
 

 
 

 
 
 

Jaargids 2022-2023 
 
 
 

Contactgegevens 
 
obs 't Pierement 
Beethovenstraat 62-64 
1447 RS Purmerend 
0299-460207 
 
Directeur 
Sander Korver 

directie.obs-pierement@opspoor.nl   



 

2 

 

Wij zijn klaar voor het nieuwe schooljaar! 
 
Voor u ligt de Jaargids 2022-2023 van obs ‘t Pierement 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 hoe wij het onderwijs 
organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt.  
 
Met de Jaargids willen we u goed op de hoogte stellen 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 ‘t Pierement kunt u de 
Jaargids ook gebruiken als naslagwerk.  
 
Hebt 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. En u weet, u kunt met uw 
vragen 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 ’t Pierement 
 

Onze speerpunten voor 2022-2023 
 
Anders organiseren. 
Ook wij hebben als school te maken met een tekort aan leerkrachten. Dat geeft ons de opdracht dat 

wij onderwijs op een manier organiseren waarbij zo we goed mogelijk onderwijs bieden. In de 

afgelopen jaren hebben wij in een aantal groepen ons onderwijs op een andere manier georganiseerd. 

Wij volgen kritisch of de gemaakte keuzes, het gewenste effect hebben. Waar nodig, sturen we bij.  

 
Onderwijs steeds meer afgestemd op individueel leerbehoeften 
Wij streven er naar dat iedere leerling het leerstofaanbod krijgt waar jij/zij behoefte aan heeft. Dit 

aanbod wordt gegeven in de eigen groep of in kleine subgroepjes. Dat betekent dat wij een duidelijk 

beeld moeten hebben welke leerlingen extra ondersteuningsbehoeften hebben in verband met 

leerachterstanden. De leerkracht maakt vervolgens samen met de intern begeleider een plan met een 

directe koppeling naar het dagelijks handelen. Voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben 

geldt hetzelfde. In schooljaar 2022-2023 gaan we deze nieuwe structuur van leerlingenzorg verder 

borgen. 

Verder ontwikkelen als Vreedzame School 
De Vreedzame school is een programma dat streeft naar een klimaat in de klas en de school waarin 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen centraal staat. De school wordt zo een 
democratische gemeenschap, waarin iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt en op 
een positieve manier met elkaar omgaat. Kinderen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt 
gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn. Leerlingen krijgen 
allerlei taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school. Kinderen leren zo allerlei 
vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving.  

In schooljaar 2022-2023 zullen we opnieuw starten met een leerlingenraad. Door Corona is deze 
ontwikkeling stil komen te staan. 

Doorontwikkelen als Integraal Kindcentrum (IKC) 
Naast peuteropvang Eigenwijs bieden wij in samenwerking met Kinderopvang Purmerend in onze 
school voor-, en naschoolse opvang (bso) aan. Zo wordt 't Pierement een IKC, een plek waar kinderen 
in de leeftijdsgroep van 2,5 tot 12 jaar gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te 
ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. Door de intensieve samenwerking vanuit 
dezelfde visie, ontstaat een breed beeld van hoe het kind functioneert en kunnen we 
beter inspelen op zijn of haar behoeften. De komende tijd richten wij ons op het 
ontwikkelen van een doorgaande leerlijn van 2-12 jaar. Dit doen we door structureel 
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overleg te voeren met tussen peuteropvang en kleuterbouw en samen activiteiten uitvoeren waar het 
kan, gescheiden waar het moet. 

 

Overige speerpunten 

• De betrokkenheid en concentratie van de kinderen verbeteren door bewegend leren te integreren 
in het onderwijsprogramma (naast de reguliere gymles hebben de leerlingen minimaal 2 x per 
week een les waarin zij bewegen) en het dagelijks drinken van water in de klas met je eigen 
dopper. Kinderen worden daardoor fitter en energieker en kunnen zich daardoor beter 
concentreren in de klas. 

