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In deze jaarbijlage van de schoolgids vindt u allerlei handige informatie. Zoals bijvoorbeeld

de schooltijden, de vakanties, de groeps- en teamindeling etc.

Met deze informatie heeft u alles om het schooljaar goed te beginnen.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bij de leerkracht terecht.

Meer informatie?

Kijk op www.hetspectrumhoorn.nl

Met vriendelijke groet,

Het team van Het Spectrum
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Het Spectrum

Groep 1 t/m 3

Volkerakweg 1

1628 XH HOORN

Groep 4 t/m 8

Breitnerhof 220

1628 XP HOORN

0229 – 26 35 63

info.spectrum@stichtingpenta.nl

www.hetspectrumhoorn.nl

Directeur Jos Ooijevaar

Voorzitter MR Inge Steketee

Stichting Penta

Maelsonstraat 28d

1614 NP HOORN

0229 – 21 91 71

www.stichtingpenta.nl

Bestuurder Gea Koops

Kinderopvangorganisatie 't Herdertje

Locatie Het Spectrum

0229 - 26 35 63

Kantoor

0229 - 24 87 45  

Schooltijden

De deur is elke dag open om 8.20 uur.

Om 8.30 uur start de les en gaat de deur dicht.

Om 14.15 uur eindigt de schooldag voor de

kinderen.

We beginnen het nieuwe schooljaar op maandag

29 augustus 2022 om 8.30 uur.

Maandag 8.30 uur - 14.15 uur

Dinsdag 8.30 uur - 14.15 uur

Woensdag 8.30 uur - 14.15 uur

Donderdag 8.30 uur - 14.15 uur

Vrijdag 8.30 uur - 14.15 uur
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Groepsleerkrachten

Groep 1-2 Nicole Simons

Groep 1-2 Monique Boot

Anneke Boyd

Marja Blommesteijn

Groep 1-2 Nadia Janssen Duijghuisen-

Goede

Sanne Algra-Takken

Groep 3 Marije van Lieshout

Marita Blaauw

Groep 3 José van Truijen-Last

Annemiek Vitalis

Groep 4 Myra Verhoeve

Louise Klein

Groep 4 Annemiek Vitalis

Jacintha de Nijs

Groep 5 Didem Aykilic

Groep 5-6 Donny Reemer

Romy Beck

Groep 6 Gea Kramer

Michelle de Jong

Groep 7 Mariska Korver

Ellen Meijer

Groep 8 Inge Steketee

Groep 8 Marit Pronk

Donny Reemer

Directeur

Jos Ooijevaar

Teamcoördinator

Irene Damen

Intern begeleider

Annemieke Schouten

Vertrouwenspersoon

Marita Blaauw

Administratie

Carolien Ootes

Vakdocent bewegingsonderwijs

Ramon Bleeker

Vakdocent muziek

Natascha Groot

Coördinator Lezen

Marije van Lieshout

Coördinator Vreedzame School

Jacintha de Nijs

Hoogbegaafdheidsspecialist

Sandra Ausma

Locatiemanager 't Herdertje

Jos Ooijevaar

Natalja Hooiveld
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Gaat iets niet zoals u had verwacht?

Vraag een gesprek aan met de leerkracht.

Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets

fout lopen. De meeste klachten kunnen we

gelukkig oplossen door ze op school te

bespreken.

De volgorde van mensen aanspreken met een

klacht is de volgende:

1. De leerkracht

2. De intern begeleider, als het een klacht is

op onderwijskundig gebied.

3. De directie, als het om een klacht gaat op

een ander gebied.

Wanneer klachten door de inhoud niet met de

leerkracht, de intern begeleider of directie

besproken kunnen worden, kunnen leerlingen

en/of ouders zich wenden tot de

vertrouwenspersoon. Dit is Marita Blaauw,

marita.blaauw@stichtingpenta.nl

Zij zet zich in voor het behouden van een goed

schoolklimaat en veiligheid op school.

Schoolbestuur

Heeft u behoefte aan een rechtstreeks contact

met het bestuur van de school van uw kind,

dan kunt u zich richten tot het schoolbestuur

PENTA: per mail via info@stichtingpenta.nl of

telefonisch via nummer 0229-219171. Daar zal

men eerst vaststellen wat de aard van uw klacht

is. Vervolgens kan het schoolbestuur besluiten

· uw klacht zelf in behandeling te nemen;

· uw klacht voor te leggen aan de externe

vertrouwenspersoon;

· uw klacht voor te leggen aan de

onafhankelijke klachtencommissie.

