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Voorwoord  

  

Beste ouders/lezers,  

Aan het begin van het schooljaar 2015-2016 ontvangt u weer het informatieboekje “Dirk 

van Dijkschool van A t/m Z”. Dit boekje is een aanvulling op de schoolgids. In dit 

informatieboekje vindt u de algemene regels over “traktaties” tot “het aanvragen van 

verlof”.  

Mocht u na het lezen van dit boekje toch nog informatie missen, dan horen wij dat graag, 

zodat wij u hierover alsnog kunnen informeren. Alle informatie over onze school kunt u 

vinden op onze website (www.dirkvandijkschool.nl)   

Namens het team wens ik ouders en kinderen een plezierig schooljaar toe,  

Jan Hollander, locatieleider 
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Activiteiten groepen 1 en 2   

  

Wij laten de kinderen op school met vele soorten materiaal 

werken. Bijvoorbeeld met klei, verf, lijm en zand. Bij de meeste 

activiteiten krijgen de kinderen een schort voor. Echter, een 

ongelukje zit in een klein hoekje. Wij vragen u daarom uw kind 

zo te kleden dat hij/zij zonder belemmering aan de activiteiten 

kan meedoen. Vanaf oktober tot en met april moeten wij vaak 

binnen spelen in het speellokaal. Dit houdt wel in dat uw kind 

zich soms tweemaal per dag moet aan- en uitkleden om zich 

lekker te kunnen bewegen. Voor sommige kleuters is dat een 

hele opgave. U kunt het hem/haar gemakkelijk maken door thuis 

te oefenen. Er mogen gymschoenen worden gedragen.  

Bibliotheek   

  

We hebben een goede samenwerking met de bibliotheek. Alle groepen brengen een keer per jaar 

een bezoek aan de bibliotheek. We doen in elke groep extra activiteiten om het leesplezier te 

vergroten. We besteden veel aandacht aan de Kinderboekenweek en aan de Nationale 

Voorleesdagen. Alle groepen gaan een workshop volgen of een theatervoorstelling bijwonen die te 

maken heeft met lezen.  

Brede schoolontwikkeling  

  

De Dirk van Dijkschool ontwikkelt zich op twee fronten tot een brede school: 

“Het Veldboeket” is een samenwerkingsverband van onze school en andere basisscholen in de wijk 

(de Wegwijzer, de Fontein, de Morgenster en de Mirt), het Centrum van Kunsteducatie (Quintus) 

en de Combinatiefunctionaris Sport. Komend jaar zal er weer een gevarieerd aanbod van 

naschoolse activiteiten voor alle kinderen in de wijk Cellesbroek/ Middenwetering worden 

aangeboden. 

In samenwerking met kinderopvangorganisatie Samenspel/Prokino ontwikkelt de school zich verder 

tot een kindercentrum.  

 De Vlieger is een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het kinderdagverblijf is 

gevestigd aan de Zilverschoon 81 in Kampen. De locatie is gelegen in de meest 

dichtbevolkte wijk van Kampen, in de buurt van meerdere scholen. Op het 

kinderdagverblijf werken we met twee groepen.  

 

 De peuterspeelzaal is sinds januari 2010 gevestigd in de Dirk van Dijkschool. De speelzaal 

is ’s morgens geopend van 8.30 – 11.30 uur en op maandag- en donderdagmiddag van 

13.00 -15.30 uur. ’s Morgens  komen er maximaal 16 peuters spelen en ’s middags 

maximaal 8 kinderen.  Alle medewerkers hebben een pedagogische opleiding en zijn vve-

gecertificeerd. Bij een groep van 8 kinderen werkt er naast de pedagogisch medewerker 

een betaalde vrijwilliger. Deze voldoet aan de gestelde eisen. 

 

 



 

 

 De voor en naschoolse opvang wordt niet door ouders geregeld. De school heeft gekozen 

voor een samenwerking met Stichting Prokino Samenspel. De kinderen maken tijdens de 

naschoolse opvang gebruik van de ruimte in onze eigen school, waar verschillende 

activiteiten plaatsvinden. Ook kinderen van andere basisscholen in onze wijk kunnen 

hiervan gebruik maken.  

Centrum voor Jeugd en Gezin  

  

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor informatie en advies over opgroeien en 

opvoeden, maar ook bij problemen biedt het CJG snel hulp. Ouders kunnen 7 dagen per week 24 

uur per dag het centrum bellen.   

Meer informatie vindt u op www.cjgkampen.nl  

Cultuur  

  

Op school zijn twee cultuurcoördinatoren die er voor zorgen dat er veel aandacht wordt besteed 

aan cultuur. Een voorbeeld hiervan is een bezoek aan de Stadsgehoorzaal. In het weeknieuws 

worden de data van alle activiteiten vermeld. Een deel van de ouderbijdrage wordt gebruikt om 

deze bezoeken mogelijk te maken.   

