Schoolgids
Schooljaar 2020-2021

Schoolgids jaardeel 2019-2020

Beste ouders/verzorgers,
Bij deze ontvangt u het jaardeel van de schoolgids voor het schooljaar 20202021. Actuele informatie over dit schooljaar is in dit jaardeel opgenomen, samen met praktische zaken die van belang zijn. Leest u
deze zorgvuldig door. De schoolvakanties en andere vrije dagen staan eveneens in dit deel. Overige data zijn vanaf september in
de agenda van Social Schools te vinden.
De schoolgids en het jaardeel zijn beide ook te lezen op onze website: www.debinnendijk.nl.
Onder andere leest u onze speerpunten voor het komend schooljaar. Niet alleen onze leerlingen, ook het team blijft zich ontwikkelen en verbetert graag de punten die daarvoor in aanmerking komen.
Het team van de Binnendijk wenst haar leerlingen en hun ouders een goed schooljaar toe.

Ingrid Swart
Directeur

Onze visie op onderwijs.
Het onderwijs op de Binnendijk is gebaseerd op de kernwaarden: PLEZIER, BETROKKENHEID en GROEI.
Plezier: goed zijn voor jezelf en de ander en samen mogen leren. Samen zorgen voor een fijne en veilige sfeer in de school voor
leerlingen, leerkrachten en ouders.
Betrokkenheid: de leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Ze worden gezien door hun leerkrachten
en klasgenoten. De oecumenische identiteit heeft een verbindende taak in de school.
Groei: leren en ontwikkelen binnen bekende kaders en door de inzet van moderne middelen. Doen en beleven stimuleert de
groei.

Algemene informatie over schooljaar 2020-2021
De focus ligt het komende schooljaar op de volgende ontwikkelingen:


De implementatie van de nieuwe methode voor Engels in groep 1 t/m 8: Stepping Stones



De implementatie van de nieuwe methode voor wereldoriëntatie in groep 4 t/m 8: Faqta



De aanpak en het aanbod van het plusonderwijs in de groepen 1 t/m 8



Oriëntatie op een nieuwe aanpak en/of methode voor lezen in groep 4 t/m 8



Vernieuwen van de rapporten en de gesprekkencyclus

De groepsindeling voor schooljaar 2020-2021:
Groep 1/2

start met 17 leerlingen

leerkrachten:

Nel Oomkens, Nelleke Molenaar, Jenny van Beem

Groep 3

20 leerlingen

leerkrachten:

Ester Rootjes en Rieneke Breedijk

Groep 4/5

25 leerlingen

leerkrachten:

Natascha Honingh en Marijke Molenaar

Groep 5/6

23 leerlingen

leerkrachten:

Lotte Bruijns en Marga Verburg

Groep 6/7

29 leerlingen

leerkrachten:

Niels Buijs en Janine Dijkman

Groep 8

23 leerlingen

leerkracht:

René Tol

Functies en taken met lesvrijstelling:
Directeur

Ingrid Swart (maandagochtend, dinsdag, donderdag, vrijdagochtend)

Intern begeleider (IB) en MT lid

Anne-Marie van Elsdingen (dinsdag, woensdag, donderdag)

Gedragsspecialist

Anne-Marie van Elsdingen

MT lid

Natascha Honingh

Ondersteuning

Nel Oomkens en Janine Dijkman

Administratie en ICT

Joke de Boer (dinsdagmiddag en donderdagmiddag)

Plusonderwijscoördinator

Anne-Marie van Elsdingen

Vakdocent bewegingsonderwijs

Ricardo Appelman (donderdag)

Techniekonderwijs

Jenny van Beem

Sport– en spel in de pauze

Pim van Haaster (sportinstructeur)