Het kan zijn dat het schoolbestuur uiteindelijk

een besluit neemt. Bent u het niet eens met dit

besluit, dan kunt u bezwaar maken en het

schoolbestuur verzoeken het besluit te

heroverwegen. Leidt ook dat niet tot de

gewenste oplossing, dan zal het bestuur u

zorgvuldig informeren over uw rechten ten

aanzien van verdere beroepsmogelijkheden.

Externe vertrouwenspersoon

Indien de klacht niet door de school opgelost

kan worden, dan kan de klacht worden

besproken met externe vertrouwenspersonen.

Voor onze school zijn dit mevrouw Ursem en

mevrouw E.Labree van de GGD Hollands

Noorden. U kunt ze een brief sturen waarin u

uw klacht vermeldt.

Het adres is

GGD Hollands Noorden

T.a.v. Externe vertrouwenspersoon

Bij het gebruik van dit adres geldt binnen de

GGD een speciaal protocol voor behandeling

van post en archivering ter bescherming van de

privacy van betrokkenen. U kunt de externe

vertrouwenspersoon op werkdagen ook bellen.

Het telefoonnummer is 088-010 05 55.

Klachtencommissie voor het

Katholiek Onderwijs  

Stichting Penta is aangesloten bij de Landelijke

Bezwaren-, geschillen- en klachtencommissie

voor het Katholiek Onderwijs, onderdeel van de

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

(GCBO). 

Indien intern op school geen oplossing wordt

gevonden of de klacht niet naar tevredenheid

van kla(a)g(st)er wordt opgelost, kan de klacht

voorgelegd worden aan de klachtencommissie.
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De klachtencommissie neemt na ontvangst van

de schriftelijke klacht deze – mits de klacht qua

termijn en inhoud – ontvankelijk is, in

behandeling. Beide partijen (kla(a)g(st)er en

school) worden altijd in de gelegenheid gesteld

hun mening te geven (hoor en wederhoor). Na

behandeling van de klacht, doet de

Klachtencommissie uitspraak en geeft een

advies aan het bestuur van de school. Het

bestuur van de school beslist uiteindelijk wat er

met dit advies gebeurt.  

 

Indien u klachten over een beslissing of het

gedrag van een leerkracht of een ander die bij

de school betrokken is heeft, kunt u uw klacht

per post indienen bij: 

Landelijke bezwaren-, geschillen- en

klachtencommissie voor het Katholiek

Onderwijs 

Postbus 82324 

2508 EH  Den Haag 

 

Telefonisch is de commissie bereikbaar op:

070 – 386 16 97 (9.00 - 16.30 uur). 

Mailadres: info@gcbo.nl  

NB: Uw klacht dient tevens per post verstuurd

te worden. Een brief per mail is niet voldoende.)

Op de website van GCBO (www.gcbo.nl) vindt u

onder ’Klachten’ nadere informatie over de

verdere procedure en eerdere uitspraken van

de Klachtencommissie.
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Kinderopvang 0 tot 12-jarigen

Kinderopvangorganisatie 't Herdertje verzorgt

de opvang van 0 tot 12-jarigen.

0 tot 4-jarigen Dagopvang

Brengen Halen

Dagopvang

52 weken
7.00 - 9.00 16.00 - 18.30

U brengt uw kind tussen 7.00 uur – 9.00 uur

naar het KDV. Dit is een veilige, prettige en

uitdagende omgeving waar uw baby of kind de

optimale zorg en aandacht krijgt. De kinderen

kunnen opgehaald worden tussen 16.00 uur -

18.30 uur.

4 tot 12-jarigen BSO

Voorschools School Naschools

7.00 - 8.30 8.30 - 14.15 14.15 - 18.30

Voorschoolse opvang (VSO)

De voorschoolse opvang is geopend vanaf 7.00

uur totdat uw kind naar school gaat. De

pedagogisch medewerkers brengen uw kind

naar school toe.

Buitenschoolse opvang (BSO)

De naschoolse opvang sluit direct aan op de

schooltijden. De kinderen kunnen van einde

schooltijd tot 18.30 uur worden opgevangen.

Spelenderwijs van 't Herdertje

Twee- en driejarigen willen zelf de wereld

ontdekken en nieuwe dingen leren. Een

peuterspeelschool is hier een prachtige plek

voor.

