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Een woord vooraf 

In deze schoolgids geven wij u, binnen de gegeven mogelijkheden, een zo volledig mogelijk 

beeld van onze school. O.B.S. ‘De Overhael’ is een openbare basisschool voor kinderen van 4 

tot 12 jaar. De Overhael maakt deel uit van het ISOB-bestuur. De ISOB (Intergemeentelijke 

Stichting Openbaar Basisonderwijs) bestaat uit 19 openbare scholen in de regio rond 

Alkmaar. 

 

Waarom een schoolgids voor ouders? 

Deze schoolgids laat u zien wat u als ouder van onze school kunt verwachten, wat de school 

van u verwacht en wat de school voor uw kind kan betekenen. De gids is meer dan alleen 

een boekje over de praktische gang van zaken. Het is de bedoeling dat u als ouder door het 

lezen van de gids een beeld krijgt van het eigen karakter van de school. 

Daarom vindt u in deze gids een schets van de manier van werken, de sfeer en wat de 

kinderen leren. 

Als de gids aan het gestelde doel beantwoordt, ondersteunt zij nieuwe ouders bij het kiezen 

van de school die hen het meest aanspreekt en is zij tegelijkertijd voor ouders die de school 

al langer kennen een plezierig naslagwerk tijdens de schoolperiode van hun kind. 

De schoolgids is een gezamenlijk product van team, medezeggenschapsraad en ouderraad. 

 

Verzoek aan de ouders om te reageren 

Wij streven er naar dat de gids u een goed beeld geeft van de school en houden ons 

aanbevolen voor aanvullende suggesties. 

 

Team en medezeggenschapsraad  

Basisschool ‘De Overhael’ 
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1 ONZE SCHOOL 

1.1 Algemeen 

  

 Schoolgegevens 

Openbare Basisschool ‘De Overhael’ 

Driehuizen 36 

1844 KL Driehuizen 

Telefoon:  0299 - 67 33 71 

E-mail adres:  in-

fo.overhael@isobscholen.nl 

Website:  www.overhael.nl 

Schoolregistratienr:/Brinnummer 41191 

- 08 IW 

Directie:  Edith Hoegen, direc-

teur 

Schoolbestuur: ISOB Sokkerwei 2 

   1901 KZ Castricum 

Telefoon:   0251-31 98 88 

E-mail:  info@isob.net 

Internet:  www.isob.net 

Voorzitter CvB Dhr. R. Smid 

 

    

 

 

 Over de school 

De school ligt in het hart van het dorp 

Driehuizen dat is gesticht in het jaar 

1564 aan de rand van de Eilandspolder 

en de ingepolderde Schermeer in de 

gemeente Alkmaar. 

In het jaar 1658 kreeg het dorp officieel 

toestemming om een school te bouwen. 

Tussen 1564 en 1867 is de school op 

verschillende plaatsen in het dorp ge-

huisvest. Eind 1867 wordt er een nieu-

we school gebouwd op de huidige 

plaats.  

 

Het huidige schoolgebouw is neergezet 

in 1912 en bestond van 1915 tot 1975 

uit twee lokalen en een gang. In 1975 is 

de school gerenoveerd en uitgebreid 

met een lokaal en een handvaardig-

heidszolder aan de oostkant. In 1985 is 

± 80 m2 aangebouwd met als doel bin-

nen de school een kleutergroep te kun-

nen huisvesten. In 2003 is de school 

grondig gerenoveerd en uitgebreid met 

een derde lokaal. In 2014 is een vierde 

lokaal in gebruik genomen. Vanaf 1975 

wordt de kerk gebruikt als gymnastiek-

ruimte. Vlak bij de school is een speel-

veld aanwezig, ’Het Klavertjesveld’. Hier 

spelen de kinderen tussen de middag en 

worden regelmatig gymnastieklessen 

gegeven. 

 

De dagelijkse gang van zaken en de 

manier van werken op school worden 

geregeld door het schoolteam, in sa-

menspraak met de medezeggenschaps-

raad en de ouderraad.  

 

 Situering van de school 

De school is gelegen in de kern van het 

dorp tegenover de kerk. De school ziet 

aan de achterkant uit op de ringvaart. 

De omgeving is pittoresk en rustge-

vend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De school vervult een regionale functie. 

De Overhael is de enige openbare ba-

sisschool in de zuidwesthoek van de 

Schermer. 

Een groot deel van de leerlingen die on-

ze school bezoeken zijn daarom afkom-

stig uit de zuidwesthoek van de Scher-

mer en van de omliggende dorpen: 

Zuidschermer, Grootschermer, Graft, 

De Rijp, de Omval, Schermerhorn, Mid-

denbeemster, Stompetoren en West-

Graftdijk.  

 Schoolgrootte 

De schoolgrootte beweegt zich momen-

teel rond de 85 leerlingen. Dit betekent 

voor de organisatie van de school dat er 

4 groepen geformeerd zijn. De combi-

natiegroepen 1-2 en 3-4 hebben beide 

± 25 leerlingen, de groepen 5-6 en 7-8 

hebben beide ± 20 leerlingen. Na 

schooltijd is er op 3 dagen BSO in 
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school aanwezig. 

 

 Schoolbestuur (ISOB) 

De Overhael maakt deel uit van de In-

tergemeentelijke Stichting Openbaar 

Basisonderwijs (ISOB). Het ISOB verte-

genwoordigt de openbare scholen in de 

regio: Bergen (inclusief Egmond, 

Schoorl en Groet), Castricum (inclusief 

Akersloot), Graft-De Rijp, Heiloo, Alk-

maar en Uitgeest. De ISOB telt ruim 

3000 leerlingen, 300 medewerkers en 

20 scholen.  

1.2 De Organisatie 

De onderbouw 

De combinatiegroep 1 en 2 

De onderbouw bestaat uit een hetero-

gene combinatie van groep 1 en 2. De 

groep heeft ongeveer 25 leerlingen. 

 

De dag start met kringactiviteiten ge-

volgd door werken met ontwikkelings-

materiaal en het werken in de diverse 

hoeken, zoals boekenhoek, bouwhoek, 

huishoek, computerhoek, enz. met als 

doel ontwikkeling van de eigen vaardig-

heden, taal/rekenontwikkeling, sociale 

ontwikkeling en het stimuleren van het 

zelfstandig werken. Dit wordt afgesloten 

met een kringactiviteit gericht op evalu-

atie en taal/reken ontwikkeling.  

Van 10.45 – 11.30 uur hebben de kleu-

ters zintuiglijke- en lichamelijke ontwik-

keling, hetgeen plaats vindt op het 

schoolplein of in de gymzaal ( kerk). 

De middag bestaat uit zintuiglijke- en 

lichamelijke ontwikkeling, kringactiviteit 

gericht op de taalontwikkeling gevolgd 

door werken met ontwikkelingsmateri-

aal in de diverse hoeken en wordt afge-

sloten met de kringactiviteit. 

Vrijdag verzorgt de muziekvakleer-

kracht de muziekles. 

De middenbouw 

De combinatiegroep 3 en 4 

De combinatiegroep 3-4 heeft les in het 

lokaal gelegen aan de ringvaart. 

Deze combinatiegroep bestaat uit onge-

veer 25 leerlingen.  

Tijdens de instructie is er vanwege het 

kleine aantal leerlingen in de groep veel 

individuele aandacht mogelijk. 

Het zelfstandig werken wordt sterk ge-

stimuleerd en aangeleerd. 

Samen werken en onderlinge acceptatie 

is een basisprincipe. 

Ouders ondersteunen enkele malen per 

week bij het lezen in groepjes, waarbij 

de aandacht ligt op het technisch lezen 

en het bespreken en begrijpen van de 

tekst. Vrijdag verzorgt de vakleerkracht 

muziek het muziekonderwijs. 

De combinatiegroep 5 en 6  

Deze combinatiegroep bestaat uit onge-

veer 20 leerlingen. De groepen zijn zo 

geplaatst dat zij zich gemakkelijk kun-

nen richten op hun eigen specifieke 

hulpmiddelen in de klas, zoals het eigen 

schoolbord of spellingregel aan de 

wand. Elke groep krijgt apart instructie 

in de verschillende vakken. Tijdens de 

instructie is er vanwege het kleine aan-

tal leerlingen in de groep veel individue-

le aandacht mogelijk. 

Het zelfstandig werken wordt  sterk ge-

stimuleerd en aangeleerd. Samen wer-

ken en onderlinge acceptatie is een ba-

sisprincipe. Dit wordt versterkt doordat 

de zaakvakken gezamenlijk worden 

aangeboden.  

Ouders ondersteunen enkele malen per 

week bij het lezen in groepjes, waarbij 

de aandacht ligt op het technisch lezen 

en het bespreken en begrijpen van de 

tekst. In de middaguren zijn meestal de 

creatieve vakken als handvaardigheid 

en tekenen gepland. Gymnastiek is voor 

2 uur per week ingeroosterd in de mid-

daguren. In deze vakken werken de 

kinderen uit de groepen 5 en 6 samen. 

Vrijdag verzorgt de muziekvakleer-

kracht de muziekles. 

De bovenbouw 

De combinatiegroep 7 en 8 

De bovenbouw bestaat uit de groepen 7 

en 8 en bestaat uit ongeveer 20 leer-

lingen. De groepen krijgen afzonderlijk 

instructie voor de vakken rekenen en 

taal.  

Tijdens de instructie is er vanwege het 

kleine aantal leerlingen in de groep veel 

individuele aandacht mogelijk.  

Het zelfstandig werken wordt sterk ge-

stimuleerd en aangeleerd. Elke groep 

heeft in de klas een eigen bord waarop 

de taken voor zelfstandig werken ver-

meld staan. Deze taken worden in sa-

menwerking of individueel uitgevoerd. 
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Voor het vak begrijpend lezen passen 

we klassenverkleining toe, zodat één 

groep aparte instructie krijgt.  

In de middaguren zijn meestal de crea-

tieve vakken als handvaardigheid en te-

kenen gepland. Gymnastiek is voor 2 

uur per week ingeroosterd in de mid-

daguren. Tijdens deze vakken werken 

de kinderen uit de groepen 7 en 8 sa-

men. Vrijdag verzorgt de muziekvak-

leerkracht aan groep 7-8 een muziek-

les. 

 

1.3 Inzet groepsverklei-

ning/Onderwijsassistent 

Door het inzetten van de groepsleer-

kracht van groep 1-2 en 3-4 van 11.30-

12.15 uur kunnen we aan kleine groe-

pen of individuele leerlingen in de mid-

den- en bovenbouw extra ondersteu-

ning bieden (RT). Door de inzet van een 

onderwijsassistent bereiken we dat er in 

de verschillende combinatiegroepen da-

gelijks extra begeleiding in de groepen 

wordt ingezet. 

2. De doelen van en de visie op het on-

derwijs 

2.1 Doelstelling  van obs De Overhael 

De Overhael is een openbare school. Dit 

betekent dat de school open staat voor 

iedereen, met respect voor ieders cultu-

rele en/of levensbeschouwelijke achter-

grond. 

 

De school stelt zich ten doel de kin-

deren op het voor hen bereikbare ken-

nis- en vaardigheidsniveau te brengen, 

zodat een goede doorstroming naar het 

voortgezet onderwijs mogelijk is. Mid-

dels het gebruik van lesmethoden, die 

voldoen aan de kerndoelen, willen wij 

een optimaal kennisniveau bereiken 

voor alle leerlingen. 

Om dit doel te bereiken is een optimaal 

pedagogisch klimaat voor de kinderen 

van belang. 

Het zelfstandig initiatieven kunnen ne-

men, een kritische (denk)houding en 

het respecteren van anderen zijn daar-

bij voor een goed functioneren in sa-

menleving en school van groot belang. 

Dit zal door de school gestimuleerd 

worden.  

Kenmerken zijn in het algemeen: 

De school is in de eerste plaats een plek 

om te leren.  

Aandacht voor de sociale- en emotione-

le ontwikkeling van kinderen heeft 

daarbij een hoge prioriteit. Er is ruimte 

voor pluriformiteit, dat wil zeggen dat 

we ruimte bieden aan de verschillende 

godsdienstige en levensbeschouwelijke 

opvattingen die er in onze samenleving 

bestaan. 

Kinderen worden op een positieve en 

stimulerende wijze tegemoet getreden.  

De school ontwikkelt en intensiveert de 

begeleiding van hoogbegaafde leer-

lingen. Er is een open communicatie 

tussen ouders en school, waarbij ruimte 

wordt gegeven voor het bespreken van 

ideeën en eventuele problemen. 

Emancipatie en tolerantie krijgen brede 

aandacht, dat wil zeggen dat in onze 

openbare school de principiële gelijk-

waardigheid van opvattingen wordt ge-

garandeerd. 

De school is algemeen toegankelijk, dat 

wil zeggen de school weigert geen leer-

lingen op grond van ras of overtuiging. 

 

2.2 De visie op het onderwijs 

Wij stimuleren kinderen om het beste 

uit zichzelf te halen. Dit is de gedeelde 

verantwoordelijkheid van school, ouders 

en het kind. 

 

Veiligheid en structuur 

Leerlingen, team en ouders bieden 

wij een veilige en duidelijk struc-

tuur als voorwaarde om op verbin-

dende wijze met elkaar te commu-

niceren 

-We werken met vaste afspraken , rou-

tines en regels in alle klassen. Deze 

staan beschreven in het document 

“Klassenmanagement op de Overhael” 

-Op de Overhael wordt gewerkt met een 

vast weekrooster dat onderling op el-

kaar wordt afgestemd. 

-Het team volgt jaarlijks een studiemid-

dag “verbindende communicatie”. 
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-Sociaal-emotionele ontwikkeling staat 

in alle groepen wekelijks op het pro-

gramma. 

