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1 VOORWOORD  
 
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er dezelfde 
weg van huis naar school en weer terug. In die periode vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van de 
leerkrachten van de basisschool.  
Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kiest u dan ook met zorg. 
 
Aan de ouders die al kinderen bij ons op school hebben, leggen wij in deze gids verantwoording af 
over onze manier van werken.  
Aan de ouders van toekomstige leerlingen leggen we uit wat u mag verwachten als uw kind leerling 
van onze school wordt.  
 
Wij hopen dat u deze schoolgids met genoegen zult lezen en dat u zo een duidelijk beeld krijgt van 
de plek waar uw kind onderwijs geniet. Tevens hebben wij een daltonboek waar precies in staat 
beschreven hoe wij werken op de Hobbedob. U bent van harte welkom voor een persoonlijk 
gesprek en een rondleiding om de sfeer te proeven.  
 
Heeft u eenmaal voor onze school gekozen, dan houden we u regelmatig op de hoogte van alle 
ontwikkelingen via de digitale nieuwsbrief.  
 
Welkom op de Hobbedob  
Team en directie 
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2 BESTUUR 

 
Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek.  
De werknaam van de stichting is: 'Talent Primair'. 
Onder Talent Primair vallen 22 basisscholen. Onze scholen worden bezocht door ca. 5000 
leerlingen. In totaal zijn er 25 leslocaties in de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, 
Huizen, Laren, Stichtse Vecht, Muiden, Muiderberg, Naarden, Weesp en Wijdemeren. De meeste 
scholen zijn openbare scholen: vier scholen zijn Montessorischolen en daarnaast zijn er een 
Daltonschool en twee Jenaplanscholen. Talent Primair geeft ook Hoogbegaafden Onderwijs op 
OBS Blaricum. 
Voor meer informatie over de scholen kunt u op de website van de scholen zelf kijken.  
Een totaaloverzicht vindt u via de pagina 'onze scholen' op de website www.talentprimair.nl 
 
Talent Primair wordt bestuurd door de directeur-bestuurder, die tevens leiding geeft aan het 
bestuursbureau. De functie van directeur-bestuurder wordt ingevuld door de heer Jules (W.J.J.) 
van Brecht.  
 
Toezicht: 
Het bestuur van Talent Primair staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Raad van 
Toezicht bestaat uit bestaat uit maximaal 7 leden, van wie er drie worden benoemd op voordracht 
van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), één op voordracht van de Stichting 
Belangenbehartiging Montessori en Jenaplan Onderwijs en drie op voordracht van de gemeenten, 
waarin de openbare basisscholen van Talent Primair gevestigd zijn. 
 
Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, een orgaan voor advies- 
en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR behandelt alleen onderwerpen die voor 
de scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn.  
Als inspraakorgaan heeft de GMR contact met de directeur-bestuurder die ook de primaire 
gesprekspartner van de GMR is. De GMR bestaat uit 22 leden, 11 personeelsgeleding + 11 
oudergeleding. De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft 
een Medezeggenschapsstatuut en een Medezeggenschapsreglement goedgekeurd. 
 
Als laatste is er een Gemeenschappelijk Orgaan. Volgens onderwijswetgeving houden de 
gemeenteraden toezicht op openbare stichtingen. Voor een zo soepel mogelijk verloop van het 
toezicht is het van belang dat de gemeenten tot onderlinge afstemming komen en streven naar 
eensluidende standpunten. Daarom wordt toezicht gecoördineerd via het Gemeenschappelijk 
Orgaan. Het Gemeenschappelijk Orgaan bestaat uit 10 wethouders van de 10 gemeenten die het 
openbaar onderwijs hebben overgedragen aan Talent Primair. 
 
Missie/Visie 
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek stelt het Talent van elk kind Primair. Het is dan ook 
geen toeval dat we dat tot onze werknaam hebben gemaakt. Talent Primair gaat voor een brede 
ontwikkeling van onze kinderen. We leren van en voor de toekomst. We realiseren kwalitatief goed 
onderwijs in onze regio. Ons onderwijs is boeiend, passend en opbrengstgericht. Onze scholen 
zijn breed toegankelijk: openbaar of bijzonder neutraal. Vanuit een ruime mate van autonomie kiest 
elke school in lijn met de missie en visie van Talent Primair haar eigen onderwijsinrichting. Ruime 
keuze daarvoor voor elke ouder.  

http://www.talentprimair.nl/
http://www.talentprimair.nl/
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Op www.talentprimair.nl vindt u een wat uitgebreidere beschrijving van de missie, visie en 
kernwaarden van de stichting. Daar kunt u ook ons missiefilmpje bekijken. 
 
Jaarverslagen 
De jaarverslagen plaatsen wij altijd begin juli (dat is na goedkeuring van alle gremia) op onze site 
(zie onze missie; jaarverslagen).  
 
Samenwerkingsverbanden: 
Omdat de scholen van Talent Primair zowel in de regio Gooi en Omstreken alsmede in de regio 
Utrecht gevestigd zijn, is er een samenwerkingsverband aangegaan met twee stichtingen die 
passend onderwijs in deze regio's verzorgen. 
1. Samenwerkingsverband Unita (regio Gooi en Omstreken) www.swvunita.nl 
2. Stichting Passenderwijs (regio Utrecht-West) www.passenderwijs.nl 
De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor 
ieder kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben en voor kinderen die zonder extra ondersteuning onderwijs volgen. 
Om dit maatwerk te verzorgen is een passend onderwijsaanbod nodig. Passend Onderwijs heeft 
tot doel om de kwaliteit van dit onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te 
verbeteren en passend te maken. 
 
Klachten: 
Talent Primair heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. 
Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegd gezag die de klacht onderzoekt en 
het bevoegd gezag hierover adviseert. 
Voor de officiële procedure verwijzen wij u naar onze Klachtenregeling en klachtenschema op 
onze site onder contact. 
 
Adres: 
Zowel het bezoek- als correspondentieadres van het bestuursbureau Talent Primair is: 
Amersfoortsestraatweg 180c 
1272 RR Huizen 
Telefoonnummer: 035 - 5257578 
Het centrale E-mailadres is: info@talentprimair.nl 
Voor directe contactgegevens met onze scholen (zie blok “onze scholen” op de website). 
Voor de medewerkers van het bestuursbureau (zie blok “over ons” op de website). 
  

http://www.talentprimair.nl/
http://www.swvunita.nl/
http://www.swvunita.nl/
http://www.passenderwijs.nl/
http://www.passenderwijs.nl/
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3 UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN 

 
De Hobbedob is een openbare school. Het onderwijs is bedoeld voor alle kinderen, ongeacht 
geloof of  afkomst. “Ieder kind is een ster”. 
Het feit dat de Hobbedob een openbare school is, houdt voor ons als onderwijsgevenden in, dat wij 
het als één van onze hoofdtaken zien, om de kinderen op te voeden en te onderwijzen in respect 
voor elkaar en in verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar.  
Begrippen als tolerantie, respect, vriendschap, solidariteit, rechtvaardigheid en naastenliefde zijn 
daarom wezenlijke elementen in onze opvoeding en in ons onderwijs.  
De Hobbedob is in januari 2011 aspirant lid geworden van de Nederlandse Dalton Vereniging. 
In mei 2015 heeft de Hobbedob de Daltonlicentie verkregen. 
De elementen van het daltononderwijs zijn zichtbaar op de Hobbedob zoals het werken met het 
taakformulier, een kieskast, de kleuren van de dag, het planbord, maatjes etc. Helen Parkhurst is 
grondlegster van het Dalton Laboratory Plan. 
 
De vijf kernwaarden van het daltononderwijs worden hierna verder uitgesplitst. 

 
SAMENWERKING                                                                                . 
"The school functions as a social community" 
Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en 
bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een daltonschool is 
ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat 
leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met 
elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en 
vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat 
er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor 
elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze 
reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van 
een medeleerling, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het 
ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch 
burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering. 
De samenwerking tussen de leerlingen is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.   
We noemen het “coöperatief leren” (samenwerkend leren). 
De uitwisseling van gedachten, ideeën en opvattingen geeft grote leerwinst. 
 
Niet alleen het groepsresultaat telt, elke leerling wordt ook persoonlijk beoordeeld op prestaties.  
Bij coöperatief leren moeten alle kinderen die samenwerken evenveel inzet tonen. Iedereen in een 
groepje moet een bijdrage leveren. 
Het gaat om het (bewust) samenwerken van leerlingen in tweetallen of kleine groepjes.  
De kinderen ondersteunen en helpen elkaar en zoeken samen naar oplossingen voor problemen. 
Zwakke leerlingen profiteren van de aanmoediging, uitleg en hulp van medeleerlingen. Ook goede 
leerlingen profiteren van het samenwerken in een heterogene groep: door anderen te helpen, 
bereiken ze beheersing van de stof op een hoger niveau. Bovendien neemt de effectieve leertijd 
toe wanneer de leraar gebruik maakt van het vermogen van leerlingen om elkaar te helpen.  
Het gaat bij coöperatief leren om zowel de leerstof als het leren samenwerken. 
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VRIJHEID en VERANTWOORDELIJKHEID                                              . 
"Freedom and responsibility together perform the miracle" 
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in 
het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven 
leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de 
schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een 
leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem 
daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij 
eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles 
zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden 
om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te 
experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en 
wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en 
zelfinschatting een grote rol spelen. 
Vrijheid betekent in het daltononderwijs: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt 
is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Onze school is een leefgemeenschap, waar 
kinderen niet alleen iets leren, maar zich ook ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke 
jongeren. De sociaal-emotionele ontwikkeling is naast de verstandelijke ontwikkeling een belangrijk 
aandachtsgebied op de Hobbedob. 
Een belangrijke voorwaarde om je te ontwikkelen is een gevoel van veiligheid. We hebben een 
kindvriendelijk en veilig klimaat, waarin regels en toezicht een belangrijke rol spelen zodat de 
kinderen zich gelukkig voelen en met veel plezier naar school gaan.  
 

 
EFFECTIVITEIT                                                                                  . 
Dalton is een "Efficiency measure"  
Dalton is een maatregel om effectiever te werken: 'a simple and economic reorganization of the 
school'. Parkhurst wil met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom zijn 
effectiviteit en efficiency al vanaf het begin twee belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency 
veronderstellen duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Parkhurst vindt dat het onderwijs een 
brede functie heeft. Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, 
zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid 
op leven, werken en samenleven. Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, 
menskracht en middelen. Parkhurst wil omwille van de efficiency leerlingen juist 
verantwoordelijkheid in handen geven. Zij stelt dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij 
verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan 
veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft. Parkhurst maakt in 
haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren 
dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren. 
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ZELFSTANDIGHEID                                                                             . 
"Experience is the best and indeed the only real teacher" 
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil 
doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken 
indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van 
leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren 
beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De 
keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem /haar 
effectief en verantwoord zijn. 
Het onderwijs op onze school kenmerkt zich door een systeem waarin elk kind op z’n niveau  
binnen de groep kan functioneren.  
We werken voornamelijk met combinaties van twee groepen. Voor de onderwijspraktijk houdt dit in 
dat, naast onze klassikale instructiemomenten er dagelijks momenten zijn waarop de kinderen 
zelfstandig kunnen werken, al dan niet met een aangepast pakket.  
De leerstof wordt vanaf groep 1 in de vorm van een dag- of weektaak met behulp van het 
taakformulier aan de kinderen opgegeven.  
In iedere groep wordt er bovendien gewerkt met herhalings- en verdiepingsstof.  
Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht de handen vrij om kinderen individueel te 
begeleiden, zowel ten aanzien van de stofverrijking als ten aanzien van leerproblemen.  
 

