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Wij zijn klaar voor het nieuwe schooljaar!
Dit is de Jaargids 2019-2020 van obs De Fuik met informatie over de praktische gang van zaken bij
ons op school. Deze Jaargids is bedoeld voor ouders van de huidige leerlingen. Voor ouders die nog
een schoolkeuze moeten maken, hebben we een algemene schoolgids die te vinden is op onze
website en in het Ouderportaal. Daarin vindt u meer achtergrondinformatie over hoe wij het onderwijs
organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt.
Met de Jaargids willen we u 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 De Fuik 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 De Fuik

Onze speerpunt in schooljaar 2019-2020
Groepsdoorbrekend werken verder ontwikkelen
Vanaf schooljaar 2018-2019 werken in de groepen 3/4/5 en 6/7/8 wat betreft de vakken voor
wereldoriëntatie op een groepsdoorbrekende manier met de methode Da Vinci waarin aandacht wordt
besteed aan burgerschapsvorming: democratie, diversiteit en technologisch burgerschap.
De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, creatieve vorming en 21ste eeuwse vaardigheden
(computational thinking1, opzoeken, onderzoeken) worden thematisch benaderd. De lessen worden
door de leerkrachten samen voorbereid en bij ieder thema gaan we naar een museum of een andere
plek die helpt om het thema te verdiepen. De kinderen sluiten het thema af met een mooi werk. Dit
kan zijn een presentatie, een papieren werkstuk, een tentoonstelling of iets anders wat het kind zelf
bedenkt.

1

Computational thinking is het logisch benaderen van problemen en die oplossen met computertechnologie.
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Onze visie
Obs De Fuik, natuurlijk leren!
Obs De Fuik is een actieve openbare dorpsschool die letterlijk en figuurlijk midden in de gemeenschap
van Den Ilp staat. Door onze kleinschaligheid kent en spreekt iedereen elkaar: leerlingen, leerkrachten
en ouders. Alle leerlingen, van jong tot oud, leren en spelen samen in de vier combinatieklassen en op
het vernieuwde schoolplein. We stimuleren leerlingen, leerkrachten en ouders om actief te zijn in de
school en in de buurt. Zo zorgen we samen voor een veilige en vertrouwde sfeer. Natuurlijk is dit een
goede basis om met plezier te leren.
Door ons onderwijs slim te organiseren, kunnen we goed inspelen op de verschillende leer- en
ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen
leerproces en worden hierbij goed ondersteund door de leerkrachten. Leren en presteren zijn
belangrijk, maar er is volop ruimte voor creativiteit, persoonlijke interesse en spel. Natuurbeleving is
een speerpunt. Omringd door de prachtige natuur van het Ilperveld en Het Twiske gaan we naar
buiten zodra het kan en niet omdat het moet.
We werken actief samen met de inpandige kinderopvangorganisatie Berend Botje, zodat vierjarigen
gemakkelijk doorstromen naar de school en we samen een aantrekkelijk buitenschools
activiteitenaanbod voor kinderen van 3 t/m 12 jaar kunnen aanbieden.
Zo bieden we een rijke leeromgeving waarbinnen onze leerlingen kennis en vaardigheden
ontwikkelen, waarmee ze nu en straks volop kunnen meedoen in de samenleving.

Onze kernwaarden
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Groepen en leerkrachten
Groep 1/2
Groept 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8

Ilse Reuser
Rhea Henger
Jennie Kapitein
Sandra Vermaas
Miranda Hogenbirk
Sanne Wouda

maandag/dinsdag/woensdag
donderdag/vrijdag
maandag t/m vrijdag
maandag/dinsdag/woensdag om de week
woensdag om de week/donderdag/vrijdag
maandag t/m vrijdag

directeur
intern begeleider
onderwijsassistent
administratief medewerkster:

maandag t/m vrijdag
woensdag
maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag
donderdagmiddag

Overige teamleden
Christine Meulenbelt
Judith van Pagee
Ronald Freesen
Judith de Heer

Schooltijden
De Fuik kent een zogenaamd vijf-gelijke-dagen-rooster. Elke schooldag begint om 8:30 uur en eindigt
om 14:00 uur.
Een kwartier voor aanvang van de lestijd gaat de school open. De leerkrachten zijn 15 minuten vóór
aanvang van de lestijd in het lokaal aanwezig om de leerlingen welkom te heten en toezicht te houden
op de gezamenlijke ruimtes. Dit komt de veiligheid van onze leerlingen ten goede. De leerlingen
lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas.
Alle kinderen eten en drinken tijdens de lunchpauze van 12:00 tot 12:30 uur onder leiding van hun
leerkracht. Er wordt ook buiten gespeeld, net als in het speelkwartier.