-De sociaal-emotionele ontwikkeling 

van de leerlingen wordt op systemati-

sche wijze gevolgd.  

-Ouders, leerlingen en medewerkers 

worden iedere 4 jaar bevraagd naar hun 

tevredenheid over de school, waarbij de 

school een norm hanteert van minimaal 

80% tevredenheid. 

 

 

Vertrouwen en uitdagen 

Ontdekken, ontwikkelen en gebrui-

ken van talenten van leerlingen en 

teamleden zijn uitgangspunten van 

ons onderwijs. 

-Er wordt gewerkt met de kennis van -

Meervoudige Intelligenties, het team 

heeft zich op dit onderwerp geschoold. -

Teamleden hebben taken die passen bij 

hun talenten. 

-Er is een divers aanbod van leermidde-

len op het gebied van reken- taal- en 

leesonderwijs. 

-Er is afwisseling in het aanbod tussen 

zelfstandige opdrachten en groepswerk. 

 

Er is een breed onderwijsaanbod. 

Dit houdt in dat naast het taal- lees- en 

rekenonderwijs er wekelijks aandacht is 

voor de zaakvakken (biologie, techniek, 

geschiedenis en aardrijkskunde), crea-

tieve vakken (tekenen, handvaardig-

heid, muziek) en sport. 

-Ieder jaar worden er schaatslessen 

voor de kinderen van de bovenbouw 

gegeven. 

-Ieder jaar wordt er een kerstmusical 

opgevoerd waaraan alle kinderen van 

de school meedoen. 

-Wekelijks wordt er aan alle groepen 

Engels les gegeven. 

 

Uniek en samen 

De individuele leerbehoefte van de 

leerling staat bij ons centraal, 

waarbij de leerlingen leren verant-

woordelijk te zijn voor hun eigen 

leerproces. Kwaliteit van onderwijs 

en optimale resultaten zijn het uit-

eindelijke doel. Elkaar helpen en 

versterken, samenwerken en res-

pect voor ieder ander zijn uitgangs-

punten voor ons onderwijs. 

-Het samen leren, samenwerken en 

zorg dragen voor elkaar heeft een hoge 

prioriteit. 

-Hierbij maken wij gebruik van de ken-

nis van “verbindende communicatie”. - 

-Teamleden zijn toegankelijk en aan-

spreekbaar. 

-Wij analyseren toetsen op school-, 

groeps- en individueel niveau om de ef-

fecten van ons onderwijs te meten en 

verbeteren.  

-De vorderingen van de leerlingen wor-

den vanaf groep 1 systematisch ge-

volgd. 

-De teamleden hebben kennis van de 

meest voorkomende leer- en gedrags-

problematiek. 

-De leerkracht past zijn handelen aan  

aan de individuele behoefte van de leer-

ling, welke staat beschreven in het Di-

dactisch Groeps Overzicht. 

-Zorg en aandacht voor individuele leer-

lingen vinden wij kenmerkend voor on-

ze aanpak.  

-In maart organiseren wij een project-

maand rondom een cultureel thema.  

 

Zelfbewust en betrokken 

Wij dagen leerlingen uit om vanuit 

maatschappelijke betrokkenheid 

onderzoekend, leergierig, creatief, 

zelfbewust en kritisch te zijn. 

-De school steunt een aantal kinderen 

in Ethiopië in hun ontwikkeling.  

-Ieder jaar collecteren de leerlingen van 

de bovenbouw voor deze jongeren. 

-Ieder jaar besteden we aandacht aan 

dit onderwerp. 

-Lessen en toetsen worden gezamenlijk 

en individueel nabesproken en geëvalu-

eerd. 

-Er wordt gewerkt met methoden, mid-

delen en activiteiten waarin respectvol 

omgaan met verschillen en de multicul-

turele samenleving aan bod komen. 

-In kringgesprekken wordt maandelijks 

aandacht gegeven aan verschillen in 

opvattingen van mensen. ( onder ande-

re door het bespreken van het actuele 

nieuws) 

-Er wordt gewerkt met een “creatief-

schrift” Minimaal 1 keer in de 2 weken 

werken de leerlingen aan een opdracht 

die de creativiteit bevordert. 

‘‘De Overhael’ voert een actief beleid 

m.b.t. het samenwerken met peuters-

peelzalen, voortgezet onderwijs en spe-

ciaal basisonderwijs om de overgang 

naar de verschillende schooltypen zo 

makkelijk mogelijk te maken.  
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3 Prioriteiten 

3.1 Beleidsvoornemens schoolniveau 

De Overhael 2017 – 2018 

1  Zorg 
- Oriënteren op een LVS sociaal-

emotionele ontwikkeling 
- Aanschaf van ondersteunend program-

ma dyslexie 
- Invoeren Ondersteuningsprofiel 

 

2 Zelfstandig werken 
- Invoeren van notatiesysteem voor alle 

leerlingen op het gebied van Talentont-

wikkeling. 

3  Onderwijskundige ontwik-

kelingen 

- Verdieping kennis VVTO 
- Gebruik maken van coöperatieve werk-

vormen tijdens de instructie  

4  ICT 

- De school stelt een ICT-plan op 

 

 5  Gesprekscyclus/persoonlijke 

professionalisering 
- Collegiale klassenconsultatie opnemen 

in jaarrooster 
- Opstellen individueel professionalise-

ring-plan van teamleden  

6  Communicatie 

- Scholing leerkrachten in Verbindende 

Communicatie. 
- Ouders actief betrekken bij het beleid 

van de school. 

7  Cultuureducatie 

- De school stelt een Cultuureducatie plan 

op. 

8  Methode  

- Oriënteren op en aanschaf van methode 

wereldoriëntatie. 

 

9 Kwaliteitsmonitor 

-  Het  werken met de ISOB Kwaliteitsmo-

nitor 

4 Vak- en vormingsgebieden 

4.1 Cognitieve vakken 

Taal/Lezen 

Lezen is essentieel voor het succesvol 

doorlopen van de basisschool. Daarom 

besteden wij op school in alle groepen 

veel tijd aan leesonderwijs. Om het 

technisch lezen zoveel mogelijk te 

stimuleren adviseren wij alle ou-

ders en kinderen om thuis dage-

lijks 15 minuten aan lezen te be-

steden. Vooral het, vanaf groep 3 tot 

en met groep 8, samen hardop lezen 

is hierbij van essentieel belang. 

 

Onderbouw  

De taalontwikkeling van de kinderen 

wordt in de kleutergroepen door middel 

van kring- en leergesprekjes, het voor-

lezen van verhaaltjes, samen spelen in 

de diverse ontwikkelingshoeken, praat-

platen en taalspelletjes gestimuleerd. 

Veel aandacht wordt besteed aan het 

voorlezen en kennis maken met boeken 

gesproken taal spelenderwijs om te zet-

ten in geschreven taal. De methode 

‘Schatkist’ wordt gebruikt om verschil-

lende thema’s aan de hand van verha-

len en platen verder uit te diepen. De 

doelstellingen sluiten aan bij de metho-

de Veilig leren lezen.  

Middenbouw 

In groep 3 wordt elke dag veel tijd be-

steed aan het aanvankelijk lezen. We 

beginnen in principe klassikaal met de 

leesmethode ‘Veilig leren lezen’ (‘maan 

- roos - vis’ - versie). Bewegend beeld, 

geluid en interactiviteit maken de lessen 

nog aantrekkelijker. 

Soms gebeurt het dat een kind al kan 

lezen als het in groep 3 komt, zodat het 

leesprogramma niet vanaf het begin 

hoeft te worden gevolgd. Deze kinderen 

kunnen dan, eerder dan de anderen, 

beginnen met het zelfstandig verder 

ontwikkelen van hun leesniveau. Hal-

verwege het schooljaar is het leeson-

derwijs in groep 3 zodanig gevorderd, 

dat begonnen wordt met individueel le-

zen en het lezen in groepjes op niveau. 

Als de andere kinderen zelfstandig, in-

dividueel of in een groepje lezen, kan 

de leerkracht aan de leerlingen, die dat 

nodig hebben, extra aandacht besteden. 

Voortgezet lezen 

Halverwege het schooljaar in groep 3 is 

het leesonderwijs zodanig gevorderd, 

dat begonnen wordt met individueel le-

zen en het lezen in groepjes. 

In de hogere groepen wordt dagelijks 
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gelezen. het aandachtspunt verlegt zich 

in deze groepen steeds meer van het 

puur technisch-lezen naar het lezen op 

toon en vooral het begrijpend lezen. Het 

plezier hebben in het lezen is op onze 

school een belangrijk aspect van het 

leesonderwijs en wordt daarom gesti-

muleerd. Verschillende leesvormen, zo-

als duolezen, groepslezen, racelezen en 

stillezen worden toegepast, waarbij o.a. 

ouders ondersteuning verzorgen bij be-

geleiding. Vanaf groep 4 neem het be-

grijpend lezen een steeds belangrijkere 

plaats in. we gebruiken hiervoor de me-

thode ‘Tekstverwerken’. 

Bovenbouw 

In de hogere groepen wordt dagelijks 

gelezen. Het aandachtspunt verlegt zich 

in deze groepen steeds meer van het 

technisch lezen naar het lezen op toon 

en het begrijpend lezen, waarbij het 

plezier hebben in lezen gestimuleerd en 

benadrukt wordt.  

Verschillende leesvormen, zoals groeps-

lezen, boekenkring, duo-lezen en indi-

vidueel stillezen worden toegepast. De 

nadruk komt steeds meer te liggen op 

het ontwikkelen van leesstrategieën 

voor het begrijpend lezen. 

Spellen in de Middenbouw en Bo-

venbouw 

In de leerjaren 4 t/m 8 wordt de taal-

ontwikkeling verder uitgebouwd met 

gebruikmaking van de taalmethode 

‘Taal Actief’, waarbij de kinderen via 

afwisselende oefenvormen en taaloefe-

ningen de Nederlandse taal verder leren 

beheersen.  

 Zaakvakken 

Onderbouw 

Met de kinderen in groep 1-2 worden 

onderwerpen behandeld die jonge kin-

deren aanspreken en aansluiten bij hun 

belevingswereld. 

In de onderbouw wordt gewerkt met 

projecten. Vanuit de thema’s wordt ge-

werkt aan oriëntatie in ruimte, tijd en 

natuur. De thema’s worden onder-

steund met materiaal uit de methode 

Schatkist. 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 

verschillende schooltelevisieprogram-

ma’s, o.a. Koekeloere. 

 

Middenbouw 

Voor de groepen 3 en 4 wordt gewerkt 

met thema’s. De thema’s worden on-

dersteund met materialen uit de me-

thode “De grote reis” en “Leefwereld”. 

Bovenbouw 

In de groepen 5 t/m 8 gebruiken wij 

voor aardrijkskunde de methode ‘Geo-

bas’. De kinderen leren Nederland, Eu-

ropa en de werelddelen kennen en hoe 

de mensen er leven.  

Wij maken daarbij ook voortdurend ge-

bruik van de actualiteit.  

Voor geschiedenis gebruiken wij de me-

thode ‘Bij de Tijd’. In groep 5 geeft de-

ze methode een algemene inleiding in 

geschiedkundige begrippen. In groep 6, 

7 en 8 worden de verschillende tijdper-

ken belicht, van prehistorie tot nieuwste 

geschiedenis. In groep 7 en 8 wordt te-

vens aan onze staatsinrichting aandacht 

geschonken. Voor natuurkennis/biologie 

gebruiken wij van groep 5 t/m 8 de me-

thode ‘Leefwereld’. In deze methode is 

een leerlijn ontwikkeld voor techniek. 

Lichamelijke opvoeding 

De kleuters krijgen elke dag ‘s morgens 

en ‘s middags drie kwartier bewegings-

onderwijs buiten.  

De groepen 3 t/m 8 krijgen 2 uur per 

week gymnastiekles. Hiervoor gaan zij 

naar de gymzaal of naar het speelveld. 

Beiden zijn direct naast de school gele-

gen.  

 

 

ICT 

ICT staat voor Informatie en Communi-

catie Technologie. Samen met de ande-

re ISOB-scholen hebben we een ICT-

beleidsplan ontwikkeld. Dit plan heeft 

ten doel om de ICT op alle scholen een 

stimulans te geven tot ontwikkelen en 

vernieuwen. De Overhael heeft daar-

naast nog een eigen ICT-beleidsplan 

opgesteld, waarin we precies beschrij-
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ven welke ontwikkelingen we binnen 

onze school gewenst achten. We be-

schrijven hierin tevens de stapsgewijze 

ontwikkeling die wij vinden dat kinderen 

op dit gebied moeten maken. Om een 

veilig en verantwoord computergebruik 

te stimuleren, werken we met een pro-

tocol Internet en emailgebruik. Alle 

leerlingen krijgen in groep 7/8 lessen 

Veilig Internet. 

 Expressievakken 

Muzikale vorming 

De school heeft een eigen leerlijn voor 

muzikale vorming opgesteld, welke als 

grondslag de methode ‘Moet je doen’ 

heeft. 

Er wordt in school veel aandacht be-

steed aan zingen, muziek maken met 

instrumenten en het bewegen op mu-

ziek.  

De liedkeuze wordt aangepast aan de 

belevingswereld van het kind. Voor de 

muzikale vorming is één dagdeel een 

vakleerkracht aangesteld.  

Voor de kerst wordt door groep 5 en 6 

ondersteund door alle andere groepen 

een musical ingestudeerd. 

Voor het eind van het schooljaar wordt 

een musical opgevoerd door groep 7-8. 

Handvaardigheid en tekenen 

Het werken met allerhande materialen 

op het gebied van handenarbeid en tex-

tiele werkvormen wordt wekelijks beoe-

fend.  

