
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jaarinformatie 2020-2021 
 

Contactgegevens 
OBS De Bloeiende Perelaar 
Middenpad 1 
1461 BW Zuidoostbeemster 
T  0299-422271 
E directie@bloeiendeperelaar.nl 
W www.bloeiendeperelaar.nl 
 
Directeur 
Judith den Otter   

mailto:directie@bloeiendeperelaar.nl


 

 2 

 

De Bloeiende Perelaar, ook in schooljaar 2020-2021 
volop in ontwikkeling naar een mooie toekomst! 
 
Voor u ligt de Jaarinformatie 2020-2021 van OBS De Bloeiende Perelaar met informatie over de 
praktische gang van zaken bij ons op school. Deze jaarinformatie is bedoeld voor ouders/verzorgers 
van de huidige leerlingen. Voor ouders/verzorgers die nog een schoolkeuze moeten maken, hebben 
we een algemene schoolgids die te vinden is op onze website en tevens op het Ouderportaal staat. 
Daarin vindt u meer achtergrondinformatie over hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we 
daarin hebben gemaakt.  
 
Met de Jaarinformatiegids willen we u goed op de hoogte stellen van onze afspraken, regels en 
gewoonten die voor dit nieuwe schooljaar gelden. Ook vindt u praktische informatie over de 
groepsindeling, de gymroosters, de schoolvakanties en studiedagen. Met het handige ABC van De 
Bloeiende Perelaar kunt u de Jaarinformatie ook gebruiken als naslagwerk.  
 
In het jaar 2020 is de wereld hard geconfronteerd met het Corona-virus. Door alle maatregelen en 
aanpassingen gaat het op school nu anders dan voorheen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en 
van ons bestuur OPSPOOR. Via de Nieuwsbrief en het Ouderportaal houden wij u van iedere 
aanpassing op de hoogte. In deze Jaarinformatiegids kunt u de huidige werkwijze lezen (augustus 
2020). 
 
Een zeer belangrijke aanpassing is dat de leerlingen gebracht worden tot aan het schoolhek. Hierna 
gaan zij zelfstandig de school in. Ook het ophalen van de leerlingen vindt buiten het hek of achter de 
lijn op het Zuidplein plaats. Deze aanpassing is blijvend.  
 
Heeft u nog verdere vragen? Kijk dan eens naar de informatie op de boekenplanken in het 
Ouderportaal of stuur een bericht met uw vraag via de Ouderportaal-app. En uiteraard kunt u met uw 
vragen altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. 
 
 
Wij wensen u en uw kind(eren) een leerzaam en plezierig schooljaar toe! 
 
Directie en team OBS De Bloeiende Perelaar 
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Onze plannen voor 2020-2021 
 

Groepsdoorbrekend en -overstijgend werken / Zelfstandig werken 
Afgelopen jaren is het groepsdoorbrekend en -overstijgend werken verstevigd binnen ons onderwijs. 
Leerlingen uit hetzelfde leerjaar komen bij elkaar en krijgen “turbo-instructies” van de leerkracht*. Dit 
zijn korte maar krachtige instructies waarnaar de leerlingen op hun eigen niveau de verwerking 
kunnen gaan maken. We maken tijdens en na de uitleg gebruik van “Controle van Begrip”. Door snel 
te checken hoe de leerlingen de gestelde vragen beantwoorden op hun wisbordje weet de leerkracht 
welk onderdeel er begrepen is en welk onderdeel nog verder belicht moet worden.  
Dankzij de ondersteuning van onze drie onderwijsassistenten kunnen de leerlingen na de turbo-
instructie goed verdeeld worden over de verschillende groepen. Door het hanteren van duidelijke 
afspraken en regels omtrent werktijd en instructietijd, het introduceren van “uitgestelde aandacht” en 
het gebruik van de instructietafel is de leerkracht in iedere groep in staat ieder kind de aandacht te 
geven die hij/zij nodig heeft.  
 

Sterk passend onderwijs 
De Bloeiende Perelaar gaat uit van het geven van een sterke basis, met extra steun daar waar nodig 
en passende ondersteuning waar dat gewoon moet. Samen met de ouders/verzorgers zoeken we 
naar de beste mogelijkheden voor iedere leerling. Dit kan betekenen dat uw kind de gehele 
basisschooltijd tot goede ontwikkeling komt met het basisprogramma. Soms betekent het dat er 
aanpassingen in de leerstof gemaakt moeten worden, denk hierbij aan leertijd en/of leerniveau. Als er 
meer specifiekere ondersteuning nodig is zullen wij samen met u hier vorm aan geven. 

 
Toekomstgericht onderwijs 
De vaardigheden communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden, zelfregulering, 
kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatievaardigheden, 
ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid worden beschouwd als 21e eeuwse vaardigheden. Deze 
vaardigheden kunnen zowel los als in samenhang worden gezien en het is onze overtuiging dat deze 
altijd gecombineerd worden met vakspecifieke kennis en vaardigheden. Onze school besteedt door 
middel van thema’s en projecten hier veel aandacht aan. Ook het inzetten van de methode Naut 
Meander en Brandaan verrijkt ons onderwijs op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur 
en techniek, maar ook op de bovengenoemde 21e eeuwse vaardigheden. Wij maken gebruik van 
moderne hulpmiddelen zoals Chromebooks en tablets. 
 

Versterken van ons begrijpend lezen onderwijs 
Dit schooljaar zetten wij in op het verbeteren van de resultaten voor Begrijpend Lezen. Onze scores 
laten een voldoende gemiddelde zien maar wij streven naar beter resultaat. Dit vraagt om een 
intensievere aanpak met behulp van de methode Close Reading, waarin het team getraind wordt. Uit 
onderzoek is gebleken dat deze aanpak een enorme boost geeft aan het zelfvertrouwen van 
leerlingen en de strategieën voor begrijpend lezen sneller worden toegepast. Dit betekent dat wij voor 
begrijpend lezen zelf extra lessen gaan voorbereiden naast de methode Nieuwsbegrip.  

 
Versterken van ons kleuteronderwijs 
We ontwikkelen een duidelijke visie op kleuteronderwijs zodat we een duurzame ontwikkeling kunnen 
doormaken. Afgelopen schooljaar hebben wij een nieuw leerlingvolgsysteem voor kleuters 
geïntroduceerd. Een systeem waarin we de individuele ontwikkeling van de leerlingen goed kunnen 
volgen en dat aansluit op de ontwikkeling vanaf groep 3. Groep 3 is het eerste halfjaar nauw 
betrokken bij de kleutergroepen en de thema’s worden samen doorlopen. Er is afgelopen schooljaar 
ingezet op groepsdoorbrekend werken*. Hierdoor kan het leerstofaanbod voor de leerlingen nog beter 
worden aangescherpt. Dit wordt komend leerjaar verder uitgewerkt. Verder is het leren vanuit 
spelsituaties een aandachtspunt. We gaan ons verder ontwikkelingen in het versterken van een 
uitdagende leeromgeving voor diverse leerniveaus. Betrokkenheid en nieuwsgierigheid van leerlingen 
staat hierbij voorop. 
 