Onze peuterspeelscholen nodigen kinderen uit

om vrij te spelen, maar ook gezamenlijke

activiteiten te doen.

Beste start voor basisschool

Wij bieden peuters activiteiten aan die hun

fantasie prikkelen, taalontwikkeling stimuleren

en hen op een speelse manier helpt bij het

krijgen van grip op de wereld. En betere start

kunnen wij ze niet geven.De ontwikkeling van

kinderen staat bij de spelenderwijs groepen

centraal. De spelenderwijs groepen gaan steeds

intensiever samenwerken met basisscholen, om

een doorgaande ontwikkellijn van kinderen te

waarborgen.

Ouderbijdrage

Per schooljaar wordt de ouderbijdrage

vastgesteld. Voor het schooljaar 2022-2023

bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 32,50.

De ouders van de kinderen die in de loop van

het jaar instromen, krijgen een aangepaste

ouderbijdrage. De bijdrage voor het

schoolreisje en kamp is verplicht.

Waarom een ouderbijdrage?

Er bestaat voor het onderwijs geen verplicht

schoolgeld. Toch is het zo dat niet alle

activiteiten door de overheid worden vergoed.

Voor deze uitgaven vragen wij een

ouderbijdrage, deze is vrijwillig. Het beheer van

de ouderbijdrage is in handen van u als ouders

via de oudervereniging.

Welke activiteiten betalen we van de

ouderbijdrage?

Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportdag,

Spectrumfeest, afscheid groep 8 en nog veel

meer.
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Bewegingsonderwijs

Gym voor groep 1-2-3

De leerlingen van groep 1-2 gymmen in het

speellokaal in de school. De groepen 3

gymmen 1 keer per week in de sporthal de Bres

en 1 keer per week een buitenles. De lessen

worden gegeven door de vakdocent.

Gym voor de groepen 4 t/m 8

Deze groepen gymmen 2 keer in de week in de

sporthal de Bres. De groepen die om 8.30 uur

gymmen verzamelen om 8.20 uur bij de ingang

van de sporthal. De vakdocent is dan al

aanwezig.

Resultaten van ons onderwijs

In groep 8 krijgen de kinderen een advies voor

het voortgezet onderwijs. Dit advies is

gebaseerd op gegevens uit ons

leerlingvolgsysteem en de bevindingen van de

leerkracht. 

U kunt in onderstaand schema aflezen welke

adviezen onze kinderen de afgelopen jaren

kregen en naar welke VO-scholen zij

doorstroomden. 

 

VO-adviezen ‘19-'20 ’20-‘21 '21-'22

Praktijk onderwijs 

Kopklas 

VMBO basis  8 6 2

VMBO kader  5 8 10

VMBO K/TL  6 3 1

VMBO theoretisch  11 11 15

VMBO/HAVO  4 1 5

HAVO  4 5 11

HAVO/VWO  4 10 6

VWO  8 10 6

Uitslagen eindopbrengsten 

Het Spectrum heeft als centrale eindtoets de

keuze gemaakt voor de IEP-toets. 

De inspectie neemt de scores 2020-2021 niet

mee in de beoordeling over de afgelopen drie

jaren, maar zijn wel indicatief

 

Arrangement 

inspectie 

Norm

Spectrum

Eindtoets
(IEP)

landelijk

gemiddeld

Basis 

2018-2019 

79,9 78,8 79,9

Basis
2019-2020
Basis

2020-2021

81 81,1 79,9

Basis

2021-2022

83 79,9 80
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Ziekmelding

Is uw kind ziek? Bel ons voor 9.00 uur op

0229-263563. Of geef een absentiemelding

door via Kwieb.

Aanmelding  en plaatsing van

leerlingen

Ouders van kinderen die 4 jaar worden krijgen

ruim van te voren een brief van de gemeente

Hoorn waarin zij worden uitgenodigd een

school te kiezen. In deze brief staan alle

basisscholen van Hoorn en de

informatieavonden en inloopdagen. Kinderen

die ouder zijn dan 4 jaar kunt u ook

aanmelden. In overleg met de ouders, de

directie en de intern begeleider van de vorige

school zoeken wij een passende klas.

Aanmeldingsformulier

U kunt uw kind inschrijven voor Het Spectrum

via een aanmeldingsformulier. Deze vindt u op

de website.Na het invullen en ondertekenen

van het aanmeldformulier ontvangt u van ons

een bevestiging van inschrijving.

