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Hoofdlocatie / Onderbouwlocatie:    Beethovensingel 17 - 1817 HJ Alkmaar – tel. 072-5116934 

Bovenbouwlocatie:   Beethovensingel 7 - 1817 HJ Alkmaar – tel. 072-5118174 
Locatie de Hoef:  Judith Leysterstraat 4 - 1816 JZ Alkmaar - tel. 072-5111794 

email: directienicolaasbeets@ronduitonderwijs.nl  - website: www.obsnicolaasbeets.nl 

   

Schoolgids - Jaarafhankelijk deel 
Schooljaar 2019-2020 

 
Inleiding 
Voor u ligt het jaarafhankelijk deel van de schoolgids van Obs Nicolaas Beets. 

 

Dit jaarafhankelijk deel is bedoeld als aanvulling op jaaronafhankelijke 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. Deze bijlage wordt actief verzonden aan het begin van het schooljaar en is op de wbsite 

te vinden. De jaaronafhankelijke schoolgids kunt u inzien op de website. Mochten er na het lezen van 
dit deel nog vragen zijn, kunt u zich altijd richten tot de groepsleerkracht of iemand van de directie.  

 

De directie heeft zijn uiterste best gedaan om een zo volledig en juist mogelijk document te maken. 
Toch is een klein foutje er zo ingeslopen. Alle informatie in deze schoolgids is dus onder voorbehoud 

van zet- of drukfouten. Tenslotte wijzen wij u erop dat deze schoolgids is gemaakt in de zomer van 
2019. In een schooljaar gebeurt altijd veel en daardoor kan informatie uit deze schoolgids wijzigen. U 

wordt van deze wijzigingen op de hoogte gebracht via Social Schools.  

 
Door het schooljaar heen zijn er veel activiteiten op school. U wordt hierover geïnformeerd d.m.v. de 

nieuwsbrief en Social Schools. Houdt u deze media dus in de gaten om zo goed op de hoogte te 
blijven van actuele zaken op school.  

 

Wij wensen u en uw kind een fijn schooljaar toe! 
Directie en team Obs Nicolaas Beets 
 
Inhoud 

1.  Vakanties en vrije dagen 
2.  Schooltijden 

3.  Groepsbezetting schooljaar 2019-2020 

4.  Basiswaarden van de school 
5.  Rooster bewegingsonderwijs 

6.  Absentie en verlof 
7.  Social Schools en Social Media 

8.  Website  

9.  Beschrijving onderwijsresultaten 
10.  Gezond gedrag  

11.  Foto-, film- en beeldmateriaal en privacy 
12.  Vrijwillige ouderbijdrage  

13.  Partijtjes en traktaties 
14.  Nieuwsbrief 

15.  Klachten 

16.  Voorstellingen 
17.  Schoolplan / jaarplan/kwaliteitsbeleid 

18.  Urentabel oktober 2019 tot oktober 2020 
 

 

Versie:  augustus 2019 
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1. Vakanties en vrije dagen 

Vakantierooster en lesvrije dagen in 2019/2020 

Herfstvakantie   ma 21.10.19   t/m  vr 25.10.19 
 

Kerstvakantie   ma 23.12.19   t/m  vr 03.01.20 
 

Voorjaarsvakantie  ma 17.02.20   t/m  vr 21.02.20 

 
Meivakantie   wo 22.04.20   t/m  di 05.05.20 

 
Zomervakantie   ma 06.07.20   t/m  vr 14.08.20 
 

Lesvrije dagen / momenten 

Op onderstaande dagen zijn er geen lessen. De kinderen hebben dan vrij. De leerkrachten doen op 

deze dagen administratie, bereiden het onderwijs voor of evalueren dit en volgen studie. Er is gekozen 
om een aantal keer twee dagen aaneen te doen, zodat meerdere lange weekenden ontstaan. Dit om 

tegemoet te komen aan de wens van ouders om in het jaar, buiten de vakanties om, een paar dagen 

weg te kunnen. Achterin deze schoolgids ziet u het volledige jaarrooster met de urentabel. 
 

