
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Bijlage schoolgids 
2020-2021 



 
 
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 2020-2021. Er wordt kort 
teruggekeken op de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar en de speerpunten van komend jaar staan op 
een rijtje.  In deze bijlage staat ook een overzicht van de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren.  
Daarnaast vindt u achterin een beknopt overzicht van belangrijke data in het komend schooljaar. 
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.dedolfijnhaarlem.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 



De organisatie 
Groepsindeling  
 
Er zijn zowel homogene als heterogene groepen oftewel jaargroepen en combinatiegroepen. Bij de kleuters 
werken we wel standaard met heterogene groepen, wat wil zeggen dat leerlingen uit groep 1 en 2 in één klas 
zitten. Van de negen groepen 3 t/m 8 zijn er drie combinatiegroepen en zes jaargroepen.  
In het gebouw aan de Gijsbrecht van Aemstelstraat zijn elf groepen gevestigd, in de dependance grenzend aan 
de speelplaats zit onze twaalfde groep, groep 8.  
 
Personeel  
 
Er zijn een paar wijzigingen in ons personeelsbestand. 
Een aantal leerkrachten is in het schooljaar 2020-2021 niet meer werkzaam bij ons op school. Nina Dekker was 
al enige tijd van plan een wereldreis te gaan maken, aankomend jaar hoopt zij dit te gaan doen. Zolang het nog 
niet mogelijk is te reizen, zal zij op een Spaarnesantschool blijven werken. Dus wellicht zien we haar af en toe 
nog terug! 
Astrid Mathôt vervangt Nina, zij komt volgend jaar 5 dagen per week in groep 3 werken. Iris Lodewijks 
verwacht een kindje. Zij is tot half december met verlof.  
Pieter de Gans breidt zijn dagen uit op een andere school en zal daarom onze school verlaten. Milan Wolff 
neemt de donderdag over. Hij is een bekend gezicht voor ons, jaren geleden heeft hij stage bij Mike gelopen. 
  

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  Iris Barens 
Middenbouwcoördinator  Rebecca Hommes 
Bovenbouwcoördinator  Ellen Dorrepaal 
Intern begeleider   Miranda Baas-Oud  
TGV- leerkracht   Eva Oostindiën 
(Onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong) 
VVE- coördinator   Femke Bakker 
(Voor- en Vroegschoolse Educatie) 
VVE- onderwijsassistente  Emalie Jansen 
Leerkrachten groep 1-2 A   Femke Bakker en Wendy Turenhout  
Leerkrachten groep 1-2 B   Annemieke Geers en Iris Barens  
Leerkrachten groep 1-2 C   Margie Koper en Esther Verzijlberg 
Leerkrachten groep 3   Astrid Mathôt 
Leerkrachten groep 3-4 Lisette Pieters en Liesbeth Ketting 
Leerkrachten groep 4   Annemiek van Noort en Eva Oostindiën 
Leerkrachten groep 5   Wendy Hulsebosch en Marianne Punt 
Leerkracht groep 5-6   Rebecca Hommes en Mike van veen 
Leerkrachten groep 6   Kristel Tichelaar en Annemieke Geers 
Leerkrachten groep 7  Anja Spaans  
Leerkrachten groep 7-8   Fabienne van Grevenstein en Lisette Pieters 
Leerkrachten groep 8   Ellen Dorrepaal en Cynthia Radersma  
Vakleerkrachten  gymnastiek  Mike van Veen en Milan Wolff 
Vakleerkracht beeldende vorming Cynthia Radersma 
Onderwijsassistente MB   Jacqueline van Gennip 
Onderwijsassistente MB/ BB  Iris Lodewijks 
Leerkrachtondersteuner OB  Emalie Jansen 
Onderwijsondersteuner   Marja Hannenberg 
Contactpersoon   Anja Spaans 
Conciërges   Aad Licht en Roy Boot 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Een terugblik en een vooruitblik … 
Afgelopen jaar werd een bijzonder jaar. Voor het eerst kregen we te maken met een pandemie, waardoor ons 
hele leven er ineens helemaal anders kwam te zien. 
Leerlingen mochten niet meer naar school, ouders die massaal thuiswerken, digitaal afstandsonderwijs, online 
ondersteuningslessen….er kwam nogal wat op ons af.  
Zowel ouders, leerlingen als schoolmedewerkers hebben zich snel aan de situatie aangepast! Iedereen heeft 
zijn uiterste best gedaan het onderwijs zo goed als mogelijk door te laten gaan. We hebben in korte tijd veel 
geleerd m.b.t. afstandsonderwijs en de inzet van digitale middelen. De leerlingen hebben hun schoolwerk goed 
bijgehouden en ondanks hun afwezigheid goed doorgeleerd! Daar zijn we heel blij mee, al hopen we natuurlijk 
dat het afstandsonderwijs bij deze ene keer blijft.  
 