We gebruiken voor tekenen de methode 

‘Tekenvaardig’ en ‘Moet je doen’.  

Voor handvaardigheid gebruiken we de 

methode ‘Moet je doen’.  

Met hulp van ouders worden incidenteel 

kooklessen gegeven. Voor de kerst va-

kantie organiseert de school elk jaar 

een creatieve middag voor alle leer-

lingen waar gezamenlijk met hulp van 

veel ouders kerstknutsels gemaakt 

worden om in de kerstboom te hangen 

en de klas te versieren. 

  

4.2 Sociaal- emotionele ontwikkeling 

Dagelijks wordt in allerlei vormen en si-

tuaties aandacht aan de sociale ontwik-

keling besteed. We gebruiken hiervoor 

de methode “KWINK”. In de dagelijkse 

omgang wordt er in de klas en tijdens 

het buitenspel veel aandacht besteed 

aan het samen werken en samen spe-

len, waarbij uitgangspunt is dat elk kind 

gerespecteerd wordt zoals het is. In de 

groepen 1 en 2 wordt deze ontwikkeling 

o.a. gestimuleerd door het samenspel in 

de verschillende hoeken en het samen 

werken aan opdrachten. In de hogere 

groepen vinden tijdens de lessen veel 

samenwerkings-opdrachten plaats. On-

derlinge hulpverlening maakt ook deel 

uit van deze ontwikkeling. Geschillen 

worden in groepsgesprekken regelmatig 

bespreekbaar gemaakt en opgelost.  

Het opgroeien van een kind in de com-

binatieklas, zoals we die op onze school 

kennen, bevordert de sociale ontwikke-

ling door de voortdurende interactie 

tussen jongere- en oudere leerlingen, 

waarbij kinderen leren rekening met el-

kaar te houden en voor zichzelf op te 

komen. 

4.3 Zelfstandig werken 

Het werken in een combinatiegroep 

vraagt van de kinderen een flinke mate 

van zelfstandigheid. Wij beschouwen de 

ontwikkeling tot zelfstandigheid als een 

positief element en stimuleren die ont-

wikkeling. Er wordt gewerkt met dag- 

en weektaken. 

Onderbouw 

Dagtaak 

Tijdens het zelfstandig werken kan het 

kind kiezen in welke hoek het wil spe-

len, terwijl de leerkracht een activiteit 

met een groepje uitvoert. Kinderen 

kunnen dan hun naamkaartje (plaatje) 

‘op het kiesbord’ zetten.  

Weektaak 

In groep 2 leren de kinderen zelf ver-

antwoordelijk te zijn voor het afmaken 

van werkjes en taken. Zij leren ook om 

in een week meerdere verschillende ta-

ken die op het zelfstandig werken bord 

staan uit te voeren. 

Vooraf wordt in de kring besproken wat 

er van de kinderen verwacht wordt en 

achteraf wordt in de kring besproken 

wat goed gegaan is. 

Midden- en bovenbouw 

Weektaak 

In groep 3 borduren we verder op de 

verworvenheden die de kinderen in 
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groep 2 hebben geleerd. Gedurende het 

jaar leren de kinderen te werken met 

een beperkte weektaak. Op het bord 

staat aangegeven welk werkjes zij kun-

nen maken.  

Vanaf groep 4 hebben alle kinderen een 

weektaak. De weektaak staat op het 

groepsbord. Op het bord staan opdrach-

ten: rekenen, taal, spelling, schrijven, 

lezen, werken aan de computer etc. die 

zij zelfstandig kunnen maken. De zelf-

standig werken taken kunnen heel indi-

vidueel opgegeven worden afhankelijk 

van de individuele behoeften van de 

leerling. Kinderen storen elkaar niet en 

mogen samenwerken, computers en 

boeken uit de schoolbibliotheek gebrui-

ken, zelfstandig materiaal halen en op-

ruimen, etc. 

Eigen verbeterpunt 

Vanaf groep 5 vragen we van de kin-

deren een steeds grotere mate van zelf-

standigheid en doen we een appel op 

hun eigen kritisch vermogen. We stimu-

leren de kinderen die leerstof te oefe-

nen waar ze zich nog niet zo zeker in 

voelen. Als de kinderen klaar zijn met 

de dagtaak kunnen zij zelfstandig aan 

de weektaak werken. In de taak staan 

extra oefenstof, verdiepingsstof of re-

mediërend materiaal. Iedereen komt 

toe aan de weektaak. De inhoud en de 

hoeveelheid van de dag- en weektaak 

kan per kind verschillend zijn. Aan het 

einde van de week bespreekt de leer-

kracht de uitgevoerde weektaakop-

drachten met de leerlingen. 

Het uitgangspunt is dat de leerlingen 

positieve ervaringen opdoen met het 

zelfstandig werken aan taken en eind 

groep 8 een kritische houding ontwik-

keld te hebben ten aanzien van hun ei-

gen sterke en verbeter punten en in 

staat zijn zelfstandig te kunnen werken 

aan de eigen verbeterpunten. 

4.4 Sociale veiligheid 

De Overhael is een kleine dorpsschool 

waar het team zorgt voor een pedago-

gisch klimaat waar kinderen zich veilig 

en thuis voelen. De kinderen werken in 

kleine groepjes in gecombineerde klas-

sen, waar dagelijks veel aandacht is 

voor de onderlinge contacten en ver-

draagzaamheid. De zorg voor elkaar, 

denken om elkaar, respect voor elkaars 

kwaliteiten en bijzonderheden is een 

dagelijks thema. 

Pesten wordt niet getolereerd.  

Er is een pestprotocol op school aanwe-

zig volgens welke gehandeld wordt als 

pesten zich voordoet. We hebben af-

spraken met de kinderen en de ouders 

dat pestgedrag direct wordt gemeld en 

meteen wordt aangepakt. 

 

De school doet met behulp van het in-

strument ‘Leerling tevredenheidsonder-

zoek gericht op Veiligheidsbeleving’ in 

groep 5,6 en 7 ieder jaar een onderzoek 

onder haar leerlingen naar hun gevoel 

voor veiligheid op de school. Hieruit 

worden conclusies getrokken en indien 

nodig maatregelen getroffen. 

Daarnaast is de leerling tevredenheid 

onderdeel van het Schooltevreden-

heidsonderzoek, dat een keer in de drie 

jaar wordt afgenomen. 

Door in alle klassen met dezelfde regels 

en afspraken te werken, wordt de vei-

ligheid van de leerlingen vergroot. 

De regels en afspraken hangen zicht-

baar in alle klassen en in de gemeen-

schappelijke ruimte. 

 

4.5 De resultaten van ons onderwijs 

Elk jaar verlaat een groep leerlingen 

onze school. De onderwijsinspectie wil 

graag weten wat de eindopbrengsten 

zijn van iedere school.  

 

Vanaf schooljaar 2015-2016 wor-

den de Eindopbrengsten gemeten 

aan de hand van de eindtoets IEP 

 

2016-2017 

Gemiddelde score van de groep: 

83 

Gemiddelde score landelijk: 

78 

 

2015-2016 

Gemiddelde score van de groep: 

80 

Gemiddelde score landelijk: 

80 

 

Tot schooljaar 2014-2015 weren de 

eindopbrengsten gemeten met de uit-

slagen van de Cito-toetsen voor reke-

nen en begrijpend lezen in groep 8. 
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De opbrengsten van 2014-2015 wa-

ren als volgt: 

 

Rekenen  gem vs. 116,7 

Begrijpend lezen gem. vs. 75,1  

 

De inspectienorm voor beide vak-

ken is: 

 

Rekenen  gem. vs. 110 

Begrijpend lezen gem. vs. 55 

Schoolverlaters 2017 

VMBO-praktijkonderwijs/KB 9% 

VMBO KB/TL/MAVO  36% 

MAVO/HAVO   36% 

HAVO/VWO   - 

VWO    18% 

 

Schoolverlaters 2016  

VMBO-praktijkonderwijs/KB 6% 

VMBO KB/TL/MAVO  19% 

MAVO/HAVO   31% 

HAVO/VWO   38% 

VWO    6% 

 

Schoolverlaters 2015 

VMBO-praktijkOnderwijs/KB 17% 

VMBO-KB/TL/MAVO  - 

MAVO/HAVO   25% 

HAVO/VWO   42% 

VWO    17% 

 

Wij blijven onze leerlingen volgen. Jaar-

lijks organiseert de school in januari 

een terugkomdag voor de schoolverla-

ters om te communiceren over het ver-

loop van de overgang naar het VO. 

Jaarlijks ontvangt de school de voort-

gangsrapporten van de scholen voor 

voortgezet onderwijs waarnaar onze 

leerlingen zijn vertrokken. Wij vinden 

het belangrijk om na te gaan of het ge-

geven schooladvies dat wij de school-

verlaters hebben gegeven juist geble-

ken is. 

 

 

 

 

5 Passend onderwijs en (extra) on-

dersteuning 

 

Samenwerkingsverband  

Basisscholen, scholen voor speciaal ba-

sisonderwijs en scholen voor speciaal 

onderwijs werken samen in regionale 

samenwerkingsverbanden passend on-

derwijs. De samenwerkingsverbanden 

zijn verantwoordelijk voor een dekken-

de ondersteuningsstructuur, het toewij-

zen van extra ondersteuning en de toe-

laatbaarheid tot scholen voor speciaal 

basisonderwijs en speciaal onderwijs 

cluster 3 en 4. Onze school is aangeslo-

ten bij het  

Samenwerkingsverband PO Noord-

Kennemerland. 

Hertog Aalbrechtweg 5 

1823 DL Alkmaar 

072-7920110 

 

 

Schoolondersteuningsprofiel  

 

In het kader van passend onderwijs, is 

er een document gemaakt waarin we 

beschrijven welke mogelijkheden onze 

school heeft voor de ondersteuning van 

al onze leerlingen, ook het jonge kind, 

die uiteenlopende onderwijsbehoeften 

hebben. Dit document heet het school-

ondersteuningsprofiel. Dit is een pro-

cesdocument dat regelmatig geactuali-

seerd wordt en mede basis is voor de 

ontwikkeling van onze expertise en 

vormgeving van ons onderwijskundig 

beleid. De invulling van het schoolon-

dersteuningsprofiel is mede afhankelijk 

van de afspraken die binnen het sa-

menwerkingsverband worden gemaakt. 
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In het schoolondersteuningsprofiel wor-

den onze basisondersteuning en moge-

lijkheden voor extra ondersteuning be-

schreven. 

 

5.1 Basisondersteuning 

  

Basisondersteuning wordt aan al onze 

leerlingen geboden. We zetten onze 

kennis, vaardigheden en ondersteu-

ningsstructuur in om zoveel mogelijk 

tegemoet te komen aan de onderwijs-

behoeften die onze leerlingen hebben. 

Hieronder valt in ieder geval: 

- het vroegtijdig signaleren van cogni-

tieve en sociaal-emotionele ontwikke-

ling; 

- de zorg voor een veilig schoolklimaat 

en aanpak gericht op sociale veiligheid; 

- een protocol medisch handelen; 

- het ondersteunen van leerlingen met 

specifieke behoeften. Deze leerlingen 

kunnen we binnen onze basisonder-

steuning begeleiden. Dit zijn b.v. leer-

lingen met faalangst, onrust/ concen-

tratie, somatische problemen, lees/ 

taalproblemen, leerproblemen, hoge in-

telligentie, dyslexie en dyscalculie. 

 

 

 

 

Faalangst, onrust/concentratie, 

PDD-NOS enkelvoudige lichte pro-

blematiek, ADHD enkelvoudige lich-

te problematiek 

 

Als we het vermoeden hebben dat een 

kind een van de hier bovengenoemde 

gedragsproblemen heeft gaan we aller-

eerst met de ouders in gesprek om te 

bepalen of er nader onderzoek nodig is. 

Ook met het kind gaan we in gesprek. 

Bovenaan staat voor ons dat het kind 

zich veilig voelt en daarnaast is het be-

langrijk dat het kind zichzelf kan en 

mag zijn. Dit proberen we te bereiken 

door veel met elkaar te praten (kind-

ouders-leerkracht-de groep), zodat we 

van elkaar weten wat er aan de hand is, 

begrip krijgen voor elkaars gevoelens 

en behoeften en ontdekken wat elkaars 

talenten zijn.  

Daarnaast bieden we een vaste struc-

tuur van afspraken en regels die op de 

hele school hetzelfde zijn en zijn we 

voortdurend op zoek naar wat werkt 

voor dit kind. 

 

Somatische problemen 

 

Voor somatische problemen hebben wij 

geen algemene aanpak. Per kind bekij-

ken we wat het nodig heeft en of we dit 

kunnen bieden. Of de leerkracht de no-

dige tijd en mogelijkheden heeft en of 

het schoolgebouw geschikt is.  

Indien nodig kan de school hulp inroe-

pen van een ambulant begeleider via 

het Samenwerkingsverband.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyslexie, dyscalculie, 

lees/taalproblemen, leerproblemen 

 

Als we het vermoeden hebben dat er bij 

het kind sprake is van een van boven-

staande leerproblemen, gaan we gelijk 

over tot het bieden van extra steun in 

de klas en indien nodig tot remedial 

teaching in een apart groepje buiten de 

klas. Ook gaan we gelijk in gesprek met 

de ouders om te bepalen of er nader 

onderzoek nodig is. Als we de verwach-
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ting hebben dat een kind, als het groep 

8 zal bereiken, niet het eindniveau van 

minimaal eind groep 7 voor lezen, taal 

of rekenen kan halen, gaan we over op 

een eigen leerlijn met ontwikkelingsper-

spectief. Dit uitsluitend na een intelli-

gentieonderzoek. 