Wo  11.09.19 
Ma  07.10.19 

Di   08.10.19 Alkmaars Ontzet 

Do  14.11.19 
Vr  15.11.19 

Do  19.12.19 vanaf 12.30 uur 
Vr  20.12.19 vanaf 12 uur 

Ma  03.02.20 
Di  04.02.20 

Vr  14.02.20 vanaf 12 uur 

Do  19.03.20  

Vr  20.03.20  
Ma  13.04.20 Pasen 

Do 21.05.20 Hemelvaart 

Vr  22.05.20 
Ma  01.06.20 Pinksteren 

Do  11.06.20 
Vr  12.06.20 

Ma  15.06.20 
Di  16.06.20 

Vr  03.07.20 vanaf 12 uur 

  

2. Schooltijden  
 

Locatie Maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag 

Woensdag 

 
Alle locaties 

 

 
8.30 – 14.30 uur 

 
08.30 – 12.15 

 
Het is voor ons belangrijk dat de lessen op tijd beginnen en iedereen dan ook in de klas is. Zo kunnen 

de leerkrachten gezamenlijk starten met álle kinderen. Doordat de deuren 10 minuten voor aanvang 
al opengaan, heeft u genoeg tijd om uw kind naar de klas te brengen. Wij verzoeken u ervoor te 

zorgen dat uw kind om 8.30 uur startklaar in de klas zit. Wij vinden het prima dat u even met uw kind 
de klas in gaat.  

 

Hoewel dit bijna nooit nodig is, moeten wij u erop wijzen dat wij verplicht zijn om, bij overmatig te 
laat komen, een melding te doen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Alkmaar. 

 
De leerkrachten hebben in de ochtend alleen tijd voor korte mededelingen / vragen. Voor uitgebreide 

vragen of andere belangrijke zaken verzoeken wij u een afspraak te maken. 

 
Voor meer informatie over het continurooster, waarmee we sinds schooljaar 2019-2020 werken op 

alle locaties, verwijs ik u naar het protocol continurooster. Dit document is augustus 2019 naar alle 
ouders verstuurd.  
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3. Groepsbezetting schooljaar 2019/2020   
 
Groep 

 
Maandag  

 
Dinsdag  

 
Woensdag 

 

 
Donderdag  

 
Vrijdag  

Locaties 

Beethovensingel 

    

1/2A Irene v/d Jagt Irene v/d Jagt Irene v/d Jagt Gertruud Baltus Gertruud Baltus 

1/2B Melanie Bosma Melanie Bosma Melanie Bosma Irene Kollmer Irene Kollmer 

1/2C Dagmar Steens Dagmar Steens Dagmar Steens 

/ Dianne 
Kraakman* 

Dianne 

Kraakman 

Dianne 

Kraakman 

1/2D Marion Potma Marion Potma Hanneke 

Saaltink 

Hanneke 

Saaltink 

Hanneke 

Saaltink 

3A Carlijn van 

Kessel 

Carlijn van 

Kessel 

Carlijn van 

Kessel 

Carlijn van 

Kessel 

Carlijn van 

Kessel 

3B Evelien Massink Evelien Massink Evelien Massink Evelien Massink Evelien Massink 

4A Inga 
Nieuweboer 

Inga 
Nieuweboer 

Agnes 
Kartowikromo 

Inga 
Nieuweboer 

Inga 
Nieuweboer 

4B Wietske 
Beemsterboer 

Wietske 
Beemsterboer 

Wietske 
Beemsterboer / 

Annemarie  

v/d Pol* 

Annemarie  
v/d Pol 

Annemarie  
v/d Pol 

5A Annelies 

Pijlman 

Willem 

Wildenburg 

Willem 

Wildenburg 

Willem 

Wildenburg 

Willem 

Wildenburg 

5B Sjoerd de Bruin Sjoerd de Bruin Mirjam Marijn Sjoerd de Bruin Sjoerd de Bruin 

6A Annemiek 

Boonstra 

Annemiek 

Boonstra 

Joke de Heer / 

Annemiek 
Boonstra 

Annemiek 

Boonstra 

Annemiek 

Boonstra 

6B Dafna van 

Baden 

Dafna van 

Baden 

Bas Genet Bas Genet Dafna van 

Baden 

7A Heleen Durville Heleen Durville Heleen Durville Heleen Durville Martijn Terpstra 

7B Marjoleine 
Aafjes 

Marjoleine 
Aafjes 

Martijn 
Terpstra 

Marjoleine 
Aafjes 

Marjoleine 
Aafjes 

8A Doortje Bakker Doortje Bakker Doortje Bakker Bas Genet Bas Genet 

8B Ellen Westert Ellen Westert Ellen Westert Dukke Kout  Dukke Kout 

Locatie Hoef     

1/2 Fabienne van 
Hulst 

Fabienne van 
Hulst 

Fabienne van 
Hulst 

Fabienne van 
Hulst 

Zoë van Boxtel 

3/4 Zoë van Boxtel Zoë van Boxtel Zoë van Boxtel Anneke Klomp Anneke Klomp 

5/6 Caterina Indri Caterina Indri Caterina Indri Caterina Indri Caterina Indri 

7/8 Josephine 

Mettendaf 

Josephine 

Mettendaf 

Josephine 

Mettendaf 

Josephine 

Mettendaf 

Josephine 

Mettendaf 
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* Ongeveer wisselend om de week 
 

