Deze informatie is bedoeld voor
ouders en belangstellenden van
basisschool De Wadden. Het
geeft beknopt weer wie wij zijn
en dient als bewaarmap voor
praktische zaken.
Bent u zich aan het oriënteren op een passende
school voor uw zoon of dochter dan maken wij
graag een afspraak voor nadere kennismaking.
Wij wensen ouders en
leerlingen een fijne en
leerzame tijd toe op
De Wadden!

bezoekadres Molenwijk

Zevenwoudenplantsoen 3
2036 NK Haarlem
T 023 533 5723
cbsdewadden.nl/molenwijk

Wie wij zijn

Waaraan herkent u ons

De Wadden, een school om trots op te zijn.

‘Harmonie en veiligheid’

De basisschoolperiode vormt een belangrijk deel van de
onderwijsloopbaan van het kind. Het team van De Wadden zet
zich daar graag voor in. We vinden het belangrijk dat uw kind
zich bij ons op school thuis voelt, en er vele jaren met plezier
zal doorbrengen. Acht belangrijke jaren waarin de basis gelegd
wordt voor verdere ontplooiing.

Als christelijke basisschool zien wij het als een uitdaging om
harmonie en veiligheid te bieden aan ieder kind, zodat hij/
zij zich optimaal kan ontplooien. Duidelijke afspraken en een
positieve benadering liggen hieraan ten grondslag. Binnen die
veiligheid stimuleren we onze kinderen om zo veel mogelijk
eigen verantwoordelijkheid te nemen. Onze school wil aan de
kinderen alle kansen bieden om zichzelf te ontwikkelen tot
een mens met zelfvertrouwen, met respect voor zichzelf en de
ander, met een open vizier naar de samenleving.

Basisschool De Wadden is een christelijke school met een
open blik naar de samenleving. Wij bieden kwalitatief goed
onderwijs en hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen
en leerkrachten. Wij zien ouders als partners waarmee wij
samenwerken aan de toekomst van hun kind en onze leerling.
De Wadden heeft 8 groepen. Elk leerjaar heeft zijn eigen
groep, ook groep 1 en groep 2. Dit jaar hebben wij vanwege de
groepsgrootte een groep 1-2 samengesteld. De leerkrachten
werken met elkaar samen om de doorgaande lijn in alle vakken
te waarborgen. Samen met de interne begeleiders zorgen wij
er voor dat de leerlingen in hun eigen tempo de lessen volgen
en zo ver mogelijk komen in hun ontwikkeling.

‘Basisvaardigheden’
We leren uw kind basisvaardigheden aan op het gebied van
kennen en kunnen, spel en sport, expressie en creativiteit.
Hoewel wij bijdragen aan de ontwikkeling van het totale kind
is er voor gekozen om de aandacht voor de leerstof prioriteit
te geven. Wij zien het als onze belangrijkste opdracht om
onze leerlingen goed taal-, lees- en rekenonderwijs te geven.
Dit doen wij op een eigentijdse manier onder andere gebruik
makend van digitale middelen.
Vanaf groep 3 gaan de leerlingen ook op vrijdagmiddag naar
school en maken zij een lesweek van 25,75 uur. We bieden de
leerlingen van groep 6 t/m 8 een verlengde schooldag aan.
Hierbij krijgen deze kinderen wekelijks een uur langer les.

‘Leerling zorg’
Door een strak klassenmanagement, en een goede diagnose
van de onderwijsbehoeften van ieder kind afzonderlijk, krijgen
alle leerlingen een op hen afgestemd onderwijsaanbod. Wij
spreken mét leerlingen en niet alleen óver hen, zodat zij actief
betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Wij hechten belang
aan het dragen van verantwoordelijkheid en het ontwikkelen
van een realistisch zelfbeeld.

