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Beste ouders en verzorgers,

Voor u ligt onze jaargids en kalender voor schooljaar 2018 - 2019
In deze Jaargids en de Centrale Schoolgids van de Zaan Primair scholengroep leest u alle informatie over onze
school en ons schoolbestuur.
De Jaargids en de Centrale Schoolgids kunt u vinden op onze website: www.obsdegouw.nl Een papieren versie
kunt u vragen bij de administratie van de school.
In de Jaargids leest u welk beleid en welke regels wij gebruiken op De Gouw.
Deze informatie hebben wij in alfabetische volgorde geplaatst, dat is makkelijk om een onderwerp terug te
vinden.
Achterin vindt u de kalender met alle belangrijke data in het schooljaar, zoals de vieringen, studiedagen en
vakanties.
Alle informatie tijdens het schooljaar gaat via De Gouw - app.
We gebruiken zoveel mogelijk digitale communicatie en zo min mogelijk papier.
Alle ouders krijgen een code voor deze app, na plaatsing op school.
Ook de nieuwsbrief wordt via de app verstuurd, zodat u tijdig nieuwe informatie krijgt over school:
bv. excursies, verjaardagen, gouden regels en bijzondere lessen in de groepen.
De Gouw vormt met kinderopvang Babino het IKC De Gouw: een integraal kindcentrum.
Dat betekent dat we veel samenwerken en onze tijden op elkaar afgestemd hebben.
Als partner van De Gouw biedt Babino peuterspelen in 2 groepen aan, voor 2- en 3 jarigen.
Peuters die extra taal nodig hebben, mogen vanaf 3,5 jaar naar onze peuteracademie, waar ze spelend leren hoe
het gaat in de kleutergroepen.
Vanaf november 2018 start op De Gouw ook de naschoolse opvang van Babino, op maandag, dinsdag en
donderdag.
Wij wensen al onze leerlingen, ouders en verzorgers een succesvol, leerzaam en gezellig schooljaar toe op De
Gouw.
Met vriendelijke groet,
namens het gehele team en de MR,

Adriënne Frans
directeur

Op De Gouw wordt gewerkt vanuit de waarden: betrokkenheid - veiligheid - zelfvertrouwen - trots.
Gouw betekent ‘oude vaarsloot’. Deze sloten waren vroeger nodig om het veenland in Poelenburg te ontwikkelen en voor verbinding tussen de
nieuwe gebieden. Dat is waarom De Gouw haar naam kreeg, want het onderwijs op De Gouw staat voor: ontwikkeling en verbinding.
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Aanmelden en inschrijven
U kunt altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.
Wij vertellen graag over ons onderwijs en laten u bij voorkeur onze school onder lestijd zien.
Voor het maken van een afspraak met de directie kunt u naar school bellen of mailen.
Het aanmeldformulier staat ook op onze site.
U bent van harte welkom!
Aanmelden van 4-jarige kleuters
Wij vragen ouder(s)/verzorgers hun kind ongeveer één jaar voordat ze vier jaar worden, zich aan
te melden op onze school. We weten dan tijdig hoeveel kinderen we tijdens een schooljaar kunnen
verwachten. Daarmee kunnen we een goede verdeling van leerlingen en leerkrachten over de
groepen maken.
Aanmelden voor de peuteracademie
Voorwaarden om deel te nemen aan onze peuteracademie (vanaf 3 jaar en 6 maanden) is dat uw
kind deelneemt aan peuterspelen Babino en ingeschreven is op De Gouw.
Wij investeren als school met extra aanbod en willen een doorgaande lijn naar de kleutergroepen
En volgende leerjaren inzetten.
Deze aanmelding vindt plaats bij de directie van De Gouw. De peuterleidsters van Babino
verwijzen u graag door!
Toelating van leerlingen
In principe wordt ieder kind op onze school aangenomen, mits het leerlingenaantal dat toelaat.
Voorwaarden die wij daarbij stellen is dat wij het kind passend onderwijs te bieden hebben en het
mogelijk blijft voor het kind om voldoende vorderingen te maken.
Bij aanmelding moet u het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind
doorgeven. Neem hiervoor het geboortebewijs of identiteitsbewijs van uw kind
mee.
Wij vragen van u als ouder informatie over uw opleiding: welke opleiding, welke school,
hoeveel jaar u de opleiding heeft gevolg en of u geslaagd bent.
Dit is van belang voor de hoogte van de leerling-toelage, het geld dat wij ontvangen van het
ministerie van Onderwijs om het onderwijsprogramma en de (extra) leerkrachten aan te stellen.

Adresgegevens school en kinderopvang Babino
Openbare Basisschool De Gouw
Noorderven 6
1504 AL Zaandam
Telefoon: 075-6164830
Emailadres:info@obsdegouw.nl
Website:www.obsdegouw.nl

Peuteropvang Babino
Noorderven 6
1504 AL Zaandam
Telefoon: 06
Website: www.babino.nl

Adressenbestand ouders
Het is belangrijk dat u als ouder/verzorger goed bereikbaar bent voor school.
Installeer daarom De Gouw-app op uw telefoon.
Meldt u veranderingen van adres, email of telefoonnummer zo snel mogelijk bij ons.
Dit kan bij de administratie: Karin de Kamper (kantoor t.o. groep 8) of via info@obsdegouw.nl
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Afspraken en regels
Binnen
• In de school praat en loopt iedereen rustig, we houden de deur open voor anderen en helpen
elkaar waar het nodig is.
• Binnen de school en op het plein praten we Nederlands; dat verwachten we van onze
leerlingen. Van de ouders verwachten we het goede voorbeeld. Soms is het nodig om
belangrijke informatie in een andere taal over te brengen. Dan vinden we een
passende oplossing. Ook in de ouderkamer wordt Nederlands gesproken: we willen
dat iedereen zich welkom voelt en erbij hoort.
Op deze manier ondersteunen we samen de ontwikkeling van Nederlandse taalverwerving.
• Tijdens de gymles dragen de kinderen geen sieraden.
• We verwachten van ouders dat ze hun mobiele telefoon uitzetten en niet gebruiken
in ons gebouw. Tijdens het halen en brengen en de kleuter-inloop hebben we
aandacht voor de leerlingen en voor elkaar.
• Mobiele telefoons van de leerlingen worden ’s morgens bij de leerkracht ingeleverd.
Na schooltijd kunnen deze weer mee naar huis. De school is niet verantwoordelijk voor
het zoekraken en/of stuk gaan van een telefoon.
• We gaan zorgvuldig om met spullen van anderen en van school: meubilair, leer- en
hulpmiddelen, speelgoed, boeken en apparatuur. We houden de klas en gang veilig en
schoon door regelmatig op te ruimen.
• Kinderen zijn uitsluitend onder begeleiding van een volwassene aan het werk met
apparatuur en er zijn duidelijke afspraken over.
• Huisdieren zijn niet gewenst en worden niet toegelaten in school, mede in verband met
allergie. Een uitzondering kan na overleg gemaakt worden voor vissen, schildpadden enz.
• Iedereen verlaat rustig het schoolgebouw.
Buiten
• Verboden spullen zijn: lucifers, aanstekers, messen, vuurwerk en ander gevaarlijk
materiaal. We stellen ouders op de hoogte als hun kind in het bezit is van deze spullen.
• Als er iets moedwillig vernield wordt, hanteren we een lik-op-stuk-beleid: leerlingen van onze
en andere scholen worden daarop aangesproken en ouders worden verantwoordelijk
gesteld.
• De school doet aangifte van diefstal, vernielingen en vandalisme.
Speciaal voor ouders
• Parkeren gebeurt op de daarvoor bestemde parkeerstrook en in de parkeervakken, dubbel
parkeren is onveilig voor kinderen, omdat ze geen zicht hebben. Als volwassenen geven wij
het goede voorbeeld aan onze kinderen.
• Op het plein en voor het schoolhek wordt niet gerookt.
• De voordeur, op het grote kleuterplein en de zijdeur, op het bovenbouwplein, gaan
10 minuten voor het begin van de lestijd open
• De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 ontvangen de leerlingen en ouders ’s morgens (bij
goed weer) op het schoolplein.
• Ouders wachten om 14.00 uur op het plein en vanaf 13.55 uur gaat het hek open.
• De jongste groepen 1 t/m 4 komen om 14.00 uur naar buiten met de leerkracht.
Ze gaan dan staan bij hun raam. Ouders geven de leerkracht een teken dat de
leerling wordt meegenomen. Bij de kleutergroepen is dat teken een wasknijper met
de naam van de leerling.
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Afwezigheid/ziekte van leerkrachten
Bij ziekte of afwezigheid van de groepsleerkracht doen wij alle moeite om intern voor vervanging te
zorgen. Het kan gebeuren dat uw kind soms kennismaakt met andere teamleden.
In bijzondere situaties wordt een groep soms naar huis gestuurd.
U wordt daarover altijd vooraf geïnformeerd.
De Gouw-app is daarin een belangrijk en snel communicatiemiddel.
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Allergieën
Op onze school wordt zo vaak mogelijk rekening gehouden met voorkomende allergieën. Hierbij kunt
u denken aan voedselallergieën maar ook aan bijvoorbeeld astma of huisdierallergieën. De leerkracht
is de aanspreekpersoon voor ouders.