Centrale eindtoets score groep 8  

 

 

  

 

 

Sinds 2015 nemen alle scholen een Centrale Eindtoets af. Hierboven treft u een overzicht van de 

schoolscore en het aantal leerlingen die in dat jaar hebben deelgenomen aan de toets. Voor onze 

school is niet alleen de groepsscore belangrijk maar ook de individuele score. Wij besteden extra 

zorg aan leerlingen die ondersteuning behoeven zodat ook zij de reguliere basisschool kunnen 

voltooien. Wat deze score voor gevolg heeft met betrekking tot de verwijzing naar de 

vervolgscholen, ziet u in het hoofdstuk “de uitstroomgegevens”.  

Directie  

  

De directie bestaat uit :  

Jan Hollander    Locatieleider 

Ada Koelewijn    adjunct directeur  

 

Jan Hollander is in principe op alle dagen aanwezig. Op vrijdag en incidenteel op maandag heeft hij 
lesgevende taken. 

 

Ada Koelewijn is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag  

De directie heeft geen speciaal spreekuur. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd even 

binnenlopen voor een gesprek of bellen om een afspraak te maken.  

 

http://www.cjgkampen.nl/
http://www.cjgkampen.nl/


 

Fietsen  

  

Het stallen van de fietsen bij school gebeurt op eigen risico. Wij gaan er in principe van uit dat de 

kinderen uit de wijk Middenwetering/Cellesbroek lopend naar school komen. Wanneer uw 

zoon/dochter ver weg van school woont, mag hij/zij op de fiets komen.  

Feesten en festiviteiten   

 

  

Feestvieren hoort er af en toe ook bij. Een greep uit de feesten die op school 

worden gevierd: Sinterklaas, Kerst, kleuter- en zomerfeest en het afscheidsfeest 

van groep 8. De data van de feesten worden vermeld in het weeknieuws en de 

jaarplanner op onze website.   

  

Foto’s   

  

Jaarlijks worden zowel groeps- als individuele foto’s gemaakt. Het is ook 

mogelijk om een foto met broer of zus te maken als deze bij ons op school 

zit.  

Bij diverse schoolactiviteiten worden door leerkrachten en/of ouders foto’s 

gemaakt die wij een speciale, afgeschermde, plek geven op onze site. Mocht 

u bezwaar hebben dat uw kind herkenbaar op de site komt kunt u dit 

aangeven bij de directie. 

Gesprekken met kinderen  

  

Naast de oudergesprekken voeren de leerkrachten ook leerlinggesprekken. Aan het begin van het 

schooljaar starten de leerkrachten individuele gesprekken met alle kinderen. In deze gesprekken 

kunnen bijvoorbeeld de sfeer in de school/groep of de schoolprestaties worden besproken. Deze 

gesprekken kunnen zowel binnen als buiten schooltijd plaatsvinden. Ouders worden altijd over het 

tijdstip geïnformeerd.  

Gymrooster   

  

In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. De kleuters spelen in het 

speellokaal of op het schoolplein. Op donderdagmiddag krijgen ze les van een student 

bewegingsonderwijs. 

De groepen 3 t/m 8 krijgen de lessen in sporthal “Cellesbroek” die achter het hoofdgebouw ligt. De 

kinderen krijgen les van hun eigen groepsleerkracht. Op donderdag krijgen de kinderen van de 

groepen 3 t/m 8 les van onze vakleerkracht Esther Voet. Er mag niet worden gegymd in kleding 

die daarna weer in de klas gedragen wordt. Daarnaast  is het verplicht om tijdens de gymlessen 

goede gymschoenen te dragen in verband met de veiligheid en hygiëne.   

Hieronder vindt u het gymrooster 

 



 

 

Groep  Gymdagen 

3a Dinsdag en donderdag 

3b Dinsdag en donderdag 

4a Dinsdag en donderdag 

5a Dinsdag en donderdag 

6a Dinsdag en donderdag 

6b/7b Dinsdag en donderdag 

7a Dinsdag en donderdag  

8a Dinsdag en donderdag/vrijdag (om en om met 8b) 

8b Dinsdag en donderdag/vrijdag (om en om met 8a) 

 

Groepsbezetting  

 

Groep  Groepsleerkracht(en)  

1a  Marion Hoeijmakers en Angeline Tausch 

1b/2b  Annemieke Riksen en Mathilde Veltman 

2a Sandra Töller en Bernita Zijlstra 

3a  Ingrid Kroeze en Jolanda Struyk   

3b Willeke Plantenga en Mathilde Veltman 

4a Wilma van Slooten Marion Hoeijmakers 

5a Louky Sollie en Edith Jansma  

  

