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Groepen
Schooljaar 2018-2019 werken we met de volgende groepen:
Groep 1/2
Groep 2/3 (enkele groep 3 tot aan de kerstvakantie)
Groep 4/5
Groep 6/7
groep 8

Samenstelling team
Judith de Jonge
judithdejonge@archipelscholen.nl

Directeur, preventiemedewerker

Suzanne de Pagter
suzannedepagter@archipelscholen.nl

Leerkracht groep 1/2, interne contactpersoon,
bedrijfshulpverlener, intern begeleider,
anti-pestcoördinator

Marjolein Dingemanse
Leerkracht groep 1/2
marjoleindingemanse@archipelscholen.nl
Yvonne de Rave
yvonnederave@archipelscholen.nl

Leerkracht groep 2/3 taal- / leescoördinator en
bedrijfshulpverlener

Sylvia Rodermond

Leerkracht groep 2/3, leerkracht ter ondersteuning van de
combinatiegroepen

sylviarodermond@archipelscholen.nl
Sanne Bor
sannebor@archipelscholen.nl

Leerkracht groep 4/5 en rekencoördinator

Frank Duden
frankduden@archipelscholen.nl

Leerkracht groep 6/7 en bedrijfshulpverlener

Anniek Filius
anniekfilius@archipelscholen.nl

Leerkracht groep 6/7

Eddie Dominicus
eddiedominicus@archipelscholen.nl

leerkracht groep 8 en ICT coördinator

Thijs van Keulen
thijsvankeulen@archipelscholen.nl

Leerkracht groep 8

Lizan Huibregtse
lizanhuibregtse@archipelscholen.nl

Leerkracht ter ondersteuning van combinatiegroepen

Renske van Heemskerk
Onderwijsassistente
renskevanheemskerk@archipelscholen.nl
Jesse Moeleker
jessemoeleker@archipelscholen.nl

Onderwijsassistent
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Tanja Houmes
tanjahoumes@archipelscholen.nl

