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In Nederland krijgen kinderen vanaf vier jaar onderwijs of gaan vanaf 2 jaar naar de peuteropvang. De 
meeste kinderen verheugen zich op het moment dat ze ‘naar school’ mogen. Ze willen graag nieuwe 
dingen leren en vinden het leuk om samen met andere kinderen in de groep te zitten. Als ouder ziet u 
graag dat uw kind gestimuleerd wordt om het beste uit zichzelf te halen en zijn/haar talenten kan 
ontplooien. De manier waarop scholen en kindcentra hun onderwijs en opvang inrichten kan 
verschillen. 

In deze gids stellen wij ons graag aan u voor, zodat u weet wat u van ons mag verwachten als uw kind bij 
ons onderwijs volgt en/of gebruik maakt van onze opvang. We hebben de belangrijkste zaken beknopt 
voor u op een rij gezet. Soms verwijzen we voor uitgebreidere informatie over bepaalde onderwerpen 
naar onze website  http://windhoek.tabijn.nl of andere websites.   

We hebben deze gids met zorg voor u samengesteld. Natuurlijk bent u altijd welkom voor een 
persoonlijk gesprek!

Voorwoord
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Contactgegevens

De Windhoek
Herenweg 72 A
1935AG Egmond-Binnen

 0725070888
 http://windhoek.tabijn.nl
 de.windhoek@tabijn.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Gitta de Regt de.windhoek@tabijn.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

157

2020-2021

Schoolbestuur

Stichting Tabijn
Aantal scholen: 22
Aantal leerlingen: 5.727
 http://www.tabijn.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland PO.

Kenmerken van de school

Open, betrokken en respectvolNaast en met elkaar

Zelfstandig en zelfbewust Wereldwijs

Missie en visie

Op Koers met De Windhoek

Wij bieden onze leerlingen een rijke leeromgeving. De uitgangspunten voor het realiseren van deze 

1.2 Missie en visie
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leeromgeving hebben wij gekoppeld aan de vier windrichtingen:

N(oord)      Naast en met elkaar

O(ost)        Open, betrokken en respectvol

Z(uid)        Zelfstandig en zelfbewust

W(est)        Wereldwijs

Naast en met elkaar

Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is: wij geven elkaar een goed gevoel. Binnen de vertrouwde en 
veilige omgeving van De Windhoek kunnen leerlingen zichzelf ontwikkelen en groeien. De nadruk ligt 
hierbij op samen leren, samen werken en samen plezier hebben. Wij hebben oog voor het individuele 
kind. Wij  zijn duidelijk in onze regels en omgangsvormen en kiezen voor een positieve benadering.

Open, betrokken en respectvol

De Windhoek staat midden in de samenleving. Een goede relatie en samenwerking met ouders, 
dorpsbewoners en andere organisaties zijn voor ons van groot belang. Een open communicatievinden 
wij daar een essentieel onderdeel van.

Zelfstandig en zelfbewust

Wij streven ernaar om elke leerling een solide basis mee te geven voor zijn/haar verdere leven. Wij zien 
graag dat leerlingen uitgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen die hun plek in de maatschappij 
kunnen innemen. Wij maken leerlingen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces, door samen 
met de leerlingen ambitieuze doelen te stellen. Dit stimuleren wij door een breed leerstof- en 
activiteitenaanbod aan te bieden. Zowel op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied. De21ste-
eeuwse vaardigheden zijn daarbij het uitgangspunt.

