
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Bijlage schoolgids 

2019-2020 



Voorwoord 

 
 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
In de schoolgids staat algemene informatie over onze school, informatie over onze organisatie, onderwijs, 
leerlingenzorg en pedagogische aanpak. 
In deze bijlage staat specifieke informatie die betrekking heeft op schooljaar 2019-2020. Zoals de inzet van het 
personeel en de plannen van de school om te werken aan een verbetering van ons onderwijs. Verbetering van 
de didactiek en opbrengsten, pedagogisch klimaat en de communicatie zijn jaarlijks terugkerende 
aandachtspunten waarbij de accenten ieder jaar zijn afgestemd op de op dat moment bestaande situatie. In deze 
bijlage staat ook een overzicht van de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren.  
Daarnaast vindt u achterin een beknopt overzicht van belangrijke data en informatie specifiek over het komend 
schooljaar. 
Beide documenten worden via Social Schools onder alle ouders verspreid. De schoolgids en bijlage kunt u ook 
vinden op onze website. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Saskia Bruschke 
Directeur OBS De Dolfijn 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Contactgegevens 
Openbare basisschool De Dolfijn 
Gijsbrecht van Aemstelstraat 118 
2026 VJ Haarlem 
023-5374787 
E-mail: administratie@bsdedolfijn.nl  
Website: www.bsdedolfijn.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:administratie@bsdedolfijn.nl
http://www.bsdedolfijn.nl/


De organisatie 

Groepsindeling  
 
Onze school kent een indeling in groepen naar leeftijd. Er zijn zowel homogene als heterogene groepen bij ons 
op school. Bij de kleuters werken we  wel standaard met heterogene groepen, wat  wil zeggen dat de 4- en 5-
jarigen bij elkaar in één klas zitten. Bij de samenstelling van de groepen kiest de school er voor, zover dat mogelijk 
is, om de groepen in de onderbouw zo klein mogelijk te houden.  
In het gebouw aan de Gijsbrecht van Aemstelstraat zijn 11 groepen gevestigd, in de dependance grenzend aan 
de speelplaats zit onze 12e groep.  
 

Personeel  
 
In het overzicht van de medewerkers, treft u verschillende nieuwe namen aan en een aantal namen juist niet 
meer.  
Een aantal leerkrachten zijn in het schooljaar 2019-2020 niet meer werkzaam bij ons op school. Marc Adank en 
Eveline Bijvelds willen een overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Ilse Brendel en Geraldine Bruynis gaan 
genieten van haar wel verdiende pensioen. Mark Butter breidt zijn dagen uit op een andere school en zal daarom 
onze school verlaten.  
Er zullen een aantal nieuwe leerkrachten starten. Femke bakker komt ons versterken in de onderbouw, zij zal 
ook de taken als VVE-coördinator overnemen van Miranda Oud. Miranda Oud zal zicht volledig richten op haar 
taken als intern begeleider. Pieter de Gans neemt de gymlessen van Mark over.  
Margie Koper en Nina Dekker komen in de middenbouw werken en Annemiek van Noort en Eva Oostindiën in de 
bovenbouw. Jacqueline van Gennip komt als onderwijsassistente werken. Iris Lodewijks breidt haar dagen uit, 
naast haar functie als onderwijsassistente zal zij twee dagen per week als Leraar In Opleiding (LIO) in groep 6-7 
werkzaam zijn.  
  
Hieronder vindt u een overzicht van de medewerkers en hun functie op OBS de Dolfijn.  
 