Praktisch
E-mail adressen leerkrachten:

Pauze

Alle leerkrachten zijn per e-mail bereikbaar, de adressen
zijn als volgt: voornaam.achternaam@salomoscholen.nl
Voorbeeld: annelies.siezenga@salomoscholen.nl

De groepen 3, 4 en 5 pauzeren op het schoolplein van 10.00
uur tot 10.15 uur. De groepen 6,7 en 8 pauzeren van 10.30 uur
tot 10.45 uur. Bij heel slecht weer pauzeren de groepen in de
eigen klas. De groepen 1 en 2 spelen elke dag in de ochtend en
middag bij droog weer op het kleuterplein buiten.

Personeel
Directeur
Secretariaat:
Interne begeleiding gr. 1 t/m 4
Interne begeleiding gr. 4 t/m 8
Remedial teacher
Bewegingsonderwijs:
ICT ondersteuning:
Ondersteuner:

Annelies Siezenga
Sjanneke Schut
Rommy Kempenaar
Claudia Scholten
vacature
Leander Holwerda
Michiel Lindeboom
Arzu Özay, Palo Hamzad,
Melissa Pols

Eten en drinken
Sinds 2012 zijn wij een Gezonde School. Tijdens de o
 chtendpauze wordt er in de groepen fruit gegeten en water
gedronken. Alle leerlingen hebben een bidon ontvangen.
In de middagpauze eten de leerlingen die overblijven hun
meegebrachte lunch. Wij verwachten van ouders dat deze
voedzaam en verantwoord is.

Gymnastiek
Schooltijden
Groep 1 t/m 2:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Groep 3 t/m 8:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.30 uur - 12.00 uur
13.00 uur - 15.00 uur
08.30 uur - 12.00 uur
13.00 uur - 15.00 uur
08.30 uur - 12.15 uur
08.30 uur - 12.00 uur
13.00 uur - 15.00 uur
08.30 uur - 12.00 uur

08.30 uur - 12.00 uur
13.00 uur - 15.00 uur
08.30 uur - 12.00 uur
13.00 uur - 15.00 uur
08.30 uur - 12.15 uur
08.30 uur - 12.00 uur
13.00 uur - 15.00 uur
08.30 uur - 12.00 uur
13.00 uur - 15.00 uur

De groepen 3 t/m 8 krijgen op dinsdag en donderdag
gymnastiek van onze vakleerkracht. Zij nemen hun eigen
gymkleding van huis mee. De leerlingen van groep 1 en 2
krijgen in elk geval twee keer per week gymnastiek van
hun eigen leerkracht en bij slecht weer frequenter. De
onderbouwleerlingen krijgen op school een eigen gymzak.
Daarin komen de gymschoenen (liefst met klittenband of
instapschoenen), een korte broek en T-shirt of gympakje.
De gymzak blijft op school.

Informatief
Leerplicht

Ouderbijdrage

Vanaf vijf jaar is de leerling leerplichtig maar vanaf de vierde
verjaardag zijn de leerlingen welkom op school. Wij vinden
het belangrijk dat kinderen vanaf dat moment elke dag naar
school komen om met regelmaat te leren en mee te doen met
de lessen. Mocht dit voor uw kind nog teveel zijn dan kunt u in
overleg met de leerkracht hier afspraken over maken. Leerlingen die tussen september en 31 december 4 jaar worden zijn
welkom vanaf 3 jaar en 9 maanden. Hiermee krijgen zij de kans
het eerste schooljaar volledig mee te maken.

Jaarlijks vragen we aan alle ouders een ouderbijdrage. Aan
het begin van het schooljaar ontvangt u een brief met de
gespecificeerde bedragen en een formulier voor de toezegging
van een eenmalige incasso. Met de ouderbijdrage kan de
school educatieve uitstapjes doen, gaat de klas op schoolreis
en kan er feest gevierd worden tijdens hoogtepunten in het
schooljaar.

In- en uitgaan
De school heeft twee ingangen; een hoofdingang voor de
groepen 3 t/m 8 en een ingang daarnaast voor de groepen 1 en
2 rechts van de hoofdingang. Vijf minuten voor aanvangstijd
staat de deur open. Wanneer de schoolbel gaat verzamelen
de groepen op het plein. De leerlingen in de groepen 1 en 2
worden tot in de klas gebracht.
Als de dag om is komen de kleuters met de leerkracht naar
buiten. Ouders wachten hen bij het hek van de kleuteringang
op. Mocht u wat aan de late kant zijn; geef dit dan even door
aan de groepsleerkracht. Zij neemt uw kind mee naar binnen
en wacht samen met uw kind tot u bent gearriveerd. Kleuters
mogen zonder toestemming van de ouders niet alleen naar
huis.

