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H.M. van Randwijkschool, klaar voor het nieuwe schooljaar! 
 
Voor u ligt de jaargids 2021-2022 van obs H.M. van Randwijkschool met informatie over de praktische 
gang van zaken bij ons op school . Deze jaargids is bedoeld voor ouders van de huidige leerlingen. 
Voor ouders die nog een schoolkeuze moeten maken, hebben we een algemene schoolgids die te 
vinden is op onze website en in het Ouderportaal. Daarin vindt u meer achtergrondinformatie over hoe 
wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt.   
  
Met de jaargids willen we u op de hoogte brengen van onze afspraken, regels en gewoonten die voor 
dit nieuwe schooljaar gelden. Ook vindt u praktische informatie over de groepsindeling, de 
gymroosters, de schoolvakanties en studiedagen. Met het handige ABC van H.M. van Randwijkschool 
kunt u de jaargids ook gebruiken als naslagwerk.   
  
Heeft u nog verdere vragen? Kijk dan eens naar de informatie op de boekenplanken in het 
Ouderportaal of stuur een berichtje met uw vraag via de Ouderportaal-app. Natuurlijk kunt u met uw 
vragen ook altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.  
  
Wij wensen u en uw kind(eren) een leerzaam en plezierig schooljaar toe!  
  
Directie en team obs H.M. van Randwijkschool 
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Onze visie  
 
De school staat midden in een samenleving die voortdurend aan verandering onderhevig is. Onze 
school neemt actief deel aan allerlei ontwikkelingen door initiatieven te ontplooien en verbeteringen in 
gang te zetten om het beste onderwijs voor ieder kind te realiseren. Wij gaan uit van de mogelijkheden 
van ieder kind. Wij zijn er op gericht om samen met het kind en de ouders alle creatieve, cognitieve, 
sociaal-emotionele en fysieke talenten te ontplooien. Onze leerkrachten zetten zich voor de volle  
100% in voor de brede ontwikkeling van het kind. De organisatie van de school biedt de leerkrachten 
en de kinderen ruimte om permanent aan hun ontwikkeling te werken. Wij bieden onderwijs waarin 
ruimte is voor het ontplooien van de talenten van alle leerlingen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten 
worden en zijn vertaald naar ons onderwijsaanbod waarin verschillende vormen van leren en nieuwe 
media, ten volle worden benut. Samenwerking met de ouders is daarbij een belangrijke factor. Onze 
leerkrachten halen alles uit een kind door een veilige en inspirerende omgeving te creëren en door 
intensief te communiceren en samen te werken met ouders waardoor thuis en school zo veel mogelijk 
op elkaar zijn afgestemd. 
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Onze speerpunten in het schooljaar 2020-2021 
 

Profilering - NPDL     
Op de H.M. van Randwijkschool leer je door zelf te onderzoeken. De zaakvakken bieden wij aan via 
‘Deep Learning’. Hierbij leren de leerlingen zelf onderzoeksvragen te stellen bij de stof die zij moeten 
beheersen. De H.M. van Randwijkschool heeft een Professionele Leergemeenschap (PLG) voor 
NPDL, waarin drie leerkrachten zich buigen over de borging en versteviging van dit onderwijsconcept. 
Zij zullen komend schooljaar alle leerkrachten meenemen in de ontwikkeling en borging van NPDL. 
Tijdens elk thema van NPDL wordt er door de leerkrachten een moment georganiseerd waarop u als 
ouder kunt komen kijken. Dit kan een opening zijn of juist een sluiting van een thema. De leerkracht 
nodigt u te zijner tijd uit om te komen kijken.  

Taal en rekenen   
De H.M. van Randwijkschool biedt taal en rekenen aan volgens de doorgaande leerlijn van het SLO. 
De doorgaande leerlijn is hierbij ons houvast, waarbij we de methode Pluspunt 4.0 gebruiken als 
richtlijn voor de doorlopende leerlijn rekenen. Komend schooljaar zal de PLG (werkgroep 
‘Professionele Leergemeenschap’) Taal en Rekenen zich verdiepen in de wijze waarop taal en 
rekenen aangeboden worden. Wij maken hierbij gebruik van kennis uit wetenschappelijk onderzoek 
over effectief leren. Samen met de rest van het team gaat de PLG Taal en Rekenen een succesvolle 
wijze van instrueren en inoefenen ontwikkelen, zodat elke leerling tot zijn recht komt. Hierbij houden 
we zowel rekening met leerlingen die meer aankunnen als met de leerlingen die een beetje extra 
begeleiding nodig hebben.  
 