Directeur   Saskia Bruschke  
Management-assistente         Vera van der Pol  
Administratie    Sonja Jansen  
Onderbouwcoördinator  Fabienne van Grevenstein 
Middenbouwcoördinator  Rebecca Hommes 
Bovenbouwcoördinator  Ellen Dorrepaal 
Intern begeleider didactiek  Miranda Baas-Oud  
TGV- leerkracht   Laura van der Veldt  
(Onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong) 
VVE- coördinator   Femke Bakker 
(Voor- en Vroegschoolse Educatie) 
VVE- onderwijsassistente  Emalie Jansen 
ICT- coördinator   Nina Dekker 
Leerkrachten groep 1-2 A   Annemieke Geers en Wendy Turenhout  
Leerkrachten groep 1-2 B   Femke Bakker en Iris Barens  
Leerkrachten groep 1-2 C   Fabiënne van Grevenstein en Esther Verzijlberg  
Leerkrachten groep 3   Nina Dekker en Lisette Pieters-Pleging 
Leerkrachten groep 3-4 Lisette Pieters-Pleging en Liesbeth Ketting 
Leerkrachten groep 4   Wendy Hulsebosch en Marianne Punt  
Leerkrachten groep 5   Margie Koper en Marianne Gerrits 
Leerkracht groep 5-6   Rebecca Hommes en Mike van veen 
Leerkrachten groep 6   Annemiek van Noort en Eva Oostindiën 
Leerkrachten groep 6-7  Kristel Tichelaar en Wendy Turenhout  
Leerkrachten groep 7   Anja Spaans  



Leerkrachten groep 8   Ellen Dorrepaal en  Laura van der Veldt 
Vakleerkrachten  gymnastiek  Mike van Veen  en Pieter de Gans 
Onderwijsassistente MB   Jaqueline van Gennip 
Onderwijsassistente MB/ BB  Iris Lodewijks 
Leerkrachtondersteuner OB  Emalie Jansen 
Leerkrachtondersteuner MB/ BB Cynthia Radersma 
Leraar in Opleiding (LIO)  Iris Lodewijks 
Onderwijsondersteuner   Marja Hannenberg 
Contactpersoon   Anja Spaans 
Conciërge   Aad Licht  
 
De leerkrachten per groep: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Een terugblik en een vooruitblik … 

Hieronder volgt een terugblik naar het afgelopen schooljaar en een vooruitblik naar het schooljaar 2019-2020.  
 
 
PBS (Positive Behavior Support)  
 
Op onze school werken we inmiddels alweer een aantal jaren met PBS, Positive Behavior Support. In de 
tweewekelijkse nieuwsbrief vindt u in de PBS-rubriek waarin wij uitleggen wat PBS inhoudt. 
Nieuwe leerkrachten volgen allemaal de starttraining PBS. Daarnaast is er jaarlijks voor het hele team een PBS-
teamtraining.  
 
De kunst van het lesgeven 
 
Afgelopen jaar hebben we met het hele team het scholingstraject ‘De kunst van het lesgeven’ gevolgd. Dit jaar 
geven wij daar een vervolg aan. Deze training brengt ons nieuwe inzichten, waarmee we de lessen effectiever en 
dynamischer kunnen maken en meer coöperatieve werkvormen bieden. Het gevolg is dat leerlingen meer 
betrokken raken bij het lesdoel.  
 
Onderwijskwaliteit 
 
De laatste paar jaar is het gelukt om stappen te zetten ons onderwijsaanbod beter af te stemmen op de 
individuele onderwijsbehoeftes van de leerlingen voor de vakken rekenen en taal. Afgelopen jaar hebben we het 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2A Annemieke Annemieke Annemieke Wendy T Wendy T 