Praktische zaken
De lestijden
Groep 1 t/m 8: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur.
De ouders/verzorgers worden verzocht op de gang afscheid te nemen en niet mee het lokaal in te gaan. Korte mededelingen kunnen bij de deur aan de leerkracht doorgegeven worden. Wanneer uw kind later komt of afwezig zal zijn, wordt u verzocht om dit
voor 8.30 uur door te geven, per telefoon (0299-650392), mail via Social Schools of briefje. Na 8.30 uur gaan de deuren, vanwege
veiligheidsredenen, op slot.
Lunchen op school
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 lunchen dagelijks op school, o.l.v. een leerkracht in het eigen lokaal. De kinderen nemen hiervoor
zelf een lunchtrommel mee. Uiteraard bevat de trommel geen snoep en koek, maar een gezonde lunch. De kinderen mogen drinken meenemen, bv. water of sap.
Starten op de Binnendijk
Wanneer kinderen vier jaar worden mogen ze starten op de Binnendijk. De eerste twee weken komen ze tot 12.00 uur op school.
We gaan er van uit dat de kinderen die starten in groep 1 zindelijk zijn en zelfstandig gebruik kunnen maken van het toilet. De
start van de leerlingen is in overleg.
Sparen voor een ander
Iedere woensdag staat er een spaarpot in de klas. De leerlingen mogen geld meenemen voor het spaardoel.
Per periode bepaalt de leerlingenraad wat het spaardoel wordt. Zij promoten het doel ook in de klassen.
Sparen voor een ander noemen wij dat!

Zwemrooster
Op dinsdag zijn de zwemlessen voor de leerlingen van groep 3 en 4.
De eigen bijdrage voor het schoolzwemmen was in schooljaar 2019-2020 vastgesteld op € 66,08 en wordt door de gemeente bij de
ouders in rekening gebracht in de loop van het schooljaar. De kinderen kunnen een diploma A of B behalen of trainen verder voor
hun zwemvaardigheid. Ook oefenen ze onderdelen van een C diploma.

Gymrooster
Donderdag: 08.30-09.30 uur

Groep 3. De leerlingen worden door de ouders om 8.20 uur bij de Marijkehal afgezet.

09.45-10.45 uur

Groep 4/5

10.45-11.45 uur

Groep 5/6

12.00-13.00 uur

Groep 6/7

13.00-14.00 uur

Groep 8 (zij gaan vanuit de gymzaal zelf naar huis)

Muziekles
Alle leerlingen van groep 5 krijgen wekelijks les op een instrument, aangeboden tijdens schooltijd door muziekschool Waterland. Ze
kiezen een instrument dat ze in bruikleen hebben voor een jaar. De lessen worden verzorgd door docenten van de Muziekschool
Waterland. Op vrijdag krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 muziekles van een vakdocent.
Social Schools

Binnen onze school werken we met Social Schools, een digitaal intern communicatiemiddel. Bij het starten op onze school krijgt iedere ouder een inlogcode om zich bij de groep van het kind aan te melden. Via Social Schools ontvangt u
nieuwsbrieven, groepsberichten, kunt u foto’s zien en worden er agendapunten met u gedeeld. Wanneer uw
adresgegevens wijzigen, bv. een e-mailadres of een telefoonnummer, dan kunt u dat via Social Schools wijzigen. Onze administratie krijgt daar automatisch bericht van. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze
wijzigingen tijdig door te geven.

Mobiele telefoon
Steeds meer leerlingen brengen een mobiele telefoon mee naar school. Het is belangrijk om te weten dat de school niet verzekerd is voor het wegraken of stukgaan hiervan. We geven de mogelijkheid de telefoons gezamenlijk te bewaren in een kast.
Het blijft de verantwoordelijkheid van de leerling en ouders om de telefoon mee naar school te nemen/geven.
Werken met Ipads, laptops en chromebooks