Pedagogisch klimaat 
Ieder kind heeft het recht in veiligheid op te groeien. Wij werken actief aan het waarborgen van dit 
universele kinderrecht. Onze PLG Pedagogisch Klimaat houdt zich bezig met de sfeer waarin de 
leerlingen op onze school leren en spelen. Samen met het team stellen zij een visie op. Het komend 
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schooljaar zullen zij een methode voor sociaal-emotioneel leren uitzoeken. Het pedagogisch klimaat 
houdt meer in dan alleen je veilig voelen: Ook de samenwerking tussen school, kind en ouders maakt 
hier deel van uit. De PLG gaat onderzoeken hoe deze samenwerking zo goed mogelijk kan 
plaatsvinden. 
 

Naschoolse activiteiten 
Met ingang van dit schooljaar werken wij met een continurooster: het vijf-gelijke-dagenmodel. Alle 
leerlingen gaan van maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 14:00 uur naar school. Wij willen een 
school zijn die leerlingen behalve goed onderwijs, ook een rijk aanbod van activiteiten biedt. Daarom 
gaan wij ons komend jaar buigen over een naschools aanbod. Wij gaan in gesprek met diverse 
partijen om een zo gevarieerd mogelijk aanbod te kunnen verzorgen na schooltijd. 
 

Rapportage ontwikkeling 
Wij gaan komend jaar op zoek naar een andere manier om u op de hoogte te houden van de 
ontwikkeling van uw kind. Natuurlijk geeft de huidige cijfermatige (Cito I-V en methodisch o-m-v-g) 
weergave een helder beeld van de individuele leerlingscores. Toch doet dat op zichzelf niet altijd recht 
aan de ontwikkeling en de inspanningen van het kind. Op de H.M. van Randwijkschool vinden we het 
belangrijk dat elk kind op zijn of haar ontwikkeling kan reflecteren.  
Wij zullen ons komend jaar oriënteren op het ontwikkelen van een portfolio waarin onze leerlingen hun 
ontwikkeling op een mooie, gevarieerde manier in kunnen beeld brengen. 
 

Organisatie       
Ons leerlingaantal zal naar verwachting in de komende jaren verder groeien. Dit zorgt ervoor dat wij 
met onze partnerschool en de buitenschoolse opvang in overleg zijn over het gebruik van de ruimte. In 
de toekomst zal er meer ruimte gecreëerd moeten worden om alle leerlingen naar behoren te 
huisvesten. Wij zijn in gesprek met de gemeente en schoolbesturen over de manier waarop meer 
ruimte gerealiseerd kan worden. Daarnaast wisselen de leerlingaantallen per leerjaar. Om ervoor te 
zorgen dat de leerlingen zoveel mogelijk in eenzelfde klassensamenstelling kunnen blijven, gaan we 
komend jaar onderzoeken hoe we de klassenindeling en de organisatie van de groepen zo stabiel 
mogelijk kunnen houden. 
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Team H.M. van Randwijkschool 
Naast de vaste leerkrachten hebben wij twee onderwijsassistenten en een leerkrachtondersteuner in 
huis. Zij zullen samen met de leerkracht zorgdragen voor de begeleiding van leerlingen in kleine 
groepjes.  
  