• Implementeren van de digitale versie van Pluspunt 4 in groep 8. Het computerprogramma past de 
oefenstof automatisch aan op basis van de gegeven antwoorden en de tijd die aan een opgave 
besteed wordt. Het systeem schakelt naar een onderliggend leerdoel als dat nodig is. Leren wordt 
mede hierdoor effectiever. Maar digitaal werken is geen doel op zich. Als doelen zich beter lenen 
voor papier bieden we een werkboekje aan. Bijvoorbeeld als leerlingen zelf een som moeten 
bedenken of moeten meten met een liniaal. 

• Kinderen die meer aankunnen willen we structureel door middel van een beredeneerd aanbod 
meer bieden dan dat we op dit moment doen. Komend schooljaar willen we hier een start mee 
maken door onder andere materiaal aan te schaffen. Doordat we dit jaar ook meer ondersteuning 
in de klassen kunnen bieden, is er ook tijd om deze kinderen goed te begeleiden. 
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Onze visie 
 
Op obs 't Pierement zorgen we voor boeiend onderwijs waar kinderen onbezorgd kunnen leren en 
waar het maximale uit elk kind wordt gehaald. Door ons thematisch aanbod raken kinderen 
nieuwsgierig, gaan op onderzoek uit en halen zo meer uit het onderwijs. Ze ontwikkelen (basis)kennis 
en vaardigheden die hun van pas komen nu en in hun hele verdere leven. Zo zijn ze goed voorbereid 
op hun toekomst. 
 
Op onze Vreedzame School hebben kinderen een stem, voelen zich verantwoordelijk en gaan positief 
met elkaar om. Ze gaan met plezier naar school, voelen zich veilig en hebben het naar hun zin. 
In het schoolteam van vakbekwame leerkrachten hebben we een professionele cultuur en staan we 
open voor veranderingen. We hebben luisterend oor, kunnen feedback geven en ontvangen -van 
ouders, leerlingen en collega's- en gaan we op zoek naar oplossingen. Samen zijn we continu in 
ontwikkeling. 
 
Samen met onze partner peuterspeelzaal Eigenwijs bieden wij een doorgaande leerlijn van 2-12 jaar. 
Samen met onze partner Kinderopvang Purmerend  organiseren we buitenschoolse activiteiten in ons 
schoolgebouw en ondersteunen we samen de kinderen in hun brede ontwikkeling. 
 
 

Onze kernwaarden 
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Hoe wij op school werken 
 
Er wordt bij ons op school overeenkomstig de wet op het basisonderwijs les gegeven. Het onderwijs 
wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen. Er wordt 
vanuit gegaan dat de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de 
school kunnen doorlopen.  
Bij de kleuters staat het spelend leren voorop. Zoveel mogelijk sluiten we aan bij de leef – en 
ervaringswereld van het jonge kind. Wij zorgen voor een stimulerende omgeving en bieden een 
beredeneerd onderwijsaanbod met hulp van het observatiesysteem KIJK. In de groepen 3 t/m 8 wordt 
het begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen en spelling vanuit de groepsplannen aangeboden. De 
verwerking van de stof vindt individueel, op groepsniveau of klassikaal plaats, afhankelijk van de 
leerlingen en de les. Tweemaal per jaar worden monitoren wij de ontwikkelingen met behulp van ons 
leerlingvolgsysteem van CITO. 
 

Groepen en leerkrachten 
 
Wij werken met stamgroepen en homogene groepen 
In de groepen 1-2 zitten 4- en 5-jarigen bij elkaar in een stamgroep.  

Groepen 3, tm 8 zijn homogene groepen waarin kinderen zitten van dezelfde leeftijd. Wij werken met 
het zogenaamde Effectieve Directe Instructie model. Dat is een model waarbij de zelfstandigheid van 
de leerlingen wordt aangesproken en waarbij de instructie wordt aangeboden op drie niveaus. 
Leerlingen die de leerkracht maar kort nodig hebben omdat zij de leerstof al begrijpen, mogen snel 
aan het werk. Leerlingen die meer instructie en begeleiding nodig hebben, krijgen dat. 
 