Wereldwijs

Kinderen van nu groeien op in een wereld die niet stopt bij de landsgrens. Wij laten onze leerlingen 
kennismaken met de internationale en interculturele samenleving. Om hen te laten begrijpen wat er in 
hun eigen dorp of land gebeurt, hebben zij kennis van de wijde wereld nodig. Respect voor de natuur en 
duurzaamheid zijn begrippen waar wij inhoud aan geven voor onze leerlingen.
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

voorbereidend 
taal/lezen 5 uur 6 uur 

Voorbereidend rekenen
3 uur 4 uur 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
6 uur 6 uur 5 u 15 min 4 u 40 min 4 uur 4 uur 

Taal
7 uur 6 uur 5 u 25 min 4 uur 4 uur 4 uur 

Rekenen/wiskunde
4 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
45 min 45 min 1 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min 1 u 45 min

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 u 20 min 2 u 20 min 2 u 40 min 2 u 40 min

Levensbeschouwing
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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programmeren/breinple
in/ICT 30 min 1 uur 1 u 15 min 1 u 15 min 1 u 35 min 1 u 35 min

schrijven
2 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

werkstuk/onderzoek/wv
30 min 1 uur 1 u 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Een programmeer- en BreinPlein-lokaal en een theaterlokaal.
• Wij maken gebruik van de gymnastiekzaal in De Schulp.

Extra faciliteiten

2.2 Het team
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Verlof personeel

Bij Tabijn werkt een aantal leerkrachten in de zogenaamde flexpool. In goed overleg kunnen deze 
collega’s snel en flexibel ingezet worden om uitval van les- en opvangactiviteiten te beperken.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

Wij werken met een bevlogen team. Elk teamlid heeft naast het werk in de eigen groep een specialisme 
dat schoolbreed ingezet wordt. Hierdoor vergroten wij onze kennis en beteren wij het onderwijs.

Wij werken in het schooljaar met 8 groepen. De groepen 6 en 7 worden twee dagen in de week 
gecombineerd.

Groep 1 /2 A    Petra Zonneveld

Groep  1 /2 B   Christina Verstegen en Ineke van der Busse

Groep 3          Judith Rooker

Groep 4          Harold de Boer en Marjolein de Graan

Groep 5          Coen Stoop

Groep 6          José helderop

Groep 7          Kelly Reij

Groep 8          Mirte Klingeler

IB-er: Harold de Boer

Vakleerkracht gymnstiek: Melissa Lighart 

Wij werken samen met verschillende instanties die muziek, dans en andere culturele activiteiten 
aanbieden. Jaarlijks kiezen wij uit hun aanbod verschillende projecten en activiteiten die we in alle 
groepen aanbieden.
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in 
de buurt. Met BSO Herenweg en KDV & POV De Berenboot .

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

De kwaliteit wordt bewaakt middels het jaarplan, hetgeen geënt is op het strategisch beleidsplan van 
het bestuur. Tevens wordt de kwaliteit bewaakt door hantering van het draaiboek "Kwaliteitszorg" op 
bestuursniveau.

In ons schoolplan hebben wij de volgende streefbeelden beschreven:

Instructie in kleine groepen organiseren. Gericht op leerlingen die achterstanden hebben opgelopen.

                                                                Gericht op meerbegaafden.

                                                                Gercht op brede ontwikkeling.

De school geeft invulling aan de KwaliteitsPLUS van Tabijn voor wat betreft muziek, dans en 
beweging.  

De school werkt toe naar een samenwerking met verschillende organisaties binnen het dorp waardoor 
er een IKC ontstaat.

De school zet extra in op cultuureducatie. Brede ontwikkeling / Rijk aanbod.

Onder begeleiding van een taalspecialist invoeren van de nieuwe methode voortgezet leesonderwijs.

Uitbreiding beleid meerbegaafdenhoog.    

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

De doelen worden beschreven in het jaarplan en jaarlijks geevalueerd.

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Wij bieden extra ondersteuning aan leerlingen met een rekenproblematiek, een taalproblematiek en 
aan plusleerlingen.