 
REFLECTIE                                                                                        .      
"I would be the first to hear welcome criticism" 
Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk.  
Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de 
tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden 
in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar 
vergeleken. In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit 
waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze 
(achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke 
wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het 
samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en 
inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een daltonschool 
reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt 
reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats. 
Verder verwijzen wij u ook naar ons daltonboek waar alles over het daltononderwijs op de 
Hobbedob staat beschreven. 
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Engels in groep 1 t/m 8                                                                                   . 
 
Wat is v.v.t.o.? 
V.v.t.o. is de afkorting van vroeg vreemde talen onderwijs. Sinds augustus 2010 krijgen de 
kinderen vanaf groep 1, Engelse les. Dit levert de kinderen vele voordelen op. Omdat ze 
spelenderwijs in aanraking komen met een vreemde taal, zullen ze meer plezier krijgen in het leren 
van talen. Jonge kinderen leren de vreemde taal door het op een leuke manier te gebruiken in de 
les met behulp van spelletjes en liedjes over allerlei onderwerpen. 
 
Waarom al zo jong Engelse les? 
Jonge kinderen pikken een manier van taalgebruik vanzelf op en hebben nog geen moeite met het 
uitspreken van bepaalde klanken. Zij kunnen nog een perfecte uitspraak ontwikkelen.  
Daarnaast zijn ze niet bang om fouten te maken. En zij schamen zich niet voor de uitspraak 
waardoor het gemakkelijker gaat dan op oudere leeftijd. Uit onderzoek is gebleken dat het 
taalleervermogen van jonge kinderen enorm is. Het taalgevoel wordt vooral ontwikkeld tussen de  
0 en 7 jaar. Vroeg beginnen is uitstekend mits de taallessen spelenderwijs en volgens vaste 
patronen verlopen.  
Op die manier kunnen kinderen wel drie talen leren.  
 
Gaat dit niet ten koste van het Nederlands? 
Uit onderzoek blijkt dat twee talen aanbieden aan jonge kinderen geen nadelige gevolgen heeft 
voor de moedertaal. Integendeel, het blijkt juist de ontwikkeling van de moedertaal te stimuleren. 
Zowel de grammatica (spraakkunst) als het taalinzicht zullen beter ontwikkeld worden. Nederlands 
wordt daardoor inzichtelijker voor de kinderen. 
 
Voorbereiding op de toekomst! 

Een kind dat op de basisschool al vroeg een vreemde taal heeft geleerd heeft een 
voorsprong op kinderen die van een andere basisschool af komen die dit niet hebben 
aangeboden. Dat kind zal het tempo van de taallessen op de middelbare school beter 
kunnen bijhouden en de taal sneller kunnen uitbreiden. 
Tegenwoordig wordt er op steeds meer middelbare scholen tweetalig onderwijs (t.t.o.) 
aangeboden. Dit houdt in dat de helft van de vakken in een vreemde taal wordt 
gegeven en de andere helft in het Nederlands. V.v.t.o. is hierop een goede 
voorbereiding. Veel vervolgopleidingen 

na het middelbaar onderwijs bieden Engelstalige programma’s aan en ook studieboeken zijn veelal 
in het Engels geschreven. Onze maatschappij is steeds meer internationaal gericht en het belang 
van het leren van Engels als tweede taal hoeft nauwelijks onderstreept te worden. Neem alleen al 
de computer als voorbeeld.  
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4 DE ORGANISATIE 

 
 

Het team                                                                                                        .  
Op de Hobbedob zijn de leerlingen verdeeld over 6 groepen. In de kleutergroepen zitten de 
kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar. Vanuit pedagogisch argument is voor deze combinatie 
gekozen; jonge kleuters leren veel van oudere kleuters; samen spelen, samen werken, samen 
leren vinden wij een goed uitgangspunt. Groep 3 en 4 zijn jaargroepen. De groepen 5-6 en 7-8 zijn 
weer combinatieklassen. Wij streven naar enkelvoudige groepen, maar vanwege leerlingaantallen 
en beschikbare formatie hanteren wij ook combinatieklassen. 
Er is een intern begeleider voor de leerlingenzorg en een vakleerkracht voor gymnastieklessen.  
Er is een medewerker voor administratieve taken. 
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5 DE DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN 

 

De onderbouw: groep 1 en 2                                                                             .  
De kinderen in de ouderbouw leren spelenderwijs van elkaar en helpen elkaar onderling.  
Wij kiezen thema´s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. In de onderbouw werken we 
met thema´s zoals vriendjes, piraten, de winkel, kleuren en vormen etc. Aan de hand van deze 
thema´s worden kringgesprekken, liedjes, verhalen, teken- en knutselopdrachten en natuurlessen 
gegeven. Gekoppeld aan de thema´s bieden wij voorbereidende reken- en taalactiviteiten aan.  
Wij maken gebruik van verschillende spel- en ontwikkelingsmaterialen. Deze materialen sluiten 
aan bij de niveauverschillen tussen de kinderen. Elke dag herhalen wij de aangeboden Engelse 
woorden per thema.  
 

De middenbouw: groep 3 en 4                                                                          . 
De overgang van onderbouw naar middenbouw wordt versoepeld door de kinderen de 
gelegenheid te bieden om ook nog te kunnen spelen. Na een startperiode van spelenderwijs 
verkennen, wordt met behulp van moderne onderwijsmethoden lezen, rekenen en schrijven 
geleerd. De belevingswereld van de leerlingen wordt geleidelijk groter. Wereldverkenning gebeurt 
vanaf groep 3 bij de vakken aardrijskunde, natuur, verkeer en geschiedenis. Als het technisch 
leesproces is afgerond oefenen wij vaker het begrijpend lezen. Plezier in het lezen vinden wij 
belangrijk. Er wordt veel tijd besteed aan technisch lezen en belevend lezen. In groep 3 starten we 
met dagtaken maar zodra het mogelijk is stappen we over op hele weektaken. Eén keer per week 
wordt er Engelse les gegeven. 
 

De bovenbouw: groep 5, 6, 7 en 8                                                                    .                                  
In de bovenbouw bereiden we de kinderen voor op het voortgezet onderwijs door ze meer 
verantwoordelijkheid voor hun eigen prestaties te geven. Dit gebeurt onder andere door 
weektaken. In het leerstofaanbod houden wij rekening met begaafde, minder en meer begaafde 
leerlingen. Wij werken met groepsplannen op drie niveaus (spelling, rekenen en begrijpend lezen). 
Wij besteden veel aandacht aan begrijpend en studerend lezen. In de lesstof voor aardrijskunde, 
natuur en techniek, verkeer en geschiedenis komen actualiteiten en andere culturen aan bod. 
In de bovenbouw leren wij de kinderen hun eigen keuzes te maken en hun eigen tijd in te delen 
tijdens het werken. Ze leren om informatie te verzamelen, deze vaardigheden zijn belangrijk voor 
het vervolgonderwijs. Het bepalen van het passende vervolgonderwijs krijgt, in overleg met het 
kind en de ouders, in groep 8 veel aandacht. 
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6 INHOUD VAN ONS ONDERWIJS  

 
De Hobbedob heeft moderne methoden (boeken) aangeschaft die voldoen aan hoge 
kwaliteitseisen: 

● de leerlingen moeten er goede leerresultaten mee halen, 
● het materiaal moet de kinderen aanspreken, 
● voldoende oefenstof voor zowel de snelle als minder snelle leerling,  
● niveauverschillen in de te verwerken stof, 
● is geschikt voor het werken in combinatiegroepen. 

 

Methodenlijst                                                                                                     . 
vak methode / 

leerboeken 
 vak methode / 

leerboeken 
leren lezen: Veilig leren lezen  Engels:  My name is Tom /  
begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL    The Team 
schrijven: Pennenstreken 2  tekenen: Moet je doen 
taal: Taal actief  handvaardigheid: Moet je doen 
rekenen: Pluspunt  muziek: Moet je doen 
aardrijkskunde: Hier en daar  drama: Moet je doen 
geschiedenis: Eigentijds  sociaal-emotionele   
natuur en techniek: Binnenste buiten  vorming: SOEMO kaarten 
verkeer: 
Onderbouw: 
WO groep 3 en 4 

Klaar Over 
Schatkist en Klankkast 
Blink studio 
 

 gymnastiek: volgens  
jaarplanning 
vakdocent 
 

Beschrijving van de doelstellingen en methoden                                           .                                                                                                                                          
Voorbereidend lees- en taalonderwijs: groep 1 en 2 

Het doel van voorbereidend lezen is kinderen nieuwsgierig te maken naar geschreven en gedrukte 
woorden en teksten. Dit doen we door kinderen in de onderbouw op een leuke en uitdagende 
manier ermee te leren om te gaan. We maken hierbij gebruik van taalactiveringsprogramma’s. 
Voor de onderbouw maken wij gebruikt van de methode Schatkist en klankkast. Bij elk thema 
staan bepaalde letters centraal. 
 

Aanvankelijk lezen: groep 3 

In groep 3 beginnen we met het leren lezen. Wij maken hierbij gebruik van de nieuwste versie van 
de methode Veilig Leren Lezen (de KIM versie). Deze methode houdt rekening met 
niveauverschillen bij kinderen en bevat een uitgebreid aanbod aan aantrekkelijke leermiddelen.  
In groep 3 worden er ook aparte taalactiviteiten gedaan zoals: kringgesprekken, luisteroefeningen, 
geheugenspelletjes, rijmspelletjes, het navertellen en naspelen van verhaaltjes. 
 

Voortgezet lezen  
Wij oefenen het voortgezet lezen door 4 keer per week in de groepen 4 t/m 8 stil te lezen. Kinderen 
kiezen een boek uit de kasten dat bij hun niveau past en waarin zij geïnteresseerd zijn. Vanaf 
januari doet groep 3 hier ook aan mee. 
 

Tutorlezen 

De kinderen die nog niet in staat zijn zelfstandig te lezen of die zwakke leesprestaties hebben, 
krijgen individuele begeleiding. Dit noemen we tutorlezen. Oudere leerlingen of leesouders 
begeleiden de jongere leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goede en actuele boeken 
lezen. We onderhouden nauwe contacten met de bibliotheek in Weesp en met de 
kinderboekenwinkel. Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. 
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Begrijpend lezen 

Begrijpend lezen is een belangrijk onderdeel van het taalonderwijs. Bij alle vakken moeten de 
kinderen in staat zijn om de juiste informatie uit de teksten te halen. Wij maken gebruik van de 
methode Nieuwsbegrip XL. Vanaf groep 3 besteden wij veel aandacht aan tekstbegrip, zoals het 
onderscheiden van hoofd- en bijzaken en het begrijpen van de inhoud van de tekst. 
 

Taalonderwijs 

Voor het taalonderwijs wordt gebruik gemaakt van de methode Taalactief. Vanaf groep 4 is er voor 
ieder leerjaar een taalboek en spelling werkschrift. Deze methode biedt onder meer de volgende 
leerstof: luisteroefeningen en spreekvaardigheidsoefeningen, uitgebreide woordenschat, 
taalbeschouwing, creatief taalgebruik (stellen), zuiver schrijven: spelling en dictee, grammatica: 
zinsontleding en werkwoordsvormen. 
 