We werken volgens een dyslexie- en 

dyscalculieprotocol. 

 

Hoge intelligentie  

 

De school onderkent de specifieke ont-

wikkelingsproblematiek van deze groep 

kinderen. Alle teamleden hebben een 

scholingscursus gevolgd van het insti-

tuut HIQ. We spreken elk kind op 

haar/zijn mogelijkheden aan en stem-

men het leerstofaanbod op het kind af. 

We onderscheiden bovenpresteerders 

en hoogbegaafde leerlingen.  

 

Beiden hebben een eigen specifieke be-

geleiding nodig en krijgen die zoveel 

mogelijk in de klas/groep. Hoogbegaaf-

de leerlingen die naast de specifieke 

begeleiding in de klas meer ondersteu-

ning nodig hebben vanwege aantoonba-

re problematiek in hun ontwikke-

ling worden begeleid in de plusklas. Ook 

bovenpresteerders die verrijkingsstof te 

makkelijk vinden, kunnen (tijdelijk) 

worden begeleid in de plusklas. 

 

Het doel van de plusklas is werken aan 

je talenten, sociale interactie met 

soortgenoten, leren te leren en werken 

aan een opdracht die ‘echt’ moeilijk is. 

De plusklas wordt geleid door een vaste 

leerkracht op vaste tijden in de week. 

 

Uitgebreide beschrijving, met o.a. crite-

ria waaraan de leerling moet voldoen, is 

te vinden in het Protocol plusklas. 

 

 

 

 

Extra ondersteuning 

5.2 Extra ondersteuning 

Voor sommige leerlingen hebben we ex-

tra faciliteiten nodig en zijn er speciale 

randvoorwaarden. We spreken van ex-

tra ondersteuning als een leerling -

bovenop de basisondersteuning die on-

ze school biedt- extra zorg of begelei-

ding nodig heeft. Zo’n leerling heeft 

binnen de onderwijsondersteunings-

structuur (die verderop wordt beschre-

ven) al allerlei aandacht gehad en is be-

sproken in een leerlingbespreking of 

ondersteuningsteam.  

 

Bij een vraag voor extra ondersteuning 

wordt het samenwerkingsverband be-

trokken en gaan alle betrokkenen met 

elkaar in gesprek -zoals de ouders, le-

raar, intern begeleider, expert van het 

samenwerkingsverband, mogelijk ande-

re externen- om zicht te krijgen op de 

specifieke behoeften en gewenste on-

dersteuning. Hierbij wordt een groeido-

cument gebruikt waarin de relevante 

gegevens en vraagstelling komen te 

staan om uiteindelijk een arrangement 

te kunnen formuleren. Het gaat bij een 

arrangement b.v. om benodigde en 

aanwezige deskundigheid, de aandacht 

en tijd die vrijgemaakt moet en kan 

worden voor de leerling, de methodie-

ken en materialen die gebruikt kunnen 

worden, de samenwerking met en on-

dersteuning van externe partners. Voor 
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een arrangement zijn meestal extra 

middelen, menskracht en deskundigheid 

van buiten de school nodig. 

 

Bij het bepalen of de gewenste onder-

steuning door onze school geboden kan 

worden, spelen ook andere overwegin-

gen een rol. Het gaat dan b.v. om de 

totale zwaarte van de groep (balans, 

samenstelling), de veiligheid van de 

groep, de zelfredzaamheid van een 

leerling, de zwaarte van de problema-

tiek. Ook is medebepalend in hoeverre 

er sprake is van stagnatie in de ontwik-

keling van de leerling of de noodzake-

lijkheid van het verrichten van medi-

sche handelingen.  

Wanneer onze school de extra onder-

steuning zelf niet kan bieden, wordt 

samen met de ouders en een expert  

van het samenwerkingsverband geke-

ken naar een andere passende onder-

wijsplek. 

 

5.3   De onderwijsondersteuningsstruc-

tuur   

 

Onder de onderwijsondersteunings-

structuur valt de organisatie van de 

zorg en begeleiding en de samenwer-

king met externe deskundigen en ande-

re organisaties. De organisatie van de 

zorg en begeleiding is op onze school 

als volgt geregeld: 

 

Het volgen van de ontwikkeling 

De groepsleerkracht is primair verant-

woordelijk voor het onderwijs dat in zijn 

of haar groep gegeven wordt. Hij/zij 

houdt dagelijks in de gaten of een leer-

ling zich voldoende ontwikkelt. Voor re-

kenen en taal bestaan er referentieni-

veaus, d.w.z. criteria waaraan de leer-

lingen aan het eind van groep 8 moeten 

voldoen. We hebben een aantal instru-

menten om de vorderingen van de leer-

lingen te volgen: 

 

Methode gebonden toetsen 

 

We werken met moderne methodes die 

voldoen aan de referentieniveaus. In 

deze methodes zijn toetsen opgenomen 

die regelmatig worden afgenomen. Na 

het afnemen van een toets kan de leer-

kracht bekijken of er bepaalde gedeel-

tes van de leerstof moeten worden her-

haald en/of verdiept en of er leerlingen 

zijn die aangepaste stof (moeilijker of 

makkelijker) aangeboden moeten krij-

gen. 

 

Niet methode gebonden toetsen 

 

Twee keer per jaar nemen we bij alle 

leerlingen toetsen van het  CITO Leer-

ling- en Onderwijs Volg Systeem 

(LOVS) af. Dit volgsysteem bestaat uit 

objectieve, niet methode gebonden 

toetsen. De kleuterontwikkeling wordt 

bovendien gevolgd aan de hand van 

PRAVOO invullijsten. We kunnen zo de 

resultaten van onze leerlingen op een 

aantal gebieden vergelijken met lande-

lijke resultaten. 

 

Drie keer per jaar vinden er  signale-

ringsbesprekingen met het gehele team 

plaats. Hierin wordt de ontwikkeling op 

groepsniveau en op individueel niveau 

besproken.   Naar aanleiding van de re-

sultaten van de toetsen en de signale-

ringsbespreking die erop volgt, worden 

er per groep 2 x per jaar (januari en ju-

ni) didactische groepsoverzichten ge-

maakt waarin per leerling de onderwijs-

behoefte beschreven wordt. Vervolgens 

worden er (februari en september) 

groepsplannen voor taal, rekenen en le-

zen gemaakt waarin per subgroepje 

leerlingen het onderwijsaanbod voor die 

periode beschreven wordt.  

In voor- en najaar vinden tussenevalua-

ties van deze plannen plaats. 

 

Sociaal-emotionele screening 

 

Ook volgen we de sociaal emotionele 

ontwikkeling van de kinderen.  Belang-

rijk is ook hierbij de dagelijkse observa-

tie in de klas en op het plein. 

Verder maken we jaarlijks per groep 

een sociogram en nemen we twee keer 

per jaar per groep een screeningsvra-

genlijst af (LIJV). Bovendien vullen de 

leerlingen van groep 5,6, en 7 een leer-

ling- vragenlijst in. 

Opvallende zaken die hierbij aan het 

licht komen worden besproken in de 

navolgende leerlingbespreking en er 

wordt een plan van aanpak opgesteld. 

Indien nodig volgt er een gesprek met 

de betrokken ouders. 
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Ondersteuning van het jonge kind 

 

Als leerlingvolgsysteem voor groep 1 

en 2 maken wij gebruik van de vol-

gende instrumenten:  

- Pravoo leerlingvolgsysteem 

- Cito Taal voor kleuters 

- Cito Rekenen voor kleuters 

- LIJV en sociogram 

- Tak toets (selectief) 

 

Wij kiezen voor de afname van de Cito 

toetsen omdat  het proces van afname 

veel informatie geeft over de ontwik-

keling van het kind en de groep. Wan-

neer de resultaten afwijken van ons 

beeld van het kind zal er specifieke ac-

tie volgen. Daarnaast trachten wij 

vroegtijdig de leerlingen die extra on-

dersteuning nodig hebben te herken-

nen door observatie en gesprekken 

zodat snel en adequaat hulp geboden 

kan worden. Drie keer per jaar vinden 

er  signaleringsbesprekingen met het 

gehele team plaats. Hierin wordt de 

ontwikkeling op groepsniveau en op 

individueel niveau besproken.    

Voor de taal- en rekenontwikkeling 

wordt gebruik gemaakt van de metho-

de Schatkist.  Daarnaast wordt ook  

andere leerstof aangeboden.  Als aan-

vulling en remediering wordt gebruik 

gemaakt van methodes en bronnen-

boeken zoals:  

-de methode Fonemisch bewustzijn  

-de methode Taaltraining mondjes-

maat   

-de methode Rekenen met je ogen 

dicht 

-de methode Veilig in stapjes   

 

Na een periode van 8 tot 10 weken 

worden de ontwikkelingen en op-

brengsten geëvalueerd en zo nodig 

worden doelen en verwachtingen aan-

gepast. 

Twee keer per jaar wordt de sociale 

emotionele ontwikkeling in kaart ge-

bracht middels het leerlingvolgsys-

teem voor sociaal emotionele ontwik- 

 

keling LIJV en 1 x per jaar wordt een 

sociogram gemaakt. 

In groep 2 worden de leerlingen m.b.t 

de lichamelijke en zintuigelijke ont-

wikkeling bekeken door de Jeugdge-

zondheidsdienst, die de ouders/ ver-

zorgers kan adviseren over opvoeding 

en  de verdere ontwikkeling van het 

kind.   

6. De rechten en plichten van ou-

ders/verzorgers, leerlingen en be-

stuur  

6.1 School en thuis 

De school vindt het van groot belang 

dat er een gezamenlijke overeenstem-

ming is over de wijze waarop de kin-

deren op school en thuis begeleid wor-

den. Vooral de pedagogische aspecten 

spelen hierbij een grote rol. Wanneer 

school en thuis naast elkaar staan in 

een gezamenlijke begeleiding van het 

kind schatten wij de positieve effecten 

vele malen groter in. 

Om deze reden is het dagelijks mogelijk 

voor de ouders om voor- en naschool-

tijd met de leerkrachten te spreken. Dat 

hoeven niet altijd uitgebreide gesprek-

ken te zijn. Een enkele opmerking over 

wat er thuis of op school heeft gespeeld 

kan dikwijls van groot belang zijn voor 

een goed gerichte aanpak.  

De school staat open voor ouders. 

Daarom kunnen zij altijd een afspraak 

met de leerkracht of directie maken om 

zaken te bespreken. 

 

Van ouders verwachten wij dat zij: 

Betrokken zijn bij de ontwikkeling van 

hun kinderen; 

Het beleid van de school respecteren en 

onderschrijven; 

De regels en afspraken van de school 

respecteren en onderschrijven; 

Samenwerken met de leerkracht; 
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Bij bijzonderheden de leerkracht hier-

over informeren; 

Een actieve bijdrage leveren aan de 

school. 

 

In de middenbouw kan een kind inci-

denteel werk mee naar huis krijgen om 

even af te maken of om iets even extra 

te oefenen. Dit is meer uitzondering dan 

regel. 

In de bovenbouw krijgen de kinderen 

van groep 5-6 af en toe werk mee naar 

huis om hun topografie extra door te 

nemen. Leerlingen vanaf groep 5 wor-

den vertrouwd gemaakt met het hante-

ren van de agenda en krijgen wekelijks 

huiswerk mee naar huis. Dit huiswerk 

mag niet langer dan een half uurtje in 

beslag nemen. Het is bedoeld om de 

kinderen te leren hoe ze met een agen-

da en huiswerk kunnen omgaan. In 

groep 8 is het huiswerk wekelijks en 

structureel en wordt de kinderen ge-

leerd hoe ze huiswerk kunnen verdelen, 

aanpakken en handig kunnen leren 

(strategieën aanleren) . 

6.2 Toelating tot het basisonderwijs 

In maart organiseert de school een 

open dag waarbij ouders van toekom-

stige leerlingen in de gelegenheid ge-

steld worden kennis te maken met de 

school en de leerkrachten. Tevens 

wordt er informatie verstrekt over de 

organisatie, de uitgangspunten en de 

wijze van werken. Deze open dag wordt 

aangekondigd in het weekblad de Uit-

komst. 

Met ouders van nieuwe leerlingen wordt 

een intake gesprek gehouden om in-

formatie over het kind en de school uit 

te wisselen. 

 

Wennen 

Nieuwe kleuters die 4 jaar worden mo-

gen een aantal keren op school komen 

wennen en kunnen dan een dagdeel, als 

dat gewenst is, samen met de ouders 

komen kennis maken. De wet geeft aan 

dat dit maximaal 5 dagdelen is toege-

staan. De kennismakingsdagen kunnen 

vooraf met groepsleerkracht afgespro-

ken worden. 

 

Ouders van nieuwe leerlingen kunnen 

zich voor informatie over de school 

wenden tot de directeur. Deze zal de 

ouders uitnodigen voor een informatief 

gesprek. Gegevens kunnen uitgewisseld 

worden. Bij overschrijving van leer-

lingen van een andere school wordt al-

tijd contact opgenomen met deze 

school. Hierbij worden gegevens van de 

leerling opgevraagd.  Als kinderen die 

afkomstig zijn van een andere school 

zich op de Overhael willen inschrijven  

gelden daar een aantal regels voor. De-

ze regels worden hieronder besproken. 

Als er een beslissing is genomen over 

aanname van een zogenoemde zij-

instromer, vindt de eerste schooldag 

van deze leerling in principe plaats op 

de maandag  na  de eerstvolgende 

schoolvakantie. Dit om  het onderwijs-

leerproces zo min mogelijk te verstoren. 

Toelating en verwijdering 

Wat betreft toelating en verwijdering 

van leerlingen van de 20 basisscholen 

binnen de ISOB hebben wij de volgende 

regels vastgesteld.  