Gymnastiek
De kleuters krijgen twee keer per week gymles van hun eigen leerkracht in het speellokaal in de
school.
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 krijgen twee keer per week les van de vakleerkracht
gymnastiek in het gymlokaal van De Wije Ilp.

Gymrooster
Dinsdag
groep 3/4
groep 5/6
Donderdag
groep 3/4
groep 5/6
groep 7/8

12.30-13.15 uur
13.15-14.00 uur
08.40-9.30 uur
09.30-10.20 uur
10.20-11.50 uur

Jaargids 2019-2020

4

Vakanties en studiedagen
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

19 oktober t/m 27 oktober 2019
21 december t/m 5 januari 2020
15 februari t/m 23 februari 2020
10 april 2020 t/m 13 april 2020
25 april 2020 t/m 12 mei 2020
21 mei 2020
1 juni 2020
4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020

Studiedagen
Woensdag 18 september 2019
Vrijdag 18 oktober 2019
Vrijdag 14 februari 2020
Dinsdag 2 juni 2020
Maandag 22 juni 2020

Leerlingen vrij
Leerlingen vrij
Leerlingen vrij
Leerlingen vrij
Leerlingen vrij

Leerplicht & verlof
Uw kind mag vanaf vierjarige leeftijd naar de basisschool. Vanaf het moment dat uw kind vijf jaar is,
zijn de regels van de leerplicht van toepassing. Dit houdt in dat u dan wettelijk verplicht bent uw kind
naar school te laten gaan. Als uw kind niet op school kan komen, bent u verplicht dit aan de school te
melden. Mocht uw kind zonder bericht niet aanwezig zijn op school nemen wij contact met u op.
Buitengewoon verlof
Een aanvraag voor buitengewoon verlof dient altijd schriftelijk en tijdig te worden aangevraagd.
Hoewel vierjarigen formeel niet leerplichtig zijn, is ook voor hen een aanvraag voor buitengewoon
verlof nodig wanneer u verlof nodig heeft voor uw kind. Bij de directeur zijn verlofformulieren te
verkrijgen. De school is wettelijk verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Houdt u er daarom rekening mee dat we uitsluitend onder de volgende voorwaarden
toestemming kunnen verlenen.
Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal een maand van tevoren bij de directeur te worden
aangevraagd. Dit verlof kan alléén worden verleend als het wegens de specifieke aard van het beroep
van één der ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en de ouder dit
kan aantonen via een werkgeversverklaring.
Belangrijk: vakantieverlof in de eerste twee lesweken na de zomervakantie is wettelijk verboden. Ook
kunnen we geen verlof toekennen tijdens de CITO-toetsweken.
Verlof voor bijzondere of ernstige familieomstandigheden
 Ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten t/m de 3e graad: duur van het verlof in overleg
 Overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste, tweede of derde graad: 4, 2 of 1 dag(en)
 Het bijwonen van het huwelijk van bloedverwanten t/m de 3e graad: 1 of ten hoogste 2 dagen
 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van
ouders of grootouders: 1 dag
Formele omstandigheden
Formele omstandigheden zijn bijvoorbeeld wettelijke of religieuze verplichtingen, verhuizing of andere
naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. Aantal dagen in
overleg met de directeur, maar maximaal tien lesdagen per jaar.
Langdurige gewichtige omstandigheden
Soms zijn er gewichtige omstandigheden die een buitengewoon verlof van meer dan tien schooldagen
per jaar noodzakelijk maken. In dat geval is de directeur niet bevoegd de aanvraag te
honoreren. Een dergelijk verzoek dient minimaal een maand van tevoren bij de
leerplichtambtenaar van de gemeente Landsmeer te worden neergelegd.
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5

Ouderbetrokkenheid
Wij vinden het belangrijk dat ouders en leraren samenwerken om het leren en de gezonde
ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Dat betekent samen zoeken
naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, de
leerling. Wij bieden ouders diverse mogelijkheden om een actieve bijdrage te leveren aan het
onderwijsproces.