6a  Linda Beumer en Gert de Vries (WPO)  

6b/7b Hermien de Kievid en Mariëtte Tabois 

7a  Esther Kuilema 

8a  Yuri Wieten en Jan Hollander 

8b Linda Uelderink 

 

 

Hoofdluis   

  

Ieder jaar steekt de hoofdluis weer de kop op. Wij vragen u uw kind(eren) regelmatig op hoofdluis 

te controleren. Wekelijks kammen met een luizenkam kan volstaan. Constateert u hoofdluis, 

behandel dit dan meteen en meld het aan de groepsleerkracht. Er is een groep ouders die, in elk 

geval na de vakantieperiodes, alle kinderen controleert op hoofdluis.   

 



 

 

Internet   

  

De school heeft al jarenlang een eigen website 

(www.dirkvandijkschool.nl) die actueel wordt gehouden door 

Esther Kuilema en Sandra Töller. Op de foto’s die geplaatst 

worden staan natuurlijk veel kinderen van onze school. Die 

foto’s kunt u dan weer downloaden. Ook wordt er ieder weekend 

per e-mail nuttige informatie naar de ouders verzonden. Heeft u 

er bezwaar tegen dat wij een foto met uw zoon/dochter in krant, 

schoolgids of op onze site plaatsen, dan kunt u dat kenbaar 

maken bij de directie.   

Inspectie  

  

De inspectie heeft in schooljaar 2014-2015 onze school bezocht om een aantal onderdelen te 

onderzoeken. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden nauwelijks 

tekortkomingen kent. Wel zijn er een aantal aandachtspunten genoemd, waar we dit schooljaar op 

inzetten. Jaarlijks controleert de inspectie de onderwijsresultaten van onze school. Hierbij kwam 

naar voren dat de opbrengsten van de Centrale Eindtoets iets achterbleven bij de gestelde normen. 

Besloten is dat we in 2015-2016 een extra bezoek van de inspectie krijgen om te kijken of de 

ingezette verbeterplannen voldoende zijn en uitgevoerd worden. Deze beoordelingen/ rapporten 

kunt u lezen op www.onderwijsinspectie.nl.   

Jeugdgezondheidszorg   

  

De jeugdgezondheidszorg stelt zich ten doel het opsporen, bestrijden en voorkomen van factoren 

die een gezonde groei en ontwikkeling van de jeugd kunnen verstoren. Tot de 4-jarige leeftijd ging 

uw kind naar het consultatiebureau. Vanaf het moment dat uw kind naar de basisschool gaat, 

neemt de jeugdgezondheidszorg van de GGD deze taak over. Om te komen tot een doorlopende 

begeleiding van uw kind, worden de gegevens van het consultatiebureau overgedragen aan de 

jeugdgezondheidszorg als uw kind 4 jaar is. Het team van de jeugdgezondheidszorg bestaat uit 

een jeugdarts, een doktersassistente, een jeugdverpleegkundige, een tandheelkundig preventief 

medewerker en een logopedist.   

Ieder kind wordt op de basisschool minimaal 2 keer onderzocht. In groep 2 voert de 

doktersassistente het onderzoek uit bij alle kinderen. Het onderzoek bestaat uit een controle van 

het gehoor en het gezichtsvermogen, een meting van lengte en gewicht en een oriënterend  

onderzoek naar ontwikkelingskenmerken. Als het nodig is - na het onderzoek of op basis van 

signalen van anderen - verwijst de doktersassistente het kind door naar de jeugdarts voor een 

vervolgonderzoek. In groep 7 wordt het onderzoek uitgevoerd door de jeugd-verpleegkundige. 

Tijdens dit onderzoek komen de lichamelijke en de sociaal emotionele ontwikkeling aan de orde. 

Als er aanleiding voor is, komt er een vervolgonderzoek door de jeugdverpleegkundige zelf, de 

jeugdarts of de doktersassistente.   

Voor vragen over de opvoeding en/of ontwikkeling van uw kind kunt u telefonisch terecht bij de 

GGD (jeugdarts en verpleegkundige): 038-4281428.  

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/


 

 

Klachtenregeling   

  

De Dirk van Dijkschool doet er alles aan om een veilige school te zijn waar kinderen met een 

gerust hart aan toevertrouwd kunnen worden. Dat beperkt zich niet tot pesterijen maar heeft ook 

te maken met discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie. Een veilig schoolklimaat voor 

leerlingen en ouders betekent ook dat belangrijke schoolbeslissingen die het kind betreffen niet 

alleen zorgvuldig worden voorbereid maar ook als acceptabel en rechtvaardig worden ervaren.   