Groepsindeling 
 

Groep Lokaal Leerkrachten Ondersteuning 

1/2a  Trompet Elke Louwen 

Nadia Oosterbaan 

Emma Dol 
Elsah Slotboom 
Puck Kamphuis 
Noa Prins 

 

1/2b Tamboerijn Ineke Rozemeier 
Elke Louwen 

3 Blokfluit Nikki Muller 

Jolanda van Houten 

4/5 Panfluit Rina Boon 
Jolanda van Houten 

5/6 Harp Sander Korver 

Cora van Leeuwe 

7 Accordeon Claire Schipper 

8 Drumstel Yvon van Veelen 

   

 
 

Specialisten en vakleerkrachten 
 

Directeur Sander Korver, 

Intern begeleider Laura van Deventer (tot  1-11) Daniёlla de Wilde 

Rekenspecialist Cora van Leeuwe 

Cultuurcoördinator Vacature 
Vakleerkracht gym Vacature 

Contactpersoon klachten Cora van Leeuwe en Jolanda van Houten 

Anti-pestcoördinator Laura van Deventer 
Administratief medewerker Hetty Hoftijzer 

BHV-ers Elke Louwen, Cora van Leeuwe en Laura van Deventer 

 

Schooltijden  
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maandag 08.30 - 14.00 uur 

dinsdag 08.30 - 14.00 uur 

woensdag 08.30 - 14.00 uur 

donderdag 08.30 - 14.00 uur 

vrijdag 08.30 - 14.00 uur 

 
De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op alle dagen naar school gaan 
van 8.30 uur tot 14.00 uur en op school onder toezicht van de leerkracht leren, spelen en eten. Dit 
bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd. 
De deur van de school gaat tien minuten voor schooltijd open. Leerkrachten staan bij de deur van hun 
lokaal om de kinderen en ouders te verwelkomen. 
De leerlingen lunchen onder toezicht van hun leerkracht en spelen daarna nog een kwartier buiten. 
Ook spelen zij als de weersomstandigheden het toelaten elke ochtend een kwartier buiten. Zo is in- en 
ontspanning goed in balans. 

 
Vakanties en studiedagen  
Vakanties 
 

Herfstvakantie 15 oktober     2022 t/m 23 oktober  2022 
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari     2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari     2023 t/m 5 maart       2023 

Goede Vrijdag en Pasen 7   april          2023 t/m 10  april      2023 
Meivakantie 24 april           2023 t/m 7 mei          2023 

Hemelvaart 18 mei            2023 t/m 19 mei        2023 

Pinkstervakantie 29 mei            2023 
Zomervakantie 22 juli              2023 t/m 3 september 2023 

 
Studiedagen 
 

Vrijdag                           07-10        

Dinsdag   22-11 
Maandag   20-02  
Vrijdag                 23-06  

 
Studiemiddagen, les tot 12:00 uur 
 

Donderdag                    06-10        
Vrijdag               23-02 

Donderdag   06-04  
Woensdag                28-06  

 

 
 
 
 
 
Marge uren 
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Maandag 5 december 2022 School sluit om 12.00 uur i.v.m. sinterklaasfeest 

Vrijdag 23 december 2022 School sluit om 12.00 uur i.v.m. start kerstvakantie 
Vrijdag 21 juli 2023 Margedag, mogelijk alle kinderen vrij. 

 
Gymnastiek 
 
Op maandag geeft de vakleerkracht gymnastiekles aan groep 3 tot en met 8 in sporthal De Vaart. In 
het rooster is rekening gehouden met het omkleden en opruimen na de gymles van de groepen. 
 

Spelregels 
➢ De kinderen dragen een sportsetje zoals een gympakje, sportbroekje met t-shirt en gymschoenen. 