Dagelijks werken de leerlingen op een hierboven genoemd device. Vanaf groep 5 wordt er bijvoorbeeld digitaal gerekend.
Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen een google-account. Op deze wijze kunnen zij binnen een afgeschermde omgeving werken
aan bijvoorbeeld werkstukken en presentaties. De leerkracht kan dit ook inzien. Ook kan de leerkracht de leerlingen een bericht
sturen. De leerlingen kunnen via dit account ook thuis inloggen. De leerkrachten leren de leerlingen omgaan met de devices
en het internet. We hebben hiervoor een contract opgesteld dat we in groep 5 met de leerlingen doornemen en dat ze ondertekenen. Het komt er op neer dat de leerlingen aangeven netjes met de devices om te gaan en voorzichtig te zijn met de zaken die ze op internet tegen komen en delen of plaatsen. Deze ‘social media en internet’ vaardigheden komen op meerdere
momenten in hun schoolloopbaan terug.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt in september/oktober. Er worden zowel portret- als groepsfoto’s gemaakt. U krijgt van de fotograaf
een persoonlijke kaart van uw kind(eren), waarmee u via de website van de fotograaf kunt bestellen.

Vervoer per auto
Soms vragen wij ouders om onze leerlingen met auto te vervoeren voor een excursie bijvoorbeeld. De rijdende ouder moet een inzittenden verzekering hebben en voor ieder kind een gordel. Verhogingen zijn
voor incidenteel vervoer niet verplicht, maar kunnen desgewenst meegegeven worden.

Vakanties en vrije dagen
Vakantie

eerste dag

laatste dag

Herfst

9 oktober 2019

18 oktober 2019

Kerst

19 december 2019

3 januari 2020

Voorjaar

19 februari 2020

28 februari 2020

Goede Vrijdag / Pasen

2 april 2020

5 april 2020

Meivakantie

23 april 2020

9 mei 2020

Hemelvaart + vrijdag

13 mei 2020

16 mei 2020

Pinksteren

24 juni 2020

Zomer

10 juli 2020

22 augustus 2020



Op woensdag 10 februari zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij



Op dinsdag 15 juni zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij, op woensdag 16 juni zijn de kinderen de hele dag vrij

Aantal lesuren in voor groep 1 t/m 8: 950 uur
.

Bestuur Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW)
De Binnendijk maakt deel uit van de Stichting CPOW, samen met 15 basisscholen die zich bevinden in Purmerend, Landsmeer, Ilpendam, Monnickendam, Edam en Marken. Maandelijks is er een directiedag gepland waarbij alle directeuren aanwezig zijn.
Het Stichtingskantoor bevindt zich in Purmerend en is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op:
tel. 0299-479699
Postbus 42

1440 AA Purmerend
College van Bestuur: Dhr. E. Abbink en mevr. S. Derwig.
Voor verdere informatie: zie www.cpow.nl
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is een officieel overlegorgaan van de school. De leden, ouders en leerkrachten, zijn evenredig vertegenwoordigd. Belangrijke beslissingen worden voorgelegd aan de MR ter informatie, ter advisering of ter instemming.
Mocht u de MR willen berichten of een vraag aan de MR hebben, dan kunt u de MR-leden bereiken door: een mail te sturen naar
mr@debinnendijk.nl of één van de leden van de MR persoonlijk te benaderen. De leden zijn:

Oudergeleding: Frank Nijssen, ouder van Ben (gr. 3) en Anna (gr. 2) en Margot van der Meulen, ouder van Rosie (gr. 3). Melina
Bakker, ouder van Liv (gr. 4) en Dok (gr. 2), neemt namens de school plaats in GMR; de gemeenschappelijke MR van alle CPOW
scholen.

Personeelsgeleding: Marga Verburg en Nel Oomkens.