Bankrekeningnummer school
Rabo bank Zaandam
Nummer: NL25RABO0191669180 t.n.v. obs De Gouw, Zaandam

BedrijfsHulpVerlening (BHV)
Bij grotere en kleinere ongevallen zijn er op school altijd geoefende
Bedrijfshulpverleners aanwezig.
Op De Gouw zijn dat op dit moment: Harmen Eikema, Marlies Heermans en Jasmin Sivro.
Karin de Kamper is preventiemedewerker. Dat houdt in dat zij aanspreekpunt is voor de veiligheid op
school: zowel de harde kant (speeltoestellen, onvolkomenheden aan het gebouw e.d.) als de zachte
(welbevinden van de kinderen en het team).

Biebbus
Om de 4 weken gaan alle leerlingen op dinsdag in de even weken naar de Biebbus.
Iedere leerling heeft een eigen pasje op naam. Deze pasjes worden op school bewaard.
Te laat geld/ vergoeding van zoekgeraakte boeken
Er wordt geen te laat geld berekend. Elke 4 weken ontvangt de school via de mail een
herinneringenlijst, waarop boeken staan die langer dan 4 weken zijn geleend.
U ontvangt een bericht via De Gouw-app of van de leerkracht het verzoek de boeken alsnog naar
school en/of de Biebbus te brengen. De kosten voor zoekgeraakte boeken worden door de school
op de ouders verhaald.
Het rooster van de Biebbus staat in de jaarkalender.
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Brede school aanbod
Na schooltijd bieden wij het hele schooljaar allerlei activiteiten aan op het gebied van sport en spel,
creativiteit en muziek.
Op onze website www.obsdegouw.nl staat een overzicht van de activiteiten.
Er worden ook flyers meegegeven aan de leerlingen, voordat er een activiteit start.
Aanmelden gaat digitaal:
• U kunt een account aanmaken via de website in het systeem GRAS
Als u hierbij hulp nodig heeft, kunt u terecht bij onze conciërge Leyla (dagelijks aanwezig)
of de administratief medewerkster Karin (op dinsdag en donderdag aanwezig).
Meester Jasmin coördineert het aanbod. In de hal hangt een bord met de planning.

Continurooster
De schooltijden zijn alle dagen van de week gelijk.
De deur gaat open om 8.20 uur en de lessen starten om 8.30 uur.
De lessen stoppen om 14.00 uur.
Om 10 uur drinken we water en wordt er fruit of groente gegeten.
Tussen de middag eten alle kinderen op school hun meegenomen, gezonde lunch.
Het 10-uurtje en de gezonde lunch nemen de leerlingen van huis mee.
Er is een waterbeker voor iedere leerling. De waterbekers zijn van school en worden in de
vaatwasser gereinigd. Drinken hoeft dus niet meegenomen te worden naar school.

Culturele activiteiten
Alle leerlingen maken onder schooltijd gebruik van het stedelijke Cultuurmenu.
Dit is een jaarlijks programma met excursies, museumbezoek, voorstellingen en bijzondere
activiteiten op het gebied van cultuur en Zaans erfgoed. Elke leerling bezoekt minstens één keer
in de schoolloopbaan de belangrijkste culturele instellingen in onze stad.
Dit cultuurmenu wordt grotendeels gesubsidieerd door de gemeente Zaanstad en
uitgevoerd door FluXus, het Centrum voor de Kunsten in Zaanstad..

De Gouw-app
Wij informeren de ouders door middel van een digitale nieuwsbrief en korte berichten, over de
afgelopen of komende periode en over welke activiteiten er op de schoolagenda staan.
Ook sturen de leerkrachten via deze app korte berichten over zaken met betrekking tot de klas
of uw kind. Via deze app kan ook worden ingetekend voor oudergesprekken of ouderhulp
Het is het belangrijkste communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Zodra uw kind hier op
school zit krijgt u via de administratie een code.
Het is van groot belang dat u zich aanmeldt, om zo tijdig op de hoogte te zijn van de
schoolse zaken.

Eigendommen van leerlingen
De school kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan en verlies van eigendommen van
leerlingen, die op eigen initiatief mee naar school worden genomen.
Dit betreft zowel fietsen, sieraden als elektronische apparatuur (bv. gameboy, mobiele telefoon e.d.)
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Fietsen
Er zijn kinderen die op de fiets naar school komen. De fietsen worden in de
fietsenrekken bij de ingang van de school gezet.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal en/of schade die wordt toegebracht door derden.
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Foto- en video-opnamen
In de klas kunnen video-opnamen gemaakt worden. Dit kan gebeuren in het kader van
leerkrachtbegeleiding of andere observatieredenen. Deze opnamen zullen alleen binnen school
gebruikt worden. Op het aanmeldformulier bij de inschrijving geeft u hiervoor toestemming.

Gezond eten en drinken op De Gouw
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gezond eten en drinken.
Een gezonde leefstijl biedt goede perspectieven voor een succesvolle ontwikkeling.
Daarom hebben wij de volgende afspraken op school:
In de ochtendpauze eten we groente en/of fruit en drinken we water
We vragen ouders om elke dag hun kind(eren) een stuk fruit en/ of groente mee te geven. Kinderen
krijgen op school kraanwater . Ouders hoeven dus geen drinken van thuis mee te geven.
Pakjes drinken, koek, snoep en chips e.d. gaan mee terug naar huis.

De Gouw wil het vignet De gezonde school behalen.
Gezonde traktaties horen daar ook bij.
In de ouderkamer zijn hierover thema-bijeenkomsten gepland met de GGD en het Jeugdteam.
In de hal staat een map vol gezonde traktaties, om op ideeën te komen.

Gevonden voorwerpen
Alles wat in en rond school gevonden wordt, verzamelen wij in een bak. Deze staat onder de tafel
van het kopieerapparaat. Kinderen en ouders kunnen kijken of hun verloren spullen op deze plek
terug te vinden zijn. Juf Leyla is hierbij graag behulpzaam.