Voorbereidend rekenonderwijs: groep 1 en 2 

In de kleutergroepen beginnen we met voorbereidend rekenen met als doel het leren ordenen, het 
ontwikkelen van logisch denken en het krijgen van inzicht. Er wordt op een speelse manier geteld, 
bijvoorbeeld met kastanjes in de kring. Ook met tik-en kringspelen in het speellokaal.  
De voorbereidende rekenactiviteiten, zoals het vergelijken van hoeveelheden en het sorteren van 
voorwerpen, oefenen we met concrete materialen en verwerken we in spelletjes binnen het thema.  
 

Rekenonderwijs 

Vanaf groep 3 t/m 8 werken we met de rekenmethode Pluspunt. Dit is een realistische 
rekenmethode gericht op de praktijk van alle dag met de nadruk op het verkrijgen van inzicht.  
De kinderen leren denken in schema’s en modellen, en leren zelf verschillende oplossingen en 
strategieën te ontdekken. Het gebruik van grafieken, tabellen en rekenmachine komt aan bod, 
maar ook klokkijken, cijfer- en leessommen. Per leerjaar is er een lesboek, een opdrachtenboek 
waaruit zelfstandig gewerkt  wordt en een plusboek met verrijkingsstof, een werkschrift en een 
toets-schrift. Na een lesblok volgt een toets, waarna afhankelijk van de resultaten er verrijkingsstof 
of herhalingsstof gegeven wordt. 
 

Schrijven 

In de groepen 1 en 2 beginnen we met voorbereidend schrijven met als doel de grove en fijne 
motoriek in samenhang met de oog- en handcoördinatie te ontwikkelen. De fijne motoriek wordt 
gestimuleerd door het oefenen van schrijfpatronen. In groep 3 is het doel van het schrijfonderwijs 
het aanleren van de cijfers en de kleine letters. In groep 4 komen hier de hoofdletters en hun 
toepassingen bij. In de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt het handschrift getraind, onderhouden en meer 
eigen gemaakt. Wij maken voor de schrijflessen gebruik van de methode Pennenstreken 2.    
 

Wereldoriëntatie in groep 1 en 2 

In de onderbouw staat het wereld oriënterende karakter van het onderwijs centraal.  
Hier wordt voornamelijk gewerkt met thema’s uit de leefwereld van het kind.  
Het gaat daarbij om thema’s die dicht bij het kind staan, zoals je eigen huis, je omgeving, 
huisdieren en bijvoorbeeld de jaargetijden. 
 

Wereldoriëntatie in groep 3 en 4 

In groep 3 en 4 ligt de nadruk op de eigen omgeving. 
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Geschiedenis (vanaf groep 5) 
Door het ontwikkelen van tijdsbesef en het chronologisch ordenen van de historische tijd leren 
kinderen relaties te leggen tussen het heden en het verleden. De kinderen leren gebruik te maken 
van vaardigheden die hen helpen de geschiedenis goed in kaart te brengen: gegevens opzoeken 
en ordenen, gebruiken van historische materialen enzovoorts. 
 

Natuur (vanaf groep 5) 
Door het werken vanuit de eigen omgeving en het werken met concrete verschijnselen en echte 
materialen, worden kinderen uitgedaagd tot een grotere betrokkenheid en eigen onderzoek.  
Hierbij komen onderwerpen als mensen, planten en dieren maar ook materialen en 
natuurverschijnselen aan de orde. Bij ons natuuronderwijs speelt buitenwerk een belangrijke rol. 
 

Aardrijkskunde (vanaf groep 5) 
Vanuit de directe belevingswereld, leren de kinderen de wereld verder verkennen.  
In de volgende groepen verkennen de kinderen Nederland, Europa en uiteindelijk de verschillende 
werelddelen. Ze leren dat de ruimtelijke inrichting en spreiding het resultaat zijn van menselijke 
activiteiten en natuurlijke processen.  
Ze kunnen omgaan met de kaart en atlas en ontwikkelen topografische kennis.  
 

Schooltelevisie 

De Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT) biedt een gevarieerd aanbod aan programma’s van 
het basisonderwijs.De leerkrachten maken ieder jaar een keuze uit het programma aanbod.  
In de hogere groepen wordt ook het jeugdjournaal bekeken en kort besproken. 
 

Gymnastiek 

Binnen het bewegingsonderwijs ligt de nadruk op de motorische vaardigheden. Doordat kinderen 
op eigen niveau oefeningen kunnen uitvoeren, wordt een positief zelfbeeld gevormd van waaruit 
nieuwe uitdagingen worden gezocht op de gebieden van gymnastiek en atletiek. Tevens maken de 
kinderen kennis met allerlei spelvormen. Het les programma “Fit in 90 dagen” maakt deel uit van 
ons programma. 
Groep 1/2: 
In groep 1/2 wordt ’s ochtends en ’s middags aandacht besteed aan de motorische ontwikkeling. 
Dit gebeurt in de vorm van buitenspel of gymmen. Gymkleding in groep 1/2 is niet verplicht, 
gymschoentjes wel. De kinderen trekken dikke truien uit en gymmen in hun hemdjes. 
Gymschoentjes voorzien van naam worden bewaard in een mand in de klas. Elke donderdag 
wordt er verplicht een bewegingsles gegeven in het speellokaal.  
Groep 3 t/m 8: 
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 1 x per week gymnastiekles van een vakleerkracht en 1 x per 
week van de groepsleerkracht. We maken gebruik van de sporthal. De kinderen gymmen in 
gymbroek en gymshirt of gympak. Gymschoenen zijn verplicht. In de sporthal moeten 
gymschoenen voorzien zijn van witte zolen.  
 

Handenarbeid, tekenen en textiele werkvormen 

Het proces dat plaatsvindt tussen het verstrekken van een opdracht en het resultaat is van grote 
vormende waarde. De kinderen leren verschillende technieken toepassen en maken kennis met 
verschillende materialen en gereedschappen. Ze leren aandacht te besteden aan de vormgeving 
van werkstukken en leren deze kritisch te beschouwen. Deze vakken kunnen tevens van waarde 
zijn wanneer het gaat om een keuze van vrijetijdsbesteding.  
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Muziek 

Bij muzikale vorming spelen waarnemen, beluisteren, interpreteren, experimenteren en inprenten 
een belangrijke rol. Bovendien is het samen zingen, ritmisch klappen, bewegen en geluid maken 
met instrumenten een gezellige groepsactiviteit.  
 

Engels in groep 1 t/m 8 

Zie hoofdstuk 3. 
 

Verkeer 

Het veilig kunnen deelnemen aan het verkeer als voetganger en/of fietser is voor kinderen 
belangrijk. Daarbij zijn regels, opmerkzaamheid, gewoontevorming en inzicht heel belangrijk.  
In groep 7 wordt bij de kinderen een praktisch en een theoretisch examen afgenomen.  
De Hobbedob heeft een verkeersouder die de leerkrachten ondersteunt met het uitzetten van het 
schoolpleinpakket en het praktisch verkeersexamen. Wij gebruik voor het verkeerslessen Klaar 
Over en het schoolpleinpakket. 
 

Sociaal-emotionele vorming 

In lessen sociale vaardigheid en met behulp van individuele aandacht wordt gewerkt aan: 
● het leren omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen van jezelf en anderen, 
● het bevorderen van het zelfvertrouwen, 
● het ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals samenwerken en omgaan met conflicten. 

 
Naast de SOEMO kaarten voor sociaal-emotionele ontwikkeling heeft de Hobbedob 10 gouden 
gedragsregels opgesteld m.b.t. het goed omgaan met elkaar. Deze regels kunt u nalezen in 
hoofdstuk 13 van deze schoolgids. 
Twee keer per jaar wordt het leerling observatie systeem ZIEN ingevuld. ZIEN! is een 
expertsysteem dat meer doet dan het volgen van de leerling. ZIEN! geeft op basis van een analyse 
van observaties concrete doelen en handelingssuggesties. Om op die manier de leerkracht te 
helpen bij het ondersteunen van leerlingen en groepen. ZIEN! ondersteunt het gehele proces van 
signaleren tot en met handelen. ZIEN! geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het 
gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind 
beter te begrijpen. Indien nodig kunnen leerkracht en leerling aan de slag te gaan met de concrete 
handelingssuggesties die het systeem biedt. Hierbij kan de leerkracht de eventuele sterke kanten 
van een kind benutten, want ook hierin geeft ZIEN! inzicht. Zo wordt de sociaal-emotionele 
ontwikkeling bevorderd. Dat is immers wat de leerkracht wil! ZIEN! wil een belangrijke rol vervullen 
binnen de 1-zorgroute in het kader van passend onderwijs. ZIEN! werkt systematisch en 
transparant, wanneer alle fasen van handelingsgericht werken cyclisch worden doorlopen. ZIEN! 
biedt zicht op zowel de sterke kanten van het sociaal-emotioneel functioneren van een kind als op 
de ondersteuningsbehoefte die er is, zodat er een goed hulpplan gemaakt kan worden. 
Door op deze manier de leerlingenzorg in te richten, draagt het team bij aan handelingsgericht 
werken. 
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Taakwerk en taakblad  
De taak is een werkopdracht waarbinnen de leerstof geoefend, verwerkt, herhaald en/of uitgediept 
kan worden.  
De taak is het middel om de uitgangspunten van onze school, verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid, te verwezenlijken. De Hobbedob vindt het belangrijk dat het kind al vroeg leert 
ervaren dat het naast rechten en vrijheden ook een aantal verplichtingen heeft. De beperking van 
de vrijheid ligt enerzijds in de opdracht, de opgedragen taak en anderzijds in het dragen van 
verantwoordelijkheid die het kind in zijn vrijheid krijgt toebedeeld. 
 

Opbouw  van de taken                                                                                      .  
Groep 1 en 2: 
Kinderen uit de onderbouw leren spelenderwijs dat regels en taken heel nuttig zijn om prettig te 
kunnen werken. Ook als spelend leren steeds meer wordt vervangen door gericht leren moet het 
kind zijn taakbesef steeds behouden. De kleuters leren al te werken met het taakformulier, 5 taken 
per week, 1 taak per dag. 
 
Groep 3: 
In groep 3 krijgen de kinderen een dagtaak. De dagtaken worden uitgebouwd tot halve weektaken 
en vanaf januari hele weektaken. 
 
Groep 4, 5 en 6: 
In groep 4, 5 en 6 wordt er gewerkt met hele weektaken. De kinderen leren stapje voor stapje in te 
schatten hoeveel tijd zij voor bepaald werk nodig hebben en dus hoe ze hun tijd en werk moeten 
indelen. 
 
Groep 7 en 8: 
In groep 7 en 8 krijgen de kinderen weektaken. De leerlingen plannen bij deze opdrachten zelf in 
welke volgorde en wanneer zij het werk uitvoeren. De leerkracht heeft daarbij een begeleidende 
rol. 
 
 

Taakblad als planningsdocument                                                                      . 
Op het taakformulier wordt door de kinderen bijgehouden welk werk ze moeten doen en welke 
opdrachten al af zijn. Ze tekenen hun werk af met de kleur van de dag. Ze leren dus zelf hun werk 
te plannen. Resultaten van toetsen worden in een apart vakje genoteerd. Het taakformulier wordt 
door de leerkracht gecontroleerd. 
 