 

Toelatingsbeleid 

1. Om als leerling op een van onze 

scholen te worden toegelaten moet de-

ze leerling de leeftijd van 4 jaar hebben 

bereikt. 

2. De leerlingen worden geplaatst op 

de dag dat zij de vierjarige leeftijd heb-

ben bereikt of zo spoedig mogelijk 

daarna in overleg met de directie van 

de school. 

3. In de periode vanaf de leeftijd van 

3 jaar en 10 maanden tot het bereiken 

van de leeftijd van 4 jaar wordt in over-

leg met de ouders en de school bepaald 

wanneer de kinderen komen kennisma-

ken. Hierbij wordt wettelijk uitgegaan 

van maximaal 5 dagen; eventueel over 

meer dagen verspreid. In deze periode 

zijn de kinderen geen leerling in de zin 

der wet. 

4. De leerlingen verlaten de school 

na 8 jaar basisonderwijs als de basis 

voor het volgen van voortgezet onder-

wijs is gelegd, mits hier overeenstem-

ming bestaat met de ouders. In elk ge-

val verlaten de leerlingen de school aan 

het einde van het schooljaar waarin zij 

de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. 

5. De beslissing over toelating en 

verwijdering van leerlingen berust bij 

het bestuur (in overleg met de directie) 

en beslist binnen 8 weken op een ver-
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zoek tot toelating. De toelating tot de 

school is ook niet afhankelijk van het 

houden van rechtmatig verblijf in de zin 

van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 

2000. De toelating is ook niet afhanke-

lijk van een geldelijke bijdrage van de 

ouders. 

6. Toelating van leerlingen, afkom-

stig van een school voor speciaal on-

derwijs en voortgezet speciaal onder-

wijs of een instelling voor speciaal en 

voortgezet onderwijs alsmede overgang 

van een leerling naar een dergelijke 

school of instelling vindt slechts plaats 

in overeenstemming met de ouders en 

het bestuur van de betreffende school. 

7. Als binnen een groep van één van 

onze basisscholen de samenstelling 

dusdanig is, dat toelating van uw kind 

een te grote belasting zou zijn voor de 

groep en/of de leerkracht, dan kunnen 

wij u adviseren contact op te nemen 

met een andere school. 

8. Wanneer ouders een kind bij ons 

plaatsen waarvan bekend is, dat deze 

leerling veel zorg en individuele aan-

dacht nodig heeft, en/of een lichamelij-

ke beperking, willen wij als school kun-

nen inschatten waaruit de zorgvraag 

van deze leerling bestaat. Dit kan bete-

kenen dat rapportages worden opge-

vraagd bij de vorige school of van der-

de-deskundigen (conform de Wet Pri-

mair Onderwijs artikel 42). 

Wanneer de zorgvraag duidelijk is gaan 

wij kijken naar de groep waarin het kind 

zou moeten worden geplaatst. Het zorg-

team van de school, bestaande uit de 

directie en de intern begeleider, maakt 

de afweging of we het kind kunnen bie-

den wat het nodig heeft om bij ons een 

positieve ontwikkeling door te maken. 

Als een zorgteam, na zorgvuldige en 

gemotiveerde weging, van mening is 

dat een "zorgleerling" (nog) niet tot hun 

school kan worden toegelaten dan vindt 

een gemotiveerde afwijzing plaats naar 

de ouders. Ook wordt de betrokken 

groepsleerkracht geraadpleegd. 

Daarnaast wordt de zorgvraag getoetst 

aan het schoolspecifieke aannamebe-

leid. Dit is ter inzage op school aanwe-

zig. Uiteindelijk beslist het bevoegd ge-

zag, na advies van het zorgteam, over 

de toelating. 

9. Bij aanmelding gaan de ouders 

akkoord dat hun kind(eren) aan alle on-

derwijsactiviteiten zal/zullen deelnemen 

met uitzondering van die activiteiten 

waarvoor het bevoegd gezag vrijstelling 

heeft verleend. 

10. Op besluiten inzake toelating van 

leerlingen is de Algemene Wet Be-

stuursrecht van toepassing. 

11. Als ouder/verzorgers formeel be-

zwaar maken tegen een beslissing van 

de school over toelating en begeleiding 

van hun kind en/of het handelingsplan 

van de school, dan is de school verplicht 

een verzoek om advies in te dienen bij 

de Advies Commissie Toelating en Be-

geleiding. 

 

Verwijderingsbeleid 

In de huidige maatschappij liggen nor-

men en waarden niet meer vanzelfspre-

kend voor iedereen op dezelfde lijn. Bij 

inschrijving van een leerling conforme-

ren de ouders zich aan de schoolregels. 

Als door het niet in acht nemen van die 

regels door leerlingen en/of ouders es-

calaties optreden tussen leerkrachten 

en directie enerzijds en leerlingen en 

hun ouders anderzijds, en als gevolg 

daarvan de relatie tussen school en 

thuis onherstelbaar verstoord is, kan er 

na uiterste zorgvuldigheid overgegaan 

worden tot verwijdering van een leer-

ling. 

Definitieve verwijdering vindt niet 

plaats dan nadat het bestuur ervoor 

heeft zorggedragen dat een andere 

school, een school speciaal onderwijs, 

een school of instelling voor voortgezet 

speciaal onderwijs bereid is de leerling 

toe te laten. Indien aantoonbaar gedu-

rende 8 weken zonder succes is gezocht 

naar een zodanige school of instelling 

waarnaar kan worden verwezen, kan in 

afwijking van de vorige volzin alsnog tot 

definitieve verwijdering worden overge-

gaan.  

Voorafgaand aan verwijdering kunnen 

lichte maatregelen ter voorkoming en 

herhaling van gedrag worden genomen. 

Hierbij kunt u denken aan een schrifte-

lijke waarschuwing of schorsing. 

 

Verwijdering kan plaatsvinden op basis 

van: 

A. Gesignaleerde leer- en/of ge-

dragsproblemen. 

Wanneer ouders/verzorgers geen me-

dewerking wensen te verlenen aan de 

procedure zoals deze in het zorgplan is 

vastgelegd, dan kan de school haar on-
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derwijskundige verantwoordelijkheid 

niet meer ten volle dragen en kan de di-

recteur tot uitschrijving van de leerling 

overgaan. Dit nadat voldoende overleg 

heeft plaatsgevonden met ouders en 

bestuur. 

B. Niet te tolereren gedrag van de 

leerling. 

Indien het gedrag van de leerling aan-

leiding geeft tot ernstige orderversto-

ring in de klas en/of school, waardoor 

de voortgang van het onderwijs in het 

geding is, en indien genomen maatre-

gelen geen of weinig effect sorteren dan 

kan tot uitschrijving van de leerling 

worden overgegaan. 

C. Niet te tolereren gedrag van ou-

der(s) / verzorger(s). 

Indien er sprake is van blijvend onbe-

hoorlijk en/of intimiderend gedrag van 

de ouder(s)/verzorger(s) ten overstaan 

van leerlingen en/of medewerkers van 

de school, dan kan de school haar on-

derwijskundige verantwoordelijkheid 

niet meer ten volle dragen en wordt tot 

uitschrijving van de leerling overge-

gaan. 

 

Tegen de genomen besluiten kan be-

zwaar worden aangetekend. Het be-

stuur van de ISOB zal binnen 4 weken 

na ontvangst van het bezwaarschrift 

alsnog besluiten. 

 

Voor een specifieke uitwerking van de 

wetsteksten verwijzen wij u naar de on-

derstaande bronnen. 

 

Bronnen: Wet op het Primair Onder-

wijs Maart 2005, artikel 39, 40, 40b, 41 

en 42. 

  Vos/Abb: Toelating en ver-

wijdering PO-special. Katern Juridische 

zaken - nr. A. 

 In- en uitschrijving 

Bij de inschrijving vullen de ouders een 

aanmeldingsformulier in en worden de 

noodzakelijke gegevens uitgewisseld. 

De ouders krijgen tevens de schoolgids 

van de school uitgereikt. 

 

Aanmelding en toelating 

 

Aanmelden op OBS De Overhael  

Inleiding/verantwoording 

Openbare basisschool De Overhael valt 

onder het bestuur van de stichting 

ISOB. Binnen ISOB is een van de ambi-

ties: Voor ieder kind thuisnabij onder-

wijs. Dit omdat wij binnen ISOB vinden 

dat kinderen zoveel mogelijk in hun ei-

gen buurt naar school zouden moeten. 

Verder hebben wij als openbaar onder-

wijs de verplichting om alle kinderen 

van een plek te voorzien op een van 

onze scholen.  

 

Aanmelden op de Overhael 

Voor OBS De Overhael is het helaas niet 

altijd eenvoudig om deze twee uit-

gangspunten in de praktijk te brengen. 

Een te hoog leerlingaantal leidt tot 

huisvestingsproblematiek. We hebben 

te maken met een maximaal aantal be-

schikbare lokalen. 

 

Uitgangspunten met betrekking tot 

aanmelding 

-Het belangrijkste uitgangspunt binnen 

dit beleid is dat de kinderen die in de 

directe omgeving van de school wonen, 

voorrang hebben op de kinderen die 

verder weg wonen. Als directe omge-

ving hanteren wij het dorp Driehuizen 

en de aangrenzende dijken met een 

straal van 3 kilometer. 

-Voor alle combinatiegroepen geldt een 

maximale groepsgrootte van 30. Voor 

de combinatiegroep 1/2 geldt ook een 

maximale groepsgrootte van 30, maar 

dan aan het eind van het lopend school-

jaar. 

 

Criteria bij aanname nieuwe leerlingen:  

1 Kinderen die al een broertje of 

zusje op OBS De Overhael hebben, net 

als kinderen van onze personeelsleden, 

altijd voorrang. Tijdig aanmelden is van 

groot belang. 

2 Kinderen uit de directe omgeving 

worden altijd aangenomen, mits er 

plaats is.  

3 Indien de groepsgrootte dit toe-

laat kunnen kinderen die buiten de di-

recte omgeving wonen worden toegela-

ten. De aanmeldingsdatum is bepalend. 

 

Procedure 

Ouders die hun kind willen aanmelden, 

maken een afspraak met de directie. 

Na een kennismakingsgesprek en een 

rondleiding krijgen de ouders een aan-

meldingsformulier mee naar huis. 
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Datum van inschrijving is de datum dat 

het inschrijfformulier is ontvangen door 

de administratie. 

Zodra het aanmeldingsformulier is ver-

werkt, krijgen de ouders bericht van de 

directie. Mochten we uw kind(eren) niet 

kunnen plaatsen vanwege een boven-

genoemde reden, dan zoeken we samen 

met u naar een passende oplossing. 

  

 

Plaatsing zij-instromers 

Indien een nieuwe leerling een zoge-

noemde zij-instromer is, neemt de di-

rectie contact op met de  school van 

herkomst.  

Na overleg binnen het zorgteam worden 

de ouders op de hoogte gebracht van 

het besluit.  

  

Bericht aan ouders 

In de periode van januari-maart wordt 

de definitieve groepsindeling vastge-

steld. In april ouders alle ouders op de 

hoogte gesteld van plaatsing of afwij-

zing. De afwijzing wordt door de direc-

teur van de school gemotiveerd. Kin-

deren die niet geplaatst kunnen wor-

den, worden  geholpen bij het vinden 

van een plaats op een andere geschikte 

school. 

 

6.3 Contact mogelijkheden 

Kinderen brengen een groot deel van 

hun tijd op school door. De school is 

daarmee een belangrijk onderdeel van 

hun dagelijks leven. Een goed samen-

spel tussen school en thuis is daarom 

van groot belang. 

In de kleutergroepen zal er meestal da-

gelijks contact zijn door het brengen en 

halen van de kinderen. In de hogere 

groepen is dit minder. Daarom zijn er 

voor goed overleg de volgende regelin-

gen getroffen. 

Groeps-informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar wordt 

er in iedere groep een informatieavond 

georganiseerd waarop de ouders de 

gang van zaken voor het komend 

schooljaar uit de doeken wordt gedaan. 

Rapportbespreking 

De kinderen krijgen driemaal per jaar 

een rapport. Het eerste rapport ver-

schijnt half november, het tweede rap-

port eind maart en het derde raspport 

aan het eind van het schooljaar. 

De uitreiking van de rapporten wordt 

voor het eerste en tweede rapport altijd 

voorafgegaan door een bespreking met 

de ouders op de contactavond. In dit 

gesprek van 15 minuten worden de 

vorderingen met de ouders besproken. 

Ligt bij het eerste rapport vooral de na-

druk op de sociaal-emotionele ontwik-

keling van uw kind, tijdens het tweede 

gesprek wordt vooral gekeken naar de 

leervorderingen. De uitkomsten van de 

onderzoeken van het leerlingvolgsys-

teem worden in dit gesprek meegeno-

men. 

Voor de uitreiking van het derde rapport 

worden alleen gesprekken gevoerd met 

ouders van leerlingen waarvan de leer-

kracht het noodzakelijk acht of waarvan 

de ouders aangeven een overleg te 

wensen. 

 

Huisbezoek 

Een huisbezoek wordt gedaan indien er 

vanuit de leerkracht of de ouders de 

behoefte aan bestaat. Dit bezoek heeft 

een informeel karakter en is bedoeld 

voor kennismaking en overleg. 

Spreekuur 

Directie en leerkrachten hebben geen 

officieel spreekuur. U kunt echter altijd 

een afspraak maken als u vragen heeft 

of als er problemen zijn. Wel wordt u 
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verzocht geen overleg te vragen bij het 

starten van de lessen. De leerkracht zal 

zich dan op de groep moeten richten. 

