Jaargids 2018/2019

Geachte ouders, verzorgers,
Voor u ligt de jaargids van De Tender, school voor speciaal
basisonderwijs te Schagen.
Dit informatieboekje maakt onderdeel uit van de schoolgids 2018-2019
en verschijnt ieder jaar opnieuw. In dit boekje vindt u informatie die
jaarlijks verandert zoals vakanties, roosters, afspraken en dergelijke.
De jaargids vormt samen met de schoolgids de basis voor de afspraken
tussen school en thuis. Mocht u vragen hebben dan verzoeken wij u
contact op te nemen met school.
De jaargids en de schoolgids kunt u ook vinden op de website
www.de-tender.nl.
Het bestuur
Stichting Surplus is een samenwerkingsverband van basisscholen in de
Kop van Noord-Holland. Het adres vindt u achter in deze jaargids.
Wij rekenen ook dit jaar weer op uw vertrouwen en wensen de leerlingen
een prettig schooljaar toe.
Louise Bos directeur
Schagen, juli 2018
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Schoolgrootte
Het schooljaar 2018-2019 starten wij op De Tender met ongeveer 100
leerlingen, verdeeld over 8 groepen. De groepen bestaan uit gemiddeld
15 leerlingen, de aanvangsgroepen worden wat kleiner gehouden.
Lestijden
Start schooljaar 2018-2019 maandag 3 september.
We werken met het 5 gelijke dagen model.
Om 8.15 uur wordt de deur geopend zodat de leerlingen naar hun eigen
groep kunnen gaan. De lessen starten om 8.30 uur.
De kinderen die met taxivervoer komen vallen tot 8.15 uur onder de
verantwoordelijkheid van de chauffeur.
Vakantierooster 2018-2019
De basisscholen in Schagen houden het advies rooster van OC en W
aan voor de vakanties.
Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
2de Pinksterdag
Zomervakantie

20-10-2018
22-12-2018
16-02-2019
22-04-2019
10-06-2019
13-07-2019

Studiedagen
Maandag
Maandag
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag

01-10-2018
19-11-2018
28-01-2019
06-02-2019
15-02-2019
11-03-2019
17-05-2019
17-06-2019
18-06-2019
05-07-2019

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

2

28-10-2018
04-01-2019
24-02-2019
03-05-2019
10-06-2019
25-08-2019

Gym- en zwemrooster
Alle groepen hebben 2 keer per week bewegingsonderwijs.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind de juiste sportkleding en handdoek mee
krijgt. De gymschoenen mogen geen zwarte zool hebben.
De jongste kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen 1 keer per week zwemles.
Het zwemmen is op de woensdag.
Gymnastiekrooster
Maandag

