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INLEIDING               
 
Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. De 
meeste kinderen kijken vol spanning uit naar het moment waar-
op ze naar school gaan. Ze willen graag nieuwe dingen leren en 
vinden het leuk om samen met andere kinderen in de groep te 
zitten. U wilt dat de talenten van uw kind goed uit de verf komen 
en dat de school uw kind uitdaagt om het beste uit zichzelf te 
halen. Deze gids helpt u bij het kiezen van een basisschool die 
aansluit bij de onderwijsbehoefte van uw kind. Scholen hebben 
verschillende kwaliteiten en verschillen in de manier van wer-
ken, lesgeven, pedagogisch concept en ook wat de school van u 
als ouder verwacht.
Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, zodat u als ou-
der weet wat u mag verwachten als uw kind een leerling van 
onze school wordt. 
In deze gids hebben wij de belangrijkste zaken voor u op een 
rijtje gezet.  Soms verwijzen wij voor uitgebreidere informatie 
over bepaalde onderwerpen naar onze website 
http://windhoek.tabijn.nl 
Onze schoolgids wordt in overleg met het team en de mede-
zeggenschapsraad samengesteld. Het bestuur van Tabijn stelt 
vervolgens de schoolgids vast. 
Heeft u desondanks nog vragen, dan bent u natuurlijk altijd wel-
kom voor een persoonlijk gesprek waarin wij graag uw vragen 
beantwoorden.

DE SCHOOL

Situering van de school
De school staat aan de doorgaande weg, de Herenweg, in het 
dorp. De Windhoek is de enige school in Egmond-Binnen en 
staat open voor alle kinderen.
Wij werken in een ruim gebouw met 12 lokalen, waarvan een 
theaterlokaal, een schoolbibliotheek en een “Tof Lokaal”, een 
speellokaal, een aula, een handenarbeid-ruimte en een ruime 
speelplaats. Bovendien kunt u onder hetzelfde dak ook de na-
schoolse opvang, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, 
een jeugdbibliotheek en een opvoedsteunpunt vinden. Wij zijn 
trots op deze luxe! 
Ons speelplein ligt aan de achterkant van de school. Naast het 
plein ligt de natuur- en avonturentuin, met een speelbos en 
moestuin, waarin de kinderen kunnen spelen en leren. Aan de 
noordzijde van de school is de toegangspoort. Er zijn twee deu-
ren waar de kinderen en ouders naar binnen komen. 
De gymzaal bevindt zich bij De Schulp op loopafstand van de 
school. Daarin gymmen de groepen 3 t/m 8. De leerlingen on-
dervinden weinig tijdverlies met het gaan naar en komen van 
deze sportaccommodatie. De groepen 1/2 gymmen in de inpan-
dige speelzaal.

Schoolgrootte
Wij zijn een middelgrote school. Het komende schooljaar starten 
we met een leerlingenaantal van rond 160 leerlingen. We wer-
ken met 7 groepen.

WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT

Identiteit
De Windhoek is een katholieke basisschool. Dit houdt in dat wij 
de kinderen katholieke normen en waarden willen meegeven. In 
de omgang met elkaar en de wereld willen wij uitgaan van res-
pect. Respect en verantwoordelijkheid voor de ander en respect 
voor de aarde en het leven op aarde.
Wij willen kinderen laten kennismaken met andere godsdien-
sten om zo hun eigen godsdienst of wereldbeeld beter te kun-
nen begrijpen en respect te krijgen voor andere religies. 
We onderhouden contacten met de kerk in het dorp. Dit is onder 
andere rond Kerstmis en Pasen.

Op koers met De Windhoek
Onze leerlingen verdienen een kansrijke leeromgeving. De uit-
gangspunten voor het realiseren van deze leeromgeving heb-
ben we gekoppeld aan de vier windrichtingen:

N(oord)  Naast en met elkaar

O(ost)   Open en betrokken

Z(uid)   Zelfstandig en zelfbewust

W(est)   Wereldwijs

We geven elkaar een goed gevoel
Dit is het belangrijkste uitgangspunt voor alle activiteiten op 
onze school. Binnen de vertrouwde en veilige omgeving van 
de Windhoek kunnen kinderen zichzelf ontwikkelen en groeien. 
De nadruk ligt  hierbij op samen leren, samen werken en samen 
plezier hebben.

School midden in het dorp
De Windhoek staat midden in de samenleving. We hechten aan 
een  goede relatie met de ouders en de dorpsbewoners. Op de 
Windhoek gaan we respectvol met elkaar om.  Naast een goede 
informatievoorziening is een open communicatie een belang-
rijke bouwsteen voor een goede relatie met onze leerlingen, de 
ouders en andere betrokkenen. In de leerlingenraad kunnen de 
kinderen meepraten over zaken die voor hen belangrijk zijn.

Elk kind zijn eigen richting
We streven ernaar om elk kind een solide basis mee te geven 
voor zijn/haar verdere leven. De leerlingen worden in de lessen 
elk op hun eigen niveau uitgedaagd. Omdat wij samen met de 
leerlingen hoge doelen stellen maken wij ze medeverantwoor-

2



delijk voor hun leerresultaten. We zien graag dat kinderen op-
groeien tot zelfstandige en zelfbewuste individuen die hun plek 
in de maatschappij kunnen innemen. Daarom besteden we naast 
het ‘gewone’ leren veel aandacht aan hun sociaal-emotionele 
ontwikkeling.

De wereld in de school
Onderwijs stopt niet bij de schooldeuren. Wij spelen in op actu-
aliteiten en met behulp van de moderne computertechnologie 
halen we ook verre werelddelen in huis. Natuurlijk laten we onze 
leerlingen ook kennis maken met hun eigen omgeving in en om 
de dorpskern. Daar horen uitstapjes in de natuur bij en bezoeken 
aan musea, muziekvoorstellingen en andere culturele manifes-
taties.

Pedagogisch klimaat op de Windhoek
Een goed pedagogisch klimaat is belangrijk om je als kind, leer-
kracht en ouder veilig te voelen op onze school. Wij gaan uit van 
vier schoolregels. Deze hangen zichtbaar in elk lokaal en ze wor-
den regelmatig met de leerlingen besproken.

• We geven elkaar een goed gevoel
• We luisteren naar elkaar
• We lopen en praten rustig in de school
• We zijn voorzichtig met alle spullen

We werken sinds 2016 met het programma School Wide Positive 
Behavior Support, afgekort als PBS. Dit programma gebruiken 
wij om onze pedagogische waarden veiligheid, respect en ver-
antwoordelijkheid schoolbreed zichtbaar te maken.

DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS

Groepsindeling

Groep Groepsleerkracht

1/2A Petra Zonneveld (ma t/m vrij)

1/2B Afra Tromp (ma, di, woe) en Ineke v.d. Busse (do, vrij)

3/4 Judith Rooker (ma t/m do)  
Marjolein de Graan (ochtenden en vrij)  

5 Harold de Boer (ma, di, vrij)  
Christina Verstegen (woe en do)

6 Susanne Winter (ma t/m vrij)

7 José Helderop (ma, wo, do, vrij)  
Christina Verstegen (di)

8 Kelly Reij (ma t/m vrij)

Interne Begeleiding
Interne Begeleiding wordt vormgegeven door José Helderop 
op dinsdag en Harold de Boer op donderdag. Zij coördineren de 
zorg aan leerlingen en onderhouden de contacten met de on-
derwijsbegeleidingsdienst en andere externe organisaties op het 
gebied van de leerlingenzorg.

Schooltijden
• Alle groepen beginnen ’s morgens om 8.30 uur en gaan om 

12.00 uur uit.
• De middagschooltijd is van 13.15 tot 15.15 uur.  Woensdag-

middag is er geen school.
• De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 hebben pauze van 

10.10 tot 10.30 uur. De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 
van 10.30 tot 10.50 uur.

• Om 8.20 uur kunt u uw kind naar zijn/haar lokaal brengen.
• Om 8.30 uur gaat de zoemer en verwachten we van u dat u 

dan uit het lokaal bent. 
• ’s Middags gaan de deuren om 13.10 uur open. De ouders 

van de groepen 1/2 kunnen hun kinderen naar de klas bren-
gen. De overige groepen komen zonder ouders naar binnen. 
Om 13.15 uur beginnen we.
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Ziek- en betermelden
Wilt u wanneer het nodig is uw kind ziek melden tussen 8.00 uur 
en 8.20 uur? Tevens vragen wij u wanneer uw kind weer beter is, 
dit ook aan ons te melden om deze tijd. Zonder deze melding 
gaan wij ervan uit dat uw kind nog ziek is als hij/zij niet op school 
komt. 

Vakantierooster
Eerste dag Laatste dag

Herfstvakantie 22 oktober 2018 26 oktober 2018

Kerstvakantie 21 december 2018 
vanaf 12.00 uur

4 januari 2019

Voorjaarsvakantie 15 februari 2019 22 februari 2019

Pasen In meivakantie

Meivakantie 19 april 2019 3 mei 2019

Hemelvaart 30 mei 2019 31 mei 2019

Pinksteren In junivakantie

Junivakantie 10 juni 2019 14 juni 2019

Zomervakantie 12 juli 2019  
vanaf 12.00 uur

23 augustus 2019

Studiedagen
Dit jaar zijn er meerdere studiedagen gepland. De data voor de 
studiedagen zijn: 
• 23 november 2018
• 26 november 2018
• 8 februari 2019
• 17 en 18 juni 2019 

Aantal uren onderwijs
In acht jaar gaan de  kinderen 7520 uur naar school. De schooltij-
den op onze school zijn gelijk Dit houdt in dat alle groepen de-
zelfde onderwijsuren maken. Voor de groepen 1 t/m 8 staan het 
komend schooljaar 946,5 lesuren gespland.

Overblijfregeling
Een vaste groep opgeleide overblijfkrachten begeleidt het over-
blijven. Ieder kind mag overblijven en veel kinderen maken dan 
ook gebruik van deze overblijfregeling. De kinderen eten tussen 
12:00 uur en 12:30 uur. Het eten en drinken nemen ze zelf mee. 
Na het eten wordt er buiten gespeeld, mits het niet regent.