Gymnastiek
Wij gymmen in de gymzaal aan de Noorderven-zijde, dichtbij ons schoolgebouw.
Als de kinderen gymnastiek hebben, zijn zij verplicht sportkleding (geen lange broek of
trainingsbroek) en gymschoenen mee te nemen. De gymnastiekschoenen zijn nodig om de voeten te
beschermen tegen verwondingen en (eventuele) voetwratten/schimmels.
De kinderen kunnen zich na het gymmen eventueel wassen met een washand.
Spuitbussen met deodorant zijn verboden i.v.m. de schadelijke gassen.
Gymnastiekrooster 2018 - 2019:
Groep
7
6
8
5
3
4

Maandag
08.30-09.15 uur
09.15-10.00 uur
10.15-11.00 uur
11.00-11.45 uur
12.30-13.15 uur
13.15-14.00

Groep

Dinsdag

Groep Vrijdag
6
08.30-09.15 uur
5
09.15-10.00 uur
3
10.15-11.00 uur
4
11.00-11.45 uur
7
12.30-13.15 uur
1/2
12.30-13.13 uur*
8
13.15-14.00 uur
1/2
13.15-14.00 uur*
1/2
13.15-14.00 uur*
*Om de week gymt er één kleutergroep 1/2 niet. Dit wordt aangegeven op de informatieborden bij de klaslokalen.

11

Jaargids o.b.s.

2018 - 2019

Gymnastiek groepen 1 en 2
De kleuters krijgen een keer per week les van de vakleerkracht in de grote gymzaal en gymmen
ook in het kleuterspeellokaal, onder leiding van de eigen juf.
Ook kleuters dragen gymschoenen, het liefst instappers zonder veter of schoenen met klittenband
en voorzien van de naam van uw kind.
Deze gymschoenen blijven op school. U kunt zelf besluiten wanneer u deze vervangt.
Als het weer het toelaat, spelen de kleuters zoveel mogelijk buiten i.p.v. binnen.

Halen en brengen
Veel kinderen worden naar school gebracht en gehaald. Dit is een goed moment om korte
mededelingen aan de leerkracht of de directeur door te geven of een afspraak te maken.
De school deur en gaan om 8.20 uur open.
De lessen beginnen om 8.30 uur. U wordt verzocht om op tijd te komen en tijdig de
klas te verlaten, want de leerkrachten starten om 8.30 uur met de lessen.
We vinden het belangrijk om op tijd te kunnen beginnen.
De ouders van groep 1 t/m 3 kunnen hun kind(eren) naar de klas brengen.
De ouders van groep 4 t/m 8 gaan niet naar binnen en zorgen dat hun kind(eren) bij
de leerkracht komt, die buiten op het plein staat.
Om 13.55 uur gaan de schoolhekken open en kunt u op het plein wachten.
De groepen 1 t/m 4 komen met de leerkracht naar buiten en gaan bij hun raam staan.
Geeft u de leerkracht een teken dat u uw kind meeneemt.
Bij de kleutergroepen is dat een wasknijper met de naam. Zo zorgen we er samen voor dat de
leerlingen veilig naar huis gaan.
Bij heel slecht weer kunt u in de hal op uw kind wachten.

Hoofdluiscontrole
Na iedere vakantie wordt er bij alle kinderen een luizencontrole uitgevoerd.
Als er bij uw kind iets gevonden wordt, krijgt uw kind een brief mee waarin u dringend
verzocht wordt uw kind te behandelen. Na 2 weken vindt er een nacontrole plaats van de
behandelde kinderen. Dit blijkt een effectieve methode om onze school luizenvrij te houden.
De controles vinden plaats in de klas, meestal in de ochtend.
De beste behandeling is: KAMMEN – KAMMEN – KAMMEN – KAMMEN – KAMMEN!!!
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Huisbezoek
Op De Gouw vinden we de rol van ouders in de school van grote waarde.
Goede en regelmatige contacten zorgen ervoor dat school en ouders elkaar kennen.
Contactmomenten zijn: het dagelijks halen en brengen, de startgesprekken, koffie drinken in
de ouderkamer en thema’s bezoeken.
Ook gaan de leerkrachten elk schooljaar op huisbezoek, omdat het goed is om de leerling in
de thuissituatie te zien en om het contact met de ouders te versterken.
De huisbezoeken vinden ’s middags na schooltijd plaats. Er wordt geen verslag van gemaakt.
Het is niet de bedoeling om de schoolprestaties van het kind te bespreken. Hiervoor kan altijd een
andere afspraak gemaakt worden.
Het huisbezoek duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier.

Informatiebijeenkomsten
Ieder jaar zijn er verschillende informatiebijeenkomsten over het onderwijs op De Gouw.
We verwachten dat ouders hierbij aanwezig zijn.
De directeur of leerkracht geeft op deze bijeenkomsten informatie over de school, het beleid en
de organisatie. De leerkrachten vertellen wat er in het leerjaar aangeboden wordt en met
welke methodes er gewerkt wordt.
Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd met een brief.
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Inspectie
De inspectie van het basisonderwijs ziet toe op de naleving van de wettelijke voorschriften.
Alle scholen worden minimaal één keer in de 4 jaar bezocht door een inspecteur. De rapporten van
de onderwijsinspectie over de kwaliteit van een school zijn openbaar en worden op de website van
de Inspectie gepubliceerd.
De resultaten van ons onderwijs staan op de website en publiceren wij in het jaarverslag, dat in
november 2018 verschijnt.
Heeft u vragen over het onderwijs of over de inspectie, dan kunt u informatie inwinnen via het
algemene informatienummer van de inspectie: 0800-8051.
De inspectie is ook bereikbaar via: www.onderwijsinspectie.nl en: info@owinsp.nl

Klachtenregeling
Overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan er misverstanden. Dat kan bij ons op school ook
gebeuren. Mocht u het op bepaalde punten niet met ons eens zijn of klachten hebben over de gang
van zaken op school, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkracht van uw kind. Samen
zoeken we dan naar een goede oplossing.
Mocht dit niet lukken dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de directeur of zelfs met het
schoolbestuur als het gesprek met de directeur niet naar volle tevredenheid verlopen is.
De Zaan Primair scholengroep heeft een klachtenregeling. Hierin vindt u onder meer informatie over
de wijze van het indienen van een klacht en de verdere procedure. Zaan Primair is aangesloten bij de
Landelijke Klachtencommissie.
Interne contactpersoon van de school is:
Linda Afink: 075-6164830 / l.afink@zaanprimair.nl

Klassendienst
Elke dag wordt de school schoongemaakt door mensen van een schoonmaakbedrijf.
Speciale aandacht is er voor de toiletten. Die worden elke dag schoongemaakt.
De mensen van het schoonmaakbedrijf kunnen de school niet alleen schoonhouden.
Dat gaat alleen samen met de leerkrachten en de kinderen. Zij doen dan ook allerlei klusjes.
Die variëren van planten water geven tot het vegen van het schoolplein.
De meeste van deze klussen worden onder schooltijd gedaan. Aan het eind van de dag heeft in elke
groep een aantal kinderen klassendienst. Zij vegen het lokaal en ruimen op.
Een rooster hiervoor hangt in de klas.
Uw kind weet dus ruim van te voren wanneer hij of zij aan de beurt is.
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Koffie drinken met directie
Regelmatig schuift de directie aan bij het koffie drinken in de ouderkamer.
Het doel hiervan is om op informele wijze contact te hebben met de directie over datgene
wat er zich op school afspeelt. Tijdens de koffie kunnen allerlei actuele zaken worden besproken.
Ouders hoeven niet specifiek met vragen te komen, het mag natuurlijk wel.
Soms komt de directie met een vraag om uw mening daarover te horen.