Medezeggenschapraad (MR)
Deze raad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De MR behandelt veel onderwerpen: beleid
met betrekking tot het personeel, het schoolgebouw, de organisatie van de school, de doelstelling
van de school en de onderwijskundige richting van de school.

Ouderraad
De ouderraad houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van alle leuke, sociale, sportieve
en interessante momenten voor de leerlingen op onze school. Ze zorgen voor de coördinatie van de
hoofdluiscontrole en de (mede)organisatie van de traditionele feesten zoals het Sinterklaasen kerstfeest. De ouderraad int en beheert de ouderbijdragen.
Financiële ouderbijdrage
Om tal van activiteiten te bekostigen, vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage, die jaarlijks wordt
vastgesteld. De ouderraad legt jaarlijks schriftelijk en tijdens de jaarvergadering in september,
verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage voor het
schooljaar 2019-2020 bedraagt € 50,00 per kind (zonder schoolreisjes). Alle extra activiteiten als het
sinterklaasfeest, kerst, paasbrunch en dergelijke, worden uit de vrijwillige bijdrage betaald.
Deze bijdrage dient overgemaakt te worden vóór november 2019 op:
IBAN: NL 22 ABNA 056 26 15 490 t.n.v. Schoolvereniging De Fuik, Den Ilp.
Vergeet niet de naam van uw kind(eren), de groep en het schooljaar te vermelden.
Voor de betaling van de nieuwe leerlingen geldt het volgende tijdschema:
 Tot 1 januari: de gehele bijdrage.
 Na 1 januari: een bedrag per schoolmaand.
We hebben een regeling voor het geval de hoogte van de bijdrage een bezwaar is. Neemt u in dat
geval contact op met de directie van de school.

Ouderhulp
Bij activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en de jaarlijkse barbecue wordt aan ouder gevraagd om
te helpen. Ouders helpen ook bij het regelen van teams voor sportactiviteiten, het rijden tijdens
excursies, met technieklessen, enzovoort. Soms is er een ouder die op school komt om over zijn/haar
beroep te vertellen.