Aan- en afmelden
Als u uw kind(eren) wilt laten overblijven, vragen we u ons dit 
uiterlijk ’s morgens vóór half tien te laten weten. U kunt uw kind 
aanmelden per mail: overbl.windh@tabijn.nl. In de mail vermeldt 
u de naam van uw kind, de groep waar uw kind in zit en de datum 
van overblijven aan.
Als u uw kind voor meerdere dagen of vaste dagen wilt opgeven 
kan dat. Dat kunt u ook via e-mail regelen.
Indien uw kinderen om wat voor reden ook, toch niet (kunnen) 
komen, meldt u dit ook door een mailtje naar hetzelfde aders. Dit 
geldt ook voor schoolreisjes, excursies en buitenschoolse activi-
teiten. Als u vergeet uw kind af te melden, moeten wij u helaas de 
kosten in rekening brengen.

Kosten
U koopt een strippenkaart voor het overblijven van uw kind en 
betaalt digitaal. Wij verzoeken u het bedrag van € 15,- voor 10 
keer overblijven over te maken op bankrekeningnummer van de 
steunstichting van De Windhoek: NL17RABO0315731354 onder 
vermelding van de naam van uw kind(eren). U kunt er ook voor 
kiezen een veelvoud van dit bedrag over te schrijven. De ouders 
van de overblijfgroep registreren uw betaling en het aantal keren 
dat uw kind overblijft. 

U krijgt een emailberichtje als de ‘kaart’ vol is en u een verzoek 
krijgt te betalen voor het overblijven. 
Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de overblijfco-
ordinator Anneke Swart 072-506 4456.

Voor- en naschoolse opvang - BSO Ondersteboven  
St. Kinderopvang Heerhugowaard, locatie De Egmonden biedt 
buitenschoolse opvang voor alle kinderen van de Egmondse ba-
sisscholen. 
BSO Ondersteboven is een gezellige thuisbasis waar gegeten 
wordt, een spelletje gedaan of geknutseld kan worden en waar 
de kinderen zich geborgen en welkom voelen. In vakanties zijn er 
themaweken bomvol leuke activiteiten en uitstapjes. 
 
Voor wie is er buitenschoolse opvang en wat biedt het: 
• Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar na schooltijd en in de 
• schoolvakanties 
• Keuze in BSO in de schoolweken of BSO schoolweken én 

schoolvakanties 
• Ook BSO alleen in schoolvakanties is mogelijk 
• Buitenschoolse opvang: op maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag na schooltijd 
• Flexibele opvang mogelijk 
• Voorschoolse opvang: alle schooldagen van 7.30 – 8.30uur 
• Geopend tijdens studiedagen van school vanaf 8.30 uur 
• Per 10 kinderen 1 pedagogisch medewerker 
 
Waar kunt u ons vinden in de Egmond Binnen? 
We zijn gevestigd naast de bassischool De Windhoek, Herenweg 
72C, in het pand van het KDV De Bereboot en de Thuiskamer van 
Egmond Binnen. 

• Voorschoolse Opvang: op alle dagen van de week bieden wij 
voorschoolse opvang in onze BSO -ruimte ‘Ondersteboven’ . 

• Tijdens vakantie worden alle kinderen van de 3 Egmonden 
opgevangen in Egmond Binnen waar we veel gebruik ma-
ken van onze prachtige buitenruimte! 

• Onregelmatige of losse-dagen-opvang: het is altijd moge-
lijk bijvoorbeeld tijdens studiedagen gebruik te maken van 
buitenschoolse opvang bij BSO Ondersteboven. U kunt hier-
voor contact opnemen met onze afdeling klantcontact@sk-
hhw.nl 

• Na afloop ontvangt u een factuur. 
 
Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.kinderopvangegmond.nl 
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WAT EN HOE LEREN DE KINDEREN OP 
SCHOOL

In de groepen
Wij willen alle kinderen ‘Naast en met elkaar’, open en betrokken, 
zelfstandig en zelfbewust wereldwijs maken. Wij willen daarom 
de basisvaardigheden aanleren die ieder kind in Nederland no-
dig heeft om zich staande te houden in de maatschappij. Dit zijn 
vaardigheden van emotionele, verstandelijke, creatieve, motori-
sche en sociale aard. Wij bieden de leerstof in modern, klassikaal 
onderwijs aan via de fases van het directe instructiemodel. We 
streven ernaar dat ieder kind de scores van ieder leerjaar haalt. 
De weg naar het doel is voor ieder kind anders. Elke leerling heeft 
zijn eigen onderwijsbehoeften om de leerdoel te behalen. Deze 
behoeften plaatsen we in een didactisch groepsoverzicht. In de 
groepsplannen stellen we onze doelen in drie niveaus. Zo kun-
nen we tegemoet komen aan de verschillen tussen de kinderen.

In de groepen 1 en 2 kiezen we voor thema’s, die aansluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen. We bieden betekenisvolle ac-
tiviteiten aan die een beroep doen op de eigen ontwikkelkracht 
van de kinderen. Daarbij gebruiken we de methode Kleuterplein. 
In alle groepen werken we met methodes die de leerstof in een 
alledaagse context zetten.

Methodes
Wij gebruiken op school de volgende methodes en leermiddelen:

Rekenen: Pluspunt

Groepen 1/2: Kleuterplein 2

Aanvankelijk Lezen: Veilig Leren Lezen; Kim versie

Voortgezet Lezen: Estafette, Leesboeken verdeeld in 12 
AVI-niveaus.

Begrijpend Lezen: Leeslink

Taal: Taal actief 4

Spelling: Taal actief 4

Schrijven: Pennenstreken

Engels: Groove Me

Aardrijkskunde: Argus Clou

Geschiedenis: Argus Clou 

Verkeer: Let’s go

Natuuronderwijs: Binnenstebuiten 

Handenarbeid en 
tekenen:

Moet je doen

Dans en drama: Moet je doen

Muziek: Eigenwijs digitaal

Bewegings- 
onderwijs:

Bewegingsonderwijs in het Speellokaal 
Basislessen voor toestellen en spel

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling:  

Kwink

ICT
Op de Windhoek zetten we ict in op verschillende 
manieren;:leerkrachtgestuurd leren, zelfstandig leren en zelfge-
organiseerd leren. 
Bij leerkrachtgestuurd leren gebruiken wij de ondersteuning van 
de educatieve uitgeverijen voor onze digitale schoolborden bij 
de lessen van taal en rekenen. Daarnaast zetten wij de software 
van de borden zelf in en maken wij gebruik van Prowise software 
waarbij we makkelijk met verschillende apparaten verbinding 
kunnen maken met wat de leerkracht uitlegt op het bord. 

Bij zelfstandig leren zetten we verschillende soorten software en 
apps in die adaptief van aard zijn. Deze programma’s passen zich 
aan naar individuele leerlingen. Door die afstemming in niveau 
krijgen leerlingen juist datgene te oefenen wat het beste bij hen 
aansluit om tot betere resultaten te komen. Een voorbeeld hier-
van is Oefenweb (Taalzee & Rekentuin). Daarnaast worden kin-
deren door bijvoorbeeld zelf een quiz te maken actief betrokken 
bij de lesstof, deze kunnen met de verschillende apparaten dan 
daarna zelf gespeeld worden. 

Bij zelfgeorganiseerd leren maken wij vooral veel gebruik van 
apps waarin kinderen zelf met de aangeboden lesstof nieuwe 
dingen kunnen creëren. Zo worden diverse taaloefeningen door 
het gebruik van apps als Bookcreator op een nieuwe manier inge-
vuld. Ook de cameratoepassingen worden op die manier ingezet 
om bijvoorbeeld kinderen zelf spreekvaardigheidsoefeningen 
voor Nederlands en Engels te laten maken en worden er andere 
instructiefilmpjes gemaakt waarbij kinderen zelf bepaalde reken/
taal problemen uitleggen. Het biedt leerlingen een manier om 
op een andere manier te bewijzen dat ze bepaalde leerstof onder 
de knie hebben. 

Huiswerk 
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerkopdrachten mee. Dit 
kan extra oefenstof zijn om te automatiseren of het leren van een 
toets van aardrijkskunde, natuur of geschiedenis. In groep 7 en in 
groep 8 krijgen de kinderen ook iedere week een maakopdracht 
mee. Deze moet worden ingeleverd op school. Dit als voorberei-
ding op het maken van huiswerk op het voortgezet onderwijs. 
Welk huiswerk er specifiek in elke groep aan de orde komt, wordt 
aangeven op Social Schools.
Soms krijgen kinderen huiswerk mee als extra oefening voor 
bepaalde vakgebieden. Dit gebeurt alleen in samenspraak met 
leerkracht en ouders. De rol van de ouders bij het maken van 
huiswerk vinden wij zeer belangrijk. U kunt uw kind helpen door 
vaste momenten te kiezen voor het maken van huiswerk. Ook 
een rustige werkplek is van belang. Als uw kind moeite heeft met 
het zelfstandig maken van het huiswerk, neem dan contact op 
met de leerkracht, zodat er samen naar een oplossing kan wor-
den gekeken. Wij vinden het belangrijk om steeds goed contact 
te houden met de ouders bij deze vorm van hulp.
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Schrijfonderwijs
In groep 1 en 2 wordt gericht gewerkt aan de ontwikkeling van 
de fijne motoriek, door  middel van tekenen, schilderen, knippen, 
plakken, bouwen en veters strikken. Ook het aan- en uitkleden 
voor de gymles is hier een onderdeel van.
Vanaf groep 3 gaat deze ontwikkeling door en wordt daarnaast 
structureel schrijfonderwijs gegeven.
De kinderen in groep 3 schrijven met een driekantig schrijfpot-
lood. De groepen 4 schrijven aan het begin van het schooljaar, 
net als groep 3, met een driekantig schrijfpotlood. De leerkracht 
van groep 4 bespreekt met het kind wanneer het toe is aan het 
schrijven met een pen die door de school wordt verstrekt. In de 
groepen 5 en 6 schrijven kinderen met dezelfde pen. In de groe-
pen 7 en 8 mogen kinderen zelf bepalen waarmee ze schrijven. 
De enige voorwaarde is dat met een blauwe kleur wordt geschre-
ven. 

Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs is een belangrijk onderdeel voor de kleuters 
en staat elke dag op het rooster. Er kan zowel buiten op het plein 
als in de speelzaal gegymd worden. Groep 1/2 maakt gebruik van 
het speellokaal. Tijdens de gymnastiek- of spellessen dragen de 
kleuters gymschoenen, liefst voorzien van klittenbandsluiting. 
De gymschoenen en gymkleding blijven in een tas op school en 
behoren voorzien te zijn van naam. Iedere vakantie gaat deze tas 
mee naar huis, zodat de gymkleren gewassen kunnen worden.  
De groepen 3 tot en met 8 gymmen twee keer per week in de 
sportzaal ‘De Schulp’. Deze gymzaal staat vlakbij onze school. 
Twee keer per week wordt de gymles gegeven door onze vak-
leerkracht gymnastiek. Hij is in dienst van het sportbureau Alk-
maar. Onze vakdocent gymnastiek wordt deels gefinancierd door 
de gemeente Bergen. 
In verband met hygiëne en veiligheid is het verplicht dat de leer-
lingen tijdens de gymnastieklessen gymkleding en deugdelijke 
schoenen dragen. Het dragen van sieraden is tijdens de gymles-
sen i.v.m. de veiligheid verboden. De leerlingen van de groepen 4 
t/m 8 krijgen de gelegenheid om na de gymles te douchen. 

Verkeer
In alle groepen wordt verkeersles gegeven. De leerlingen van 
groep 7 doen in het voorjaar mee aan het schriftelijk- en prak-
tisch verkeersexamen. De fiets moet voor het praktisch examen 
goedgekeurd zijn. Het examen wordt in de groep voorbereid.

Schooltelevisie
We maken regelmatig gebruik van het aanbod schooltelevisie-
programma’s. Voorbeelden hiervan zijn: Huisje, boompje, beest-
je, Nieuws uit de natuur, Koekeloere en Jeugdjournaal.

Actief burgerschap en sociale integratie
Wij zijn ons ervan bewust dat wij een grote bijdrage leveren aan 
bevordering van burgerschap en de integratie van de leerlingen 
in de samenleving. Wij willen een school zijn die verbinding heeft 
met de samenleving in het dorp. Een voorbeeld daarvan is het 
organiseren van een opruim-dag voor zwerfafval. 
Ook willen wij de kinderen uit verschillende culturen leren ken-
nen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. In 
onze methodes Kwink en Argus Clou (geschiedenis) komen re-
gelmatig deze onderwerpen ter sprake. Verder besteden we 
aandacht aan Prinsjesdag (3e dinsdag in september) en hoe de 
democratie in Nederland vorm gegeven wordt. Tijdens de verkie-
zingen leren de leerlingen van de groepen 7 en 8 hoe je een partij 
opricht en hoe je een verkiezingsprogramma maakt.
Leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben zitting in de leerlingenraad, 
die onder leiding van de directie staat. Zij geven hun visie op 
schoolse zaken bijv. aanschaf schoolpleinmaterialen en de veilig-
heid rondom school. Zij denken mee in oplossingen zoeken en zij 
doen verslag in de groepen 1 t/m 4.

Cultuureducatie
Op het gebied van de kunst- en cultuureducatie staat elk jaar een 
aantal disciplines centraal. We streven er zo naar dat de kinderen 
tijdens hun basisschoolperiode regelmatig met alle disciplines in 
aanraking komen, zowel passief als actief.
Deze disciplines zijn: drama en theater, dans, muziek, beeldende 
kunst, poëzie, audiovisueel, kinderliteratuur en erfgoededucatie.
Uit divers aanbod, o.a. van  Cultuur Primair, wordt elk jaar een 
keuze gemaakt op een dusdanige manier dat de diversiteit is ge-
waarborgd.
Kinderliteratuur is elk jaar een vaste waarde tijdens de Kinder-
boekenweek, het Nationaal Voorleesontbijt, de Nationale voor-
leeswedstrijd en de Kinderjury.
Erfgoededucatie kom projectmatig aan bod gedurende een 
aantal weken in alle groepen tegelijk. Thema’s in de cyclus zijn: 
het Oerij, de Abdij en het Slot op de Hoef en de Gouden Eeuw in 
deze regio. Eerst komen de kinderen er in de onderbouw mee in 
aanraking, waarna ze later in de bovenbouw het thema verder 
kunnen uitdiepen.
De gemeente Bergen subsidieert cultuurcoaches op de scholen. 
Zowel onder als na schooltijd geven zij lessen op het gebied van 
kunst en cultuur. Driemaal per jaar ontvangen de ouders een gids 
met de mogelijkheden, ook op andere basisscholen kunnen kin-
deren zich voor lessen inschrijven. Op de Windhoek is Ineke van 
der Busse de interne cultuurcoördinator .

HET TEAM

Wie werken er in de school
De directie
De directie bestaat uit de directeur, Gitta de Regt en de adjunct-
directeur, Afra Tromp. 
Zij nemen deel aan netwerkbijeenkomsten en volgen de ontwik-
kelingen die belangrijk zijn voor de school en het onderwijs. De 
directeur heeft regelmatig overleg met de directeuren van de an-
dere Tabijnscholen en het College van Bestuur van Tabijn. 

Groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs 
in de klas en vervullen daarnaast onderwijsinhoudelijke – en or-
ganisatorische taken binnen de groep en binnen de school.
De leerkrachten nemen deel aan de netwerkbijeenkomsten van 
Tabijn.

Bijzondere taken
Binnen onze organisatie functioneren een aantal leerkrachten 
met bijzondere taken, zoals: 
• intern Begeleider (IB) (José Helderop en Harold de Boer)
• arbo-coördinator  (Susanne Winter)
• bedrijfshulpverlener (BHV) (Judith Rooker, Susanne Winter, 

Harald de Boer en Gitta de Regt)
• ict-er (Susanne Winter), Cultuurcoördinator (Ineke van der 

Busse). 
• aandachtsfunctionaris, antipest- en veiligheidscoördinator 

(José Helderop en Harold de Boer).

6



De begeleiding en inzet van stagiaires
Jaarlijks zijn studenten van de (I)PABO en andere opleidingen in 
onze school om de nodige praktische ervaring op te doen. Ook 
zijn er regelmatig studenten van het Horizoncollege, richting 
sociaal pedagogisch werk )SPW). Zij zijn bezig met de opleiding 
voor onderwijs- of klassen assistent. De leerkracht blijft verant-
woordelijk voor de gang van zaken.

Vervanging van leerkrachten

Flexpool en vervanging
Iedereen kan weleens ziek zijn of om andere belangrijke redenen 
moeten verzuimen. Om zoveel mogelijk te beperken dat lesac-
tiviteiten uitvallen werkt bij Tabijn een aantal leerkrachten in de 
zogenaamde flexpool. Zoals de naam al zegt kunnen deze leer-
krachten snel en flexibel en uiteraard altijd in goed overleg inge-
zet worden waar dit nodig is. 

Invalproblematiek
Het kan voorkomen dat er niet direct een vervanger is die de 
groep van een afwezige leerkracht kan overnemen. In dat geval 
wordt de betreffende groep in ieder geval de eerste vijf dagdelen 
opgevangen. In die tijd overlegt de directeur van de school met 
personeelszaken van Tabijn over de vraag hoe de school verder 
zal handelen. Onze school maakt daarvoor achtereenvolgens ge-
bruik van de volgende mogelijkheden:
1)  We vragen de invalleerkrachten.
3)  We doen een beroep op parttime leerkrachten.
4)  De groep wordt verdeeld over de andere groepen.
5)  De directie of leerkrachten die geen lesgevende taken hebben 
gaan voor de groep staan.
Als dit allemaal niet meer lukt moeten we helaas een groep naar 
huis sturen. Gelukkig is dat het afgelopen jaar niet voorgekomen.

DE ONTWIKKELING VAN DE SCHOOL 

Kwaliteit
Onze school werkt bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit van ons 
onderwijs goed te kunnen beschrijven en (verder) te verbeteren 
maken wij gebruik van het “Draaiboek kwaliteitszorg op Tabijn-
niveau” . Hiermee is een systeem van kwaliteitszorg opgezet dat 
aansluit bij de eisen die de overheid aan het onderwijs stelt.

Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs
Jaarlijks  volgen wij als team cursussen/scholing om nieuwe ont-
wikkelingen bij te houden of ter verdieping van kennis en/of 
vaardigheden. Ieder jaar stellen wij ons doelen om het onderwijs 
en de schoolorganisatie te verbeteren.

Ambities  schooljaar 2018-2019
Het strategisch beleidsplan van Tabijn kent zes hoofddoelen. 
Vanuit deze hoofddoelen hebben wij de volgende ambities afge-
leid voor dit schooljaar:
• We onderzoeken de uitbreiding van 10-minutengesprek-

ken met ouders en kind naar groep 3 en 4. 
• We plannen ook dit jaar een periode waarin de leerlingen 

onderzoekend leren aan de hand van zelf geformuleerde 
leervragen.

• We implementeren het digitaal leerlingportfolio, waarin 
leerlingen facetten van hun eigen ontwikkeling bijhouden.

• We continueren de ingezette lijn met betrekking tot pro-
grammeren, BreinPlein en techniek.

• We voeren in de groepen 1-2 de nieuwe methode “Kleuter-
plein” in.

Uitslag Cito-eindtoets
De CITO-eindtoets werkt met standaardscores. Een kind kan een 
score halen tussen 500 en 550. In 2017 heeft onze groep naar ver-
wachting gescoord. In 2017 lag onze score sinds een aantal jaren 
voor het eerst beneden het landelijke gemiddelde.