1/2B Femke Femke Iris Iris Iris 

1/2C Fabienne Fabienne Fabienne Esther Esther 

3 Nina  Nina Lisette Nina Nina 

3/4 Lisette Lisette Liesbeth Liesbeth Liesbeth 

4 Wendy H Wendy H Wendy H Marianne P Marianne P 

5 Margie Margie/ 
Marianne G 

Marianne G 
 

Margie Margie 

5/6 Rebecca Rebecca Mike Mike Rebecca 

6 Annemiek Annemiek Annemiek Eva Eva 

6/7 Kristel  Kristel Wendy T Kristel Kristel 

7 Anja Anja Anja Anja Anja 

8 Ellen  Ellen  Ellen Laura Laura 



planmatig werken door ontwikkeld en verder verfijnd voor de vakken spelling en technisch lezen. Komend jaar 
breiden we spelling en technisch lezen verder uit en gaan we ook met begrijpend lezen op deze manier aan de 
slag.  
In juni zijn we van start gegaan met de teamtraining ‘Kunst van het lesgeven’. In deze training gaat het om het 
doelgericht inzetten van de opbouw van de les, het benutten van de juiste werkvormen en integreren van nieuwe 
inzichten.  
Het ‘leren met en van elkaar’ continueren we door o.a. collegiale consultatie, gezamenlijke analyses en evaluaties 
te maken van toetsgegevens en het voorbereiden van lessenplanningen 
 
Nieuwe methodes 
 
Staal spelling 
Het schooljaar 2018-2019 werd begonnen met de implementatie van Staal Spelling in groep 4 en 5. Deze 
methode wordt gefaseerd ingevoerd, elk jaar komt er één groep bij. Dit jaar zal groep 6 er dus ook mee beginnen. 
Deze leerlingen zijn inmiddels al bekend met de methode vanuit groep 5.  
Lijn 3 
In groep 3 wordt een nieuwe taal en leesmethode ingevoerd: Lijn 3. De methodes Staal spelling en taal die 
gebruikt worden in de hogere groepen, sluit aan op Lijn 3.  
Snappet 
Afgelopen jaar heeft groep 6-7 met Snappet gewerkt aan het vak rekenen. Snappet biedt een digitale adaptieve 
verwerking van de lesstof. De leerlingen krijgen direct feedback na een gemaakte opgave, hebben via een digitaal 
overzicht inzicht in hun lesdoelen en de voortgang daarin. De leerkrachten hebben eveneens continu zicht op 
het werk van de leerlingen via het ‘dashboard’. Wij zijn erg enthousiast geworden over de mogelijkheden die 
Snappet biedt. Leerlingen zijn meer betrokken bij hun leerproces, ze zien per leerdoel hun ontwikkeling, niet het 
resultaat maar de voortgang staat centraal en het biedt meer mogelijkheden tot differentiatie.  
Dit schooljaar zullen de groepen 7 en 8 met Snappet werken. 
 
Leerlingenraad 
 
In de leerlingenraad zitten dit schooljaar 8 leerlingen. Uit elke groep vanaf groep 5 is een kind aanwezig. De 
voorzitter van de leerlingenraad is een leerkracht. We vergaderen eens per maand in de personeelskamer.  
Afgelopen jaar zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: schoolregels, complimentenspel, ANWB 
pakket, schoolplan, buitenspel, techniekles, sloten en spiegels, avondvierdaagse, groen plein, sponsorloop en 
PBS regels.  

 
TGV onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 
 
De TGV op de Dolfijn, is een plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De verwijzing naar de TGV heeft te 
maken met het in ‘sneltreinvaart-leren’ van deze kinderen. Naast het in de klas werken aan een compact regulier 
lesprogramma en het plusprogramma, komen een aantal kinderen wekelijks samen om zich verder in 
onderwerpen te verdiepen. 
Het afgelopen schooljaar hebben we de TGV voor de groepen 3 t/m 8 uitgebreid in tijd. Van één uur per groep is 
het verhoogd naar anderhalf uur voor de middenbouw en twee uur voor de bovenbouw 
Afgelopen jaar is er bij de TGV thematisch gewerkt aan 4 onderwerpen: duurzaamheid, het oude Egypte, optische 
illusies en “Red de bij”. De kinderen werden uitgedaagd ‘out of the box’ te denken, samen te werken, niet te snel 
op te geven en hun creativiteit te gebruiken. Ook zijn we bezig geweest met het ‘leren leren’ en hebben we 
gefilosofeerd over diverse onderwerpen.  
 