Ouderavond 

Jaarlijks wordt er minimaal één ouder-

avond gezamenlijk door de OR, MR in 

de school georganiseerd. Op de na-

jaars-ouderavond zal altijd een bestuur-

lijk gedeelte deel uit maken van de 

agenda. Verder komen op deze avonden 

onderwerpen aan de orde die betrek-

king hebben op onderwijs en opvoe-

ding.  

Open 

De school staat altijd open voor contact 

met ouders. Wij hechten aan informele 

en formele contacten met ouders om 

ons gezamenlijk belang ‘uw kind’ zo 

goed mogelijk te dienen.  

Website/schoolapp 

Op de website en de schoolapp kunt u 

alle informatie over de school vinden. 

We houden de website actueel en voor-

zien u regelmatig van de jongste ont-

wikkelingen. De schoolvakanties, vie-

ringen en activiteiten worden gemeld. 

In een jaarrooster is te zien wat er het 

hele jaar op school gebeurt. 

Nieuwsbrief 

Via e-mail berichten we alle ouders re-

gelmatig over diverse onderwerpen en 

nieuws. 

Schoolkalender 

Elk gezin ontvangt aan het begin van 

het schooljaar de schoolkalender, waar-

in alle vakanties en belangrijke data in 

staan vermeld. 

6.4 Naar het Voortgezet onderwijs  

Tijdens een informatieavond voor ou-

ders van leerlingen in groep 8 wordt 

uitleg gegeven over de procedure van 

schoolkeuze en inschrijving bij het 

Voortgezet Onderwijs. Ter ondersteu-

ning van ouders en leerkracht om te 

zien welke vorm van voortgezet onder-

wijs voor de kinderen het meest ge-

schikt is, wordt begin september het 

NIO-onderzoek afgenomen. Dit is een 

intelligentie-onderzoek aangevuld met  

een Prestatie- Motivatie Test voor Kin-

deren. Ouders worden in de periode 

vanaf september via folders regelmatig 

geïnformeerd over de soorten vervolg-

onderwijs en hun informatiedagen. Be-

gin oktober worden de uitslagen van de 

NIO en Drempelonderzoek besproken 

en wordt tevens een eerste voorlopig 

schooladvies door de school gegeven.  

Tijdens de rapportbesprekingen half no-

vember worden wederom de adviezen 

met de ouders besproken. Eind januari 

worden de definitieve schoolkeuze ad-

viezen door de school gegeven. In april 

maken de kinderen de verplichte Eind-

toets IEP. Mocht de uitslag erg afwijken 

van het gegeven advies, neemt de 

school contact op met de ouders. Er zou 

dan besloten kunnen worden het advies 

aan te passen. 

6.5 Inspraak 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een 

orgaan dat instemming of advies ver-

leent t.a.v. het door de schoolleiding en 

het bevoegd gezag (ISOB) te voeren 

beleid. Tevens volgt de MR de verande-

ringsprocessen die door het Rijk in het 

algemeen en het ISOB in het bijzonder 

in het Openbaar Onderwijs ingezet zijn. 

De MR bestaat uit 2 geledingen te we-

ten: 

de oudergeleding (2 ouders) 

de leerkrachtengeleding (2 leerkrach-

ten) 

 

De algemene, bijzondere en overige be-

voegdheden van de MR staan omschre-

ven in het Reglement voor de Medezeg-

genschapsraden Onderwijs voor de ge-

meenschappelijke scholen binnen het 

ISOB. Dit ligt ter inzage op school. 

De vergaderingen zijn openbaar, kun-

nen door belanghebbenden worden bij-

gewoond en vinden plaats op school. 

Agenda en notulen vindt u op het prik-

bord in de hal van de school en staan 

ook in de schoolkrant. 

Eén vertegenwoordiger van de ouderge-

leding en de leerkrachtengeleding heeft 

zitting in de Gemeenschappelijke Mede-

zeggenschapsraad (GMR). 

 

Het overleg met het bestuur is binnen 

het ISOB geregeld in de vorm van een 

GMR. 

De GMR van het ISOB bestaat uit afge-

vaardigden van de afzonderlijke mede-

zeggenschapsraden van de 19 openbare 
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basisscholen. De GMR bevordert naar 

vermogen de openheid, openbaarheid 

en het onderling overleg binnen het 

ISOB. Naar gelang het onderwerp heeft 

de GMR instemming- dan wel advies-

recht. Tevens heeft de GMR initiatief-

recht en kan zij ongevraagd advies ge-

ven aan het bevoegd gezag met betrek-

king tot bestuurlijke en organisatorische 

onderwerpen.   

6.6 Belangrijke instanties 

Schoolbestuur 

Intergemeentelijke Stichting Openbaar 

Basisonderwijs 

Sokkerwei 2 

1901 KZ Castricum 

telefoon   0251-31 98 88 

isob@isob.net 

Directeur-bestuurder Robert Smid 

Ouderraad 

Oudergeleiding: 

Lars Deijle   (voorzitter) 

Loes Mathot  (penningmeester) 

Miranda Blauw   (secretaris) 

Marion Bleeker 

Jasmin Schoon 

Lida Nederkoorn 

Laura Chaudron 

Personeelsgeleiding: 

Ria Pronk-Nicolai en Danielle Mul 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar 

kan de samenstelling van de ouderraad 

gewijzigd zijn. 

Medezeggenschapsraad 

Oudergeleding: 

Rob Oudman 

Ester Splinter 

Personeelsgeleding: 

Melanie Ney 

Marieke Verbij 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar 

kan de samenstelling van de Medezeg-

genschapsraad gewijzigd zijn. 

 

Stichting Vrienden van de Over-

hael 

De stichting heeft tot doel “bij te dragen 

aan de kwaliteit en continuïteit van de 

school en van de bijbehorende school-

omgeving door middel van het verlenen 

van financiële steun aan projecten en 

voorzieningen voor school- en regiokin-

deren, en al hetgeen met het voor-

gaande verband houdt of daartoe be-

vorderlijk kan zijn”. 

 

Bestuur: 

Rob Oudman   (voorzitter)  

Jan Andries Teeuw  (penning-

meester) 

Ivonne van Leyenhorst (secretaris) 

Jan Hoekstra 

Egbert Krop 

Maartje Burghoorn 

 

 

Wij verzoeken alle ouders om jaarlijks 

een donatie te doen aan de Stichting 

Vrienden van De Overhael. Meer infor-

matie via 

www.vriendenvandeoverhael.nl. Na-

tuurlijk zijn alle eenmalige donaties van 

harte welkom. 

 

Dankzij de inzet van de vrijwilligers van 

het stichtingsbestuur wordt 100% van 

de geworven gelden aangewend voor 

beter (passend) onderwijs. Denk hierbij 

aan digitale leermiddelen, techniek in 

het onderwijs, leesboeken, cultuur, 

sportmiddelen, etc. het geld komt dus 

volledig tegoed aan uw eigen kind en 

vele andere kinderen en zorgt ervoor 

dat onze unieke dorpsschool nog lang 

op topniveau kan blijven presteren. 

 

Stichting Vrienden van de Overhael is 

een fiscaal erkend goede doel (het heeft 

de zgn. ANBI-status –zie www.anbi.nl), 

staat onder toezicht en geeft jaarlijks 

verantwoording af over de besteding 

van de middelen tijdens de algemene 

ouderavond en via website 

www.vriendenvandeoverhael.nl. Dankzij 

de fiscale status zijn alle donaties vrij 

van schenkingsrecht en ook fiscaal af-

trekbaar, alleen geldt hiervoor wel een 

drempelbedrag dat afhankelijk is van 

uw inkomen. 

 

Als u jaarlijks schenking (bijvoorbeeld 

zo lang uw kind op de Overhael zit) al-

tijd 100% fiscaal aftrekbaar wil laten 

zijn (dus zonder drempelbedrag) dan 

kan dit door de jaarlijkse schenking 

voor tenminste 5  jaren achtereen nota-

rieel vast te laten leggen. Vanaf een 

bepaald minimum bedrag kan de Stich-

http://www.vriendenvandeoverhael.nl/
http://www.anbi.nl/
http://www.vriendenvandeoverhael.nl/
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ting Vrienden van De Overhael dit een-

voudig voor u regelen. U kunt hiervoor 

contact opnemen met Rob Oudman, tel. 

06 -5258 9068. 

 

Externe instanties  

Inspectie van het onderwijs  

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs: 0800-8051 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 

0900-111 311 

Jeugdgezondheidszorg 

 

Sector Jeugdgezondheidszorg van 

de GGD Noord-Kennemerland 

Zodra uw kind 4 jaar wordt, neemt de 

sector Jeugdgezondheidszorg van de 

GGD de begeleiding van uw kind over 

van het consultatiebureau.  

Voor opvoedingsvragen en zorgen om 

het gedrag van uw kind kunt u terecht 

bij de medewerkers van de Jeugdge-

zondheidszorg.  

Wat kunt u van ons verwachten? 

Onderzoeken 

In groep 2 van het basisonderwijs 

vindt een onderzoek plaats door de 

jeugdarts en de doktersassistente. Tij-

dens dit onderzoek wordt aandacht be-

steed aan o.a. lengte, gewicht, ge-

zichts- en gehoorscherpte, lichaams-

houding, motoriek en spraak.  

 

In groep 6 van het basisonderwijs 

vindt een onderzoek plaats door de 

jeugdverpleegkundige. Tijdens dit on-

derzoek wordt vooral gelet op de sociale 

en emotionele ontwikkeling van uw 

kind. Daarnaast wordt de lengte en het 

gewicht gemeten. 

 

In de kleuterperiode komt de logopedis-

te bij uw kind op school. Zij bekijkt van 

alle kleuters de spraak- en taalontwik-

keling. Indien nodig  geeft zij adviezen 

aan u en aan de school of verwijst zij 

naar logopedisten buiten de school.  

 

Soms is een gericht onderzoek gewenst. 

Daarvoor kunnen allerlei redenen zijn: 

twijfel over spraak, gehoor en gezichts-

vermogen of problemen bij de opvoe-

ding, op school of met het gedrag van 

uw kind. U als ouder/verzorger, de leer-

kracht of het kind zelf kan om een ge-

richt onderzoek verzoeken. 

Als er bij een onderzoek afwijkingen 

gevonden zijn, kan in overleg met u be-

sloten worden het kind na enige tijd te 

controleren. Meestal ontvangt u daar-

voor geen uitnodiging, het onderzoek 

vindt plaats op school. U wordt wel op 

de hoogte gesteld van de resultaten.  

Samenwerking met scholen 

Scholen hebben een belangrijke taak als 

het gaat om het beschermen en bevor-

deren van de gezondheid van leer-

lingen. De GGD biedt ondersteuning 

door het geven van informatie en het 

verzorgen van een thema voor een ou-

deravond over diverse gezondheids- en 

opvoedingsvragen. Daarnaast leent de 

GGD lesmaterialen uit over onderwer-

pen als pesten, voeding, dood en rouw. 

Verder heeft de sector Jeugdgezond-

heidszorg een adviserende taak omtrent 

de hygiëne op scholen en het tegen-

gaan van de verspreiding van besmet-

telijke ziekten.  

Gezondheidsvoorlichting en Advi-

sering 

Het jeugdgezondheidszorgteam wil u 

graag adviseren bij de opvoeding van 

uw kind. Uw Team Jeugdgezondheids-

zorg bestaat uit een jeugdarts, jeugd-

verpleegkundige, logopedist en een 

doktersassistente. Door de medewer-

kers van de Jeugdgezondheidszorg 

worden diverse voorlichtingen en cur-

sussen gegeven over gezondheid- en 

opvoedingsthema’s.  

 

Steunpunt Heerhugowaard 

Taxuslaan 24,  

1720 SC Heerhugowaard 

telefoon: 072-572 12 22 

GGD Noord Kennemerland 

Sector Jeugdgezondheidszorg 

Hertog Aalbrechtweg 5,  

1823 DL Alkmaar 

telefoon: 072-566 26 62 

Peuterspeelzaal ’t Wavertje 

’t Waver 43,  

1843 JR Grootschermer   
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6.7 Ouderparticipatie 

Ouderraad 

De functie van de Ouderraad is het hel-

pen organiseren en assisteren bij de 

door de school geplande activiteiten zo-

als: sinterklaasviering, kerstviering, af-

scheidsavond, algemene ouderavond, 

schoolreisjes en schoolse activiteiten 

zoals lezen en de schoolkrant. De OR 

bestaat uit 6 leden, die uit en door de 

ouders gekozen worden. De OR verga-

dert éénmaal in de 6 weken samen met 

een afvaardiging van het schoolteam. 

Het werk dat een lid van de OR is een 

drukke maar dankbare taak en onmis-

baar voor de school. 

Om de activiteiten van de ouderraad te 

kunnen bekostigen wordt van de ouders 

een vrijwillige bijdrage gevraagd. De 

hoogte van deze bijdrage is te vinden in 

de jaarlijks opgestelde bijlage. Op de 

Algemene ouderavond in het najaar 

wordt verantwoording over de beste-

ding van deze gelden afgelegd. 

Hulp in de school 

Een groot aantal ouders is actief bij de 

ondersteuning van het onderwijs in de 

school. Zij helpen bij het lezen, hand-

vaardigheid, koken, schooltuin, biblio-

theek, schoolkrant, en toneel. Ook hel-

pen zij bij het begeleiden van kinderen 

op excursies, sportdag of schaatsactivi-

teiten. Ouders kunnen ook zitting ne-

men in een commissie, die zich bezig-

houdt met het organiseren van bijvoor-

beeld schoolkrant of schoolreis.  

Aan het begin van het schooljaar krij-

gen de ouders een activiteitenlijst, 

waarop zij kunnen aangeven bij welke 

onderdelen zij willen helpen.  

