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GEHEUGENSTEUN 
 
 

Geachte ouders, 
 
Voor u ligt ‘De Geheugensteun’ voor het schooljaar 2016-2017. 
Deze geheugensteun bevat korte informatie over de dagelijkse gang van 
zaken binnen onze school. 
 
Op de achterkant hebben wij de jaarkalender geprint. Zo heeft u alle 
informatie en belangrijke data makkelijk bij de hand. Bewaart u dit goed, 
het kan u nog van pas komen. 
 
De rubrieken staan op alfabetische volgorde om het opzoeken te 
vergemakkelijken. 
 
Voor uitgebreide informatie over de inhoud van ons onderwijs en de 
Daltonwerkwijze verwijzen we naar de schoolgids, waarvan de nieuwste 
versie vanaf begin september bij de directie te verkrijgen is. U kunt de 
schoolgids ook downloaden vanaf de schoolsite www.dewisseluitgeest.nl . 
 
Wij wensen alle ouders en kinderen een heel prettig schooljaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Carola van der Eng      Marit Veldhuijs 
Directeur       Adjunct-directeur 

http://www.dewisseluitgeest.nl/
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ADRES VAN DE SCHOOL 
O.B.S De Wissel     directeur: Carola van der Eng 
De Hoop 3     info@dewisseluitgeest.nl 
1911 KB Uitgeest 
Telefoon: 0251 880707   adjunct directeur: Marit Veldhuijs 
www.dewisseluitgeest.nl   marit.veldhuijs@isobscholen.nl 
 
 
 

ADRESWIJZIGINGEN 

Wilt u wijzigingen in uw adres, telefoonnummer, huisarts, 
telefoonnummer voor de noodopvang etc. zo spoedig mogelijk 
schriftelijk aan ons doorgeven, liefst per mail: 
info@dewisseluitgeest.nl .  
 
 
 

BEWEGINGSONDERWIJS 
De school heeft een gymlokaal en een speellokaal. Het gymlokaal wordt 
gebruikt door de groepen 3 t/m 8. In het speellokaal vinden de 
bewegingslessen voor de groepen 1 en 2 plaats.  
Gymschoenen zijn voor alle leerlingen verplicht. Op deze manier 
voorkomen we besmetting met voetschimmel en voetwratten. De 
gymschoenen voor de kleuters blijven het gehele jaar op school. Het is 
handig om de schoenen te bewaren in een gymtas. Mocht u gymschoenen 

moeten kopen, dan is het handig als dit schoenen 
zijn met klittenbandsluiting, of zogenaamde 
instapschoenen. Graag de naam in de schoenen en 
op de tas aanbrengen. Vanaf groep 3 is ook 
sportkleding verplicht. 
Vanaf groep 5 is het voor alle kinderen verplicht om 
te douchen na het gymmen.  
 

 
 
 

mailto:info@dewisseluitgeest.nl
http://www.dewisseluitgeest.nl/
mailto:marit.veldhuijs@isobscholen.nl
mailto:info@dewisseluitgeest.nl
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BHV 
Op De Wissel zijn we op kleine ongelukjes voorbereid, maar 
ook op grote. De kans op een calamiteit waarbij ontruimd 
moet worden tijdens schooltijden is zeer klein. Toch is die 
kans er. We beschikken over een ontruimingsplan en er zijn 
getrainde bedrijfshulpverleners (bhv-ers) aanwezig. In geval 
van een incident in school zijn de bhv-ers binnen enkele minuten ter 
plaatse. Van hen wordt verwacht dat ze de situatie kunnen overzien en de 
juiste noodzakelijke actie zullen ondernemen. In feite vervult de bhv-er de 
voorpostfunctie voor de professionele hulpdiensten zoals politie, 
brandweer en ambulancedienst. We oefenen dit regelmatig, zodat wij allen 
goed voorbereid zijn als zich een calamiteit voordoet.  
 
 

BRENGEN EN HALEN VAN KLEUTERS 
Vooral de jongste kinderen worden graag door hun 
ouders naar de klas gebracht. Dat stellen wij op prijs. 
Wetenswaardigheden worden uitgewisseld en u ziet 
waar de kinderen mee bezig zijn. Zie hiervoor ook: 
‘Schooltijden’. 