Logopedie
Op De Gouw is twee dagen een logopedist van de Praatmaat-groep aanwezig. Zij geeft, indien nodig,
logopedische behandelingen aan leerlingen met taal- en/of spraakproblemen. De logopedisten
verzorgen alleen individuele trajecten, die gedeclareerd kunnen worden bij de
ziektekostenverzekering. Het kantoor van de logopedist is naast de ingang in de hal.

Medezeggenschapsraad
Dit jaar starten we met een deels nieuwe MR.
Aan het begin van het schooljaar hoort u hier meer over.
Leerkrachtgeleding:
Anneke Nijkamp (zorg coördinator bovenbouw) en Barbara Swijgman
(leerkracht groep 7)
Oudergeleding:
wordt aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.
U kunt communiceren met de MR: MR@obsdegouw.nl
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Medicijnverstrekking
De school hanteert een protocol “medicijnverstrekking en medisch handelen”.
Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van de GGD.
Het protocol onderscheidt drie situaties: kind wordt ziek op school, verstrekken van medicijnen op
verzoek en medische handelingen.
Voor kinderen die medicijnen op school toegediend krijgen en/of moeten innemen, wordt een
aparte verklaring gevraagd van de ouders. Afhankelijk van de vraag vullen ouders, school en
eventueel een externe deskundige (bv. een diabetesverpleegkundige) samen een
toestemmingsformulier in.
Het protocol ligt ter inzage op school, is te vinden op onze website en kan op verzoek worden
verstrekt. Voor kinderen waar reeds sprake is van toediening van medicijnen op school, zullen de
betreffende ouders bovengenoemde verklaring moeten invullen. Deze is te verkrijgen bij de
administratie.

Nablijven
Er zijn meerdere redenen waarom een kind na 14.00 uur nog langer op school blijft. Dit kan bv. zijn:
• eigen materiaal opruimen;
• klassendienst;
• extra uitleg van leerstof;
• huiswerk maken;
• gesprek met de leerkracht;
• als strafmaatregel.
Doorgaans duurt bovenstaande niet langer dan 15 minuten. Moet het kind toch langer op school
blijven, dan krijgt u hiervan bericht, hetzij telefonisch op dag zelf, hetzij schriftelijk een dag vooraf.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrieven krijgt u via De Gouw-app en een printversie hangt altijd bij de klaslokalen.
Het korte nieuws sturen we per push-bericht via De Gouw-app.
Een nieuwsbrief maken aan het eind van een periode, dus voor iedere vakantie.

Open dag
Kom naar onze open dag op woensdag 21 november 2018!
Op 21 november organiseert Zaan Primair, het schoolbestuur van De Gouw, samen met alle
andere openbare basisscholen in de Zaanstreek een open dag. Deze dag is voor ouders,
buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Hiermee willen we graag laten zien wat wij
doen. Vooral nieuwe ouders zijn welkom om kennis te maken met de toekomstige
basisschool voor hun kinderen.
Op De Gouw organiseren we open lessen: ouders kunnen aangeven om een deel van een
gewone les bij te wonen. Zo krijgt u echt een beeld van ons onderwijs.
Leerlingen van groep 8 geven rondleidingen op deze dag.
De directie informeert u over het schoolbeleid en de schoolontwikkeling. U kunt kiezen om te
komen luisteren aan het begin (9.00 uur) of het eind van de schooldag (13.00 uur).
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Ouderkamer en Taal Café
In de Ouderkamer kunnen ouders koffie drinken en elkaar ontmoeten.
Gastouders heten nieuwe ouders welkom, maken een praatje en vangen signalen op van vragen
die ouders hebben. Ook de directie schuift regelmatig aan, want dan kunnen vragen snel
gesteld en beantwoord worden.
Wij vinden het belangrijk op De Gouw dat ouders zich welkom voelen.
Daarom spreken we ook in de ouderkamer Nederlands met elkaar.
We willen dat iedereen elkaar kan verstaan, zich welkom voelt en erbij hoort.
Als het nodig is wordt er vertaald.
Ouders en grootouders kunnen hun Nederlandse taal verbeteren door deel te nemen
aan ons Taal Café. Elke woensdag van 9.00 -10.30 uur wordt er les gegeven, dit jaar
in het lokaal achter groep 7. Het Taal Café is een project van De Bieb en is gratis.
We vinden het ook belangrijk dat ouders weten wat er op school gebeurt en hoe je als
ouder je kind het best kan helpen bij het leren. Daarom hebben we een volle agenda in
de ouderkamer.
Er worden het hele jaar door themabijeenkomsten en cursussen georganiseerd over
opvoedkundige onderwerpen en schoolse zaken.
De ouderkamer is geopend van 8.30 - 9.00 uur en als er een thema is wordt het aangegeven.
Op de deur van de ouderkamer hangt de agenda, dan kunt u zien welk onderwerp aan bod komt.

Ouderraad
De Ouderraad bestaat uit klassenouders die het team hulp bieden bij festiviteiten en
groepsactiviteiten. Per klas zijn er 2 klassenouders nodig.
De leerkracht benadert en kiest de ouders zelf hiervoor.
Van de klassenouders wordt het onderstaande verwacht:
•
•
•
•
•
•
•

meehelpen bij vieringen, zoals Sinterklaas, Kerstdiner, schoolontbijt, Koningsspelen
organiseren van vervoer met andere ouders; bv. voor het Cultuurmenu
hulp vragen van andere ouders bij vieringen; bijv. Sinterklaas en Kerst
helpen bij klussen voor de groep of de leerkracht; bv. met brooddeeg werken,
knutselcircuits, boeken kaften, fruit snijden, enz.
signaleren voor de leerkracht van veel gehoorde opmerkingen van ouders
ouders van nieuwe leerlingen betrekken bij de school
helpen bij het schoolreisje
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Ouderbijdrage
Op elke school wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.
Op De Gouw is deze bijdrage door de MR, voor dit schooljaar, vastgesteld op €20,= per kind.
De ouderbijdrage wordt gebruikt om extra en bijzondere activiteiten te betalen, bijvoorbeeld het
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, excursies etc. waaraan ieder kind deelneemt.
U krijgt in het begin van het schooljaar een brief hierover met de vraag om te betalen.
Het kan zijn dat u de ouderbijdrage niet kunt betalen.
Wij vragen u om dit bij de directeur aan te geven.
Verder vragen wij u een bedrag voor het jaarlijkse schoolreisje (groepen 1 t/m 7) en het schoolkamp
van groep 8. Dit bedrag is verplicht, want daarmee betaalt de school de kosten van het schoolreisje
en het schoolkamp van groep 8.
Jaarlijkse ouderbijdrage
Schoolreis groep 1 t/m 7
Werkweek groep 8
Schooltuinen voor groep 6