Managementteam 
Jubbe de Groot  Directeur     Ma – Di – Wo – Do (och) – Vrij  

Minke Biegstraaten Adjunct-directeur   Ma – Di – Wo – Do – Vrij  

        Minke werkt wisselende uren per dag 
 

Gea van de Pol  Intern begeleider   Ma (3 uur per week) – Di – Wo - Do 
Martine de Groot Intern begeleider   Di – Do - Vrij 

 

Onderwijs ondersteund personeel (OOP) 
Groepsondersteuning 

Beethovensingel 17 en 7 Sandra Schagen, Maaike Bleeker, Yvonne Leyendeckers, Agnes 
Kartowikromo, Marion Potma en Irene Kollmer  

 
De Hoef   Lily Eg en Maaike Bleeker 

 
De werkmomenten van deze groepsondersteuning worden in overleg met de groepsleerkrachten 
bepaald en staan niet in dit overzicht vermeld.  

 
Overige ondersteuning 

Marjolein Seijbel Administratie    Ma - Donderdagochtend 
Willem Lubbers  Facilitaire dienst    Ma – Di – Do – Vrij tot 11.30 uur 

Helen Merk  Facilitaire dienst   Hele week (tot 12.30 uur) 

Martijn Terpstra  ICT coördinator    Donderdag 
Mirjam Marijn  Leescoördinator / Docent Academie Wisselend door de week  

Gertruud Baltus  Coördinator aannamebeleid  Di - Wo 

 
Vakdocent bewegingsonderwijs 

Sabina ten Velde Vakdocent Beethovensingel  Ma – Di – Do – Vrij  
Mandy Klesser  Vakdocent de Hoef   Wo – Do  

  
Medezeggenschapsraad   

De MR van OBS Nicolaas Beets bestaat uit ouders en leerkrachten vanuit diverse groepen. In het 
schooljaar 2018-2019 zitten de volgende personen in de MR: 

- Peter Tuinman   Voorzitter  Oudergeleding 
- Roelof Haitsma      Oudergeleding 

- Souaad Chouta      Oudergeleding 

- Angela Kroon      Oudergeleding 
- Louhou Ouaziki      Oudergeleding 

- Wietske Beemsterboer     Personeelsgeleding 
- Rosanne van de Busse     Personeelsgeleding 

Rosanne wordt gedurende haar verlof vervangen door  Dafna van Baden 
- Irene Kollmer      Personeelsgeleding 

- Willem Wildenburg     Personeelsgeleding 

- Dagmar Steens      Personeelsgeleding 
 

De rol van secretaris wordt wisselend ingevuld. Willem Wildenburg is als secretaris a.i. eerste 
aanspreekpunt. 

 

Als u contact met hen wilt kunt u hen bereiken via het volgende email adres: 
mrnicolaasbeets@ronduitonderwijs.nl 

 
 

 
 

 

mailto:mrnicolaasbeets@ronduitonderwijs.nl


 

5   jaarafhankelijk deel schoolgids obs Nicolaas Beets 2019-2020 
 

 

Oudervereniging 

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats. Bij een groot aantal 
activiteiten is de Oudervereniging betrokken, zoals de dag van de leraar, opknappen schoolplein, 

kooklessen groepen 5 en 6, bibliotheek/lezen/voorleesdagen, schaatsen, Kerst, Sint, Pasen, 
sportdag/koningsspelen, schoolfotograaf, avond4daagse, schoolreisjes en – kampen en het afscheid 

van de groepen 8. 

 
De oudervereniging is altijd op zoek naar nieuwe ouders die het leuk vinden om op een andere manier 

een bijdrage te leveren aan het onderwijs. Als u contact met hen wilt, kunt u hen bereiken via het 
volgende mailadres: ovnicolaasbeets@ronduitonderwijs.nl 

 
4. De basiswaarden van de school 
Wij willen dat alle betrokkenen een prettige tijd hebben op school. Daarom wordt gewerkt vanuit de 

basiswaarden veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. Wij vragen iedereen, kinderen, ouders, 

medewerkers, bezoekers, zich vanuit deze waarden op te stellen.  
 

1. Ik zorg voor veiligheid 
2. Ik toon respect 
3. Ik ben verantwoordelijk 

 

Ook op onderwijskundig vlak werken wij vanuit drie basiswaarden.  