Schoolreisjes en schoolkamp
De leerlingen van groep 1 tot en met 4 gaan één dag op schoolreisje. Leerlingen van groep 5 en 6
gaan aan het eind van het schooljaar twee dagen op schoolkamp. De leerlingen van groep 7 en 8
gaan aan het eind van het schooljaar op een driedaagse reis. Tijdens de meerdaagse schoolreisjes
zullen de leerlingen een aantal excursies maken.
De bijdragen voor deze schoolreisjes bedragen:
 groepen 1 t/m 4: € 30,00 per leerling
 groepen 5 en 6: € 70,00 per leerling
 groepen 7 en 8: € 100,00 per leerling
Deze bijdrage kunt u overmaken op: IBAN: NL 21 INGB 0007 564645 t.n.v. Stichting Spoor t.b.v.
De Fuik. Graag de naam en groep van uw kind vermelden.
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Oudercommunicatie
De school kent diverse informatiebronnen en -momenten zoals:
 Informatieavond: iedere klas houdt aan het begin van het schooljaar een voorlichtingsbijeenkomst
voor alle bij de groep betrokken ouders. Tijdens de presentatie door de leerkracht(en) wordt onder
andere ingegaan op de manier van werken. U kunt de methodes bekijken en uw vragen stellen.
 Oudergesprekken en rapportage: twee keer per jaar wordt u uitgenodigd om met de leerkracht te
spreken over de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast wordt u door het schoolrapport tweemaal
per jaar schriftelijk geïnformeerd over de vorderingen van uw kind. Na het laatste rapport kunt u,
wanneer u dat wenst, een afspraak maken met de leerkracht. Dit is facultatief. Tussentijds kunnen
leerkrachten en ouders met elkaar afspraken maken als dat nodig is.
 Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.
 Nieuwsbrief die eens in de veertien dagen verschijnt met alle relevante informatie over de
afgelopen en komende periode.
 De Schoolgids met (wettelijk verplichte) achtergrondinformatie over hoe wij het onderwijs
organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Daarnaast publiceren we jaarlijks deze
Jaargids met informatie over de praktische gang van zaken bij ons op school.
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Het ABC van De Fuik
ARBO
Via de risico-inventarisatie van de ARBO-dienst is gebleken dat onze gebouwen en de speelomgeving
veilig zijn. Twee keer per jaar houden we een ontruimingsoefening. Vier leerkrachten en de
vakleerkracht gym zijn bedrijfshulpverlener en worden jaarlijks bijgeschoold om deze de taak
professioneel uit te kunnen voeren.
Autovervoer
Tal van excursies zijn alleen mogelijk als de leerlingen worden vervoerd per auto. Voorwaarde: als
chauffeur beschikt u voor uw auto over een inzittendenverzekering. U mag niet meer kinderen
vervoeren dan er plaatsen zijn uitgerust met een veiligheidsgordel. Elk meerijdend kind dient een
gordel te dragen of van een ander wettelijk toegestaan beveiligingsmiddel te zijn voorzien. In het
Beleid Schoolreisjes en excursies, te vinden op het Ouderportaal, kunt u meer lezen over het vervoer.
Chromebooks
Bij ons op school wordt gewerkt met Chromebooks. De leerlingen uit groep 3 tot en met 8 verwerken
bepaalde leerstof op de Chromebooks. Daarnaast worden de Chromebooks ingezet in de groepen 3
tot en met 8 voor verdieping en verrijking. Voor de gesproken lesopdrachten hebben de leerlingen een
koptelefoon of ‘oortjes’ nodig. Als de leerlingen de voorkeur geven aan het werken met ‘oortjes’
verzoeken wij hen om hygiënische redenen deze zelf mee te nemen,
Creatieve activiteiten
Wij bieden een aantal creatieve workshops aan en vragen ouders ons daarbij te assisteren. De
leerkrachten bepalen de leerdoelen van de lessen en zorgen ervoor dat de materialen klaar staan.
Filmen en fotograferen
Vanwege de privacyregels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het niet toegestaan
om zonder toestemming foto’s en/of video’s te maken van de leerlingen tijdens activiteiten van school.
Via het Ouderportaal geeft u aan of uw kind gefotografeerd mag worden en de foto/video mag worden
gepubliceerd.
Foto’s en/of video’s die op school worden gemaakt, worden gepubliceerd op het Ouderportaal.
Opnamen worden na publicatie van het fototoestel verwijderd.
Wij vragen ouders om het delen van foto’s en video’s vanaf het afgeschermde Ouderportaal te
beperken en niet te delen via sociale media. De school is niet aansprakelijk voor het gebruik van
beeldmateriaal via sociale media. Indien u ontdekt dat uw kind ongewenst op een website of sociale
media staat, kunt u de desbetreffende ouder zelf aanspreken.
Ter bescherming van ieders privacy willen wij ons als school aan de wet houden. Wij rekenen op uw
begrip en medewerking aan de uitvoering van bovenstaande afspraken.
Jeugdgezondheidszorg
Wanneer uw 4-jarige kind naar de basisschool gaat, wordt de dienstverlening van het consultatiebureau overgenomen door de jeugdgezondheidszorg van de GGD en volgen wij samen de
gezondheid, groei en ontwikkeling van onze leerlingen. Het Jeugdgezondheidszorgteam van de GGD
bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een doktersassistente en een logopedist.
In groep 2 worden de ouders uitgenodigd voor een uitgebreid geneeskundig onderzoek van hun kind.
De leerlingen in groep 7 worden gezien door de schoolverpleegkundige. Alle leerlingen uit de overige
groepen kunnen voor een extra onderzoek worden uitgenodigd door de schoolarts of op verzoek van
de ouders, de leerkracht, de huisarts, het consultatiebureau of de schoolbegeleidingsdienst.
Logopedische screening 5-jarigen
Tijdens de kleuterperiode komt de logopedist van het Centrum voor Jeugd en Gezin op school. Zij
voert een gesprekje met uw kind, controleert de spraak, het taalgebruik en het begrijpen van taal. Ook
luistert zij naar de stem en het ademgebruik en let op of uw kind goed luistert naar de opdrachtjes, of