Groepsindeling 
 

Groep Leerkracht Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2A1 Juf Mick X X X   

Juf Sharon    X X 

1/2B Juf Mick X   X X 

Juf Sharon  X X   

3 Juf Tess X X X X X 

4 Juf Myrthe X X X   

Juf Rosa   X X X 

5/6 Juf Rachèlle X X X X X 

6/7 Juf Karin X X X X X 

8 Juf Rosa X     

Juf Martina  X X X X 

Specialisten/vakleerkrachten 
 

Onderwijsassistente Irene Hermanides Ma, di, do 

Onderwijsassistente Aimée Doeksen Ma, di, wo, do 

Leerkrachtondersteuner Sharon de Busser Di, wo, do, vr 

Managementondersteuning Eveline Schulte Wo 

Intern Begeleider Sandra Doeksen Ma, di, wo, do 

Vakleerkracht LO Jessica Heling Wo, do 

Coördinator ICT Rosa Hoppenbrouwer 
Rachèlle Mobron 

 

Pedagogisch klimaat Rachèlle Mobron 
Sharon de Busser 
Mick Voorthuijsen 
Eveline Mulder 

 

Taal en rekenen Tess Hendriks 
Rosa Hoppenbrouwer 
Karin Dekker 

 

NPDL Martina van der Horst 
Irene Hermanides 
Liane Craane 

 

Anti-pestcoördinator Rachèlle Mobron  

Vertrouwenspersoon Martina van der Horst  

Directeur Tim Jongewaard di, woe 

Managementteam Tim Jongewaard en Sandra Doeksen  

 
 

 
1 Na het verlof van juf Liane zal de verdeling anders zijn. 
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Jaaroverzicht 2021-2022 
 

Schooltijden 
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.  
De leerlingen lunchen op school.     
De deuren gaan open om 8.20 uur. De leerkrachten zijn in het lokaal aanwezig om de leerlingen 
welkom te heten. De lessen beginnen om 8.30 uur. 
 

Wilt u de leerkracht spreken? 
Dat kan vanaf 14:30 uur; u kunt hiervoor een afspraak inplannen met de leerkracht via Ouderportaal. 
 

Lunch 
De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de 
klas. Wij stimuleren een gezonde leefstijl. Wij vragen u daarom 
een gezonde lunch en groenten/fruit voor in de kleine pauzes 
mee te geven. 

Vakanties 
 

Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober 

Kerstvakantie: 24 december t/m 7 januari 

Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 

Zomervakantie: 15 juli t/m 28 augustus 

Studiedagen 
 
Op studiedagen zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten zetten zich op deze dagen gezamenlijk in om 
de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen verder te ontwikkelen en te borgen. 
 

Vrijdag 15 oktober 

Donderdag 23 december 

Maandag 28 februari 

Maandag 9 mei 

Woensdag 29 juni 

 

Feestdagen 
 

Sintviering: 3 december 

Kerstdiner: 22 december 

Goede Vrijdag: 15 april 

Tweede paasdag: 18 april 

Hemelvaart: 26 + 27 mei 

Pinksteren: 6 juni 
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Overige belangrijke data 
6 t/m 10 september 2021 Kennismakingsgesprekken  

9 & 10 november NIO/Drempelonderzoek groep 8 

13 t/m 26 januari 2022 Cito M-toetsen 

11 februari 1e rapportverslag mee 

14 t/m 18 februari Oudergesprekken 

16 mei t/m 2 juni Cito E-toetsen 

17 juni 2e rapport mee 

27 juni t/m 1 juli Oudergesprekken (op afspraak) 

 

Gymnastiek  
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de gymlessen ingeroosterd 
zullen worden. Zodra wij meer weten, zullen wij u op de hoogte 
brengen.  
 

Groepen 1/2 
De kinderen hebben twee keer per week gym van de 
groepsleerkracht in de grote gymzaal. Een keer per week wordt er 
in de speelzaal gedanst/bewogen. Ook spelen de kinderen elke dag 
buiten als het weer dit toelaat.  
 

Groepen 3 t/m 8 
De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen twee keer per week les in de grote sportzaal, de kinderen van 
groep 3 en 4 zwemmen een keer per week en krijgen een keer per week gym. Tijdens de lessen 
dragen de kinderen sportkleding. In de sportzaal is het verplicht gymschoenen te dragen, die niet 
buiten gebruikt zijn en geen zwarte zool hebben. Sporten op blote voeten is ook niet toegestaan. Laat 
de kinderen geen sieraden, horloges en telefoons meenemen naar de sportzaal. Wanneer er niet 
deelgenomen kan worden aan de bewegingslessen, dient u dit aan de leerkracht te laten weten. De 
kinderen kunnen na het sporten douchen en/ of zich wassen. 