 
1. Wij werken vanuit betrokkenheid 

2. Wij zoeken naar autonomie binnen de kaders van ons onderwijs 
3. Wij stimuleren onderzoekende vaardigheden 

 

Deze zes basiswaarden vormen de fundering van ons onderwijs.  
 

5. Rooster bewegingsonderwijs 
De lessen bewegingsonderwijs worden vanaf groep 3 tweemaal in de week aangeboden door een 

vakdocent vanuit AlkmaarSport. Onderstaand vindt u het gymrooster van de verschillende groepen. 

Hiermee wordt het schooljaar begonnen. In de praktijk blijkt dat gedurende het schooljaar 
veranderingen plaatsvinden. In dat geval wordt u door de leerkracht van uw kind geïnformeerd over 

de nieuwe tijden. 
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De kinderen van groep 1/2 krijgen gym / bewegingsonderwijs van hun eigen leerkracht. Ook komend 
jaar zullen zij een blok les krijgen van een vakdocent. Dit wordt gedurende het jaar ingepland en met 

u gecommuniceerd. 
 

6. 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 aan ons door te geven. Dit voorkomt dat er tijdens schooltijd navraag gedaan 
moet worden naar de reden van de afwezigheid van uw kind. U geeft dit bij voorkeur door via Social 

Schools met de reden van afwezigheid. Mocht dit niet lukken, kunt u ons voor schooltijd vanaf 8 uur 

telefonisch bereiken.  
 

Verlof 
Verlof kan alleen bij zeer dringende omstandigheden verleend worden. Aanvraagformulieren zijn bij 

de directie te verkrijgen of via de website te downloaden. 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 geen enkele andere schoolvakantie op vakantie kunt gaan. 

Gedurende de eerste twee weken van het schooljaar kan geen vakantieverlof toegestaan worden. De 
directeur van school is verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten bij ongeoorloofd verzuim. Op de 

website kunt u alle richtlijnen nalezen en treft u het verlofformulier aan. 
De voorwaarden voor het verlenen van verlof worden door de overheid opgesteld. De schooldirectie 

past ze toe. Wanneer verlofaanvragen buiten de bevoegdheid van de school vallen dient u met de 

leerplichtambtenaar te overleggen. 
 

Voor meer informatie over leerplicht en het aanvragen van verlof: 

https://www.obsnicolaasbeets.nl/onze-school/verlofregeling/ 
 

7. Social Schools en Social Media 
Het informatiesysteem Social Schools wordt gebruikt om ouders te informeren over de activiteiten op 
school. Op de eerste schooldag van uw kind ontvangt u een brief met instructie hoe een account kan 

worden aangemaakt. U kunt zelf uw kind(eren) hieraan koppelen. Ook het inplannen van de 
tussenschoolse opvang, de oudergesprekken en intekenlijsten voor excursies wordt via Social Schools 

geregeld.  

 
Daarnaast wordt via Social Schools de maandelijkse Nieuwsbrief verstuurd. In geval van calamiteiten 

bestaat zelfs de mogelijkheid een sms te versturen. We gaan er van uit dat alle ouders zich 
aanmelden bij dit communicatieplatform om het oudercontact zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Als school maken wij geen actief gebruik meer van Social Media. Dit in verband met de nieuwe 
privacywetgeving.  

 

Onze basisschool is ook te vinden op Facebook en Twitter. Op deze media plaatsen wij regelmatig 
leuke foto’s en/of filmpjes van inspirerende activiteiten binnen de school. Uiteraard houden we hierbij 

rekening met de AVG. U bent van harte uitgenodigd om ons te volgen. 

https://www.obsnicolaasbeets.nl/onze-school/verlofregeling/
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8. Website 
Op de website van de school www.obsnicolaasbeets.nl kunt u heel veel informatie terugvinden. Denk 
aan: 

- De schoolgids; het jaaronafhankelijke en dit jaarafhankelijke deel 
- Inschrijf- en verlofformulieren 

- Nieuwsbrieven 
- Notulen van de MR 

- Nog veel meer… 

 

9. Beschrijving onderwijsresultaten 
Opbrengsten gaan voor ons verder dan de ‘droge’ leeropbrengsten. Zo leren kinderen bij ons 
samenwerken, ze leren plannen en organiseren, geconcentreerd met hun eigen werk bezig te zijn en 

ze leren hoe ze zichzelf kunnen presenteren. Allemaal zaken die ze goed kunnen gebruiken in hun 

verdere schoolcarrière én in hun hele leven. 
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. Daarvoor maken wij gebruik van de CITO 

toetsen en de centrale eindtoets van Bureau ICE: de IEP. Hieronder treft u de resultaten van de 
afgelopen 3 jaren op de eindtoets in groep 8 aan. De resultaten zijn weergegeven in referentieniveaus 

ten opzichte van het landelijk gemiddelde voor de hele groep. Tevens staat in dit overzicht vermeld 
wat de behaalde gemiddelde score op de IEP is, afgezet tegen de norm van de inspectie van het 

onderwijs. De norm van de inspectie is afhankelijk van het percentage leerlingen met een gewicht. 
 

