omgangsvormen en duidelijke afspraken. Het
resultaat is een positief pedagogisch klimaat als solide
basis om nieuwe kennis en vaardigheden te leren. Zo gaan
onze leerlingen met vertrouwen hun toekomst tegemoet.

leiderschap bij kinderen. De zeven gewoonten houden het
volgende in:
1.
Wees proactief - Jij hebt invloed op je eigen leven
2.
Begin met het einddoel voor ogen - Maak een plan
3.
Belangrijke zaken eerst - Eerst werken, dan spelen
4.
Denk win-win - Iedereen kan winnen
5.
Eerst begrijpen, dan begrepen worden - Luister
voordat je praat
6.
Synergie - Samen is beter
7.
Houd de zaag scherp - Evenwicht voelt het best
In het voorjaar 2021 is de Noorderschool gecertificeerd en
mag zich nu een officiële TLiM-school noemen.

Kleuters starten bij ons in een veilige en uitdagende
omgeving. We vinden zelfstandigheid belangrijk en geven
steeds meer verantwoordelijkheid naarmate kinderen
ouder worden. Dat heeft te maken met vertrouwen:
vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander. We
worden hierbij geholpen door de zeven gewoonten van
de The Leader in Me. Hierdoor krijgen de leerlingen
zelfvertrouwen, waarden en vaardigheden die nodig zijn
voor de samenleving van vandaag en morgen. Kinderen
stellen zichzelf doelen en stellen vragen als Wat wil ik
leren? Hoe kan ik dat leren en wat heb ik daarvoor nodig?
We vinden een goede basis belangrijk: rekenen,
(begrijpend) lezen en spellen krijgen veel aandacht. Bij
de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur
en techniek stellen we het ontdekkend en onderzoekend
leren meer centraal in groep 5 t/m 8. Hierbij maken
we gebruik van de methode Blink Wereld Geïntegreerd.
Daarnaast vinden we dat onze leerlingen méér nodig
hebben in hun ontwikkeling. We spelen veel buiten en
onderzoeken de natuur in onze ‘achtertuin’ Het Twiske.
We bezoeken musea en bedrijven, bekijken en creëren
kunst en maken muziek.

Onze kernwaarden

Groepsindeling

Hier de groepsindeling schooljaar 2021-2022
Samen zoeken naar wat goed is voor jou

Elk kind wordt gezien

Je doet het voor jezelf

Groep
1/2a
1/2b
3/4a
4b/5a
5b/6
7/8

Identiteit
Het beste wat je kunt worden, is jezelf!

Wij werken met de zeven gewoonten van The Leader
in Me, de onderwijsvariant van het gedachtegoed van
Stephen Covey. Het toepassen van de zeven gewoonten
geeft leerlingen zelfvertrouwen, waarden en vaardigheden
die nodig zijn voor de samenleving van vandaag en
morgen. Het doel is het ontwikkelen van persoonlijk

Leerkrachten
Monique van den Hoed (ma, di, wo, vr) en
Ilse Bouwmeester (do)
Tirza Hofman (di, wo, do, vr) en
Ilse Bouwmeester (wo)
Anita van der Meer (ma, di, wo, do) en
Ilse Bouwmeester (vr)
Manon Bras
Lana Knook
Romy Muijs (ma, di, wo, do) en
Ilka Homburg (vr)

Ilse Bouwmeester is nog met verlof tot begin oktober. Zij
wordt vervangen door Rosanne Eschweiler, Hannemieke
Happé en Anita van der Meer.
Ilka Homburg wordt op maandag, woensdag en
donderdag ingezet in het kader van het Nationaal
Programma Onderwijs. Zij begeleidt individuele
leerlingen, kleine groepen leerlingen en coacht daarnaast
leerkrachten.
Hannemieke Happé wordt op maandag en dinsdag extra
ingezet ter ondersteuning in groep 3 t/m 8.
Sommige groepen hebben twee groepsleerkrachten.
Beiden zijn verantwoordelijk voor de groep. Het spreekt
voor zich dat zij elkaar op de hoogte houden van de
zaken die spelen in de klas.
Aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur: Ilka
Homburg.

Specialisten en vakleerkrachten

Intern begeleider
Ellen de Ruiter
			
(di en vr- mi om de week)
Vakleerkracht gym
Dominique van der Stelt 		
			(ma: groep 7-8)
			Anouk Spies
			
(wo: groep 3 t/m 8, do: groep 5-6)
Vertrouwenspersoon
Anita van der Meer)
Anti-pestcoördinator
Anita van der Meer
Administratief medewerker
Joyce Broek (ma)
BHV-er				Manon Bras
				Ilka Homburg
				
Anita van der Meer
				Romy Muijs

Schooltijden

Vakanties en studiedagen
Vakanties

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

18 oktober t/m 22 oktober
27 december t/m 7 januari
18 februari t/m 25 februari
18 april
25 april t/m 6 mei
26 en 27 mei
6 juni
18 juli t/m 26 augustus

Studiedagen

Studiedag OPSPOOR op vrijdag 15 oktober 2021
Alle kinderen zijn vrij.

De Noorderschool hanteert een continurooster. Dit
betekent dat alle leerlingen tussen de middag overblijven
en op school de lunch gebruiken.