 
 

BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)  
Wij organiseren buitenschoolse opvang in ons eigen schoolgebouw. De BSO 
wordt verzorgd door Kidsbest. Er is zowel voor- als naschoolse opvang. Voor 
alle informatie kunt u kijken op www.kidsbest.nl . U kunt natuurlijk ook 
altijd bij de BSO binnenlopen. 
De regeling voor Tussenschoolse Opvang (TSO) kunt u vinden onder 
‘overblijven’. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kidsbest.nl/
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DALTON-INFORMATIE 
Wij zijn een openbare school voor Daltononderwijs. 
Ons Daltononderwijs hanteert een normaal 
jaarklassensysteem met een manier van werken die 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij de 
kinderen bevordert. 
Wij informeren u op verschillende manieren over onze werkwijze: Bij de 
vooringang van de school hangen muurplaten waarop ons Daltonbeleid 
wordt uitgelegd. Deze uitleg is ook bij de directie te vinden in het 
zogenaamde Daltonafsprakenboek. Via ‘t Wisseltje wordt u op de hoogte 
gehouden van de Daltonontwikkelingen. En ook op onze website kunt u 
lezen hoe wij vorm geven aan het Daltononderwijs. 
Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij onze 
Daltoncoördinatoren: Mary Tiemeijer, leerkracht van groep 3 en Marion 
Oorthuis, leerkracht van groep 1/2. 
 
 

DRINKEN EN ETEN 
De kinderen krijgen ’s morgens voor of na het speelkwartier de gelegenheid 
om wat te eten en te drinken. Ze nemen hiervoor hun eigen eten en drinken 
mee. Wij doen een beroep op de ouders om de kinderen een verantwoord 
‘tussendoortje’ mee te geven, zoals bijv.  fruit of een gezonde koek. 
 
 

EHBO 
Op school hebben we een aantal gediplomeerde EHBO-ers. 
Deze worden, indien nodig, ingeschakeld om uw zoon of 
dochter eerste hulp te bieden. Vaak is dit voldoende en 
kunnen de leerlingen de lessen vervolgen.  
Wanneer de EHBO-er van mening is dat uw kind naar de dokter moet, dan 
nemen we eerst contact met de ouders op. We vragen dan of de ouder in 
staat is om met de leerling naar de dokter te gaan. Is dit niet mogelijk of 
bent u niet thuis, dan zullen we op school een adequate oplossing zoeken. 
Bij twijfel wordt altijd advies aan een arts gevraagd. 
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GEVONDEN VOORWERPEN 
Waardevolle spullen worden in de lerarenkamer 
bewaard. Kleding, gymspullen e.d. worden in de bak 
"gevonden voorwerpen" gedaan. Deze staan onder de 
trap bij het lokaal van groep 4 en in de kleedkamers 
van de gymzaal. Iedere vakantie zal deze bak 
leeggehaald worden. De gevonden voorwerpen die niet opgehaald worden, 
gaan naar de kringloop in Uitgeest. 
 
 

GROEPSINDELING 2016-2017 
Groep  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 
1 /2 g Marion Marion Nelleke Nelleke Nelleke 

1 /2 b Hetty Hetty Hetty Else  Else 

3 Ellen Ellen Mary Mary Mary 
4 Liëla Liëla Dagmar Dagmar Dagmar 

5 Anneke Anneke Anneke Marit Marit 
6 Michel Michel Michel Michel Michel 

7 Linda Linda Linda Carola Linda/Carola 
8 Henk Henk Henk Henk Henk 

 
 

GYMROOSTER  
Maandag 

  
   08.30 - 9.15 uur 8 
09.15 - 10.00 uur 6 

   10.30 - 11.15 uur 5 
11.15 - 12.00 uur 4 

   13.15 – 14.00 uur 3 
14.00  -  14.45 uur 7 
  

   

Donderdag 
 

   08.30 - 9.15 uur 7 
09.15 - 10.00 uur 4 

   10.30 - 11.15 uur 3 
11.15 - 12.00 uur 5 

   13.15 – 14.00 uur 6 
14.00 - 14.45 uur  8 
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ICT-ONDERWIJS 
ICT-onderwijs, het werken met computers en 
andere media, is niet meer weg te denken uit het 
huidige onderwijs. We maken in de groepen 3 t/m 
8 gebruik van een nieuw digitaal schoolbord. We 
gebruiken de computer ter ondersteuning van het 
onderwijs en leren de kinderen de praktische 
toepassingen. Het gebruik van internet heeft 
echter ook een keerzijde. Denk hierbij aan sites die ongeschikt zijn voor 
kinderen en aan ongewenste e-mails. Met de kinderen van de bovenbouw 
doen we jaarlijks een cursus mediawijsheid om ze hier goed mee om te 
leren gaan. We maken duidelijke afspraken met de kinderen over gewenst 
computergebruik. Kinderen die zich niet aan deze afspraken houden, 
mogen tijdelijk geen gebruik meer maken van het internet. Gelukkig komt 
het maar zelden zo ver. Mocht u overigens thuis merken dat uw kind 
berichten ontvangt of verzendt die niet door de beugel kunnen, dan stellen 
we het op prijs als u dit aan ons meldt zodat wij passende maatregelen 
kunnen nemen. De ICT-coördinator van onze school is Michel van den Bos. 
 