Score eindtoets groep 8

2016 2017 2018

534,8 531,3 536,5

Boven landelijk 
gemiddelde

Onder landelijk 
gemiddelde

Boven landelijk 
gemiddelde

 
Uitstroomcijfers 

2018 2017 2016

VWO 23% 13% 31%

HAVO/VWO 3% 0% 0%

HAVO 16% 18% 22%

VMBO theoretisch 23% 4% 11%

VMBO gemengd 26% 17% 17%

VMBO kader 6% 35% 14%

VMBO basis 3% 13% 5%

DE ZORG VOOR DE KINDEREN 

De zorg voor onze leerlingen
Wij hechten veel waarde aan het volgen van de ontwikkeling van 
de kinderen op onze school. Wij willen aansluiten bij de mogelijk-
heden van de kinderen en zorg op maat bieden. 
Kinderen die extra aandacht nodig hebben om zich goed te kun-
nen ontwikkelen, worden zo goed mogelijk begeleid binnen de 
reguliere basisschool. 
Om een goede leerlingenzorg mogelijk te maken, maken de 
scholen gebruik van de zorgstructuren van de samenwerkings-
verbanden Passend Onderwijs. Elke school heeft één of meerde-
re interne begeleiders (IB’ers). De intern begeleider coördineert 
de leerlingenzorg. In het ondersteuningsplan staat beschreven 
hoe de leerlingenzorg bij ons op school is geregeld.
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Passend Onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Pas-
send onderwijs moet ervoor zorgen dat kinderen een zo passend 
mogelijke plek in het onderwijs krijgen, ook kinderen die extra 
hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker 
gaat, een kind juist uitdaging bij het leren mist of omdat extra be-
geleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsprobleem. 
Scholen hebben bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent 
dat iedere school de taak heeft om alle leerlingen een passende 
onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning te 
geven. Bij  voorkeur in het basisonderwijs en pas als het niet an-
ders kan in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland
Een Samenwerkingsverband is de nieuwe vorm waarin scholen 
samenwerken op het gebied van Passend Onderwijs. Samenwer-
kingsverband PO Noord-Kennemerland is het samenwerkings-
verband van alle basisscholen en alle speciale (basis)scholen in 
de regio Noord-Kennemerland. Samen zoeken naar de beste op-
lossing: wat is de onderwijsbehoefte van de leerling, welke on-
dersteuning is er nodig, in welke vorm (arrangement) zou dat het 
beste kunnen? Het samenwerkingsverband wil scholen begelei-
den zodat de school elk kind die ondersteuning en begeleiding 
kan bieden die het nodig heeft. Het liefst zo dichtbij huis als mo-
gelijk zodat kinderen met broertjes en zusjes naar school kunnen 
in de buurt waar ze opgroeien. Alles is erop gericht dat alle leer-
lingen zich zo soepel mogelijk en optimaal kunnen ontwikkelen.

De missie van het samenwerkingsverband en haar samenwer-
kende schoolbesturen is: 
• Goed onderwijs voor alle kinderen in Noord-Kennemerland!
• Elk kind heeft recht op goed onderwijs, aansluitend bij de 

onderwijsbehoeften van het kind en zoveel mogelijk in de   
eigen leefomgeving. 

• •Het vertrouwen in de ontwikkelingskracht en talenten van 
kind en leerkracht is de basis, in partnerschap met de ou-
ders. 

• Passend onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid van samenwerkingsverband, bestuur, scholen en ou-
ders. Het vertrouwen in en het leren van en met elkaar zijn 
daarbij belangrijke pijlers. 

Passend onderwijs en ouders
Passend onderwijs kan dus niet zonder intensieve samenwer-
king. Samenwerking tussen school en samenwerkingsverband. 
En zeker de samenwerking tussen school en ouders. Ouders wor-
den gezien als pedagogische partners van de school. Ouders zijn 
immers de “natuurlijke partners” in de ontwikkeling van kinderen. 
Op de website www.passendonderwijs.nl vindt u de laatste infor-
matie over de landelijke ontwikkelingen. 
Kijk op www.swvponoord-kennemerland.nl voor informatie over 
het Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland.

Schoolondersteuningsprofiel van De Windhoek
Voor alle Tabijnscholen, dus ook voor de Windhoek, zijn de af-
spraken over de basisondersteuning vastgelegd in het schoolon-
dersteuningsprofiel. Basisondersteuning houdt in dat de school 
door planmatig en handelingsgericht te werken, zorg draagt 
voor goed onderwijs aan alle leerlingen, waaronder leerlingen 
met speciale onderwijsbehoeften zoals :

• leerlingen met dyslexie
• leerlingen met rekenproblemen
• leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie
• leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie
• leerlingen met lichte gedragsproblematiek
• leerlingen met licht motorische problematiek

Voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften wordt in 
overleg met de intern begeleider, de directeur van de school, de 
onderwijsexpert van het samenwerkingsverband, de ouders, en 
niet in de laatste plaats, het kind zelf, gezocht naar de meest pas-
sende ondersteuning binnen de mogelijkheden van de school.

Planmatig en opbrengstgericht werken
Voorop staat de dagelijkse, reguliere begeleiding in de klas. De 
leerkracht voorziet in goed onderwijs voor alle leerlingen en stelt 
hiervoor een groepsplan op. Dit gebeurt naar aanleiding van de 
resultaten van toetsen uit de methode en het leerlingvolgsy-
steem en de observaties van de leerkracht in de groep.
Binnen de groep vindt een groot gedeelte van de leerlingenzorg 
plaats, zoals het
• observeren van leerlingen tijdens de interactie in de groep
• afnemen en analyseren van de methodetoetsen
• registreren van ontwikkelingen en resultaten
• het opstellen en uitvoeren van groepsplannen.

We werken in vier perioden van ca. 10 weken. Per periode wordt 
leerstofaanbod, aanpak en organisatie ingepland en beschreven 
in groepsplannen. Aan het eind van elke periode worden de re-
sultaten besproken met de intern begeleider en worden eventu-
ele zorgen gedeeld met de ouders.

Twee keer per jaar, in januari/februari en mei/juni, toetsen wij de 
resultaten van ons onderwijs met behulp van de CITO toetsen. 
Naar aanleiding van de evaluaties worden nieuwe, ambitieuze 
doelen opgesteld, voor de groep en voor de individuele leer-
ling. Wij streven ernaar om de leerlingen zelf zoveel mogelijk te 
betrekken bij hun eigen leerdoelen, door het houden van kind-
gesprekken en door het kind vanaf groep 5 uit te nodigen bij 
10-minutengesprekken. 

Verwijsindex 
Om tijdig en effectief interventies te kunnen inzetten bij jeug-
digen die in hun fysieke, psychische, sociale of cognitieve ont-
wikkeling worden belemmerd is het belangrijk dat de betrok-
ken partijen goed geïnformeerd zijn. Daarom heeft Tabijn met 
de gemeenten in Midden- en Noord-Kennemerland en met de 
instellingen die een verantwoordelijkheid hebben binnen de 
domeinen jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, 
maatschappelijk werk een convenant afgesloten. De betrokken 
partijen informeren elkaar via een digitaal systeem, de zoge-
naamde Verwijsindex. In de Verwijsindex worden uitsluitend de 
naam en enkele persoonsgegevens van het kind gezet. Tevens 
wordt er geregistreerd of een andere instantie deze jeugdige ook 
in het systeem heeft ingebracht. Als er een match is, wordt er in-
formatie uitgewisseld en kan er gecoördineerd verder gewerkt 
worden aan de problematiek. De ouder(s) en/of verzorger(s) wor-
den hiervan vooraf op de hoogte gebracht. Op www.multisig-
naal.nl vindt u meer informatie over de verwijsindex. 
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Afspraken met betrekking tot het afnemen van toetsen
Het afnemen en de verwerking van de groepsgewijs af te nemen 
onderzoeken is de verantwoordelijkheid van de school. Indien 
het, in het belang van het kind en in de visie van de schoolleiding 
noodzakelijk is om een groepsonderzoek nogmaals af te nemen, 
ligt de beslissing om dit te doen bij de schoolleiding.

Afspraken hulpverlening* onder schooltijd 
Directeuren van Tabijnscholen krijgen steeds vaker het verzoek 
van ouders om externen gelegenheid te geven om hun kind on-
der schooltijd hulp te bieden; zowel voor diagnostisering als voor 
remediering;  zowel binnen als buiten de school. 
De Tabijnscholen gaan er vanuit dat wanneer er hulp of onder-
zoek door een externe partij t.b.v. een leerling noodzakelijk is, er 
vooraf overleg is tussen ouders en school. 
We hanteren de volgende afspraken:
1.  Als ouders een extern bureau of deskundige, onder schooltijd, 
willen inzetten voor hun kind werkt de school daaraan mee, als 
het onderzoek wordt vergoed uit de basisverzekering.  Er wordt 
rekening gehouden met de nodige reistijd. Afspraken worden 
vastgelegd in een brief en door ouders en directeur onderte-
kend. Adviezen die daaruit voortkomen zal de school opvolgen, 
als dat redelijkerwijs kan.
2.  Ouders die buiten de schooltijden hun kind willen laten on-
derzoeken door een deskundige of een bureau zijn daarin vrij. 
De school is niet verplicht om adviezen uit het onderzoek op te 
volgen. Contact over het gedane onderzoek vindt altijd plaats via 
de ouders en niet rechtstreeks met de externe. Indien gewenst 
kan de schoolarts worden ingeschakeld voor advies.

(*)De term “hulpverlening” wordt gebruikt in de brede zin van het woord. 
Hieronder wordt verstaan onderzoek, behandeling, ondersteuning, therapie.

Verlengen of versnellen
Soms is het goed om een kind een jaar extra in een groep te laten 
blijven. Dit gebeurt pas nadat goed is gekeken waarom dat no-
dig is. Om op school daarover een zorgvuldig besluit te kunnen 
nemen volgen wij een nauwkeurig stappenplan en maken wij 
gebruik van een checklist. Op dezelfde manier bekijken wij ook 
of een kind een jaar kan overslaan.

Leerlingdossier
Van iedere leerling wordt een (digitaal) dossier aangelegd. Hier 
zijn leerlinggegevens als observatieverslagen, toetsgegevens, 
onderzoeksverslagen, verslagen van belangrijke oudergesprek-
ken en handelingsplannen in opgenomen.
Op verzoek kan een ouder het dossier van het kind inzien. Als 
school respecteren wij de wet persoonsregistratie. Dientenge-
volge worden geen leerling-gegevens zonder toestemming van 
de betrokken ouders aan derden verstrekt.
De observatie- en toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem en 
de methodegebonden toetsen worden verwerkt in het rapport 
en besproken op de 10-minutenavonden.
Onderzoek door een medewerker van de onderwijsbegeleidings-
dienst of een andere externe specialist gebeurt altijd in overleg 
en met toestemming van de ouders. Onderzoeksverslagen heb-
ben een beperkte geldigheidsduur.
Alleen adresgegevens en uitstroomgegevens naar voortgezet 
onderwijs worden uiteindelijk in het archief bewaard.