Taakblad als reflectie- en communicatiemiddel                                                .                                                 
In de groepen 1/2 wordt elke week het taakblad ingeleverd bij de leerkracht en wordt het taakblad 
met de leerlingen kort besproken. De taakbladen worden aan het werkboekje geniet en deze gaan 
na elk thema met de leerlingen mee naar huis. 
In groep 3 maken de leerlingen een tekening van de week en in groep 4 wordt een start gemaakt 
met het reflecteren. In de groepen 3 en 4 gaan de taakbladen op vrijdag mee naar huis en moeten 
de taakbladmappen maandag weer terug op school zijn.  
In groep 5 t/m 8 reflecteren de leerlingen aan het eind van de week d.m.v. vragen hun eigen 
aandachtspunt. De leerling geeft zelf tips en tops. De tip wordt het aandachtspunt van volgende 
week. Het taakblad gaat iedere vrijdag mee naar huis, waardoor ouders ook hier een doorlopend 
overzicht krijgen van de lessen en de vorderingen van hun kind(eren). Ouders/verzorgers schrijven 
er eventueel wat bij en geven het maandag, ondertekend, weer mee naar school. 
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Huiswerk                                                                                                           
In groep 5, 6, 7 en 8 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee. Het betreft dan aardrijkskunde, 
topografie of geschiedenis. In groep 8 komen daar nog wat extra huiswerkopdrachten bij ter 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs.  
Daarnaast krijgen alle kinderen vanaf groep 4 zogenaamde woordpakketten mee.  
De kinderen kunnen daarmee thuis oefenen voor het dictee.  
In groep 4 en 5 bieden wij de tafels aan. Voor veel kinderen is het belangrijk dat zij die ook thuis 
oefenen. Ook het voorbereiden van boekbesprekingen en spreekbeurten zal thuis moeten 
gebeuren. 
 
 

Computers                                                                                                         . 
Vanaf groep 3 heeft iedere groep twee à drie 
netwerkcomputers. Ook heeft elke groep 4 chromebooks. 
Bij sommige vakken zullen de kinderen van de klas tegelijk 
(2 kinderen en 1 chromebook) op een chromebook werken. 
De chromebooks rouleren dan tussen de klassen. Bij veel 
vakken gebruiken we de bijbehorende software bij onze 
lesboeken. Zo zijn er digitale oefeningen voor aanvankelijk 
lezen, dictee woorden, tafels, aardrijkskunde en 
geschiedenis. Er zijn ook diverse verrijkings- en 
herhalingsprogramma´s voor kinderen die dit nodig hebben.  
De groepen 1/2  hebben 2 chromeboxen in de groep. 
 

Internetprotocol van de Hobbedob                                                                    . 
Leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 mogen van Kennisnet gebruik maken na toestemming van de 
leerkracht. 
Leerlingen gebruiken Kennisnet om informatie te zoeken voor: werkstukken, nieuwskringen, 
boekbesprekingen, spreekbeurten en projecten. 
Ieder kind spreekt van tevoren met de leerkracht af wat hij/zij op Kennisnet wil gaan doen. 
 
Een leerkracht kan toestaan dat leerlingen educatieve spelletjes gaan doen. (Spelletjes waar je 
wat van leert: woord- of rekenspelletjes). Sites die de kinderen willen gebruiken worden eerst door 
de leerkracht bekeken. Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. 
Een kind vertelt het meteen aan de juf of meester als het per ongeluk op een ongewenste, 
onbedoelde site is terecht gekomen. (Wordt meteen weg geklikt). 
Namen van kinderen en/of foto’s van kinderen worden op geen enkele vervelende manier op het 
net of in een document gebruikt. 
 

Digitale schoolborden                                                                                        . 
Vanaf groep 3 heeft iedere klas een digitaal schoolbord. Bij de schoolvakken hebben we speciale 
software voor de lessen aangeschaft. Zo kunnen we bijvoorbeeld bij rekenen de breuken visueel 
maken en met verkeerslessen op kruispunten en rotondes schuiven met weggebruikers. Ieder 
nieuw geschiedenisonderwerp wordt geïntroduceerd met een filmpje. Met een speciale pen kan op 
het bord `geschreven` worden. De mogelijkheden zijn te veel om hier te beschrijven. 
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7 HOE BIEDEN WE ZORG AAN DE KINDEREN? 

 
Elk kind heeft recht op aandacht en zorg. Soms kan een kind niet goed meekomen in de groep, 
heeft het kind veel meer uitdaging nodig ofwel levert het gedrag problemen op.  
Voor de Hobbedob is het uitgangspunt: Elk kind hoort thuis op de reguliere basisschool, tenzij het 
zich daar niet voldoende kan ontwikkelen. 
 

Hoe is de leerlingenzorg georganiseerd?                                                         . 
De leerlingenzorg is het geheel aan maatregelen dat de school neemt om een kind te helpen zich 
goed te ontwikkelen. De groepsleerkracht speelt hierbij een centrale rol. Deze leerkracht gaat 
dagelijks met de kinderen om en zal in de klas deze zorg zoveel mogelijk vorm en inhoud geven. 
Alle kinderen hebben recht op zorg en aandacht. Toch heeft het ene kind meer zorg nodig dan het 
andere. Het verschil in onderwijsmogelijkheden van kinderen hangt samen met de verschillen in 
leermogelijkheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en sociaal-culturele achtergrond. 
 
We onderscheiden drie niveaus van zorg: 

● De zorg voor de kinderen binnen de groep. Deze wordt voornamelijk ingevuld door de 
groepsleerkracht. 

● De zorg voor leerlingen binnen de school. De leerling wordt aangemeld bij de intern 
begeleider, en wordt zo nodig tijdens leerlingbesprekingen besproken. 

● De zorg voor de leerlingen binnen het samenwerkingsverband Unita. De leerling wordt 
aangemeld bij een extern deskundige en zal na toestemming van de ouders nader 
onderzocht worden. 

 
Voor de goede zorg aan kinderen is samenwerking binnen het team en externe deskundigen 
belangrijk, maar vooral de samenwerking met u als ouders is van groot belang. Wij beschouwen 
het ook als onze taak om u zo snel mogelijk te informeren en te betrekken bij alle stappen die wij 
nemen. Ook als u zich als ouders bezorgd maakt over de ontwikkeling van uw kind vinden wij het 
onze taak om samen met u naar de beste oplossing te zoeken. 
 

Hoe volgen wij de kinderen in hun ontwikkeling?                                              . 
Wanneer een leerling in zijn ontwikkeling opvalt wordt dit door de leerkracht gesignaleerd.  
Daarbij maakt de leerkracht gebruik van observaties in de klas en de methodetoetsen. Voor de 
groepen 1 en 2 maken wij gebruik van het observatie programma, de PRAVOO.  
Daarnaast gebruiken we twee keer per jaar onafhankelijke landelijke genormeerde toetsen 
(voornamelijk van CITO). Samen met de observaties en andere toetsen vormen zij het 
leerlingvolgsysteem van de school. Wij werken met een toetskalender (zie pagina 20). 
Ook een vragenlijst m.b.t. gedrag en sociaal-emotionele vorming is in de toetskalender 
opgenomen. De voornaamste toetsmaanden zijn januari/februari en mei/juni. Vanaf groep 1 t/m 8 
volgen we hiermee de leerlingen in hun leer- en werkprestaties en kunnen we zien hoe de 
vorderingen zijn. Kinderen die problemen hebben met de leerstof en kinderen die meer uitdaging 
nodig hebben, worden  besproken met de intern begeleider. Dit kan resulteren in een 
handelingsplan voor de betrokken leerling. De ouders worden bij de inhoud en de uitvoering van 
het handelingsplan betrokken. 
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Hoe gaan wij om met het leerling-dossier?                                                       . 
Van elke zorgleerling bestaat er een dossier met het rapport, de resultaten van niet-methode 
gebonden toetsen, onderzoeken, verslagen van oudergesprekken en andere belangrijke 
gegevens. Het leerling-dossier is strikt vertrouwelijk. Inzage in het dossier door derden kan alleen 
nadat de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. Ouders hebben altijd recht op inzage.  
U kunt hiervoor een afspraak maken. Het dossier blijft nadat het kind de school heeft verlaten nog 
twee jaar aanwezig. Daarna wordt het vernietigd. 
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Toetskalender  schooljaar 2016-2017    
 sept okt nov dec  jan febr mrt apr mei jun 

PRAVOO – persoonlijk 
ontw. boekje groep 1/2/3 

  1/2/3    1/2   1/2 

Taal v kleuters 1/2     1/2     1/2 

Rekenen v kleuters 1/2     1/2     1/2 

Grafementoets     2     2 

Cito spelling     3 t/m 8              3 t/m 7   

Cito rekenen      3 t/m 8     3 t/m 7 

Tempo toets rekenen  4 t/m 8    3 t/m 8     3 t/m 7 

Woordenschat      3 t/m 8     3 t/m 7 

Herfstsignalering 
(lezen) 

 3         

Voorjaarssignalering (lezen)      3     

Begrijpend lezen     4 t/m 8   
 
 

 3/4 

Technisch lezen 
Leestempo      5 t/m 8     5 t/m 7 

AVI- toetsen    
 
 

3/4 
evt. 5 
t/m 8 

   
3/4 

evt. 5 
t/m  7 

 

Drie Minuten Toetsen  
DMT kaart 1, 2 en 3     

 
 

3 t/m 8    3 t/m 7  

ZIEN  1 t/m 8     1 t/m 8    

Verkeersexamen        7   

Entreetoets        7      

Centrale eindtoets        8   

 
 
  



 

23 
 

Intern begeleider                                                                                               
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de totale leerlingenzorg. 
De taken van de intern begeleider zijn: 

● bijhouden van leerlingendossiers, 
● beheren en verzamelen van toets overzichten, 
● organiseren van leerling- groepsbesprekingen, 
● ondersteunen van leerkrachten bij het opstellen van groepsplannen en individuele plannen 

voor zorgleerlingen, 
● coachen van leerkrachten bij het uitvoeren van groepsplannen en individuele plannen in de 

groepen, 
● bijhouden en aanvullen van de orthotheek (remediërende en verrijkende methoden en   

materialen), 
● aanwezig zijn bij gesprekken met ouders en externe instanties, 
● contact onderhouden met  externe deskundige. 

 
 
 

Passend onderwijs                                                                                            .  
De Hobbedob heeft als doel goed onderwijs te bieden in een veilige (leer-)omgeving aan alle 
leerlingen. Dus, indien mogelijk, ook aan een leerling met een verstandelijke en/of lichamelijke 
handicap of gedragsproblemen. 
 
Voor het passend onderwijsaanbod kan aanvullende begeleiding vanuit het speciaal onderwijs 
gevraagd worden. Hiervoor is het samenwerkingsverband Unita gevormd. Basisscholen en 
speciaal onderwijsscholen werken hierin samen.   
 