 

INCIDENTEEL VERZUIM 
Wilt u bezoeken aan arts, tandarts, enz. altijd voor schooltijd melden bij de 
groepsleerkracht. Wij weten dan dat uw kind wat later op school komt of 
wat eerder weg moet. Het is voor ons en voor u heel belangrijk te weten 
dat er een goede overdracht is. Zo weten wij ook bij calamiteiten exact 
welke kinderen op school zijn. Verzoeken voor vrije dagen dienen via de 

directie te gaan. Verlof wordt alleen toegekend nadat de 
directie de aanvraag getoetst heeft aan de criteria van de 
leerplichtambtenaar. Een schriftelijk verzoek moet ruim 
van tevoren ingediend worden. Dit kan alleen op de 
hiervoor bestemde formulieren, deze zijn bij de directie 
verkrijgbaar. Voor verdere informatie zie: Verlof buiten 
de schoolvakanties. 
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INTERNE BEGELEIDING 

De IB-er (intern begeleider) coördineert en begeleidt de leerkrachten bij de 
uitvoering van het leerlingvolgsysteem. Zij organiseert de leerling-
besprekingen, onderhoudt contacten met onderwijsadviesdiensten, het 
speciaal onderwijs en andere organisaties die werkzaam zijn op het gebied 
van de leerlingenzorg. De ouders kunnen altijd bij de IB-er terecht met 
vragen over de leerlingenzorg, zowel op het gebied van leervorderingen als 
op sociaal-emotioneel gebied. Marit Veldhuijs is komend schooljaar onze 
intern begeleider. Naast het directiekantoor is de IB-ruimte. Marit is 
aanwezig op maandag en regelmatig ook op donderdag.  
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het ondersteuningsplan dat bij 
de IB ter inzage ligt. 
 
 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS 

Voor vragen over de inspectie kunt u terecht op de site van de 
onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl . Op de site kunt u 
informatie vinden over alle scholen in Nederland, waaronder natuurlijk De 
Wissel.  
 

 

KAMP GROEP 8 
Groep 8 gaat van 5 t/m 7 september 2016 op 
kamp naar ‘Stayokay Egmond’. Dit hostel ligt 
vlakbij het strand, de zee en de Kennemerduinen. 
Met de fiets ben je snel in Egmond aan Zee of 

Heiloo. De kosten van ons schoolkamp bedragen 100 euro per persoon. Wij 
houden daar per leerling een bedrag van over. Dit geld zal besteed worden 
aan het dagje Amsterdam.  
Tijdens de nieuwjaarsreceptie aan het begin van het schooljaar krijgt u alle 
informatie betreffende het kamp en het afscheid van groep 8. De brief met 
informatie betreffende het overmaken van de bijdrage voor het schoolkamp 
krijgt u ruim voor de zomervakantie. 
 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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KLACHTENREGELING 

De school heeft in samenspraak met de ISOB een uitgebreide 
klachtenregeling gemaakt. De klachtenregeling is bij de directie 
verkrijgbaar en staat in de schoolgids. De schoolgids kunt u 
downloaden op www.dewisseluitgeest.nl.  

 
 

LEERLINGINFORMATIE 

In groep 1 krijgen de kinderen geen rapport, maar wel kwartiergesprekken 
in november en april. De groepen 2 t/m 8 krijgen twee maal per jaar een 
rapport: in februari en in juli. In november vinden kwartiergesprekken 
plaats met alle ouders over de indruk die de leerkracht van uw kind heeft, 
de vorderingen tot nu toe en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
In februari ontvangt u het eerste rapport. Kort daarna wordt u uitgenodigd 
voor een kwartiergesprek, het rapport is het uitgangspunt van het gesprek. 
Aan het einde van het schooljaar ontvangt u het tweede rapport. Mocht er 
aanleiding zijn tot het houden van een eindgesprek, dan wordt u door de 
leerkracht uitgenodigd. U kunt ook zelf een eindgesprek aanvragen.  
Indien wij ons zorgen maken over de vorderingen van uw kind zowel op 
leer- als op sociaal-emotioneel gebied nemen wij contact met de ouders op. 
Wij verzoeken u hetzelfde te doen. Neem contact op met de leerkracht van 
uw kind wanneer u zich ergens zorgen over maakt. Zie ook: “Interne 
begeleiding”.  
 