Jeugdgezondheidszorg
Zodra uw kind vier jaar wordt, neemt de sector Jeugdgezond-
heidszorg van de GGD de begeleiding van uw kind over van het 
consultatiebureau. In groep 2 vindt een onderzoek plaats door 
de jeugdarts en de doktersassistente. Tijdens dit onderzoek 
wordt aandacht besteed aan o.a. lengte, gewicht, gezichts- en 
gehoorscherpte, lichaamshouding, motoriek en spraak. Er vindt 
ook verder lichamelijk onderzoek plaats.
In groep 6 vindt een onderzoek plaats door de jeugdverpleeg-
kundige. Tijdens dit onderzoek wordt vooral gelet op de sociale 
en emotionele ontwikkeling van uw kind. Daarnaast wordt de 

lengte en het gewicht gemeten.
In groep 2 bekijkt de logopediste de spraak- en taalontwikkeling. 
Dit onderzoek vindt op school plaats. Indien nodig geeft zij ad-
viezen aan u en aan de school of verwijst zij naar logopedisten 
buiten de school.
Soms is een gericht onderzoek gewenst. Daarvoor kunnen aller-
lei redenen zijn. U als ouder/verzorger, de leerkracht of het kind 
zelf kan om een gericht onderzoek verzoeken.

Preventie kindermishandeling en huiselijk geweld
De intern begeleider van de school heeft, samen met de andere 
scholen van Tabijn, een korte training gehad over de signalering 
en de vervolgstappen in het kader van het voorkomen en aan-
pakken van kindermishandeling en huiselijk geweld. De team-
leden zijn hierover door de intern begeleider geïnformeerd. Het 
team maakt gebruik van een protocol. Het protocol en het stap-
penplan dat de school hanteert vindt u op www.protocolkinder-
mishandeling.nl. https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/
Meldcode-Huiselijk-Geweld-en-Kindermishandeling-in-het-pri-
mair-onderwijs.html  Het stappenplan en het protocol liggen ter 
inzage op school.
In de hal bij de ingang bevindt zich een speciale brievenbus. Kin-
deren die een probleem hebben dat ze niet durven te bespreken 
met ouders of leerkracht kunnen een boodschap in deze brie-
venbus achterlaten voor onze vertrouwenspersoon Marjolein de 
Graan.

INFORMATIEVOORZIENING AAN OUDERS/
VERZORGERS EN KIND
Het is erg belangrijk dat de ouders weten wat er leeft binnen 
onze school. Wij zijn voorstander van een open communicatie 
waar het gaat om de kinderen, maar ook waar het gaat om de 
organisatie van onze school.

Inloopmoment
Iedere ochtend kunt u van 8.20 tot 8.30 uur met uw kind mee 
de klas in om te kijken naar zijn/haar werk en om iets te kunnen 
zeggen tegen de leerkracht. Ook kunt u dan een afspraak maken 
als u met de leerkracht over uw kind wilt praten. Dit gebeurt dan 
na schooltijd, zodat het gesprek in alle rust kan plaatsvinden. De 
lessen beginnen om 8.30 uur. De leerkracht sluit dan de deur. 

Entreegesprekken
Als uw kind vier jaar is geworden en bij ons op school zit, wordt 
u na ongeveer 6 weken uitgenodigd voor een oudergesprek met 
de leerkracht.
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Kennismakingsgesprekken
Half oktober nodigen we alle ouders uit om met de leerkracht 
te spreken over het welzijn, de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van het kind en de eerste resultaten in de nieuwe groep.

Rapporten
De kinderen van de groepen 2 t/m 8 ontvangen twee maal per 
jaar een rapport, eind januari en in juni/juli. Doel van het rapport 
is de ouders zo duidelijk mogelijk te informeren over de ontwik-
keling van hun kind. 
Naar aanleiding van de rapporten organiseren wij rapportge-
sprekken om met u van gedachten te wisselen over de ontwikke-
ling van uw kind en informeren u over de toetsresultaten uit het 
leerlingvolgsysteem. Hiervoor ontvangt u via Social Schools een 
uitnodiging. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 worden, naast 
hun ouders, ook uitgenodigd.
Van de gesprekken, die 10 minuten duren, noteren wij de be-
langrijkste gesprekspunten. Deze informatie nemen we op in het 
leerlingdossier. 

Tussentijdse gesprekken
Wanneer er bij de leerkracht zorgen bestaan over de leerling, bij-
voorbeeld omdat er een leerachterstand ontstaat, neemt de leer-
kracht contact op met de ouders. Ook gebeurt dit als een kind 
een handelingsplan heeft. Andersom verwachten wij van ouders 
dat zij bij zorgen over hun kind, of een veranderde thuissituatie, 
contact opnemen met de leerkracht. Als de ouders tussentijds 
behoefte hebben aan een gesprek over hun kind, kunnen zij een 
afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht.

Voorlopige adviesgesprekken
In november worden de ouders van de groepen 8 uitgenodigd 
voor een gesprek waarin het voorlopig schooladvies ter sprake 
komt. De leerlingen van groep 8 zijn hierbij van harte welkom.

Informatieavond
Op dinsdag 11 september 2018 organiseren wij een informa-
tieavond. Op deze avond worden de ouders geïnformeerd over 
werkwijzen en methodes binnen onze school. 

Schoolgids
De schoolgids informeert u over de gang van zaken op school. U 
vindt informatie over een groot aantal zaken die te maken heb-
ben met het onderwijs en de manier waarop dat wordt gegeven. 
Te lezen is welke activiteiten de school onderneemt en welke 
resultaten worden gehaald. Op die manier krijgt u een goede in-
druk van de school.
De schoolgids wordt eenmaal per jaar uitgegeven aan het begin 
van het schooljaar. U kunt de schoolgids digitaal bekijken via de 
website van de school.

Website
Op de website windhoek.tabijn.nl kunt u informatie over ons on-
derwijs en onze organisatie vinden. Tevens treft u daar informatie 
over de ouderraad, de medezeggenschapsraad en de overblijf-
regeling. Door het aanmelden voor Social Schools via de knop 
op de website geeft u toestemming voor het intern gebruik van 
beeldmateriaal. Dit materiaal dient enkel ter informatie aan de 
beschermde, gesloten schoolgroepen. U kunt te allen tijde aan-
geven wanneer u liever niet heeft dat er beeldmateriaal van uw 
kind gedeeld wordt buiten de beschermde gesloten schoolgroe-
pen, wij zullen daar dan rekening mee houden. Een privacy-ver-
klaring Social Schools vindt u op de website socialschools.nl.

Social Schools
Communicatie tussen u en ons vinden wij belangrijk. Daarbij is 
ons doel om u zo snel mogelijk te informeren over de activiteiten 
en ontwikkelingen op en rondom onze school. Om onze doel-
stelling te realiseren maken wij gebruik van Social Schools. Via de 
Social Schools app bent u als ouders direct op de hoogte van de 

activiteiten van de groep van uw kind(eren). Of het nu gaat om 
het delen van de leukste foto’s, leerdoelen, een tekstbericht, het 
doen van een oproep, een herinnering of het doorgeven van het 
huiswerk. Social Schools is een beschermde, gesloten omgeving. 
Aanmelden/registreren doet u via de knop rechts boven op de 
website van de school.

Informatievoorziening
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school 
over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt bij ons op 
school. Er zijn echter wel verschillen die door wetgeving worden 
bepaald.  De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de 
andere en een enkeling heeft helemaal geen recht op informatie. 
Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de 
ouders verkeren.

Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die 
het gezag over hun kinderen hebben, is de situatie gemakkelijk. 
Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind.

Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen 
en die beiden het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben 
allebei recht op alle informatie over hun kind. Beide ouders die-
nen dan wel hun verschillende adressen kenbaar te maken aan 
de directeur van onze school. 
Voor een ouderavond krijgen beide ouders een uitnodiging voor 
een gezamenlijk gesprek. Als de ouders dit anders willen, kunnen 
zij contact opnemen met de directeur.
Overigens wordt geen informatie gegeven die de ene ouder mo-
gelijk kan gebruiken om voordeel ten koste van de andere ouder 
te behalen.

Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben een 
beperkt recht op informatie. Deze ouders zullen daar wel zelf om 
moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te 
geven aan deze ouders. Als het gaat om de vader moet deze bo-
vendien het kind hebben erkend. Anders heeft hij geen recht op 
informatie, ook niet als hij erom vraagt.
Informatie die verstrekt wordt beperkt zich tot informatie over 
schoolvorderingen en evt. sociaal pedagogische ontwikkelingen 
op school. En als het belang van het kind zich tegen informa-
tieverstrekking verzet, dan hebben deze ouders geen recht op 
informatie. Dit kan het geval zijn indien een rechter of een psy-
choloog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een 
ouder het kind zal schaden. Hiervan moet het schriftelijk bewijs 
aan de directie worden overlegd. Dit wordt aan het dossier van 
de leerling toegevoegd.
Aan de niet met gezag belaste ouder wordt alleen informatie ver-
strekt die ook aan de ouder met gezag wordt gegeven.