Oudervereniging en Dagelijks Bestuur
De Binnendijk heeft een oudervereniging (OV). De OV wil een belangrijke rol spelen in de communicatie tussen ouders en de
school. Zij wil de betrokkenheid van de ouders bij de school vergroten. In de statuten is dit als volgt verwoord: “Met de instelling
van de oudervereniging wordt beoogd de relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad, het bevoegd gezag en de school
te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat de werkzaamheden van de oudervereniging aan het optimaal functioneren van de
school in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder, bijdragen.” Om deze doelstellingen te verwezenlijken zal de OV elke
schooljaar een thema-avond organiseren. De OV heeft een Dagelijks Bestuur (DB). De leden van dit DB staan open voor contact
met ouders, voor vragen, suggesties e.d. Het DB heeft het recht om de MR en de schooldirectie van advies te dienen en heeft
daarmee een indirecte invloed op het beleid van de school.
Het DB bestaat uit: Tom de Knegt (voorzitter), ouder van Saar (gr. 4) en Joep (gr. 2), Anita van Zaanen (penningmeester), ouder
van Charlie (groep 3), Jans Berger (lid), ouder van Floris (gr 6) en Ivan Peeters (lid) ouder van Iza (groep 6). Namens de school is
Natascha Honingh (MT-lid) adviserend lid.
Tijdens de jaarvergadering, op donderdag 9 oktober 2019 worden eventuele bestuursleden bedankt voor hun inzet, worden de
jaarverslagen van de MR en het DB gepresenteerd en geeft het DB inzage en uitleg over de financiën rondom de ouderbijdrage.
Uiteraard verricht het DB zijn werkzaamheden in overeenstemming met de grondslag en het doel waarvan de school uitgaat.
Contactgegevens: via ov@debinnendijk.nl of één van de leden van het DB persoonlijk benaderen.

De vrijwillige ouderbijdrage
De oudervereniging (OV) vraagt de ouders jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage was in schooljaar 2019-2020
€60,00 per leerling. €32,50 hiervan wordt gebruikt voor het schoolreisje. Het overige deel is bedoeld voor de extra dingen in het onderwijs, zoals de sinterklaas,– kerst,– en paasviering, excursies, nieuwe boeken en andere wensen die er zijn. Jaarlijks wordt, in overleg
met de ouders die op de jaarvergadering aanwezig zijn, een bedrag geschonken aan de school om b.v. het plein ietwat te verfraaien
of om het vervullen van een andere wens. Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage gebeurt via WIS Collect. U ontvangt een digitaal
betaalverzoek.
Op de jaarvergadering in oktober wordt de bijdrage opnieuw vastgesteld door de aanwezige leden. Het is mogelijk om meer dan het
gevraagde bedrag te storten, zodat de activiteiten die we de leerlingen aanbieden uitgebreid kunnen worden.
In groep 7 en 8 is het bedrag aanvankelijk wat lager (€28,50). Er zal in het voorjaar een aanvullende bijdrage worden gevraagd voor
de bekostiging van het kamp. Dit ligt voor groep 7 rond de €60,00 en voor groep 8 rond de €100,00.
Als ouders vragen over of problemen hebben met het betalen van de bijdrage, kunnen zij contact opnemen met de penningmeester
van het DB: Anita van Zaanen. Er zijn gemeentelijke instellingen die ouders kunnen helpen met het betalen van de ouderbijdrage,
mochten de middelen daartoe niet toereikend zijn.

Opbrengsten van ons onderwijs 2019-2020
Tweemaal per schooljaar vinden er citotoetsen plaats. De Binnendijk is van mening dat de kwaliteit van ons onderwijs niet alleen
aan de hand van de citoresultaten mag worden afgemeten. Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten kijken wij ook naar het
welbevinden van de leerlingen en hun sociaal–emotionele welzijn. Het tevredenheidsonderzoek geeft ons tevens informatie over
ons onderwijs; namelijk hoe de ouder en de leerlingen het ervaren. Deze gegevens vindt u verderop in de jaargids.
De Binnendijk heeft ervoor gekozen geen citotoetsen af te nemen aan het eind van het schooljaar 2019-2020. Vanwege de thuiswerkperiode en de vertraging in de lesstof geeft een citotoets geen reëel beeld, immers zou nog niet aangeboden lesstof dan wél
getoetst worden. De citotoetsen worden afgenomen in september 2020.

