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          Jaarlijks deel  SCHOOLGIDS 2019-2020 
 
Deze bijlage is bedoeld als aanvulling op de Algemene schoolgids.  
Ouders krijgen bij het inschrijven van hun kind op onze school de schoolgids.  
Ieder jaar wordt de schoolgids geactualiseerd. De globale inhoud is hetzelfde, maar op 
“kleine” onderdelen zijn er aanpassingen. De gegevens die echt ieder jaar veranderen zoals 
vakanties, gymrooster e.d. vindt u in deze bijlage. Uit het oogpunt van kostenbesparing, 
krijgen kinderen die al op school zitten, alleen deze bijlage.  
Wilt u toch graag de complete schoolgids, dan kunt u deze inzien op de website of u kunt 
een exemplaar op school ophalen. 
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1. Vakanties en vrije dagen 
 

Vakanties en vrije dagen 2019-2020 
 
 

Vrije Dagen van t/m 

Alkmaars Ontzet en Studiedag ma. 07-10-2019 di. 08-10--2019 

Herfstvakantie ma.  21-10-2019 vr. 25-10-2019 

Kerstvakantie ma. 23-12-2019 vr. 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie ma. 17-02-2020 vr. 21-02-2020 

Goede Vrijdag en 2e  paasdag vr. 10-04-2020 ma. 13-04-2020 

Meivakantie wo. 22-04-2020 di. 05-05-2020 

Hemelvaartsdag en Studiedag do. 21-05-2020 vr. 22-05-2020 

Tweede Pinksterdag ma. 01-06-2020   

Zomervakantie  Vr. 06-07-2020 Vr..14-08-2020 

 

Studiedagen (hele dag vrij) 2019-2020 

Maandag  7 oktober 2019 
Maandag  28 oktober 2019 
Donderdag  14 oktober 2019 
Vrijdag  15 oktober 2019 
Donderdag  13 februari 2020 
Vrijdag  14 februari 2020 
Donderdag  19 maart 2020 
Vrijdag  20 maart 2020 
Vrijdag  10 april 2020 
Donderdag  11 juni 2020 
Vrijdag  12 juni 2020 
 

Studiemiddagen: De leerlingen zijn vrij vanaf 12.30 uur 

vrijdagmiddag 4 oktober 2019  
vrijdagmiddag 20 december 2019 
vrijdagmiddag 3 juli 2020 
 
 
 
 
* Gedurende het schooljaar kunnen er nog studiedagen ingepland worden 

 
 



 

 

2. Schooltijden 
 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  8.30 – 14.30 uur 
Woensdag:      8.30 – 12.30 uur  
 
Om 8.25 gaat de bel om naar binnen te gaan. De leerkrachten zijn in de klas aanwezig om 
de kinderen daar op te vangen. Op een dag is er twee keer een kwartier pauze om buiten te 
spelen. 
Per week wordt er 25 uur en 45 minuten lesgegeven. Ieder schooljaar wordt er minimaal 
940 uur lesgegeven. Na 8 schooljaren hebben kinderen 7520 lesuren gehad. 
Door vrije dagen in te roosteren zorgen we ervoor dat dit maximum aantal uren niet wordt 
overschreden. Voor de leerkrachten zijn dit studiedagen.  
 

3. Formatie schooljaar 2019-2020 
 
Groep 3A   Carliene van Zijtveld/Eline Melissen/Duncan Bons 
Groep3B   Thongh Ngyen/Roos Bouman/Heidi Mak 
Groep 4   Joyce Korving/Andrieke Wit 
Groep 5   Renee van Thienen/Bojoura Smit/Ellen de Graaf 
Groep 6   Francy van der Hurk/Mark op den Kelder 
Groep 5/6    Nikki de Haan/Macha Groot 
Groep7    Marijke Dijkstra/Maaike Dingerdis 
Groep 7/8   Susan Jongsma/Bojoura Smit/Annemiek de laat 
Groep 7/8   Marcella Vermond/Bojoura Smit/Roos Bouman 
Groep 7/8   Kim Danenberg/Corina Hoogewerf    
Instroomgroep   Edith Kaitjilly/Annemiek de Laat/Eline Melissen 
 
Time out medewerker                    John Meissen 
Lichamelijke opvoeding  Bart Breetveld/Thijs Tjoelker 
Zorgcoördinator   Margreet Besseling/Peter Schomaker 
Remedial Teaching   Vera van Scheijen 
Taalspecialist    Mirjam de Boorder 
Orthopedagoge/-didacticus  Maaike van Tongeren 
Schoolarts    Fleur Phillipsen 
Administratie    Kitty Lengers 
Teamleider    Rachel van Assema 
Interim directeur   Maartje van der Linden/Fred Wapstra 
 
 



 

 

4. gymnastiek 
De gymlessen worden op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag gegeven. De 
kinderen hebben dan goede gymkleding nodig en sportschoenen met witte zolen. Na de 
gymles wordt er gedoucht, hiervoor brengen de kinderen een handdoek mee. 
 
