
 

 
 

 

 

 

 
Dag allemaal, 
 

Langzaam worden alle nieuwe plannen voor komend jaar afgerond, 

zijn we bijna klaar met de CITO-toetsen en komen de schoolreisjes 

in zicht. De doorschuifmiddagen waren superspannend en 

superleuk! Komend schooljaar verwelkomen we weer een aantal 

nieuwe kinderen, ook zij waren bij de doorschuifmiddagen aanwezig. 

Gezellig dat jullie er zijn! Na maanden van voorbereidingen, een 

studiemiddag, een vraag naar alle ouders en gesprekken met 

diverse anderen is het nieuwe schoolplan eindelijk klaar. Ook de 

missie en de visietekst is aangepast. De input van ouders via de 

Qdialogue en de inbreng van de OR en MR hebben allen 

bijgedragen. Hieronder ziet u het resultaat. Wij hopen natuurlijk dat u 

zichzelf, uw kinderen en ons erin herkent! 

 

De visie van de Overhael  
 
Op De Overhael vinden kinderen een warme, veilige omgeving. Zij merken 
meteen bij binnenkomst dat ze worden gezien, door álle leerkrachten. Als team 
helpen wij kinderen vanuit onvoorwaardelijke liefde verder, ieder in z’n eigen 
ontwikkeling.  

 
Kinderen mogen op onze school zichzelf zijn. Ze ontdekken wat ze kunnen en wat 
ze verder willen ontwikkelen. Hier wordt veel geleerd, maar er is ook ruimte voor 
vieringen en gekkigheid. We zijn flexibel; er kan veel. Omdat wij duidelijke regels 
hebben, is De Overhael ook een rustige school.   
 
We zijn kleinschalig en tegelijkertijd open naar de buitenwereld. Excursies en 
projecten geven kinderen een bredere blik. Bij projecten werken alle klassen aan 
hetzelfde thema. Het onderzoekend en spelend leren krijgt ook op andere 
momenten een steeds grotere plek binnen de school. We bieden dan vakken in 
samenhang aan. Kinderen spelen en werken samen en leren zo ook van elkaar.   
 
Gaandeweg leren zij zelfstandig werken en gaan ze een eigen dagplanning maken. 
Tijdens het wekelijkse uur talentontwikkeling, waarbij we bijvoorbeeld andere 
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talen, creatieve en technische vakken aanbieden, ontplooien kinderen hun 
talenten.   

 
Als team zijn wij zelf ook nieuwsgierig. Wij blijven ons ontwikkelen en spelen 
graag in op verrassende vragen van kinderen. We hechten eraan om goed met 
ouders in verbinding te blijven, zodat we samen met hen hun kinderen kunnen 
laten bloeien.    
 
Met elkaar maken wij De Overhael: een kleine school met grote ambities.  
 

 

 

 

Verlof buiten de schoolvakanties 
 
Regelmatig komen er op school verzoeken binnen voor een dag 

of dagdeel verlof.   

Verlof kan alleen verleend worden onder gewichtige 

omstandigheden. Denk hierbij aan: een verhuizing, het bijwonen van 

een huwelijk van bloed- of aanverwant, een ernstige ziekte, 

overlijden van bloed- of aanverwant; een ambtsjubileum of een  

huwelijksjubileum. 

Vakantieverlof mag alleen worden toegekend indien: wegens de 



 

specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts 

mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan en een 

werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen enkel 

verlof binnen de vastgestelde schoolvakanties mogelijk is.  

 

De directeur is wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar vermoedelijk 

ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Hierop wordt streng 

toegezien. Om er zeker van te zijn dat aangevraagd verlof voldoet 

aan de richtlijnen neemt de directeur in de meeste gevallen contact 

op met de leerplichtambtenaar. Meer informatie vindt u op onze 

website en op de website van de gemeente Alkmaar. Alvast heel 

hartelijk dank voor uw medewerking en begrip! 

 

Schoolklimaat en veiligheid 
 
Ieder jaar voeren wij onder de leerlingen van groep 7 en 8 een 

onderzoek uit naar het schoolklimaat en veiligheid. Dit doen we 

met een onafhakelijk instrument, PRAKTIKON genaamd. Dit 

onderzoek voeren de leerlingen anoniem op de computer uit. De 

resultaten gaan direct door naar het bureau en na afloop ontvangen 

wij het rapport met bevindingen. Groep 7 heeft de school een 8,8  

gegeven op het gebied van welbevinden (vind je het fijn in de 

groep?) en groep 8 een 8,4. Op het gebied van veiligheid beoordeelt 

groep 7 ons met een 9,3 en groep 8 met een 9,5. Op de vraag: word 

je wel eens gepest op school antwoordt 100% van beide groepen: 

nee, nooit. Fantastische resultaten waar we heel blij mee zijn en 

iedere dag hard aan (blijven) werken. Het complete rapport kunt u 

vinden op de website van scholenopde kaart.nl.  

    

 

De KWINK van de week gaat over kiezen: 

“Denk goed na voordat je kiest!” 

 

 



 

Agenda 
 

18 juni MR vergadering 

19 juni Studiedag team, kinderen vrij 

17 juni t/m 5 juli Mieke Rozing van de Kunstkoets 

op school op maandag en vrijdag 

21 juni Schoolreisje groep 1-2 en 

schoolreisje groep 3-4 

25 t/m 28 juni laatste keer lezen met leesouders 

26-28 juni Schoolkamp groep 7-8 

27-28 juni Schoolkamp groep 5-6 

1 juli Schoolschoonmaakavond vanaf 

19:00 uur 

3 juli  Juffendag. De juffen vieren hun 

verjaardag. 

8 juli Afscheidsavond groep 8  

11 juli  rapport mee 

12 juli Laatste schooldag. Om 11:45 start 

het overgooien van de kinderen 

naar een nieuwe groep. (alle 

ouders van harte welkom!) Om 

12:05 glijden we groep 8 de school 

uit. Vakantie start om 12:15 uur. 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, Edith Hoegen 

 

 

 

 