Onderbouwvrije dagen

De schooltijden zijn als volgt:
Maandag
8.30 uur - 14.45
Dinsdag
8.30 uur - 14.45
Woensdag
8.30 uur - 12.15
Donderdag
8.30 uur - 14.45
Vrijdag
8.30 uur - 12.00
8.30 uur - 14.45

Verlof aanvragen

uur
uur
uur
uur
uur (groep 1 t/m 4)
uur (groep 5 t/m 8)

Tien minuten voor aanvang van de lessen gaat de
voordeur open. Door de coronamaatregelen is het nog
steeds niet mogelijk dat ouders mee naar binnen gaan.
Via het Ouderportaal kunt u een berichtje doorgeven aan
de leerkracht. Indien u uitgebreider met de leerkracht wilt
spreken raden wij u aan om een afspraak te maken.
De lessen beginnen uiterlijk om 8.30 uur. Houdt u hier als
ouder ook rekening mee?! Te laat komen van een leerling
is erg storend voor de voortgang van de lessen!
Afspraken m.b.t. het continurooster

Op maandag, dinsdag en donderdag eten de kinderen
van groep 1 t/m 8 onder verantwoordelijkheid van
de groepsleerkracht. Overblijfouders ondersteunen
hierbij. Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 geldt dit
ook op vrijdag. Na de lunch spelen de kinderen buiten
onder toezicht van een groepsleerkracht en één of twee
overblijfouders. Bij slecht weer mogen de kinderen binnen
een activiteit doen.
De school verzorgt de lunch. De kosten hiervoor bedragen
€ 125,- per jaar per kind. Dit bedrag wordt in twee
termijnen per automatische incasso geïnd (oktober en
februari). Mochten er speciale redenen zijn waardoor uw
kind geen gebruik maakt van de aangeboden lunch (bijv.
een speciaal dieet) of dat er aanpassingen nodig zijn,
dan kunt u dit bespreken met de groepsleerkracht of de
coördinator van het continurooster (juf Lana).

14 t/m 17 februari
7 t/m 10 juni

groep 1 t/m 4 vrij
groep 1 t/m 4 vrij

We gaan er vanuit dat u uw vakantie plant in
bovengenoemde perioden. Slechts in bijzondere gevallen
staat de wet toe extra verlof te verlenen (bijv. huwelijk,
overlijden, jubilea). Hiervoor gelden de volgende regels
Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties
aanvragen

• U vraagt toestemming bij de directeur van de school.
Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat
doen.
• De directeur kan u om verklaring vragen waaruit blijkt
dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op
vakantie kunt gaan. En dat wanneer u wel in die
periode zou gaan, dit leidt tot onoverkomelijke
bedrijfseconomische risico’s.
• De schooldirecteur beslist na overleg met de
leerplichtambtenaar of uw kind extra vrij krijgt van
school. De schooldirecteur mag uw kind maximaal
10 schooldagen vrij geven binnen de wettelijke
kaders. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie
buiten de schoolvakanties om kan nooit. Ook niet na
overleg met de leerplichtambtenaar.
Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties

Uw kind kan alléén vrij krijgen als:
• u kunt aantonen dat u door uw werk in geen enkele
van de schoolvakanties (van minimaal twee
aaneengesloten weken) op vakantie kunt;
• het verlof niet in de eerste 2 weken na de
zomervakantie valt;
• het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt
dan 10 schooldagen;
• u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt
als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.
U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.
Vrij voor bijzondere omstandigheden

U kunt (voor maximaal 10 schooldagen) per schooljaar
vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden.
Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen,
zoals een begrafenis of huwelijk. Dit mag alleen als de
schooldirecteur of de leerplichtambtenaar hier vooraf
toestemming voor geeft. Ook dit vraagt u (zoveel als
mogelijk) ruim van tevoren aan.
Ziekte, bezoek dokter/tandarts

Bij afwezigheid van uw kind wegens ziekte, bezoek
dokter of tandarts of andere belangrijke zaken, laat u dit
altijd aan de leerkracht van uw kind weten. Hiervoor kunt
u via Ouderportaal een bericht sturen.

Gymnastiek
Voor de gymlessen maken de leerlingen van de groepen
3 t/m 8 gebruik van twee locaties, namelijk Sporthal
Oostzaan (Twiskeweg 107) en sportzaal De Greep
(Begoniastraat 6). Op maandag worden de gymlessen
gegeven door Dominique van der Stelt, op woensdag en
donderdag door Anouk Spies.

Donderdag:
Groep 5-6: donderdagmorgen 8.30 – 9.15 uur in De
Greep.
De schooltijd begint om 8.30 uur bij De Greep. We vragen
de ouders om hun kind daar ’s morgens te brengen. De
leerlingen die gebruik maken van de voorschoolse opvang
worden door de VSO gebracht. Na de gymles fietsen de
leerlingen o.l.v. de groepsleerkracht naar school.

