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Jaarlijkse schoolgids van obs H.M. van Randwijk

Jaarlijkse schoolgids
In dit document vindt u informatie over het schooljaar 2019/2020. Deze informatie is een onderdeel
van de schoolgids en wordt de jaarlijkse schoolgids genoemd. Aanvullende informatie kunt u het hele
jaar in onze nieuwsbrief lezen.

2. schoolorganisatie
Schooltijden
dag

Alle
groepen

ochtend

middag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8

08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.30
08.30 – 12.00
08.30 – 12.30

13.00 – 15.00
13.00 – 15.00
Vrij
13.00 – 15.00
Vrij

De schooldeur gaat ’s morgens om 08.20 uur en
’s middags om 12.50 uur open zodat de lessen om 08.30 uur en om
13.00 uur kunnen beginnen.
De kleine pauze
10.00 uur - 10.15 uur voor de leerlingen van groep 3 en 4
10.15 uur - 10.30 uur voor de leerlingen van groep 5/6
10.30 uur - 10.45 uur voor de leerlingen van groep 7/8
De leerlingen van groep 1 en 2 gaan voor of na die pauze buiten spelen.

Vakanties
Vakantie

herfstvakantie
kerstvakantie
krokusvakantie
Goede vrijdag & Pasen
Meivakantie
Hemelvaart & vrijdag erna
Pinksteren
zomervakantie

Eerste dag

Laatste dag

21-okt-2019
21-dec-2019
15-feb-2020
10-apr-2020
25-apr-2020
21-mei-2020
1-jun-20
4-jul-2020

25-okt-2019
5-jan-2020
22-feb-2020
13-apr-2020
10-mei-2020
22-mei-2020
16-aug-2020

Studiedagen: Alle leerlingen vrij
vrij
woe
di
vrij
ma

22-nov-19
5-feb-20
14-apr-20
12-juni-2020
15-juni-2020

Schooljaar 2019-2020 pagina 2

Jaarlijkse schoolgids van obs H.M. van Randwijk

Ouderavonden
Informatieavonden voor alle groepen
Oudergesprekken Kennismaking
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Jaarvergadering Ouderraad en MR
Algemene ouderavond
Afscheidsavond groep 8
MR vergaderdata
Woensdag 25 september 2019
Dinsdag 12 november 2019
Woensdag 22 januari 2020

Woensdag 11 september 2019
Week van 16 september 2019
Week van 10 februari 2020
Week van 22 juni 2020
Donderdag 7 november 2019
Dinsdag 9 juli 2019
Dinsdag 3 maart 2020
Woensdag 20 mei 2020
Dinsdag 30 juni 2020

3. Personeel
Juf Eveline Mulder-Swart

Juf Mick Voorthuijsen

Juf Liana Craane

Leerkracht groep 1/2B

Leerkracht groep 1/2A

Leerkracht groep 1/2A, 1/2B

Juf Rosa Hoppenbrouwer

Juf Rachelle Mobron

Juf Mariska Dobber

Leerkracht groep3/4

Leerkracht groep 4/5

Leerkracht groep 3/4, 4/5,/7/8

ICT Coördinator

ICT Coördinator

Intern begeleider / MR lid

Juf Wendy de Vries

Karin Dekker

Leerkracht/ ondersteuning

Leerkracht groep 6/7

Juf Martina van den Horst
Leerkracht groep 7/8
Vertrouwenspersoon / MRlid
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Juf Irene Hermanides
Onderwijsassistent

Juf Jessica Heling
Vakleerkracht LO

Anita lammers
Directeur

Erik Kok
Trainee

Juf Margareth Barten
Humanistisch
vormingsonderwijs

Judith de Heer
Administratief medewerker

Groepsbezetting
Groep
1/2
1/2
3/4
4/5
6/7
7/8

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Mick
Liane
Rosa
Rachelle
Karin
Mariska

Mick
Liane
Rosa
Rachelle
Karin
Martina

Mick
Eveline
Mariska
Rachelle
Karin
Martina

Liane
Eveline
Rosa
Rachelle
Karin
Martina

Liane
Eveline
Rosa
Mariska
Karin
Martina

4. Bijzonderheden
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf bezoekt de Va Randwijkschool op in de maand mei. Er worden individuele foto’s
genomen, groepsfoto’s en eventueel foto’s met broer(s) en/of zus(sen).