PBS (Positive Behavior Support)  
 
Afgelopen jaar hebben we in de nieuwsbrief de vaste rubriek PBS gehad. We hopen dat u hierdoor een goed 
beeld heeft gekregen van onze pedagogische aanpak. In de schoolgids en op de website vindt u ook informatie 
over PBS. 
PBS is inmiddels stevig op onze school verankerd en we zien de positieve effecten ervan op leerlingen en 
medewerkers. Wij gaan hier op dezelfde manier mee door! 
 
Nieuwe methodes 
 
Staal spelling 
In de groepen 4 t/m 6 wordt al met van Staal Spelling gewerkt. Deze methode wordt gefaseerd ingevoerd, elk 
jaar komt er één groep bij. Dit jaar zal groep 7 er dus ook mee beginnen. Deze leerlingen zijn inmiddels al bekend 
met de methode vanuit eerdere jaren.  
 
Wereld in getallen 5 (WIG 5) 
We hebben met de methode Wereld in getallen 4 gewerkt voor het vak rekenen. We voeren de opvolger, 
Wereld in getallen 5, gefaseerd in. Dit jaar starten we in de groepen 3 t/m 6. De oefenstof is deels adaptief, 
oftewel voor elke leerling aangepast aan zijn/ haar niveau. Deze methode biedt de leerkracht en de leerling 
duidelijk overzichten van de behaalde en nog te behalen lesdoelen. Hierdoor krijgt de leerling inzicht in zijn 
leerproces.  
 
Snappet 
We hebben afgelopen jaar in de groepen 6 t/m 8 met Snappet gewerkt. In de groepen 7 en 8 gaan we hier nog 
2 resp. 1 jaar mee door. We zijn zowel enthousiast over Snappet-rekenen als WIG 5, maar we hebben toch 
gekozen voor de methode WIG 5 voor rekenen. Omdat we continuïteit ook belangrijk vinden, willen we niet 

groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
1-2A Femke Femke Wendy T  Wendy T  Wendy T 
1-2B Annemieke  Annemieke  Iris B Iris B Iris B 
1-2C Margie  Margie Margie Esther Esther 
3 Astrid Astrid Astrid Astrid Astrid 
3-4 Lisette  Lisette Liesbeth Liesbeth Liesbeth 
4 Annemiek Annemiek Annemiek Eva Eva 
5 Wendy H Wendy H Wendy H Marianne P Marianne P 
5-6 Rebecca Rebecca Rebecca  Mike Mike  
6 Kristel Kristel Annemieke Kristel Kristel 
7 Anja Anja Anja Anja Anja 
7-8 Fabienne Fabienne Lisette Fabienne Fabienne 
8 Ellen Ellen Cynthia Ellen Ellen 



opnieuw van methode wisselen in de laatste 2 schooljaren. Daarom zullen de groepen 7 en 8 wel met Snappet 
blijven werken.  
 
Lezen 
De groepen die met WIG 5 gaan werken, hebben geen Snappet meer. Technisch lezen en begrijpend lezen 
doen ze dan weer via basispoort Nieuwsbegrip en de methode Estafette. 
Overigens zijn we ons al aan het oriënteren op een nieuwe leesmethode voor het schooljaar 2021-2022. 
 
Nieuwe kleutermethode 
De leerkrachten van de onderbouw zijn zich aan het oriënteren op een nieuwe kleutermethode. De nieuwe 
methode zal de methode Ik en Ko vervangen.  
Het was de bedoeling dit schooljaar met de drie gekozen methodes Sil, Kleuterplein en Schatkist een periode te 
werken om tot een weloverwogen keuze te komen. Door de tijdelijke sluiting van de school, is het niet gelukt 
de laatste methode in te zetten. Dat zal nu vanaf de zomervakantie tot de herfstvakantie gebeuren. 
Rond de herfstvakantie wordt een keuze gemaakt voor één van deze drie methodes. 
 
Het leesonderwijs 
 
Er is een plan gemaakt waarmee we tot doel hebben het leesplezier van leerlingen te verhogen. In het kader 
van de leespromotie worden met regelmaat verschillende activiteiten georganiseerd, zoals de boekenkring, 
bibliotheekbezoek en de mogelijkheid een bibliotheekpas te regelen via school, het promoten van zwerfboeken 
en er wordt natuurlijk veel (voor)gelezen in de klas!  
Een werkgroep, bestaande uit drie leerkrachten, sturen dit aan. Daarnaast verschijnt er een terugkerende 
leesrubriek in de nieuwsbrief. 
 