Gymrooster

Gymkleding en verplicht douchen

Maandag:
Groep 7-8: maandagmorgen 8.30 – 9.15 uur in De Greep.
De schooltijd begint om 8.30 uur bij De Greep. We vragen
de ouders om hun kind daar ’s morgens te brengen of hier
zelfstandig heen te laten gaan. De leerlingen die gebruik
maken van de voorschoolse opvang worden door de VSO
gebracht. Na de gymles fietsen de leerlingen o.l.v. de
groepsleerkracht naar school.
Woensdag:
Groep 3-4: woensdagmorgen 8.30 – 9.30 uur in Sporthal
Oostzaan.
De schooltijd begint om 8.30 uur bij de sporthal.
We vragen de ouders om hun kind daar ’s morgens
te brengen. De leerlingen die gebruik maken van de
voorschoolse opvang worden door de VSO gebracht. Na
de gymles worden de leerlingen per taxibusje naar school
gebracht.
Groep 4-5: woensdagmorgen 9.30-10.30 uur in Sporthal
Oostzaan.
De leerlingen van groep 4 worden per taxibusje vanaf
school naar de sporthal gebracht en na de gymles
worden zij weer teruggebracht naar school. De leerlingen
van groep 5 fietsen o.l.v. de groepsleerkracht naar de
gymlocatie en weer terug naar school.
Groep 5-6: woensdagmorgen 10.45 – 11.30 uur in
Sporthal Oostzaan.
De kinderen fietsen met hun groep naar de gymlocatie en
weer terug naar school o.l.v. de groepsleerkracht.
Groep 7-8: woensdagmorgen 11.30 – 12.15 uur in
Sporthal Oostzaan.
De kinderen fietsen met hun groep naar de gymlocatie
o.l.v. de groepsleerkracht.
Voor groep 7-8 eindigt de schooltijd om 12.15 uur in de
sporthal. We vragen de ouders om de kinderen daar op te
halen of de kinderen toestemming te geven zelfstandig
naar huis of naar de BSO te gaan. Mocht dit echter
onoplosbare problemen geven, neemt u dan contact op
met de leerkracht.

Voor de gymlessen zijn gymschoenen en gymkleding
verplicht. De kleding kan bestaan uit een T-shirt met
een korte broek of een turnpakje. De gymschoenen
mogen niet op straat gedragen zijn. Op de gymdag is het
praktisch om kleding te dragen die gemakkelijk aan- en
uitgetrokken kan worden en om sieraden thuis af te doen.
Na afloop van de gymlessen douchen alle kinderen
van groep 3 t/m 8. De kinderen nemen hiervoor een
handdoek van thuis mee en eventueel badslippers en
een douchemuts om de haren droog te houden. Als
er medische redenen zijn waardoor het douchen niet
mogelijk is, dan vragen wij u om dit te bespreken met de
leerkracht.
N.B. De kleuters gymmen regelmatig in de speelzaal. Ook
voor hen zijn gymschoenen en gymkleding verplicht. Hun
kleding blijft op school. Het is fijn als u er zelf op toeziet
dat de kleding af en toe mee naar huis gaat voor een
wasbeurt!

N.B. Groep 7-8 gymt op woensdag tot 12.15 uur. Daarna
gaan alle kinderen douchen en zijn zij rond 12.30 uur
klaar. Hierdoor is het mogelijk voor ouders die ook nog
(een) kind(eren) op moeten halen bij school om dit te
organiseren.

Communicatie met ouders/verzorgers
Wij communiceren open en transparant met ouders/
verzorgers over de ontwikkeling van hun kind(eren). De
dialoog met ouders is belangrijk om de ontwikkeling goed
te kunnen begeleiden. Als ouders vragen of opmerkingen
hebben, staan de deuren van leerkrachten en directie
altijd open om samen het gesprek daarover te voeren. Om
er zeker van te zijn dat de leerkracht voldoende tijd voor
u heeft, is het verstandig een afspraak te maken
U bent altijd van harte welkom!

Daarnaast hebben wij gedurende het schooljaar een aantal
vaste contactmomenten:
• Informatieavond aan het begin van het schooljaar:
ouders maken nader kennis met de leerkracht en de
wijze waarop hij/zij de lessen in de groep het komende
schooljaar organiseert.
• 10-minutengesprekken. Vanaf groep 3 worden de
vorderingen van de leerlingen twee keer per jaar
vastgelegd in een rapport dat het uitgangspunt is voor
een gesprek tussen de ouder en de
groepsleerkracht(en). Vanaf groep 5 mag de leerling bij
de gesprekken aanwezig zijn; hun aanwezigheid wordt
door de school bijzonder op prijs gesteld.
• In oktober/november zijn er ook een oudergesprekken
waarop met name de sociaal emotionele ontwikkeling
(gedrag) en werkhouding van de leerlingen worden
besproken en waarbij de bevindingen van de
leerkrachten en ervaringen van de ouders aan elkaar
gekoppeld worden.
• Voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 gaat er geen
schriftelijke rapportage naar de ouders. De vorderingen
van de leerlingen worden elk half jaar vastgelegd in
KIJK!, het observatie-instrument voor kleuters. Ouders
worden dan uitgenodigd voor een gesprek met de
leerkracht over de ontwikkeling van hun kind.
• Afsluiting van projecten waar ouders samen met hun
kind de resultaten komen bekijken.
Ouders worden geïnformeerd over de activiteiten en
ontwikkelingen op de school door:
• Het digitale Ouderportaal voor de dagelijkse
communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.
• De Jaarkalender met relevante en praktische informatie
over het lopende schooljaar.
• Nieuwsbrief eenmaal in de twee weken, over de nieuwe
ontwikkelingen op school.
• Schoolkrant Het Haalbeertje, die twee keer per jaar
verschijnt en waarin het werk van de leerlingen
centraal staat.
Schooladviezen voor het voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet
onderwijs. In het laatste jaar op de Noorderschool
adviseren wij de ouders, zodat zij voor/met hun kind een
verantwoorde keuze kunnen maken.
Daarbij volgen we een zorgvuldige procedure:
• Gedurende de gehele schoolperiode volgen we de
leervorderingen van de leerling met behulp van toetsen
van de methoden en met onafhankelijke toetsen van het
CITO-leerlingvolgsysteem.
• Bij het rapportgesprek voor de zomervakantie hebben
de leerlingen van groep 7 een voorlopig advies gekregen.
• Na de herfstvakantie organiseren we op onze eigen
school een voorlichtingsavond voor ouders over het
voortgezet onderwijs.
• In december en januari houden de V.O.-scholen
hun eigen voorlichtingsavonden, inloopmiddagen etc.
Uitnodigingen hiervoor ontvangt u via de school.
• In januari worden op school de laatste toetsen van ons
CITO-leerlingvolgsysteem gemaakt.
• Op basis van alle gegevens formuleren wij een
definitief schooladvies. Dit wordt in januari/februari met
de ouders en de leerling besproken.
• Ouders schrijven daarna hun kind in bij een school
voor voortgezet onderwijs. De inschrijving verloopt via de
basisschool.
• Alle scholen in Nederland zijn verplicht om de Centrale
Eindtoets af te nemen bij de leerlingen van groep 8. Deze
toets vindt plaats op 20 en 21 april 2022.
• Mocht het resultaat van de Centrale Eindtoets
een hoger schooladvies aangeven, dan vindt een
heroverweging van het advies plaats door de basisschool.