Eventuele problemen kunnen direct worden besproken met leerkrachten of directie zodat er alles 

aan gedaan kan worden om goede oplossingen voor het probleem te vinden. Als het niet lukt een 

probleem op te lossen of als het probleem te moeilijk is om er op school over te praten, kunnen 

ouders en leerlingen contact opnemen met de schoolcontactpersoon. Zij geeft aan welke stappen 

het best gezet kunnen worden. Meer informatie vind u in het hoofdstuk “vertrouwenspersoon”.   

Eventueel kan er een officiële klacht worden ingediend bij de klachtencommissie. De 

schoolcontactpersoon kan ouders of leerlingen hierbij helpen. Het adres van de klachtencommissie 

is: LKC, Postbus 185, 3440 AD Woerden. Tel. 0348-405245.  

Klassenshows   

  

Alle groepen, met uitzondering van groep 1a, verzorgen  

eenmaal per jaar een klassenshow; de show voor de ouders 

en opa’s en oma’s wordt op donderdagavond gehouden. Op 

de donderdag- of vrijdagmiddag wordt de show voor een 

aantal groepen opgevoerd. De data van de shows treft u aan 

in de jaarplanner op onze website.  

Leerlingenraad  

  

Sinds 2011 is er op school een leerlingenraad. Jaarlijks worden uit de groepen 5 t/m 8 

vertegenwoordigers gekozen. De leerlingenraad vergadert een aantal keer per jaar. Op deze 

manier kunnen de kinderen meedenken over schoolse onderwerpen. Er zijn elk jaar sowieso twee 

onderwerpen waarover de raad een voorstel doet:   

• De raad mag jaarlijks een bedrag van €250 besteden aan een verbeteronderwerp, 

bijvoorbeeld het schoolplein.  

• De raad doet een voorstel voor het goede doel voor het lopende schooljaar  

Vragen of ideeën kunnen kinderen mailen naar leerlingenraad@dirkvandijkschool.nl  

Lesmateriaal van derden   

  

De school wordt af en toe benaderd om mee te doen aan activiteiten van 

commerciële instellingen. In voorkomende gevallen bekijken wij of de activiteit 

in het lesprogramma past, of wij de materialen kunnen gebruiken en of er 

speciale voorwaarden worden gesteld. Wij letten erop dat de school niet voor 

reclamedoeleinden wordt gebruikt.   



 

 

Levensbeschouwelijk onderwijs  

  

Tijdens het schooljaar krijgen de kinderen levensbeschouwelijk onderwijs. Binnen de stichting 

Openbaar Onderwijs Kampen is hiervoor een methode ontwikkeld. Doel van deze lessen is de 

kinderen te informeren over de verschillende godsdiensten en de religieuze feestdagen. Belangrijke 

uitgangspunten bij deze lessen zijn “kennis van” en “respect voor”. Bij de zaakvakken wordt tijd 

ingeruimd voor deze lessen. Een aantal van deze lessen wordt behandeld in onze methode 

Leefstijl, die overigens ook aandacht besteedt aan goede omgangsvormen en normen en waarden.  

Aanspreekpunt bovenbouw  

  

Omdat de directie niet dagelijks op de dependance aanwezig is hebben we Linda Uelderink als 

aanspreekpunt aangesteld. Buiten de lestijden om beantwoordt zij graag uw praktische of 

organisatorische vragen betreffende de dependance. Voor alle andere zaken kunt u zich wenden 

tot de leerkracht/locatieleider. 

Medezeggenschapsraad (MR)   

  

Aan de school is een Medezeggenschapsraad verbonden. De MR bestaat uit een oudergeleding (5 

personen), een personeelsgeleding (5 personen) en de directeur als adviseur. Over een aantal 

zaken (o.a. huisvesting en personeelsbeleid) kan de MR een advies uitbrengen aan het 

schoolbestuur. Het bestuur heeft instemming nodig van de MR als het o.a. gaat over de 

vaststelling van het schoolplan. Eén ouder en één leerkracht van onze school hebben zitting in de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen 

(OOK). De samenstelling van onze MR wordt jaarlijks (na de tweejaarlijkse verkiezingen in 

september) bekend gemaakt in het maandnieuws. U kunt contact opnemen met de 

Medezeggenschapsraad via mr@dirkvandijkschool.nl. Voor de data van de (in principe openbare) 

vergaderingen van de MR verwijzen we u naar de jaarplanning. 