De schooladviezen
De kinderen van groep 8 hebben in de afgelopen twee jaar de volgende adviezen gekregen voor het voortgezet onderwijs:

2018-2019

Anders

VMBO K

VMBO G

VMBO T

VMBO T /

HAVO

HAVO/VWO

VWO

HAVO
1

1

4

2

2

6

6%

6%

25%

12,5%

12,5%

38%

VMBO B/K

VMBO G/T

VMBO

HAVO

HAVO/VWO

VWO

2019-2020
Anders

Praktijkonderwijs

T/HAVO
4

4

4

2

3

23%

23%

23%

14%

17%

De eindtoets is niet afgenomen vanwege het Corona virus. Een deel van de leerlingen maakt de Drempeltoets en de NIO toets.
Voor de andere leerlingen zijn de resultaten vanuit het leerlingvolgsysteem (cito toetsten, methodetoetsen) en de observaties van

de leerkrachten de basis voor een voorlopig advies in november en een definitief advies in februari. In april maken alle leerlingen
van groep 8 een (verplichte) eindtoets. In 2019 is hiertoe de Route 8 toets afgenomen; dit is een digitale,
adaptieve toets.

Het tevredenheidsonderzoek 2019
Scholen zijn verplicht jaarlijks een tevredenheidsonderzoek te houden onder medewerkers, leerlingen (bovenbouw) en de ouders.
Hierin wordt tevens het sociale veiligheidsgevoel van de leerlingen gemeten. Hieronder vindt u de resultaten van de meting in maart
2018 van de leerlingen en ouders. Er kon een cijfer tussen 0 en 10 gegeven worden. Let op: een 10 voor ‘ervaren van aantasting van
fysieke en sociale veuiligheid’ betekent dat dit niet gebeurt. In het schooljaar 2019-2020 is vanwege de sluiting van de scholen in
maart 2020 geen tevredenheidsonderzoek afgerond.

Leerlingen groep 6/7/8

Ouders
In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?

8,5

Hoe veilig voelt uw kind zich op school?

8,6

Hoe vind je het op school?

8,0

Hebben jullie een leuke klas?

7,5

Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas
om te gaan?

7,6

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van 7,4
de school?

Ben je tevreden over wat je leert op deze school?

8,6

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?

8,0

Vind je de regels op school duidelijk?

8,2

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?

7,4

Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?

8,5

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar
niveau?

7,2

Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of
fout doet?

8,3

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om
zich maximaal te ontwikkelen?

6,4

Helpt je juf of je meester goed als dat nodig is?

8,1

7,7

Welk rapportcijfer geef je de school?

8,5

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de
leerkrachten?

Voelen de kinderen zich fysiek en sociaal veilig op 8,7
school?
Ervaren de kinderen aantasting van hun fysieke en
sociale veiligheid?

9,1

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over 7,2
wat er op school gebeurt?
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over 6,7
uw kind?
Algemene rapportcijfers van de ouders

7,7

Interne contacten
Contactpersoon (voorheen vertrouwenspersoon genoemd)
Anne-Marie van Elsdingen, intern begeleider is de contactpersoon op De Binnendijk. Zij is door leerlingen en ouders te benaderen.
Bij de start van het schooljaar gaat Anne-Marie de groepen langs om haar rol hierin te vertellen aan de leerlingen, zodat ook de
leerlingen weten wanneer zij Anne-Marie kunnen benaderen.
Contactpersoon kindermishandeling
Anne-Marie van Elsdingen is hiervoor de contactpersoon. De Binnendijk beschikt ook over een meldcode. Alle onderwijsinstellingen
zijn verplicht een Meldcode te hanteren. Hierin staat vermeld hoe wij omgaan met evt. signalen in geval van mishandeling. In het
bewaargedeelte van de Schoolgids ‘18-’22 (zie: site) vindt u de Meldcode uitgebreid beschreven (als bijlage).