Dit kan leiden tot een aanpassing van het schooladvies,
maar dit is niet verplicht. Bijstellen naar boven mag;
bijstellen naar beneden is niet toegestaan.
• Ouders ontvangen een bevestiging van inschrijving van
de V.O.-school.
• Hierbij moet aangetekend worden dat een school voor
voortgezet onderwijs de bevoegdheid heeft om niet
meer leerlingen in te schrijven dan de kwaliteit van het
onderwijs (met inbegrip van de huisvesting) toelaat.
Toestemming

Beide ouders dienen toestemming te geven voor
de overdracht van de gegevens aan het voortgezet
onderwijs.

Ouderbetrokkenheid
Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van
ouders. Sommige ouders doen dat door mee te praten
en mee te denken over het beleid van de school. Andere
ouders kiezen ervoor vooral praktisch behulpzaam te zijn
in de school. Waarvoor een ouder kiest is niet van belang.
Het is wel essentieel dat ouders en school elkaar leren
kennen en zich samen inzetten voor de kinderen.
Medezeggenschapsraad (MR) en Oudervereniging

Hierin hebben naast twee leerkrachten, ook twee ouders
zitting. In de MR wordt voorgenomen beleid besproken
en soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de
instemming van de MR noodzakelijk. Daarnaast is er een
Oudervereniging voor het innen van de ouderbijdragen.
Leden MR Noorderschool

Voorzitter		
Ilka Homburg
Leden			Lindsey Dral
			Marije Joosten
			
Monique van den Hoed

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Schoolreisjes en schooltuinen

Naast de medezeggenschapsraden van de individuele
OPSPOOR-scholen is er ook een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad. De leden van deze raad
vertegenwoordigen ouders en personeel. De GMR is een
wettelijk orgaan. De taken en bevoegdheden, advies- en
instemmingsrecht richten zich vooral op bovenschoolse
onderwerpen (stichtingsbreed) en zijn in een reglement
vastgelegd.

De betaling van deze activiteiten verloopt ook via
automatische incasso. Voor u net zo gemakkelijk: u
hoeft er immers niet meer aan te denken, en voor de
administratieve afhandeling een grote vereenvoudiging en
tijdwinst.

Ouderhulp

Ouders kunnen door ons gevraagd worden voor het
helpen bij activiteiten zoals projecten, excursies,
feestelijkheden, Klasse(n) in Kunst (KIK), maken van foto’s
of de schoolkrant, het runnen van de schoolbibliotheek,
onderhoud en kleine reparaties, hoofdluiscontrole en
andere hand-en-span-diensten. Wij zijn blij met alle hulp
die we krijgen van ouders, in welke vorm dan ook. We
vertrouwen erop dat u weer massaal uw steun en hulp
toezegt en dat u deel wilt gaan uitmaken van één of
meerdere commissies.
Oudervereniging Noorderschool

Aanvragen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur

Iedere ouder/verzorger van een leerling van de
Noorderschool wordt bij de inschrijving automatisch lid
van ON, tenzij hij/zij schriftelijk kenbaar maakt dat hij/
zij geen lid van ON wil of kan zijn. Het lidmaatschap aan
ON wordt automatisch opgeheven op het moment dat uw
kind de Noorderschool verlaat (heeft u op dat moment
nog wel een ander kind op school dan blijft u voor dat
kind wel lid).
De penningmeester van de oudervereniging is Matthijs
Ros.

Voor de ontwikkeling van een kind is het belangrijk
om mee te doen aan sport of culturele activiteiten. Het
Jeugdfonds Sport en Cultuur Zaanstreek biedt gezinnen
die het minder breed hebben in Oostzaan een steuntje
in de rug. Het Jeugdfonds betaalt in zo’n geval het
lidmaatschap en benodigde materiaal (bijvoorbeeld
kleding, schoenen of huur muziekinstrument). Meer
informatie kunt u vinden op de website: www.
jeugdfondssportencultuur.nl
U als ouder kan de aanvraag niet zelf indienen. Dit gaat
via een intermediair. De intermediairs in Oostzaan zijn:
- Sociaal Team in de Bieb, Kerkbuurt 4.
Vrije inloop op dinsdagochtend van 9.30 uur tot 12.00
uur en woensdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur.
- Sociaal Raadslieden, Kerkbuurt 4.
Vrije inloop op woensdagochtend van 09.00 uur tot 12.00
uur.