Gymschoenen mogen ter bescherming van de vloer in de sporthal geen zwarte zolen hebben. In 
verband met de veiligheid mogen de kinderen niet op sokken gymmen. 

➢ Na het gymmen is er de mogelijkheid om te douchen. Wij raden aan om voor het douchen 
badslippers mee te nemen en een handdoek. Laat uw kind in verband met de veiligheid een 
deodorant- stick meenemen en geen spuitbus. 

➢ Het dragen van sieraden is tijdens de gymlessen niet toegestaan en we raden het af om 
waardevolle spullen mee te nemen. 

 

Kleutergym 
In de kleuterbouw wordt iedere dag aan bewegingsonderwijs gedaan, zowel buiten als binnen. Zij 
gymmen met hun eigen juf in de speelzaal en hebben alleen gymschoenen nodig. 
 

Extra Verlof 
 
Er kunnen redenen zijn om verlof aan te vragen voor uw kind. Bij een aanvraag van meer dan tien 
werkdagen wordt de verlofaanvraag voorgelegd aan de leerplichtambtenaar. Deze verleent al dan niet 
toestemming. Bij een verlofaanvraag tot maximaal 10 dagen verleent de directeur van de school al 
dan niet toestemming. U mag nooit zonder bericht aan de school uw kind thuishouden, met andere 
woorden verzuim moet altijd vooraf gemeld worden, ook verzuim van kinderen die nog niet leerplichtig 
zijn. Afwezigheid moet altijd verantwoord kunnen worden bij de leerplichtambtenaar en/of de Inspectie 
voor het Onderwijs: 
➢ Bij bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist, ziekenhuis of therapie moet u dat altijd afspreken 

met de leraar van uw kind. In alle gevallen geldt: altijd uw kind ophalen van school, tenzij u de 
leraar van uw kind schriftelijk op de hoogte stelt dat het op eigen gelegenheid gaat. 

➢ Verlof voor het bijwonen van huwelijken, jubilea en begrafenissen moet altijd mondeling of 
schriftelijk aangevraagd worden bij de directeur. In deze gevallen wordt gewoonlijk toestemming 
verleend. 

➢ Voor een verlofaanvraag voor vakantie kan in uitzonderingsgevallen toestemming worden 
gegeven. Meerdere malen een verzoek indienen is niet toegestaan. Het verzoek wordt zes weken 
vooraf ingediend, met vermelding van omstandigheden. Bij een aanvraag op basis van aard en 
beroep van één of beide ouders dient een verklaring van de werkgever toegevoegd te worden 
waaruit blijkt dat er noodzaak is buiten de reguliere schoolvakantie verlof te nemen. 

 
Het is wettelijk niet toegestaan de eerste twee weken van een nieuw schooljaar verlof te nemen. 
Op school moeten alle verzuimen, al dan niet geoorloofd, worden genoteerd. Ouders dragen als 
eersten de verantwoordelijkheid. De school is wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Purmerend. Bij het niet opvolgen van aanwijzing volgt terstond 
verbalisering. 
 
Ontheffing van de algemene verlofregeling In het schoolplan staat ons onderwijsaanbod. Dat 
programma, met inbegrip van alle onderwijs (begeleidings) uren, geldt voor al onze leerlingen. Er 
kunnen bijzondere, zwaarwegende omstandigheden zijn waarom u ontheffing wilt van (een deel van) 
het aanbod. Uw kind: 
➢ doet aan topsport; 

➢ krijgt op regelmatige tijden externe hulp vanwege (ernstige) 
ontwikkelingsproblemen, kampt met medische problemen; 

➢ kan vanwege religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen niet aan 

bepaalde schoolactiviteiten meedoen. 
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Ontheffing vraagt u schriftelijk aan bij de directeur. In deze brief meldt u de reden van uw verzoek, 
geeft u aan om welke lessen het gaat, wat uw kind gedurende die tijd doet en welke personen (naam 
en bevoegdheid) daarbij betrokken zijn. Het is verplicht de uitgevallen lessen te compenseren. De 
school wil u hierbij graag helpen. De afspraken die u als ouder en wij als school maken, worden 
gemeld bij het bevoegd gezag en bij de onderwijsinspectie. 
 