Voogden hebben hetzelfde recht op informatie als ouders met 
gezag.
Grootouders daarentegen hebben geen wettelijk recht op infor-
matie.
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HET BESTUUR

Tabijn
Onze school hoort samen met nog 21 basisscholen in de regio 
Midden- en noordkennemerland bij schoolbestuur Tabijn. Deze 
scholen vallen onder rooms-katholiek, protestants-christelijk, 
interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. Op een 
aantal scholen organiseert Tabijn ook buitenschoolse opvang in 
eigen beheer. Tabijn is het bevoegd gezag van onze school.
Elke school opereert zelfstandig met een directeur als eindver-
antwoordelijke. Het onderwijsbureau ondersteunt de scholen op 
administratief, financieel en personeelsbeleid. De sectoren ICT en 
huisvesting zorgen ervoor dat alle Tabijnscholen over eigentijdse 
huisvesting en ICT-toepassingen beschikken.
Het dagelijks bestuur van Tabijn legt verantwoording af aan de 
Raad van Toezicht.
De scholendirecties komen regelmatig bij elkaar in het directeu-
renberaad. In dit beraad worden gemeenschappelijke onderwer-
pen besproken en wisselen de directeuren kennis en ervaringen 
uit.
Elke school van Tabijn opereert zelfstandig onder leiding van de 
directeur. Hij of zij is verantwoordelijk voor het onderwijskundig 
beleid, het personeelsbeleid, het financieel en materieel beleid 
en het organisatorisch beleid van de school.
De directeur voert ook het overleg met de medezeggenschaps-
raad van de school.

Gedragscode
Samen met leerlingen en ouders zorgt Tabijn voor een veilige 
school. Om dit te bereiken is een gedragscode opgesteld. Deze 
code bevat afspraken waardoor we op een prettige manier met 
elkaar omgaan. De uitgangspunten zijn hierbij respect, veilig-
heid, ontwikkeling en verantwoordelijkheid. U vindt de code op 
de website van onze school.

Contact met het bestuur
De directeur van de school treedt op namens het bestuur van 
Tabijn. Wanneer een ouder of een personeelslid contact op wil 
nemen met het bestuur zal dit altijd gaan via de directeur van 
de school.

SCHOLEN 
De volgende 22 scholen vallen onder Tabijn:

Alkmaar:   Durv! (pr.-chr.)
Bergen:   Bosschool (algemeen bijzonder) 
   Willem-Alexanderschool (pr.-chr.)
Broek op Langedijk: J.D. van Arkelschool (pr.-chr.)
Castricum:  Cunera, Paulus, Helmgras
   (allen r.-k.) 
   Visser ’t Hooft (oecumenisch)
Egmond aan Zee:  De Branding (interconfessioneel)
Egmond-Binnen:  De Windhoek (r.-k.)
Heemskerk:  De Vlinder, St. Leonardus, Anne  
   Frank, Het Rinket (allen r.-k.), 
   De Otterkolken en De Bareel 
   (beide interconfessioneel)
Heiloo:   De Duif (pr.-chr.)
Sint-Pancras:  Het Baken (pr.-chr.)
Uitgeest:    Molenhoek, Vrijburg, Binnenmeer  
   en Kornak (allen r.-k.)

Verdere informatie staat op de website van Tabijn: www.tabijn.nl.

DE STEM VAN DE OUDERS

Medezeggenschapsraad  
De ouders van De Windhoek zijn vertegenwoordigd in de Me-
dezeggenschapsraad. De raad bestaat uit drie ouderleden en 
drie teamleden. De leden van de raad worden door de ouders 
(oudergeleding) en het team (teamgeleding) gekozen. De taken 
en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement, welke u op 
school kunt inzien. De MR houdt zich bezig met de vaststelling 
en de uitvoering van het beleid van de school. De raad adviseert 
de schoolleiding.
De MR komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen. Het is mogelijk 
vergaderingen van de raad bij te wonen of notulen hiervan in te 
zien. In oktober ontvangt u een jaarverslag. Leden nemen voor 
drie jaar zitting in de MR.

In de MR hebben zitting:

Ouders Leerkrachten

Pepijn van der Beek Judith Rooker

Annemieke Bot Harold de Boer

Marko Meijer Ineke van der Busse

Na drie jaar treden de leden af. Zij kunnen zich voor een tweede 
termijn verkiesbaar stellen De verkiezingen van nieuwe leden 
zijn in september/oktober.
U kunt de ouders van de MR altijd aanspreken op school, op het 
schoolplein of telefonisch contact met ze opnemen. U kunt hen 
ook benaderen via hun eigen e-mailadres: mrwindhoek@tabijn.nl

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGEN-
SCHAPSRAAD (GMR)
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Tabijn be-
staat uit 14 leden, zeven personeelsleden en zeven ouders. Deze 
leden worden vanuit en door de betreffende geledingen geko-
zen en hebben zitting voor een periode van drie jaar. De positie 
van de GMR is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen. 
De taak van de GMR is het om het beleid te beoordelen dat voor 
alle of een meerderheid van de Tabijnscholen geldt. Taken en be-
voegdheden zijn vastgesteld in een door het bestuur opgesteld 
reglement. Statuut en reglement zijn te lezen op www.tabijn.nl/
organisatie/medezeggenschap/
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Ouderraad
Op onze school is een ouderraad werkzaam. De raad bevordert 
het contact tussen ouders en school en is behulpzaam bij de or-
ganisatie en uitvoering van allerlei activiteiten die de school be-
treffen, zoals Sinterklaas, Kerst, afscheid groep 8, schoolfotograaf 
enz. Zes keer per jaar vergadert ze over deze zaken. In de regel is 
daar een directielid bij aanwezig. Deze vergaderingen zijn open-
baar. U kunt de ouderraad benaderen via hun eigen e-mailadres: 
ouderraadwindhoek@gmail.com
De ouderraad streeft ernaar om één keer per jaar een informatie-
ve ouderavond te organiseren waarbij het gekozen onderwerp 
afhankelijk is van belangstelling van de ouders.

In de ouderraad zitten:

Jolanda Brakenhoff Natalie Baltus Karin Boendermaker

Jeanine Beentjes Patricia Hollenberg Sandra Huiberts

Ellen Venis Wendy van Vuuren Jolanda Zonneveld

Steunstichting
Bij onze school hoort een steunstichting die een bijdrage int en 
de hoogte van deze bijdrage vaststelt. Deze bijdrage, die verge-
lijkbaar is met de ouderbijdrage, is vrijwillig. Wij bevelen het ge-
ven van een bijdrage van harte bij u aan. De besteding van dit 
geld wordt in overleg met het schoolteam bepaald.  De vrijwillige 
bijdrage is bestemd voor de volgende activiteiten:
• Sinterklaas, kerst- carnaval- en paasvieringen
• schoolreisjes en excursie
• ouderavonden 
• sport- en speldag. 

De vrijwillige bijdrage voor dit schooljaar is € 45,00 per leerling.  
Voor kinderen die in de loop van het jaar op school komen, wordt 
de bijdrage aangepast. 
De penningmeester van de steunstichting int de ouderbijdrage 
door middel van een automatisch incasso. Indien u dit bezwaar-
lijk vindt, krijgt u een brief met het verzoek de ouderbijdrage 
over te maken.
De steunstichting beheert ook het overblijfgeld. In de steunstich-
ting zitten vertegenwoordigers uit de ouderraad, het team, de 
MR en de overblijfouders. 

Inzet van ouders
Naast de inzet van de ouders in de ouderraad en medezeggen-
schapsraad zijn we ook erg blij met de steun en hulp van ouders 
door het jaar heen.
Een belangrijk deel van de extra activiteiten komt met de inzet 
van de ouders tot stand! Dat zorgt mede voor een sterke onder-
linge band en goede sfeer tussen de ouders, kinderen en het 
team. We zijn dan ook erg blij met de verschillende “groepen” die 
door het jaar heen allerlei leuke en nuttige zaken op zich nemen. 
We noemen een paar voorbeelden:
• de leesouders: zij helpen bij de begeleiding van kinderen bij 

het leesonderwijs.
• de overblijfouders
• de themawerkgroep, die de school in de sfeer brengt van 

het thema of feest.
• de werkgroep hoofdluisbestrijding

Daarnaast hebben wij vaak hulp nodig bij het begeleiden van ex-
cursies, voetbaltoernooien, sport- en verrassingsdagen, klussen 
en schoonmaakdagen en –avonden.
U kunt ook meedoen! Talent is niet nodig, wel enthousiasme en 
een beetje van uw kostbare tijd.

Uw rol en verantwoordelijkheid als ouder
Eerder is geschetst waar wij voor staan als school en wat onze 
plannen zijn voor het komende jaar. Dit alles kunnen wij niet rea-
liseren zonder de hulp van ouders. 
Vanuit uw verantwoordelijkheid als ouder hopen wij dat u zor-
gen of problemen rondom het functioneren van uw kind ook op 
school kenbaar maakt, zodat wij als school er rekening mee kun-
nen houden, dan wel mee kunnen helpen aan een oplossing. 
Wij zien het als een gezamenlijke taak om de kinderen zo opti-
maal mogelijk te begeleiden op hun weg door de basisschool. 

IN- EN UITSCHRIJVEN

Aannamebeleid
In principe is elk kind welkom op onze school. Bij de aanname 
van leerlingen staat de keus van de ouders voor de school voor-
op. Ouders kiezen voor de organisatievorm en voor het onder-
wijskundig concept van de school. Ook de levensbeschouwelijke 
richting van de school kan bij de schoolkeuze een rol spelen. 
Een enkele keer kunnen er speciale omstandigheden zijn die er-
toe leiden dat een kind niet bij ons geplaatst kan worden. In dit 
geval helpt de school u bij het vinden van een geschikte school 
voor uw kind. Dat kan zijn als er in een bepaalde groep al veel 
kinderen zitten met een speciale hulpvraag.

Inschrijven en wennen
Wij zijn altijd bereid om u informatie en een rondleiding te geven 
over onze school en over de procedure m.b.t. de inschrijving. Wij 
verzoeken u dan om contact op te nemen met de directie om een 
afspraak te maken. 
Zes weken voordat uw kind vier jaar wordt mag het vijf keer op 
school komen om te wennen. Wij gaan ervan uit dat de kinderen 
zindelijk zijn en al een beetje gewend zijn om zichzelf aan- en uit 
te kleden.