Ouderbijdrage

Wij vragen aan onze ouders jaarlijks een vrijwillige
ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt
vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de
Oudervereniging/Medezeggenschapsraad.
Voor het komend schooljaar is dit bedrag vastgesteld
op € 65,-. De ouderbijdrage wordt gevraagd om kosten
te dekken welke niet door het Rijk worden vergoed.
We denken hierbij aan festiviteiten, sportevenementen,
afscheidsavond, prijzen, attenties e.d. Voor kinderen die
in de loop van het schooljaar instromen, vindt er een
verrekening plaats naar het aantal maanden dat het kind
in dat schooljaar de school daadwerkelijk bezoekt.
Automatische incasso

De vrijwillige ouderbijdrage wordt automatisch
geïncasseerd. Om over te kunnen gaan tot automatische
incasso’s hebben wij van u éénmalig een machtiging
nodig. Deze machtiging geldt gedurende de hele
schoolcarrière van uw kind. De afschrijving vindt plaats
in de maand oktober. Bij leerlingen die in de loop van het
jaar instromen vindt een verrekening plaats en wordt er
op een later moment geïncasseerd.

Naast het Jeugdfonds kunt u als ouder uit Oostzaan ook
gebruik maken van het Kinderparticipatiefonds. Dit is een
bijdrage van € 200,00 per jaar om bijvoorbeeld samen
met uw kind een keer naar de dierentuin, attractiepark
of klimbos te gaan. Meer informatie vindt u op de
website van de gemeente en door de afkorting ‘kpf’ in
de zoekbalk aan te geven. Op de website kunt u ook uw
aanvraag indienen.
Kinderen uit de gemeente Zaanstad kunnen gebruik
maken van de gemeentelijke Regeling Schoolgaande
Kinderen (Meedoen Zaanstad).

Het Noorderschool ABC
Bibliotheek

De Noorderschool heeft samen met de andere Oostzaanse
scholen een samenwerkingsverband met de Bieb voor de
Zaanstreek. Samen beschikken we over een collectie van
8000 boeken die rouleert over de scholen. Ieder half jaar
wordt de collectie doorgeschoven. Vanuit de Bieb worden
de scholen ondersteund door een lees-mediaconsulent.
Dagelijks kunnen de leerlingen boeken lenen. Deze
boeken worden ook gebruikt voor het tutorlezen.
Buitenschoolse opvang (BSO)

Kinderopvang Berend Botje biedt hele dagopvang,
buitenschoolse opvang en gastouderopvang in bijna heel
Noord-Holland. Zij zijn aanbieder van buitenschoolse
opvang voor de kinderen van onze school. De kinderen
worden voor en na schooltijd, tijdens studiedagen en
vakanties opgevangen op één van de bso-locaties: in de

Weide, de gemeenschappelijke ruimte in onze school, of
bij de Sport-BSO op het terrein van OFC (voor kinderen
vanaf 6 jaar).
Meer informatie over de opvangmogelijkheden van Berend
Botje is te vinden op www.berendbotje.nl.
Doubleren

Een kind kan door omstandigheden een flinke
leerstofachterstand oplopen. Als we verwachten dat deze
achterstand door extra tijd kan worden ingelopen, dan
kan een doublure zinvol zijn. Een doublure wordt altijd
besproken met de leerkracht(en), intern begeleider en de
directeur. Ouders worden intensief bij de besluitvorming
betrokken, maar de mening van de directeur is uiteindelijk
doorslaggevend.
Eten en drinken op school (10-uurtje)

Elke ochtend krijgen de kinderen voor de pauze thee of
water aangeboden. Natuurlijk mogen de kinderen ook
iets eten. We willen u vragen om vooral gezonde voeding
mee te geven; fruit of groente heeft onze voorkeur. Verder
verzoeken we de ouders van kleuters om de kinderen
mee te geven wat ze in principe op kunnen. Zo kan de
leerkracht beter inschatten wat uw kind daadwerkelijk
nodig heeft. In de loop van een jaar kan deze hoeveelheid
worden aangepast.

Foto’s en/of video’s die op school worden gemaakt,
worden gepubliceerd op het Ouderportaal. Opnamen
worden na publicatie van het toestel verwijderd.
Wij vragen ouders om het delen van foto’s en video’s vanaf
het afgeschermde Ouderportaal te beperken en niet te
delen via sociale media. De school is niet aansprakelijk
voor het gebruik van beeldmateriaal via sociale media.
Indien u ontdekt dat uw kind ongewenst op een website
staat, kunt u de ouder zelf aanspreken.
Ter bescherming van ieders privacy willen wij ons als
school aan de wet houden. Wij rekenen op uw begrip en
medewerking.
Internet en sociale media op school

Sociale media spelen een belangrijke rol in de
samenleving. Het gebruik van sociale media is onderdeel
van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale
media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en
de lessen leuker te maken, om contact te houden met
vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen.
Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee,
zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere
gegevens.
Op alle scholen van OPSPOOR wordt hetzelfde reglement
gehanteerd. Met dit reglement kan het gesprek op
school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over
wat er gewoon is op sociale media (en wat niet). De
afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van de
Noorderschool, voor het gebruik van mobiele telefoons
en sociale media op school en in de klas, maar ook het
mediagebruik buiten de school. Het reglement kunt u
vinden in het Ouderportaal.