Oproepen voor ouderhulp kunnen ou-

ders regelmatig tegenkomen in de 

nieuwsbrief. 

 

Ouderraad Buiten Schoolse Opvang 

De ouderraad van de BSO bestaat uit 

Miriam van Gorsel. 

Zij vertegenwoordigt de belangen van 

de ouders bij de KOV ‘Ti-ta Tovenaar’. 

6.8 Regeling school- en vakantietijden 

Schooltijden 

Groep 1 t/m 4 (onderbouw) 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrij-

dag 

van 8.45 tot 11.30 en van 13.15 tot 

15.15 uur. 

Groep 5 t/m 8 (midden- en bo-

venbouw) 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrij-

dag van 8.45 tot 12.15 en van 13.15 

tot 15.15 uur. 

Woensdag gaan alle groepen van 8.45 

tot 12.30 uur naar school. 

 

Wij verzoeken u vriendelijk er voor te 

zorgen dat uw kind op tijd op school 

aanwezig is!  

Vakantierooster 2017-2018 

Het vakantierooster is in overleg met de 

MR en het bestuur vastgesteld. 

 

Herfstvakantie  17-10 t/m 21-10 

Kerstvakantie  26-12 t/m 06-01-

2017 

Voorjaarsvakantie 20-02 t/m 24-03 

Pasen   17-03 

Meivakantie  24-04 t/m 05-05 

Pinkster   05-06 t/m 07-06 

Zomervakantie  24-07 t/m 01-09 

   

6.9 Leerplicht en verlof 

Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn kin-

deren leerplichtig. 

Slechts in bijzondere gevallen mag de 

directeur van de school een leerling vrij 

geven om met zijn ouders op vakantie 

te gaan. Dat mag alleen als ouders door 

hun beroep niet tijdens de schoolvakan-

ties vrij kunnen nemen. Dat blijkt dan 

bijvoorbeeld uit een werkgeversverkla-

ring. 

Als het om een periode van langer dan 

tien dagen gaat wordt het verzoek ge-

richt aan de leerplichtambtenaar. 

Onze leerplichtambtenaar is mevrouw 

Piepenbrink 

U kunt haar bereiken onder telefoon-

nummer: 072-5488132, of mailen: 

h.peipenbrink@alkmaar.nl 

Verlofregeling  

Kinderen kunnen dagen vrij van school 

krijgen vanwege geloofs- of levensover-

tuiging. 

Dat geldt ook voor dagen met belang-

rijke familie verplichtingen, zoals begra-

fenis of huwelijk.  
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Dit moet altijd wel aan de school ge-

meld worden.  

In heel bijzondere gevallen mag de di-

recteur van de school een leerling vrij 

geven om met zijn ouders op vakantie 

te gaan. Dat mag hooguit één keer per 

jaar, voor een periode van ten hoogste 

10 dagen. Dat geldt alleen voor ouders 

die door hun beroep niet in de school-

vakanties vakantie kunnen nemen. U 

moet een verklaring van uw werkgever 

overhandigen. 

De directeur mag geen toestemming 

geven als het gaat om de eerste twee 

weken voorafgaand of volgend op de 

zomervakantie. 

6.10 Ziekmeldingen 

Als uw kind ziek is kan het niet naar 

school. De ouder(s) moeten dit voor de 

aanvang van de lessen aan de school 

melden.  

De school moet immers weten waarom 

uw kind niet op school aanwezig is. 

Wij verzoeken u vriendelijk afwezigheid 

van uw kind vóór 8.45 uur van betref-

fende dag aan ons door te geven? 

Als wij een telefoontje of briefje hebben 

gekregen, maken wij ons niet nodeloos 

ongerust.  

 

6.11 Protocol Medicijnverstrekking en             

medisch handelen 

Binnen de directiegroep van de ISOB 

zijn voor alle ISOB-scholen uniforme af-

spraken vastgelegd in een protocol 

m.b.t. het verstrekken van medicijnen 

en het verrichten van medische hande-

lingen door medewerkers van de school. 

In het protocol worden drie situaties 

onderscheiden. Hierbij gelden de vol-

gende afspraken: 

 

Kind wordt ziek op school 

Dit is relatief de meest voorkomende si-

tuatie. Afgesproken is, dat de scholen in 

voorkomende gevallen na overleg met 

de ouders bepalen of het kind opge-

haald wordt of naar huis kan worden 

gestuurd. 

 

Het verstrekken van medicijnen op ver-

zoek 

Het ingaan op verzoeken van ouders 

voor het verstrekken van medicijnen 

wordt met grote terughoudendheid ge-

daan. Afspraken daaromtrent worden 

schriftelijk vastgelegd.  

Medische handelingen 

Verzoeken van ouders voor het uitvoe-

ren van medische handelingen zullen in 

principe niet worden gehonoreerd. 

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan 

een eenvoudige medische handeling op 

school door een personeelslid plaatsvin-

den. Dit is afhankelijk van de aard en 

complexiteit van deze medische hande-

ling en de beschikbaarheid van een per-

soneelslid om deze handeling te kunnen 

verrichten. De directeur beoordeelt een 

verzoek van de ouders en beslist of het 

verzoek gehonoreerd kan worden. Af-

spraken hierover worden schriftelijk 

vastgelegd. 

In alle gevallen geldt, dat de eindver-

antwoordelijkheid bij de ouders ligt. 

6.12 Protocol ten aanzien van kinderen 

die weglopen van school 

Het kan voorkomen dat de school te 

maken krijgt met een leerling die weg-

loopt van school. Een leerling is onder 

schooltijd aan de zorg van de school 

toevertrouwd. Als die onder schooltijd 

de school zonder toestemming verlaat, 

respectievelijk van school wegloopt, 

overtreedt die de regels. In dat geval 

doen we het volgende:  

De school zal zijn uiterste best doen om 

de leerling direct op te sporen en terug 

naar school te halen. Het personeel zal 

daarbij in geen geval fysieke dwang ge-

bruiken. Indien het na 10 minuten niet 

gelukt is om de leerling weer naar 

school te halen, stopt de school de ac-

tie. 

Zo spoedig mogelijk worden de verant-

woordelijke ouders/verzorgers hiervan 

op de hoogte gesteld. Zodra de ou-

ders/verzorgers weten dat de leerling 

van school is weggelopen, zijn zij ver-

der verantwoordelijk voor hun kind en 

het achterhalen van de verblijfplaats. In 

overleg met de ouders/verzorgers kan 

besloten worden om de politie in te 

schakelen. In het geval dat de ouders 

niet bereikbaar zijn, schakelt de school 

voor verdere afhandeling de politie in. 
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6.13 Meldcode huiselijk geweld en kin-

dermishandeling 

Om het aantal slachtoffers van kinder-

mishandeling te verminderen, is er in 

de wet ‘meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling’ vastgelegd dat elke 

organisatie en beroepskracht die met 

kinderen en ouders werkt moet be-

schikken over deskundigheid om het 

terrein van kindermishandeling en ver-

plicht is met een meldcode te werken. 

In de meldcode staat welke stappen er 

gezet moeten worden als er een ver-

moeden is van geweld in huiselijke 

kring of kindermishandeling. 

Op elke school van de ISOB is er een 

aandachtfunctionaris aangesteld. Vaak 

is dit de intern begeleider of de con-

tactpersoon van de school. De aan-

dachtfunctionaris is opgeleid in het han-

teren van de meldcode en is aan-

spreekpunt voor iedere medewerker in 

de school die kindermishandeling ver-

moedt of ermee geconfronteerd wordt.  

Alle leerkrachten van OBS de Overhael 

hebben de cursus leerkrachten PO: 

Werken met de meldcode gevolgd.  

6.14 Toestemming voor onderzoek of  

behandeling buiten de school on-

der schooltijd 

Ouders kunnen de school toestemming 

vragen om medewerking te verlenen 

voor onder-

zoek/behandeling/begeleiding onder 

schooltijd door externen. Het gaat hier-

bij bijvoorbeeld om logopedie, fysiothe-

rapie, medisch of psychologisch onder-

zoek. 

Uitgangspunt hierbij is, dat een leerling 

zoveel mogelijk meedoet met het ge-

plande onderwijsprogramma. Afspraken 

buiten de school moeten zodanig ge-

pland worden, dat de leerling zo weinig 

mogelijk afwezig is. 

Een aanvraag voor deze vorm van ver-

lof voor onderzoek of behandeling bui-

ten de school moet schriftelijk worden 

aangevraagd bij de directie.  

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 

instemmingsformulier. Bij onderteke-

ning daarvan nemen de ouders zelf de 

verantwoordelijkheid op zich gedurende 

de tijd dat het kind niet op school kan 

zijn en wordt de school gevrijwaard 

voor aanspraken gedurende deze tijd. 

Er kan alleen toestemming worden ge-

geven als het zeker is dat de leerling 

buiten de school onder begeleiding naar 

een externe gaat.  

 

6.15 Buitenschoolse opvang (BSO) en 

Tussenschoolse opvang (TSO) 

Buitenschoolse opvang 

De Overhael organiseert de Buiten-

schoolse opvang samen met de obs 

W.J. Driessenschool in Grootschermer. 

Wij hebben voor een samenwerkings-

overeenkomst gesloten met ‘TiTa Kin-

deropvang uit Zuidschermer.  

De naschoolse opvang wordt georgani-

seerd in het bovenlokaal van de Over-

hael. De opvang is voorlopig geregeld 

voor de maandag, dinsdag en donder-

dag van 15.15 – 18.30 uur. Uitbreiding 

naar de vrijdag is mogelijk bij voldoen-

de aanbod. 

Per aankomende vakantie wordt onder-

zocht of vakantieopvang tot de moge-

lijkheden behoort. 

Tussenschoolse opvang 

Voor de groepen 1 t/m 4 is de Tussen-

schoolse opvang van 11.30 – 13.00 uur 

op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag en wordt verzorgt door Armanda 

van Etten 

 

Voor de groepen 5 t/m 8 is de Tussen-

schoolse opvang van 12.15 – 13.00 uur 

op dezelfde dagen en worden verzorgd 

door Fanina Dol, Rene Stekelbos, Aren-

da Groot, Kristel Vlooswijk, en Desha 

van Leyenhorst. 

  

De kosten voor groep 1 en 2 zijn € 2,00 

per keer. 

De kosten voor groep 3 en 4 zijn € 2,00 

per keer. 

De kosten voor groep 5, 6, 7 en 8 zijn € 

1,15 per keer. 
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De wijze van betaling geschiedt in over-

leg met Armanda van Etten. 

 

6.16 Luizencontrole 

Hoofdluisbestrijding 

Na elke vakantieperiode worden alle 

kinderen door een aantal daarvoor door 

de school aangestelde ouders op hoofd-

luis gecontroleerd. Indien er bij een 

leerling hoofdluis wordt geconstateerd , 

worden de ouders geïnformeerd en 

wordt de leerling door de ouders van 

school opgehaald en wordt er actief be-

handeld door de ouders. De leerling 

komt weer op school, nadat thuis de 

nodige maatregelen zijn genomen om 

te voorkomen dat er gevaar bestaat 

voor verdere besmetting. De school 

deelt direct aan alle kinderen speciale 

hoofdluiscapes uit waarin de jassen, 

sjaals en andere attributen van de leer-

ling op school worden opgeborgen.  

6.17 Klachtenregeling 

Ondanks onze inzet  om alles naar wens 

te laten verlopen op onze school kan 

het voorkomen dat u het gevoel heeft 

dat iets niet goed is gegaan, of dat de 

school in gebreke is gebleven. 

Als dit gebeurt dan betreuren we dit 

zeer, maar waar gewerkt wordt kunnen 

fouten worden gemaakt. In voorkomen-

de gevallen vragen wij u te overleggen 

met de leerkracht van uw kind of met 

de persoon in kwestie om het probleem 

op te lossen of eventueel te herstellen. 

Als dit niet lukt vragen wij u  contact op 

te nemen met de directeur  om de zaak 

alsnog te regelen. 

Mocht dit ook niet lukken en wilt u hier 

een klacht  over indienen,  dan kunt u 

informatie van de contactpersoon krij-

gen hoe u een klacht kunt indienen. 

Ook kan deze persoon u verder verwij-

zen hoe het een en ander verder in zijn 

werk gaat. 

Aan het begin van het schooljaar maakt 

de contactpersoon (Ria Pronk-Nicolai) 

zich aan de kinderen bekend. Op een 

speciale plek in school plaatst zij een 

doosje, waarin kinderen hun klacht 

kunnen deponeren. 

 

De contactpersoon van onze school is:  

Mevrouw Ria Pronk-Nicolai 

Telefoonnummer op school: 0299-67 33 

71  

En thuis: 0299-67 59 47 

 

Eventueel kunt u contact opnemen met 

mevrouw M. Bernoski, contactpersoon 

op het ISOB-bureau;  

telefoonnummer 0251-31 98 88. 

 

Landelijke klachtencommissie 

U kunt ook terecht bij de Landelijke 

klachtencommissie. In overleg met de 

vertrouwenspersoon kunt u besluiten 

met uw klacht hogerop te gaan. U kunt 

ook zelfstandig tot dit besluit komen, 

zonder de vertrouwenspersoon in te 

schakelen. 

Een klacht over iets dat zich meer dan 

een jaar voor het indienen van de 

klacht heeft voorgedaan, neemt de 

Landelijke klachtencommissie in begin-

sel niet in behandeling. Zij kan hierop 

een uitzondering  maken. Zie hiervoor 

de informatie op de website 

www.onderwijsgeschillen.nl 

 

Adresgegevens: Onderwijsgeschillen, 

Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Tele-

foon 030 2809590 

7. Overige onderwerpen 

7.1 Activiteiten 

Binnen de school kennen we bijzondere 

activiteiten. 