Ingeschreven leerlingen  
Als de problematiek van een leerling de mogelijkheden te boven gaat roepen we de hulp in van het 
MDO (Multi Disciplinair Overleg). In deze overleggroep zitten alle betrokkenen n.l. ouders, 
leerkracht, interne begeleider, deskundige (o.a. psycholoog, jeugdzorg, maatschappelijk werk). 
In dit overleg worden aan de hand van de vraagstelling van de school en de ouders mogelijke 
diagnoses t.a.v. de ondersteuningsbehoefte van de leerling geformuleerd. Vervolgens wordt er 
bepaald welke acties en/of onderzoeken er nodig zijn. Probleemstelling, diagnose en acties 
worden vastgelegd  in een zogenoemd groeidocument. Het is een intensief traject, maar met 
adequaat aanpak op korte termijn. Ouders worden vanaf het begin betrokken bij alle gesprekken. 
Zij zijn ervaringsdeskundigen ten aanzien van hun eigen kind en diens behoefte aan ondersteuning 
en kunnen zeer goed meedenken over de aanpak bij de problematiek van hun kind.  
In uitzonderlijke gevallen kan de conclusie zijn dat een kind op een school voor speciaal 
basisonderwijs beter begeleid kan worden 
 
Nieuwe leerlingen met een handicap 
Bij een aanmelding van een nieuwe leerling met een handicap zal gekeken worden of plaatsing 
verstandig en wenselijk is. We zijn ons bewust van de fysieke, materiële en personele inzet die 
hiermee gepaard gaat. Er moet sprake zijn van een weloverwogen en haalbare toelating voor een 
langere periode, die het welzijn van de genoemde groep niet mag aantasten, evenmin als de 
kwaliteit van het onderwijs in de afzonderlijke groepen. 
Voor bepaalde handicaps zijn we niet toegerust. In overleg met alle betrokkenen en deskundigen 
zullen we een afweging maken tussen belangen van het kind en de ouders, de school en het team 
leerkrachten en de leerlinggroep waarbinnen het kind eventueel geplaatst wordt. 
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Nascholing leerkrachten                                                                                    . 
Het is voor elke school, maar ook voor iedere leerkracht, van het grootste belang om nieuwe 
ontwikkelingen in het basisonderwijs te blijven volgen. Onze school vormt daarop geen 
uitzondering. Belangrijk daarbij is voor ons dat nascholing plaatsvindt op die gebieden die 
rechtstreeks te maken hebben met hetgeen op dat moment voor onze school van belang wordt 
geacht. Het spreekt voor zich dat leerkrachten ook deelnemen aan cursussen die zij voor zichzelf 
en de school van belang achten.  
 

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek                                                               . 
Kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar worden door de Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek 
verschillende keren uitgenodigd voor een onderzoek.  
 
Vragen over de ontwikkeling 
Als u vragen heeft over de lichamelijke, geestelijke of sociale ontwikkeling, kunt u contact 
opnemen met de JGGV. Bijvoorbeeld bij vragen over taal/spraak, voeding, leefgewoonten, moeilijk 
gedrag, pesten, veiligheid, sport en bewegen, seksualiteit, zindelijkheid, etc. In de meeste gevallen 
kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige hierbij voorlichting of advies geven. In sommige 
gevallen verwijzen zij door. 
Opvoedondersteuning  
Ook voor vragen over de opvoeding kunt u bij de JGGV terecht. De jeugdverpleegkundige en 
jeugdartsen kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Zij doen dat 
volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). Daarnaast biedt de GGD de oudercursus 
Opvoeden & Zo (3-11 jaar) en Beter omgaan met pubers (12-18 jaar) aan.  
Onderzoek in groep 2 en 7 
Alle kinderen uit groep 2 en groep 7 worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. 
De jeugdarts, jeugdverpleegkundige of doktersassistent voert het onderzoek uit en besteedt 
aandacht aan de groei, ontwikkeling, gezondheid en gedrag van uw kind. 
Extra onderzoek 
Naar aanleiding van vragen en/of problemen kan op verzoek van zowel de leerkracht, ouder als 
het kind een extra onderzoek worden afgesproken, ook voor kinderen die niet in groep 2 of 7 
zitten. 
Oproep voor vaccinaties 
In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor twee vaccinaties; 
één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). 
Daarnaast ontvangen meisjes, in het kalenderjaar dat zij 12 jaar worden, oproepen voor de 
inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV). Deze inenting bestaat uit drie prikken.  
Wanneer een kind onvolledig is ingeënt, kunnen ouders voor de ontbrekende inentingen bij de 
GGD terecht. 
Bereikbaarheid  
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek is op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur bereikbaar via een 
centraal nummer : 035 – 6926350. Ook kan gebruik worden gemaakt van  
E-mail: info@jggv.nl 

 
Meer informatie vindt u op de website van de GGD: www.ggdgooi.nl/mijn kind. 
 

     
 
 
 

mailto:info@jggv.nl
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Centrum voor jeugd en gezin                                                                            .  
Voor kleine en grote vragen over de opvoeding en opgroeien kunnen ouders/verzorgers terecht bij 
het Centrum voor Jeugd en Gezin.  
U bent van harte welkom en …. rare vragen bestaan niet.                          
Over slapen, niet luisteren, voeding, school, pesten ….. 
U kunt gewoon binnen lopen of een afspraak maken. Het is gratis en er wordt geen digitaal dossier 
van uw kind of gezin gemaakt. 
Deskundigen kunnen tips geven en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Zij doen 
dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is gevestigd in het gezondheidscentrum op de C.J. van 
Houtenlaan.  
Voor openingstijden zie www.cjgweesp.nl   Voor contact: 035 – 7600768 of  info@cjgweesp.nl. 
 
 

 
  

http://www.cjgweesp.nl/
mailto:info@cjgweesp.nl
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8 RAPPORTAGE AAN OUDERS 

 

Rapportage                                                                                                        .  
Het is belangrijk dat de ouders kunnen volgen hoe het met hun kind gaat op school.  
De school heeft daarom ook de taak de ouders zorgvuldig en volledig te informeren over de 
vorderingen en het gedrag van hun kind.  
De rapportage vindt plaats via: 

● de taakbladen van de kinderen,  
● het leerlingenwerk, 
● het rapport, 
● de kennismakingsgesprekken en voortgangsgesprekken, 
● gesprekken op afspraak. 

 

Het leerlingenwerk                                                                                             . 
De leerlingen nemen vaak werkjes mee naar huis, bij de oudere leerlingen zullen dit vaak schriften 
en/of werkboekjes zijn. Als u alles een keer goed bekijkt zal u veel duidelijk worden.  
Mocht u nog vragen hebben, komt u dan even naar ons toe.  
 

Het rapport                                                                                                      ._  
In groep 2 t/m 8 krijgen de leerlingen 2 keer per jaar een rapport. In deze rapporten zijn ook onze 
toetsen van het leerlingvolgsysteem opgenomen, zodat u een goed overzicht krijgt over wat uw 
kind wel beheerst en nog niet zo goed beheerst.  
Naast de concrete beoordelingen per onderdeel binnen een vakgebied  is er ook ruimte voor 
stukjes tekst van de leerkracht. 
 

Voortgangsgesprekken/rapportgesprekken                                                    .t                                                                                                
Voor alle groepen geldt dat er 2 à 3 maal per jaar gesprekken worden gehouden.  
Voor de herfstvakantie vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Voor de groepen 2 t/m 8 zijn 
dat gesprekken met ouders en leerlingen, voor groep 1 zijn deze gesprekken alleen met ouders. 
In februari en in juni noemen we dit voortgangsgesprekken  
Voor groep 8 zijn er in november voorlopig adviesgesprekken en in februari de definitieve advies 
gesprekken. 
 

Overgaan of blijven zitten                                                                               . 
We begeleiden elk kind zo goed mogelijk op het eigen niveau. Door ons uitgebreide 
leerlingvolgsysteem hebben we een goed beeld van het niveau van ieder kind. Voor kinderen die 
op een bepaald onderdeel extra begeleiding nodig hebben stelt de leerkracht een handelingsplan 
op.  
Desondanks kan het voorkomen dat de leerkracht en intern begeleider het beter vinden dat een 
leerling het leerjaar over doet. Een dergelijk advies wordt uiteraard besproken met de ouders.  
In voorkomende gevallen kan de locatie-directeur bij het gesprek aanwezig zijn.  
Ook bij de kleuters kan het advies zijn nog een jaar extra te kleuteren. We spreken dan van een 
verlengde kleuterperiode. Het advies van de school is in dit soort zaken bindend.  
Ouders hebben het recht hiertegen officieel bezwaar aan te tekenen. 

 
Spreekuur______________________________________________________ 

Wij hebben geen vastgestelde spreekuren, maar iedereen die dat wenst kan met ons komen 
praten over het eigen kind. 
U kunt daarvoor altijd een afspraak maken tijdens de inlooptijden of na schooltijd. 
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9 TOELATING NIEUWE LEERLINGEN 

 

Rondleiding                                                                                                       . 
De basisscholen in Weesp hebben een gezamenlijk toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen. 
De informatie hierover vindt u op alle websites van de basisscholen. Voor onze school is dat: 
www.hobbedob.nl: nieuws - informatie schooljaar - informatiebrief en inschrijfformulier nieuwe 
leerlingen. 
 
Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten kunnen meteen na de geboorte al worden 
aangemeld.  
U kunt contact opnemen met de school om een afspraak te maken voor een informatief gesprek en 
een rondleiding.  
Enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt kan uw kind in overleg met de leerkracht al enkele 
dagdelen komen wennen in de groep. De leerkracht zorgt voor de eerste opvang van de nieuwe 
kinderen in de groep. In iedere groep zijn twee klassenouders. Voor allerlei praktische vragen kunt 
u ook terecht bij deze twee klassenouders.  
 
 

Toelating                                                                                                            . 
Buiten de algemeen geldende wettelijke bepalingen, worden voor toelating tot een openbare 
school geen voorwaarden gesteld. Bij de overgang van de ene naar een andere school wordt wel 
contact opgenomen met de directie of interne begeleider van de andere school. Een leerplichtige 
leerling moet in principe direct geplaatst kunnen worden. Indien een bepaalde klas erg groot dreigt 
te worden zal de directie nieuwe ouders verzoeken eerst bij andere scholen te kijken. Ook bij een 
groot aantal zorgleerlingen in de groep kan de directie verzoeken eerst bij andere scholen te gaan 
kijken. 
 
 

Kinderen met een handicap  -   afwegingen bij het toelaten                             . 
Het begeleiden van kinderen met een handicap 
vereist specifieke kennis en vaardigheden van de 
leerkrachten en het moet organisatorisch mogelijk 
zijn in school. Het aan te nemen kind moet een 
verantwoorde begeleiding kunnen krijgen en zich 
gelukkig voelen in onze school. Wij moeten het 
kind verder kunnen helpen in zijn/haar 
ontwikkeling. Daarom stellen wij specifieke 
voorwaarden aan de mogelijkheden van de 
kinderen.   
In het zorgplan van de school worden deze 
voorwaarden puntsgewijs benoemd.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.hobbedob.nl/
http://www.hobbedob.nl/bestanden/aanmeldingsformulier.pdf
http://www.hobbedob.nl/bestanden/aanmeldingsformulier.pdf
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10 DE BETROKKENHEID VAN OUDERS 

 

Het belang van de betrokkenheid van ouders                                                   
Op velerlei gebied zijn ouders betrokken bij onze 
school. Wij stellen als school een goed contact met de 
ouders zeer op prijs. Op allerlei manieren kunt u uw 
steentje bijdragen in het schoolleven. We vinden het 
steeds weer fijn zoveel ouders als hulp te zien bij 
allerlei vieringen, de schooldag, de creatieve 
middagen, uitstapjes, werkgroepen of bij een 
klusavond. We willen onderstrepen dat u zich 
aanmeldt op vrijwillige basis. U moet niets, maar we 
vinden het wel prettig als alle ouders aan iets 
meedoen. 
 
 

Klassenouders                                                                                                   
Aan het begin van het schooljaar worden in iedere groep twee klassenouders gevraagd, bij een 
combinatiegroep wordt ernaar gestreefd om uit iedere groep een ouder te krijgen. De tijd die het 
klassenouderschap vergt kan per groep sterk verschillen.  
 
Taakomschrijving: 

● assisteren bij voorkomende groepsactiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst, excursies, 
verjaardagen leerkrachten enzovoorts, 

● het vragen van ouders om te assisteren bij verschillende activiteiten, 
● ‘doorgeefluik’ zijn tussen ouders en leerkracht waar het gaat over organisatorische zaken 

met betrekking tot de groep en/of school. Wanneer een ouder met de klassenouder over 
een leerkracht of leerling wil praten, dan zal deze de betreffende ouder steeds 
doorverwijzen naar de leerkracht en/of de locatie-directeur, 

● in ieder geval eenmaal per jaar overleg met de leerkrachten en andere klassenouders om 
voor het hele jaar activiteiten in te plannen en door te spreken. 