 

LUIZENCONTROLE  
Helaas komt het een enkele keer voor dat een leerling 
hoofdluis heeft opgelopen. Dat heeft overigens niets met 
persoonlijke hygiëne te maken. Er is een aantal ouders, dat na 
elke vakantie de leerlingen op school controleert op hoofdluis. Heeft uw 
kind hoofdluis, dan wordt u gebeld om uw kind op te halen en kunt u uw 
maatregelen nemen. De ouderraad heeft voor alle leerlingen een luizenzak 
ter beschikking gesteld. Hierdoor wordt de verspreiding van de hoofdluis 
drastisch beperkt. Wanneer u zelf ontdekt dat uw kind hoofdluis heeft, 
verzoeken wij u dit direct door te geven aan de leerkracht van uw kind. Voor 
een nieuwe luizenzak kunt u terecht bij de conciërge. 

http://www.dewisseluitgeest.nl/
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Elke basisschool is bij wet verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te 
hebben. In deze raad zijn zowel ouders als leerkrachten vertegenwoordigd. 
De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met het beleid van de school.  
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Wanneer u een 
vergadering wilt bijwonen, dan bent u van harte welkom. Informatie over 
vergaderdata en agenda kunt u bij de voorzitter of secretaris opvragen. 
Indien gewenst kunt u de MR-notulen via mail ontvangen. Dit kunt u 
aanvragen bij de voorzitter of secretaris. De MR is als volgt samengesteld: 
 
Oudergeleding:     Teamgeleding: 
Yvette de Roy van Zuydewijn (voorzitter) Linda Schelvis  
Marco Lucas      Anneke Gransbergen 
Rolf Jager      Michel van den Bos 
    
De directeur en /of de adjunct-directeur zijn adviserend lid. 
De MR is bereikbaar op het mailadres mr@dewisseluitgeest.nl.  
 

 

MOBIELTJES,IPOD’S e.d. 
De school is altijd telefonisch bereikbaar en kinderen die 
dringend moeten bellen, mogen van de schooltelefoon 
gebruik maken. Mobieltjes zijn op school niet toegestaan. 
Ook op het schoolplein of tijdens de overblijf mogen de 
leerlingen geen mobieltje op zak hebben. Wie er toch een 
meeheeft, bijvoorbeeld omdat de ouders dat in bepaalde 
situaties wensen, moet hem bij binnenkomst uitzetten en in 

bewaring geven bij de leerkracht. Na schooltijd kan het mobieltje weer 
worden meegenomen. Ook muziek dragende apparaten als iPod’s en mp3- 
spelers blijven thuis. Het risico op verlies, beschadiging of diefstal is te 
groot. 
 
 
 
 
 

mailto:mr@dewisseluitgeest.nl
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NIEUWJAARSRECEPTIE  
Bij de start van het schooljaar organiseren we een nieuwjaarsreceptie. Op 
deze avond kunt u kennismaken met de leerkrachten van uw kind en er 
worden  in verschillende klassen korte instructie-momenten georganiseerd.  
 
 

NIEUWSBRIEF  
Elke drie weken wordt ‘t Wisseltje meegegeven, zowel 
op papier als via de mail. Dit is onze nieuwsbrief met 
allerlei informatie die voor u van belang kan zijn. U 
kunt het Wisseltje ook op de website lezen. De 
verschijningsdata vindt u op de kalender. 
 
 

ONDERWIJS ONDERSTEUNEND PERSONEEL 
Naast de groepsleerkracht kennen we de intern begeleider (IB), de ICT-er en 
het onderwijs ondersteunend personeel (OOP). 
Onze onderwijsassistente Jannie Welp werkt vooral ter ondersteuning van 
de leerkrachten en ten behoeve van enkele specifieke zorgleerlingen. 
Onze conciërge is Ruud Magré. Ruud is één dag per week op dinsdag op 
school te vinden en neemt de leerkrachten en de directie veel werk uit 
handen. Hij is aanwezig van 7.30 tot 16.30 uur. Voor gevonden voorwerpen 
en andere vragen kunt u bij hem terecht. 
 