 

Studie  

Voortdurend is de school bezig aan de 

verbetering van de gang van zaken in 

de school. 

Jaarlijks vinden er studiedagen voor het 

team plaats. Tijdens de studiedagen 

worden cursussen voor het team geor-

ganiseerd ter vergroting van de des-

kundigheid van de leerkrachten op spe-

cifieke terreinen. 

Cultuureducatie 

Elk jaar stelt de school een cultuuredu-

catieplan op, waarin de culturele activi-

teiten voor dat schooljaar worden vast-

gelegd. De school heeft een samenwer-

king met Cultuur Primair dat de school 

ondersteunt in het uitvoeren van de cul-

turele plannen. 
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Excursies 

Ter ondersteuning en ter verdieping van 

het onderwijs worden het gehele 

schooljaar diverse excursies voor alle 

groepen georganiseerd die te maken 

hebben met projecten of behandelde 

onderwerpen in de klas.  

Projecten 

Tweemaal per jaar organiseert de 

school een gezamenlijk project. Het 

boekenweekproject maakt hier meestal 

deel van uit. Medio maart/april wordt 

een ander project georganiseerd dat al-

tijd een culturele waarde vertegen-

woordigt. Onderdelen van het project 

zijn: creatieve werkvormen, dans, mu-

ziek, tekenen en schilderen. Samenwer-

ken, onderzoeken; individueel en in 

groepjes komen hier aan de orde. Aan 

het eind van het project wordt een pre-

sentatie voor de ouders gehouden. 

Boekenweek 

De school organiseert rondom de boe-

kenweek een thema dat dit jaar in de 

belangstelling staat. De opening wordt 

op ludieke wijze georganiseerd. Er wor-

den boeken voorgelezen. Er wordt over 

boeken gepraat.  

Kermisspelmiddag 

De vrijdagmiddag voor de kermis in 

Driehuizen organiseert de school met 

behulp van veel ouders kermisspelletjes 

in de school voor alle leerlingen. 

Schoolschaatsen 

In de maand oktober gaan we met de 

groepen 5 en 6 en in november met de 

groepen 7 en 8 vier maal een donder-

dagmiddag schaatsen op de ijsbaan De 

Meent in Alkmaar.  

De kinderen krijgen schaatsles van do-

centen van de schaatsschool ‘In Balans’. 

Sinterklaas viering 

De school organiseert voor de onder- en 

bovenbouw leerlingen een Sinterklaas-

feest in de kerk, waarbij alle ouders van 

harte bij aanwezig mogen zijn. 

Kerstknutselmiddag 

Met behulp van veel ouders wordt voor 

alle kinderen een middag georgani-

seerd, waarbij allerlei kerstknutsels 

gemaakt worden.  

Kerstviering 

In de kerk wordt een kerstmusical op-

gevoerd door de leerlingen van de mid-

denbouw met ondersteuning van de bo-

ven- en onderbouw. Alle ouders en het 

hele dorp worden hierbij uitgenodigd. 

De voorstelling wordt tweemaal opge-

voerd; in de middag en in de avond. 

Kerstmaaltijd 

De ochtend na de kerstviering verzorgt 

de ouderraad, in samenwerking met alle 

ouders, een gezamenlijke kerstmaaltijd 

voor alle leerlingen en teamleden in de 

kerk. 

Schoolkrant 

De schoolkrant verschijnt minimaal 

tweemaal per jaar. De redactie van de 

schoolkrant wordt gevormd door ou-

ders. Een belangrijk onderdeel van de 

schoolkrant bestaat uit zelfgeschreven 

stukjes van de kinderen.  

 

De schoolkrantredactie verzorgt aan het 

eind van het schooljaar een krant waar-

in o.a. speciaal aandacht wordt besteed 

aan de schoolverlaters. 

 

 

 

Koningsspelen 

Elk jaar wordt in samenwerking met de 

W.J. Driessenschool en de Michael-

school een sport- en speldag georgani-

seerd voor de groepen 1 t/m 8. De 

spelletjes worden rond een thema geor-

ganiseerd. 

Schoolreisjes 

Groep 1 en 2 gaan 1 dag in de buurt op 

schoolreisje. 

De groepen 3 en 4 gaan 1 dag op 

schoolreisje. 

De groepen 5 en 6 gaan twee dagen op 

schoolreisje in de buurt van de school. 

Zij blijven hierbij 1 nacht over. 
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De groepen 7 en 8 gaan 3 dagen op 

schoolreisje. De locatie is elk jaar op 

een andere plek. Meestal gaan de kin-

deren op de fiets naar de bestemming. 

Een excursie met een cultureel onder-

werp maakt altijd deel uit van het 

schoolreisje. Bij alle schoolreizen gaat 

een vertegenwoordiger van de Ouder-

raad/ Medezeggenschap als leiding 

mee, eventueel  aangevuld met een 

aantal ouders die zich vooraf op het ac-

tiviteitenformulier hebben opgegeven. 

De leerkracht maakt hieruit een keuze 

en benadert deze ouders.  

Musicals 

Elk jaar voeren alle kinderen gezamen-

lijk een kerstmusical op. 

Aan het eind van het schooljaar voeren 

de kinderen van groep 7 en 8 een af-

scheidsmusical op voor alle kinderen 

van de school , hun ouders en belang-

stellenden. De opvoering vindt plaats in 

het Café De Vriendschap. Er wordt deze 

avond tegelijkertijd afscheid genomen 

van de leerlingen uit groep 8. 

 

7.2 Verzekering 

De school heeft via het ISOB een verze-

kering afgesloten voor aansprakelijk-

heid voor de leerkrachten, leerlingen en 

hulpouders onder schooltijd. 

Bij ongelukken of schademeldingen kan 

een schadeformulier via de directie op-

gevraagd worden bij het ISOB-bureau. 

7.3 Schoolmelk 

De school werkt mee aan het uitdelen 

van schoolmelk onder schooltijd. De 

school heeft een samenwerking met de 

Melkunie over de levering van de 

schoolmelk. De ouders kunnen  

hun kind opgeven voor deelname bij de 

leerkrachten of via  

www.campinaopschool.nl. Zij krijgen 

dan een inschijfformulier en kunnen 

aangeven van welke melksoort gebruik 

gemaakt wenst te worden. Administra-

tie en betaling verloopt verder via de 

Melkunie. 

7.4 Veiligheidsbeleid ISOB 

Veiligheid is zeer belangrijk. Daarom 

heeft de ISOB intern verschillende be-

leidsmaatregelen genomen. Basis is de 

verantwoordelijkheid van alle betrokke-

nen om risico’s zoveel mogelijk uit te 

sluiten. Om dit te bereiken zijn binnen 

de ISOB scholen vijf beleidsmaatregelen 

veiligheidsbeleid vastgesteld: Per school 

minimaal twee bedrijfshulpverleners en 

twee BHV-ers. Zij zorgen voor de coör-

dinatie bij calamiteiten en verlenen zo-

nodig eerste hulp. 

Veilige gebouwen en schoolterreinen 

Iedere school beschikt over een duide-

lijk ontruimingsplan en zorgt voor een 

veilige werk- en speelomgeving. 

Goed afgestemd personeelsbeleid. 

Er is onder de leerkrachten een duide-

lijke taakverdeling . Daarnaast wordt 

aandacht besteed aan een goede werk-

sfeer waardoor verzuim tot een mini-

mum wordt beperkt. 

Een goed pedagogisch klimaat. 

Hierbij is het van belang dat de kin-

deren zich veilig voelen. Goed toezicht 

op de leerlingen en het creëren van een 

goede sfeer van respect en samenwer-

king staan hier centraal. 

Specifieke maatregelen. 

Naast de eerder genoemde beleids-

maatregelen worden specifieke maatre-

gelen genomen om de veiligheid van de 

leerling en leerkracht te waarborgen. 

Om dit veiligheidsbeleid te optimalise-

ren wordt op alle scholen een RIE (Risi-

co Inventarisatie en Evaluatie) afgeno-

men. 

7.5  Ouderbijdragen 

 Schoolfonds 

Alle ouders zijn lid van het schoolfonds. 

De ouderbijdrage is op vrijwillige basis. 

De hoogte van het schoolfonds wordt 

elk jaar tijdens de Algemene Ouder-

avond vastgesteld door de vergadering. 

Het geld wordt beheerd door de pen-

ningmeester van de Ouderraad. Het 

geld van het schoolfonds wordt ieder 

jaar gebruikt om iets extra’s te doen 

voor de kinderen zoals: Speciaal project 

in de gehele maand april, Kerstviering, 

Sinterklaas, afscheidsavond, excursies, 

sport- en speldag en allerlei andere ac-

tiviteiten. Het afgelopen schooljaar was 

het schoolfonds vastgesteld op € 80. 

Tijdens de Algemene Ouderavond in 

september wordt het schoolfonds op-

nieuw vastgesteld. 

U ontvangt na de herfstvakantie een 
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email met informatie over de betaling 

van de ouderbijdrage en in februari 

ontvangt u een email voor de betaling 

voor het schoolreisje. 

De betalingen voor het schoolfonds en 

schoolreisje worden gedaan aan de 

penningmeester van de Ouderraad.  

Bij een herinnering worden administra-

tiekosten berekent. 

De schoolgelden zijn als volgt: 

Schoolfonds Schooljaar 2015-2016 is 

tijdens de Algemene Ouderavond vast-

gesteld . Schooljaar 2011-2012 was dit 

vastgesteld op  € 80. 

Schoolreisjes    

   groep 1/2   € 15 

   groep 3/4  € 25 

   groep 5/6  € 30 

    groep 7/8  € 75 

Via de e-mail krijgt u bericht wanneer u 

de bedragen kunt overmaken naar Re-

giobank 79.03.90.299 t.n.v. Ouderraad  

de Overhael te Zuidschermer. 

Indien u vragen of problemen heeft 

m.b.t. de betalingen dan verzoeken wij 

u om contact op te nemen met de pen-

ningmeester van de Ouderraad. 

7.6  Sponsoring 

Scholen kunnen te maken krijgen met 

bedrijven die hen willen sponsoren. Dit 

kan een uitkomst zijn om extraatjes te 

betalen. Het Ministerie van Onderwijs 

heeft met zestien organisaties een con-

venant gesloten waarin afspraken voor 

sponsoring in het primair onderwijs zijn 

vastgelegd. 

Hierbij zijn de volgende gedragsregels 

vastgelegd: 

Sponsoring moet in overeenstemming 

zijn met de goede smaak en het fat-

soen. 

Sponsoring moet verenigbaar zijn met 

de pedagogische en onderwijskundige 

taak en doelstelling van de school. 

Sponsoring mag niet in strijd zijn met 

het onderwijsaanbod en de kwalitatieve 

eisen die de school aan onderwijs stelt. 

Sponsoring mag de onderwijsinhoud 

en/of de continuïteit van het onderwijs 

niet beïnvloeden. 

Sponsoring mag geen aantasting bete-

kenen van de objectiviteit, de geloof-

waardigheid, de betrouwbaarheid en de 

onafhankelijkheid van het onderwijs, de 

scholen en de daarbij betrokkenen. 

Sponsoring mag geen schade berokke-

nen aan de geestelijke en/of lichamelij-

ke gesteldheid van leerlingen. 

 

De afspraken tussen de sponsor en de 

school worden in overleg met het be-

voegd gezag schriftelijk vastgelegd. 

Het bevoegd gezag heeft een algemeen 

sponsorbeleid dat de instemming heeft 

van de gemeenschappelijke medezeg-

genschapsraad. Als ouders het niet eens 

zijn met beslissingen van de school, 

kunnen zij daarvoor een klacht indienen 

bij de klachtencommissie van de school. 

7.7 Namen en adressen 

OBS De Overhael 

Driehuizen 36, 1844 KL Driehuizen 

Telefoon: 0299-67 33 71 

info@overhael.nl 

www.overhael.nl 

 

Directie  

Edith Hoegen, directeur Telefoon: 

06-5734 94 24 

Melanie Ney, waarnemend directeur 

Teamleden 

Ria Pronk-Nicolai 

leerkracht groep 1-2, R.T. en Contact-

persoon 

Marieke Verbij-v.d. Veen  

leerkracht groep 1-2,  cultuur-

coördinator 

Danielle Mul   

leerkracht groep 3-4, R.T. en ICT-

coördinator 

Melanie Ney    

leerkracht groep 5-6, plus-coördinator 

Annette Rem-Kroeger 

leerkracht groep 5-6 

Amanda Hilarius   

leerkracht groep 7-8, IB-er 

Armanda van Etten  

Onderwijs assistent, Administratief me-

dewerker 

Mia Braas-Ploegaert 

Vakleerkracht muziek  

Iris Schellinger 

Onderwijs assistent 

 

 Tussenschoolse Opvang 

Armanda van Etten   administratie 

TSOdeoverhael@gmail.com 

06-86647507 

 

mailto:info@overhael.nl
mailto:TSOdeoverhael@gmail.com
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Buitenschoolse Opvang 

Kinder Opvang ‘Ti-ta Kinderopvang’ 

Directeur:  Ria Ham   

Zuidervaart 18 

1846 LJ Zuidschermer 

info@titakinderopvang.nl 

www.kinderopvangtitatovenaar.nl 

Telefoon: 072-504 41 10 

 

7.8 Procedure vaststelling van de 

schoolgids 

 

De schoolgids wordt jaarlijks door de di-

rectie en team opgesteld en met in-

stemming van de MR  vastgesteld door 

het bestuur. 

Ouders van nieuwe leerlingen krijgen bij 

aanmelding een schoolgids uitgereikt. 

 