Gezonde school 
 
Afgelopen jaar hebben wij het vignet ‘Gezonde school: welbevinden’ 
gekregen. Ons PBS beleid heeft voor een veilig en prettig pedagogisch 
klimaat gezorgd.  
Dit jaar willen wij meer aandacht besteden aan ‘voldoende bewegen op school’. Behalve tijdens de gymlessen 
en het buiten spelen, willen wij bewegingsmomenten integreren in de lessen. 
 
 



Uitbreiding gruitendagen 
 
Afgelopen jaar waren de dinsdag, woensdag en de vrijdag onze zogenaamde gruitendagen (groente en fruit). Dit 
jaar breiden wij dit uit naar alle dagen van de week.  
 
Wij vragen u om op alle dagen uw kind fruit of groenten mee te 
 
geven voor in de eerste pauze.  
 
Zoals u al in de schoolgids heeft kunnen lezen, hanteren wij een 
gezond voedingsbeleid en zijn voedingsproducten zoals croissant, 
(ontbijt)koek en snoep niet toegestaan. Alleen bij bijzondere 
gelegenheden, zoals Kerst en Sint, maken wij hier een uitzondering 
op. Wij adviseren om het meegeven van zoete drankjes te 
beperken.  
Ook bij verjaardagen van leerlingen, verzoeken wij ouders een gezonde traktatie te verzorgen. 
 
Cultuureducatie 
 
De projectweek met het thema ‘Kunst en Kids’ was een groot succes. 
Alle leerlingen hebben met veel enthousiasme gewerkt aan kunstwerken, werkstukken en presentaties binnen 
het thema. Er was een grote opkomst van (groot)ouders bij de afsluitende tentoonstelling. 
 
Van 2 maart t/m 13 maart 2020 houden we weer de ‘Projectweek’. Het thema hiervan is nog een verrassing. 
We sluiten de Projectweek feestelijk af, waarbij (groot)ouder(s)/ verzorger(s) worden uitgenodigd, op vrijdag 
13  maart van 13.00 tot 14.00. 
 
Alle leerlingen hebben onder begeleiding van een vakdocent van het Muzieklab musicallessen gevolgd. De lessen 
werden afgesloten met een voorstelling waarin door de leerlingen prachtig werd gezongen en gedanst! 

 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
 
De wekelijkse bijeenkomst voor ouders en hun kinderen in onze ‘leesnis’ op de woensdagen waren afgelopen 
jaar druk bezocht. Daar zijn we heel blij mee en trots op! Het is echt de bedoeling dat de ouder met het kind naar 
deze activiteit komt. Als het een keer niet lukt om hierbij te zijn dan blijft uw kind dus ook in de klas, dan kunt u 
gewoon de volgende keer weer aansluiten. Leesboekjes en spelletjes blijven we uitlenen. Het bezoek aan de 
bibliotheek met ouders om zo beter de weg te kunnen vinden en het juiste boek te vinden voor je kind, houden 
we als vaste activiteit, een keer per jaar. Er zijn ook contacten gelegd met andere externe organisaties die de 
ouders iets extra’s kunnen bieden.  
Femke Bakker neemt de taak VVE- coördinator over van Miranda Oud. Emalie 
Jansen blijft de activiteiten in de ‘leesnis’ ondersteunen.  
 
 
ICT: informatie en communicatie technologie 

 
Wij richten ons op het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden bij leerlingen. ICT 
speelt daar een grote rol in. Groep 1-2 maakt gebruik van IPad. Vanaf groep 3 
worden computers ingezet voor o.a. methodesoftware, maar ook om de 
creativiteit te stimuleren, bijvoorbeeld door het maken van (film)presentaties.  
 
Basisschool De Dolfijn beschikt over een aantal PC’s, laptops, IPads, digitale 
schoolborden en Robotica apparatuur, zoals Bee-bots, blue-bots, pro-bots en een 
heuse Nao-robot. 
 
De school is bezig met het implementeren van een ICT-leerlijn. Hierin staat welke 
ICT-vaardigheden de kinderen per jaargroep leren en dit wordt uitgebouwd tot het 



einde van hun basisschoolperiode. Daarnaast besteden wij aandacht aan slim leren omgaan met sociale media 
en programmeren.  
 