duimt (of op vingers of op een speen zuigt), of vaak met de mond open zit. Uw kind benoemt plaatjes,
zegt woorden en zinnen na en voertopdrachten uit. De screening duurt ongeveer tien minuten. De
logopedische screening is gratis.
Voor de screening krijgt u een brief. En na de screening krijgt u bericht over de
resultaten.
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Wilt u liever niet dat uw kind onderzocht wordt? Of heeft u er bezwaar tegen dat de logopedist de
resultaten met de leerkracht bespreekt? Laat het de logopedist dan weten.
U kunt ook zelf een afspraak maken voor een gesprek of een onderzoek bij de logopedist van het
Centrum voor Jeugd en Gezin. Dat geldt voor alle kinderen op school. De logopedist komt daarvoor
op school. Stuur dan een e-mail naar: jvandermade@ggdzw.nl (met naam en geboortedatum van uw
kind) of neem contact op met de leerkracht.
Samenstelling Jeugdgezondheidsteam De Fuik:
Jeugdarts:
Aukje van Kampen
Jeugdverpleegkundige: Manon Methorst
Doktersassistente:
Emine Kalkan
Logopedist:
Janneke van de Made
Teammanager:
Liesbeth Volkers
Het team is bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur. Telefoonnummer: 0299-748004 of via de
mail: jgz@ggdzw.nl.
Kinderopvang
Het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang zijn niet meer weg te denken als
belangrijke voorziening voor de ouders van nu. De Fuik biedt samen met kinderopvang Berend Botje
in dit opzicht een gezellige, veilige en uitdagende speelomgeving in en rond het eigen schoolgebouw.
De peuters van Berend Botje kunnen mee werken en spelen met de kleuters van De Fuik om kennis
te maken met het reilen en zeilen in een kleutergroep. Ook spelen de peuters en kleuters regelmatig
samen buiten. Het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang zijn al jaren een
begrip in Den Ilp. Voor meer informatie verwijzen u naar de website van Berend Botje
Klachtenregeling
Het team van De Fuik zet zich elke dag volop in voor goed onderwijs aan uw kind. Het kan voorkomen
dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien heeft u iets gesignaleerd waarover u
in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen. In de meeste gevallen wordt uw zorg of klacht
op schoolniveau met de betreffende leerkracht en/of de directeur van de school opgelost. In situaties
waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn, heeft ons schoolbestuur OPSPOOR een uitgebreide
klachtenregeling die te vinden is op de website van OPSPOOR.
Contactpersoon klachten van De Fuik: Ilse Reuser
De contactpersoon gaat niet inhoudelijk op de klacht in, maar zal in overleg met u bepalen op welke
manier uw klacht het beste behandeld kan worden. In de meeste gevallen wordt de klacht eerst
voorgelegd aan de externe vertrouwenspersoon, mevrouw Heleen de Jong, per e-mail te bereiken op
info@heleendejongadvies.nl. Mevrouw De Jong is onafhankelijk en heeft verstand van onderwijs, is
deskundig op het terrein van mogelijke slachtoffers, hun opvang en verwijzing.
Het schoolbestuur kan uw klacht tevens voorleggen aan een klachtencommissie of zelf in behandeling
nemen, al naar gelang de aard van uw klacht. Het schoolbestuur kan vervolgens een voor beroep
vatbaar besluit nemen. Indien u gebruik wilt maken van dit beroepsrecht, richt u zich dan tot de
Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.
Heeft uw probleem of klacht betrekking op seksuele intimidatie, seksueel misbruik of ernstig
psychologisch of fysiek geweld, dan neemt u rechtstreeks contact op met de directeur. Is er sprake
van een ernstige situatie, dan wordt melding gemaakt bij het Centraal Meldpunt
Vertrouwensinspecteurs (telefoon 0900 - 1113111).
Mobiele telefoon en tablet
De meeste kinderen gebruiken hun mobiele telefoon om te bellen en te appen, maar voor bijna
driekwart van de kinderen is het ook een wekker, horloge, muziekspeler en fototoestel. Ook speelt
meer dan de helft er spelletjes op. Jonge kinderen hebben bij uitzondering internet op hun mobiele
telefoon, maar bij oudere kinderen is internet geen uitzondering meer. Ook binnen onze school neemt
het bezit van de mobiele telefoon en tablet toe. Veel ouders willen dat hun kind goed bereikbaar is na
schooltijd. Wij begrijpen dat maar stellen wel een paar voorwaarden:
 De mobiele telefoon blijft in de tas en is uitgeschakeld tijdens de lestijd.
 In noodgevallen is ieder kind tijdens schooltijd altijd bereikbaar op het vaste nummer van de
school: 020-4824225.
 Alleen de leerkracht kan toestemming geven de mobiele telefoon in de klas te gebruiken.
 De school is niet aansprakelijk voor het wegraken van de mobiele telefoon of
tablet. Het meenemen ervan is dus op eigen risico.
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Oud papier
Iedere eerste zaterdag van de maand wordt oud papier in Den Ilp opgehaald. U kunt dan uw oud
papier gebundeld aan de kant van de weg zetten. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de
leerlingen van onze school.
Privacy
Op De Fuik wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft
leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden
de gegevens opgeslagen voor de administratieve organisatie van de school. Wij hebben een
privacybeleid volgens de nieuwe Europese wetgeving. Deze is in te zien op school, in het digitale
Ouderportaal of op de website van OPSPOOR.
Projecten en thema’s
In de kleutergroepen werken we met vijf thema’s per schooljaar. Na elke vakantie begint een nieuw
thema.
De groepen 3 t/m 8 werken met wereldoriëntatie, met de methode Da Vinci, met thema’s. Deze
thema’s zijn van verschillende duur.
Schoolkrant
Twee keer per jaar, op nader te bepalen tijdstippen, komt er een schoolkrant uit. Hierin staan
tekeningen en verhalen van onze leerlingen.