Externe hulpverlening onder schooltijd 
De school mag voor externe hulpverlening onder schooltijd geen speciaal verlof verlenen. Echter 
indien er sprake is van een medische indicatie of indien er kan worden aangetoond dat de te verlenen 
hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, kan hierop een uitzondering worden 
gemaakt. Als dit is aangetoond, dient er door de ouders/verzorgers en de uitvoerder van de 
hulpverlening een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan de school te worden 
afgegeven. Op deze manier kunnen de school en het bevoegd gezag niet aansprakelijk worden 
gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en 
producten. In overleg worden er goede afspraken gemaakt over de frequentie, tijdsduur en wijze 
waarop terugkoppeling plaatsvindt. Is dit allemaal goed geregeld dan kan school alsnog toestemming 
verlenen. 

 

Ouderbetrokkenheid 
 
Wij hechten 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. Waarvoor een ouder kiest is niet van belang. Het is wel essentieel 
dat ouders en school elkaar leren kennen en zich samen inzetten voor de kinderen. 
 

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. 
De MR komt gemiddeld acht keer per jaar bij elkaar. 
 
Leden Oudergeleding: Patricia Peppels, Karin Poort, Laura Parisi. 
Leden Teamgeleding: Yvon van Veelen, vacature 
De MR is bereikbaar via het e-mailadres: mr.obs-pierement@opspoor.nl 
 

 Ouderraad (OR) & commissies 
De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders. Er is een dagelijks bestuur van drie ouders 
(voorzitter, secretaris en een penningmeester).  
Het doel van de ouderraad is het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de 
school door de ouders. Met de activiteiten van de ouderraad wordt de school nog leuker. Dit betekent 
dat de ouderraad o.a. actief betrokken is bij het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor 
en door de leerlingen en hun ouders. Aan het begin van het schooljaar vormt de raad voor elk 
evenement een commissie met leden uit de ouderraad. Deze commissie bereidt het evenement voor. 
Tijdens de vergaderingen doen de verschillende commissies verslag van hun activiteiten. Contacten 
met de overige geledingen binnen de school zijn ook belangrijk.  
Daarnaast stelt de ouderraad het bedrag vast van de vrijwillige ouderbijdrage in samenspraak met de 
directie en de MR. De ouderraad zorgt voor het innen en het beheer van de bijdrage. De ouderraad 
vraagt van kandidaten een positieve houding ten opzichte van de school en de activiteiten. Bijzondere 
vaardigheden zijn niet nodig. Als u meer wilt weten over de ouderraad kunt u contact opnemen met de 
leden van de ouderraad. Die kunnen u precies vertellen hoe de ouderraad functioneert. Ook het 
dagelijks bestuur is altijd bereid uw vragen te beantwoorden. De ouderraad is te bereiken via e-
mailadres: or.obs-pierement@opospoor.nl. 
 
Vrijwillige financiële ouderbijdrage(n) 
De ouderraad vraagt u elk jaar om een vrijwillige financiële ouderbijdrage. Het gaat dit schooljaar om 
een bedrag van 30 euro per kind. Leerlingen die na 1 januari op school ingeschreven worden, betalen 
15 euro. U kunt de bijdrage in termijnen betalen. Wanneer ouders niet betalen, betekent dit dat wij van 
die gezellige, typisch Pierement–activiteiten voor de kinderen moeten schrappen. 
Dat zou toch jammer zijn! Voor ouders die deze bijdrage niet kunnen betalen zijn er 
gemeentelijke regelingen beschikbaar. 
 