 
 

Informatie voorziening                                                                                       . 
Naast mondelinge informatie op de ouder- en contactavonden geven wij informatie via: 

● De schoolkalender: deze wordt ieder schooljaar vlak na de zomervakantie uitgereikt. Hierop 
staan alle geplande activiteiten, vakanties, vrije dagen en andere nuttige informatie 
vermeld, 

● Het Hobbericht: dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief met mededelingen voor ouders en 
informatie over activiteiten van kinderen op school, 

● De Kinderkrant: waaraan de kinderen een bijdrage leveren verschijnt een paar keer per 
jaar. Kinderen uit groep 7/8 vormen samen met 2 juffen de redactie, 

● De schoolgids: deze wordt aan nieuwe ouders uitgereikt en staat op de website. De gids is 
ook bestemd voor nieuwe ouders die hun schoolkeuze nog moeten bepalen, 

● De website: deze geeft algemene informatie over de school en over specifieke activiteiten, 
● De Facebook pagina: deze geeft specifieke informatie over een bepaalde activiteit, 
● Het Daltonboek: hierin staat onze manier van werken gedetailleerd beschreven. Het boek 

wordt uitgereikt aan nieuwe ouders en aan toekomstige ouders. Tevens staat dit boek op 
de website. 
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Ouderraad______________________________________________________                                                                                                         
De Hobbedob heeft een actieve ouderraad (OR). De ouderraad helpt het team bij het organiseren  
en uitvoeren van diverse activiteiten en kan in overleg met het team ook zelf activiteiten 
organiseren. Vaste activiteiten zijn: Sinterklaas, Kerstfeest, sportdag, eindfeest en meedenken 
over schoolzaken buiten het lesprogramma.  
De ouderraad overlegt  in vergaderingen over alle activiteiten. Ieder lid neemt een of enkele taken 
in het jaar op zich. Dit betekent: meedenken over de organisatie en, indien nodig, het werven van 
hulpouders. Daarnaast beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage, de schoolreis- en 
excursiefinanciën.  
 
De bedragen voor 2016-2017 zijn als volgt vastgesteld: 
Voor leerlingen uit groep 1, 2, 3 en 4: 
vrijwillige bijdrage: € 32,50   
kosten schoolreis: € 35,00 
 
Voor de leerlingen uit groep 5 en 6: 
vrijwillige bijdrage: € 32,50   
kosten 2-daags schoolkamp: € 60,00 
 
Voor leerlingen uit groep 7 en 8: 
vrijwillige bijdrage: € 32,50  
kosten 3-daags schoolkamp: € 90,00 
 
Het rekeningnummer is: 
NL63 INGB 0008 9810 86  

t.n.v. Ouderraad OBS De Hobbedob  

Onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).  

 

Medezeggenschapsraad                                                                                   . 
Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is in de Wet Medezeggenschap 
Onderwijs geregeld. De MR houdt zich bezig met alle aangelegenheden betreffende onze school.  
Als zodanig kan de MR gevraagd of ongevraagd voorstellen doen of standpunten kenbaar maken 
aan het schoolbestuur. Het bestuur dient soms advies te vragen aan de MR (adviesrecht) en in 
een aantal gevallen heeft het bestuur zelfs de instemming van de MR nodig. Dit betekent dat 
beslissingen pas genomen kunnen worden als de MR akkoord gaat (instemmingsrecht).  
Onze MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden en kan enigszins vergeleken worden met een 
ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Op deze manier wordt ook zeker de stem van de ouders 
gehoord. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Het kan voorkomen dat er vertrouwelijke 
zaken worden besproken. Deze worden dan achter gesloten deuren behandeld.  
Indien nodig of gewenst worden er jaarlijks verkiezingen gehouden zodat ook u kunt deelnemen 
aan de MR. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Indien u vragen heeft kunt u zich altijd wenden tot 
de leden van de MR of het team.  
Zaken waar de MR zich op hoofdlijnen mee bezig houdt zijn onder andere:  

opstellen activiteitenplan MR, veiligheidsplan, begroting, 
formatieplan, nascholingsplan, schoolplan, 
vakantierooster. 
GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad 
(hierin zijn alle 22 scholen van de                                                                                                                                             
Stichting vertegenwoordigd). 
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11 ADVISERING VOORTGEZET ONDERWIJS 

 

Advies voortgezet onderwijs                                                                              .                                           
Entreetoets groep 7 
Aan het eind van groep 7 maken alle leerlingen de zogenoemde ‘entreetoets’ van CITO.  
Deze uitgebreide toets geeft een totaal beeld over het leerniveau van het kind. In groep 8 kan nog 
aan achterstanden of hiaten gewerkt worden.  
Oriënterende gesprekken met ouders 
In groep 8 is in oktober het kennismakingsgesprek. In november zijn de voorlopige advies 
gesprekken over het onderwijs na de basisschool. In januari zijn de definitieve adviesgesprekken.  
Bij deze gesprekken zijn ook de leerlingen aanwezig. 
Centrale  eindtoets 
In de maand april van groep 8 volgt de centrale eindtoets. Deze toets meet de schoolvorderingen 
van de leerling. Ook geeft deze toets een advies op schrift. Eind april / begin mei zijn de 
afrondende gesprekken met de ouders en de leerlingen ter bepaling van de keuze en het 
instapniveau van de school voor voortgezet onderwijs.  
Een leerkracht van groep 8 adviseert ouders en leerlingen bij de keuze op basis van  

● de resultaten tijdens het oefenwerk in de klas,  
● de werkhouding van het kind, 
● de toetsen van ons Leerling Observatie Volgsysteem (LOVS), 
● de entreetoets, 
● de centrale eindtoets,  
● eventueel aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld een IQ-test. 

 
Ouders en leerlingen krijgen informatie over middelbare scholen d.m.v. brochures en de 
scholengids Gooi- en omstreken (en Amsterdam). De ouders beslissen uiteindelijk zelf naar welke 
school voor voortgezet onderwijs het kind gaat. Zij schrijven hun kind ook in bij de school van hun 
keuze. Onze school kan in deze slechts adviseren.  

 
Contact leerkracht groep 8 met voortgezet onderwijs                                       . 
De leerkracht van groep 8 bespreekt de situatie van de aangemelde leerlingen met de 
coördinatoren van de brugklassen van de scholen voor voortgezet onderwijs.  
Aan het eind van groep 8 geeft de school de leerlingen de gelegenheid kennis te maken op hun 
nieuwe school op een introductie(mid)dag.  
Na een paar maanden in het nieuwe schooljaar hebben onze school en de scholen voor 
voortgezet onderwijs overleg over de nieuwe brugklassers t.a.v. sociale contacten en 
leerprestaties. Verder worden onze ex-leerlingen gevolgd door middel van uitdraaien van 
rapportoverzichten verstrekt door de scholen voor voortgezet onderwijs.  

 
Doorstroming naar het vervolgonderwijs                                                           . 
De uitstroom van de laatste jaren is als volgt:    
 

Schooltype  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

VWO 1 1 0 0 0 0 0 0 

HAVO/VWO 5 2 1 2 0 4 3 2 

VMBO-T/HAVO 3 3 3 1 0 4 3 3 

VMBO theoretische leerweg 2 3 0 0 0 0 0 0 

VMBO beroeps voorbereidende 

leerweg  
1 3 6 2 2 8 5 5 

LWOO 0 0 1 0 0 0 0 1 
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12 OPVANG BUITEN SCHOOLTIJD 

 

Tussen de middag                                                                                             . 
Op de Hobbedob bestaat de mogelijkheid uw kind tussen de middag te laten overblijven tussen 
12.00 en 13.00 uur. Het overblijven is voor de kinderen van de Hobbedob uitbesteed aan TSO 
Kidswereld. Een gediplomeerde coördinator van Kidswereld verzorgt samen met ouders van 
kinderen van school de overblijf. 
Indien u uw kind gebruik wilt laten maken van de overblijf voor een of meerdere dagen kunt u een 
inschrijfformulier op school vragen.  
U kunt ook contact opnemen met de coördinator, Naomi Hoffmeister, telefoon: 06 – 34421015. 
 

Voor- en naschoolse opvang                                                                             . 
De Hobbedob heeft een samenwerkingsverband met twee 
organisaties voor opvang voor en na schooltijd:  
 
1 Kinderopvang Kidswereld 
2 KMN Kind & Co 
  
 
 
 
 
 

Contactgegevens kinderopvang Kidswereld:   
Telefoon :  0294 - 419260 
E-mail :  info@kinderopvangkidswereld.nl 
 
Contactgegevens KMN Kind & Co: 
Telefoon:  030 - 6958469 / 0294 - 483120 
E-mail : info@kmnkindenco.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:info@kinderopvangkidswereld.nl
mailto:info@kinderopvangkidswereld.nl
mailto:info@kmnkindenco.nl
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13 GEDRAGSREGELS 
Een goed pedagogisch klimaat krijgt binnen de schoolcultuur pas echt vorm als er afspraken met 
betrekking tot gedrag worden gemaakt. 
Deze gouden regels zijn in alle groepen met de leerlingen besproken en heeft in ieder lokaal een 
vaste plek gekregen.  
 

De tien gouden regels 
1. Behandel een ander, zoals jezelf behandeld zou willen worden. 

Jij vindt het vast niet leuk als je: 
● gepest wordt,       
● geschopt of geslagen wordt,     
● uitgescholden wordt,       
● zonder reden ergens niet aan mee mag doen, 
● er niet bij hoort. 

 
Daarom houden wij ons hier op school aan de regel: Behandel een ander zoals je zelf behandeld 
zou willen worden! 
 

2. Jij bent de baas over jezelf, maar niet over anderen. 
Speel dus alleen de baas over jezelf en houd jezelf daarbij goed in de hand. 
 

3. Jij bent de baas over je eigen lijf.  
Een ander mag daar niet zomaar aankomen als jij dat niet wilt. Daar houden we dus allemaal 
rekening mee! 
 

4. Ieder heeft gelijke rechten en mag zichzelf zijn. 
Gelukkig zijn we allemaal anders. Dat mag en dat is juist fijn. Daarom accepteren wij andere 
kinderen zoals zij zijn. 
 

5. We zijn zuinig op onze eigen spullen én op die van anderen. 
 

6. Pak niet zomaar iets dat niet van jou is. 
Als we iets willen lenen vragen we dat eerst netjes en wachten op antwoord. 
Als we het mogen lenen gaan we er voorzichtig mee om en geven het uiteraard ook weer eerlijk en 
netjes terug. 
 

7. Iedereen mag zeggen hoe hij/zij over dingen denkt als hij/zij dat maar netjes doet. 
 

8. Luister naar elkaar. 
 Zelf iets zeggen is fijn maar goed luisteren naar wat een ander te zeggen heeft hoort  daarbij. 
 

9. We zijn netjes en beleefd.  
Tegen meesters, juffen, hulpouders, overblijfouders, conciërge, bezoekers én natuurlijk …  
tegen elkaar! 
 

10. Ruzie is vervelend en niet nodig. 
Als er een probleem is, dan praat je daar samen over en probeert het eerst zelf op te lossen.  
Lukt dat niet, dan stap je naar de meester of juf. Dan lossen we het samen op! 
 