Vrijwillig
Verplicht
Verplicht
Verplicht

€ 20,00
€ 25,00
€ 80,00
€ 37,50

De ouderbijdrage kan gestort worden op: NL25RABO0191669180 t.n.v. obs De Gouw , Zaandam,
o.v.v. OUDERBIJDRAGE en de naam en groep van uw kind(eren).
Uiteraard is het ook mogelijk een hoger bedrag over te maken.
Voor vragen of het treffen van een betalingsregeling, kunt u altijd terecht bij de directie.
Komt een kind na 1 januari op school, dan betaalt u de helft van het bedrag voor het lopende
schooljaar.
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Gesprekkencyclus ouder – kind – leerkracht
De gesprekkencyclus bestaat uit drie gesprekken per schooljaar. U wordt door de leerkracht van uw
kind uitgenodigd voor deze gesprekken. Dit kan mondeling of via De Gouw-app plaats
vinden.
De gesprekken worden in september/oktober, februari/maart en juni/juli gevoerd.
Deze gesprekken vinden wij belangrijk om de leervorderingen en het welbevinden van uw
kind(eren) te bespreken met u.
Vanaf groep 3 worden de leerlingen ook bij deze gesprekken uitgenodigd.
Het eerste gesprek in september/oktober staat in het teken van kennismaken, verwachtingen en
verantwoordelijkheden afstemmen over/met de leerling en afspraken over instructie/hulp.
Het tweede gesprek in februari/maart staat in het teken van de eerste leerresultaten, de Cito
Midden - resultaten, werkhouding en vervolgafspraken.
Het derde gesprek in juni/juli staat in het teken van de leerresultaten, de Cito Eind - resultaten
en de overgang naar het volgende jaar.
In groep 7 worden voorlopige adviesgesprekken gevoerd, over het schooladvies na de basisschool.
In groep 8 worden de definitieve adviesgesprekken gevoerd.
Alle data staan aangegeven in onze jaarkalender. De leerkrachten werken tot 16.30 uur, dus de
gesprekken vinden plaats in de middaguren.

Peuteracademie
Op De Gouw kan uw peuter naar de peuteracademie als uw kind gebruik maakt van Babino
peuterspelen en als leerling ingeschreven staat op De Gouw.
De peuteracademie is een bijzondere onderwijsvorm voor peuters vanaf 3 jaar en 6 maanden.
Het aanbod bestaat uit allerlei vormen van spelend leren en heel veel vormen taal. De inrichting en de
groepsgrootte is aangepast, taalrijk, uitdagend en stimulerend.
De peuteracademie wordt uitgevoerd door ervaren kleuterleerkrachten die nauw samenwerken met de
peuterleidsters van Babino.
De oudste peuters maken kennis met de routines van de kleutergroepen, raken bekend met het team van
De Gouw, de werkwijze en het schoolgebouw en krijgen vooral heel veel taalervaringen.

Peuterspelen Babino
Vanaf 2 jaar kunnen peuters op onze peuterspeelzaal terecht.
De inschrijving vindt plaats bij Babino: www.babino.nl
Peuters met een VVE-indicatie (via het consultatiebureau/Centrum Jong) hebben recht op vier
dagdelen peuteropvang, waarvan twee gratis.
VVE indicatie (VVE = Voor- en Vroegschoolse Educatie)
Kinderen met kans op een taalachterstand of andere risico’s in de ontwikkeling, kunnen in
aanmerking komen voor een voorschool-indicatie.
Dit wordt aangegeven door het consultatiebureau. Zij kijken naar de onderstaande bepalingen:
➢
➢
➢
➢

Is er sprake van een (dreigende)taal/spraak achterstand?
Wordt er thuis naast de Nederlandse taal ook nog een andere taal gesproken?
Het opleidingsniveau van beide ouders
Is er sprake van een achterstand in de ontwikkeling?

Op basis van het totaalbeeld zal het consultatiebureau adviseren of het noodzakelijk is of een kind in
aanmerking komt voor een VVE -indicatie.
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Rapporten
De rapporten worden twee keer per jaar opgesteld en meegegeven. De data staan in de kalender.

Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) Zaanstad
De Regeling Schoolgaande Kinderen is bedoeld voor ouders met een laag inkomen met kinderen van
4 tot en met 17 jaar. U kunt de tegemoetkoming gebruiken voor het lidmaatschap van uw kind voor
bijvoorbeeld een club/vereniging, cultuuractiviteiten of sportvereniging. Informatie over deze
regeling is te vinden op de website van de gemeente Zaanstad: www.zaanstad.nl, in de online
brochure: “wegwijzer in de minimaregelingen”.

Roken en de school
Op alle scholen in Nederland geldt een rookverbod.
Wij verwachten dat er niet gerookt wordt op het schoolplein en bij het schoolhek. We willen
dat onze leerlingen een gezonde leefstijl ontwikkelen met volwassenen die het goede
voorbeeld geven.
Dit rookverbod geldt ook tijdens de begeleiding van excursies, schoolreisjes e.d.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf nodigen wij ieder jaar uit. Via De Gouw-app wordt u op de hoogte
gehouden wanneer de schoolfotograaf bij ons op school komt.

Schoolkamp groep 8
Groep 8 gaat elk jaar ter afsluiting van de basisschoolperiode een aantal dagen op schoolkamp.
Zij gaan naar Terschelling. www.hee6.nl Het schoolkamp is een vast onderdeel van ons
lesprogramma in groep 8 en is dus onderwijstijd. Aan het begin van het schooljaar
geeft de leerkracht tijdens een ouderavond uitgebreide informatie over het doel en de
waarde van deze bijzondere lesactiviteit. Leerlingen onthouden deze ervaring de rest
van hun leven en sluiten samen een bijzondere periode van hun kindertijd af.

Schoolreis
De kinderen van de groepen 1 t/m 7 gaan één dag op schoolreis.
De schoolreizen zijn een wezenlijk onderdeel van onze school, dus alle kinderen gaan mee.
Over de kosten en de mogelijke manieren van betalen wordt u een brief geïnformeerd.
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Schooltuinen
De kleutergroepen hebben sinds vorig schooljaar moestuinbakken op het plein.
Dat is onderdeel van De Gezonde School. De kleuters leren spelenderwijs te planten en
zaaien, wieden en sproeien. Zij genieten van hun eigen aardbeien, tomaten, bloemen,
muntthee.
De kinderen van groep 7 krijgen tot de herfstvakantie schooltuinlessen. In april beginnen de
kinderen van groepen 6 met de schooltuinen. Ieder kind heeft een eigen tuintje, waar ze vorig
schooljaar ingezaaid en geplant hebben. De kosten bedragen € 37,50-- per kind en zijn verplicht.
Het schooltuincomplex ligt tegenover onze school, naast de kinderboerderij.

Schoolzwemmen
Schoolzwemmen wordt sinds 2012 niet meer aan alle basisschoolkinderen aangeboden door
de gemeente Zaanstad. Als uw kind daardoor geen zwemdiploma kan halen, kunt u een beroep doen
op een vergoeding via de vangnetregeling schoolzwemmen van de gemeente Zaanstad.
Deze vangnetregeling valt onder de “De Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK)”.
Voor het recht op deze regeling zal uw inkomen worden getoetst.
Op De Gouw bieden wij schoolzwemmen aan binnen het brede school aanbod.
U kunt uw kind hiervoor opgeven vanaf groep 4 tot en met groep 8.
Het betreft een blok van 14 lessen.

Sportactiviteiten
Naast de sportactiviteiten die de school zelf organiseert, kunnen kinderen in de groepen 7 en 8 mee
doen aan schoolvoetbal en de kinderen in de groepen 3 t/m 8 aan schoolkorfbal.
Deze schooltoernooien worden georganiseerd door de Zaansesportverenigingen.
Bijna alle scholen in Zaanstad doen hier aan mee.

Spreken met de leerkrachten
Buiten de geplande contactmomenten om kunt u ook met de leerkrachten over uw kind praten als u
dit nodig vindt. Dit kan na schooltijd als u hiervoor een afspraak met de leerkracht heeft gemaakt.
De leerkracht voert geen gesprekken aan het begin van de ochtend. Op dat moment is alle
aandacht gericht op de kinderen en een rustige start van de schooldag.
De leerkrachten nemen ook zelf contact met u op, als zij dat nodig vinden.