Schoolreisgelden 

 22  
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Daarnaast vragen wij u de kosten voor schoolreisjes van uw kind(eren) te betalen. U kunt het bedrag 
in termijnen betalen. Het rekeningnummer is NL 47 INGB 0000 0308 93 t.n.v. Ouderfonds inzake 
werkweken te Purmerend.  
 

Ouderhulp 

Op allerlei manieren kunnen ouders assisteren bij diverse activiteiten op school die anders niet of 
nauwelijks georganiseerd zouden kunnen worden. U moet daarbij denken aan hulp bij: 
➢ de bibliotheek en lezen 
➢ creatieve lessen 
➢ de begeleiding tijdens excursies, schoolreisjes en feesten 
➢ bij buitenschoolse sportactiviteiten 
➢ bij de controle op hoofdluis 
 

Het ABC van ’t Pierement 
 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
Op ‘t Pierement wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. We hebben op 
bestuursniveau afspraken gemaakt op welke wijze wij met de persoonsgegevens van de leerlingen 
omgaan, met digitaal leermateriaal, internet en sociaal media en andere relevante zaken. U kunt 
deze afspraken terugvinden in het Ouderportaal. 
 
Auto’s en parkeren 
In verband met de veiligheid van de kinderen vragen wij u dringend om uw kind(eren) zo min mogelijk 
met de auto te brengen of te halen. Parkeer in de daarvoor bestemde parkeervakken en plaats uw 
auto niet op de stoep of voor geparkeerde auto’s. 
 
Buitenschoolse opvang 
In samenwerking met Kinderopvang Purmerend bieden wij buitenschoolse opvang (bso) aan in ons 
schoolgebouw. Ook daar  werken wij met thema’s en organiseren verschillende activiteiten en 
spelletjes rondom het thema dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Zo leren kinderen leren 
nieuwe dingen én ze mogen ook eigen ideeën inbrengen. Na school gaan de kinderen eerst rustig iets 
eten en drinken. Daarna zijn de kinderen vrij om in één van de ruimtes mee te doen met een activiteit. 
Ze kunnen zelf kiezen waar ze heen gaan, onder toezicht van de pedagogisch medewerkers. Zo 
werken we samen aan de brede ontwikkeling van kinderen. 
 
Excursies en uitstapjes 
Elke groep maakt een aantal malen per jaar een excursie of uitstapje. De kosten hiervoor worden 
betaald uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De excursies hebben een educatief karakter. 
 
Fietsen stallen 
De fietsen moeten in de fietsenrekken geplaatst worden. Er is een beperkte ruimte voor fietsen 
beschikbaar. Er mag niet gefietst worden op het schoolplein. Stuur uw kind als het enigszins kan, 
lopend naar school. 
 
Jeugd- en gezondheidszorg 
De jeugdverpleegkundige kan op uitnodiging van de ouders of van de school voorlichting geven. Op 
gezette tijden zijn er controles op ogen, oren, lengte, gewicht e.d. In de map ‘jeugd en 
gezondheidszorg’ staat uitgebreide informatie voor ouders en leraren. De map is ter inzage in de 
school. De Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar onder nummer 0299-880288. U kunt zo in contact 
treden met de schoolarts. Algemene info is beschikbaar via: administratieJGZ@ggdzw.nl 
 
Hoofdluiscontrole 
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Na iedere vakantie worden alle kinderen 
gecontroleerd op hoofdluis. Mocht uw kind hoofdluis hebben, dan is de procedure dat ouders gebeld 
worden om hun kind thuis te behandelen met speciale shampoo. Zodra dit gebeurd is mag uw kind 
weer naar school. 
 