 

OUDERBIJDRAGE 
De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld om activiteiten zoals Sint, Kerst, 
schoolreis en het voorjaarsproject te bekostigen. Van de penningmeester 
ontvangt u een acceptgirokaart. De ouderbijdrage is dit jaar € 39,50. 
Jaarlijks wordt de vrijwillige ouderbijdrage opnieuw vastgesteld. Zie ook: 
‘Ouderraad’. 
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OUDERHULP 
Wij hechten veel waarde aan actieve betrokkenheid van de ouders. In de 
praktijk betekent dit onder andere dat ouders deelnemen aan de 
organisatie en/of uitvoering van allerlei activiteiten, zoals: het assisteren bij 
uitstapjes, sportactiviteiten, creatieve lessen, de schoonmaak van 
speelmaterialen, schoolreis, schoolkrant etc. 
Als u het leuk vindt om eens te helpen, dan kunt u dat aangeven bij de 
groepsleerkracht of bij één van de leden van de ouderraad.  
 
 

OUDERRAAD 

Het team van de ouderraad van De Wissel bestaat uit 
zowel ouders als leerkrachten. Het bestuur (voorzitter, 
secretaris en penningmeester) wordt volledig gevormd 
door ouders. 
 
De ouderraad  is er voor de leerlingen van de school en organiseert dan ook 
ieder jaar diverse activiteiten binnen de school. Dit zijn het sinterklaasfeest, 
de kerstviering, het schoolreisje en het voorjaarsproject. Waar bij de eerste 
drie activiteiten de viering en plezier centraal staan, heeft het 
voorjaarsproject ook een educatief doel. In een periode van drie weken 
worden binnen dit project allerlei activiteiten rond één thema 
georganiseerd. Het afgelopen schooljaar was het thema bijvoorbeeld 
'Kunst', hier maakte elke groep kunstwerken passend bij hun kunstenaar f 
kunststroming.  
 
Verder ondersteunt de ouderraad ook verschillende actuele werkgroepen, 
zoals de werkgroep voor het vernieuwen van het schoolplein, maar het kan 
ook voor de avondvierdaagse, familiedag of een lustrum van de school zijn. 
Voor de komende jaren heeft de ouderraad ook de ambitie om, samen met 
het team van school, een ondersteunende rol te spelen in eigentijdse en 
educatieve projecten als bijvoorbeeld kind en media. 
 
Ieder schooljaar worden er werkgroepen samengesteld, deze ondersteunen 
de leerkrachten bij de diverse schoolactiviteiten. Naast de leerkrachten en 
ouders uit de ouderraad zijn voor elk project ook extra ouders nodig. Wilt u 
graag een bijdrage leveren aan één of meer projecten, dan kunt u dit 
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opgeven naar aanleiding van de oproepen die tijdens het schooljaar 
verspreid worden, maar u mag ook altijd tussentijds informeren of u iets 
voor de ouderraad kunt betekenen. 
 
De activiteiten van de ouderraad worden voor een groot deel bekostigd uit 
de ouderbijdragen en uit de opbrengsten van het inzamelen van oud papier. 
Aan het begin van het schooljaar wordt de jaarvergadering van de 
ouderraad gepland. In deze vergadering wordt de besteding van de 
ouderbijdragen van het afgelopen schooljaar verantwoord. De vergadering 
is toegankelijk voor alle ouders. 
 
Wilt u graag meer weten over de ouderraad of wilt u graag een bijdrage 
leveren aan de activiteiten die De Wissel ieder jaar nog meer kleur geven? 
Neem dan gerust contact op met één van de bestuursleden. 
 
Oudergeleding: 
Voorzitter:  Cune van der Zwaan-Hulan  0251-311514 
secretaris:  Chantal Lucas    0251-312100  
Penningmeester: Renate Mijnen    0251-833488 
 
Leden: Charlotte Opdam, Theo Leuwerink, Joke Scheerman, Maaike Terra, 
Petra Wokke, Ferry Verhagen, Jolanda Hendriks, Suzanne Vendel-Kloes en  
Jasper Beerthuis 
 
Leerkrachten: Ellen Krol, Nelleke Wester. 
 