Naar het vervolgonderwijs
In het laatste jaar staan ouders en kinderen voor de keuze van 
het vervolgonderwijs. Om een goede afweging te kunnen maken 
organiseren wij in het laatste jaar een aantal activiteiten waaron-
der een informatieavond voor de ouders en bezoeken we met de 
kinderen enkele scholen voor voortgezet onderwijs.
In november worden ouders uitgenodigd voor een gesprek over 
het voorlopige schooladvies. Bij dit gesprek is ook het kind aan-
wezig en eventueel een lid van de directie of de interne begelei-
der. Het advies dat wordt gegeven is gebaseerd op de gegevens 
uit de verschillende toetsen en de observaties van de leerkrach-
ten van groep 7 en 8. Bij het formuleren van het advies zijn de 
interne begeleider, de directie en de leerkrachten van de groep 7 
en 8 betrokken geweest.
In februari krijgen de leerlingen een definitief advies op grond 
van het leerlingvolgsysteem en observaties. In april wordt de 
centrale eindtoets afgenomen. Wanneer het resultaat van de 
centrale eindtoets positief afwijkt van het definitief schooladvies 
kan de school overwegen het definitief schooladvies omhoog bij 
te stellen.
Kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften komen in aan-
merking voor aanvullende toetsing. Naast leervorderingen en ca-
paciteiten met betrekking tot schoolse vaardigheden, geeft deze 
toets zicht op prestatiemotivatie. Deze toetsen vinden plaats in 
november. Soms vraagt de school voor voortgezet onderwijs om 
deze aanvullende toetsing, om duidelijkheid te krijgen over de 
meest geschikte plek voor het kind binnen hun school.
Wanneer de ouders met hun kind een keuze hebben gemaakt en 
hun kind hebben aangemeld en ingeschreven bij de betreffende 
school vult de leerkracht voor ieder kind een onderwijskundig 
rapport in, dat naar het voortgezet onderwijs gestuurd wordt. De 
ouders hebben inzage in dit rapport. 
De scholen van het voortgezet onderwijs houden ons op de 
hoogte van de resultaten van onze schoolverlaters.
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Onderwijskundig rapport
Als een kind de school verlaat krijgt het een onderwijskundig 
rapport mee. Het rapport is bestemd voor de school voor voort-
gezet onderwijs waar het kind naar toe gaat of, in geval van ver-
huizing, voor de nieuwe basisschool.

OFFICIËLE REGELINGEN

Leerplicht en schoolverzuim
De leerplicht gaat in, in de maand nadat een kind vijf jaar is ge-
worden. Vanaf het vierde jaar kan een kind op onze school volle-
dig onderwijs ontvangen. Kan uw kind wegens ziekte of andere 
bijzondere omstandigheden niet naar school komen, dan dient u 
hiervan de school in kennis te stellen. Dit kan mondeling, schrif-
telijk of telefonisch. Dit laatste graag tussen 8:00 uur en 8:20 uur 
of tussen 13:00 en 13:15 uur. Indien uw kind zonder bericht niet 
op school verschijnt, belt de betreffende leerkracht u op.
De schoolleiding is bevoegd verlof tot afwezigheid te geven voor 
bijvoorbeeld een bruiloft, doktersbezoek en dergelijke. Zo’n ver-
zoek dient tijdig te worden ingediend. Als u verlof wenst, dient 
u dit te doen via een formulier dat op school verkrijgbaar is. Dit 
formulier moet ingeleverd worden bij de directeur. Een dergelijk 
verzoek wordt alleen ingewilligd in bijzondere omstandighe-
den, bijvoorbeeld als -blijkens een doktersverklaring - medische 
noodzaak aanwezig is of als uw vakantie krachtens een bindende 
regeling, waarop u zelf geen invloed kunt uitoefenen, buiten de 
schoolvakanties valt. Dit laatste wordt beschouwd als vakantie-
verlof en mag, maar binnen de volgende voorwaarden; één keer 
per schooljaar, het mag niet langer dan 10 dagen duren, het mag 
niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar en tij-
dens de toets perioden.  Het wordt toegekend als het de enige 
vakantie van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind/de kinderen 
gezamenlijk in dat schooljaar betreft. De eerste twee lesweken 
van een nieuw schooljaar wordt er geen verlof verleend, mits er 
gewichtige omstandigheden zoals begrafenis, bruiloft zich voor-
doen. Vakantieaanvragen kunnen dan niet toegekend worden. 
Een verzoek om extra verlof voor meer dan 10 schooldagen dient 
via de directeur van de school te worden gedaan aan de leer-
plichtambtenaar van de Gemeente Bergen. 

Schorsing of verwijdering
Slechts in uiterste gevallen zal een school overgaan tot schorsing 
of verwijdering van een leerling. Dit kan het geval zijn bij ernstig 
wangedrag van een leerling en/of ouders en bij een onherstel-
baar verstoorde relatie tussen school en leerling en/of ouders. 
Schorsing is slechts mogelijk voor een beperkte periode. Het be-
sluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld 
nadat er overleg heeft plaatsgevonden met de leerling, de ou-
ders en de groepsleerkracht.
Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die uiterst 
zorgvuldig wordt genomen volgens een wettelijk vastgelegde 
procedure. Tabijn heeft hiervoor een protocol opgesteld. De on-
derwijsinspectie houdt toezicht op naleving van de procedure.

Klachtenregeling en geschillencommissie
Niet elk probleem dat zich op school voor doet is ook een klacht. 
Voor een probleem dat niet op school opgelost kan worden be-
staat een klachtenregeling. De klachtenregeling ligt op school ter 
inzage en staat ook op de website van Tabijn. De regeling geeft 
aan dat met een klacht contact opgenomen kan worden met de 
contactpersoon van onze school Marjolein de Graan te bereiken 
via telefoonnummer 072-5070888. Deze contactpersoon zal de 
klager verwijzen naar de vertrouwenspersonen van Tabijn, dhr. 
Freek Walther. Hij kijkt of hij zelf iets kan doen aan de klacht. Als 
dat niet kan helpt hij de klager de klacht neer te leggen bij de 
klachtencommissie.
Voor het behandelen van de klachten is Tabijn aangesloten bij 
een onafhankelijke klachtencommissie. In de klachtenregeling 
staat beschreven hoe en binnen welke termijn een klacht kan 

worden ingediend bij de klachtencommissie.
Als er mogelijk sprake is van problemen op het gebied van sek-
suele intimidatie kunt u ook terecht bij de contactpersoon van 
de school. 

Het adres van de Landelijke Klachtencommissie voor het rooms-
katholiek onderwijs is:
Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, 
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.

Vertrouwensinspecteur
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kunt u terecht met 
klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek 
geweld en psychisch geweld zoals grove pesterijen. Ook discri-
minatie, onverdraagzaamheid en extremisme zijn onderwerpen 
waarover u contact op kan nemen.
Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is te bereiken op het tele-
foonnummer 0900-1113111.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Eind mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervan-
gen door de Algemene verordening Gegevensbescherming. De 
wet kent twee niveaus van verantwoordelijkheid waar het gaat 
om privacy: 
1.  Eigen verantwoordelijkheid: Het plaatsen van informatie op 
social media gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Van ouders 
wordt verwacht dat zij hier zorgvuldig mee omgaan. Onze leer-
lingen brengen we met behulp van een doorgaande  leerlijn van 
gr. 1 t/m 8 de vaardigheden en kennis bij die nodig zijn voor een 
verantwoord gebruik van internet en social media.
2. Verantwoordelijkheid Tabijn: Onze verantwoordelijkheid be-
slaat met name het verzamelen van gegevens en de veilige op-
slag hiervan, gebruik van beeldmateriaal met toestemming en 
internet- en social media-gebruik.
Tabijn streeft naar een geleidelijke maar doordachte invoering 
van de nieuwe privacywet. We werken aan continue bewust-
wording van informatiebewaking en privacybescherming. Op de 
website van Tabijn www.tabijn.nl vindt u verdere informatie over 
de AVG met daarbij relevante links. De informatie wordt doorlo-
pend geactualiseerd. 

Veiligheidsbeleid
Mede in het kader van de Arbowet zijn wij gericht op de veilig-
heid binnen en buiten onze school. Onder andere houden wij 
ons bezig met brandpreventie. De school beschikt over een 
gebruiksvergunning van de brandweer. De blusmaterialen laten 
wij jaarlijks controleren.Twee keer per jaar houden wij met de 
hele school een ontruimingsoefening. Deze oefening is niet 
alleen bedoeld om de kinderen ermee vertrouwd te maken; 
wijzelf kunnen controleren of alles goed geregeld is. Verder is 
een aantal leerkrachten bedrijfshulpverlener, die geschoold zijn 
op het gebied van brandpreventie en EHBO. Alle leerkrachten 
worden om het jaar bijgeschoold in kinder-EHBO. De coördi-
natie van de arbo is in handen van de arbocoördinator. Deze is 
tevens aangesteld als preventiemedewerker.

Wet sociale veiligheid op school
Per 1 augustus 2016 is onze school als gevolg van een aanpassing 
van de onderwijswetten verplicht zorg te dragen voor een veilige 
school. In de praktijk betekent dit dat wij een inspanningsver-
plichting hebben om een actief veiligheidsbeleid te voeren. Dit 
beleid vormt een samenhangend geheel aan maatregelen ge-
richt op preventie en afhandelen van incidenten en is verankerd 
in de dagelijkse praktijk. Regelmatig monitoren we de effecten 
van het veiligheidsbeleid. Geheel volgens de wet hebben wij een 
antipestcoördinator die het beleid tegen pesten coördineert en 
als aanspreekpersoon fungeert. Dit is de intern begeleider.
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Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Scholen worden steeds vaker geconfronteerd met leerlingen die 
klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te ver-
helpen is, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of in-
sectenbeten. Ook verzoeken ouders vaak de schoolleiding om 
hun kinderen door een arts voorgeschreven medicijnen toe te 
dienen. Leerkrachten en schoolleiding begeven zich dan op een 
terrein waarvoor ze niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de 
gezondheid van kinderen is het van groot belang dat in derge-
lijke situaties zorgvuldig gehandeld wordt. Om misverstanden 
en onbedoelde schadesituaties te voorkomen volgen de Tabijn-
scholen het protocol ‘Medicijnverstrekking en medisch hande-
len’. U kunt het protocol bij de directie inzien.