 
 
 
*Afhankelijk van de geldende Coronamaatregelen.   
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Onze visie 
 

De Bloeiende Perelaar, samen in ontwikkeling naar een mooie toekomst! 
 
Relatie boven alles, een professionele leercultuur en de basis op orde. Dat zijn de drie uitgangspunten 
voor de onderwijsontwikkelingen van De Bloeiende Perelaar.  
 
We staan voor een grote betrokkenheid tussen team, leerlingen en ouders/verzorgers en we vormen 
samen een democratische gemeenschap. Iedereen voelt zich geroepen een bijdrage te leveren aan 
de ontwikkeling van onze leerlingen, ieder vanuit zijn eigen rol en expertise. Iedereen wordt gezien en 
gehoord.  
 
We hebben een professionele leercultuur. Samen hebben we een duidelijke visie op ons 
onderwijs. Als team hanteren we dezelfde regels en voeren de regie over het leerproces van onze 
leerlingen. We hebben duidelijke afspraken over hoe we het doen en we doen wat we beloven. Als het 
even niet lukt, bieden we elkaar de helpende hand en delen zo onze krachten. Daarnaast zijn wij 
opleidingsschool binnen OPSPOOR. Wij begeleiden toekomstige leerkrachten, onderwijsassistenten 
en directeuren. 
 
Wij zorgen voor een gedegen basiskennis wat betreft taal, spellen, lezen en rekenen. In ons 
onderwijsplan beschrijven wij hoe wij zorgdragen voor een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8. 
Daarnaast kiezen leerlingen vanuit de eigen interesses en talenten steeds meer zelf welke leerdoelen 
ze nastreven en hoe ze zich voorbereiden op hun latere leven. Leren kan plaatsvinden in de klas, 
maar tegelijk bestaat er veel ruimte om op eigen wijze te leren, zoals door zelfstudie, onderzoek via 
het internet, spelletjes spelen, projecten uitvoeren en samenwerken met medeleerlingen en leraren. 
 
Zo zorgen we samen voor een veilige basis waarin leerlingen vol vertrouwen werken aan hun 
ontwikkeling voor een mooie toekomst. 
 
 
 
 

Onze kernwaarden 

 
  



 

 5 

 

Groepsindeling 2020-2021 
 
Ieder jaar wordt de groepsindeling zeer zorgvuldig gemaakt met het hele team. Uitgangspunten zijn: 

1. Het welbevinden van de leerlingen; 
2. Het niveauverschil onderling 
3. Het leerlingaantal 

Dit kan in de praktijk betekenen dat er jaarlijks verschuivingen binnen of in het aantal 
groepen noodzakelijk zijn. De Bloeiende Perelaar is een groeischool. De school staat in een enorme 
groeiwijk. Hierdoor zijn er veel nieuwe aanmeldingen van vierjarigen maar ook van zogenoemde zij-
instromers; leerlingen die nu al op een andere school zitten maar door een verhuizing naar 
Zuidoostbeemster bij ons instromen. Jaarlijks afstemmen op welbevinden en op welke niveaus de 
leerlingen bediend dienen te worden is voor ons de standaard. Wij streven naar evenwichtige groepen 
op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling en het verwerven van kennis.  
 

Groep  Maandag  Dinsdag  Woensdag Donderdag Vrijdag  

      

1/2 a Ilona Venverloo Lara de 
Valk/Jolanda 
Koppes 

Ilona Ilona Ilona 

      

1/2 b Lara de 
Valk/Jolanda 
Koppes 

Richtje Leek Richtje Richtje Richtje 

      

1/2 c Anneke Top Annemarijn Hoek 
Spaans 

Anneke Annemarijn Annemarijn   

      

1/2 d Marieke Klaare Marieke Marieke Anneke 
Top 

Anneke 

      

3a Linda de Goeij Linda Linda Linda Irma 
Waarhuijs/Mandy 
Dekker 

      

3b Maayke Vink Maayke Maayke Maayke Maayke 

      

4a Irma Waarhuijs Irma Rozanne 
Mak 

Rozanne  Rozanne 

      

4b Michelle van 
Vuure 

Michelle Michelle Michelle Michelle 

      

5a Jakob de Vries Jakob  Jakob   Jakob Jakob  

      

5b Niels Knijn Rita Sanders Niels Niels Niels 

      

6 Esther 
Dimmendaal 

Esther  Esther Fennemiek 
Dijkstra 

Fennemiek 
Dijkstra 

      

6/7 Alex Braan Alex Rianne Dik Rianne Rianne 

      

7 Christa 
Buskermolen 

Christa   Christa  Christa  Christa  

      

7/8 Nathaly 
Timmerman  

Nathaly  Nathaly  Nathaly  Nathaly 

      

8 Anja Frikkee Anja Anja Anja Anja/Rita 
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Legenda:      
Om de week Anja tot de 

herfstvak. 5 dagen 
Rita vervangt Anja 1 
dag 

Anja vanaf 
april/mei 
weer 5 dagen 

Annemarijn 
(LIO) vervangt 
Shirley  

Shirley vd Woude 
zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof 

 

 
Taken, specialismen en vakleerkrachten 
 
 

Naam Taak 1 Taak 2 Taak 3 

   Verdeling IB-ers: 

Mandy Dekker Intern begeleider (IB)  
3,5 dagen 

0,5 dag groep 3a, 1 
dag scholing 

3a, 4a, 5a, 5b, 6/7, 7 
en 7/8 

Mieke Berkhout Intern begeleider (IB) 
4 dagen 

 1/2a, b, c, d, 3b, 4b, 6 
en 8 

Rita Sanders 2 dagen groep  0,5 dag 
ICT/vervanging 

 

Joyce Broek Administratie  
1 dag in de week 

  

Anita Karregat  Onderwijsassistent 
middenbouw 
5 dagen 

  

Jim Nieland  
 

Onderwijsassistent 
bovenbouw 
5 dagen 

  

Daphne Kolk   Onderwijsassistent 
onderbouw 
4 dagen 

  

Dick Bekebrede Conciërge    

Radiya Amgoune Conciërge    

Judith den Otter Directeur  
4,5 dagen 

  

 

Vakleerkracht LO Maandag groepen: Dinsdag groepen:  Vrijdag groepen: 

Edgar Rorije 8, 7/8, 7, 6/7, 4a, 4b, 3a  
 

8, 7/8, 7, 6/7, 6, 5a, 5b 3b, 3a, 4a, 4b, 5a, 5b, 
6 

Maayke Vink Donderdag groep 3b   
 

 
Bouwcoördinatoren 
 
De verschillende bouwen staan onder leiding van een bouwcoördinator. De bouwcoördinator 
bespreekt samen met de bouw de doorgaande lijn, bewaakt de schoolafspraken en coördineert de 
dagelijkse activiteiten gedurende het schooljaar. Daarnaast ondersteunt de bouwcoördinator ook de 
individuele leerkracht uit haar bouw. Het kan dan ook voorkomen dat de bouwcoördinator aanschuift 
bij een gesprek tussen u en de leerkracht of tussen uw kind en de leerkracht.  
De bouwcoördinatoren maken deel uit van het Managementteam dat verder bestaat uit de twee Intern 
Begeleiders en de directeur. 
 