Schorsing en verwijdering
In uitzonderlijke gevallen kan de directie een maatregel als schorsing van een leerling nemen. Het zal
dan waarschijnlijk gaan om een leerling die (aanhoudend) grote problemen of schade veroorzaakt.
Met name als de veiligheid van leerlingen of personeel in gevaar komt, kan de directeur een dergelijke
maatregel hanteren. Is er sprake van ernstig en frequent wangedrag, dan kan de leerling tijdelijk of
definitief van school worden verwijderd. Ook bij ernstig wangedrag van een ouder kan de school in het
uiterste geval overgaan tot het verwijderen van een leerling. Een dergelijke situatie kan voorkomen als
de opstelling van de ouder tot een onwerkbaarheid of onveiligheid voor het schoolpersoneel leidt. In
alle gevallen wordt het verzoek tot schorsing of verwijdering door de directeur voorgelegd aan het
schoolbestuur. Deze neemt de beslissing of de maatregel wordt uitgevaardigd.
Sociale media
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het
gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale
media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te
houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook
risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. Als er
gepest wordt via sociale media, werkt dit meestal door op school. Zodra wij dit bemerken, zullen wij
hierover met de leerlingen en ouders in gesprek gaan.
Op alle scholen van OPSPOOR wordt hetzelfde reglement gehanteerd. Met dit reglement kan het
gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er gewoon is op sociale media
(en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van De Fuik, voor het gebruik van
mobiele telefoons en sociale media op school en in de klas, maar ook het mediagebruik buiten de
school. Het uitgebreide reglement kunt u vinden in het Ouderportaal.
Schoolbibliotheek
Eenmaal in de week ruilen kinderen, onder begeleiding van hulpouders, boeken uit de
schoolbibliotheek.
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Schoolregels
Bij De Fuik hanteren we enkele schoolregels en elke week staat er een van de regels centraal.
 Iedereen hoort erbij en iedereen mag meedoen.
 We luisteren naar elkaar.
 We lossen conflicten met woorden en ruzies met woorden op en eventueel met hulp.
 We praten erover als we zelf gepest worden of als anderen worden gepest (dit is geen
klikken).
 We waarderen dat we allemaal verschillend zijn.
 We behandelen elkaar zoals we zelf graag behandeld willen worden.
 We kunnen ongestoord werken en spelen.
 We helpen elkaar.
 We doen elkaar geen pijn.
 We vragen het als we spullen van anderen willen gebruiken.
Verjaardagen
Is uw kind jarig, dan mag het op school trakteren op iets lekkers. Wilt u tips voor gezonde traktaties?
Kijk dan op: www.gezondtrakteren.nl.
De leerkrachten vieren gezamenlijk hun verjaardag op een geschikt moment in het schooljaar: de
‘juffendag’.
Verkeersexamen
In groep 7/8 worden de leerlingen opgeleid voor een theorie-examen in april en een praktijkexamen in
mei. Het praktijkexamen vindt plaats in Landsmeer om alvast te kunnen wennen aan het veilig fietsen
naar het voortgezet onderwijs. Om te kunnen deelnemen aan het praktisch verkeersexamen moeten
de kinderen over goedgekeurde fietsen beschikken.
Verzekering
De kinderen van de school zijn verzekerd op weg naar en van school en onder schooltijd. Het betreft
een aanvullende scholierenongevallenverzekering, die wordt bekostigd uit de jaarlijkse ouderbijdrage.
Ons bestuur OPSPOOR heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering biedt zowel de
school zelf, als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers), dekking tegen
schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen.
Materiële schade veroorzaakt door het ene kind aan eigendommen van het andere kind kan niet op de
school worden verhaald. Ouders dienen dergelijke schadegevallen onderling te regelen. De school is
niet aansprakelijk voor schade of vermissing van kleding, sieraden, schoenen, fietsen, brillen, mobiele
telefoons en dergelijke.
Voortgezet onderwijs
Advisering, aanmelding, toelating, rapportage en begeleiding in verband met de overstap naar het
voortgezet onderwijs is in handen van de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directeur.
Wij volgen een zorgvuldige procedure om tot een afgewogen oordeel te komen over de beste
vervolgstap voor uw kind.
Veel van onze leerlingen stromen uit naar Waterlandse scholen. Voor hen hanteren wij de procedure
van de Waterlandse Overstap. De procedure is vastgesteld op basis van overleg tussen de scholen
voor primair en voortgezet onderwijs van de Waterlandse en andere gemeenten. Voor de leerlingen
die naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam gaan volgen wij de Kernprocedure Overstap van PO
naar VO van de Amsterdamse scholen.
In groep 8 nodigen we de ouders uit voor een gesprek over het vervolgonderwijs voor hun kind. Als
basis dienen de leerlingvolgsysteem-gegevens (LVS) en de Cito-LVS toets. In een team met de
leerkracht, intern begeleider en directeur is het gesprek voorbereid en afgestemd, waarbij beoordeeld
wordt of van de leerling voldoende gegevens beschikbaar zijn om later in groep 8 tot een
weloverwogen besluit te komen. Aanvullende toetsing kan overwogen worden.
Met deze informatie wordt in groep 8 een voorlopig advies gegeven. In samenspraak met het
voortgezet onderwijs, de leerkracht, de intern begeleider en de directeur en de toetsgegevens van het
Cito-LVS M8, wordt daarna een definitief advies gegeven. Ouders/verzorgers en leerlingen worden
actief bij het advies betrokken.
In april volgt de Centrale Eindtoets. Deze kan de advisering nog beïnvloeden,
uitsluitend in positieve zin.
Jaargids 2019-2020