Studiedagen
IIn de jaarkalender is een aantal studiedagen en margedagen
vermeld. Dit zijn dagen waarop de leerkrachten vergaderen
en de leerlingen vrij zijn. Op een margedag zijn kinderen
en leerkrachten vrij. In principe liggen deze dagen in de
jaarplanning vast. Doordat wij vaak met externe partners te
maken hebben kan het soms voorkomen dat een studiedag
verschoven moet worden. De meest actuele agenda vindt u op
SchouderCom.nl en de schoolwebsite. Wijzigingen vermelden
wij in de tweewekelijkse vrijdagkrant.

Afwezigheid en verlof
Bij ziekte of afwezigheid van uw zoon/dochter vragen wij
u vóór 8.45 uur naar school te bellen om de reden door
te geven. Dit kunt u ook doorgeven via SchouderCom.nl.
Wij vragen u tandarts-, doktersbezoek of afspraken bij de
Gemeente zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.
Voor vrije dagen in verband met een bruiloft, begrafenis of
andere bijzonderheden wordt alleen toestemming gegeven
na schriftelijke verlofaanvraag. De directie bepaalt of uw kind
toestemming krijgt en vrije dagen worden door ons geadmini
streerd. De leerplichtwet is hierin leidend.

Culturele vorming en excursies
Alle leerlingen bezoeken tijdens hun schoolloopbaan musea,
een tentoonstelling of concert. Zo komen zij in aanraking
met een ander perspectief op hun dagelijkse werkelijkheid,
ontwikkelen zij een breder mensbeeld en ontwikkelen zij
zich op creatief en muzikaal vlak. Op school vinden eveneens
culturele programma’s plaats die op maat verzorgd worden en
altijd onder schooltijd plaatsvinden. Alle klassen gaan door het
jaar heen op excursie. Zij gaan naar de bibliotheek, de kinder
boerderij of bezoeken een maatschappelijk stageadres.
Wij berichten u hierover via SchouderCom.nl en een bericht
in de vrijdagkrant.

Gezonde School
De Wadden heeft het vignet Gezonde School ontvangen.
Wij besteden tijd en aandacht aan een gezonde leefstijl,
goede voeding en het belang van beweging. Wij promoten
veel vormen van sport. Naast ons eigen aanbod nemen wij
deel aan verschillende sportwedstrijden tussen Haarlemse
scholen. Voor ouders met een Haarlempas kunnen wij
financiële ondersteuning van sportcontributie vragen bij
het JeugdSportFonds.

In gesprek
Communicatie

Oudergesprekken

In het belang van de leerlingen werken wij graag met ouders
samen. Op vastgestelde data in het jaar gaan wij in gesprek
over de ontwikkeling van de leerling. Los daarvan kan u ten
alle tijden bij de leerkracht, interne begeleider of directie
terecht voor zaken die onze aandacht vragen.
Via het programma SchouderCom.nl brengen wij ouders op
de hoogte van schoolzaken. Brieven, de jaarkalender en de
huiswerkagenda worden digitaal verstuurd aan alle ouders.
Tweewekelijks komt er een digitale vrijdagkrant uit. Hierin
staat informatie en nieuwtjes over de betreffende school
weken. Twee keer per jaar ontvangen ouders een schriftelijke
rapportage over de ontwikkeling van hun kind.
Foto’s van activiteiten plaatsen wij op het SchouderCom-blog.
De schoolgids vindt u op de website.

Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een gesprek met
de leerkracht(en) van uw kind. In dit gesprek wordt met u
gesproken over de vorderingen en ontwikkeling van uw kind.
Wij vinden het prettig als beide ouders hierbij aanwezig zijn.
Is er vaker behoefte aan een gesprek dan is dit in overleg met
de leerkracht te plannen.