 

 

5. Absentie en verlof 
 
Absentie 
Indien uw kind door ziekte of om een andere reden niet in staat is de lessen bij te wonen, 
verzoeken wij u dit voor schooltijd (072-5411800) aan ons door te geven. Dit voorkomt dat 
er tijdens schooltijd navraag gedaan moet worden naar de reden van de afwezigheid van uw 
kind.  
 
Verlof 
Verlof kan alleen bij zeer dringende omstandigheden verleend worden. Aanvraagformulieren 
zijn bij de administratie te verkrijgen. Een verlofaanvraag dient ruim van te voren ingediend 
te worden. Vakantieverlof kan alleen verleend worden als de aanvraag voorzien is van een 
werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat u niet in een schoolvakantie op vakantie kunt gaan. 
Gedurende de eerste twee weken van het schooljaar kan geen vakantieverlof toegestaan 
worden. 

8.45-9.30 5 Renée 8.45-9.30 5/6 Nikki

9.30-10.15 6 Francy 9.30-10.15 5 Renée

10.15-10.45 10.15-10.45

10.45-11.30 3A Carliene 10.45-11.30 7 Marijke

11.30-12.15 3B Thong 11.30-12.15 7/8 B Marcella

12.15-12.45 12.15-12.45

12.45-13.30 4 Joyce 12.45-13.30 7/8 A Kim/Lianne

13.30-14.15 5/6 Nikki 13.30-14.15 7/8 C Susan

14.15-14.30 14.15-14.30

8.45-9.30 i.g 7/8 Edith 8.45-9.30 i.g.  7/8 Edith

9.30-10.15 6 Francy 9.30-10.15 4 Joyce

10.15-10.45 10.15-10.45

10.45-11.30 3A Carliene 10.45-11.30 7 Marijke

11.30-12.15 3B Thong 11.30-12.15 7/8 A Kim/ Lianne

12.15-12.45

12.45-13.30 7/8 B Marcella

13.30-14.15 7/8 C Susan

14.15-14.30

Gymrooster 2019-2020
Donderdag BartMaandag Thijs

Vrijdag BartWoensdag Thijs



 
 

6. Schoolmelk 
Aanmelden voor schoolmelk graag via juf Susan. 
 
 

7. Verjaardagen 
 
Natuurlijk wordt de verjaardag van uw kind op school gevierd. Trakteren hoort daar ook bij. 
Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Indien een traktatie erg zoet en/of erg 
veel is kunnen wij besluiten dit pas aan het einde van de ochtend/dag aan de kinderen mee 
te geven.  
 
 

8. Maandbericht(Social Schools) 
 
Elke maand ontvangt u een nieuwsbrief via Social Schools. Hierin staat informatie van die 
maand m.b.t. allerlei activiteiten en nieuws. Deze informatie is ook te lezen op de website. 
 

9. Mobieltjes / Speelgoed 
 
Wanneer uw kind een mobieltje mee heeft naar school, geeft hij deze ’s morgens bij het in 
de klas komen af aan de leerkracht. Aan het einde van de dag krijgt uw kind zijn mobieltje 
weer mee naar huis. 
Wanneer uw kind zijn/haar speelgoed meeneemt naar school is de school is niet 
aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal. 
 

10. Klachtenregeling 
 
Als er een klacht is over de gang van zaken met betrekking tot een leerling op school, kan 
dit het beste gemeld worden aan de groepsleerkracht van die leerling. Als de leerkracht en 
ouder(s) er in overleg niet uitkomen, dan vindt er een gesprek plaats met de desbetreffende 
ouder(s), de leerkracht en de directie. Wanneer dit onverhoopt geen oplossing biedt, kan 
men zich via de directeur van de school wenden tot de onafhankelijke vertrouwenspersoon.  
 
De bestuurscommissie Stichting Ronduit heeft zich aangesloten bij de Stichting 
Onderwijsgeschillen en heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon benoemd. De 
klachtenregeling staat uitgebreid beschreven in de schoolgids. 
  

11. Website 
 
Op de website van de school www.despinaker.nl kunt u alle informatie terugvinden zoals de 
schoolgids, de maandbrieven en diverse activiteiten.  

http://www.despinaker.nl/


 

12. Beschrijving onderwijsresultaten 
 
Uiteraard zijn wij op onze school ook gericht op goed onderwijs in taal, lezen, spelling en 
rekenen. Onderwijs in basisvaardigheden is op onze school belangrijk. Zo krijgen de kinderen 
de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben.  
Voor ons is het, om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, ook erg belangrijk om de 
eindresultaten van onze kinderen in groep 8 te bekijken.  
 

13. Uitstroom leerlingen groep 8  
 

 
 

VWO 1 

HAVO 2 

VMBO-GT 4 

VMBO-BK 14 

Praktijkonderwijs 0  

ZMLK 0 

Onbekend 0  

Totaal 21 

 

14. OPP 
Op de Spinaker wordt gewerkt met ontwikkelingsperspectieven. Daarin staat voor ieder kind 
beschreven wat de mogelijkheden en beperkingen zijn t.a.v. het onderwijsaanbod. Er 
worden (tussen) doelen beschreven en de behaalde resultaten. 
De leerlingen presteren naar hun vermogen/ capaciteit.  
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