Lessen levensbeschouwelijk vorming (HVO)
In de lessen HVO worden kinderen begeleid bij het ontwikkelen van een
eigen waardebesef en een eigen levensovertuiging. In de HVOles
onderzoeken leerlingen samen hun eigen ervaringen, leren ze zelf keuzes
maken en verantwoorden, worden ze aangemoedigd te communiceren over
wat ze denken, voelen, willen en doen. Hierdoor kan iedere leerling ervaren
wat waardevol is aan het bestaan. Het herkennen en bespreken van kleine of
grote dilemma’s is een belangrijk aandachtspunt bij HVO- lessen. Het
onderzoeken van morele vraagstukken stelt kinderen in de gelegenheid om eigen waarden en normen
te ontwikkelen. HVO wordt gegeven door daartoe speciaal opgeleide en bevoegde leraren.
De lessen zijn bestemd voor de groepen 5, 6, 7 en 8 en duren per les ongeveer 45 minuten.
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Omdat de HVOlessen buiten het reguliere onderwijsprogramma vallen wordt de ouders voor aanvang
van het nieuwe schooljaar gevraagd of zij instemmen met het volgen van de HVO-lessen door hun
kind.

Lessen Leefstijl
Met behulp van Leefstijl werken wij gestructureerd aan het ontwikkelen van burgerschap bij de
kinderen. Elke 6 weken staat er een nieuw thema centraal
Thema
Thema 1 – De groep? Dat zijn wij!
Thema 2 – Praten en luisteren
Thema 3 – Ken je dat gevoel
Thema 4 – Ik vertrouw op mij
Thema 5 – Iedereen anders, allemaal gelijk
Thema 6 – Lekker gezond

Lessen bewegingsonderwijs
De vakdocent Jessica Heling verzorgt de lessen bewegingsonderwijs aan
de groepen 3 t/m 8. De groepen 1/2A en 1/2B krijgen twee maal per week
bewegingsonderwijs van de groepsleerkracht. Deze lessen worden door de
vakleerkracht voorbereid.

Zwemlessen
De kinderen van de groepen 3 en 4 krijgen één keer per week schoolzwemmen.
Dit gebeurt op de maandagmiddag in het Sportfondsenbad te Monnickendam
Zij worden met de bus gebracht en gehaald. Voor de begeleiding van het
zwemmen vragen wij de hulp van twee ouders.

Activiteiten rooster 2019-2020
Zwemlessen
Gym lessen
HVO lessen
Muziek lessen

Gr 1/2 A Gr1/2B
Ma ocht

9.15

Gr 3/4A

Gr 4B/5

Gr 6/7

Gr 7/8

13:00

13.00 gr 4B

9.15 + gr 4B

10:00 gr 5

11.15

8.30

8:30 gr 8

9.15 gr 7
10.15 gr 6
13.00

9.15 gr 7
11.15 gr 5
14.20

14.00

13.30

10:30

Ma mid
Di ocht
Di ocht
Woe

10.30

9:15

Do mid

13.40 gr 5

Do mid

13.00

Vrij instrumentaal
•
•

13.00

14.30 13

14.30 gr 4B
11:10 gr 5

Zwemlessen en HVO lessen starten in de 2de week
Muzieklessen om de week, start op 5 september
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Ouderhulp
Bij de volgende activiteiten kunnen wij uw hulp goed gebruiken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technieklessen
Begeleiding bij het schoolzwemmen
Vervoer en begeleiding tijdens excursies en uitstapjes
Koningsdag sportactiviteiten
Activiteiten in het kader van Sinterklaas, Pasen en Kerst
Gastlessen binnen de thema’s
Hoofdluiscontrole
Versieren van de school voor het Sinterklaasfeest / Kerst
Schoonmaak materialen groep 1 en 2;
Grote Gruttofeest

Uw hulp wordt veelal via de leerkrachten en/of ouderraad gevraagd. Dit kan d.m.v. invullijsten bij het
klaslokaal of via Digiduif.