Omgang
De Wadden wil een school zijn waarin iedereen zich
gewaardeerd en veilig voelt. Wij gaan respectvol met elkaar
om en zijn zorgvuldig in het al dan niet delen van informatie.
Wij werken met een team van professionals dat naar beste
inzicht en in overleg keuzes maakt in het schoolbelang en
individueel belang. Wij hanteren een gedragscode voor het
gebruik van social media. Wij verwachten van alle betrokkenen
bij school dat zij deze omgangsvormen en gedragscode
onderschrijven en naleven.

Thema-avonden
Tijdens het schooljaar organiseren wij een aantal thema-
avonden. De onderwerpen van deze bijeenkomsten zijn
specifiek bedoeld voor ouders uit bepaalde leerjaren. Te
denken valt aan ‘de leesontwikkeling van leerlingen in groep 3
en 4’, ‘hoe gaan wij om met toetsresultaten’ of ‘hoe kan u het
huiswerk ondersteunen’.
Aan het begin van het schooljaar wordt er in groep 3 en
groep 8 een informatieavond gehouden gericht op de lesstof
en de specifieke veranderingen in dit leerjaar.. In de groepen
waar geen informatieavond gehouden wordt krijgen ouders
schriftelijk informatie over het leerjaar toegestuurd.

Themabijeenkomsten Onderbouw
‘Taal is de sleutel om te groeien’. In de kleutergroepen wordt
er hard gewerkt aan de taalontwikkeling en uitbreiding van
de woordenschat van de leerling. Meerdere keren per jaar
worden er bijeenkomsten voor de ouders van de onderbouw
gehouden waarin we bespreken hoe u thuis de taalontwikkeling kan stimuleren. Het thema van ‘Sil op school’ staat
dan centraal. Wij verwachten alle kleuterouders bij deze
bijeenkomsten.

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad komt meerdere keren per jaar
bijeen en denkt mee over allerlei beleidszaken die de school
aangaan. In de Wet Medezeggenschap ligt vast over welke
onderwerpen de MR inspraak- of adviesrecht heeft. De MR
bestaat uit ouders en leerkrachten die samen de ouders
van de gehele school en het onderwijspersoneel vertegen
woordigen. Bij de MR-vergaderingen is een lid van de directie
als gesprekspartner aanwezig. Ouders kunnen terecht bij
MR-leden om zaken die het onderwijs aangaan onder de
aandacht te brengen. De MR maakt verslag van besproken
schoolzaken openbaar.

Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie komt meerdere keren per jaar
bij e
 lkaar om organisatorische zaken te bespreken en uit te
voeren. Bij schoolfeesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen, en
bij projectavonden en de schoolreis is de AC actief b
 etrokken.
De AC wordt gevormd door een vaste club van helpende
handen. Hulp van andere ouders is altijd welkom.

In de groepen

Onze partners

Verjaardag/traktatie

Peuterspeelzaal De Wadlopertjes

De verjaardag wordt gevierd in de klas van uw kind. Ook
hierbij vinden we het fijn als uw kind een gezonde traktatie kan
trakteren. Het jarige kind krijgt van de leerkracht een kaart,
waarop elke leerkracht een felicitatie schrijft.

In ons schoolgebouw is Peuterspeelzaal De Wadlopertjes van
SKOS gehuisvest. In de ochtend kunnen peuters die twee
jaar of ouder zijn hier terecht voor de voorschoolse opvang
en -educatie. De speelzaal werkt met het taalontwikkelings
programma ‘Sil op school’. In de kleutergroepen sluiten wij met
Ik&Ko hier bij aan. Voor aanmelding of informatie kan u terecht
bij De Wadlopertjes tel: 023 533 0456

Eigendommen
Wij vragen u de naam van uw kind op de jas, (gym-)kleding en
broodtrommel te zetten zodat de juiste spullen bij de juiste
leerling blijven. Zoekgeraakte spullen worden een poosje
bewaard bij de gevonden voorwerpen.