Informatieavonden en

inloopochtenden

De open avonden van dit schooljaar zijn op

27 september, 29 november, 14 maart en

16 mei van 19.30 uur tot 20.30 uur.

De inloopochtenden zijn op 28 september,

30 november, 15 maart en 17 mei van 9.00 uur

tot 10.00 uur.

Op deze avond en ochtend vertellen wij hoe we

op Het Spectrum werken, waar we voor staan

en ook wat we van de ouders verwachten. U

kunt de school bekijken en vragen stellen.

Tijdens de inloopochtend kunnen ouders en

kinderen de school in “bedrijf” zien.

Bereikbaarheid van ouders

U zorgt ervoor dat de leerkrachten op de

hoogte zijn van eventuele mobiele nummers en

andere telefoonnummers m.b.t. noodgevallen.

Wilt u wijzigingen doorgeven?

Eigendommen van leerlingen

Het komt regelmatig voor dat kinderen

gymspullen of andere spullen vergeten Het is

daarom handig als u de spullen voorziet van

een naam (bekers, broodtrommels etc.).

Gevonden voorwerpen verzamelen we in een

kast. Een paar keer per jaar worden de

gevonden voorwerpen uitgestald. Wanneer er

dan nog spullen blijven liggen worden ze

meegegeven aan een organisatie die

tweedehands kleding inzamelt.

Film of foto-opnamen

Het kan zijn dat er tijdens de feesten en

activiteiten op school, in de klas of tijdens een

excursie film- of foto opnamen worden

gemaakt. Via een toestemmingsformulier wordt

er aan u toestemming gevraagd of wij voor

verschillende media het beeldmateriaal van uw

kind(eren) mogen publiceren.

Gedragsprotocol

Om te zorgen voor een veilig schoolklimaat

hebben wij een gedrags- en pestprotocol op

school, deze vindt u op onze website. Het

protocol is gebaseerd op De Vreedzame

School.

Hoofdluis

Het komt soms voor dat uw zoon of dochter

hoofdluis krijgt. Wij vragen u regelmatig thuis

op hoofdluis te controleren en door te geven

aan de leerkracht wanneer er hoofdluizen

aangetroffen zijn. Op de website vindt u ons

hoofdluisprotocol.
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Hulp bij de opvoeding

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdzorg via de

gemeente geregeld. Via de website van de

gemeente Hoorn kunt u de benodigde

informatie vinden. De intern begeleider van de

school helpt u graag op weg. Via de IB’er kunt

u ook in contact komen met de GGD of de

jeugdwerker wanneer u zorgen heeft over de

gezondheid en/of welbevinden van uw kind.

Daarnaast kunt u gebruik maken van z.g.

opvoedspreekuren en steunpunt opvoeding.

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Inspectie

Mocht u vragen hebben over het onderwijs in

het algemeen of de inspectie in het bijzonder

dan kunt u, naast de school, ook contact

opnemen met de Onderwijsinspectie via

info@owinsp.nl of www.onderwijsinspectie.nl,

0800-8051 (gratis).

Internetprotocol

We werken op school op chromebooks en

tablets met internet. Dat biedt mogelijkheden.

We leren de kinderen ook omgaan met internet:

ze moeten weten wat goed is en wat niet. We

hebben duidelijke regels en praten hierover in

de klas. We houden zoveel mogelijk zicht op de

kinderen wanneer zij gebruik maken van

internet. Ons internet protocol vindt u op onze

website.

Ongeluk(je) op school

De school streeft naar een zo optimaal

mogelijke veilige situatie, maar een ongeluk(je)

kan altijd plaatsvinden. Er zijn leerkrachten met

een speciale opleiding veiligheid en

gezondheid, o.a. EHBO en BHV. Wanneer de

opgeleide leerkracht van mening is dat uw kind

naar een arts moet nemen wij contact met u op

zodat u zelf met uw kind naar de arts/eerste

hulppost kunt gaan.

Wanneer de situatie dusdanig is dat wij contact

moeten opnemen met de hulpverlening via

112, zullen wij u eveneens direct informeren

zodat u naar school kunt komen. Het is dus van

wezenlijk belang dat wij altijd beschikken over

een noodnummer.

Ontruimingsplan

Er is op school een ontruimingsplan met in

ieder lokaal een instructiekaart. We oefenen het

ontruimen jaarlijks. In verband met de

brandveiligheid moeten de gangen altijd een

vrije doorgang bieden, daarom is het van

belang dat uw kind zijn of haar jas kan

ophangen aan de kapstok. Ook mogen er geen

obstakels in de gang liggen (bv stepjes). De

leerkracht weet waar de spullen wel mogen

worden neergelegd.