Zwemlessen 
Groep 3 en 4 zwemmen een keer per week in het Sportfondsenbad te Monnickendam. De leerkracht 
benadert ouders om mee te gaan als begeleider van het zwemmen. De leerkracht is niet in de 
gelegenheid alle leerlingen te helpen met afdrogen en aankleden. Het is belangrijk dat de leerlingen 
dit zelf kunnen. De eerste groep zwemt van 12.25 - 13.00 uur, de tweede groep van 13.00 – 13.35 
uur. 
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Lokaalverdeling 2021-2022 

Plattegrond begane grond 
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Plattegrond eerste verdieping 
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Verlof aanvragen 
 
Uw kind is vanaf het vijfde jaar leerplichtig. Indien er naar uw mening sprake is van een gewichtige 
omstandigheid, die het niet mogelijk maakt dat uw kind de school bezoekt, dan moet u vrijstelling 
vragen met behulp van het formulier ‘Verzoek vrijstelling geregeld schoolbezoek’, dat u kunt ophalen 
bij de administratie van de school. Dit formulier dient minimaal 8 weken van tevoren te worden 
ingeleverd bij de directie van de school.  
 
Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen 
In bijzondere, vastgelegde omstandigheden is het mogelijk extra vrije dagen voor een leerling aan te 
vragen. Dit verlof mag:   

• éénmaal per jaar verleend worden;  

• niet langer duren dan 10 schooldagen;  

• niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.  
 
Verlof voor vakantie mag uitsluitend worden verleend indien het voor één van de ouders vanwege de 
specifieke aard van het beroep slechts mogelijk is buiten de regulier vastgestelde schoolvakanties op 
vakantie te gaan. De noodzaak en specifieke aard dienen schriftelijk te worden aangetoond. Voorts 
mag er verlof worden gevraagd, indien gewichtige omstandigheden daarom vragen.  Hoewel kinderen 
formeel pas vanaf hun vijfde verjaardag leerplichtig zijn, verzoeken wij ook de ouders van de jongste 
leerlingen ons in te lichten over eventueel verzuim. 
 

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 
absentiemelding sturen. 
 

Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage 
 
De rol van de ouders in het opvoedings- en leerproces is van groot 
belang. Dit betekent dat de betrokkenheid van de ouders bij de 
school belangrijk is voor het functioneren van het kind in de 
school. Wij hechten dan ook 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.  
 

Medezeggenschapsraad (MR)  
Hierin hebben naast drie leerkrachten, ook drie ouders zitting. In de MR wordt voorgenomen beleid 
besproken en soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk. 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Aan het begin van het schooljaar zal u om een vrijwillige bijdrage in het ouderfonds gevraagd worden. 
Deze bijdragen zullen gebruikt worden om zaken te bekostigen die niet door de overheid aan de 
school vergoed worden. Voorbeelden zijn: kosten m.b.t. festiviteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, 
afscheidsavond groep 8, excursies en de aanschaf van duurzame artikelen t.b.v. de school/leerlingen. 
Een totaal overzicht van de uitgaven krijgt u tijdens de jaarvergadering van de 
medezeggenschapsraad aan het begin van het schooljaar. Heeft u problemen met de hoogte van de 
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ouderbijdrage of wenst u deze niet te betalen? Neem dan aan het begin van het schooljaar contact op 
met de directie.  
 

Ouderhulp 

Ouders wordt gevraagd om te  helpen bij de activiteiten zoals het uitvoeren van de thema's, het 
organiseren van festiviteiten, schoonmaken en repareren van materiaal, begeleiding bij excursies, 
sportdagen, expressievaardigheden, de bibliotheek en dergelijke. Deze activiteiten zijn van 
ondersteunende aard en dragen ertoe bij dat het kind meer kan oefenen of sneller hulp geboden kan 
worden.  
  