 

OUD PAPIER ACTIE 
Eens per vier weken kunt u op zaterdag, van 9.30 tot 
11.30 uur, op school oud papier komen brengen. 
Meneer Ruud en zijn vrijwilligers stapelen het 
papier in de container. Van de opbrengst worden extra uitgaven zoals 
buitenspeelgoed en sportkleding bekostigd. De data zijn opgenomen in het 
jaarrooster en worden in ‘t Wisseltje vermeld. 
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OVERBLIJVEN 
Hoe gaat het overblijven in zijn werk? 
U doet de op naam gestelde strippenkaart voor aanvang van de lessen in de 
daarvoor bestemde overblijfbus (gekleurde brievenbus bij de hoofdingang 
en naast de trap naar boven). Graag een beker, broodtrommel en tas met 
de naam van het kind er op meegeven. De kinderen mogen geen snoep 
meenemen. Blijft uw kind voor het eerst over, laat ons dat dan even weten. 
Om 12.00 uur halen de overblijfmoeders de kinderen uit de groepen 1 en 2 
op en nemen ze mee naar buiten. De overblijfmoeders blijven tijdens het 
buiten spelen bij de kinderen voor begeleiding en intussen zijn de kinderen 
van de groepen 4 t/m 8 onder begeleiding aan het eten. Als de groepen 4 
t/m 8 klaar zijn met eten, krijgen ze een snoepje en wisselen ze met de 
groepen 1 t/m 3. Na de overblijf worden de kinderen van de groepen 1 en 2 
weer naar hun lokaal gebracht.  
Het komt zelden voor dat een kind zich niet op een normale manier 
gedraagt. Indien dit wel zo is, dan zal na enige waarschuwing contact 
worden opgenomen met de ouders. Als er dan geen verbetering is, dan zal 
het kind voor vier weken worden geschorst. 
 
Hoe komt u aan een strippenkaart? 
Strippenkaarten zijn uitsluitend tijdens de overblijf te koop. U kunt een 
enveloppe met geld voor een strippenkaart deponeren in de 
overblijfbrievenbus. Stop s.v.p. geen losse kaart met geld in de bus. Doe de 
kaart en het geld in een envelop.  Graag hierop vermelden: naam, groep en 
1x, 5x of 10x overblijven. Uw kind krijgt dan de nieuwe strippenkaart mee 
naar huis. Deze kaart krijgt u mee in een plastic hoesje. Vriendelijk verzoek 
om dit hoesje niet dicht te plakken. 
 
Hoe werkt de strippenkaart? 
Per kind is een strippenkaart nodig, (dus niet samen op een kaart, ook niet 
als uitzondering) voorzien van naam en groep. Wanneer er wordt 
overgebleven kunt u de strippenkaart in de daarvoor bestemde brievenbus 
deponeren. De overblijf zorgt ervoor, dat deze kaart per keer wordt 
afgestempeld (datum van betreffende overblijfdag). Na de overblijf krijgen 
de kinderen de kaart weer retour. 
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De kaarten zijn niet inwisselbaar. Verloren/gebruikte kaarten kunnen niet 
worden vergoed/vervangen. 
 
Wat kost een strippenkaart? 
We hebben twee mogelijkheden: 
5x  overblijven kost €9,00 
10x  overblijven kost €18,00 
 
Losse overblijfbeurten kosten 3,00 euro en dit kunt u regelen door het 
bedrag in een enveloppe te doen, voorzien van naam en groep. 
Heeft u vragen over de overblijf? Dan kunt u terecht bij Marina Heijne of 
Anneke van der Weijde. Zij zijn te bereiken via de mail: 
overblijfdewisseluitgeest@gmail.com   
 
 
 

RAPPORTEN (zie leerlinginformatie) 

 
 

SCHOOLBESTUUR 
Onze school valt onder de Intergemeentelijke Stichting Openbaar 
Basisonderwijs (ISOB). Directeur-bestuurder is dhr. Robert Smid.  
Adres: Sokkerwei 2, 1901 KZ te Castricum, tel. 0251-319888. 
Meer informatie: www.isob.net 
 
 

SCHOOLGIDS 
De schoolgids bevat algemene informatie over de school. De 
informatie is uitgebreider dan in deze Geheugensteun. Bij 
inschrijving van uw kind ontvangt u een schoolgids. Deze wordt 
jaarlijks aan het begin van het nieuwe schooljaar aangepast. De 
meest recente versie vindt u op onze website 
www.dewisseluitgeest.nl . De papieren versie is bij de directie 
verkrijgbaar. 
 
 

mailto:overblijfdewisseluitgeest@gmail.com
http://www.isob.net/
http://www.dewisseluitgeest.nl/
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SCHOOLPLAN 
Het schoolplan geeft als eerste een beeld van de huidige situatie van de 
school. Daarnaast zijn de ontwikkelingen voor de komende vier jaar 
beschreven. Actueel op dit moment is het schoolplan 2015–2019. De 
directie schrijft het plan, in samenwerking met het team. De MR heeft met 
het plan ingestemd.  
Vanuit het schoolplan wordt jaarlijks een schoolontwikkelplan geschreven. 
Hierin worden de ontwikkelingen van het huidige schooljaar uitgebreid 
beschreven. 
Beide beleidsstukken zijn in het bezit van het bevoegd gezag (ISOB bestuur 
en Inspectie van het Onderwijs) en zijn ter inzage bij de directie.  
 