Ontruimingsoefening   

  

De school voldoet aan de Arbowetgeving waarin is vastgesteld dat er op school voldoende 

leerkrachten aanwezig moeten zijn die de Basisopleiding ‘Bedrijfshulpverlener’ (BHV) hebben 

gevolgd. Alle leerkrachten hebben de cursus hulpverlening gevolgd. De opleiding en de cursus 

bestaat uit onderdelen ‘eerste hulp’ en ‘brand’. Onze school is in het bezit van een 

Ontruimingsplan. Per jaar wordt in beide gebouwen tweemaal een ontruimingsoefening gehouden.  

 Ouderbijdrage   

Aan de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage per kind 

gevraagd. Het geld wordt gebruikt voor zaken waarvoor het 

Rijk en de gemeente geen geld beschikbaar stellen. Te 

denken valt aan het bezoek Stadsgehoorzaal, Sinterklaas- en 

Kerstviering, klassenshows, sportactiviteiten en het kleuter- 

en zomerfeest. In september krijgen de ouders het 

betalingsverzoek van de Oudervereniging. Tijdens de 

jaarlijkse ouderavond legt de penningmeester financiële 

verantwoording af aan de ouders en wordt de hoogte van de 

ouderbijdrage vastgesteld  



 

Ouderhulp  

  

Het gehele jaar kunt u de school helpen bij verschillende activiteiten. Aan het begin van het 

schooljaar krijgt u hiervoor een brief van de ouderverenging. Voor hulp bij activiteiten in de groep 

van uw kind(eren) doen we een oproep via de digitale nieuwsbrief.    

Oudervereniging  

  

De Dirk van Dijkschool heeft een Oudervereniging. Deze Oudervereniging houdt zich vooral bezig 

met verschillende festiviteiten en activiteiten binnen de school zoals: het Sinterklaasfeest, de 

Kerstactiviteiten, zomerfeesten en de klassenshows. Om de zes weken vergadert de 

Oudervereniging. Namens het onderwijsteam zijn daar twee leerkrachten bij aanwezig. De 

samenstelling van de Oudervereniging wordt jaarlijks (na de verkiezingen in september) bekend 

gemaakt in het maandnieuws. U kunt de Oudervereniging benaderen via 

oudervereniging@dirkvandijkschool.nl.  

Overgang naar voortgezet onderwijs   

  

Leerlingen van groep 8 en hun ouders staan halverwege het schooljaar voor een belangrijke keuze: 

er moet een school voor voortgezet onderwijs worden gezocht. Naast de keuze van de school is de 

keuze van het juiste traject misschien wel veel belangrijker. In goed overleg proberen wij samen 

met u het juiste traject te vinden voor uw zoon/dochter. De ouders van groep 8 worden op de 

hoogte gesteld van alle procedures en de Centrale Eindtoets. In april maken de leerlingen de 

Centrale Eindtoets en begin mei komen de uitslagen binnen. De leerkrachten van groep 8 maken 

vervolgens afspraken met de ouders om het advies van de school en het resultaat van de toets te 

bespreken.   

De school verspreidt in januari de informatiebrieven van de verschillende scholen van voortgezet 

onderwijs. Ouders dienen daarna zelf de informatieavonden in de gaten te houden om de scholen 

ook zelf te kunnen bezoeken.  

Overblijven  

   

De Dirk van Dijkschool biedt de mogelijkheid om haar leerlingen te laten overblijven. De 

ouders/verzorgers kunnen de leerling aanmelden via het antwoordapparaat, telefoonnummer: 

3335222. De leerling ontvangt de eerste keer dat hij/zij overblijft een inschrijfformulier. Dit 

formulier dient, ingevuld en ondertekend door de ouder/verzorger, bij de overblijfkracht ingeleverd 

te worden. De kosten voor het overblijven worden jaarlijks door de overblijfcommissie en de MR 

vastgesteld (kijk voor de actuele informatie op onze site www.dirkvandijkschool.nl ).  

Pauze groep 1 en 2  

  

Het is de bedoeling dat leerlingen van de groepen 1 en 2 ’s morgens gezond drinken en/of 

(geschild) fruit meenemen in bekers of bakjes (voorzien van naam), die goed afsluitbaar zijn. Een 

gezonde boterham mag natuurlijk ook. Geeft u a.u.b. niet te veel mee.  

Pauze groep 3 t/m 8  

  

De kinderen in deze groepen kunnen in de pauze van 10.15 uur iets eten of drinken. Ook hier het 

verzoek om de kinderen iets gezonds mee te geven (beslist geen snoep of luxe koeken).  

http://www.dirkvandijkschool.nl/
http://www.dirkvandijkschool.nl/


 

Pesten   

  

Aan het begin van het schooljaar bespreken wij in alle groepen het pestprotocol. Wij vertellen de 

kinderen: word je gepest, praat er dan thuis of met je meester/juf over, je moet het niet geheim 

houden. Wij hopen dat u als ouder ook contact met ons opneemt als u merkt dat uw kind gepest 

wordt. Als wij pestgedrag constateren nemen wij daar stelling tegen. Wij doen ons uiterste best 

ervoor te zorgen dat het stopt en bieden hulp. Op het schoolplein is onder andere daarom altijd 

toezicht, ook direct na schooltijd. Op onze website kunt u het protocol downloaden.   