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in gegaan. Passend Onderwijs moet ervoor zorgen dat 
kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. Deze wet is er juist gekomen voor die 
kinderen iets extra’s nodig hebben, bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, of juist uitdaging mist 
bij het leren, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedrag. Scholen en 
kindcentra hebben bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent dat iedere school of kindcentrum de 
taak heeft om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning 
te geven, bij voorkeur in het regulier basisonderwijs en pas als het niet anders kan in het speciaal 
basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Onze school wordt ondersteund door samenwerkingsverband 
PO Noord-Kennemerland https://www.ppo-nk.nl

Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs vindt u altijd de laatste 
informatie over de landelijke ontwikkelingen.   

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 8

Intern begeleider 8

Rekenspecialist 5

Specialist hoogbegaafdheid 9

Taalspecialist 7

ICT specialist 7

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Er wordt gewerkt met een eigen opgesteld anti-pestprotocol. In het huidige schooljaar zijn we bezig 

9



met de implementatie van Positive Behavior Support (PBS) als preventieprogramma.

PBS gaat uit van het bekrachtigen van positieve gedragsregels en afspraken. 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
SCOL.
Binnen ons leerlingvolgsysteem is SCOL het instrument om veiligheidsbeleving van leerlingen te 
monitoren. Dit doen we twee keer jaarlijks in de groepen 6, 7 en 8.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Marjolein de Graan m.h.degraan@tabijn.nl

vertrouwenspersoon Mirte Klingeler m.klingeler@tabijn.nl
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Klachtenregeling

Voor een probleem dat ondanks zorgvuldig overleg tussen de betrokken partijen niet op school 
opgelost kan worden, bestaat een klachtenregeling. De klachtenregeling ligt op school ter inzage en is 
te downloaden van de website van Tabijn. De regeling houdt in dat u, wanneer u een klacht heeft, 
contact kunt opnemen met onze contactpersoon, Mirte Klingeler m.klingeler@tabijn.nl. De 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden geïnformeerd op ouderavonden, via de schoolgids en via de berichten op Social 
Schools.

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 dienen 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 mogelijk 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 bovendien 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 informatieverstrekking verzet, dan hebben deze ouders geen recht op informatie. Dit 
kan het geval zijn indien een rechter of een psycholoog 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 verstrekt 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 informatie.

Ontwikkeling van kinderen is een proces waarbij begeleiding in samengaan van school en ouders moet 
plaatsvinden.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

Wij maken graag gebruik van de hulp en expertise van onze ouders tijdens evenementen en 
festiviteiten.

Ouders zijn ook welkom om mee te denken over schooloverstijgende zaken die voor alle scholen van 
Tabijn gelden. Dit kan bijvoorbeeld in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR van Tabijn bestaat uit veertien leden, zeven personeelsleden en zeven ouders. Deze leden 
worden vanuit en door de betreffende geledingen gekozen 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 
bevoegdheden zijn vastgesteld in een door het bestuur opgesteld reglement. Statuut en reglement zijn 
te lezen op https://www.tabijn.nl/organisatie/medezeggenschap/

contactpersoon zal de klager verwijzen naar de vertrouwenspersoon van Tabijn. Contactgegevens vindt 
u op https://www.tabijn.nl/praktische-info/klachtenregeling/. Als deze zelf niet tot een oplossing van de 
klacht kan bijdragen, helpt hij de klager de klacht neer te leggen bij de geschillencommissie. Tabijn is 
voor het behandelen van klachten aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. In de 
klachtenregeling staat ook beschreven hoe en binnen welke termijn een klacht kan worden ingediend 
bij de geschillencommissie. Ook dan als er mogelijk sprake is van problemen op het gebied van seksuele 
intimidatie kunt u terecht bij de contactpersoon van de school. 
Het adres van de Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs is: Postbus 82324, 2508 EH Den 
Haag (tel. 070-386 1697).   