 

Jeugdfonds sport & cultuur 
 
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt sport- of cultuurlessen voor uw kind 
Heeft u een Haarlem Pas of een vergelijkbaar minimum inkomen en wilt u uw 
kind laten sporten, dansen, muziek maken o.i.d.? Het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur kan de lessen voor uw kind betalen tot € 225,- per sportaanvraag en  
€ 450,- per cultuuraanvraag per jaar. Zie de spelregels: 
www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem of bel: 0643121900. 
  
Stichting Leergeld Haarlem Zandvoort laat kinderen meedoen! 
Heeft uw kind een fiets of een laptop nodig voor school? Of is de schoolreis of werkweek boven uw budget? Als 
u moet rondkomen van een inkomen op of net boven bijstandsniveau kunt u in aanmerking komen voor hulp 
van Stichting Leergeld. Zie www.leergeldhaarlemzandvoort.nl voor de voorwaarden of bel met 023 2052486 of 
mail naar info@leergeldhaarlemzandvoort.nl 
Voor meer informatie kunt u op dinsdag, woensdag en donderdag bij Vera van der Pol terecht. Zij kan ook de 
aanvraag voor u indienen.  

 
Uitstroomgegevens 
 

Onderwijssoort 
 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

VWO 
 

22 10 27 11 33 

HAVO/ VWO 
 

 10 21 15 15 

HAVO 
 

22 35 3 19 15 

VMBO-T/ 
HAVO 

  21 11 8 

VMBO-T 
 

41 (4) 20 (5) 18 (3) 15 22,5 

VMBO-T/K 
 

   7 (4) 5 

VMBO-B/K 
 

15 25 10 22 (11) 2,5 

Praktijkonderwijs 
(PrO) 

     

 
Tussen haakjes percentage LWOO.  Uitstroom weergegeven in percentages.  
Onze uitstroomgegevens vindt u in bovenstaande tabel. Bij de interpretatie is het raadzaam om  rekening te houden 
met  jaarlijkse schommelingen. Om u zo breed mogelijk te informeren staat in het overzicht de afgelopen 5 jaar. 
 

Benodigdheden nieuwe schooljaar 
 
Aan het begin van het jaar worden de volgende materialen uitgedeeld:          

 Gum 

 Puntenslijper  

 Potlood en pen  

 

Wij vragen u de volgende materialen aan te schaffen voor uw kind (vanaf groep 3):  

 Kleurpotloden 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jeugdfondssportencultuur.nl%2Fhaarlem&data=02%7C01%7C%7C88cf15302ac040c9d8b308d6f3258120%7C4f4d1bb4aa6443bd95b2e737a955d52d%7C0%7C0%7C636963739733264082&sdata=Izy%2BTqITd%2BUl%2FRXoAOG80ihoomQdwgyPbLo61kAj6aQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.leergeldhaarlemzandvoort.nl&data=02%7C01%7C%7C88cf15302ac040c9d8b308d6f3258120%7C4f4d1bb4aa6443bd95b2e737a955d52d%7C0%7C0%7C636963739733264082&sdata=fHGkLh0T0QENBpB1ePY%2FD1V0908UTAbC8UtnAigKxJ0%3D&reserved=0
mailto:info@leergeldhaarlemzandvoort.nl


 Schaar 

 Lijmstift 

 Stiften 

 Agenda in groep 7 en 8 

 Etui (graag een etui die goed in de laatjes past, dus niet te groot!) 

 
 

Belangrijke data en tijden 

Gymlessen  
 
Alle groepen hebben twee keer per week gymles in de gymzaal. Het rooster vindt u hieronder. Na de meivakantie 
heeft groep 8 één gymles en één zwemles in de week.  
 