Referentieniveaus 

Het referentieniveau laat zien wat leerlingen moeten beheersen op het gebied van taal en rekenen. 

Het is onderverdeeld in vier niveaus, op vaste punten in de schoolloopbaan. Aan het einde van de 
basisschool hoort een leerling minimaal op niveau 1F te zitten. Naast het gewenste niveau is er ook 

nog een streefniveau, voor kinderen die meer kunnen. Aan het einde van het VMBO en MBO- 2 en 
MBO- 3 moet een leerling niveau 2F van het referentiekader beheersen. Van leerlingen aan het einde 

van de HAVO en MBO-4 wordt verwacht dat zij presteren op niveau 3F. Aan het einde van het VWO 
hoort een leerling niveau 4F van het referentiekader te beheersen.  

Deze referentieniveaus zijn geen doel op zich, maar een middel om te zorgen voor een doorgaande 

leerlijn tussen de verschillende typen onderwijs. Ook helpt het de school om de onderwijskwaliteit met 
betrekking tot de basisvaardigheden te verbeteren. 
 
Hieronder zijn de behaalde referentieniveaus van onze school in groep 8 weergegeven: 

 

Beethovensingel  
Schooljaar Aant

al 
lln. 

Taalverzorging in 
% 

Lezen in % Rekenen in % 
 

Behaalde gem.  
score IEP 

Norm 
IEP 
onder-
grens 

<1F 1F 2F <1F 1F 2F <1
F 

1F 2F 2F + 
1S 

2016-2017 44 0 100 41 0 100 93 0 100 32 14 82  

landelijk - 1 99 57 1 98 76 8 92 42 30 78,3 79,9 

2017-2018 56 0 100 71 0 100 88 7 93 54 41 85 
(na herberekening 

86)    

 

landelijk - 1 99 58 1 99 76 9 91 46 30 81 80 

2018-2019* 52 4 96 59 4 96 83 8 92  46 84,2  

landelijk - 6 94 56 3 97 77 7 93  52 81,8 80 

* In schooljaar 2018-2019 zijn de scores van de IEP van de leerlingen uit de Hoef meegenomen in de totale berekening. Zie locatie de Hoef voor 

uitleg 

 

http://www.obsnicolaasbeets.nl/
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In dit overzicht is te zien dat de leerlingen op deze locatie vrijwel allemaal het referentieniveau 1F 
voor taal, lezen en rekenen behalen. Een groot deel behaalt ook het streefniveau 2F voor lezen en 
taalverzorging. Op het gebied van rekenen behaalt iets meer dan de helft het streefniveau 2F/1S.  
 
Als we kijken naar schooljaar 2018-2019 zien we dat deze groep kinderen een IEP-score heeft 
behaald die past bij de lijn der verwachtingen van de afgelopen jaren. Het afgelopen jaar is er sterker 
ingezet op het (ook) behalen van het 1S niveau. Dit zien we terug in de resultaten. 
 

De Hoef  
Schooljaar Aant

al 
lln. 

Taalverzorging in 
% 

Lezen in % Rekenen in % 
 

Behaalde gem.  
score IEP 

Norm 
IEP 
onder-
grens  

<1F 1F 2F <1F 1F 2F <
1F 

1F 2F 2F + 
1S 

2016-2017 5 20 80 20 0 100 40 0 100 20 20 72  

landelijk - 1 99 57 1 98 76 8 92 42 30 78,3 76,6 

2017-2018 6 0 100 50 0 100 50 0 100 17 0 75  

landelijk - 1 99 58 1 99 76 9 91 46 30 81 77,1 

2018-2019 0 In schooljaar 2018-2019 zijn de leerlingen van groep 8 (de Hoef) in oktober “ingeschreven” 
op locatie Beethovensingel i.v.m. de ziekte van een leerkracht. Hun scores zijn dus ook 

daarin ondergebracht. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Uitstroom over de drie locaties 

Schooljaar 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Praktijkonderwijs 0 0% 0 0% 2 4% 

VMBO BBL 1 2% 3 5% 1 2% 

VMBO KBL 6 12% 7 11% 11 21% 

VMBO TL 11 22% 8 13% 16 31% 

HAVO 19 39% 21 34% 11 21% 

VWO 12 25% 23 37% 11 21% 

Totaal 49 100% 62 100% 52 100% 

* In het geval van een dubbel gegeven advies (bijvoorbeeld havo/vwo) gaan wij in deze tabel uit van het hoogste advies daar de meeste 

middelbare scholen ook op deze manier werken.  