Commissies 
Bij verschillende taken op school waarbij ouders een rol kunnen spelen, hebben we commissies die 
bestaan uit ouders en leerkrachten. Binnen het schoolteam worden de activiteiten ontwikkeld en bij de 
uitvoering zijn de ouders ondersteunend. Wij kennen commissies voor sport, Kerst, Pasen en 
Sinterklaas. 
 

Inloopmomenten 
Wij vinden het belangrijk om aan ouders te laten zien en te laten beleven wat hun kind elke dag bij ons 
op school leert en doet. Wij nodigen alle ouders tweemaal in het schooljaar uit om in de klassen een 
kijkje te komen nemen. U kunt tijdens de reken- en taallessen meekijken, maar uiteraard ook bij 
thema-activiteiten. De leerkrachten volgen hun reguliere rooster; er worden klassikale instructies 
gegeven en de kinderen gaan zelfstandig of in kleine groepjes aan de slag. U ontvangt van de 
leerkracht van uw kind(eren) een uitnodiging voor deze inloopmomenten. 
Bij de groepen 1/2 kunt u een keer in de week bij de start van de dag even blijven kijken en 
meespelen. 
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Het ABC van H.M. van Randwijkschool: praktische informatie 
 

Buitenschoolse opvang 
In ons schoolgebouw is ook de buitenschoolse opvang (bso) De Tinteltuin gehuisvest. Voor- en na 
schooltijd worden de kinderen gestimuleerd om mee te doen met activiteiten op allerlei gebied: 
knutselactiviteiten, timmeren, theater, sport, dansen et cetera. Maar ook samen spelen en chillen 
maken vanzelfsprekend onderdeel uit van een fijne bso-middag! In de vakanties is er een extra leuk 
activiteitenprogramma. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van De Tinteltuin 

 
Klachtenregeling 
Het team van H.M. van Randwijkschool 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: 
www.opspoor.nl.  
 

Ouderportaal-app 
Onze school maakt gebruik van het Ouderportaal. Dit Ouderportaal is hét veilige platform waar de 
communicatie omtrent uw kind centraal staat. Ouder en school houden elkaar in een afgeschermde 
omgeving op de hoogte én werken met elkaar samen om een optimale ontwikkeling van het kind 
mogelijk te maken. 
Met Ouderportaal heeft u alles bij de hand: informatiebrieven, contact met de school of de leerkracht, 
informatie over de groep, mogelijkheden tot ziekmelden en intekenen voor rapportgesprekken en 
andere schoolactiviteiten. 
 

Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) groep 7 
Alle leerlingen van groep 7 worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige en vindt plaats op een Centrum Jong 
locatie. Tijdens dit gesprek wordt o.a. voorlichting gegeven over het gebruik van alcohol en de 
consequenties daarvan. 
 

Privacy 
Op obs H.M. van Randwijkschool wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De 
school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en om leerlingen 
goed te begeleiden. Wij hebben een privacybeleid 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. 
 

Sociale media en mobiele telefoons 
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. 
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. 
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We hebben een reglement over het gebruik van internet en sociale media op school. We besteden in 
de klas aandacht aan wat er gewoon is op sociale media (en wat niet). De afspraken zijn van 
toepassing op alle leerlingen van H.M. van Randwijkschool. Dit geldt voor het gebruik van mobiele 
telefoons en sociale media op school en in de klas, maar ook het mediagebruik buiten de school.  
 

Spraaktaal-screening 5-jarigen 
Bij alle leerlingen geboren in de tweede helft 2015 en eerste helft 2016 wordt een spraaktaal-
screening afgenomen. De screening wordt uitgevoerd door een logopedist en vindt plaats op school. 
 

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
De school heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, die afgesloten is door het bestuur. Voor 
kleine ongelukjes dient u altijd eerst uw eigen verzekering in te schakelen. Zijn er problemen, dan kan 
er een beroep gedaan worden op de WA-verzekering van school. 
 
 

Ons bestuur 
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 H.M. van 
Randwijkschool profiteren van waardevolle ervaringen, 
nieuwe inzichten en toekomstgericht onderwijs. Kijk op 
de website van OPSPOOR voor meer informatie: 
www.opspoor.nl. 
 
 
 

http://www.opspoor.nl/