In de onderbouw worden de gymschoenen op school bewaard. Wilt u de schoenen even merken en denkt u er 
a.u.b. ook aan om uw kind makkelijke kleding en schoenen te laten dragen op de gymdagen 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 dragen tijdens de gymlessen een T-shirt en een sportbroek.  
Gymschoenen worden sterk aanbevolen.  

 
Douchen na het gymmen 
In het kader van de Gezonde School  willen wij ook aandacht aan de hygiëne besteden, daarom wordt er gedoucht 
na het gymmen. In de groepen 4 t/m 8 wordt dit uitsluitend gestimuleerd. In groep 3 stellen we dit verplicht. 
Elke jaar breiden we dit uit met een groep hoger.  
Geeft u dan een handdoek mee? 
 
Rooster 

  

 
Inloop directie, intern begeleider, managementassistente en administratie 
 
Elke ochtend tussen 8.30 uur en 9.00 uur stellen Saskia, Miranda en Vera hun deuren open voor ouders. U kunt 
langskomen voor een vraag, kort gesprek of mededeling. 
Saskia Bruschke: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.  
Miranda Oud: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.  
Vera van der Pol: dinsdag, woensdag en donderdag. 

 Ma 
Mike 

Di 
groepsleerkracht 

Woe Do  
Pieter 

Vr 
Mike 

8.30 3-4 1-2  1-2 7 

9.15 5 1-2  1-2 6-7 

10.00 6 1-2  1-2 8 

10.45 5-6 Uitloop tot 
11.15 

 3 6 

11.30 6-7   3-4 5-6 

12.45 7   4 4 

13.30 8   5 3 



Heeft u een korte vraag, mededeling of verzoek, dan bent u altijd welkom op dat tijdstip.  
Uiteraard is het ook mogelijk om in overleg op een ander tijdstip een afspraak te maken. 
Als u iets bij de administratie wilt regelen of vragen, kan dat bij Sonja Jansen. Zij is aanwezig op maandag en 
vrijdag van 9.00 tot 12.00. 

 
Informatieavond 

 
Op dinsdagavond 3 september is de algemene informatieavond voor alle groepen. De avond start om 19 uur. Er 
wordt begonnen met een kennismaking met de leerkracht(en) en de ouder(s) onderling. Daarna volgt een korte 
presentatie over wat u kan verwachten dit schooljaar aan groepsgerelateerde zaken. Er is tot slot gelegenheid 
tot vragen stellen en rond 19.45 wordt de avond afgesloten.  

 
Ouder-kind gesprekken  
 
Er worden verschillende keren per jaar ouder-kindgesprekken gepland. 
 
Onderbouw (groep 1-2) : 
Als uw kind in groep 1 start, wordt u de 3e of 4e week uitgenodigd voor het startgesprek. Daarnaast worden 
ouders van alle leerlingen (groep 1 en 2) twee keer (in februari en in juni) uitgenodigd voor het voortgangs- en 
eindgesprek. Deze vinden plaats na de uitreiking van het 1e en 2e rapport. In de onderbouwgroepen zijn de 
gesprekken alleen met de ouder(s)/ verzorger(s).  
 
Midden- en bovenbouw (groep 3 t/m 8): 
Vanaf groep 3 worden ouder(s)/ verzorger(s) en kind uitgenodigd. Voorafgaand aan de gesprekken ontvangen 
de kinderen ‘gespreksformulieren’. Uiteraard wordt u betrokken bij het invullen hiervan ter voorbereiding van 
het gesprek. Naarmate de leerling ouder wordt, zal hij/ zij beter in staat zijn dit zelfstandig in te vullen. De 
formulieren bevatten vragen over verwachtingen en ambities, over sterke kanten en te ontwikkelen punten etc.  
Er is een startgesprek rond de 7e schoolweek, een voortgangsgesprek en een eindgesprek. De laatste twee 
worden gepland na uitreiking van het rapport in de maanden februari en juni. 
 