Afscheidsavond leerlingen groep 8
Er wordt op feestelijke wijze afscheid genomen van de leerlingen van groep 8 die onze school
verlaten. Dit gebeurt in het Dorpshuis van Ilpendam. De leerlingen voeren voor hun ouders en verdere
familieleden hun afscheidsmusical op en na afloop van de voorstelling wordt op officiële wijze afscheid
genomen van de leerlingen. Deze afscheidsavondvind plaats in de laatste schoolweek.

Details schoolreisjes
De leerlingen van de onderbouw en de middenbouw gaan een dag per
jaar op schoolreisje, meestal in de maand juni. De leerlingen van de
groepen 7 en 8 gaan drie dagen per jaar op schoolreisje aan het begin
van het schooljaar.

Betalingen Ouderraad
Rekeningnummer Ouderraad
NL93INGB0003434571
t.n.v. ouderraad HM van Randwijk
o.v.v. voor en achternaam van uw kind en de groep

Grote Grutto Feest
Eind juni, begin juli organiseren de Tinteltuin, de st - Sebastianus en de H.M. van Randwijkschool een
gezamenlijk feest. Dit feest vindt plaats op de vrijdagochtend

Hoofdluiscontrole
Preventief worden alle kinderen door de "luizencontrolecommissie" na elke
vakantie gecontroleerd. Als team zorgen wij er voor dat de ouders op de hoogte
worden gesteld zodra hoofdluis bij hun kinderen wordt geconstateerd.
Wij vragen u als ouder om ook regelmatig te controleren en ons op de hoogte te
stellen wanneer uw kind last heeft van luizen zodat we onze maatregelen kunnen
nemen.

5. Regels en afspraken
Op tijd beginnen
Om 8.30 uur willen wij met de lessen beginnen. Het is dan ook heel belangrijk dat alle kinderen op tijd
in de klas zijn. Als kinderen later binnenkomen verstoren ze de rust in de groep. De school is vanaf
8.20 uur open en het is de bedoeling dat alle kinderen uiterlijk om 8.30 uur in de groep zijn.
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Brengen en halen
Indien u uw kind met de auto naar school brengt (doet u
dat alleen wanneer het echt nodig is), parkeert u de auto
dan zodanig dat u niet tot overlast bent van de
omwonenden, ouders / verzorgers en kinderen. Parkeert
u uw auto zo dat het zicht bij de oversteekplaats bij
school niet belemmerd wordt. Kinderen houden weinig
rekening met passerende auto's en schieten vaak
onverwachts tussen de geparkeerde auto's vandaan.

Spreektijden / bellen
Natuurlijk kunt u altijd bij de leerkrachten terecht. Wij vragen u echter wel van te voren
even een afspraak te maken. Het gebruik van Basisonline, ons communicatieplatform,
wordt hierbij aanbevolen.
Korte mededelingen, een praatje maken vallen hier natuurlijk niet onder. Probeer het
bellen onder schooltijd zo veel mogelijk te vermijden.

Onder schooltijd naar de hulpverlener
Zo’n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan de betrokken leerkracht. We vragen u wel om
dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken.
Indien de afspraak onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind op school te komen ophalen.
We sturen geen kinderen naar huis. Dit geldt ook voor leerlingen van groep 7 en 8.

Ziekmelding via Basisonline
Als uw kind ziek is of om een andere legitieme reden niet naar school kan wilt u dit
altijd op dezelfde dag voor schooltijd melden? Doet u dit tussen 8:00 uur en 8:30 uur.
Zo weten we zeker dat er onderweg niets met het kind gebeurd is.