Gezonde school en bewegend leren 
 
Inmiddels wordt er al veel aan bewegend leren gedaan in de groepen. Regelmatig is er tijdens een lesje een 
beweegmoment of krijgen de leerlingen een opdracht waarbij ze tegelijkertijd in beweging moeten komen. De 
kinderen blijven er fit en actief door. Ze voelen zich prettiger en komen makkelijker tot leren. Kortom, we zien 
allemaal pluspunten van beweging in het onderwijs! Volgend jaar zullen we ook weer voldoende aandacht 
besteden aan het bewegen op school! 

 

 
 
Cultuureducatie 
 
Afgelopen maart hadden we een zeer succesvolle projectweek ‘De Dolfijn draait door’. U zag al bij binnenkomst 
de wereldkaart met de namen van alle kinderen, juffen en meesters bij de landen waar zij familie hebben 
wonen. De leesnis, gangen en lokalen stonden allemaal in het teken van het thema ‘landen’. Er zijn ontzettend 
veel mooie creatieve kunstwerken door de leerlingen gemaakt! Helaas konden we de geplande afsluiting niet 
door laten gaan vanwege de maatregelen ter preventie van Corona. 



 

 
 
Dit schooljaar zullen wij behalve de Projectweken ook een Themaweek organiseren.  
De Themaweek is in de 3e schoolweek gepland en heeft het thema ‘Kunst maken we samen’. Deze week heeft 
twee doelen: groepsvorming en creatieve ontwikkeling. Want samen aan creatieve opdrachten werken 
bevordert de sociale cohesie! 
Tijdens de inloop op 4 september van 8.30 tot 9.00 kunt u bekijken wat voor moois de leerlingen hebben 
gemaakt.  
 
Van 8 maart t/m 20 maart 2021 zijn dan weer de Projectweken. Het thema hiervan is nog een verrassing. We 
sluiten de Projectweken feestelijk af, waarbij (groot)ouder(s)/ verzorger(s) worden uitgenodigd, op vrijdag 19 
maart van 13.00 tot 14.00. 
 
De samenwerking met het Muzieklab gaat ook dit jaar weer door. Alle leerlingen volgen 10 lessen onder 
begeleiding van een vakdocent van het Muzieklab muzieklessen. De lessen worden afgesloten met een 
voorstelling waarin de leerlingen laten zien wat ze die 10 weken geleerd hebben op muzikaal vlak! De rest van 
de weken wordt de muziekles gegeven door de eigen leerkracht. 
 
Om de week krijgen de leerlingen uit groep 3 t/m 8 een les Beeldende Vorming (BeVo) van onze vakleerkracht 
Cynthia Radersma. De andere week wordt de les gegeven door de eigen leerkracht. 
 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
 
Op de woensdagochtend startten we elke week weer met een enthousiaste groep kinderen en ouders uit 
groep 1 en 2 in de leesnis. Tijdens deze ochtenden hebben wij d.m.v. spel en activiteiten gewerkt aan de 
Nederlandse woordenschat in thema’s. Deze thema’s kwamen overeen met de thema’s die aangeboden 
werden in de kleuterklassen. De ouders kregen tips en materiaal om thuis verder te oefenen. Daarnaast 
hebben deze kinderen door de week ook nog ondersteuning in kleine groepjes gehad, zowel in de leesnis als in 
de klas. Graag breiden wij schooljaar 2020-2021 de leesnisactiviteiten uit voor de kinderen en ouders van groep 
3. In de eerste week van een nieuw thema komen de kinderen en ouders van groep 3 op uitnodiging naar de 
leesnis. De andere woensdagochtenden nodigen wij graag de kinderen en ouders van groep 1 en 2 weer uit. 
 
TGV- onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 
 
De TGV op de Dolfijn is de plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Eén keer per week komen ongeveer 
10 leerlingen uit de middenbouw- of bovenbouwgroepen een dagdeel bijeen om aan een ander soort 
opdrachten te werken dan waaraan zij in de klas 
werken. Onderzoekend en ontdekkend leren, creatieve 
opdrachten en filosoferen komen aan de orde. 
Juf Eva geeft de TGV-lessen dit jaar.  
 