11

In november vindt er een presentatie plaats van het voortgezet onderwijs (VO) voor ouders en
leerlingen van groep 8, waarna van begin januari tot half maart de VO-scholen hun inloopdagen,
voorlichtingsavonden enzovoorts houden. De inschrijving van de kinderen op een VO-school gebeurt
door de ouders. U ontvangt daarvoor van ons een formulier.
Ziekte en bezoek aan (tand)arts
Bezoek aan tandarts, dokter en dergelijke is in beginsel onder schooltijd alleen toegestaan in acute
gevallen. Voor niet-acute gevallen zoals controles vragen wij u afspraken te maken buiten schooltijd.
Dat geldt niet voor specialisten in het ziekenhuis.
Bij afwezigheid van uw kind wegens ziekte, bezoek dokter of tandarts of andere belangrijke zaken,
laat u dit altijd aan de leerkracht van uw kind weten. Hiervoor kunt u via het Ouderportaal een bericht
sturen of voor schooltijd bellen naar 020-4824225.

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 Wagenmakerschool
profiteren van waardevolle ervaring, nieuwe inzichten
en toekomstgericht onderwijs.
OPSPOOR
Waterlandlaan 30
1441 MP Purmerend
0299-820900
info@opspoor.nl
www.opspoor.nl
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