Mobiele telefoons en smartwatch

Op school mogen de leerlingen hun mobieltjes

of smartwatches niet gebruiken en/of tonen. Zij

moeten deze inleveren bij de leerkracht en

krijgen deze aan het eind van de schooldag

weer terug.

Roken

Er wordt bij ons op school niet gerookt; niet in

het gebouw en niet op het schoolplein. Ook bij

het vervoeren en begeleiden van kinderen naar

en van excursies of andere gelegenheden,

willen wij de kinderen een rookvrije omgeving

bieden.

Schoolarts

Onze schoolartsendienst is gevestigd aan de

Maelsonstraat 11 in Hoorn.

De kinderen worden tijdens de schoolperiode

een aantal keren opgeroepen door de

schoolarts:
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● In groep 2 vindt een algemeen onderzoek

plaats in het gebouw van de

schoolartsendienst.

● In groep 4 vindt op school een onderzoek

plaats door een verpleegkundige. Dit wordt

nabesproken met schoolarts.

● In groep 7 vindt voorafgaand aan het

onderzoek door de schoolarts, een bezoek

van de verpleegkundige plaats op school

waar een klein deel van het onderzoek

plaatsvindt, zoals een ogentest. Als de arts

problemen signaleert op

sociaal-emotioneel gebied dan bespreekt

hij/zij dit met de leerkracht, zodat er actie

op kan worden ondernomen. De ouders

worden geïnformeerd over het bezoek van

de schoolarts en geven schriftelijk

toestemming. Als het nodig is kunnen

leerlingen ook tussentijds worden

opgeroepen.

Ook de ouders en de school kunnen in

overleg een beroep doen op de schoolarts

tel: 088-0100500.

Schoolgrootte

Het leerlingaantal van onze school krimpt

gestaag en ligt rond de 330 leerlingen. In de

loop van het schooljaar stromen vierjarige

kleuters in.

In het schooljaar 2022-2023 starten we met 13

groepen. Deze bestaan uit drie kleutergroepen,

twee groepen 3 en 4, een groep 5, een groep

5-6, een groep 6, een groep 7 en twee groepen

8.

We hebben twee locaties; locatie Volkerakweg,

waar de onderbouwgroepen, groep 1-2 en 3

zitten en locatie Breitnerhof waar de groepen 4

t/m 8 zitten.

Dagindeling

Om 8.20 uur gaat de eerste bel en kunnen de

kinderen rustig naar binnen komen. Om 8.30

uur starten de lessen. Om 14.15 uur gaan de

kinderen van de groepen aan de Breitnerhof

zelfstandig naar buiten. Bij de groepen aan de

Volkerakweg lopen de leerkrachten mee naar

buiten. De kinderen moeten aan de leerkracht

laten zien dat er iemand voor hen staat en dan

mogen zij van het plein lopen. De ouders

wachten buiten het hek.

Lunchen op school

Alle kinderen lunchen op school. Dit is tussen

12.00 uur en 13.00 uur. De leerlingen eten met

de eigen leerkracht hun lunch in het eigen

lokaal. Iedereen neemt zelf eten mee. Voor of

na het middageten spelen de kinderen, onder

toezicht van een leerkracht, 15 minuten buiten.

In verband met het milieu willen we u vragen

geen wegwerpverpakkingen mee te geven,

maar een broodtrommel en een beker voorzien

van naam.

Rond tien uur is er een kleine pauze voor een

tussendoortje dat het kind van thuis heeft

meegenomen.

Afwijkende schooltijden

Bij schoolreisjes, excursies en de kerstviering

komt het voor dat de lestijden anders zijn.

Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Leerlingen van 4 t/m 8 draaien klassendienst.

Dan zijn ze soms wat later klaar dan de andere

kinderen. Soms moeten kinderen nog hun werk

afmaken waardoor ze even moeten nablijven.

Schoolverzekering en

aansprakelijkheid

De school is verzekerd voor schade als gevolg

van een ongeval gedurende de periode van een

kwartier voor, tot een kwartier na schooltijd.

Deze verzekering dekt alleen de schade die niet

gedekt wordt door een eigen verzekering. De

school is niet aansprakelijk bij ongevallen door

spelen of stoeien van kinderen onderling. De
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school gaat ervan uit dat ieder kind WA

verzekerd is. Derhalve moet dergelijke schade

geregeld worden door de ouders onderling.