Fruitabonnement

Op de Noorderschool is het mogelijk om voor het
10-uurtje een fruitabonnement voor uw kind af te
sluiten. Voor € 0,25 per dag levert Fa. Dick Blom AGF uit
Oostzaan dagelijks een assortiment seizoensgebonden
groente en fruit. In overleg met de coördinator juf Manon
wordt het aanbod zo nodig bijgesteld. Dagelijks kan er
een keuze gemaakt worden. Het aanbod is gevarieerd en
van goede kwaliteit. Heeft u belangstelling, dan kunt u
zich opgeven bij de coördinator. De betaling verloopt via
automatische incasso.
Fietsen

Gelukkig komen veel kinderen op de fiets naar school. Dat
betekent minder autoverkeer rond de school. Een paar
afspraken:
• Op het schoolplein wordt niet gefietst
• De leerlingen plaatsen de fietsen in de daarvoor
bestemde rekken
De school is niet aansprakelijk voor schade aan of
vermissing van bij school gestalde fietsen.
Filmen en fotograferen

Vanwege de privacyregels in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming is het niet toegestaan om
zonder toestemming foto’s en/of video’s te maken van
de leerlingen tijdens activiteiten van school. Via het
Ouderportaal geeft u aan of uw kind gefotografeerd mag
worden en de foto/video mag worden gepubliceerd.

Klachtenregeling

Het team van de Noorderschool zet zich elke dag volop
in voor goed onderwijs aan uw kind. Het kan voorkomen
dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of
misschien heeft u iets gesignaleerd waarover u in gesprek
wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen. In de
meeste gevallen wordt uw zorg of klacht op schoolniveau
met de betreffende leerkracht en/of de directeur van de
school opgelost. In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt
te zijn, heeft ons schoolbestuur OPSPOOR een uitgebreide
klachtenregeling die te vinden is op de website van
OPSPOOR.

Contactpersoon Noorderschool: Anita van der Meer.

De contactpersoon gaat niet inhoudelijk op de klacht in,
maar zal in overleg met u bepalen op welke manier uw
klacht het beste behandeld kan worden. Mogelijk zal de
externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.
Klasse(n) in kunst (KIK)

Vier keer per schooljaar organiseert de Noorderschool een
creativiteitscircuit voor de leerlingen van groep 1 t/m 8.
Kunst en Cultuur

Op de Noorderschool is aandacht voor kunst en cultuur.
Wij zijn van mening dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling
van de leerlingen. Voor de creatieve ontwikkeling maken
we gebruik van de methode Moet je Doen. De methode
bestaat uit thematische projecten waarbij meerdere
kunstdisciplines aan bod kunnen komen. Hierbij kan
gedacht worden aan muziek, beeldende vorming, drama,
dans, literatuur, cultureel erfgoed en fotografie.
Daarnaast zoekt de Noorderschool samenwerking
met culturele instellingen zoals de plaatselijke
muziekverenigingen en SJOO (Stichting Jeugdtheater
Oostzaan). Juf Tirza is onze cultuurcoördinator.
Leerlingenvervoer

De leerlingen van de Noorderschool gaan regelmatig op
excursie. Om de leerlingen te vervoeren wordt de hulp
van ouders gevraagd. Voor het vervoer gelden wettelijke
voorschriften.
• Alle kinderen kleiner dan 1,35 m. met een maximaal
gewicht van 36 kg moeten zowel voorin als
achterin een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of
zittingverhoger gebruiken. Anderen moeten alleen de
veiligheidsgordel gebruiken.
• In incidentele gevallen, als er geen
kinderbeveiligingsmiddel beschikbaar is, het niet de
auto van de eigen (pleeg)ouders is en niet de eigen
(pleeg)ouder achter het stuur zit, mogen kinderen vanaf
3 jaar in de gordel op de achterbank vervoerd
worden in plaats van met een kinderbeveiligingsmiddel.
Voorwaarde is dat het slechts om een korte afstand
gaat.

Op onze school hebben we daarnaast de volgende
afspraken gemaakt als het gaat om het vervoeren van
kinderen per auto (bijvoorbeeld bij excursies):
• Ouders mogen uitsluitend kinderen vervoeren als zij
een inzittendenverzekering hebben afgesloten,
dekkend voor het aantal te vervoeren personen
(kinderen).
• Ouders die kinderen vervoeren houden zich aan
de geldende verkeersregels (o.a. naleven maximum
snelheid).
De leerlingen van de bovenbouw maken voor excursies
soms gebruik van het openbaar vervoer. De kinderen
hebben dan een OV-kaart nodig.
Luizencontroles

Op onze school voeren we een actief beleid als het
gaat om het voorkomen van hoofdluis. Direct na elke
vakantieperiode worden alle leerlingen op hoofdluis
gecontroleerd. Dit doen ouders die zich hiervoor
opgegeven hebben. Dankzij de inzet van deze
‘luizenouders’ lukt het over het algemeen om de school
luizenvrij te houden. Mochten wij luizen of neten
constateren, dan nemen wij contact op met ouders/
verzorgers en verzoeken u uw kind direct op te komen
halen en te behandelen.
Wij adviseren u om thuis ook regelmatig uw kind(eren)
te controleren en stellen het bijzonder op prijs als u het
ons meldt als u hoofdluis heeft geconstateerd. Wij kunnen
dan eventueel een extra controle in de betreffende groep
organiseren.
Contactpersoon is juf Ilse.
Naschoolse activiteiten met Brede School Oostzaan

De Brede School Oostzaan is geen school of gebouw
maar een samenwerking van gemeente, onderwijs,
kinderopvang, zorg, cultuur en sport en biedt kinderen in
de basisschoolleeftijd activiteiten aan na schooltijd.

Maar hoe zit het nou precies als het gaat om
leerlingenvervoer per auto?
• Iedereen in een auto moet een gordel dragen. Allemaal
een eigen gordel. Je mag dus geen gordel delen.
• Kinderen van twaalf jaar en ouder en langer dan 1.50
meter mogen voorin de auto zitten met een autogordel
om.
• Kinderen jonger dan twaalf jaar, maar langer dan 1.50
meter mogen óók voorin de auto zitten. Natuurlijk ook
met een gordel om.
• Kinderen die de lengte van 1.50 meter nog niet
bereikt hebben mogen uitsluitend voorin zitten op een
goedgekeurd zitje of op een zittingverhoger.