Stagiaires
Wij willen toekomstige collegae de gelegenheid bieden om op school ervaring op te doen en ons
mooie beroep te leren.
Uw kind kan dus les krijgen of begeleid worden door een leerkracht/begeleider in opleiding.
Wij begeleiden studenten van verschillende opleidingen.
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Taalklas
Op vaste tijden krijgen leerlingen die dat nodig hebben extra taalles.
Op deze dagdelen wordt er op allerlei verschillende manieren gewerkt met en over taal,
gekoppeld aan de belevingswereld van de kinderen.
De Taalklas wordt gegeven door de ervaren leerkrachten van de peuteracademie
Het extra taalanbod is gericht op het uitnodigen van kinderen om zoveel mogelijk zelf te praten en
taalervaringen op te doen. Dit gebeurt vooral door spelend leren in de hoeken (huishoek,
bouwhoek, winkel, enz.) maar ook door naar buiten te gaan en alles te benoemen wat er te zien en
te beleven is. Daarnaast worden er heel veel verschillende taalspellen gedaan. Ook taalraadsels,
zinnen maken, rijmen, voorlezen en vertellen zijn vaste onderdelen.
Heel veel nadruk ligt er op lezen en interactief voorlezen. Bij alle taalactiviteiteiten wordt beeldmateriaal
gebruikt :voorwerpen,plaatjes,foto’s,hetsmartboard, enspullenuitdenatuur, zodat de kinderen de woorden en zinnen voor
zich zien. Het hele schoolgebouw is daarbij een hulpmiddel. Daarom hangen er door het hele
gebouw woordkaartjes bij de voorwerpen. Zo stimuleren we het woordbeeld voor alle leerlingen.
Over het belang van taal, voorlezen en wat je thuis als ouder kunt doen, zijn in onze ouderkamer meerde
keren per jaar thema-bijeenkomsten. Ook de Leesconsulent van De Bieb is 2x per maand op school om
het lezen te stimuleren in de ouderkamer én in alle klassen.
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Lesmethodes en tablets
De Gouw werkt al 5 jaar met tablets van Snappet in de groepen 4 t/m 8.
Snappet is een methode om ons onderwijs dagelijks op een moderne manier vorm te geven.
Inmiddels heeft onderzoek uitgewezen dat het inzetten van tablets kan leiden tot verbeterde
leerresultaten, tijdswinst en beter inzicht en overzicht in de klas. Wij ervaren als school ook deze
voordelen. Het systeem helpt ook om beter om te kunnen gaan met alle verschillen tussen
leerlingen.
We gebruiken Snappet als een hulpmiddel. Zónder een goede instructie, aanvullend lesmateriaal
en begeleiding door de leerkrachten levert het niet het gewenste leerdoel op.
Snappet wordt ingezet voor de vakken rekenen en taal. (spelling, taal en begrijpend lezen)
In de groep 1 t/m 3 wordt gebruik gemaakt van Ipad’s, waarop onderwijsondersteunende apps zijn
geplaatst. Hiermee kunnen de leerlingen oefenen op de gebieden taal en rekenen.

Teamsamenstelling

Peuteracademie
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 1/2C
Groep 3
Ondersteuning in groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Vakleerkracht
bewegingsonderwijs (gym)
Administratie
Zorg Coördinatoren
Conciërge
Ondersteuning directie
Directeur
Babino peuterspelen
Groep 1. (vanaf 2 jaar)
Babino peuterspelen
Groep 2. (vanaf 2 jaar)

Wie:

Wanneer:

Marlies Bakker
Anne-José Oosterbaan
Hermien Steenkamp
Birgitta de Haan
Anna van Sleeuwen
Lizette Zonneveld
Annemarie Heres
Lizette Zonneveld
Denise van Rest
Annemieke Dijkers
Marlies Heermans
Jasmin Sivro
Anne-Marie Udo
Marina Rook
Joëlle van Dijk

di en woe
vrijdag
ma en vrijdag
di woe en do
ma di woe en do
vrijdag
ma di en vrijdag
woe en do
ma t/m vrijdag
di en woe
ma di woe en do
vrijdag *
ma di en vrijdag
woe en do *
ma t/m vrijdag

Barbara Swijgman
Marina Rook
Harmen Eikema
Dennis Brand
Jessie Geel
Karin de Kamper
Linda Afink (1 t/m 3)
Anneke Nijkamp (4 t/m 8)
Leyla Uzun
Jasmin Sivro
Adriënne Frans
Betül Dogancoban
Kelly Dekker
Karima

Ma di woe en do
do* en vrijdag
ma t/m vrijdag
ma en di-middag
vrijdag
di en do
woe do en vrijdag
ma di woe do
ma t/m vrijdag
di woe do en vrijdag*
ma di woe en do
ma t/m vrij
ma t/m vrij

Nicole
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Brede school

Jasmin Sivro

Muziek Maakt School

Jasmin Sivro

Wetenschap & Techniek
Cultuur
ICT
Gedrag
Taal
VVE

Marina Rook
Marlies Bakker
Harmen Eikema
Barbara Swijgman
Birgitta de Haan
Anne-Marie Udo
Anne-José Oosterbaan

Logopedie
Extra zorg
Leeswerkplaats
Zaterdag Academie

Marieke Gerritsen
Corrie Lust
Erna
nog niet bekend

Praatmaat
ZZP
Dienstencentrum Dynamica

Te laat komen
Wij houden bij welke kinderen te laat komen. Indien er kinderen zijn die regelmatig te laat zijn, zullen
de ouders/verzorgers door de groepsleerkracht worden aangesproken. Bij herhaald te laat komen
kan de directie de leerplichtambtenaar inschakelen.

Tevredenheidsonderzoek
Alle openbare scholen in de Zaanstreek zijn een aantal jaar geleden gestart met het opzetten van een
kwaliteitsbeleid. Een van de uitgangspunten voor deze opzet is het systematisch onderzoeken of de
scholen de juiste dingen doen en of ze die dan ook goed doen. En wie kunnen daar beter over
meedenken dan direct betrokkenen. Leerkrachten, leerlingen en ouders worden dan ook eens in de
twee jaar gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden. Aan de hand van de uitkomsten hebben
wij de mogelijkheid om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.
Het eerstvolgende tevredenheidonderzoek staat gepland in het voorjaar van 2019.
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Toetsen
Het is van belang om regelmatig de resultaten van ons onderwijs te toetsen.
Een belangrijke toets voor ons is natuurlijk de mate van plezier waarmee kinderen naar school gaan.
Kinderen leren immers beter als ze zich veilig en prettig voelen op school.
We toetsen regelmatig of de ontwikkeling van de kinderen naar wens verloopt. We onderscheiden
een aantal verschillende toetsen. De resultaten van al deze toetsen worden verwerkt in het
leerlingvolgsysteem. Voor het toetsen van de onderwijsresultaten maken we gebruik van
methodegebonden en landelijk genormeerde toetsen. In het begin van het schooljaar wordt een
toetskalender gemaakt, waarin alle toetsen van groep 1 t/m 8 zijn opgenomen.
Methode gebonden toetsen
Deze toetsen horen bij de gebruikte methode (bijv. taal of rekenen) en toetsen of de kinderen de
doelstellingen, die de methode gesteld heeft, behaald hebben en waar de eventuele uitval zit.
In de onderbouw wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd d.m.v. het invullen van een kind
volgsysteem genaamd Looqin. Hiermee wordt het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen
gevolgd. Driemaal per jaar worden deze lijsten ingevuld en besproken met de ib’ er tijdens de
groepsbespreking.
Landelijk genormeerde toetsen
In januari en juni worden alle leerlingen getoetst middels de landelijk genormeerde toetsen.
Meerdere toetsen worden in groepsverband afgenomen. Het is daarom van groot belang dat uw kind
gedurende deze perioden niet verzuimt. De toets periodes staan vermeld in de kalender.