Samenwerking met externe contacten
KLAARR—schoolbegeleidingsdienst
De begeleidingsdienst heeft de volgende taken:
Hulp bieden, adviseren en begeleiden bij de organisatie van het onderwijs, onder andere bij nieuwe ontwikkelingen en door ons
gewenste onderwijsverbeteringen.

Individuele begeleiding
Als het nodig is, geeft de schoolbegeleidingsdienst begeleiding aan leerkrachten, die kinderen met een ondersteuningsbehoefte
signaleren. Dit geldt vanaf de jongste kleuter tot en met de leerlingen van groep 8.
Wanneer u als ouder contact op wilt nemen met de KLAARR, gaat dit normaliter altijd via de school.

Jeugdgezondheidszorg
Dit schooljaar zullen de volgende onderzoeken plaatsvinden:
Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) vijfjarigen
Alle leerlingen geboren in 2013– 2014 worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO. Dit wordt uitgevoerd door de
doktersassistente (Christa de Bruin) en de jeugdarts (Mirjam Zwart) op een GGD-locatie (Swaensborch).
Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) groep 7
Alle leerlingen van groep 7 worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO. Dit wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige op een GGD-locatie (Swaensborch).
De spraaktaal screening vijfjarigen
Bij alle leerlingen geboren in 2014 worden de spraak- en taalontwikkeling onderzocht. De screening wordt gedaan door een logopedist en vindt plaats op school.
Daarnaast heeft de GGD een inloopspreekuur voor onder andere het testen van ogen en oren en vragen over hoofdluis:
In Purmerend – Waterlandlaan 65: elke woensdag van 13.00-16.00 uur
In Volendam – Foksiastraat 1B: elke eerste woensdag van de maand van 13.30-15.00 uur.
Inloopspreekuren vinden niet plaats in de schoolvakanties!

Contactgegevens: telefoon 0900 – 2545454. Website: www.ggdzw.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u als ouders/verzorgers terecht voor advies, begeleiding en hulp bij opvoeding en verzorging van uw kind, vanaf het moment van zwangerschap tot uw kind volwassen is.
Online-advies van een pedagoog kan ook via www.opvoedwegwijzer.nl.
Contactgegevens: telefoon 0299 655197. Website: cjg@waterland.nl
Schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt u bij het vinden van de juiste hulp voor u en uw gezin. Nienke Worrell is als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan onze school. Op een aantal dagen in het jaar zal zij een inloopspreekuur houden op de Binnendijk. De data vindt u in de jaarkalender op Social Schools. Deze data worden tevens aangegeven in de maandelijkse nieuwsbrief.
Zij is tevens te bereiken via: 06-11581383 en/of n.worrell@spirit.nl.
Inspectie voor het basisonderwijs

De inspectie voor het basisonderwijs houdt zich bezig met de controle van het onderwijs. Het gaat daarbij om de wettelijke eisen
die er aan het basisonderwijs vanuit de Rijksoverheid gesteld zijn. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs op de
Binnendijk ligt bij het bestuur van de school, Confessioneel Primair Onderwijs Waterland.
Contactgegevens: info@owinsp.nl. Website: www.onderwijsinspectie.nl
Correspondentieadres Inspectie voor het basisonderwijs: Postbus 120, 8900 AC Leeuwarden
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Telefoon 070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl
Klachtenregeling en klachtencommissie
Niet elk probleem dat zich op school voordoet is een klacht. Voor een probleem dat niet op school opgelost kan worden bestaat
een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is op school beschikbaar. De regeling geeft aan dat bij een klacht contact opgenomen
kan worden met de contactpersoon van onze school. Deze contactpersoon zal de persoon met de klacht verwijzen naar één van de
vertrouwenspersonen van CPOW. Zie hieronder voor de gegevens van deze personen. Deze vertrouwenspersonen kijken of zij kunnen bemiddelen. Wanneer dat niet lukt, helpen zij de klager de klacht neer te leggen bij de klachtencommissie. Voor het behandelen van klachten is CPOW aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: Landelijke Klachtencommissie: Postbus 694, 2270