ICT en Robotica 
 
In het schooljaar 2019-2020 zijn we bezig geweest met 
het inzetten van Robotica waaronder de onderwijsrobot 
NAO. Robotica is in alle klassen geïntroduceerd, waarbij 
de groepen 1 t/m 4 de robots gebruiken om te oefenen 



met lesstof en de groepen 5 t/m 8 leren om de robots te programmeren.  
 
Dit schooljaar gaan we dit doorzetten en willen we een aantal leerlingen uit groep 7 en 8 expert maken. Zij 
krijgen extra les in het programmeren en kunnen dit overbrengen aan andere leerlingen.  
 
Daarnaast krijgen alle leerlingen vanaf groep 5 een eigen iPad. Rekenen wordt hier digitaal op gegeven, maar 
ook gaat de iPad ingezet worden om te werken aan de 21e -eeuwse vaardigheden. 
De leerlingen uit groep 3 en 4 worden ook meegenomen in de 21e -eeuwse vaardigheden en voor deze groepen 
blijven we ook kijken naar goede onderwijsapps om in te zetten tijdens verwerking van lesstof. 
 

Jeugdfonds sport & cultuur 
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt sport- of cultuurlessen voor uw kind 
Bent u in het bezit van een Haarlem Pas en wilt u uw kind laten sporten, dansen, 
muziek maken o.i.d.? Dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur de lessen voor uw 
kind betalen tot € 225,- per sportaanvraag en  
€ 450,- per cultuuraanvraag per jaar. Dit bedrag is inclusief attributen, kleding, instrumenten etc. Slechts in 
uitzonderlijke gevallen kunnen zij helpen als het gezin geen Haarlem Pas heeft. De aanvraag moet op tijd 
worden gedaan via de intermediair op school, dat is bij de Dolfijn Vera van der Pol. Aanvragen kunnen niet met 
terugwerkende kracht worden ingediend. Kijk voor verdere vragen en de spelregels op: 
www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem  
  
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.  
 

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 
• Schaar 
• Liniaal van 30 cm 
• Lijmstift 
• Stiften 
• Agenda in groep 7 en 8 
• Etui (graag een etui die goed in de laatjes past, dus niet te groot!) 

 

Privacybeleid 
 
Spaarnesant hecht grote waarde aan een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel. Om deze 
reden is in 2018 het beleid in het kader van veiligheid en privacy vastgesteld. Het beleid is in overeenstemming 
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. De AVG regelt de privacy van de betrokkenen 
van wie gegevens worden verwerkt en geeft u als ouders/verzorgers waarborgen als het gaat om de 
persoonsgegevens van uw kinderen.  



Het bestuur, de schoolleiding en het personeel zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. 
Om deze reden is het in de veiligheidsplannen van alle scholen uitgewerkt en heeft Spaarnesant uniforme 
protocollen en regelingen die voldoen aan de wettelijke eisen. 
 

Uitstroomgegevens  
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. 
 

Onderwijssoort 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

VWO 
 

10 27 11 33 19 

HAVO/ VWO 
 

10 21 15 15 5 

HAVO 
 

35 3 19 15 5 

VMBO-T/ 
HAVO 

 21 11 8 14 

VMBO-T 
 

20 (5) 18 (3) 15 22,5 33 

VMBO-T/K 
 

  7 (4) 5 5 

VMBO-B/K 
 

25 10 22 (11) 2,5 19 (5) 

Praktijkonderwijs 
(PrO) 

     

 
Tussen haakjes percentage LWOO- verwijzingen. Uitstroom weergegeven in percentages afgerond op een heel 
getal.   
 
 

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.  
 

 Ma 
Mike 

Di 
Groepsleerkracht  

Woe 
Mike 

Do  
Milan 

Vr 
 

8.30 3-4 1-2 1-2 7-8  

9.15 4 1-2 1-2 8  

10.00 6 1-2 1-2 5-6  

10.45 5  3 5  

11.30 7  5-6 4  

12.45 7-8  6 3  

13.30 8  7 3-4  



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 5 t/m 8 wordt douchen uitsluitend gestimuleerd. In de groep 3 en 4 stellen we dit 
verplicht. Op de gymdagen geeft u een handdoek mee. Elk jaar breiden we dit uit met een groep hoger. 
 
N.B. De regels omtrent het gebruik van de gymzaal, kleedkamers en douches, kunnen veranderen afhankelijk van 
de ontwikkeling van het Coronavirus.  
 
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, dinsdag, donderdag en vrijdag.  
Vera van der Pol: dinsdag, woensdag en donderdag. 
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 donderdagavond 27 augustus 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. Uiteraard hangt de doorgang hiervan 
af van de dan geldende Corona maatregelen. In dat geval gaan we over tot digitale informatievoorziening. 
 