Traktaties en verjaardagen
We vragen u om bij verjaardagen “gezonde” versnaperingen uit te delen. De verleiding om iets lekker
zoets uit te delen is groot. Probeer een creatieve, gezonde traktatie te bedenken! Fruit, snacks,
speeltjes o.i.d. zijn natuurlijk leuke dingen om te krijgen.

Vakanties en vrije dagen
Herfst:
Kerst:
Voorjaar:
Pasen:
Mei:
Pinksteren:
Zomer:

23 t/m 27 oktober 2017
25 december 2016 t/m 5 januari 2018
26 februari t/m 2 maart 2018
30 maart t/m 2 april 2018
27 april t/m 11 mei 2018
2 mei 2018 (2de Pinksterdag)
23 augustus t/m 31 augustus 2018
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Extra vrije dagen en aangepaste schooltijden
Woensdag 27 september (teamstudiedag)
Donderdag 5 oktober (teamstudiedag)
Donderdag 2 november (teamstudiedag)
Dinsdag 5 december: alle leerlingen om 12 uur vrij
Donderdag 13 december (teamstudiedag)
Vrijdag 22 december: alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Donderdag 1 februari (teamstudiedag)
Maandag 7 maart (teamstudiedag)
Donderdag 12 april (teamstudiedag)
Vrijdag 20 juli: alle leerlingen om 12.00 vrij

Vertrouwenspersoon
We zijn blij dat we als school mogen constateren dat ouders met vragen en problemen vaak snel naar
ons toekomen. Dat moet u ook zeker blijven doen. Wij zijn van mening dat we met elkaar altijd wel
tot een goed antwoord of een goede oplossing bij problemen kunnen komen. Het is de laatste jaren
gelukkig niet voorgekomen, maar het kan natuurlijk gebeuren dat er een klacht of probleem
is, waarmee u voor uw gevoel niet bij de leerkracht of de directie terecht kunt.
Voor dergelijke gevallen is er een contactpersoon op onze school aanwezig voor leerlingen en
leerkrachten. Dat is onze interne begeleider Linda Afink.
Voor de ouders is dit Anoeshka Awadhpersad: awadhpersad.perdiep@gmail.com - 06 40218488
De contactpersoon kan u behulpzaam zijn bij de verdere procedure in een zaak en kan u, indien
nodig, verwijzen naar de juiste instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg.
Linda is op maandag, donderdag en vrijdag op school.
e-mailadres: l.afink@zaanprimair.nl

Vervoer bij excursies
De groepen gaan regelmatig op excursie naar bijvoorbeeld het biologisch lescentrum, de
Poelboerderij, de Heemtuin, de kinderboerderij, het theater, de bioscoop of de muziekschool.
De leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 gaan meestal op de fiets.
De andere groepen gaan lopend of met auto’s. Dit is afhankelijk van de afstand.
Lopen
De kinderen lopen in een rij twee aan twee. Voor de groep loopt de leerkracht; achter en in de groep
lopen ouders als begeleiders.
Fietsen
Op de fiets dragen de kinderen veiligheidshesjes. Voor de groep fietst de leerkracht; achter en in de
groep fietsen ouders als begeleiders.
Ieder kind beschikt over een fiets die in orde is.
Kinderen die op de geplande dagen niet beschikken over een fiets, gaan niet mee.
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Auto’s
Men heeft een inzittenden verzekering
Er mogen niet meer personen vervoerd worden dan wettelijk toegestaan in het betreffende voertuig
In de auto moeten de kinderen een veiligheidsgordel dragen.
Kinderen groter dan 1,35 meter mogen ook voorin zitten.
Hulpouders/leerkrachten stappen altijd eerst uit de auto.
Kinderen stappen altijd uit aan de kant van de stoep.
Wij verzoeken ouders niet te roken, als zij de kinderen vervoeren.
Tijdens de rit heeft de hulpouder (bestuurder) de leiding in de auto.
Vervoer van kinderen in de bus (schoolreisjes)
Gordels dragen is verplicht
Tijdens de rit niet van je plaats komen
Hulpouders/leerkrachten stappen altijd eerst uit de bus
Kinderen verzamelen naast de bus bij de hulpouder/leerkracht van hun groepje
We eten en drinken niet tijdens de reis.
Kunnen wij een uitstapje niet organiseren binnen dit kader, dan gaat het uitstapje niet door.

Verzuim en verlof
Leerplicht
De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld
van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal
dagen dan niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend dit
verlof aan te vragen. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in
het belang van het kind school te moeten missen!
Een kind is leerplichtig vanaf zijn vijfde jaar. De volgende vrijstellingen zijn mogelijk:
• In geval van ziekte (u moet de school zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen).
Het verzoek is om bezoek aan artsen, tandartsen of specialisten zo veel mogelijk
buiten de schooltijden te laten plaatsvinden;
• Wegens verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging
(schriftelijk aan te vragen);
• Vanwege vakantie van ouders en/of verzorgers. Dit geldt alleen voor ouders die
door hun beroep onmogelijk binnen de vastgestelde schoolvakanties op vakantie
kunnen gaan. Dit moet middels een werkgeversverklaring worden aangetoond;
• Wegens gewichtige omstandigheden (verhuizing, huwelijk, overlijden, jubilea van
bloedverwanten, dit ter beoordeling van de schoolleider).
De school registreert elke dag het verzuim; als er geen melding is geweest van ziekte, registreert de
school het als ongeoorloofd. Ook het te laat komen valt daaronder! De school maakt maandelijks een
verzuimoverzicht en onderneemt eventueel actie naar ouders en/of gemeente.
Wij willen er hier nogmaals op wijzen dat het niet mogelijk is, buiten de vastgestelde vrije dagen,
verlof te krijgen. Op de websites van het ministerie en inspectie kunt u informatie vinden over de
handhavingsplicht van de leerplichtwet.
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Extra verlof mag niet worden verleend:
- voor activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp
- voor vakantie buiten de vastgestelde schoolvakantie (ook in geval van speciale
aanbiedingen in het laagseizoen bijvoorbeeld)
- om eerder te vertrekken of later te arriveren vanwege (verkeers)drukte
- voor familiebezoek in het buitenland
- met het argument ‘mijn kind is nog jong’
- voor een lang familieweekend
- vanwege een vliegtuig dat een dag eerder vertrekt/terugkomt
- met het argument ‘wij hebben nog nooit vrij gevraagd’
- met het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer
gegeven’
De directie van de school is verplicht om de leerplichtwet toe te passen. Elk ongeoorloofd verzuim
moet gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de
leerplichtwet kan worden bestraft met een gevangenisstraf en/of een geldboete van maximaal €
2500,- (€ 250,- per dag). Dit geldt voor de ouders die de wet overtreden, maar ook voor de
schoolleider die de wet overtreedt.
Extra verlof bij religieuze feesten
Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging dan bestaat
er recht op verlof. Voorbeelden hiervan zijn het Offerfeest en het Suikerfeest. Als richtlijn geldt dat
hiervoor 1 dag per verplichting wordt gegeven. U dient dit wel tijdig bij de leerkracht van uw kind te
melden.