Onderbouwcoördinator (groepen 1/2):   Richtje Leek en Shirley van der Woude 
Middenbouwcoördinator (groepen 3 t/m 5):  Maayke Vink 
Bovenbouwcoördinator (groepen 6 t/m 8):  Nathaly Timmerman 
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Schooltijden 
 
De school hanteert een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op alle dagen naar school gaan 
van 8.30 uur tot 14.00 uur en op school onder toezicht van de leerkracht leren, spelen en eten.  
Leerlingen nemen afscheid bij het schoolhek en gaan zelfstandig de school in. Ook het ophalen vindt 
plaats achter het schoolhek of achter de speciale lijn op het Zuidplein.  
Vanwege de Corona maatregelen opent de school op twee verschillende tijden.   
 
 

Kinderen 
in groep: 

Inlooptijd: Welke 
ingang: 

Foto: 

 
1/ 2 D en  
3B 

 
08.15- 08.25 
uur 
 

Start lessen: 
8.30 uur 
Einde lesdag:  
14.00 uur 

 
De leerlingen 
komen via de 
zijdeur naar 
binnen. En 
zullen de 
school ook via 
deze deur weer 
verlaten.  

 
 

1/ 2 A  08.15- 08.25 
uur 
 
 

Start lessen: 
8.30 uur 
Einde lesdag:  
14.00 uur 

De leerlingen 
komen via de 
deur op het 
noordplein de 
school binnen. 
En zij zullen de 
school via de 
hoofdingang 
betreden. Zij 
verlaten de 
school ook via 
deze deur. 

 
 

1/ 2 B & C 08.15- 08.25 
uur 
 

Start lessen: 
8.30 uur 
Einde lesdag:  
14.00 uur 

De leerlingen 
komen via de 
ingang op 
Zuidplein 
binnen en 
verlaten de 
school ook via 
deze deur. 
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3a 

 
08.15- 08.25 
uur 
 
 
 

Start lessen: 
8.30 uur 
Einde lesdag:  
14.00 uur 

 
Via de gewone 
ingang de 
Blauwe 
Perelaar 
betreden.  

 
 
 
 
 
 

Kinderen 
in groep: 

Inlooptijd Welke 
ingang: 

Foto: 

 
4a & 4b 

 
08.25- 08.35 
uur 
 
 
 

Start lessen: 
8.35 uur 
Einde lesdag:  
14.05 uur 

 
Via de gewone 
ingang de 
Blauwe 
Perelaar 
betreden. 
De leerlingen 
lopen direct 
door naar hun 
eigen 
klaslokaal. Het 
omwisselen van 
schoenen zal 
komen te 
vervallen.  
 
 

 
 

 
5a en 5b  

 
08.25- 08.35 
uur 
 
 
 
 

 
De leerlingen 
komen via de 
ingang op het 
Zuidplein 
binnen. En 
zullen de school 
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Start lessen: 
8.35 uur 
Einde lesdag:  
14.05 uur 

ook via deze 
deur weer 
verlaten.  
 

 
 
 

 
7/8 & 8 

 
08.25- 08.35 
uur 
 
 

Start lessen: 
8.35 uur 
Einde lesdag:  
14.05 uur 

 
De leerlingen 
komen via de 
deur op het 
zuidplein de 
school binnen. 
En de school via 
de hoofdingang 
betreden.  Zij 
verlaten de 
school ook via 
deze deur.  
 

  
 
 
 
 
 

 
6, 6/7 en 7 

 
08.25- 08.35 
uur 
 
 

Start lessen: 
8.35 uur 
Einde lesdag:  
14.05 uur 

 
De leerlingen 
komen via de 
deur op het 
Noordplein de 
school binnen. 
Zij zullen de 
school via de 
deur bij de 
hoofdingang 
betreden. Via 
deze deur 
wordt ook de 
school verlaten.  
 

 

 
 

 
 
 
 
De lessen starten om 8.30 uur voor de groepen 1 t/m 3 en om 8.35 uur voor de groepen 4 t/m 8.  
De lesdag eindigt voor groep 1 t/m 3 om 14.00 uur en voor de groepen 4 t/m 8 om 14.05 uur. 
Wij willen u vragen om de omgeving van de school zo snel mogelijk te verlaten in verband met de 
drukte op de stoepen.  
Let op: tijdens de coronatijd gelden er andere afspraken in en rondom de school. 
Houd u dan ook goed de Nieuwsbrief in de gaten. De Nieuwsbrief ontvangt u via 
BasisOnline.  
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Pauzes: buitenspelen en eten/drinken  
De groepen 1 en 2 spelen dagelijks buiten. Bij geschikte weersomstandigheden wordt in de ochtend 
en/of de middag gespeeld op het schoolplein.  
De groepen 3 t/m 8 spelen tussen 10.00 uur en 10.15 uur of tussen 10.35 uur en 10.50 uur buiten. Het 
rooster wordt zo ingedeeld dat leerlingen uit combinatiegroepen elkaar geregeld treffen op het 
schoolplein.  
 
OBS De Bloeiende Perelaar is een gezonde school. Dit betekent dat wij letten op gezonde voeding en 
voldoende beweging.  
Vlak voor of na de pauze gebruiken de kinderen in de klas fruit/groente (gesneden) en/of drinken. 
Koek en zoete versnaperingen zijn niet toegestaan. Als uw kind jarig is mag hij of zij trakteren. Een 
gezonde traktatie wordt aanbevolen.   
De kinderen eten rond het middaguur gezamenlijk in de eigen klas onder toezicht van de 
groepsleerkracht. U kunt voor de lunch dezelfde hoeveelheid meegeven als bij u thuis gebruikelijk is. 
Daarna gaan zij onder toezicht van de eigen leerkracht een kwartier buiten spelen (van 11.45 – 12.00 
uur, 12.00 - 12.15 of van 12.15 – 12.30 uur). De tijden waarop de groepen buiten gaan spelen zijn 
verdeeld waardoor niet te veel kinderen tegelijk van het schoolplein gebruik maken. 
 