AR Voorburg.
Externe vertrouwenspersoon:
De volgende twee personen zijn als vertrouwenspersoon verbonden aan de Stichting CPOW: Dhr. Hus. Telnr: 06-45674866 en mevr.
van den Berg: 020-6265710 Zij zijn beiden door ouders en personeel van de Binnendijk te benaderen.
Vertrouwensinspecteur
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kan men terecht met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld
en psychisch geweld zoals grove pesterijen. Discriminatie, onverdraagzaamheid en extremisme zijn onderwerpen waarover u contact op kunt nemen. Telefoonnummer van het meldpunt vertrouwensinspecteurs 09001113111

Ingezonden stuk: Passend onderwijs Samenwerkingsverband Waterland

Passend onderwijs Samenwerkingsverband Waterland P.O.
Onze school maakt binnen de wet op het Passend Onderwijs, deel uit van het Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs. Een van de doelen van
Passend Onderwijs is om de ‘ondersteuning op maat’ zo veel mogelijk binnen het reguliere onderwijs te laten plaatsvinden.
Vanuit het samenwerkingsverband is er professionele ondersteuning bij de pedagogische en didactische aanpak van kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, zal deze eerst op klassenniveau door de leerkracht geboden worden. Wanneer dit niet voldoende blijkt, zal
hulp worden ingeroepen van de interne begeleider. Zo nodig zal de leerling in een ondersteuningsteam worden besproken.
Indien nodig wordt de extra hulp gegeven door een extra leerkracht of een onderwijsassistent.
Als dit alles onvoldoende blijkt, wordt ondersteuning gevraagd bij het Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team (BOOT)

Het Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team (voorheen Zorgplatform) maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Waterland en bestaat uit de volgende aangesloten partners:
Samenwerkingsverband Waterland (Basisscholen en Speciale scholen voor (Basis) Onderwijs in de regio Waterland)
Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW)
G.G.D. Zaanstreek/Waterland, afdeling jeugdgezondheidszorg

Overzicht van de taken van BOOT

Consultatieve- en adviestaak
Basisscholen en ouders kunnen voor consultatie over te volgen
trajecten contact opnemen met de leden van BOOT. Ook voor ondersteuningsvragen kan men hier terecht.

Ambulante begeleiding
Ambulant begeleiders helpen leerkrachten bij de extra ondersteuning die nodig is voor leerlingen in de klas.
Als na consultering van het BOOT en de inzet van extra ondersteuning er geen perspectief meer is op onze school, volgt een aanmelding bij de commissie toelaatbaarheidsverklaring. (TLV). In die commissie zit de directeur van het samenwerkingsverband, die zich laat
adviseren door een orthopedagoog en een GZ-psycholoog. De commissie bekijkt op grond van een door de school opgesteld rapport
en/of eigen onderzoek, of verwijzing naar het speciaal onderwijs nodig is.

Uiteraard wordt u als ouders bij elke stap betrokken.

Onderzoekstaak
Centraal staat hier de vraag: “Welke hulp heeft dit kind nodig?" Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is hiervoor in veel gevallen nader diagnostisch onderzoek vereist.

Adviserende taak
Op basis van de aangeleverde informatie en door onderzoek verkregen gegevens wordt een hulpvraag geformuleerd. Op basis van
deze hulpvraag wordt een advies opgesteld over hoe de hulpverlening, begeleiding en ondersteuning er uit moeten zien. Dit advies
wordt vertaald in een eerste aanzet tot handelen.