 

Conclusies op basis van schooladvies ten opzichte van schoolvorderingen:  
- De eindopbrengsten op de Nicolaas Beets zijn de afgelopen jaren passend bij de normen die 

voor ons gesteld worden. De eindopbrengsten op locatie de Hoef staan onder druk, maar 

daarbij moet worden aangetekend dat het vaak gaat om zéér kleine groepen die grosso modo 
wél een advies halen die past bij de capaciteiten (bron: NSCCT afnames afgelopen jaren) 

- Ondanks dat we dit schooljaar gezien hebben dat de eindopbrengsten goed zijn voor taal en 
rekenen (Beethovensingel), blijven de kernvakken de komende jaren extra aandacht nodig 

hebben. Daarin willen we alle niveaus goed laten door ontwikkelen. 

- Naast de kernvakken, die in bovenstaande tabellen met name zichtbaar zijn, wil de Nicolaas 
Beets ook een school zijn die zich richt op de brede ontwikkeling van het kind. Dat doen we 

bijvoorbeeld al door middel van goed cultuuronderwijs. De komende jaren willen wij ons als 
school ook verder ontwikkelen op bijvoorbeeld het onderzoekende leren tijdens de wereld 

oriënterende vakken. Ook hebben we in onze plannen ingezet op het sterker worden van ons 

Engelse aanbod binnen de school. Zie hiervoor ook ons schoolplan en/of jaarplan. 
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10. Gezond gedrag 
Wij willen op school gezond gedrag stimuleren. Daarom is woensdag een fruit- en waterdag. Op deze 

dag vragen wij uw kind fruit als tussendoortje mee te geven. Bij het eten drinken we water. We 

hopen dat u en uw kind daardoor ook op andere momenten gezonde keuzes maakt. 
 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zelf keuzes leren maken. Op andere dagen is meer vrijheid 
voor het tussendoortje na de pauze. Dan kan worden gekozen voor een koek, fruit of iets dergelijks. 

We willen u vragen ook bij het trakteren van uw kind een bewuste keuze te maken, waarin 
smakelijkheid, feestelijkheid en gezondheid samengaan. 

 

Op locatie de Hoef is gekozen voor een richtlijn waarin er door de hele week heen alleen water 
gedronken wordt. Op de locaties Beethovensingel stimuleren we dit ook zoveel mogelijk.  

 

11. Foto-, film- en beeldmateriaal en privacy 

In school mogen in principe geen opnames gemaakt worden door anderen dan de medewerkers 

van de school. Dit om de privacy van de kinderen en medewerkers te beschermen. Toch begrijpen we 
dat u soms activiteiten van de kinderen wilt vastleggen, bijvoorbeeld bij de verjaardag van uw kind. 

Overleg in dat geval met de leerkracht van uw kind. Die is gerechtigd u toestemming te geven foto’s 
te maken of te filmen waarop zoveel als mogelijk alleen uw kind zichtbaar is. Het is niet toegestaan 

om foto’s die op school gemaakt zijn en waar (per ongeluk) tóch medewerkers of medeleerlingen te 

zien zijn, te plaatsen op Internet en/of Social Media.  
 

We willen u dringend vragen de privacy van onze kinderen en medewerkers te 
respecteren en volgens onze richtlijnen te handelen. 

 

De school bezit veel data over uw kinderen, zoals adresgegevens en schoolvorderingen. Wij zijn 
gehouden aan strenge protocollen ten aanzien van deze data. Samen met het schoolbestuur en de 

(G)MR houden we de actuele wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten. Dit om de privacy van de 
kinderen te beschermen en datalekken te voorkomen. 

 

12. Vrijwillige ouderbijdrage 

Als school vragen wij van u een vrijwillige ouderbijdrage. Door deze bijdrage kunnen zaken als het 

schoolreisje en de verschillende feesten en festiviteiten in het jaar worden betaald. De bijdrage wordt 
geïnd en beheerd door de oudervereniging. Zij bepaalt, in samenspraak met de directie van de school, 

hoeveel geld er voor welk doel wordt gebruikt. De bijdrage die we van u vragen verschilt per 
schooljaar. Het schoolreisje van de onderbouw is bijvoorbeeld goedkoper dan het kamp in groep 8.  