 

SCHOOLREIS 

Aan het einde van het schooljaar gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Dit 
wordt bekostigd uit de ouderbijdrage. We kiezen 
hiervoor altijd een locatie waar de kinderen fijn 
kunnen spelen. 
Groep 8 gaat rond deze dag met de trein op excursie 
naar Amsterdam. 
 

 

SCHOOLTIJDEN 
Maandag 8.30 tot 12.00 uur en 13.15 tot 15.15 uur 
Dinsdag 8.30 tot 12.00 uur en 13.15 tot 15.15 uur 
Woensdag 8.30 tot 12.30 uur 
Donderdag 8.30 tot 12.00 uur en 13.15 tot 15.15 uur 
Vrijdag 8.30 tot 12.30 uur 
 
Om 8.20 uur en om 13.05 uur gaan de deuren open en mogen de leerlingen 
naar hun groep. ‘s Middags mogen de kinderen pas vanaf 13.00 uur het 
schoolplein op. Vóór die tijd wordt het plein gebruikt door de overblijf. 
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VAKANTIEROOSTER 
Het vakantierooster is vastgesteld door een bovenschoolse 
commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van alle scholen 
voor primair en voortgezet onderwijs in Uitgeest en Castricum. 
Daarnaast kunnen de scholen enkele roostervrije dagen zelf 
indelen.  
 
Wij verzoeken u bij het inplannen van vakanties en vrije dagen uit te gaan 
van dit rooster. Het zogenaamde “luxeverzuim” om op die manier te 
profiteren van goedkopere periodes of rustigere rijdagen kunnen wij niet 
toestaan. Ook de school wordt hierop gecontroleerd. Zie hierover: verlof 
buiten schoolvakanties.  
 
Komend schooljaar zijn er drie studiedagen. De kinderen hebben deze 
dagen vrij. 
 

Eerste schooldag 29-08-2016 

Herfstvakantie 17-10-2016 t/m 21-10-2016 

Studiedag  04-11-2016 

Kerstvakantie 26-12-2016 t/m 06-01-2017 

Studiedag 08-02-2016 

Voorjaarsvakantie 20-02-2017 t/m 24-02-2017 

Pasen 14-04-2017 t/m 17-04-2017 

Koningsdag In meivakantie 

Meivakantie 24-04-2017 t/m 05-05-2017 

Bevrijdingsdag In meivakantie 

Hemelvaart 25-05-2017 t/m 26-05-2017 

Pinksteren 05-06-2017 

Studiedag  30-06-2017 

Zomervakantie  24-07-2017 t/m 01-09-2017  

Eerste schooldag 04-09-2017 
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VERJAARDAGEN 
Jarig zijn is een feest. De kinderen mogen in de klas 
trakteren en ze mogen bij drie andere klassen langs. Wij 
geven de voorkeur aan een gezonde traktatie. De 
leerkrachten hoeven geen bijzondere traktatie.  
Kleuters mogen voor hun jarige ouders en grootouders iets op school 
maken. Wilt u dit een week van tevoren aan de leerkracht doorgeven, dan 
is er voldoende tijd om dit te regelen. 
 
 

VERLOF BUITEN SCHOOLVAKANTIES 
Extra vakantie (op grond van art. 13a van de leerplichtwet 1969) 
Een verzoek om extra vakantieverlof dient mimimaal 6 weken tevoren 
schriftelijk bij de directeur van de school te worden ingediend. Een 
aanvraagformulier hiervoor is bij de directie verkrijgbaar. Zonder ingediend 
verzoek wordt geen verlof verleend. 
Vakantieverlof wordt alleen verleend, indien het slechts mogelijk is, wegens 
de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, buiten de 
schoolvakanties op vakantie te gaan; en indien een werkgeversverklaring 
wordt overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde 
schoolvakantie mogelijk is; 
Dit verlof: 

 mag één keer per schooljaar worden verleend; 

 mag niet langer duren dan tien schooldagen; 

 mag niet plaatsvinden tijdens de eerste en de laatste twee lesweken 
van het schooljaar. 