Tabijn is voor haar kinderopvang verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Als 
ouders klachten hebben kunnen zij die bespreken met een medewerker of de locatiemanager. Komen 
ze er niet uit, dan kunnen de ouders  een schriftelijke klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie  
volgens de interne klachtenprocedure. Meer informatie vindt u op 
https://www.tabijn.nl/kinderopvang/geschillencommissie-kinderopvang/ of 
op www.degeschillencommissie.nl

Vertrouwensinspecteur
Met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld zoals 
grove pesterijen kunt u terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteur. Ook discriminatie, 
onverdraagzaamheid en extremisme zijn onderwerpen waarover u contact op kunt nemen. Het 
meldpunt vertrouwensinspecteurs is te bereiken op telefoon  0900-1113111.   
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 42,50

Daarvan bekostigen we:

• Typecursus

• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders/verzorgers van de leerlingen die bij ons 
onderwijs volgen. Uit deze vrijwillige bijdrage betalen wij activiteiten waarvoor we geen geld van de 
overheid ontvangen. Deze activiteiten, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het kerstfeest of de 
sportdag, worden in samenwerking met onze steunstichting georganiseerd. Alle leerlingen doen mee 
aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. De hoogte van de vrijwillige bijdrage wordt met 
instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld. Onze steunstichting int 
en beheert de vrijwillige ouderbijdrage.

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wij vragen ouders om hun kind(eren) via SocialSchools ziek te melden.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Ouders vragen verlof aan via een verlofformulier. Dit is conform de regeling m.b.t. luxe-verzuim en 
verkrijgbaar bij de directie.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Elk kind is welkom om onderwijs te volgen op onze Tabijnscholen en -kindcentra. Een enkele keer kan 
het gebeuren dat door speciale omstandigheden een kind niet bij ons geplaatst kan worden. In dit geval 
helpen wij u bij het vinden van een geschikte onderwijsplek voor uw kind.

4.4 Toelatingsbeleid

4.5 Algemene informatie

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Eind mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen 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 leerlingen 
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: De verantwoordelijkheid van Tabijn beslaat met name het verzamelen 
van gegevens en de veilige opslag 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 bewustwording 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 doorlopend geactualiseerd.

Sponsoring
Scholen en kindcentra van Tabijn hebben de vrijheid op actief te zijn op het gebied van sponsoring. Ze 
houden zich daarbij aan het op landelijk niveau afgesloten sponsorconvenant.

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 schoolverband 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 betreffende 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 worden gedekt door de reguliere 
ziektekosten of andere verzekeringen van persoonlijke aard. Alle medewerkers zijn verzekerd voor 
schade waar ze aansprakelijk 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 leerlingen onderling of aan 
persoonlijke eigendommen van leerlingen. Tabijn kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor 
schade aan eigendommen en verlies en diefstal van eigendommen van leerlingen. Wij willen u er met 
nadruk op wijzen dat het meenemen van eigendommen van huis voor eigen risico is.
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Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Wij worden steeds vaker geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met 
eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of insectenbeten. 
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 
dergelijke situaties zorgvuldig gehandeld wordt. Om misverstanden en onbedoelde schadesituaties te 
voorkomen volgen de Tabijnscholen en -kindcentra het protocol ‘Medicijnverstrekking en medisch 
handelen’. U kunt het protocol bij de directie inzien.

Afspraken over het afnemen van toetsen
Het afnemen en de verwerking van de groepsgewijs af te nemen toetsen is de verantwoordelijkheid van 
het onderwijs. Indien het, in het belang van het kind en in de visie van de directie noodzakelijk is om een 
groepsonderzoek nogmaals af te nemen, ligt de beslissing om dit te doen bij de directie.

Gedragscode
Samen met onze leerlingen en ouders zorgen wij  voor een veilige leeromgeving. Hiervoor hebben we 
een gedragscode opgesteld. Deze code bevat afspraken waardoor we op een prettige manier met 
elkaar omgaan. De uitgangspunten zijn hierbij ambitie, plezier, verbinding en vertrouwen. U kunt de 
code op onze website nalezen.