 
Vakanties en studiedagen  
 

Vakanties 
 

Herfstvakantie 12 oktober t/m 16 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021 

Goede Vrijdag en 2e Paasdag 2 april 2021 en 5 april 2021 

Meivakantie 26 april 2021 t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart 13 en 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021 

Zomervakantie 12 juli 2021 t/m 20 augustus 2021 

 
Studiedagen 
 

Studiedag 1     Vrijdag 9 oktober 2020 Leerlingen vrij 

Studiedag 2 & 3      Donderdag 18 en vrijdag 19 februari 2021 Leerlingen vrij 

Studiedag 4 & 5       Maandag 14 en dinsdag 15 juni 2021 Leerlingen vrij 

   

Marge 1 Vrijdag 18 december 2021  Vrij vanaf 12.00 uur 

Marge 2  Vrijdag 9 juli 2021  Vrij vanaf 12.00 uur 

 

Gymnastiek 
 
De kinderen van groep 1 en 2 gebruiken hiervoor de speelzaal naast de centrale hal. Het gaat er om 
de kinderen in aanraking te brengen met aanvankelijke motorische vaardigheden. Bij mooi weer wordt 
er tevens gebruik gemaakt van het schoolplein.  
 
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 krijgen tweemaal per week bewegingsonderwijs in de sportzaal 
van Buurthuis Zuidoost. Deze lessen worden gegeven door vakleerkracht Edgar Rorije. Het gaat bij 
alle activiteiten om samen spelen en het ontwikkelen van individuele motorische vaardigheden. Als de 
groepsleerkrachten de gymnastiekles geven bij afwezigheid van de vakleerkracht, beperken zij zich tot 
het geven van een spel-les tenzij de groepsleerkracht ook bevoegd is om gymnastiek te geven.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 

 

Het gymnastiekrooster 
 

Maandag Dinsdag Vrijdag 

08.30 uur – 09.15 uur: groep 8 
(Deur gaat om 8.20 uur open) 

08.30 uur – 09.15 uur: groep 8 
(Deur gaat om 8.20 uur open)  

08.30 uur – 09.15 uur: groep 3b 
(Deur gaat om 8.20 uur open) 

09.15 uur – 10.00 uur: groep 7/8 09.15 uur – 10.00 uur: groep 7/8 09.15 uur – 10.00 uur: groep 3a  

10.00 uur – 10.45 uur: groep 7 10.00 uur – 10.45 uur: groep 7  10.00 uur – 10.45 uur: groep 4a  

10.45 uur – 11.30 uur: groep 6/7 10.45 uur – 11.30 uur: groep 6/7 10.45 uur – 11.30 uur: groep 4b  

11.30 uur – 12.15 uur: groep 4a 11.30 uur – 12.15 uur: groep 6 11.30 uur – 12.15 uur: groep 5a 

12.30 uur – 13.15 uur: groep 4b  
 

12.30 uur – 13.15 uur: groep 5a  
 

12.30 uur – 13.15 uur: groep 5b 

13.15 uur – 14.00 uur: groep 3a 
(Leerlingen rechtstreeks naar huis 
of opvang) 

13.15 uur – 14.00 uur: groep 5b 
(Leerlingen rechtstreeks naar 
huis of opvang)  

13.15 uur – 14.00 uur: groep 6 
(Leerlingen rechtstreeks naar 
huis of opvang) 

 
Donderdag 13.00 uur – 13.45 uur groep 3b. Juf Maayke geeft les. Juf Maayke is bevoegd.  

 
 
Regels en afspraken gymlessen 
• Bij de gymlessen gebruiken de kinderen gymkleding en -schoenen. Vanwege organisatorische 

redenen wordt er na de gymles niet gedoucht. Tijdens de gymlessen mogen de kinderen geen 
sieraden (horloges, armbandjes e.d.) dragen. Wij adviseren daarom op deze dagen geen sieraden 
om te doen.  

• Het gebruik van deodorantspray is niet toegestaan. Eventueel kunnen kinderen een 
deodorantroller meenemen.  

• De regels en afspraken tijdens de gymles worden aan begin van het schooljaar besproken met de 
leerlingen. Deze regels kunnen ouders/verzorgers schriftelijk ontvangen via de 
gymnastiekleerkracht of de directie.  

• Jaarlijks wordt voor alle kinderen een sportdag georganiseerd. Voor de kleuters gebeurt dit op het 
terrein van de korfbalvereniging in Wijdewormer, voor groep 3 t/m 8 op de velden van Z.O.B.  

 
Extra verlof aanvragen 

 
Er kunnen redenen zijn om verlof aan te vragen voor uw kind. Bij een aanvraag van meer dan tien 
werkdagen wordt de verlofaanvraag voorgelegd aan de leerplichtambtenaar. Deze verleent al dan niet 
toestemming. Bij een verlofaanvraag tot maximaal 10 dagen verleent de directeur van de school al 
dan niet toestemming. Een verlofbrief vindt u op het Ouderportaal in de digitale boekenkast. 
 
U mag nooit zonder bericht aan de school uw kind thuishouden, met andere woorden verzuim moet 
altijd vooraf gemeld worden, ook verzuim van kinderen die nog niet leerplichtig zijn. Afwezigheid moet 
altijd verantwoord kunnen worden bij de leerplichtambtenaar en/of de Inspectie van het Onderwijs:  

• Bij bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist, ziekenhuis of therapie moet u dat altijd 
afspreken met de leerkracht van uw kind. In alle gevallen geldt: altijd uw kind ophalen van 
school, tenzij u de leerkracht van uw kind schriftelijk op de hoogte stelt dat het op eigen 
gelegenheid gaat.  

• Verlof voor het bijwonen van huwelijken, jubilea en begrafenissen moet altijd schriftelijk 
aangevraagd worden bij de directeur. In deze gevallen wordt gewoonlijk toestemming 
verleend.  

• Voor een verlofaanvraag voor vakantie kan in uitzonderingsgevallen toestemming worden 
gegeven.  

 
Meerdere malen een verzoek indienen is niet toegestaan. Het verzoek wordt zes weken vooraf 
ingediend, met vermelding van omstandigheden. Bij een aanvraag op basis van aard en beroep van 
één of beide ouders/verzorgers dient een verklaring van de werkgever toegevoegd te worden waaruit 
blijkt dat er noodzaak is buiten de reguliere schoolvakantie verlof te nemen.  
Het is wettelijk niet toegestaan de eerste twee weken van een nieuw schooljaar verlof te nemen.  
Op school moeten alle verzuimen, al dan niet geoorloofd, worden genoteerd.  
 