 
Andere gewichtige omstandigheden 10 schooldagen of minder (art. 14 lid 
1). 
Een verzoek om extra verlof wegens andere gewichtige omstandigheden 
voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee 
dagen na het ontstaan van de verhindering bij de directeur van de school te 
worden ingediend. 
Onder andere gewichtige omstandigheden wordt verstaan: 
omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouders gelegen zijn. 
Het verlof kan worden verleend: 
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 voor het voldoen van een wettelijke verplichting, voor zover dit niet 
buiten de lesuren kan geschieden; 

 voor verhuizing (ten hoogste 1 dag); 

 voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en 
met de 3de graad (1 of ten hoogste 2 dagen); 

 bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de 
3de graad (duur in overleg met de directeur); 

 bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1ste graad (ten hoogste 4 
dagen); van bloed- en aanverwanten in 2de graad (ten hoogste 2 dagen); 
van bloed- en aanverwanten in de 3de en 4de graad (1 dag); 

 bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40- en 60-jarig 
huwelijksjubileum van ouders en grootouders (1 dag); 

 voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, niet 
zijnde vakantieverlof. 

 
 
 
Andere gewichtige omstandigheden meer dan 10 dagen per schooljaar (art. 
14 lid 3). 
Een verzoek om extra verlof moet in geval van andere gewichtige 
omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar moet 
minimaal 4 weken van tevoren via de directeur van de school bij de 
leerplichtambtenaar van de woongemeente worden ingediend.  
Het verlof kan worden verleend indien de ouders een verklaring van een 
arts of maatschappelijk werker kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof 
noodzakelijk is op grond van medische en/of sociale omstandigheden van 
(één van) de gezinsleden. 
 

 

VRAGEN 
Mocht u tussentijds contact met de leerkracht(en) willen 
opnemen, dan is daar altijd de gelegenheid voor na 
schooltijd. Maakt u van tevoren wel even een afspraak. 
De leerkracht heeft dan alle tijd voor u. Als u iets aan de 

orde wilt stellen, raden we u aan daar niet te lang mee te wachten. Als 
leerkrachten op de hoogte zijn van uw vragen, kunnen ze er iets mee doen.  
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VULPEN 

Een handschrift gaat bijna je hele leven mee en daarom besteden we hier 
veel aandacht aan. Op De Wissel hebben we gekozen voor het schrijven 
met Stabilo. Dit werkt kwaliteitsverhogend en geeft veel kans een goede 
pengreep en een net handschrift.  
In de loop van het schooljaar start groep 4 met het schrijven met een 
Stabilo.  
 
 

WEBSITE 
Op onze nieuwe website kunt u allerlei informatie vinden over de 
school. De schoolgids en de geheugensteun staan er op, maar ook 
foto’s en werkjes van de kinderen. U kunt hier ook altijd de laatste 
nieuwsbrieven vinden. Wij vragen alle ouders om zich aan te 
melden op onze site omdat we steeds meer post digitaal gaan versturen. 
Kijk voor meer informatie op www.dewisseluitgeest.nl . 
 
 

WENDAGEN 
Kleuters mogen een paar keer “wennen” voordat ze vier jaar worden. 
Ongeveer vier weken voor de datum dat de kinderen op school komen, 
nemen we contact met de ouders op. De kinderen mogen drie keer 
wennen, behalve in de drukke laatste maand voor de zomervakantie. Als ze 
eenmaal ‘echt’ naar school gaan, vinden ze het fijn als één van de ouders 
hen naar school brengt. Uw kind begint met halve dagen en in overleg met 
de ouders wordt bepaald wanneer er met hele dagen wordt gestart. Het is 
het beste om het afscheid zo kort mogelijk te houden en na een knuffel het 
klaslokaal te verlaten. De leerkrachten weten hoe ze met de ‘nieuwkomers’ 
om moeten gaan en de praktijk wijst uit, dat kinderen zich snel thuis voelen 
in hun nieuwe omgeving. 
Het kan ook voorkomen dat kinderen in andere groepen instromen. In 
overleg met de leerkracht kan dan ook een wendag worden afgesproken. 
 
 

WISSELTJE (zie nieuwsbrief) 

http://www.dewisseluitgeest.nl/
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ZIEKMELDINGEN 
Wilt u bij ziekte van uw kind dit voor schooltijd telefonisch 
aan ons doorgeven? U kunt dit bij iedere collega doen. Er 
wordt voor gezorgd dat het bericht op de goede plaats 
terecht komt. 
Als uw kind langdurig ziek is, komt de groepsleerkracht 
natuurlijk een keer op bezoek. Buiten zo’n bezoek zouden 

wij het prettig vinden als u van uw kant ook het contact met de leerkracht 
onderhoudt. Hij of zij kan dan ook de groep op de hoogte houden. 