Afspraak met de directeur
Wanneer u de directeur wilt spreken kunt u daarvoor een afspraak maken door een mail te sturen
naar directie@vanrandwijkschool.nl. Haar werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.

Waardevolle spullen

Wij adviseren iedereen zijn of haar waardevolle spullen niet mee te nemen naar school. Op school
kan het kwijt raken of stuk gaan. Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor de spullen van
ouders en kinderen.

Toestemming gebruik beeldmateriaal
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar
we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende
gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook
uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.
Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen
beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We
plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen.
Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
.

Huiswerk
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen af en toe een huiswerkopdracht mee. Vanaf groep 6 neemt
huiswerk al vastere vormen aan. Voor de leerlingen van groep 6 bestaat het huiswerk in de regel uit
het voorbereiden van spreekbeurten.
Het huiswerk voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 bestaat vooral uit:
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•
Het leren van topografie van Europa (groep 7) en de wereld (groep 8).
•
Het voorbereiden van spreekbeurten.
•
Het maken van taalopdrachten en boekverslagen.
•
Het maken van een werkstuk.
•
Het doen van onderzoek.
De bedoeling van het huiswerk geven is leren plannen, niet alles tot de laatste dag bewaren, en is een
voorbereiding op het vervolgonderwijs.
Soms wordt huiswerk meegegeven als extra werk om te oefenen. Dit kan zijn op het gebied van lezen,
taal en/of rekenen. Dit gebeurt in overleg met de ouders.

Buitengewoon verlof
In de algemene schoolgids staat uitgebreid vermeld in welke gevallen u
buitengewoon verlof kunt aanvragen voor uw kind. Voor elk verlof (ook als uw kind
nog 4 jaar en dus formeel niet leerplichtig is) is het nodig een verlofformulier in te
vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie of bij de directeur.
De wetgeving rond verlof is strikt en serieus. De afdeling Leerplicht van de gemeente
Waterland controleert frequent. Pas na toestemming van de directeur (behalve
wanneer uw kind 4 jaar is) kunt u het verlof gaan organiseren. Maakt u niet de fout al een reis te
hebben geboekt voordat u verlof aanvraagt; het risico van moeten annuleren is dan voor uw rekening

6. Belangrijke namen en adressen
H.M. van Randwijkschool
Grutostraat 3, 1452 XH Ilpendam
Telefoon: 020 4361817
E-mail: directie@vanrandwijkschool.nl
Website:www.vanrandwijkschool.nl
Centrum Jeugd & Gezin Waterland
Swaensborch11 1141VZ Monnickendam
Telefoon: 0299 655197
E-mail: cjg@waterland.nl
Website:www.cjgwaterland.nl
Schoolmaatschappelijk werker
Tessa Scholte
Werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.
Telefoon: 0622801051
Email: t.scholte@spirit.nl
Inspectie van het basisonderwijs
E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.cjgbeemster.nl
Samenwerkingsverband Waterland
Wielingenstraat 135, 1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
Telefoon: 0299-783483
E-mail: info@swvwaterland.nl
Website: www.swvwaterland.nl
Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek / Waterland
Wielingenstraat 135, 1441 ZN Purmerend
Postbus 811, 1440 AV Purmerend
Telefoon: 0299-783483
E-mail: info@sbzw.nl
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Website: www.sbzw.nl
Schoolbestuur OPSPOOR
Gedempte Singelgracht 18-20, 1441 AP Purmerend
Postbus 200, 1440 AE Purmerend
Telefoon: 0299-820900
E-mail: info@opspoor.nl
Website: www.opspoor.nl
Tinteltuin
TT. Vasumweg 44, 1033 SC Amsterdam
Telefoon: 0800-4422345
E-mail: info@tinteltuin.nl
Website: www.tinteltuin.nl
Tussenschoolse opvang
Coördinatie Esther van den Boogaard
E-mail: esther3030@hotmail.com
Betalingen Lise de Haan
E-mail robinlise@hotmail.com
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