Ouders/verzorgers dragen als eersten de verantwoordelijkheid. De school is wettelijk 
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verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Beemster. Bij 
het niet opvolgen van een aanwijzing volgt terstond verbalisering.  
 

Ontheffing van de algemene verlofregeling 
 
In het schoolplan staat ons onderwijsaanbod. Dat programma, met inbegrip van alle onderwijs 
(begeleidings-)uren, geldt voor al onze leerlingen. Er kunnen bijzondere, zwaarwegende 
omstandigheden zijn waarom u ontheffing wilt van (een deel van) het aanbod. Uw kind:  

• Doet aan topsport; 

• Krijgt op regelmatige tijden externe hulp vanwege (ernstige) ontwikkelingsproblemen; 

• Kampt met medische problemen; 

• Kan om religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen aan bepaalde schoolactiviteiten niet 
mee doen.  

 
Ontheffing vraagt u schriftelijk aan bij de directeur. In deze brief meldt u de reden van uw verzoek, 
geeft u aan om welke lessen het gaat, wat uw kind gedurende die tijd doet en welke personen (naam 
en bevoegdheid) daarbij betrokken zijn. Het is verplicht de uitgevallen lessen te compenseren. De 
school wil u hierbij graag helpen. De afspraken die u als ouder en wij als school maken, worden 
gemeld bij het bevoegd gezag en bij de Inspectie van het Onderwijs.  
 

Samen komen we er! 
 
Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers en leerkrachten samenwerken om het leren en de 
gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Dat betekent samen 
zoeken naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs. Zo vormen we samen een 
gemeenschap waarin iedereen zich betrokken voelt bij de ontplooiing van de leerlingen. 
Wij bieden ouders diverse mogelijkheden om een actieve bijdrage te leveren aan het 
onderwijsproces.  
 

Medezeggenschapraad (MR) 
Deze raad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR behandelt veel onderwerpen: beleid 
met betrekking tot het personeel, het schoolgebouw, de organisatie van de school, de doelstelling 
van de school en de onderwijskundige richting van de school. De MR vergaderingen zijn openbaar 
tenzij anders aangegeven. De MR wordt gevormd door de oudergeleding: Kirsten Douma (voorzitter), 
Ferry Pankras en Marlies Azzouz-Wijdeveld. Namens de personeelsgeleding: Jakob de Vries 
(secretaris), Linda de Goeij en Rita Sanders.  
 

Oudervereniging (OV) 
De oudervereniging (OV) ondersteunt de school onder andere bij de uitvoering en ontwikkeling van 
een aantal extra activiteiten. Voor de grotere activiteiten zoals Sinterklaas en Kerst, worden speciale 
commissies samengesteld. Om de diverse activiteiten en de extraatjes voor de kinderen te kunnen 
betalen, vraagt de OV een vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage van € 32,50,-. Deze bijdrage wordt elk 
jaar opnieuw vastgesteld op de jaarvergadering. Van deze bijdrage wordt onder andere de sportdag 
en het paasfeest gefinancierd en worden eenmalige uitgaven betaald. Maar ook de kleinere zaken 
zoals het sinterklaascadeautje, een ijsje of limonade op bijzondere dagen. 
 
De OV vergadert zes tot zeven keer per jaar en één keer per jaar organiseert de OV een 
jaarvergadering. Op deze jaarvergadering wordt, naast het financieel verslag en het jaarverslag, ook 
aandacht besteed aan een steeds wisselend thema. Heeft u een idee voor een thema, kunt u contact 
opnemen met de OV. Het financieel verslag en het jaarverslag worden vooraf aan de jaarvergadering 
verspreid onder de ouders/verzorgers. De penningmeester legt in dit financieel verslag 
verantwoording af. Dit verslag wordt gecontroleerd door de kascontrole commissie die wordt gevormd 
door twee ouders/verzorgers buiten de OV.  
 
De OV vraagt de ouders/verzorgers tevens een bijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje. Deze bijdrage 
wordt jaarlijks vastgesteld en was vorig schooljaar € 27,50. Voor het driedaagse schoolkamp van 
groep 8 wordt een bijdrage van € 53,-- gevraagd. Als ouders/verzorgers niet in staat zijn om deze 
kosten te dragen dan kunnen zij contact opnemen met de directeur om zo gezamenlijk een oplossing 
te vinden. De gemeente heeft ook budgetten beschikbaar om ouders/verzorgers te 
ondersteunen bij de betaling van het schoolreisje.  
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De OV wordt gevormd door:  

• Stef Ponsioen (voorzitter) 

• Debby Miltenburg 

• Jolanda Kooij (penningmeester) 

• Myrna van der Molen (secretariaat) 

• Minke Lammers 

• Saskia Band 

• Saskia van Vuure 

• Sandrijn Al Hamawandi 

• Lotje van Vuure 

• Richtje Leek namens de leerkrachten.  
 
Indien nodig wordt de directeur uitgenodigd voor de vergadering. Van de leden van de 
oudervereniging wordt verwacht dat zij een actieve rol binnen de school willen spelen en daar tijd voor 
vrij willen maken. Deze tijd is soms onder schooltijd en soms buiten schooltijd.  
De vergaderingen zijn openbaar, wanneer u een vergadering bij wilt wonen kunt u deze vinden in de 
jaarkalender. U kunt de OV bereiken door één van de leden aan te spreken of door een mail te sturen 
naar: OV@bloeiendeperelaar.nl. 
 
 

 
 

Klassenouders 

Iedere groepsleerkracht vraagt twee ouders voor een jaar de rol van klassenouder op zich te nemen. 
De klassenouders helpen de leerkracht bij het organiseren van diverse activiteiten en verzorgen op 
verzoek het contact tussen ouders en leerkracht.  
 

Ouderhulp* 

Ouders kunnen door de groepsleerkracht gevraagd worden voor het helpen bij activiteiten zoals 
projecten, excursies, feestelijkheden, lezen met kinderen, voorlezen, vervoer van kinderen, enzovoort. 
 

Oudercommunicatie 
 
Wij vinden de dialoog met ouders belangrijk om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen 
begeleiden. De school kent vele informatiemomenten en -bronnen zoals: 

• In de eerste weken van het schooljaar wordt er een informatieavond gehouden. Hier hoort u de 
specifieke informatie over de groep waar uw kind in zit. Na twee weken krijgt u een uitnodiging via 
het ouderportaal om een start-/kennismakingsgesprek te plannen met de leerkracht. Doel van dit 
gesprek is om kennis te maken met elkaar en afspraken te maken over de contactmomenten 
tussen ouders en leerkracht.  

• Indien nodig, nodigt de leerkracht de ouders in de tweede helft van november uit voor een 
gesprek waarin de ontwikkeling van het kind wordt besproken. Naast toetsresultaten wordt ook 
gekeken naar de werkhouding en gedrag van de leerling. 