 

Voor het innen wordt vanaf dit schooljaar gebruik gemaakt van een digitaal systeem. U ontvangt hier 
lopende dit schooljaar meer informatie over. Mocht het voor u financieel lastig zijn om de bijdrage te 

voldoen, kunt u wellicht gebruik maken van de AlkmaarPas. Ook is gespreid betalen altijd mogelijk. 
 

Voor meer informatie over de ouderbijdrage en de actuele bedragen bezoekt u: 

https://www.obsnicolaasbeets.nl/onze-school/ouderbijdrage/ 

 
13. Partijtjes en traktaties 
Wat een feest is voor de één, kan voor een ander heel vervelend zijn. 

Wilt u daarom de uitnodigingen voor het partijtje van uw kind bij de kinderen in de bus doen en niet 

op school laten uitdelen. 
 

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 aan de kinderen mee te geven. 

 

14. Nieuwsbrief 
We versturen elke maand een nieuwsbrief via Social Schools. Hierin staat de informatie van die maand 
m.b.t. allerlei activiteiten en nieuws.  

https://www.obsnicolaasbeets.nl/onze-school/ouderbijdrage/
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15. Klachten 
Hoewel we dit natuurlijk niet hopen, kan het zijn dat u gedurende het schooljaar een klacht heeft. Het 

is belangrijk dat u zich met deze klacht wendt tot de juiste persoon. Voor zaken die het uw kind 

betreft verzoeken wij u contact op te nemen met de groepsleerkracht. Hij of zij is immers het meest 
bekend met uw kind, de groep en de situatie daar. Het is niet wenselijk om een klacht in de ochtend, 

“bij de deur” te behandelen. Maakt u even een afspraak na schooltijd, zodat we u rustig te woord 
kunnen staan. 

 
Mocht het niet lukken om de klacht met de groepsleerkracht te bespreken, of betreft uw klacht een 

locatie- en/of schoolzaak, dan kunt u contact opnemen met de directie.  

 
Als school hebben wij twee vertrouwenspersonen / contactpersonen. Komend schooljaar 

zijn dat: 
 

Inga Nieuweboer – Leerkracht groep 4A (BS17)   Ma – Di – Do – Vrij  

Dukke Kout – Leerkracht groep 8B (BS7)   Do – Vrij  
 

U kunt zich tot de vertrouwenspersoon wenden als u een onafhankelijk advies over uw klacht wil 
hebben. De vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht en zullen nooit zonder uw 

toestemming iets ondernemen. 
 

Mocht uw casus gaan over pesten of (on)veiligheid binnen de school, kunt u ook contact 

opnemen met onze anti-pestcoördinatoren: 
 

Martine de Groot – Intern Begeleider    Di – Do – Vrij  
Yvonne Leyendeckers – Onderwijsassistent   Ma – Di – Do – Vrij  

 

Voor een volledige beschrijving van onze klachtenregelement verwijzen wij u naar het 
jaaronafhankelijke deel van onze schoolgids. Deze is te vinden op onze website. 

 

16. Voorstellingen 
Cultuuronderwijs is één van de bouwstenen die de Nicolaas Beets uniek maakt. Een onderdeel van dit 

cultuuronderwijs is het bezoeken van voorstellingen in bijvoorbeeld theater de Vest. Wij krijgen 
regelmatig verzoeken of we op tijd bekend kunnen maken welke voorstellingen bezocht gaan worden, 

zodat ouders niet voor een zelfde voorstelling kaarten kopen. Op het moment van schrijven van dit 
document is nog niet bekend welke voorstellingen volgend schooljaar bezocht gaan worden. Zodra we 

hiervan een overzicht hebben, zullen we deze plaatsen in de nieuwsbrief. 

 

17. Schoolplan / jaarplan / kwaliteitsbeleid 
Kwaliteit is bij ons geen toeval. Onder kwaliteit verstaan wij het bereiken van de gestelde doelen naar 
tevredenheid van onszelf, de overheid, de inspectie, de ouders en de leerlingen. Daarom proberen we 

systematisch de goede dingen beter te doen.  

 
Iedere vier jaar maakt iedere basisschool in Nederland een schoolplan. In dit plan wordt ingezoomd 

op de school en worden de schoolbrede ambities voor de komende vier jaar beschreven. Bij het 
schrijven van het schoolplan zijn het bestuur, het team en de medezeggenschapsraad nauw 

betrokken. De MR heeft op 27 augustus 2019 ingestemd met het schoolplan 2019-2023. 
 