Projecten  

De school heeft twee grote projecten. Het eerste project is de Kinderboekenweek. In deze week 

wordt extra aandacht besteed aan kinderboeken en leespromotie.  

Het tweede project is gerelateerd aan cultuur. Dit project zal dit jaar gehouden worden van 1t t/m 

26 februari. 

 Reisjes en excursies   

  

Groep 8 gaat aan het begin van het schooljaar op 

schoolreis en de groepen 3, 4, 5 en 7 doen dit aan het 

eind van het jaar. Groep 6 gaat 2 dagen op schoolkamp. 

Voor alle groepen hebben wij een programma 

samengesteld dat past bij de leeftijd van de kinderen. 

De kosten van de schoolreisjes en het schoolkamp 

liggen tussen de € 20,00 en € 30,00. Soms gaan 

groepen incidenteel op excursie, bijvoorbeeld naar een 

museum, een tentoonstelling, een boerderij, etc. 

Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

 

Rookvrije school   

  

In onze beide schoolgebouwen mag niet worden gerookt.   

Schoolmaatschappelijk werk   

  

Onze school heeft een schoolmaatschappelijk werkster, Iris Klok. U kunt met haar altijd een 

afspraak maken, zowel telefonisch (tel: 038 3370030) als per mail (i.klok@stdekern.nl  ) .  

Schooltelevisie   

  

De Nederlandse Onderwijstelevisie zendt educatieve programma’s uit waar onze groepen wekelijks 

naar kijken. Daarnaast worden allerlei andere programma’s bekeken die binnen ons 

onderwijsprogramma passen.   

 

 

 



 

Schooltijden groepen 1 t/m 4:  

 

Dag  Ochtend  Middag  

Maandag  08.30 - 12.00  13.15 - 15.15  

dinsdag  08.30 - 12.00  13.15 - 15.15  

woensdag  08.30 - 12.15  vrij  

donderdag  08.30 - 12.00  13.15 - 15.15  

vrijdag  08.30 - 12.00  vrij  

  

’s Morgens om 8.15 uur en ‘s middags om 13.05 uur zijn de kleuters welkom in de klas met hun 

vader, moeder of verzorger. Er staan boekjes klaar om samen met uw kind te lezen. De juf is 

vanaf 8.20 uur en 13.05 uur aanwezig in de groep voor eventuele vragen. Om 8.25 uur en om 

13.10 uur gaat de bel en wij verzoeken u het gebouw dan te verlaten zodat de lessen rustig 

kunnen beginnen. Bij het ophalen van de kinderen vragen wij u op het plein te wachten. De 

leerkrachten lopen met de kinderen mee naar buiten voor het geval de kinderen niet opgehaald 

worden en om te kijken of de kinderen worden opgehaald die gebruik maken van de naschoolse 

opvang. De kinderen zijn woensdag- en vrijdagmiddag vrij.  

Schooltijden groep 5 t/m 8  

 

Dag  Ochtend   Middag  

maandag  08.30 - 12.00   13.15 - 15.15  

    

dinsdag  08.30 - 12.00   13.15 - 15.15  

woensdag  08.30 - 12.15   vrij  

donderdag  08.30 - 12.00   13.15 - 15.15  

vrijdag  08.30 - 12.00   13.15 - 15.15  

  

 

Groepen 3, 4 en 5  

  

Elke ochtend is er inloop vanaf 8.20 uur. De kinderen mogen dan eventueel met vader, moeder of 

verzorger in de klas komen. De leerkrachten zijn vanaf 8.20 uur in de klas. Er is dus ’s morgens 

vóór schooltijd geen pleinwacht. ’s Middags is er voor deze groepen pleinwacht vanaf 13.05 uur.  

De kinderen spelen dan (wel) buiten en komen naar binnen als de bel gaat.   



 

 

Sponsoring  

  

Het bestuur heeft beleid gemaakt ten aanzien van sponsoring. Het geven van materiële of 

geldelijke bijdragen waarvoor geen tegenprestatie wordt verlangd, zijn welkom. U kunt daarvoor 

contact opnemen met de directeur van de school.   

Studiedagen  

  

Dit jaar hebben we drie studiedagen te weten dinsdag 15 september 2015, donderdag 4 

februari 2016 en dinsdag 21 juni. Deze dagen zijn de leerlingen dus vrij!  