• Rond de voorjaarsvakantie en voor de zomervakantie schrijven de leerkrachten een rapport over 
de algemene ontwikkeling en de vorderingen in de leerstof van de leerlingen van groep 2 t/m 
8. De ouders van de leerlingen uit groep 1 krijgen uitsluitend aan het einde van het schooljaar een 
rapport. Aan de rapporten zijn de 10-minutengesprekken gekoppeld waarin de leerkracht de 
ouders informeert over de ontwikkeling van de leerling. De aanwezigheid van de leerling bij deze 
gesprekken is gewenst. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich inschrijft voor deze 
gesprekken.  

• Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders. 

• Nieuwsbrief met alle relevante informatie over de afgelopen en komende periode.  

• Jaarinformatiegids met alle praktische informatie over de school, die voor u en uw kind van belang 
is. 

 
 
 
 

* Afhankelijk van de geldende Coronamaatregelen.   

mailto:OV@bloeiendeperelaar.nl
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Het ABC van De Bloeiende Perelaar 
 
Anti-pestcoördinator 
Op school zijn onze IB-ers Mandy Dekker en Mieke Berkhout onze anti-pestcoördinatoren. Een anti-
pestcoördinator coördineert het pestbeleid op school, is het aanspreekpunt waar ouders/leerlingen 
pesten kunnen melden en volgt de beleving van veiligheid en het welzijn van de leerlingen zodat er 
altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school.  
 
Auto/parkeren 
Tal van excursies zijn alleen mogelijk als de leerlingen worden vervoerd per auto. Aan uw hulp daarbij 
moeten we om veiligheidsredenen een aantal voorwaarden stellen:  

• Als chauffeur beschikt u voor uw auto over een inzittendenverzekering.  

• U mag niet meer kinderen vervoeren dan er plaatsen zijn uitgerust met een veiligheidsgordel.  

• Elk meerijdend kind dient een gordel te dragen of van een ander wettelijk toegestaan 
beveiligingsmiddel te zijn voorzien.  

 
Door de groei van het aantal leerlingen en de nieuwbouw rondom de school is het aantal 
parkeerplaatsen dichtbij de school beperkt. Wij verzoeken daarom ouders/verzorgers die dichtbij de 
school wonen dringend om lopend of per fiets naar school te komen. Ouders/verzorgers die wel met 
de auto (moeten) komen, dienen er rekening mee te houden dat zij niet direct voor de schooldeur 
kunnen parkeren. Vanwege de veiligheid doen wij een dringend verzoek om auto’s uitsluitend op de 
daarvoor bestemde plekken te parkeren. U vindt een groot parkeerterrein op 5 minuten loopafstand bij 
restaurant Boss.  
 
Afscheidsavond 
In de laatste schoolweek nemen de leerlingen van groep 8 afscheid van de school tijdens de 
afscheidsavond. De leerlingen voeren de traditionele musical op en daarna worden zij nog eenmaal 
door de leerkrachten in het zonnetje gezet.  
 
Bibliotheek/documentatiecentrum 
De school beschikt over een bibliotheek waar de leerlingen drie ochtenden in de week hun boek 
mogen ruilen. Een vaste groep “bibliotheekouders/verzorgers” ondersteunt de leerlingen bij het kiezen 
van de juiste boeken. Voor het beheer van de bibliotheek maakt de school gebruik van het 
computerprogramma Schoolwise. Materiaal uit de bibliotheek mag niet mee naar huis worden 
genomen. De bibliotheek is een onderdeel van de centrale hal op de begane grond.  
 
Buitenschoolse opvang en kinderopvang 
Vanaf 07.00 uur is de voorschoolse opvang van Kinderopvang Forte geopend. Deze opvang bevindt 
zich in een aparte vleugel van De Boomgaard. Dit om te voorkomen dat alles als 'school' voelt. De 
medewerkers van de voorschoolse opvang brengen de kinderen naar school. Het is mogelijk dat er na 
schooltijd een extra activiteit of programma wordt aangeboden. Kinderen kunnen hierop inschrijven. 
Ook is het mogelijk om tot 18.30 uur gebruik te maken van de naschoolse opvang. Deze vindt plaats 
in dezelfde ruimte als de voorschoolse opvang. Veelal zijn dit ook dezelfde pedagogisch 
medewerkers, zodat kinderen vertrouwde gezichten zien. 
 
Voordat een kind bij ons op school komt, heeft het vaak al kinderopvang of peuterspeelzaal bezocht. 
Met de pedagogisch medewerkers van de inpandige peuteropvang De Boomhut hebben wij een 
warme overdracht. Door middel van een informatieformulier worden de leerlingen besproken, zodat de 
overgang van peuteropvang naar de basisschool zo soepel mogelijk kan verlopen. 
 
Cultuur 
Linda de Goeij is onze cultuurcoördinator. Op onze school hebben wij het “Beleidsplan Cultuur 
Educatie ” waarin onze beleidsplannen staan beschreven. De cultuurcoördinator zal zorgdragen voor 
actualisering en afstemming met de diverse aanbieders voor cultuureducatie. Het doel is om 
cultuureducatie te integreren in het jaarlijkse onderwijsprogramma. De cultuurcoördinator organiseert 
een aantal excursies die verband hebben met de canon van de vaderlandse geschiedenis. Daarnaast 
neemt de school deel aan de cultuuractiviteiten die worden aangeboden in het Kunstmenu vanuit de 
gemeente. 
Zeven keer per jaar treden de steeds verschillende groepen voor elkaar op in de aula (Kinderen voor 
Kinderen). Iedere keer geven twee groepen een voorstelling, eerst voor de 
medeleerlingen en daarna voor de ouders/verzorgers.  
 
 

https://www.fortekinderopvang.nl/vestigingen/buitenschoolse-opvang/zuidoostbeemster-de-boomhut.html
https://www.fortekinderopvang.nl/vestigingen/peuteropvang/zuidoostbeemster-peuteropvang-de-boomhut.html
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Fietsen naar school 
Zowel langs het Zuidplein als het Noordplein bevinden zich fietsenrekken voor de leerlingen die op de 
fiets naar school komen. De fietsenrekken bevinden zich op openbaar terrein en zijn niet bewaakt. Het 
is van belang om de fietsen goed op slot te zetten. Om het verlies van sleuteltjes te voorkomen, 
adviseren we gebruik te maken van cijfersloten. Leerlingen uit groep 7 en 8 dienen hun fiets te stallen 
in de fietsenrekken op het Noordplein (zijde van De Spelemei). Het is niet toegestaan om op de 
schoolpleinen te fietsen. 
 