De school is niet aansprakelijk voor het

zoekraken of beschadigen van kleding, brillen,

fietsen of andere eigendommen. Bij glasschade

aan school die veroorzaakt wordt door een

leerling, zal de school de ouders van de

leerling aansprakelijk stellen voor de schade.

Doorgaans valt de schade onder de

WA-verzekering van de ouders. De schade

wordt dan verder door het glasherstelbedrijf

afgewikkeld met de ouders.

Scholing van leerkrachten en

studiedagen

Leerkrachten scholen zich regelmatig

individueel en als team. Hiervoor stellen we

jaarlijks een scholingsplan op. De meeste

cursussen worden buiten schooltijd gevolgd,

een aantal keer heeft een team ook een

studie(mid)dag. Op de studiedagen van de

leerkrachten zijn de kinderen vrij. Aan het

einde van het schooljaar wordt bekendgemaakt

om welke dagen het gaat in het nieuwe

schooljaar.

Schorsing en verwijdering

Als een leerling zich herhaaldelijk ernstig

misdraagt, volgen er gesprekken met het kind

en de ouders. Als overeengekomen afspraken

niet nagekomen worden, kan er vervolgens een

schorsing van een dag of enkele dagen worden

opgelegd door de directie.

De ouders worden hiervan schriftelijk op de

hoogte gesteld, voorzien van redenen. Na een

eventuele tweede schorsing kan worden

overgegaan tot verwijdering. Stichting Penta

heeft een uitgebreid protocol schorsing en

verwijdering dat in een dergelijk geval wordt

opgevolgd. Dit ligt ter inzage op school.

Snoepen en trakteren

Als een kind jarig is, mag het de klasgenootjes

trakteren. Wij verzoeken u vriendelijk te

trakteren op gezond snoepgoed (we vragen u

wel rekening te houden met kinderen met een

dieet of allergie).

Wij vragen u om uitnodigingen voor partijtjes

zelf rond te brengen in de wijk. Dit voorkomt

teleurstelling in de klas van kinderen die niet

worden uitgenodigd.

Sponsoring

Het primair onderwijs hanteert een convenant

inzake sponsoring van scholen. Met dit

convenant wordt beoogd dat scholen hun

verantwoordelijkheid nemen en binnen

schoolverband verantwoord omgaan met

sponsoring. Het protocol sponsoring zoals

binnen stichting Penta geldt ligt ter inzage op

school. Dit kunt u vinden op de website.

Stagiaires

We vinden het belangrijk om mee te werken

aan de opleiding van nieuwe leerkrachten.

Daarom hebben we op school ook stagiaires

van de Pabo/Ipabo (de opleiding voor

leerkrachten) en van het Horizon College

opleiding voor onder andere

onderwijsassistenten). De leerkracht in

opleiding (LIO) neemt een speciale plaats in,

omdat die ook zonder begeleiding een groep

moet kunnen overnemen.

Stichting Leergeld West-Friesland

Deze stichting helpt kinderen van wie de

ouders niet in staat zijn bijv. de vrijwillige

ouderbijdrage voor excursies, schoolreisjes,

e.d., sportkleding of contributie van een

sportvereniging te betalen. Zij geven

voorlichting, helpen bij bemiddeling tussen

ouders en hulpverlenende instanties en het

verstrekken van eventueel aanvullende
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financiële of materiële hulp. Vertrouwelijkheid

is een sleutelbegrip bij Stichting Leergeld.

Uitschrijven

Als een kind tussentijds de school verlaat,

wordt er een door de intern begeleider

goedgekeurd onderwijskundig rapport

ingevuld. De groepsleerkracht draagt zorg voor

de invulling en geeft daarin de resultaten weer,

aangevuld met de gebruikte methodes en een

persoonlijk woord.

Het komt soms voor dat er voor leerlingen een

advies wordt uitgebracht om het onderwijs op

een speciale school voor basisonderwijs te

vervolgen. De school hanteert de procedure die

het Samenwerkingsverband De Westfriese

Knoop, waar het Spectrum toe behoort, heeft

opgesteld.