Afspraken hulpverlening onder schooltijd*
Wij krijgen steeds vaker het verzoek van ouders om externe partijen gelegenheid te geven om hun kind 
onder schooltijd hulp te bieden. Dit geldt zowel voor diagnostisering als voor remediering. 
 Tabijnscholen en -kindcentra gaan er vanuit dat wanneer er hulp of onderzoek 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 onder schooltijd een extern bureau of deskundige 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 ondertekend. Adviezen die daaruit voortkomen zal de school opvolgen, als 
dat redelijkerwijs kan.

2. Ouders die buiten de schooltijden hun kind willen laten onderzoeken 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.

Overdracht
Als uw kind naar een andere basisschool, kindcentrum of naar het voortgezet onderwijs gaat, wordt er 
gezorgd voor een duidelijke overdracht van essentiële  informatie. Dit overdrachtsrapport zal altijd pas 
na overleg met u worden gedeeld met de school of het kindcentrum waar uw kind naar toe gaat.

Preventie kindermishandeling en huiselijk geweld
Alle intern begeleiders van Tabijn hebben een training gehad om signalen van kindermishandeling en 
huiselijk geweld te herkennen. Als aandachtsfunctionarissen kindermishandeling weten zij welke 
mogelijke vervolgstappen gezet kunnen worden om geweld tegen kinderen te voorkomen en aan te 
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pakken. De teamleden zijn hierover door de intern begeleider/aandachtsfunctionaris geïnformeerd. 
Onze school maakt gebruik van een protocol. Het protocol en het stappenplan dat de school hanteert 
vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode. Het stappenplan en 
het protocol liggen ook ter inzage op school. Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor advies of ondersteuning 
als u te maken heeft met (mogelijk) kindermisbruik of huiselijk geweld. Veilig Thuis is 24 uur per dag te 
bereiken via telefoonnummer 0800-2000 en de website www.veiligthuis.nl

Verwijsindex
Om tijdig en effectief interventies te kunnen inzetten bij jeugdigen die in hun fysieke, psychische, 
sociale of cognitieve ontwikkeling worden belemmerd is het belangrijk dat de betrokken 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 zogenaamde 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 
informatie uitgewisseld en kan er gecoördineerd verder gewerkt worden aan de problematiek. De 
ouder(s) en/of verzorger(s) worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht. Op www.multisignaal.nl 
vindt u meer informatie over de verwijsindex.

Tabijn
Tabijn is het bevoegd gezag van 22 basisscholen en kindcentra in zeven gemeenten in Noord-Holland. 
Deze maken zich sterk voor onderwijs en opvang van kinderen van 2-13 jaar. Op www.tabijn.nl vindt u 
meer informatie over onze scholen, kindcentra en de organisatie Tabijn zelf.   Tabijnscholen en -
kindcentra opereren zelfstandig met een directeur als eindverantwoordelijke en zij worden op het 
gebied van administratie, financiën, personeelsbeleid, huisvesting, onderhoud en ICT ondersteund door 
ons Tabijnbureau in Heemskerk. Het Tabijnbureau is ook de plek waar directies regelmatig bij elkaar 
komen om gemeenschappelijke onderwerpen te bespreken en ervaringen en kennis uit te wisselen. Ook 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn hier regelmatig te vinden i.v.m. netwerkbijeenkomsten 
van specialisten, cursussen en nascholing georganiseerd door onze eigen Tabijnacademie. De 
leidinggevenden van de Tabijnscholen en -kindcentra treden op namens het bestuur van Tabijn. De 
directeur is het eerste aanspreekpunt voor contact met het bestuur. Het bestuur van Tabijn legt 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht.   

Contact met algemene directie en bestuur van Tabijn
De directeur van een school of kindcentrum is het eerste aanspreekpunt voor personeel en ouders 
namens de algemene directie en het bestuur van Tabijn. Wanneer een personeelslid of een ouder in 
contact wil treden met de algemene directie of het bestuur verloopt dit altijd via de directeur van de 
school.   