Het doel is om de ontwikkelingskansen van kinderen te
vergroten en hun talenten te ontplooien. Bij de activiteiten
van de Brede School Oostzaan kan elk kind zijn talent
ontdekken en kijken wat hij/zij leuk vindt om te doen!
Bent u benieuwd welke activiteiten de Brede School
Oostzaan aanbiedt en hoe u uw kind kunt inschrijven?
Bekijk dan hun website.
Noorderschooltheater

Een aantal keer per jaar organiseren we het
Noorderschooltheater voor en door de kinderen. De
kinderen kunnen en mogen – als ze dat willen – voor
elkaar optreden, zowel individueel als in een groepje.
Bij de optredens kunnen we denken aan dansen, zingen,
acteren, goochelen, playbacken, een instrument bespelen
e.d. Data staan vermeld op de kalender.

Ontmoetingsonderwijs

ingevuld worden.

Om de kinderen kennis te laten maken met de grote
wereldreligies wordt er Ontmoetingsonderwijs gegeven
aan de leerlingen van groep 7 en 8. Aan de orde komen:
Hindoeïsme, Boeddhisme, Christendom, Jodendom en
Islam. Deze lessen worden gegeven door gastdocenten.

Indien u zelf vragen heeft over de ontwikkeling of het
functioneren van uw kind kunt u een afspraak maken voor
een gesprek of een onderzoek. Telefoon 075-6518340 of
kijk voor meer informatie op de website www.ggdzw.nl

Parkeren voor de school

Spraaktaal-screening 5-jarigen

De verkeerssituatie rond de school blijft onze aandacht
vragen. Aan een ieder het vriendelijke verzoek om zich
te houden aan de verkeersregels en de aanwijzingen op
de borden op te volgen. De veiligheid van onze kinderen
staat voorop!!!
Tip: Neem de tijd en kom op de fiets.

Bij alle leerlingen geboren in de tweede helft 2016
en eerste helft 2017 wordt een spraaktaal-screening
afgenomen. De screening wordt uitgevoerd door een
logopedist en vindt plaats op school.
Schoolkampen en schoolreisje

Op de Noorderschool 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 gegevens
opgeslagen voor de goede administratieve organisatie
van de school. Wij hebben een privacy-beleid volgens
de nieuwe Europese wetgeving. Deze is in te zien op
school, in het digitale Ouderportaal of op de website van
OPSPOOR, www.opspoor.nl

De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan aan het begin
van het schooljaar op schoolkamp. Zij gaan naar de
Aalbertshoeve te Ermelo. De precieze data vindt u in de
kalender.
De groepen 1-2 gaan één dagje op schoolreisje. Zij gaan
op 14 juni 2022.
De kosten voor het kamp en het schoolreisje worden
apart door de penningmeester van de oudervereniging
geïncasseerd. Via de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd
over de hoogte van het bedrag en het moment van
incasseren

Rapport

Schooltuinen

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een
rapport. Dit rapport blijft eigendom van de school. Aan
het eind van de basisschool wordt het rapport eigendom
van de leerling. Een mooi aandenken voor later!

Alle kinderen doen één seizoen mee aan de
schooltuinen. Afhankelijk van de samenstelling van
de combinatiegroepen starten de kinderen in groep
5 of 6. Het seizoen loopt van april tot oktober. Het
schooltuincomplex ligt aan de Twiskeweg (naast de
sporthal).

Privacy

Schoolarts en logopedie

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD ZaanstreekWaterland werkt in het Centrum Jong (CJ). Centrum Jong is
telefonisch te bereiken op 075-6518340. Informatie over
de activiteiten van Centrum Jong kunt u vinden op www.
centrumjong.nl
De school werkt samen met het JGZ-team dat bestaat
uit jeugdarts Dorien Broertjes, jeugdverpleegkundige
Josephine Wassink, doktersassistent Johan Bakker en
logopediste Rita Jansen.
In de groepen 2 en 7 krijgen de kinderen een oproep
voor de schoolarts of voor de jeugdverpleegkundige. De
kinderen van groep 2 worden logopedisch gescreend.
Voor alle onderzoeken geldt dat deze met de leerkrachten
worden nabesproken. Vooraf wordt hiervoor uw
toestemming gevraagd.
Het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) 5-jarigen:

Alle kinderen krijgen in het jaar dat ze vijf worden een
uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek.
Dit PGO wordt uitgevoerd door de doktersassistent en de
jeugdarts.
Dit onderzoek vindt plaats in het Centrum Jong.
De doktersassistent onderzoekt daarnaast het gehoor
en zicht van de kleuters. Deze check wordt op school
gedaan. Ouders hoeven hierbij niet aanwezig te zijn.
Mocht er sprake zijn van bijzonderheden, dan neemt de
GGD uiteraard contact op met de ouders.
Het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) groep 7:

Alle leerlingen van groep 7 worden met hun ouders/
verzorgers uitgenodigd voor een PGO. Het onderzoek
wordt uitgevoerd door een jeugdverpleegkundige en vindt
plaats in het Centrum Jong. Tijdens dit gesprek wordt
tevens voorlichting gegeven over het gebruik van alcohol
en de consequenties daarvan.
Ouders kunnen de gegevens van hun kind inzien via
www.mijnkinddossier.nl U kunt hierop inloggen met
uw DigiD. In dit digitale dossier staan onder andere
lengte en gewicht van uw kind. De vragenlijsten, die bij
elk onderzoek horen, kunnen ook via Mijn Kinddossier