Hoofdluis 
Na de schoolvakanties worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis (afhankelijk van de geldende 
Coronamaatregelen). Als hoofdluis (of neten) wordt geconstateerd, dan vragen wij uw volledige 
medewerking bij de bestrijding. In elk geval: laat de kinderen geen petten, mutsen e.d. dragen in 
‘hoofdluizenperiodes’. Ter preventie krijgen alle kinderen van de oudervereniging een zogenaamde 
luizenzak, waar zij hun jas in moeten bewaren. Deze zakken moeten in de vakanties thuis worden 
gewassen. Als een zak zoekraakt of stuk is, moet er een nieuwe zak worden aangeschaft bij school 
(kosten € 2,-). 
 
Huisdieren in school 
Het is niet toegestaan met huisdieren het schoolgebouw te betreden. Op het schoolplein moeten 
honden aan de lijn gehouden worden. 
 
ICT 
Het gebruik van computers neemt op de school een belangrijke plaats in. Kinderen worden in de 
gelegenheid gesteld hun ICT-vaardigheden te vergroten. De computer wordt gebruikt als middel om 
vaardigheden op het gebied van taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie te vergroten. Iedere groep 
heeft een touchscreen digibord. In de aula staan ook nog 3 computers ter beschikking van de 
leerlingen. De school is voorzien van wifi.  
Alle leerlingen kunnen ook gebruik maken van de 150 Chromebooks op school. De leerlingen uit de 
hoogste groepen verwerken een deel van de lessen op Chromebooks. Via hun eigen Google-account 
kunnen de leerlingen uit deze groepen ook thuis aan de slag.  
Vanwege het toenemende gebruik van computers, adviseren wij ouders/verzorgers van leerlingen 
vanaf groep 6 hun kind(eren) een typecursus te laten volgen. Bij de ICT-er kunt u eventueel advies 
vragen over een geschikte cursus. In het aanbod van de Brede School Beemster wordt ook jaarlijks 
een typecursus aangeboden. 
 
Jeugdbladen 
De school verzorgt tegen betaling verspreiding van diverse abonnementen op jeugdbladen. Informatie 
bij de groepsleerkrachten en de conciërge. 
 
Jeugd- en gezondheidszorg 
De jeugdverpleegkundige kan op uitnodiging van de ouders/verzorgers of van de school voorlichting 
geven. Op gezette tijden zijn er controles op ogen, oren, lengte, gewicht e.d. De 
Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar onder nummer 0299-880288. U kunt zo in contact treden met de 
schoolarts. Algemene info is beschikbaar via: administratieJGZ@ggdzw.nl 
 
Kerstfeest/jaarafsluiting 
Op de donderdag voorafgaand aan de kerstvakantie wordt in de hele school het jaar afgesloten met 
een kerstviering per klas. 
 
Kinderpostzegels 
Jaarlijks verzorgen kinderen van groep 7 en 8 de kinderpostzegelactie. 
 
Klachtenregeling 
Het team van De Bloeiende Perelaar zet zich elke dag volop in voor goed onderwijs aan uw kind. Het 
kan voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien heeft u iets 
gesignaleerd waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen. In de meeste 
gevallen wordt uw zorg of klacht op schoolniveau met de betreffende leerkracht en/of de directeur van 
de school opgelost. In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn, heeft ons schoolbestuur 
OPSPOOR een uitgebreide klachtenregeling die te vinden is op de website van OPSPOOR.  
Schoolcontactpersonen op De Bloeiende Perelaar zijn: Rita Sanders en Jakob de Vries.  
De contactpersoon gaat niet inhoudelijk op de klacht in, maar zal in overleg met u bepalen 
op welke manier uw klacht het beste behandeld kan worden. Mogelijk zal de externe 
vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.  
 

https://www.opspoor.nl/pagina/368/Klachten
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Logopedie 
Als uw kind problemen heeft met het praten (vertraagde spraakontwikkeling, stotteren, heesheid e.d.) 
kan het door een logopedist geholpen worden. Het onderzoek is altijd onder schooltijd. De 
behandeling is zoveel mogelijk buiten schooltijd en deels op eigen kosten. Er is een standaard 
screening voor leerlingen die 5 jaar zijn.  
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De meldcode “Huiselijk geweld en kindermishandeling” vertelt personeel werkzaam in het onderwijs 
hoe te handelen als zij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling constateren. Alle 
leerkrachten hebben een scholing gevolgd waarin is uitgelegd op welke wijze de meldcode gebruikt 
moet worden. 
 
Mobiele telefoons 
Steeds vaker nemen leerlingen hun mobiele telefoon mee naar school. Niet noodzakelijk, maar als u 
uw kind toch een mobiele telefoon meegeeft, gelden de volgende afspraken: 

• Onder schooltijd (tussen 8.30 uur en 14.00 uur) moet de telefoon uit staan en ingeleverd worden 
bij de leerkracht. 

• De leerkracht is niet verantwoordelijk voor evt. verlies of beschadiging van het mobieltje. 

• Als er geconstateerd wordt dat de mobiele telefoon onder schooltijd wel is ingeschakeld, wordt 
deze door de leerkracht voorlopig ingenomen. De telefoon wordt aan de ouder(s) teruggegeven. 

 
Muziekonderwijs 
Leerlingen van groep 1 tot en met 8 krijgen eenmaal in de twee weken (in totaal 10 lessen) 
muziekonderwijs van een muziekdocent van de Muziekschool Waterland. Deze lessen zullen worden 
gegeven in aanwezigheid van de groepsleerkracht. De leerlingen uit groep 5 krijgen 15 lessen waarin 
zij kennis kunnen maken met het bespelen van een muziekinstrument. Tijdens de periode van de 
instrumentale lessen (vanaf februari 2021) vervallen voor deze groep de reguliere muzieklessen. 
 
Ontruimingsplan 
De school oefent jaarlijks tweemaal met alle kinderen het ontruimingsplan onder leiding van de 
preventiemedewerker en de directeur. De oefeningen worden uitgevoerd in samenwerking met de 
brandpreventiemedewerker van gemeente Beemster. Het ontruimingsplan is zichtbaar in elke grotere 
ruimte in de school. 
 
Pantoffels 
De kleuters moeten in de lokalen pantoffels, slippers of gymschoentjes dragen. Dit in verband met het 
vele zand dat van buiten mee naar binnen wordt gelopen. Leerlingen van de hogere groepen mogen 
hun schoenen aanhouden. 
 
Privacy  
Op OBS De Bloeiende Perelaar wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De 
school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. 
Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. Wij 
hebben een privacybeleid volgens de nieuwe Europese wetgeving. Deze is in te zien op school, in het 
digitale Ouderportaal of op de website van OPSPOOR www.opspoor.nl. 
 