Als iedereen zich aan deze 10 gouden regels houdt, houden we het gezellig op school en daar         
hebben we met z’n allen plezier van. Houd je er dus zelf goed aan en help een ander er vriendelijk 
aan herinneren als die het per ongeluk even vergeet…….  
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14 WELKE ACTIVITEITEN DOEN WE MET DE                                                                

KINDEREN? 

 

Excursies                                                                                                           . 
Ieder jaar gaan de groepen naar diverse bestemmingen op excursie. Dat kan zijn een atelier, een 
concert in een theater, de bakkerij, kinderboerderij, brandweer, Muiderslot, Tropenmuseum, het 
Naardermeer, Vesting museum in Naarden, het Anne Frankmuseum, enzovoort. 
 

Gymnastiekrooster                                                                                            . 
MAANDAG 
09.00 – 10.00 uur:   groep 5/6 
10.00 – 11.00 uur:   groep 4 
13.00 – 14.00 uur:   groep 3  
14.00 – 15.00 uur:   groep 7/8 
 
DONDERDAG 
08.30 – 09.20 uur:   groep 4 
09.20 – 10.10 uur:   groep 5/6 
10.10 – 11.00 uur:   groep 3  
11.00 – 11.50 uur:   groep 7/8 
 

Schoolreizen en kamp                                                                                       .                                                                                        
.In 2016-2017 staat het volgende aan schoolreisjes en schoolkampen gepland: 

groepen  1 en 2: 
1 dag schoolreis kosten ongeveer € 35,00 
groepen  3 en 4: 
1 dag schoolreis kosten ongeveer € 35,00   
groepen  5 en 6:  
2 dagen schoolkamp ongeveer € 60,00 
groepen  7 en 8:  
3 dagen schoolkamp ongeveer € 90,00 
 

Sportevenement                                                                                                . 
Ieder schooljaar is er voor alle groepen van onze school een sportdag (individuele en 
groepsprestaties). Deze activiteiten vinden onder schooltijd plaats en worden door onze school 
georganiseerd in samenwerking met de gymleerkracht en de ouderraad. We hebben gekozen om 
de sportdag te combineren met de Koningsspelen. 
 

Avondvierdaagse                                                                                               .  
De avondvierdaagse is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Deelname vindt echter niet plaats 
in schoolverband, maar wordt georganiseerd door de ouders. Veel kinderen van de school nemen 
bij voorkeur met hun ouders deel aan deze sportieve activiteit. 
 

Afscheidsavond                                                                                                 . 
De basisschoolperiode van groep 8 wordt officieel afgesloten in de laatste week van het 
schooljaar. De leerlingen voeren een musical op en nemen afscheid van de school en het team. 
Dit afscheid gaat gepaard met persoonlijke toespraakjes, attenties, bloemen en soms ook met 
tranen. Voor de leerlingen van groep 8 begint dan een nieuwe fase in hun schoolloopbaan.  
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15 WELKE PRAKTISCHE ZAKEN ZIJN VOOR U  
BELANGRIJK? 
 
Eten en drinken na het speelkwartier                                                                . 
Midden op de ochtend eten en drinken de kinderen gezamenlijk. De leerkracht leest voor, of geeft 
een instructie. De Hobbedob is een gruiten school, we eten drie keer per week verplicht groente of 
fruit in de ochtend pauze. Elke woensdag, donderdag en vrijdag nemen alle leerlingen en ook de 
leerkrachten fruit of groente mee voor de ochtendpauze. Wilt u er vooral bij de jongere kinderen 
voor zorgen dat de naam op beker en broodtrommel staat. Een pauzehap is niet bedoeld als een 
hele maaltijd. Geef daarom iets mee dat niet te groot is en niet te veel calorieën levert. 
Geschikte pauzehappen zijn bijvoorbeeld: 

● (volkoren)biscuit, zoals Evergreen of Sultana, 
● fruit zoals een mandarijn, banaan of appel, 
● groente zoals komkommer, tomaat, wortel, 
● rijst-, meergranen- of popcornwafel, 
● ontbijtkoek, 
● krentenbol, 
● eierkoek, 
● een boterham met halvarine en appelstroop. 

Geschikte drankjes zijn bijvoorbeeld: 
● ongezoet vruchtensap, zoals appel- of sinaasappelsap, 
● halfvolle of magere melk, 
● limonade, 
● yoghurtdrank zonder suiker 
● Denk verder ook eens aan water, dat komt op school gewoon uit de kraan! 

 
Vuistregel: GEEN CHOCOLADE EN GEEN SNOEP als pauzehappen! Ook niet als beloning in de 
klas. Uitzonderingen met verjaardagen en feestdagen. Maar ook hier zijn genoeg gezonde(re) 
varianten te bedenken. Het Voedingscentrum voert de campagne ‘Gezond eten en bewegen met 
kinderen – voorkom overgewicht’. Voor informatie zie www.voedingscentrum.nl. 
 

Fietsen naar school                                                                                           . 
Kinderen die in Aetsveld wonen, verzoeken we niet op de fiets naar school te komen. Wordt er wel 
gebruik gemaakt van de fiets, dan vragen we om deze in de daarvoor bestemde klemmen te 
plaatsen en op slot te zetten. Ook steppen dienen in de fietsenrekken en op slot te worden gezet 
en niet in de gangen onder de kapstok. 
 

Zorg voor het milieu                                                                                           . 
In de groepen hebben wij een papierbak staan, waarin de kinderen papierafval scheiden van ander 
afval. Het gescheiden papierafval wordt in onze papiercontainer verzameld. Ook oud papier van 
thuis kan op school worden ingeleverd. Het geld dat wij met ons oud papier ophalen wordt gebruikt 
voor allerlei schooldoeleinden. In groep 7/8 staat ook een afvalbak voor plastic. 
In de hal staan tevens een batterijcontainer en een cartridge box. Daar kunnen gebruikte batterijen 
en lege cartridges in. Zo proberen wij als school een bijdrage aan een schoner milieu te leveren.   
Met het inzamelen verdient de school punten waarmee materiaal aangeschaft kan worden. 
 

Verzekering                                                                                                       . 
Talent Primair heeft voor de leerlingen en het personeel een ongevallenverzekering afgesloten. 
Ook heeft de Stichting een aansprakelijkheidsverzekering.  
 

http://www.voedingscentrum.nl/
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Schoolfotograaf                                                                                                 . 
Elk jaar komt de schoolfotograaf zowel klassen- als individuele foto’s en foto’s met broertjes en 
zusjes maken. Wij informeren u hier tijdig over. U bent vrij om de foto’s al dan niet te kopen.    
 

Gevonden voorwerpen                                                                                      .  
Kinderen vergeten nogal eens kledingstukken of andere spullen op school. Op school is een 
speciale bak voor gevonden voorwerpen. Wij vragen u broodtrommeltjes, laarzen, tassen en 
gymtassen met de gymkleding en gymschoenen te merken met de naam van uw kind. 
Voor elke vakantie leggen wij de gevonden voorwerpen een week op de tafels in de hal. Aan het 
eind van de week geven wij de spullen weg. 
 

Hoofdluisbestrijding                                                                                           . 
De school verstrekt iedere leerling per schoolloopbaan een zogenaamde luizentas, waarin de jas 
gedaan wordt. Zo wordt besmetting via overlopen van jas op jas voorkomen. Bij verlies of 
kapotgaan van een luizentas moet er een nieuwe worden aangeschaft bij de administratie voor  
€ 2,00. Elke groep wordt na elke vakantie gecontroleerd op hoofdluis en neten. Bij constatering 
worden de ouders via de leerkracht van de eigen groep geïnformeerd en geadviseerd. Na twee 
weken wordt het kind weer gecontroleerd. Indien de maatregelen niet voldoende zijn en het euvel 
niet verdwenen is, raden we aan uw huisarts en/of apotheek te raadplegen.  
 
Al is er nooit reden voor paniek, we hebben toch graag dat ouders ons zo spoedig mogelijk 
waarschuwen als zij luizen of neten ontdekken. Zo kunnen we snel maatregelen treffen om 
onnodig ongemak te voorkomen. Op school kunt u een informatiebrochure krijgen over de juiste 
behandeling van hoofdluis.  
U kunt ook goede informatie vinden op de volgende website: http://www.huidinfo.nl/hoofdluis.nl  
 

Schooltijden                                                                                                       . 
 
 

 
 

groep 1 t/m 4 groep 5 t/m 8 

   
maandag   8.30 – 12.00   8.30 – 12.00 
 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

   
dinsdag   8.30 – 12.00   8.30 – 12.00 
 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

   
woensdag   8.30 – 12.30   8.30 – 12.30 

   
donderdag   8.30 – 12.00   8.30 – 12.00 
 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

   
vrijdag   8.30 – 12.00   8.30 – 12.00 
  13.00 – 15.00 

 

Ingang                                                                                                               . 
De leerlingen van de groepen 1/2/3/4 mogen gebruik maken van beide ingangen. De leerlingen 
van de groepen 5 t/m 8 maken gebruik van de hoofdingang (op het grote plein). 
  

http://www.huidinfo.nl/hoofdluis.nl
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Inlooptijd                                                                                                            . 
Vóór schooltijd is er elke ochtend en middag een inlooptijd van 10 minuten. De inlooptijd is er voor 
de kinderen, om wat werk af te maken, te lezen, tekenen of het taakblad in te vullen, kastjes op te 
ruimen enzovoort. Ze mogen ook een praatje maken aan hun eigen tafel, maar het is beslist niet 
de bedoeling dat het 10 minuten spelen wordt.  
Voor de ouders is de inlooptijd voor korte contacten met de leerkracht, bijvoorbeeld voor het 
doorgeven van ziekte van uw kind(eren) of desgewenst een afspraak te maken voor een 
uitvoeriger gesprek. Om 8.30 uur en 13.00 uur precies moet met de lessen kunnen worden 
begonnen. 
 

Ophalen kinderen                                                                                              . 
Om gedrang voor de deuren van de onderbouw te voorkomen en de rust in school te bewaren 
verzoeken wij u buiten op uw kind te wachten. 
De leerkrachten van de groepen 1/2 en 3 lopen met de kinderen mee naar buiten en laat ieder kind 
pas vertrekken als de ouder of oppas gezien is. 
 

Stagiaires                                                                                                          .  
Hobbedob is een opleidingsschool in samenwerking met de PABO van de Hogeschool Utrecht. 
Binnen de school is 1 schoolopleider die de studenten en de begeleidende leerkrachten 
ondersteunt. Talent Primair heeft meerdere opleidingsscholen en wij vormen met hen een netwerk. 
U zult veel studenten tegenkomen op de Hobbedob. Zij voeren in overleg en samenwerking met de 
leerkrachten zoveel mogelijk taken uit, binnen en buiten de groep. 
Ook studenten die de opleiding voor onderwijsassistent volgen kunnen voor hun stage op de 
Hobbedob terecht.  
 

Klachtenregeling                                                                                                . 
We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat ouders en kinderen tevreden zijn. Toch kan het 
voorkomen, dat u zich aan bepaalde zaken ergert of zelfs een klacht hebt. Dit kan betrekking 
hebben op personeel, een ouder of leerling. Alle scholen binnen Talent Primair beschikken over 
een klachtenregeling die bijdraagt aan een veilig schoolklimaat. Daarnaast schept deze regeling 
duidelijkheid over hoe er met klachten kan worden omgegaan. We nemen deze altijd serieus en 
we zoeken daarbij naar de best mogelijke oplossing om verder ongenoegen te voorkomen.  
De volledige klachtenregeling maakt deel uit van ons veiligheidsbeleid en is in te zien op school. 
 