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 18.00 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 28 september t/m vrijdag 2 oktober 
 
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 en adviesgesprekken groep 8: maandag 8 februari t/m vrijdag 12 februari 
 
Eindgesprekken groep 1 t/m 6 en voorlopig adviesgesprekken groep 7: maandag 21 juni t/m vrijdag 25 juni  
 
Schoolfotograaf 
 
Op dinsdag 6 oktober 2020 komt de schoolfotograaf portret- en groepsfoto’s van de leerlingen maken. Tevens 
worden er foto’s gemaakt van broertjes en zusjes gezamenlijk. Dit betreft alleen de broertjes en zusje die bij 
ons op school zitten.  
 
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: 
• Vrijdag 4 september (afsluiting themaweek ‘Kunst maak je samen’) 
• Vrijdag 6 november 
• Woensdag 27 januari 
• Donderdag 8 april 
• Dinsdag 22 juni  

 
Schoolreis 
 
Elk jaar gaan wij aan het begin van het schooljaar op schoolreis. Dit jaar vinden wij de situatie te onzeker om 
een uitje buiten de school vast te leggen. We verschuiven het schoolreisje naar het voorjaar 2021. Meer 
informatie ontvangt u hier op een later moment over. 
De definitieve data voor het kamp voor groep 8 zijn nog niet bekend. Het zal in mei of juni plaatsvinden.   
 
Vakanties 2020-2021 
 
Herfstvakantie  zaterdag 10 oktober - maandag 19 oktober  
Kerstvakantie  zaterdag 19 december - zondag 3 januari 
Voorjaarsvakantie zaterdag 20 februari - zondag 28 februari  
Paasvakantie  vrijdag 2 april  - dinsdag 6 april  
Meivakantie  zaterdag 24 april  - zondag 9 mei 
Hemelvaart  donderdag 13 mei - vrijdag 14 mei 
Pinkstervakantie  maandag 24 mei  - maandag 24 mei  
Zomervakantie  vrijdag 9 juli  - zondag 22 augustus  
 
Studiedagen 
 
Er zijn verschillende studiedagen waarop het team werkt aan professionalisering. 
Dit jaar hebben wij studiedagen op de volgende dagen: 



• vrijdag 11 september  
• maandag 19 oktober (zit aan de herfstvakantie vast) 
• vrijdag 20 november  
• maandag 15 februari  
• dinsdag 6 april (zit aan paasvakantie vast) 
• maandag 28 juni  

 
Feesten 
 
Sinterklaas vrijdag 4 december  
Kerstdiner donderdag 17 december  
Eindfeest woensdag 7 juli  
 
Eindtoets en andere data groep 8 
 
De eindtoets voor groep 8 is gepland op dinsdag 20 en woensdag 21 april. 
De feestelijke afsluitingsavond is op vrijdagavond 2 juli. 
De laatste schooldag voor groep 8 valt op maandag 5 juli. 
 
 

Stichting Spaarnesant 
OBS de Dolfijn valt onder het bestuur van Stichting Spaarnesant. 
 

 
 
Spaarnesant is een openbare stichting voor primair onderwijs in de gemeente Haarlem. Spaarnesant heeft 25 
zelfstandige schoollocaties, waarvan 21 voor basisonderwijs, 2 speciale basisscholen en 2 scholen voor speciaal 
onderwijs. In Hoofddorp is een nevenvestiging van de Van Voorthuijsenschool voor speciaal onderwijs gevestigd. 
 
Bij Spaarnesant werken ca. 850 medewerkers en ontvangen bijna 7.000 leerlingen onderwijs. 
Spaarnesant heeft een College van Bestuur en Raad van Toezicht, die namens de gemeente Haarlem het wettelijk 
toezicht heeft op de openbare stichting.  



 
De bestuurder Marten Elkerbout heeft de dagelijkse leiding over de stichting. Hij wordt hierbij ondersteund door 
de directeur bedrijfsvoering/plaatsvervangend bestuurder, twee stafdirecteuren en het stafbureau. Het 
bestuurskantoor is gevestigd aan de Schipholpoort 2 te Haarlem.  
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Spaarnesant, de GMR, is voor het bestuur aanspreekbaar 
voor alle bovenschoolse onderwerpen. In de GMR zijn ouders en personeelsleden namens alle scholen 
vertegenwoordigd.  
 
Meer informatie over Spaarnesant kunt u vinden op www.spaarnesant.nl. 
 
 