Als school zijn wij verplicht om ieder jaar een jaarplan te maken, waarin we onze plannen voor het 

komende schooljaar schetsen. Dit jaarplan wordt gemaakt door de directie, na uitgebreide 
inputsessies vanuit het team. Vervolgens wordt het plan ter instemming bij de medezeggenschaps-

raad getoond. De MR heeft op 27 augustus 2019 ingestemd met het jaarplan van schooljaar 2019-
2020.  

 

Ons jaarplan is een intern document. Wij gebruiken het voor de voortgang van ons schooljaar en om 
achteraf te evalueren. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste doelstellingen voor 

komend schooljaar.  
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In het document Jaarverslag Nicolaas Beets 2018-2019 kijken wij terug op de beleidsvoornemens van 
het afgelopen schooljaar. Dit jaarverslag is terug te lezen op onze website. 

 
Voor het komende schooljaar staan onder andere de volgende doelen centraal: 

 

Ambitie uit het schoolplan Doel schooljaar 2019-2020 

 

De veiligheid, betrokkenheid en autonomie van 

leerlingen op de Nicolaas Beets wordt vergroot. 

 

Het sociale veiligheidsplan van de Nicolaas Beets 

wordt herijkt. 

 

De veiligheid, betrokkenheid en autonomie van 

leerlingen op de Nicolaas Beets wordt vergroot. 

 

We kiezen een instructiemodel wat past bij de 

school en zeten de eerste stappen in invoering. 

 

Op de Nicolaas Beets werken we in een 

professionele cultuur 

 

Het ontwikkelen van een “subvisie” voor het 

jonge kind, waarin spelend leren een belangrijke 

rol speelt. 

 

De Nicolaas Beets heeft in 2023 een breder en 

compleet aanbod voor meerkunners ontwikkeld. 

 

We zetten een meerkunnersgroep op, waar 

kinderen van groep 1 t/m 8 één keer per week 

verbreed aanbod krijgen. 

 

De Nicolaas Beets werkt met moderne 

leermiddelen die bewezen positieve resultaten 
brengen en passen binnen de visie van de 

school. 

 

Er worden kwaliteitskaarten opgezet, die 

aanvullend gebruikt kunnen worden voor ons 
nieuwe aanbod taal/spelling, schrijven en 

cultureel aanbod (o.a. Laat maar Zien en 

123Zing) 

 

De Nicolaas Beets werkt met moderne 
leermiddelen die bewezen positieve resultaten 

brengen en passen binnen de visie van de 

school. 

 

De methodes Blink W.O. en Stepping Stones 
(Engels) worden ingevoerd. Er wordt een start 

gemaakt aan kwaliteitskaarten voor de 

betreffende aanpakken. 

 

De Nicolaas Beets heeft in 2023 minimaal 1 IKC 

en is in vergevorderde plannen voor 2 IKC’s 

- Op locatie de Hoef worden de volgende 

stappen gezet in het project “Campus de 
Hoef”. Dit schooljaar ligt er een 

gezamenlijke focus op de tijdelijke 
huisvesting aan de Gabriël Metsulaan als 

op de definitieve nieuwbouw in de 

toekomst. 

- Voor locatie Beethovensingel wordt er 

schoolvisie ontwikkeld in het 
samenwerken met partners, wordt er 

een overzicht gemaakt van welk 

kindaanbod we (willen) hebben en hoe 
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we dat kunnen bereiken. 

 

 
 

Overig doel 

 
Het werken met leerwerkgroepen, doelenborden 

en kwaliteitskaarten wordt voortgezet. 
Het werken met een continurooster – inclusief 

alle bijkomende zaken – op een goede manier  

opstarten en voortzetten. 
 

 
Overig doel 

 
Onderzoeken – en waar nodig aanpassen –  van 

activiteitenkalender van Nicolaas Beets en 

bewuste keuzes maken. 
 

 

Overig doel 
 

 

 

Opzetten van “Cultuurfonds Nicolaas Beets” 
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18. Urentabel  
2019-2020 
 

In acht jaar basisschool 
krijgen de leerlingen in totaal 

7520 uur les. Deze 

hoeveelheid is wettelijk 
vastgesteld en geldt voor alle 

scholen in Nederland. De 
Nicolaas Beets heeft er voor 

gekozen alle leerlingen 

gemiddeld 940 uur per jaar 
naar school te laten gaan. In 

bijgevoegde tabel ziet u hoe 
dit voor het schooljaar 2019-

2020 is verdeeld. 

 