Schorsing of verwijdering
Schorsing of verwijdering van een leerling is een maatregel die alleen in uiterste gevallen toegepast 
wordt. Bijvoorbeeld als er sprake is van ernstig wangedrag van een leerling en/of ouders en bij een 
onherstelbaar verstoorde relatie tussen school of kindcentrum en de leerling of diens ouders. Schorsing 
is een tijdelijke maatregel die schriftelijk aan de ouders medegedeeld wordt nadat er overleg heeft 
plaatsgevonden met de leerling, de ouders en de groepsleerkracht. Verwijdering van een leerling is een 
ordemaatregel die kan worden genomen via een wettelijk vastgelegde procedure. Voor een zorgvuldige 
procedure handelt Tabijn volgens een vastgesteld protocol. De onderwijsinspectie houdt toezicht op de 
naleving van de procedure.
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Verlengen of versnellen?
Soms kan het voor de ontwikkeling van een kind goed zijn om hem of haar een jaar extra in een groep 
te laten blijven. Dit doen we pas als er goed is onderbouwd waarom dit nodig is. Voor een zorgvuldig 
besluit hierover werken wij op onze school met een stappenplan en een checklist. Op dezelfde manier 
bekijken wij ook of een kind een jaar kan overslaan.
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5.1 Tussentijdse toetsen

De tussentijdse resultaten (cito in vaardigheidsscores) worden 2 x per jaar in kaart gebracht in een Early 
Warning System (EWS) per domein. De gegevens worden op school- en groepsniveau besproken en 
geanalyseerd door directie en leerkrachten. Hieruit vloeien interventies voor de school en voor de 
groepen per domein uit. Deze worden vastgelegd en vinden hun weerslag in de dag- en weekplannen.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 

5 Ontwikkeling en resultaten
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Na analyse van de toetsgegevens heeft de school extra ingezet op:

- het ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden, volgens de didactische principes van Marzano

- het vergroten van de betrokkenheid van ouders en leerlingen bij het leerproces

- meer lestijd ingezet voor begrijpend lezen en studievaardigheiden

voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

De Windhoek
98,6%

95,3%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

De Windhoek
63,4%

59,3%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (47,3%)

Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen 
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-k 16,0%

vmbo-(g)t 32,0%

havo 28,0%

vwo 24,0%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Respect

VertrouwenVeiligheid

Wij gaan binnen PBS uit van positieve gedragsverwachtingen. Wij bekrachtigen positief gedrag en wij 
laten goed voorbeeldgedrag zien.

 PBS is een steeds terugkerend punt op de teamvergaderingen en structureel onderwerp van 
nascholing.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

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.  Woensdagmiddag 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 brengen. De overige groepen komen zonder ouders naar binnen. Om 
13.15 uur beginnen we.

Overblijfregeling 

Een vaste groep opgeleide overblijfkrachten begeleidt het overblijven. 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.  

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:00  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Maandag: Mogelijkheid tot overblijven van 12:00 tot 13:15 
Dinsdag: Mogelijkheid tot overblijven van 12:00 tot 13:15 
Donderdag: Mogelijkheid tot overblijven van 12:00 tot 13:15 
Vrijdag: Mogelijkheid tot overblijven van 12:00 tot 13:15 
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6.3 Vakantierooster

Studiedagen team:

17 september 2021

19 en 20 november 2021

4 februari 2022

18 maart 2022

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 18 oktober 2021 22 oktober 2021

Kerstvakantie 27 december 2021 07 januari 2022

Voorjaarsvakantie 21 februari 2022 25 februari 2022

Paasvakantie /Studiedag Tabijn 14 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 25 april 2022 06 mei 2022

Hemelvaartsdag 26 mei 2022 27 mei 2022

Junivakantie 06 juni 2022 10 juni 2022

Zomervakantie 18 juli 2022 26 augustus 2022

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Forte Kinderopvang, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Forte Kinderopvang, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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