Vakantierooster 2022 - 2023 

Hieronder staat het vakantierooster voor

schooljaar 2022 - 2023 en de vrije dagen. Deze

dagen worden ook vermeld in de kalender op

onze website.   
De meivakantie wordt door de overheid

verplicht gesteld. Officieel duurt de

meivakantie 1 week voor zowel het

basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. 
In het schooljaar 2022 - 2023 hebben wij 2

weken meivakantie. 

De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd

met het voorgelegde vakantierooster

2022 - 2023. 

Schooljaar 2022 - 2023     
Herfstvakantie 15 okt t/m 23 okt

Kerstvakantie 24 dec t/m 8 jan

Voorjaarsvakantie 25 feb t/m 5 maart

Pasen 7 april t/m 10 april

Meivakantie 22 april t/m 7 mei

Hemelvaart 18 mei t/m 19 mei

Pinksteren 29 mei

Junivakantie 10 juni t/m 18 juni

Zomervakantie 22 juli t/m 3 sept

De studiedagen zijn

● Vrijdag 16 september

● Vrijdag 7 oktober

● Maandag 30 januari

● Donderdag 9 februari

● Maandag 6 maart

● Donderdag 20 juli

● Vrijdag 21 juli

De studiemiddagen zijn

● Dinsdag 6 december

● Woensdag 18 januari

● Dinsdag 21 maart

● Woensdag 17 mei

Vakantie onder schooltijd

We volgen de Leerplichtwet rondom verlof en

verzuim. Voor vakantie onder schooltijd

kunnen we alleen een uitzonderling maken op

de hoofdregel, als uw kind tijdens de

schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door

de specifieke aard van het beroep van (één van)

de ouders. Het gaat dan om een jaarlijkse

gezinsvakantie van 2 weken. In dat geval mag

de leidinggevende éénmaal per schooljaar uw

kind vrij geven voor een gezinsvakantie. Het

betreft de enige gezinsvakantie in dat

schooljaar.

Verlofaanvraag

U kunt een vakantie onder schooltijd aanvragen

via een formulier (dat u kunt downloaden via

onze website www.hetspectrumhoorn.nl of

kunt u aanvragen bij de administratie van onze

school).

Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring

worden gevoegd waaruit de specifieke aard van

het beroep en de verlofperiode van de

betrokken ouder blijken. Verder dient u
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rekening te houden met de volgende

voorwaarden: In verband met een eventuele

bezwaarperiode moet de aanvraag ten minste

acht weken van tevoren bij de schoolleider

worden ingediend, tenzij u kunt aangeven

waarom dat niet mogelijk was; de verlofperiode

mag maximaal 10 schooldagen beslaan; de

verlofperiode mag niet in de eerste twee weken

van het schooljaar vallen.

Het komt wel eens voor dat een leerling of een

gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt,

waardoor de leerling pas later op school kan

terugkomen. Het is van groot belang om dan

een doktersverklaring uit het buitenland mee te

nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst

van de ziekte blijken.

Vrij om bijzondere omstandigheden

Voor bepaalde “gewichtige omstandigheden”

kunt u vrij vragen. Bijvoorbeeld bij een

verhuizing van het gezin, een huwelijk,

ernstige ziekte, het overlijden of de viering van

een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het

12 ½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig

(huwelijks)jubileum van bloed- of

aanverwanten. Het aantal verlofdagen wordt

bepaald in overleg met de leidinggevende

en/of de leerplichtambtenaar.

De volgende situaties zijn dit niet

● familiebezoek in het buitenland;

● vakantie in een goedkopere periode of in

verband met een speciale aanbieding;

● vakantie onder schooltijd bij gebrek aan

andere boekingsmogelijkheden;

● een uitnodiging van familie of vrienden om

buiten de normale schoolvakantie op

vakantie te gaan;

● eerder vertrek of latere terugkeer in

verband met de (verkeers)drukte;

● verlof voor een kind, omdat andere

kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Verlofaanvragen worden altijd individueel

beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens

“andere gewichtige omstandigheden” dient zo

spoedig mogelijk bij de leidinggevende te

worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht

weken van tevoren). Voor verdere informatie

kunt u de leerplichtambtenaar raadplegen: dhr.

S. Faber, tel 0229-252200.

Verhuizen

Gaat u verhuizen en verlaat uw kind onze

school? Laat het ons dan tijdig weten. De

leerkracht zal een onderwijskundig rapport

maken dat is bestemd voor de nieuwe school.