Speelgoed   

  

Kinderen nemen graag speelgoed mee naar school. Tijdens onze lessen kunnen wij hier geen 

aandacht aan geven. Voor de groepen 1, 2, 3, 4 en 5 houden wij daarom af en toe een 

speelgoeduurtje, waarin dan met zelf meegebracht speelgoed gespeeld mag worden. In de klas zal 

steeds worden aangegeven welk soort speelgoed er meegebracht mag worden, maar in ieder geval 

nooit geweren, pistolen, pijl en boog o.i.d.. Vanwege ruimtegebrek willen wij ook geen grote 

rijdende voorwerpen als poppenwagens op school. Het speelgoeduurtje staat in de jaarplanning 

vermeld.  

Sport  

  

Door de sportorganisaties in Kampen worden tal van 

sportevenementen voor basisscholen georganiseerd, 

waaraan wij met onze leerlingen meedoen:  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als brede school worden na schooltijd ook andere sportactiviteiten aangeboden.  

 

Sport  Maand  

Schoolvoetbal  september  

  

Schaken  november  

Tafeltennis  december  

  

Dammen  januari/februari  

Bevrijdingsloop  april  

  

Judo  mei  

Korfbal   mei/juni  

  

Avondvierdaagse  mei/juni  



  

Tandheelkundige voorlichting   

In groep 2 volgen de kinderen het programma “Trammelant in Tandenland” van de GGD.  

 Uitstroomgegevens naar voortgezet onderwijs   

 

In onderstaande tabel kunt u zien naar welke vorm van vervolgonderwijs de kinderen van groep 8 

zijn uitgestroomd.  

 

  vwo havo/vwo havo 
havo/v-

t 
vmbo vmbo-t 

vmbo 
lager 

overig Totaal 

2008 / 2009             1,2% 98,8% 100,0% 

2009 / 2010 20,5%   20,5%     34,1% 22,7% 2,3% 100,0% 

2010 / 2011 25,5% 3,9% 29,4% 2,0%   31,4% 7,8%   100,0% 

2011 / 2012 14,3% 2,4% 16,7% 14,3% 14,3% 28,6% 9,5%   100,0% 

2012 / 2013 25,0% 2,1% 16,7% 4,2% 2,1% 35,4% 14,6%   100,0% 

2013 / 2014 23,6% 1,8% 29,1% 1,8%   29,1% 12,7% 1,8% 100,0% 

2014 / 2015 17,9%   38,5%     25,6% 17,9%   100,0% 

  16,7% 1,4% 19,5% 2,8% 1,9% 23,7% 11,1% 22,8%   

 

    

Verlofaanvraag  

  

De school moet zich houden aan de regels zoals die zijn opgenomen in de Leerplichtwet. Wij volgen 

bij het verlenen van verlof de richtlijnen van de leerplichtambtenaar van de gemeente Kampen. Op 

onze website is deze regelgeving uitgebreid te lezen.   

Voor (vakantie)verlof langer dan 10 dagen moet het verlof worden aangevraagd bij de gemeente 

Kampen. Voor verlof korter dan 10 dagen moet het verlof worden aangevraagd bij de directie. Op 

school zijn verlofformulieren verkrijgbaar.  

Waarschuwing: De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar te informeren over 

vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming 

van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.   

 

 

 

 

 

 



 

Vakanties   

  

De vakanties voor het schooljaar 2015-2016 vindt u in onderstaande tabel:  

 

 

Vakanties  Eerste dag  Laatste dag  

Herfstvakantie  17-10-2015 25-10-2015 

Kerstvakantie  19-12-2015 02-01-2016 

Voorjaarsvakantie  27-02-2016 06-03-2016 

Pasen  

 

25-03-2016 28-03-2016 

Koningsdag 27-04-2016  

Meivakantie  25-04-2016 08-05-2016 

Pinksteren  16-05-2016    

Zomervakantie  16-07-2016  28-08-2016 

  

 Verjaardagen  

  

• Kinderen: Als uw kind jarig is mag het uiteraard trakteren. Andere traktaties dan snoep 

hebben onze voorkeur. Kinderen trakteren in de eigen groep en mogen ook bij de 

leerkrachten van andere groepen langs. Wij verzoeken u om de uitnodigingen voor de 

kinderfeestjes buiten school om te regelen. Voor de groepen I en 2 geldt dat de kinderen 

voor verjaardagen van vader, moeder, oma of opa een tekening mogen maken. U moet 

dit dan wel ongeveer een week van tevoren op de lijst in de klas vermelden.   