Dinsdag

Donderdag

09.30 uur Groep 1/2/3

Vrijdag
08.30 uur Groep 7A

10.15 uur Groep 3/4

10.45 uur Groep 7A

09.30 uur Groep 7B

11.30 uur Groep 5/6

11.30 uur Groep 6

10.45 uur Groep 1/2/3

12.30 uur Groep 6

12.30 uur Groep 5/6

11.30 uur Groep 3/4

13.15 uur Groep 8

13.15 uur Groep 5

12.30 uur Groep 8

12.15 uur Groep 5

13.15 uur Groep 6
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Ouder rapportbesprekingen
De rapportage over uw kind vindt twee keer per jaar schriftelijk en
mondeling plaats. U krijgt een uitnodiging van de leerkracht.
Algemene inlichtingen
In het begin van het schooljaar zullen alle ouders/verzorgers een
formulier ontvangen. Via dit formulier kunnen ouders wijzigingen in
adresgegevens, e-mail adressen, medicatievoorschriften, e.d. worden
doorgegeven.
Ouderportaal
SBO De Tender maakt gebruik van het Ouderportaal. Via het
Ouderportaal heeft u als ouder toegang tot de informatie van de groep
van uw kind.
Ouders dienen zich wel van te voren aan te melden.
U krijgt een inlogcode van de leerkracht.
Via onderstaande link komt u direct in het inlogscherm:
http://ouders.basisonline.nl/.
Als u zich eenmaal heeft aangemeld kunt u ook gebruik gaan maken van
de ‘Basisonline ouderportaal ‘ app.
Verzuim en ziekmelding
Ouders zijn verplicht verzuim/ziekte te melden voor aanvang van de
lessen. Dit kan telefonisch of via de website van school. Ouders dienen,
indien van toepassing, ook het taxivervoer van het busje te melden
wanneer het kind niet meegaat en natuurlijk wanneer het weer wel
meegaat.
Formulieren
Formulieren voor bijvoorbeeld wijzigingen in de medicatie, aanvraag
extra schoolverlof, e.d. kunt u downloaden via onze website:
www.de-tender.nl, of via school opvragen.
Schoolreisje/schoolverlaterskamp
De groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreisje.
De leerlingen van groep 8 gaan op schoolkamp.
Dit schoolkamp is een gezellige afsluiting van de basisschoolperiode van
onze leerlingen.
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Schoolfruit
Doel van dit project is om de kinderen kennis te laten maken met fruit.
De Tender deed al enige jaren mee met dit project. Om vervolg te geven
aan dit project zijn twee fruitdagen ingesteld, de kinderen nemen op
woensdag en vrijdag een stukje fruit (of groente) van huis mee.
Hoofdluis
Zowel de school als de ouders dragen verantwoordelijkheid met
betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Ouders zijn de eerst
verantwoordelijken om hun kinderen te controleren op hoofdluis en zo
nodig te behandelen. Het is de verantwoordelijkheid van de school een
aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, om de verspreiding van
hoofdluis zoveel mogelijk te beperken.
Na iedere vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
Als er hoofdluis geconstateerd wordt, worden de ouders op de hoogte
gebracht. Deze ontvangen ook een handleiding over hoe je deze kunt
bestrijden. Bij de juiste aanpak zijn de luizen binnen vijf dagen
verdwenen.
De ouderbijdrage
De school vraagt een ouderbijdrage van € 50.00, voor extra’s die niet
door het ministerie worden vergoed.
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor verschillende activiteiten en
feesten.
Meedoen Noordkop
De gemeenten Schagen en Hollands Kroon maken het via de regeling
“Meedoen Noordkop” mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit
gezinnen met lage inkomens om deel te nemen aan sport- culturele- en
onderwijsactiviteiten. Per jaar is er 375 euro per kind beschikbaar.
Om te beoordelen of u voor deze vergoeding in aanmerking komt kunt u
via de website www.wijkteam-schagen een aanvraagformulier invullen.
Voor “Meedoen Hollands Kroon” wordt u verzocht om eerst een verzoek
voor bijzondere bijstand aan te vragen. Als u in aanmerking komt
ontvangt u een inlogcode en kunt via de website
www.meedoenhollandskroon.nl uw producten of activiteiten kopen.
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De Medezeggenschapsraad (M.R.)
Op onze school functioneert een medezeggenschapsraad. Dit is een
afvaardiging van ouders en personeelsleden die met elkaar over de
belangen van de school spreken. Iedere twee jaar wordt deze raad
gekozen. Ons schoolbestuur, Stichting Surplus, heeft hiervoor een
reglement opgesteld. Volgens dit reglement bestaat de raad uit drie
teamleden en drie ouders. Om zo goed mogelijk het functioneren van de
medezeggenschapsraad uit te leggen, noemen wij hier enkele concrete
zaken:
● Meedenken en meepraten, ontwikkeling van de school,
schoolgebouw en regels.
● Er is instemmings- en adviesrecht.
● Elke twee jaar worden er verkiezingen uitgeschreven, waarvoor
men zich kandidaat kan stellen.
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Groepsindeling
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1/2/3

Marja
Lieffering

Marja
Lieffering

Marja
Lieffering

Giny
Klijn

Giny
Klijn

Onderwijsassistent

Jaike
van Zanten

Jaike
van Zanten

Jaike
van Zanten

Jaike
van Zanten

3/4

Wendy
Luca-Mulder

Wendy
Luca-Mulder

Wendy
Luca-Mulder

Wendy
Luca-Mulder

(Martine
Meijering)
Maartje van
der Molen
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Nellemieke
Rijnvordt

Nellemieke
Rijnvordt

Irma
de Boer

Irma
de boer

Irma
de Boer

5/6

Juul
de Coninck

Juul
de Coninck

Giny
Klijn

Juul
de Coninck

Juul
de Coninck
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Kim
de Vries

Kim
de Vries

Kim
de Vries

Kim
de Vries

Kim
de Vries
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Anita
Brugemann

Anita
Brugemann

Anita
Brugemann

Marliek Doets Anita
Brugemann
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Marliek Doets Marliek Doets Megan
Boonstra

Megan
Boonstra

Megan
Boonstra
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Femma
Ursem

(Martine
Meijering)
Maartje van
der Molen

Femma
Ursem

Femma
Ursem

(Martine
Meijering)
Maartje van
der Molen

Vakleerkracht gymnastiek
Richte Dallinga

Logopedist/dyslexiespecialist
Lynn de Graaff

Onderwijsassistent
Deandra Wink

Intern begeleider
Sandra Bakker

Conciërge
Jan Lanting

Administratie
Yolanda Driessen
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Directeur
Louise Bos
Adressen
SBO De Tender
Kievitlaan 25
1742 AB
Schagen
Tel: 0224-212483
Website: www.de-tender.nl
Het rekeningnummer voor de ouderbijdrage is;
NL65RABO 014.65.66.467 t.n.v. SBAO de Tender te Schagen.
Stichting Surplus
De Verwachting 7
1761 VM Anna Paulowna
Postbus 79
1760 AB Anna Paulowna
Tel. 0223-203000
Website: www.stichtingsurplus.nl ,
Email: info@stichtingsurplus.nl
Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO
Postbus 1120
1810 KC Alkmaar
Tel. 06 11169433
Email: secretariaat@swvkopvannoordholland.nl
GGD Hollands Noorden
Zuiderweg 25, 1e etage
1741 NA Schagen
Tel: 088-0100552
Website: www.ggdhollandsnoorden.nl ,
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