Onderwijsassistente

Magda Passenier
magdapassenier@archipelscholen.nl

Administratieve ondersteuning

Marianne Wisse
mariannewisse@archipelscholen.nl

Leerkracht godsdienstonderwijs groep 1 t/m 8

Petra Melis

Leerkracht HVO groep 3
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Schoolafspraken
Op school gelden zowel voor de kinderen als voor alle andere mensen afspraken. Afspraken voor in
de klas, in de gang, op het plein en tijdens schoolreis / excursies.
Alle afspraken die we op school hebben, vallen onder onderstaande basisprincipes:
● We zorgen er samen voor dat iedereen zich hier prettig voelt;
● We lopen rustig en praten zacht in de gang;
● We gaan zuinig om met alle spullen in school en op het plein.
In de hal hangen de schoolplein afspraken en in de klassen hangen de afspraken die in de klas
gelden.
Op de fiets naar school
Wanneer de looptijd niet meer dan tien minuten is, vinden we het redelijk dat er wordt gelopen
naar school.
De fietsen worden door de kinderen netjes in de fietsenstalling gezet.
We fietsen niet op het schoolplein, ook niet voor en na schooltijd.
Kinderen die met een skateboard, step of iets dergelijks naar school komen, zetten deze ook in de
fietsenstalling neer. In school mag je geen Heely’s aan waar wieltjes onder zitten. Je kunt de
wieltjes eruit halen of andere schoenen aantrekken in school. We gebruiken deze middelen alleen
om naar school en naar huis te gaan.
Naar school komen
’s Ochtends gaat de deur om 8:20 uur open en ’s middags gaat de deur om 12:50 uur open en mogen
de kinderen naar binnen. Het is niet de bedoeling dat de kinderen eerder op school komen. Voor
12:50 uur is het schoolplein alleen in gebruik door de kinderen die bij de overblijf zijn.
De kinderen van groep 1/2 mogen het gehele jaar naar de klas gebracht worden. De kinderen van
groep 3 mogen tot aan de herfstvakantie naar de klas gebracht worden. Hierna komen de kinderen
zelfstandig de school binnen. Het kan verstandig zijn om ruim voor de herfstvakantie het zelfstandig
de school in gaan te oefenen met uw kind(eren).
Kinderen vanaf groep 4 mogen alleen de eerste schooldag naar de klas gebracht worden. Vanaf de
tweede schooldag gaan deze kinderen zelfstandig de school in.
Naar huis gaan
Bij het uitgaan van de school worden de kinderen van groep 1/2 als groep door de leerkracht naar
het hek begeleid. Het is de bedoeling dat de kinderen bij het hek opgehaald worden en aan de
leerkracht laten zien wie ze ophaalt. Ook bij de andere groepen loopt de leerkracht mee naar het
hek, maar mogen de kinderen zelfstandig het plein verlaten. Ouder(s) / verzorger(s) die hun kind op
komen halen, staan buiten het hek te wachten.
Gym
Ook dit schooljaar zijn onze gymlessen in Schuttershof. Tijdens de gym moeten de kinderen
gymkleding en gymschoenen aan met een witte zool. Vanwege de veiligheid moeten lange haren in
een staart of vlecht en mogen er geen sieraden gedragen worden.
De kinderen van groep 1/2 worden door de ouder(s) / verzorger(s) om 12:50 uur bij Schuttershof
gebracht en om 14:50 uur weer opgehaald. Kinderen die bij de overblijf en/of bij de BSO zijn,
worden door ons van en naar Schuttershof gebracht.
Traktaties / pauzehap
De kinderen mogen iets te eten en/of te drinken meebrengen naar school . Dit wordt in de
ochtendpauze genuttigd. We willen u en uw kind(eren) stimuleren om hervulbare bekers te
gebruiken en geen pakjes drinken en weggooiflesjes mee te geven naar school. Dit om het milieu te
sparen. De woensdag is de dag van de gezonde pauzehap, die dan zeker uit fruit en / of groente
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behoort te zijn samengesteld. Koekjes en dergelijke mogen op deze dag niet gegeten worden en
zullen mee teruggegeven worden naar huis.
Bij verjaardagen mag uw kind trakteren. Indien u de traktatie niet van tevoren kunt brengen ( vóór
8.30 uur), kunt u dit in overleg met de leerkracht op een ander tijdstip brengen.
Kinderen trakteren in de eigen klas en gaan ook langs alle juffen en meesters. Er gaan twee andere
kinderen mee de klassen rond. Het is niet de bedoeling dat broertjes en zusjes ook een traktatie
krijgen.
Luizenzakken
Ieder kind krijgt wanneer hij / zij op school komt een luizenzak van de ouderraad. In deze luizenzak
worden de jas en tas gedaan en dan opgehangen aan de kapstok. De luizenzak gaat ook altijd mee
naar de gymzaal om daar de kleding in te doen. Voor elke vakantie is het de bedoeling dat de
luizenzak mee naar huis gaat en dat deze na de vakantie weer mee naar school wordt genomen.
Wanneer de luizenzak kapot of kwijt is, kunt u voor €5,00 een nieuwe kopen op school.
Social media
In het kader van de privacywet (AVG) zijn de foto’s op onze website beveiligd met een wachtwoord.
Het wachtwoord wordt met enige regelmaat gewijzigd en deze krijgt u via de e-mail.
Als school kunnen wij niet de garantie geven dat deze foto’s niet door andere ouders gedeeld
worden of dat het wachtwoord aan derden wordt gegeven. Het gebruik van deze gegevens ligt ook
in uw handen, wij vragen u dus alert te zijn op het delen van deze gegevens.
Wij verzoeken jullie vriendelijk om foto’s / filmpjes die tijdens schoolactiviteiten gemaakt zijn niet
op social media te plaatsen en deze alleen voor privédoeleinden te gebruiken. Als school zijn wij
niet verantwoordelijk voor ouders die tijdens schoolactiviteiten foto’s / filmpjes maken en deze
delen op social media.
Ziekmelden van leerlingen
Kinderen worden ziek gemeld tussen 8:00 uur en 8:15 uur. Wanneer ouder(s) / verzorger(s) kinderen
via de e-mail ziekmelden dan ook graag vóór 8:15 uur, omdat wij na die tijd niet kunnen garanderen
dat wij onze e-mail lezen. Wanneer een kind zonder afmelding niet op school is, nemen wij contact
met u op om te vragen waar hij / zij is.
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Toets kalender 2018-2019
Cito e.a.

okt

nov

dec

jan

febr

mrt

apr

mei

juni

observatie en
registratie
Parnassys

Groep 1/2

Groep
1/2

Groep
1/2

Groep
1/2

Groep
1/2

Groep
1/2

Groep 1/2

Groep
1/2

Groep
1/2

Zien

Groep
3 t/m 8

Groep
3 t/m 8

Herfstsignalering

Groep 3

Groep
3

Beginnende
geletterdheid

Groep 2
Letterkennistoets
Analyse
Synthese

Groep
2
zie okt.

Groep 2
Letterkennis
-toets (zorg
ll)
Analyse
Synthese

Groep 2

Groep 1
Rijmtoets

CITO
Woordenschat

Groep 8

Groep
8

Cito DMT

Groep
3 t/m 7

Groep
3 t/m 7

Groep
3 t/m 7

Groep
3 t/m 7

Groep
3 t/m 8

Groep
3 t/m 8

Groep
3 t/m 8

Groep
3 t/m 8

Cito Rekenen en
wiskunde

Groep 8

Groep
8

Groep
3 t/m 7

Groep
3 t/m 7

Groep
3 t/m 7

Groep
3 t/m 7

Cito Begrijpend
lezen

Groep 8

Groep
8

Groep
4 t/m 7

Groep
4 t/m 7

Groep
3 t/m 7

Groep
3 t/m 7

Cito Spelling

Groep 8

Groep
8

Groep
3 t/m 7

Groep 3
t/m 7

Groep
3 t/m 7

Groep
3 t/m 7

Groep
4 t/m 8

Groep
3 t/m 8

Groep
3 t/m 8

Groep
3 t/m 8

Groep
3 t/m 8

AVI-toetsen

IEP toets

Groep 8