Eerste stappen bij een klacht 
Als u niet tevreden bent over de gang van zaken op school, kunt u het probleem bespreken met de 
leerkracht. Indien nodig kunt u een afspraak maken met de locatie-directeur van de school om uw 
probleem of klacht te bespreken. (In eerste instantie zal de locatie-directeur u verwijzen naar de 
groepsleerkracht). Daarna is het mogelijk om contact op te nemen met de algemeen directeur van 
de Stichting Talent Primair. 
 
 
Interne contactpersoon 
Op school hebben wij twee interne contactpersonen waar u ook terecht kunt met uw vragen, 
problemen of klachten. Zij kunnen u meer informatie geven over de klachtenregeling. Zij bespreken 
de klacht niet inhoudelijk met u, maar kunnen u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt 
gaan. De interne contactpersonen kunnen u ook doorverwijzen naar de externe 
vertrouwenspersoon. Onze interne contactpersonen zijn Merel Grijpink (leerkracht groep 1/2B) en 
Brenda Rebel (leerkracht groep 5/6). 
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Externe vertrouwenspersoon 
Als u er niet in slaagt het probleem naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u terecht bij de 
externe vertrouwenspersoon van de school. Hij is in dienst bij CED groep, de 
schoolbegeleidingsdienst en is onafhankelijk van de school. Hij kan bemiddelen bij een conflict. 
Mocht u besluiten om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie dan kan de externe 
vertrouwenspersonen u daarbij ondersteunen.  
De externe vertrouwenspersoon is: Frank Brouwer tel. 0346 – 219777  -    f.brouwer@cedgroep.nl 
 
CED-Groep         
Dwerggras 30      
Postbus 8639 
3009 AP Rotterdam 
010 - 4071599 
 
Vertrouwensinspecteur van de inspectie 
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig 
fysiek geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u ook contact opnemen met de 
vertrouwensinspecteur van de inspectie. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt u bij 
deze klachten. Leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep doen 
op de vertrouwensinspecteur. Meldpunt vertrouwensinspecteur: 0900 – 1113111. 
 
Klachtencommissie 
Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bestuur die op verzoek van een klager 
onderzoekt en het bestuur hierover adviseert. De commissie beslist eerst of uw klacht in 
behandeling wordt genomen. Als u bijvoorbeeld een andere procedure had moeten volgen, 
gebeurt dat niet. De klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bestuur 
over: 

a. (On)gegrondheid van de klacht 
b.  Het nemen van maatregelen 
c.  Overige door het bestuur te nemen maatregelen. 

Bureau van de Klachtencommissie  
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
Tel. 030-2809590 
Fax : 030-2809591 
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 
 

Stabilo pennen                                                                                                  . 
Bij ons op school wordt geschreven met een stabilo pen. In groep 3 wordt 
gestart met het schrijven met potlood. In de loop van groep 4 stappen de 
kinderen over op het schrijven met de stabilo pen. De school verstrekt 
éénmalig een stabilo pen. Elk schooljaar krijgen de leerlingen 1 stabilo 
vulling van school. De stabilo pen schrijft net zo vloeiend als een vulpen en 
heeft een goede pengreep. Voor sommige leerlingen kan het schrijven met 
de Stabilo-pen beginnen in groep 4 of hoger. 

 
Studiedagen                                                                                                                       .          
Het team heeft een beperkt aantal dagen gereserveerd voor scholing.   
Onderwerpen kunnen zijn:  

● verdieping van onze kennis van leerproblemen bij kinderen, 
● verdieping in een bepaalde methode van lesgeven. 

Aan het begin van het jaar worden de studiedagen ingepland.  

mailto:f.brouwer@cedgroep.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
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Studiedagen 2016-2017: 

● Vrijdag 23 december 2016 (vanaf 12.00 uur) 
● Woensdag 18 januari 2017 
● Vrijdag 17 februari 2017 (hoort bij de voorjaarsvakantie) 
● Dinsdag 06 juni 2017 
● Vrijdag 21 juli 2017 

 

Vakantierooster 2016-2017                                                                               .  
   

Herfstvakantie 17-10-16 t/m 21-10-16 

Kerstvakantie 26-12-16 t/m 06-01-17 

Krokusvakantie 20-02-17 t/m 24-02-17 

Pasen 14-04-17 t/m 17-04-17 

Meivakantie   24-04-17 t/m 05-05-17 

Hemelvaart 25 en 26-05-17 

Pinksteren                       05-06-17 

Zomervakantie 24-07-17 t/m 03-09-17 

 

Veiligheidsplan                                                                                                  . 
Iedere school is door het ministerie verplicht gesteld om een veiligheidsplan op te stellen. In dit 
plan wordt beschreven hoe er gehandeld moet worden in allerlei noodsituaties. In geval van een 
noodsituatie is er een duidelijke taakverdeling voor de leerkrachten onder leiding van de 
bedrijfshulpverleners en de directie van de school.  
Op onze school hangt in de gemeenschappelijke hal naast het leraren toilet en boven de 
kapstokken bij de kleuteringang, een vluchtroute die geldt bij een eventuele evacuatie van de 
groepen. Een aantal keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. 
 

Verjaardagen en traktaties                                                                                . 
Snoepen in schooltijd is niet toegestaan. 
Het gebruik van snoepgoed op beperkte schaal mag bij: 

● viering van verjaardagen van zowel leerkracht als leerling, 
● viering van feestdagen zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. 

Onder beperkte schaal wordt in dit geval verstaan: 
● traktaties waarin wat snoep of zoetigheid is verwerkt bijvoorbeeld als versiering (veterdrop 

als strik, bananenboot met ringchips, stokje met daarop kaas en iets van snoep), 
● cake, soesjes en in de zomermaanden ijs, 
● versierde beschuit of broodjes. 

Traktaties met kaas en fruit zijn altijd mogelijk.  
Bij twijfel gaarne vooraf in overleg treden met de leerkracht.  
 

Ziekmelding                                                                                                       . 
Wanneer uw zoon of dochter door omstandigheden niet naar school kan, verzoeken we u dat 
tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch te melden (418435). U kunt ook een briefje meegeven aan een 
broer of zus of iemand uit de buurt. We willen graag snel bericht.  
Ook wanneer iemand niet kan deelnemen aan de gymles, bij doktersbezoek onder schooltijd, in de 
pauze niet naar buiten mag, vaker naar het toilet moet o.i.d. willen wij daarvan graag vooraf 
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schriftelijk of telefonisch melding.  
Wij laten nooit een kind alleen weg gaan zonder dat wij daarover geïnformeerd zijn of contact met 
u hebben gehad. Wij zijn als leerkrachten onder schooltijd verantwoordelijk voor uw kind. 
 

Vakantieontheffing en leerplichtwet                                                                   . 
De leerplichtwet kent een zeer beperkt aantal redenen waarvoor ouders vrijstelling van het 
schoolbezoek van hun kinderen kunnen vragen. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, 
kunt u schriftelijk verlof aanvragen bij de locatie-directeur. Het aanvraag formulier is bij de locatie-
leider verkrijgbaar. Een verzoek om vakantie kan alleen ingewilligd worden als uw werkgever u 
geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind(eren). In dat geval moet u een 
werkgeversverklaring overleggen. De directie neemt de beslissing aan de hand van de wettelijke 
richtlijn voor verlof onder schooltijd. Voor meer informatie over de richtlijnen kunt u terecht bij de 
locatie-leider.  
 
Regionaal Bureau Leerlingzaken:   
Burgemeester de Bordesstraat 80 
1404 GZ Bussum 
Postbus 251 
1400 AG Bussum 
T: 035-6926620 
 

Groepsindeling schoolteam                                                                               . 
 

1/2 A: 
Margriet de Groot Ma – di –woe  

Brenda (Nana) Staal Donderdag en vrijdag  

1/2 B: Merel Grijpink Ma t/m vrij 

3 
Monica Groenendaal Maandag 

Diana Waelbers Dinsdag t/m vrijdag 

4 
Bibi Gräber Maandag 

Danielle Mars Dinsdag t/m vrijdag  

5/6 
Brenda Rebel Ma – din – don - vrij 

Brenda (Nana) Staal Woensdag 

7/8 Sharon Holts Ma t/m vrij 

gymnastiek   3 t/m 8: 
Jeroen Lamme       donderdag  

eigen leerkracht:    maandag 

Interne begeleiding: Bibi Gräber: dinsdag en donderdag 

administratie: 
Renée van Eijden: maandag en 
donderdag 

Locatie-directeur 
Monica Groenendaal : dinsdag t/m 
vrijdag 

Bovenschools directeur Michel Tabak 
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16  NAMEN EN ADRESSEN 
School                                                                                                               . 
Openbare basisschool de Hobbedob                     

Schoolpad 3,    
1383 EA  Weesp 
telefoon:  0294 - 418435      
E-mailadres: directie@hobbedob.nl 
website: www.hobbedob.nl 

Locatie-directeur:    Bovenschoolse directeur: 

Monica Groenendaal    Michel Tabak 

Telefoon: 06 – 18335865 

 

Stichting openbaar basisonderwijs Gooi en Vechtstreek- Talent  Primair         . 
Amersfoortsestraatweg 180c 

1272 RR Huizen 

Telefoon: 035 – 6925850 

www.talentprimair.nl 

 

Inspectie                                                                                                            . 
Inspectiekantoor van het onderwijs  

Kantoor Utrecht 

Postbus 2730 

3500 GS Utrecht 

 

Medezeggenschapsraad                                                                                   . 
Ouders:       Leerkrachten: 

Chadia Marijnissen (voorzitter)   Margriet de Groot 

Jessica Otterman     Merel Grijpink 

Thijs Elderenbosch     Brenda Rebel 

 

Ouderraad                                                                                                         . 
Ouders:       Leerkrachten: 

Toufic Maachi (voorzitter)               Bibi Gräber 

Isabel Lenoir (penningmeester) 

Natasja Heeman 

Miranda Neuhuys 

Stacey Maat 

Vivian Timperley 

Diana Verhagen 

 

Bedrijfshulpverleners                                                                                         . 
Renée van Eijden    Sharon Holts 

Brenda Rebel     Monica Groenendaal  

 

mailto:directie@hobbedob.nl
http://www.hobbedob.nl/
http://www.talentprimair.nl/
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Overblijf coördinator                                                                                          . 
TSO Kidswereld 

Naomi Hoffmeister 

Telefoon: 06 - 34421015 

 

Interne contact persoon (ICP)                                                                           . 
Merel Grijpink 

Brenda Rebel 

  

Onderwijsbegeleidingsdienst CED groep                                                          . 
CED-groep 

Postbus 8639 

3009 AP Rotterdam 

Telefoon: 010 – 4071599 

Bezoekadres: Dwerggras 30, Rotterdam 

 

Samenwerkingsverband UNITA (passend onderwijs)                                       . 
Loket SWV 

p/a Annie M.G. Schmidtschool 

Laapersboog 9 

1213 VC Hilversum 

http://www.swvunita.nl 

 

Jeugdarts Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek                                               . 
Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 AG Bussum 

Postbus 251, 1400 AG Bussum 

Telefoon: 035 – 6926350 

E-mail: info@jggv.nl  

 

Stichting Weesper Peuterspeelzalen                                                               .. 
De Regenboog 

Joke Andriessen 

Telefoon: 06 – 13717072 

 

Regionaal Bureau Leerlingzaken (leerplichtambtenaar)                                   . 
Burgemeester de Bordesstraat 80 
1404 GZ Bussum 
Postbus 251 
1400 AG Bussum 
T: 035-6926620 
E-mail: centraal@rblgv.nl 
www.rblgooi.nl 

http://www.swvunita.nl/
http://www.rblgooi.nl/