Aan deelname zitten kosten verbonden. Aan deze ouders
vragen wij een eigen bijdrage van € 20,- en deze wordt
apart door de penningmeester van de oudervereniging
geïncasseerd.
Schorsing en verwijdering

De meeste leerlingen krijgen gelukkig nooit te maken met
schorsing of verwijdering, maar soms is er geen andere
mogelijkheid. Hierbij kunt u denken aan (aanhoudend)
ernstig wangedrag van een leerling. Een leerling kan
tijdelijk of definitief van school worden verwijderd.
Ook bij zeer ernstig wangedrag van een ouder kan de
school overgaan tot het verwijderen van een leerling.
Een dergelijke situatie kan voorkomen als de opstelling
van de ouder tot een onwerkbare situatie leidt voor het
schoolpersoneel. In alle gevallen wordt het verzoek tot
schorsing of verwijdering door de directeur voorgelegd
aan het schoolbestuur.
Sportactiviteiten

De plaatselijke sportverenigingen (volleybal, korfbal
en voetbal) organiseren jaarlijks sporttoernooien voor
de scholen. Bij voldoende animo onder de kinderen
schrijven we ons in, mits voldoende ouders bereid
zijn om een sportteam te begeleiden. Op onze school
moedigen we alle leerlingen aan om mee te doen aan de
sporttoernooien. Bij het samenstellen van de teams wordt
niet geselecteerd op niveau.
In het kader van Koningsdag wordt er een sportdag
georganiseerd in samenwerking met de andere
Oostzaanse scholen en Brede School Oostzaan.

Ziekmeldingen

Wanneer uw kind vanwege ziekte niet naar school kan,
kunt u dit bij voorkeur melden via het Ouderportaal of
telefonisch vóór schooltijd (075 - 6843784). Wanneer
kinderen zonder bericht afwezig zijn, wordt er diezelfde
ochtend door de leerkracht contact opgenomen met de
ouders.
Wij verzoeken u om afspraken voor dokter of tandarts
zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken.
In geval van calamiteiten is het voor de school van
belang om altijd in het bezit te zijn van de juiste
telefoonnummers. Wilt u eventuele wijzigingen ook aan
ons doorgeven?!
Ziekte of afwezigheid van de leerkracht

Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht zullen wij
altijd proberen om een invaller te regelen. Mochten er
echter geen invallers beschikbaar zijn, dan kijken we of
het mogelijk is dat een andere leerkracht in de school de
groep overneemt. Dit is echter niet altijd mogelijk, omdat
dit ten koste gaat van andere taken.
Als er geen leerkracht beschikbaar is, worden de
leerlingen maximaal twee dagen verdeeld over de andere
groepen. In uitzonderlijke gevallen zijn wij genoodzaakt
om de kinderen naar huis te sturen. Hiervan worden de
ouders altijd op de hoogte gesteld via het Ouderportaal.
Bent u niet in de gelegenheid uw kind zelf op te vangen,
dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Uw kind
wordt dan in een andere groep op school opgevangen.

Verjaardagen

Verjaardagen van leerlingen worden op school feestelijk
gevierd. Wanneer u uw kind op school laat uitdelen, dan
liever geen overdadige zoetigheid. Wij adviseren een
zo gezond mogelijke traktatie. Dit geldt overigens ook
voor de juffen en meesters. In de kleutergroep mogen
de ouders de viering van de verjaardag van hun kind
bijwonen.
Verkeersouders

Onze school heeft een verkeersouder: vacature.
Samen met de verkeersouders van de andere Oostzaanse
scholen en Veilig Verkeer Nederland organiseert zij het
verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7-8. Dit
examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch
gedeelte. Voor het praktische gedeelte moeten de
kinderen beschikken over een goede fiets.
Verzekeringen

Van school uit zijn de kinderen, via het bestuur, verzekerd
tegen ongevallen tijdens het verblijf op school, alsmede
datgene wat er in schoolverband gebeurt, zoals
zwemmen, overblijven, schoolreisjes en dergelijke. Het
betreft een aanvullende verzekering. Dit houdt in dat
er door de verzekeringsmaatschappij altijd eerst wordt
gekeken of er geen andere wettelijk aansprakelijke is
waar de schade geclaimd kan worden.
Schade aan het gebouw, veroorzaakt door leerlingen,
valt niet onder deze verzekering, maar onder uw eigen
aansprakelijkheidsverzekering.
Vulpennen

Onze school heeft bewust gekozen voor het schrijven met
een vulpen. Dit gebeurt vanaf de tweede helft van groep
4. Deze vulpen krijgen de kinderen van school. Wanneer
de vulpen stuk gaat, kan er via school een nieuwe worden
gekocht. Deze kost € 8,00. Natuurlijk zorgt de school
voor vullingen.

Wij maken deel uit van OPSPOOR, een stichting
met 37 scholen in Purmerend en omliggende
gemeenten. Bij OPSPOOR werken zo'n 750
medewerkers dagelijks met passie voor onderwijs
aan de ontwikkeling van kinderen. Binnen de
stichting vinden we onderwijsontwikkeling erg
belangrijk en leerkrachten leren onderling met
én van elkaar. Zo kunnen we ook binnen obs
Noorderschool profiteren van waardevolle ervaring,
nieuwe inzichten en toekomstgericht onderwijs.