Tussen de drie geplande ouder-kindgesprekken, worden de leerlingen minstens één keer uitgenodigd voor een 
leerkracht-leerling gesprek. Bij dit gesprek wordt het gespreksformulier gebruikt. Vragen als “hoe is de voortgang 
van de doelen?” komen aan de orde. Het doel is om de leerling te laten mede-eigenaar van zijn/ haar leer- en 
ontwikkelproces te laten worden.  
 
Omdat de leerlingen van groepen 3 t/m 8 bij de gesprekken aanwezig zijn, worden de gesprekken voor de 
leerlingen van groepen 3 t/m 6 tot uiterlijk 18.30 gepland. Voor de ouders van groep 1-2 en de ouders en  
leerlingen van groepen 7 en 8 wordt er één avond ingepland tot uiterlijk 20.00.  
 
Data gesprekken: 
 
Startgesprekken groepen 3 t/m 8: maandag 7 oktober t/m vrijdag 11 oktober 
 
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 en adviesgesprekken groep 8: maandag 3 februari t/m vrijdag 7 februari 
 
Eindgesprekken groep 1 t/m 6 en voorlopig adviesgesprekken groep 7: maandag 22 juni t/m vrijdag 26 juni  
 

Schoolfotograaf 
 
Op dinsdag 15 oktober 2019 komt de schoolfotograaf portret- en groepsfoto’s van de leerlingen maken. Tevens 
worden er foto’s gemaakt van broertjes en zusjes gezamenlijk. De mogelijkheid om foto’s na schooltijd te laten 
maken te maken van kinderen die niet bij ons op school zitten, is vervallen.  



 

Inloopmomenten  
 
Verschillende keren per jaar hebben wij een inloopochtend op school. U kunt dan tussen 8.30 en 9.00 de klas 
bezoeken van uw zoon/ dochter. U kunt werk en toetsen inkijken, eventuele projecten waar ze mee bezig zijn 
zien en uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen 

De inloopochtenden zijn op: 

 Woensdag 6 november 2019 

 Vrijdag 13 december  2019 

 Dinsdag 7 april 2020 

 Woensdag 20 mei 2020 

 
Schoolreis 
 
Op vrijdag 20 september gaan alle groepen op schoolreis.  
De definitieve data voor het kamp voor groep 8 zijn nog niet bekend. Het zal in mei of  juni plaatsvinden.   
 

Vakanties 2019-2020 

 
Herfstvakantie  zaterdag 19 oktober - zondag 27 oktober  
Kerstvakantie  zaterdag 21 december - zondag 5 januari 
Voorjaarsvakantie zaterdag 15 februari - maandag 24 februari (studiedag inbegrepen) 
Paasvakantie  vrijdag 10 april - - maandag 13 april 
Meivakantie  zaterdag 25 april  - zondag 10 mei 
Hemelvaart  donderdag 21 mei - vrijdag 22 mei 
Pinkstervakantie  maandag 1 juni  - maandag 1 juni  
Zomervakantie  vrijdag 3 juli  - zondag 16 augustus  
 

Studiedagen 
 
Er zijn verschillende studiedagen waarop het team werkt aan professionalisering, de kunst van het lesgeven, PBS 
Dit jaar hebben wij studiedagen op de volgende dagen: 

 donderdag 19 september 2019 

 Vrijdag 1 november 2019 

 Woensdag 27 november 2019 

 Maandag 24 februari 2020 (zit aan voorjaarsvakantie vast) 

 Vrijdag 27 maart 2020 

 maandag 15 juni 2020   

 Vrijdag 3 juli 2020  (zit aan de zomervakantie vast) 
 

Feesten 
 
Sinterklaas donderdag 5 december 2019 
Kerstdiner donderdag 19 december 
 
 

Eindtoets en andere data groep 8 
 
De eindtoets voor groep 8 is gepland op dinsdagochtend 14 april en woensdagochtend 15 april 2020. 
De feestelijke afsluitingsavond is op vrijdagavond 26 juni. 
De laatste schooldag voor groep 8 valt op maandag 29 juni. 
 