Speelgoed
Op de reguliere lesdagen is er geen tijd en aandacht voor
speelgoed dat van huis mee komt. Speelgoed dat wordt
meegenomen wordt in een bewaarmandje in de klas gelegd.
Op enkele speciale dagen in het schooljaar is er een speel
goedochtend. Leerlingen mogen dan speelgoed van huis
meenemen. We zien liever geen geweren, zwaarden en
pistolen op school!

Zindelijk
Kinderen die zindelijk zijn mogen met vier jaar naar school.
Toch kan het gebeuren dat er een ongelukje gebeurt en dat
er in de broek wordt geplast. Wij zorgen dat de leerling zich
kan verschonen. Van school krijgt uw kind schone kleding.
De vuile kleding gaat mee in een plastic tas. De geleende
kleren ontvangen wij graag gewassen terug op school.

Luizencontrole
Hoofdluis is hinderlijk en besmettelijk en komt in alle lagen
van de bevolking voor. Na elke vakantie worden alle kinderen
gecontroleerd op hoofdluis om een uitbraak te voorkomen.
Mocht uw kind luizen hebben, dan wordt dat aan u doorgegeven. Als u thuis luizen bij uw kind heeft geconstateerd, dan
horen wij dat graag, zodat wij maatregelen kunnen treffen.

Tussen schoolse opvang (TSO)
Leerlingen hebben tussen de middag een uur pauze. Hierin
kunnen zij naar huis gaan om te eten of zij blijven over op
school. Gecertificeerde overblijfouders vangen de kinderen
op en eten met hen in een lokaal de meegebrachte lunch op.
Bij goed weer doen de overblijfkinderen buiten op het plein
mee met sport- en spelactiviteiten onder begeleiding van een
sportleerkracht. Vanaf 12.50 uur komen de andere leerlingen
ook weer naar school en neemt de leerkracht de pleinwacht
over.
Als u structureel van de overblijfregeling gebruik wilt maken
vragen wij u een inschrijfformulier en betalingsmachtiging in
te vullen en af te geven bij de administratie. Voor incidentele
keren overblijf is een strippenkaart verkrijgbaar.
De TSO-coördinatie is in handen van school.

Buitenschoolse opvang
In ons schoolgebouw is kinderopvang ’t Hazeltje
gevestigd. Naast een dagelijkse baby- en peutergroep is
er buitenschoolse schoolse opvang voor buurtkinderen en
Waddenleerlingen. Ouders die hier van gebruik willen maken
verwijzen wij naar bsowadden@kinderopvanghazeltje.nl of
Tel: 023 536 8177

Schooljaar 2019–2020
Klassenindeling en formatie

Medezeggenschapsraad

Gr 1

Ferdinand Bucumi
Müjde Sert
Marina Arutunian
Dego Mohamed
Karin Eichhorn
Arri Teeuwen

Gr 2
Gr 3
Gr 4
Gr 5
Gr 6
Gr 7
Gr 8

Heleen Bruijn
ma di
wo
Anneke Bontekoe			
wo
Heleen van der Laan
ma di
Arri Teeuwen 			
wo
Jamie van der Zaal
ma
Martine Elshof		
di
wo
Roos Dusseljee
ma			
Jamie van der Zaal 		
di
wo
Christina Knoester
ma di
wo
Jelena Langenberg
ma di
wo
Elsa Hintzpeter			wo
Maxime Boulonois
ma di
wo
Karin Eichhorn
ma di
wo

do

vr

do

vr

do
do

vr
vr

do

vr

do
do
do

vr
vr
vr

Ondersteuning Palo Hamzad, Arzu Özay, Melissa Pols

Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

21-10-2019
23-12-2019
17-02-2020
10-04-2020
27-04-2020
21-05-2020
01-06-2020
03-07-2020

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

25-10-2019
03-01-2020
21-02-2020
13-04-2020
08-05-2020
22-05-2020

t/m 16-08-2020

Margedagen
Margedagen en studiedagen worden in SchouderCom
vermeld.
Eventuele wijzigingen worden in de Vrijdagkrant vermeld.

ouder gr 7
ouder gr 5
ouder gr 1
ouder gr 2, 5 en 8
leerkracht
leerkracht