Klachtenregeling 
Overal gaan weleens dingen verkeerd of ontstaan misverstanden. Mocht u het op 
bepaalde punten niet eens zijn, of klachten hebben over de gang van zaken op 
school, maak dan een afspraak met de groep-leerkracht. Wanneer u er met de 
groepsleerkracht niet uit komt of het onderwerp van dien aard is dat dit niet met de 

https://kinderopvangpurmerend.nl/locatie/t-pierement/
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groepsleerkracht besproken kan worden kunt u contact opnemen met de schoolcontactpersoon of de 
directeur. 
De schoolcontactpersonen horen uw klacht aan en zullen in overleg met u bepalen op welke wijze de 
klacht het beste behandeld kan worden. Zij nemen de klacht zelf niet in behandeling, maar verwijzen u 
waarschijnlijk door naar de externe vertrouwenspersoon van ons schoolbestuur of de landelijke 
klachtencommissie. Ook kan zij u vertellen hoe u een klacht kan indienen bij ons schoolbestuur 
OPSPOOR die een eigen klachtenregeling heeft. De pestcoördinator op onze school coördineert 
klachten met betrekking tot het pesten.  
Interne schoolcontactpersoon: Cora van Leeuwe en Jolanda van Houten 
Pestcoördinator: Laura van Deventer 
 
Lesuitval 
Om lesuitval te vermijden bij afwezigheid van de leerkracht hanteren wij de volgende maatregelen: 
Leerkrachten die parttime werken vervangen indien mogelijk elkaar. 
Ziekteverzuim en kortstondige afwezigheid van leerkrachten wordt voornamelijk vervangen door 
invallers, indien deze beschikbaar zijn. De ervaring is dat door het tekort aan onderwijzend personeel 
er nauwelijks nog vervangers beschikbaar zijn. De school zal daarom steeds vaker naar creatieve 
oplossingen moeten zoeken bij uitval van leerkrachten.  
In uiterste nood wordt de groep verdeeld over andere klassen óf naar huis gestuurd. Altijd wordt dan 
nagegaan of er thuis opvang is. Zo niet, dan verzorgt de school de opvang. 
 
Maandsluitingen 
Iedere groep verzorgt één keer per jaar de maandsluiting. De maandsluitingen zijn 
toneelvoorstellingen die met en door de kinderen worden bedacht en uitgevoerd. In deze 
maandsluitingen kunnen de leerlingen hun talenten op het gebied van dans, muziek en toneel aan de 
andere kinderen én de ouders van de betreffende groep laten zien. 
  
Mobiele telefoons 
Steeds vaker nemen leerlingen hun mobiele telefoon mee naar school. Niet noodzakelijk, maar als u 
uw kind toch een mobiele telefoon meegeeft, gelden de volgende afspraken: 
➢ Onder schooltijd (tussen 8.30 uur en 14.00 uur) moet de telefoon uit staan. 
➢ De leerkracht is niet verantwoordelijk voor evt. verlies of beschadiging van het mobieltje. 
➢ Indien er geconstateerd wordt dat de mobiele telefoon onder schooltijd wel is ingeschakeld, wordt 

deze door de leerkracht voorlopig ingenomen. De telefoon wordt aan de ouder(s) teruggegeven. 
➢ Voor de leerlingen van groep 5 tot en met 8 hangt er een opbergsysteem in het lokaal waar de 

telefoons in moeten worden opgeruimd. 
 
 
 
Muzieklessen 
Leerlingen uit groep 5 leren een instrument bespelen onder leiding van docenten van Muziekschool 
Waterland.  
 
Peuteropvang Eigenwijs 
Peuteropvang Eigenwijs is gevestigd in het schoolgebouw van de school, tegenover de 
kleutergroepen en naast groep 3. De peuteropvang is open op alle dagen van de week in de ochtend 
en middag, behalve op woensdag wanneer zij alleen op de ochtend open is. Elke ochtend en middag 
is er plaats voor 15 peuters in de leeftijd van twee tot vier jaar. Bij Eigenwijs mogen de kinderen veel 
spelen, ontdekken en 'kind' zijn. Naast de activiteiten in de peuterspeelzaalgroep is er veel contact 
met de kinderen en leerkrachten van de school. Als een kind doorstroomt van Eigenwijs naar 't 
Pierement vindt er met toestemming van de ouders een warme overdracht plaats. De ontwikkeling van 
het kind wordt besproken en eventueel gesignaleerde leer- en ontwikkelingsproblemen worden 
overgedragen. Door deze vroegtijdige onderkenning van eventuele problematiek, kan de juiste 
onderwijsbehoefte sneller tot stand komen. Door onze goede samenwerking verloopt de overstap naar 
de basisschool voor het kind vanzelfsprekend. 
 
Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) 5-jarigen 
Alle 5-jarige leerlingen worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO. 
Het PGO wordt uitgevoerd door de doktersassistente en de jeugdarts. 
De doktersassistente onderzoekt de zintuigen. Dit onderzoek vindt plaats op school. 
De doktersassistente neemt contact met u op voor het plannen van het onderzoek. 
Daarna volgt het medische onderzoek door de jeugdarts. Dit onderzoek vindt plaats 
op een GGD locatie. Hiervoor neemt de administratie medewerker contact met u op. 

https://opspoor.nl/bestanden/1265/Klachtenregeling-OPSPOOR.pdf
https://opspoor.nl/bestanden/1265/Klachtenregeling-OPSPOOR.pdf
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De spraaktaal screening 5-jarigen 
Bij alle leerlingen van 5 jaar wordt een spraaktaal screening afgenomen. 
De screening wordt uitgevoerd door een logopedist en vindt plaats op school. De administratief 
medewerker neemt contact met u op voor het plannen van de screening. 
 
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 GGD locatie. 
Hiervoor neemt de administratie medewerker contact met u op. 
 
Schoolfotograaf 
Jaarlijks komt een schoolfotograaf op school. Hij maakt foto’s van alle kinderen die op school zitten. U 
bent niet verplicht de foto’s te kopen! 
 
Schooltuinen 
Bij ons op school doen de kinderen van groep 7 mee aan het schooltuinproject. De kinderen krijgen 
ieder een eigen moestuin en gaan daar allerlei verschillend soorten groenten planten, verzorgen en 
oogsten. Deze lessen vinden plaats op het schooltuincomplex De Vurige Staart. De lessen beginnen 
in maart en duren tot begin oktober. Elke week 1 uur buiten in je eigen tuin bezig zijn in de natuur. 
 
Verjaardagen 
Als uw kind jarig is vieren we dat natuurlijk in de klas. Overleg vooraf even met de groepsleerkracht 
over het moment van trakteren en de traktatie zelf, dit in verband met eventuele allergieën. In de 
kleutergroepen mogen ouders aanwezig zijn bij de viering in de klas. Vaak gebeurt dit in de ochtend, 
mocht u aanwezig willen zijn dan kunt u dit bij de groepsleerkracht aangeven. In de overige groepen is 
de viering rond de ochtendpauze. Een kleine, gezonde traktatie wordt bijzonder op prijs gesteld.  

 
Verzekering en aansprakelijkheid 
Het bestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle leerlingen, personeelsleden 
en hulpouders gedurende de schooltijd. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor de door de school 
georganiseerde evenementen zoals schoolreisjes en excursies. 
 
Indien zich een situatie voordoet waardoor iemand tijdens schooltijd schade oploopt, kan men met de 
directeur contact opnemen. Deze zal aangeven op welke wijze het aansprakelijk stellen geregeld kan 
worden. Dat zal altijd schriftelijk moeten gebeuren, waarin een beschrijving van het voorval en het 
schadebedrag wordt opgenomen. Afhandeling van de claim vindt plaats door het bestuur. 
 
Ziekmelden 
Ziekmelden kan 24/7 via het beveiligde Ouderportaal of telefonisch voor aanvang van de schooldag 
tussen 08.00 en 08.20 uur, 0299-460207. 
 
 
 

  
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 obs ’t Pierement profiteren van 
waardevolle ervaring, nieuwe inzichten en 
toekomstgericht onderwijs. 
 

 