Schoolarts 
De schoolarts onderzoekt de kinderen in hun schoolloopbaan in groep 2 en groep 6. Tussen de 
schoolarts, de directeur en de interne begeleiders is structureel overleg.  
 
Schoolfotograaf 
Eénmaal per jaar worden er door een schoolfotograaf groeps- en individuele foto’s gemaakt. Er 
worden ook gezamenlijke foto’s gemaakt van broertjes en zusjes als deze samen op onze school 
zitten. Het is niet mogelijk dat er foto’s worden gemaakt van kinderen die (nog) niet op onze school 
zitten. Het staat iedere ouder vrij om de foto’s wel of niet te kopen.  
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Mieke Blüm is onze schoolmaatschappelijk werkster. Zij is op bepaalde dagen op school (zie 
Nieuwsbrieven) en u kunt haar telefonisch bereiken op: 06-23814124. 
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Schoolreisjes en schoolkamp groep 8 
De leerlingen van groep 1 tot en met 7 gaan ieder jaar één dag op schoolreis. De data van deze 
uitstapjes worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief. Groep 8 heeft een driedaagse schoolreis. Deze 
staat gepland op woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 mei 2021. Zij verblijven in Woudenberg. 
De kosten voor de reizen worden gedeclareerd bij de ouders/verzorgers door de penningmeester van 
de Oudervereniging. 
 
Sinterklaas 
Sinterklaas is elk jaar weer bereid De Bloeiende Perelaar te bezoeken met zijn Pieten. Het is ieder 
jaar weer een prachtig feest. Alle kinderen vieren het pakjesfeest op eigen wijze met de eigen 
leerkracht.  
 
Speelgoed mee in groep 1 en 2 
De kinderen van de kleutergroepen mogen op vrijdag speelgoed meenemen naar school. Wilt u 
samen met uw kind kijken of het speelgoed betreft waar uw kind daadwerkelijk mee kan spelen? 
Graag geen vechtspeelgoed zoals pistolen, zwaarden en dergelijke. Buitenspeelgoed mag ook 
bijvoorbeeld een step, springtouw of tractor.  
 
Stagiaires 
Elk jaar ontvangen wij stagiaires van verschillende beroepsopleidingen, maar vooral van de 
opleidingen voor leraar in het basisonderwijs en onderwijsassistent. Wij vinden het een goede zaak 
dat er op De Bloeiende Perelaar opleidingsplaatsen beschikbaar zijn. De verantwoordelijkheid voor de 
lessen van de stagiair ligt bij de begeleidende leerkracht (mentor), ook wanneer de stagiair enige tijd 
zelfstandig de klas leidt. De Bloeiende Perelaar is één van de opleidingsscholen van OPSPOOR. De 
mentoren krijgen een speciale scholing om de studenten de ondersteuning te kunnen bieden die zij 
nodig hebben om het vak van leerkracht onder de knie te krijgen. Dit schooljaar hebben wij ook een 
Leraar in Opleiding. Deze Lio-er draait zelfstandig een groep onder supervisie van de mentor (ervaren 
leerkracht) en de directeur.  
 
Verjaardagen en uitnodigingen 
Leerlingen en leerkrachten vieren hun verjaardag op school. Als er wordt uitgedeeld worden gezonde 
traktaties aanbevolen. Jarige kinderen mogen de groepen in de eigen bouw (groep 1/2, groep 3 t/m 5 
en groep 6 t/m 8) bezoeken en de directeur, intern begeleider en ICT-er. Dat doen ze tijdens de 
pauze. Bij geboorten wordt alleen in de eigen groep getrakteerd. Om ervoor te zorgen dat alle 
kinderen aan de beurt komen om met een jarige de klassen rond te gaan, mag de jarige één leerling 
zelf kiezen en gaat de leerling die het laatst jarig is geweest automatisch mee met de jarige leerling. 
Ouders/verzorgers van leerlingen uit de kleutergroep worden in de gelegenheid gesteld de viering van 
de verjaardag in de klas bij te wonen (mits mogelijk met de dan geldende Coronamaatregelen). Wij 
verzoeken ouders/verzorgers de leerkracht van tevoren in te lichten over de viering. Wij verzoeken 
geen traktatie voor de leerkrachten mee te geven, maar in plaats daarvan een boekenbon (b.v. van 
een boekhandel in Purmerend) aan de school te schenken. Deze bonnen zijn verkrijgbaar vanaf  
€ 2,50. Regelmatig wordt in de nieuwsbrief vermeld welk bedrag aan boekenbonnen is ontvangen. 
Met deze boekenbonnen vullen we de schoolbibliotheek aan. 
Het is niet toegestaan om uitnodigingskaarten voor verjaardagsfeestjes e.d. in of voor school uit te 
delen. De praktijk leert dat bepaalde kinderen zeer regelmatig en anderen maar zelden worden 
uitgenodigd voor dit soort partijtjes. Het is voor sommige kinderen zeer confronterend te moeten zien 
dat anderen wel en zij niet worden uitgenodigd. Wij rekenen op uw begrip en medewerking. 
 
Verzekering  
De kinderen van de school zijn verzekerd bij het huis/school verkeer en onder schooltijd. Het betreft 
een aanvullende scholierenongevallenverzekering, die wordt bekostigd uit de jaarlijkse ouderbijdrage. 
Ons bestuur OPSPOOR heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering biedt zowel de 
school zelf, als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers), dekking tegen 
schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. 

Ziekmelden 
Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u de school via het ouderportaal op de hoogte te stellen vóór  
8.30 uur.  
Uw kind kan tijdens de schooluren ziek worden en/of uw begeleiding nodig hebben. In dat geval 
maken wij gebruik van de gegevens die wij aan het begin van elk schooljaar vragen over 
elk kind. Het gaat om adressen, telefoonnummers en wat te doen in bijzondere situaties. 
De gegevens worden bewaard in de schooladministratie en in de klassenmap.  
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In geval van ziekte vragen wij u in de meeste gevallen uw kind op te halen. Als we geen contact 
kunnen krijgen, blijft het kind op school. Als medische verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan 
schakelen wij de medische hulpdienst in. 
 
 

  
Wij maken deel uit van OPSPOOR, een stichting met 
37 scholen in Purmerend en omliggende 
gemeenten. Bij OPSPOOR werken zo'n 750 
medewerkers dagelijks met passie voor onderwijs aan 
de ontwikkeling van kinderen. Binnen de stichting 
vinden we onderwijsontwikkeling erg belangrijk en 
leerkrachten leren onderling met én van elkaar. Zo 
kunnen we ook op OBS De Bloeiende Perelaar 
profiteren van waardevolle ervaring, nieuwe inzichten 
en toekomstgericht onderwijs. 
 

 