Voortgezet onderwijs
In de centrale gids kunt u de gehele procedure met betrekking tot de overgang van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs lezen.
De Gouw organiseert zelf ook een informatiebijeenkomst. We helpen de ouders bij de hele
procedure.
Het definitieve advies wordt opgesteld door een adviescommissie. Die commissie bestaat uit de
leerkracht van groep 8, de IB-er en een directielid. Het advies wordt uitgebreid met ouders
besproken. De scholen voor Voortgezet Onderwijs laten kinderen alleen toe als het advies van de
basisschool overeenkomt met uw schoolkeuze.
Op de derde woensdag vóór de zomervakantie gaan alle aanstaande schoolverlaters alvast een
ochtend naar hun toekomstige school voor voortgezet onderwijs, om kennis te maken.
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Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)
Onze kleuterbouw werkt al een paar jaar samen met Peuterspelen van Babino.
Er is regelmatig overleg over de peuters die naar De Gouw komen. De peuters komen af en toe naar
onze voorstellingen kijken en er zijn informatieochtenden voor ouders van peuters en kleuters in de
Ouderkamer.
Voor ouders van peuters die via de Peuteracademie op de Gouw komen, zijn vaak al goed ingelicht
over het reilen en zeilen in de kleuterklas.
Peuterspelen heeft via de VVE de mogelijkheid om 4 dagdelen (in plaats van 2) met een groep
peuters te werken. Het gaat om kinderen die veel aandacht behoeven in hun speel- en/of
taalontwikkeling, bijvoorbeeld kinderen van ouders die weinig Nederlands spreken of ouders die zelf
weinig of geen opleiding hebben gehad.
De leidsters werken samen met onze kleuterbouw, waarbij activiteiten, zoals bepaalde thema’s, op
elkaar afgestemd worden. Verder zullen ze met dezelfde principes als De Gouw werken, ze gaan ook
aan de slag met het programma “Piramide” (speciaal voor peuters) zodat de overstap naar het
basisonderwijs soepeler verloopt.
Het belangrijkste is dat deze kinderen in hun spel- en taalontwikkeling vooruit komen.
Binnen het VVE-project krijgen we extra subsidie om een onderwijsassistente of extra leerkracht aan
te trekken, die professionele ondersteuning geeft aan onze kleuters.
Verder is er een VVE-coördinator voor 2 uur per week beschikbaar. Dit is juf Anne José Oosterbaan.
Zij is woensdag om de week aanspreekbaar voor allerlei vragen over dit onderwerp.

Website
Door www.obsdegouw.nl in te tikken, vindt u veel informatie over de school en haar activiteiten. Het
doel is u in staat te stellen makkelijk gewenste gegevens te achterhalen. Niet alleen hanteren we
daarom een archief van documenten, ook verschijnen er regelmatig nieuwe fotoalbums of filmpjes
van actuele gebeurtenissen. De inhoud van de website wordt met regelmatig actueel gemaakt.

Ziekmelding leerling
Wanneer een leerling ziek is, wilt u dat dan telefonisch melden! ’s Morgens van 08.15 uur tot 08.45
uur bestaat de mogelijkheid om de ziekmelding door te geven aan Leyla (conciërge).
Zij geeft de ziekmelding aan de desbetreffende leerkracht door. Ons telefoonnummer: 075-6164830.
Als wij niets van u gehoord hebben en uw kind is niet aanwezig, wordt u door Leyla gebeld met de
vraag waarom uw kind niet op school is.

29

Jaargids o.b.s.

2018 - 2019

Zindelijkheid bij vierjarigen
De meeste kinderen die bij ons op school komen, zijn door hun natuurlijke ontwikkeling en doordat
er thuis aandacht aan is besteed, zindelijk. Het komt ook voor dat een kind nog niet zindelijk is. Dit is
vervelend voor het kind en niet werkbaar voor de groepsleerkracht. De leerkracht is verantwoordelijk
voor de aandacht en de veiligheid van de hele groep en kan om die reden niet uit de groep om een
leerling te verschonen. Een ongelukje kan natuurlijk altijd gebeuren. Dat lossen we op.
Als dit vaak voorkomt worden de ouders gebeld om naar school te komen om het kind zelf te
verschonen.
Vanuit het bovenstaande hebben we als school het volgende beleid geformuleerd:
➢ Uw kind kan pas naar school als het zindelijk is
➢ Ouders noemen dit tijdens het intake gesprek
➢ Ouders geven het nog niet zindelijk zijn ook aan op het entreeformulier 4-jarigen
➢ De (toekomstige) groepsleerkracht maakt concrete en heldere afspraken met de ouders
➢ Zindelijkheid blijft de verantwoordelijkheid van de ouders.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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Nuttige adressen (A-Z)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam, Overschiestraat 57, 1062 HN
Amsterdam, telefoon: 020-314 17 14, website: www.amk-amsterdam.nl
Adviescommissie Toelating en Begeleiding (ACTB), Postbus 19521, 2500 CM Den Haag,
telefoon: 070-312 28 87, email:info@onderwijsconsulenten.nl (onderwijsconsulenten),
website: www.onderwijsconsulenten.nl
Bezwaar Advies Commissie (BAC), Postbus 222, 3500 AE Utrecht, telefoon: 030-2769916,
website: www.projectenso.nl
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, locatie Zaandam/Oostzaan/Wormerland,
Ebbehout 1, 1507 EA Zaandam, telefoon: 075 6 555 222, website: www.bjaa.nl
Centrum Jong Zaanstreek, algemeen telefoonnummer: 075-651 8340, email:
info@centrumjong.nl, website: www.centrumjong.nl. Geuzenpad 3 1504 NZ Zaandam
Externe Vertrouwenspersoon Zaan Primair, mevr. A. Kessel, 0251-317605 of 06-52045213
GGD Zaanstreek-Waterland, Vurehout 2, 1507 EC Zaandam, telefoon: 0900-254 54 54,
website: www.ggdzw.nl
Inspectie van het Onderwijs, Postbus 2730, 3500 GS Utrecht, telefoon: 088-669 60 00,
website: www.onderwijsinspectie.nl
Klokkenluidersregeling, vertrouwenspersoon de heer Rob Vaessen, telefoon: 06-53865547,
email: robvaessen@chello.nl
Landelijke klachtencommissie Onderwijs (LKC), Postbus 85191, 3508 AD Utrecht,
telefoon:030-2809590, email: info@onderwijsgeschillen.nl, website:
www.onderwijsgeschillen.nl
POVO, website: www.povo-zaanstreek.nl
Samenwerkingsverband Zaanstreek: Kring 2, coördinator Bernard Homans, telefoon: 0203033134, email:b.homans@oog.nl
Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek – Waterland (SBD), Wielingenstraat 115, 1441 ZN
Purmerend, telefoon: 0299-783400, e-mail: info@sbzw.nl, website: www.sbwz.nl
Steunpunt Huiselijk Geweld Zaanstreek-Waterland, telefoon: 075-6518311, website:
www.huiselijkgeweld.nl
Team Leerplicht, Gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam Telefoon: 14075
(lokaal tarief)
Zaan Primair, Ds.M.L. Kingweg 206, 1504 DG Zaandam, telefoon: 075-6504888, email:
info@zaanprimair.nl , website: www.zaanprimair.nl
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Is het goed, zeg het anderen.

Tevreden ouders zijn de beste ambassadeurs voor onze school.
Wij merken tijdens de aanmeldingsgesprekken van nieuwe
leerlingen dat dit vaak het geval is.
Geen beter middel dan ‘mond-tot-mond’ reclame.
Gaat u daar vooral mee door!

Is het niet goed, zeg het ons.

Ook dit is voor ons enorm belangrijk!
Wij werken dagelijks keihard aan goed onderwijs voor uw kind.
Dat betekent niet, dat er nooit een fout gemaakt wordt
en dat er nooit een meningsverschil kan zijn.

Laat uw ongenoegen niet uitgroeien tot een ontevreden gevoel.
Kom voor een gesprek of een afspraak bij de leerkracht of directie.
We lossen het samen op!

Met vriendelijke groet,
het team van De Gouw
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