• Leerkrachten: De leerkrachten geven tijdig aan wanneer zij hun verjaardag in de klas 

vieren. Soms worden deze vieringen gecombineerd en wordt er in een aantal groepen 

gezamenlijk feest gevierd  

Vertrouwenspersoon   

  

Over klachten praten is zelden gemakkelijk. Dat geldt zeker voor klachten die te maken hebben 

met de omgang tussen personen binnen de school. Wij respecteren het wanneer u dergelijke 

klachten liever met iemand van buiten de school bespreekt. In de klachtenregeling is hiermee 

rekening gehouden. Ons bestuur heeft een externe vertrouwenspersoon benoemd, speciaal voor 

klachten op het gebied van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Dit is mevrouw 

M. van Loon. Haar telefoonnummer is 038-3318517. Emailadres : emvanloon@wxs.nl De school 

heeft ook een interne vertrouwenspersoon. Haar belangrijkste taak is het bijstaan en adviseren 

van ouders en leerlingen die een klacht indienen. Voor onze school is dit mevrouw Ingrid Kroeze. 

Haar emailadres is vertrouwenspersoon@dirkvandijkschool.nl   



 

Verzekering   

  

Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen een verzekering afgesloten, die gedurende alle 

schooldagen van kracht is. Deze verzekering dekt financiële schade van lichamelijk letsel dat 

tijdens schoolactiviteiten opgelopen is. De schadegevallen moeten binnen drie dagen worden 

gemeld bij de directeur.  

Voor- en naschoolse opvang   

  

Op de Dirk van Dijkschool wordt de voor en naschoolse opvang niet door ouders geregeld. De 

school heeft gekozen voor een samenwerking met Stichting Prokino Samenspel. De kinderen 

maken tijdens de naschoolse opvang gebruik van de ruimte in onze eigen school, waar 

verschillende activiteiten plaatsvinden. Ook kinderen van andere basisscholen in onze wijk kunnen 

hiervan gebruik maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Stichting Prokino 

Samenspel, Vloeddijk 79 8261 GE Kampen. Telefoon: 038-3338792  

Ziekte   

Kan uw zoon/dochter wegens ziekte of andere omstandigheden niet op school komen, wilt u dit 

dan vóór schooltijd melden bij de school. Ziekmeldingen voor de groepen in de locatie bovenbouw 

moeten aan de leerkrachten daar worden doorgegeven. Wanneer een kind een ziekte heeft die 

besmetting kan opleveren, dan gaan wij er van uit dat ouders de leerkrachten hiervan z.s.m. op de 

hoogte stellen.  

Zorg op de Dirk van Dijkschool  

  

Passend onderwijs  

In de pers heeft u afgelopen jaar veel kunnen lezen over het begrip “passend onderwijs”. Passend 

onderwijs betekent dat basisscholen zoveel mogelijk kinderen binnen de reguliere basisschool een 

“passende begeleiding” moet bieden. Dat betekent dat er meer kinderen met een speciale 

begeleidingsvraag in het gewone basisonderwijs terecht moeten kunnen voor onderwijs op maat.   

Intern begeleiders In alle groepen zijn er wel leerlingen die extra zorg nodig hebben, omdat ze 

bijvoorbeeld het tempo van de groep niet kunnen bijbenen of omdat ze veel meer aankunnen. De 

Dirk van Dijkschool heeft één interne begeleider (ib-er). Zij is belast met de leerlingenzorg, het 

ondersteunen van leerkrachten daarbij en met het geven van extra hulp aan leerlingen. Voor de 

onderbouw (groep 1 t/m 4) is dat Hanneke Peters (dinsdag en donderdag) en voor de bovenbouw 

(groep 5 t/m 8) Ada Koelewijn (maandag, dinsdag en donderdag). Voor een afspraak kunt u 

contact opnemen met de desbetreffende ib-er.  

Leerlingbesprekingen Het verzamelen en vastleggen van resultaten is een onderdeel van het 

volgen van uw kind. De resultaten worden door de leerkracht geanalyseerd en besproken met de 

intern begeleider. Vier keer per jaar bespreekt de leerkracht alle kinderen met de intern 

begeleider. Indien nodig wordt bekeken of de leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft.    

Extra ondersteuning van de zorgleerlingen De school kent twee verschillende vormen van 

ondersteuning, namelijk het geven van extra hulp in de groep (dat gebeurt door de 

groepsleerkrachten zelf, met ondersteuning van de ib-ers) 

 



 

Wanneer uw kind extra hulp wordt aangeboden, dan wordt dit omschreven in een handelingsplan. 

In het handelingsplan wordt omschreven welke hulp en voor welke tijd uw kind deze hulp krijgt 

aangeboden. Dit wordt met de ouders besproken. Onze school beschikt over een orthotheek, 

waarin zich veel aanvullende materialen bevinden om kinderen ondersteuning te bieden.   

 

 