Verkeerssituatie

Wij vragen u niet op de Kiss en Ride strook aan

de kant van de Volkerakweg te parkeren. Deze

ruimte willen we vrij houden om zo, met

voldoende afstand, veilig uw zoon of dochter

weg te brengen en weer op te halen.

Aan de overkant aan de Breitnerhof  is

parkeergelegenheid. We dragen gezamenlijk de

zorg voor de veiligheid van de kinderen, dus is

het belangrijk dat u in de parkeervakken

parkeert. Regelmatig vinden er controles plaats

door Handhaving.

Vervanging van leerkrachten

Jaarlijks krijgt u een overzicht waarin staat

welke leerkrachten verantwoordelijk zijn voor

welke groep. In geval van afwezigheid komt er

een vervangende leerkracht. We proberen

vervanging zoveel mogelijk intern op te lossen.

Wanneer dat niet mogelijk is verzoeken we de

ouders de leerlingen thuis te houden. Als dat

niet mogelijk is, vangen we ze op in een andere

groep.
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Website en gebruik foto’s

Onze school heeft een website

www.hetspectrumhoorn.nl

We publiceren foto’s van de kinderen op ons

beveiligde deel van de website en in de Kwiep

ouderapp. We vragen van tevoren aan ouders

of ze bezwaar hebben tegen het publiceren van

foto’s van hun kinderen.

De volgende beleidsdocumenten

zijn op onze school ter inzage

● Hoofdluisprotocol

● Ontruimingsprotocol

● Pest- en gedragsprotocol

● Protocol schorsen en verwijderen

Nogal wat gezinnen hebben (tijdelijk) moeite

met rondkomen. Dan bestaat het risico dat

kinderen niet kunnen krijgen wat voor hun

ontwikkeling en het meedoen met

leeftijdgenootjes noodzakelijk is. Stichting

Leergeld West – Friesland helpt kinderen in de

schoolleeftijd (4 – 18 jaar), wanneer het

besteedbaar inkomen van het gezin

aantoonbaar minder is dan 120 % van het

sociaal minimum.

Nadere informatie

www.leergeldwestfriesland.nl

info@leergeldwestfriesland.nl

0229-706800 (ma, di, wo tussen 11:00 en

15:00)

Ook mensen die een baan of een bedrijf

hebben kunnen binnen de normen van

Leergeld vallen en ondersteuning aanvragen.

Vergoedingen

Met ingang van het schooljaar 2021 – 2022 is

het scholen niet meer toegestaan kinderen

buiten te sluiten bij door de school

georganiseerde activiteiten, wanneer het gezin

de eigen bijdrage niet wil of kan betalen. Dus

activiteiten als schoolreisjes, schoolsport,

dans-, muziekles op school en zaken als bijles

en examentraining worden niet meer door

Leergeld vergoed.

Leergeld bekostigt voortaan alleen de kosten

voor schoolspullen die niet onder de

verantwoordelijkheid van de school vallen. Te

noemen zijn: sport-praktijkkleding,

rekenmachine, atlas, woordenboek, agenda

e.d., of een schoolfiets.

Als het gezin het financieel niet kan opbrengen

om kinderen mee te laten doen met

buitenschoolse zaken als sport (contributie

en/of outfit), cultuur of welzijn, kan hiervoor

ondersteuning bij Leergeld worden

aangevraagd.

Ook wanneer de voorzieningen van school

en/of gemeente tekortschieten ( bijvoorbeeld

met zwemles of wanneer meerdere laptops per

gezin noodzakelijk zijn) kan leergeld

bijspringen.
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Werkwijze

Leergeld vindt het van belang dat gezinnen zelf

de aanvraag doen. Dus niet een coach of een

bewindvoerder. Adres zie hieronder.

Wanneer een aanvraag bij Leergeld binnenkomt

neemt een intermediair contact op voor een

afspraak om op huisbezoek te komen en de

financiële situatie door te spreken. Wanneer het

gezin aan de norm voldoet wordt de aanvraag

gehonoreerd en wordt het gezin in staat

gesteld het benodigde aan te schaffen.

Leergeld geeft nooit geld, maar zorgt dat de

rekening betaald wordt.

Zo nodig wordt nazorg verleend of

doorverwezen naar een relevante hulpinstantie.

Bereikbaarheid

Via de website:

www.leergeldwestfriesland.nl

Per mail: info@leergeldwestfriesland.nl

Per brief:Postbus 2067, 1620EB Hoorn

Telefonisch van maandag t/m woensdag:

0229-706800 van 10:00 tot 15:00 uur
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