Ingezonden stuk: BSO bij de SKW – Broek in Waterland, Monnickendam, Marken
De SKW biedt al jaren ouders de mogelijkheid gebruik te maken van kinderopvang.
Op Marken, in Broek in Waterland en in Monnickendam bieden wij Buitenschoolse opvang aan.
U kunt gebruik maken van voorschoolse opvang (VSO), naschoolse opvang (NSO) en vakantieopvang.
Op onze locaties; letterlijk de huisvesting en op de groepen is het pedagogisch beleid terug te vinden. Veel natuurlijk materiaal, milieubewuste bedrijfsvoering en KinderKunst is er terug te vinden. Voor de buitenschoolse opvang hebben wij op twee locaties een grote moestuin aangelegd, zodat wij buiten met de kinderen aan het werk kunnen.... en het is één grote ontdekkingstocht. We werken volgens de gestelde veiligheid en gezondheidsnormen en
doen daar zelf nog een schepje bovenop. Tenslotte gaat het om een fijne, uitdagende, stimulerende en veilige plaats voor de kinderen; een plek waar u
met het volste vertrouwen uw kinderen kunt achterlaten; een omgeving waar onze pedagogisch medewerkers vol passie met de kinderen mogen werken.
Wij maken de BSO tot een plek voor kinderen waar zij kunnen genieten, plezier beleven en hun talenten kunnen ontwikkelen. Ons aanbod stemmen wij
af op de leeftijdsgroep en regelmatig zullen wij onze dagelijkse activiteiten uitbreiden met clinics, theater, toneel, sport en diverse workshops. Tijdens
de vakantieperiode vangen wij de BSO kinderen uit Marken op in onze locaties in Monnickendam. Dan kunnen wij ons activiteiten-aanbod groter maken en meer organiseren.
Kosten:
http://www.kinderopvangwaterland.nl/bso/tarieven
Op www.toeslagen.nl of op www.kostenkinderopvang.nl kunt u een berekening maken hoeveel tegemoetkoming u ontvangt. De belasting hanteert daarvoor een maximaal uurtarief waarover de vergoeding wordt berekend. Het tarief van de SKW is ruim onder dit uurtarief van de belasting.
Locaties: BSO de Speelkamer op Marken – BSO de GVR, BSO Sport en Natuur, BSO Buitenrijk BSO de Blauwe Ster in Monnickendam en BSO de
Reuzenzwam en BSO de Havenrakkers in Broek in Waterland.
Voor meer informatie: www.kinderopvangwaterland.nl
Contact: SKW, W.Claesdochterlaan 1a, 1141 JA Monnickendam. Telefoonnummer: 0299 654878. Info@kinderopvangwaterland.nl
BSO coördinatoren: Jeroen Kistemaker en Pascale Tillemans

Ingezonden stuk: BSO bij Sportify Kids – Broek in Waterland, Monnickendam, Marken
Sportify Kids is een kinderopvang met een uniek karakter.
De vier pijlers; sport, creativiteit , muziek en vrije tijd worden dagelijks aangeboden door gediplomeerde sportinstructeurs en pedagogisch medewerkers op de locatie. Deze unieke combinatie zorgt elke dag voor een leuk

en uitdagend aanbod.
Om kwalitatief goede opvang te bieden, is onze doelstelling kinderen in een veilige omgeving op te vangen en
de ruimte te geven zich optimaal te ontwikkelen. Emotionele veiligheid en plezier voor het kind staat bij ons
hoog in het vaandel.
De locaties zijn gevestigd in scholen en sportverenigingen waar wij de beschikking hebben over gymzalen,
sportvelden of een podium. Hier maken wij dan ook flink gebruik van. De activiteiten passen binnen een thema
dat samen met de kinderen is vastgesteld.
Sportify Kids biedt opvang aan kinderen van 2 tot 12 jaar, in de vorm van peuteropvang (de Mini’s en de Vliegertjes) en verschillende buitenschoolse opvang in Purme-

rend en omstreken.
Tijdens schoolvakanties en op studie dagen doen we veel leuke activiteiten, organiseren wij uitjes, sportdagen en in 2019 zelfs een heus festival!