Ontruimingsoefeningen
In geval van calamiteiten in het gebouw wordt het ontruimd. 
Hiertoe vinden minimaal twee maal per jaar oefeningen plaats. 
Deze worden gehouden onder leiding van de BHV-ers en gecon-
troleerd door de arbocoördinator en de veiligheidsfunctionaris 
op Tabijnniveau.
In de school hangen in alle ruimtes ontruimingsplattegronden. 
Elke ruimte heeft een op het plein aangewezen plek bij ontrui-
ming.
Alle taken, zoals beschreven in het ontruimingsplan zijn bekend 
bij de collega’s en worden als zodanig in voorkomende gevallen 
uitgevoerd.
Oefeningen worden in eerste instantie aangekondigd en daarna 
onaangekondigd gehouden.

Verzekering
Alle medewerkers en leerlingen zijn bij Tabijn verzekerd voor 
ongevallen. Deze verzekering geeft dekking in en om de school, 
ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Verzekerd zijn alle 
bij de activiteit in en rond school betrokken personen gedurende 
hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten in school-
verband en wel gedurende de tijd dat ze onder toezicht staan 
van personeel van de stichting.  Deze verzekering dekt alleen de 
kosten die niet worden gedekt door de reguliere ziektekosten  of 
andere verzekeringen van persoonlijke aard. 
Tabijn heeft tevens een verzekering verkeersdeelnemers welke 
dekking biedt voor bestuurders en inzittende van het betref-
fende voertuig bij een ongeval. Deze polis biedt dekking bij het 
ontbreken van een inzittende verzekering van het betreffende 
voertuig.  Deze verzekering dekt alleen de kosten die niet wor-
den gedekt door de reguliere ziektekosten of andere verzekerin-
gen van persoonlijke aard.
Alle medewerkers zijn verzekerd voor schade waar ze aansprake-
lijk voor zijn indien er sprake is van een onrechtmatige daad van 
personen waarvan het bestuur verantwoordelijk is en er schade 
aan derde is ontstaan door verwijtbaar of nalatig gedrag.  Deze 
polis biedt geen dekking aan schade die is veroorzaakt door leer-
lingen onderling of aan persoonlijke eigendommen van leerlin-
gen. Tabijn kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor 
schade aan eigendommen en verlies en diefstal van eigendom-
men van leerlingen.

Wij willen u er met nadruk op wijzen dat het meenemen van 
eigendommen van huis voor eigen risico is. 

Onderwijsgids 
Ook de overheid geeft algemene informatie over het onderwijs. 
De Gids Basisonderwijs bevat informatie over het kiezen van 
een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, 
de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan 
moeten houden. In deze gids zijn links opgenomen naar web-
sites waar u terecht kunt als u meer wilt weten over bepaalde 
onderwerpen. Zodra uw kind drie jaar oud is wordt de onderwijs-
gids naar u toegestuurd.

Sponsoring
Tabijn heeft geen eigen beleid op het gebied van sponsoring. Op 
landelijk niveau is een sponsorconvenant afgesloten waar Tabijn 
naar handelt. Scholen die actief willen zijn op het terrein van 
sponsoring hebben daartoe de vrijheid. Die scholen dienen zich 
te houden aan het convenant.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Gymtijden
De kinderen van de groepen 1/2 gymmen  in de gymzaal op onze 
school. Wilt u op deze dagen rekening houden met de kleding en 
schoenen van de kleuters i.v.m. het omkleden?
De groepen 3 t/m 8 hebben twee bewegingslessen per week on-
der leiding van de vakdocent. De groepen 4 t/m 8 verzamelen bij 
De Schulp als de gymles om 8.30 uur of 13.15 uur start en gaan 
naar huis vanaf de Schulp als de gymles eindigt om 12.00 uur of 
15.15 uur.

Dinsdag Vrijdag

08.30 uur groep 6 08.30 uur groep 8

09.20 uur groep 5 09.20 uur groep 6

10.20 uur groep 7 10.20 uur groep 3-4

11.10 uur groep 1-2 11.10 uur groep1-2

13.15 uur groep 3-4 13.15 uur groep 5

14.15 uur groep 8 14.15 uur groep 7

Op de fiets
Wij verwachten dat de fietsen netjes gestald worden in de rek-
ken van de fietsenstalling. Op het toegangspad en de speelplaats 
mag niet worden gefietst. 
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die 
aan fietsen is ontstaan. 

Trakteren
Als uw kind jarig is wordt dat natuurlijk op school gevierd. U bent 
van harte welkom in de groepen 1 t/m 4 om het moment in de 
groep mee te vieren. Informeer daarover bij de groepsleerkracht. 
Uw kind wordt toegezongen en mag in de eigen klas trakteren. 
Wij willen u dringend verzoeken de traktatie beperkt te houden. 
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Eén ding is ruim voldoende en heel feestelijk. Wilt u a.u.b. de ver-
jaardag-uitnodigingen voor de partijtjes persoonlijk afgeven of 
versturen en niet op school uitdelen.

Eten en drinken
In iedere groep is het de gewoonte om tijdens de ochtend iets 
te eten en te drinken. We denken daarbij aan melk of vruchten-
sap en een kleine koek of fruit (liga, ontbijtkoek etc). Het is zeker 
niet de bedoeling om veel te eten of het ontbijt in te halen. Op 
woensdag houden we een Fruitdag. Alle kinderen nemen dan 
een stukje fruit of groente mee naar school, zo nodig geschild en 
gesneden.

Bibliotheek op School 
De bibliotheek op school is dagelijks te gebruiken door alle ou-
ders en kinderen. Ieder kind mag twee boeken lenen. Zoekt u 
een leuk boek voor uw kind of wilt u meer weten over het juiste 
leesniveau? 
Op donderdag is de leesconsulent van Bibliotheek Kennemer-
waard een dagdeel aanwezig. In het nieuwe schooljaar zal zij ook 
weer met de klas van uw kind naar de bibliotheek gaan en de 
kinderen uitleg geven over het vinden van een leuk boek en uit-
leggen hoe ze dat zelf kunnen lenen, verlengen of inleveren.
Inspiratie voor een leuk boek kunt u vinden op www.leesplein.nl 
en kijk ook eens op bibliotheekkennemerwaard.nl

Natuur- en avonturentuin
De kinderen spelen elke dag met veel plezier in onze avonturen-
tuin met huttenbos en kruipheuvel met glijbaan! In de natuur-
tuin leren de kinderen planten, zaaien, wieden en oogsten. Ook 
de groei en bloei van de fruitbomen en –struiken leren zij van 
dichtbij. Met hulp van vele sponsors en inzet van ouders is onze 
natuur- en avonturentuin verwezenlijkt. Daar zijn wij heel blij 
mee. De werkgroep coördineert de voortgang en het onderhoud.
We waarschuwen echter voor teken in de bosrand. Wij raden u 
aan uw kind dagelijks te controleren.

Hoofdluiscontrole
Op onze school is een werkgroep hoofdluis ingesteld. Het doel 
van deze werkgroep is het verminderen en het voorkomen van 
hoofdluis. De werkgroep functioneert onder verantwoordelijk-
heid van Afra Tromp. Na iedere vakantie controleren ouders van 
de werkgroep de kinderen. Bij aanwezigheid van neten en/óf 
hoofdluis wordt de leerkracht ingelicht en neemt deze contact 
op met de ouders/verzorgers. 
Op school kunt u een luizenzak te kopen voor  € 4,-

Afscheidsavond groep 8
In de laatste maanden van het schooljaar oefenen de kinderen 
van groep 8 een musical. Zij voeren die in de laatste week op voor 
de kinderen van de school en op de afscheidsavond voor hun ou-
ders. Op deze avond zijn alle leerkrachten aanwezig om op pas-
sende wijze afscheid te nemen van onze schoolverlaters.

Sportevenementen
Ieder jaar wordt er een sport- en speldag georganiseerd tijdens 
de koningsspelen. Eén keer in de winter schaatsen de groepen 
4 t/m 8 op de kunstijsbaan De Meent. Indien er natuurijs is, 
schaatsen alle groepen op het duinmeer in Egmond-Binnen. De 
school doet mee aan het scholierenvoetbaltoernooi. 

Schoolreizen en schoolkamp
Iedere groep gaat op schoolreisje. Soms maken we een excursie. 
De leerlingen van groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar 
een aantal dagen op kamp.

Goede doelen
Elk jaar streven we ernaar om met alle kinderen van onze school 
te sparen voor een goed doel. Vorig jaar was dat  een fancy-fair 
voor het WNF.  Voor dit schooljaar is het doel nog niet bepaald.

Gevonden voorwerpen
Op school blijven wel eens spullen (tassen, bekers, kleding) van 
de kinderen liggen. Wij verzamelen deze spullen in een bak. Zo 
nu en dan worden de spullen in de hal uitgestald en kunnen kin-
deren en hun ouders kijken of er eigendommen tussen zitten. Na
de bezichtiging ruimen wij alle spullen op. Natuurlijk kunt u, 
als uw kind iets kwijt is, ook tussentijds vragen naar de bak met 
gevonden spullen.

 

.
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NAMEN EN ADRESSEN
Stichting Tabijn
Bezoekadres: De Trompet 1960, 1961 EX Heemskerk 
Tel. 0251- 230082
Postadres: Postbus 280, 1960 AG Heemskerk, www.tabijn.nl

Inspectie van het onderwijs
Postbus 51 (0800-8051)
www.onderwijsinspectie.nl / info@owinsp.nl

GGD Noord-Kennemerland
Sector Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar
Tel. 072-566 2662

Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest
James Wattstraat 4, 1817 DC Alkmaar 
Tel. 0229-259380

Stichting Kinderopvang De Egmonden
Herenweg 72C, 1935 AG Egmond-Binnen
Tel. 072-5067103

Peuterspeelzaal ‘De Troetertjes’
Herenweg 72C, 1935AG Egmond-Binnen
Tel. 072-506 6292

Gemeente Bergen
Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR, Alkmaar
Tel. 072-888 0000; www.bergen-nh.nl

Het Opvoedingssteunpunt
Iedere dinsdagochtend naast onze school. 
Tel. 072-567 2260 16



R.K. Basisschool De Windhoek
Herenweg 72a

1935 AG Egmond-Binnen
tel. 072 – 507 0888

de.windhoek@tabijn.nl
http://windhoek.tabijn.nl


