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Afdeling onderwijs
Anna Polaktuin 27
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Jaarlijkse Bijlage 2022-2023
De Zeppelin Heerhugowaard
Versie: 8 juni 2022

Inleiding
Beste ouders/verzorgers,
In deze bijlage bij de schoolgids staat alle praktische informatie over het komende schooljaar.
Deze bijlage is ook vinden op de website van de Zeppelin: www.dezeppelin.nl.
Namens het team,
Jorinde Rutte-Brink
Directeur onderwijs
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1

Naam en adres van de school

Kinddomein De Zeppelin
Afdeling Onderwijs
Anna Polaktuin 27
1705 JS Heerhugowaard
(072) 5726782
www.dezeppelin.nl
mail@dezeppelin.nl
2.1

Directie, groepen, leerkrachten en andere medewerkers voor het
schooljaar 2022-2023

Directie
Jorinde Rutte-Brink - dinsdag t/m vrijdag
2.2
1/2A:
1/2B:
1/2C:
3A:
3B:
4A:
4B:
5A:
5B:
6A:

Groepsindeling en groepsbezetting schooljaar 2022-2023
Juf Katrien op maandag t/m vrijdag - t/m kerstvakantie in de
zwangerschapsvervanging van juf Roos.
Vanaf januari zal juf Katrien samen met juf Roos voor de groep staan.
Juf Gemma op maandag, dinsdag en woensdag, juf Lisette N. op donderdag en
vrijdag.
Juf Gemma wordt vervangen door juf Wendy.
Juf Yvonne op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, juf José op vrijdag.
juf Heleen op maandag, dinsdag, woensdag om de week, juf Ellen op woensdag
om de week, donderdag en vrijdag.
Juf Desiré op maandag en dinsdag, juf Angela op woensdag, donderdag en
vrijdag.
Juf Angela wordt vervangen door juf Geeske.
Juf Renske op maandag en dinsdag, juf Marlous op woensdag t/m
vrijdag.
Juf Mariëlle op maandag en dinsdag, juf Femke op woensdag, donderdag en
vrijdag.
Juf Linda op maandag, dinsdag en woensdag, juf Lisette V. op donderdag en
vrijdag.
Juf Steffi op maandag, dinsdag, woensdag om de week, juf Maartje
op woensdag om de week, donderdag en vrijdag.
Meester Stendert op maandag dinsdag, donderdag en vrijdag. Meester Jeroen op
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6/7:
7A:
8A:
8B:
2.3
●
●
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2.4

woensdag.
Juf Miranda op maandag en dinsdag, juf Joyce op woensdag.
Meester Peter op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Sharine
op dinsdag.
Juf Tessa op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, juf Ineke op
donderdag.
Juf Carolien op maandag,dinsdag, donderdag en vrijdag, juf Ineke op woensdag.
Leerkrachten en medewerkers met andere taken

Intern Begeleider (IB): juf Caroline op maandag t/m donderdag
Administratief medewerker en ondersteuner directie:juf Bianca op maandag t/m donderdag
Gondel:
- Special Educational Needs (SEN) + Remedial teaching (RT) Lees/spelling: juf Marion op
dinsdag en donderdag
- Ondersteuning en advisering aanbod meerkunners: juf Barbera op wisselende dagen
- Onderwijsassistenten: juf Linda op maandag t/m vrijdag, juf Krista op dinsdag en vrijdag,
juf Marcia op maandag, dinsdag en woensdag
Conciërge; juf Carin in de ochtend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 12.00u,
meester Bert iedere dag tot 13.00u.
ICT: meester Stendert en meester Peter
Aandachtsfunctionaris en pestcoördinator: juf Caroline
Vertrouwenspersoon voor de kinderen: juf Marion en juf Caroline
Vakdocenten gym: meester Merlijn, juf Aafke en juf Cindy
Lokalen

De lokalen voor de kleuters zijn op de begane grond.
De groepen 1/2B en groep 1/2C in de korte vleugel.
De groepen 1/2A, 3A, 3B in de lange vleugel.
De groepen 4A, 4B, 6A, 6B/7B en 7A zijn gehuisvest op de eerste verdieping.
De groepen 5A, 5B, 8A en 8B bevinden zich op de tweede verdieping in de school.

2.5

Schooltijden

In schooljaar 2022-2023 zijn de schooltijden als volgt:
● Maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.00 uur.
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3
De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:
Namens het team: Esther Boskamp, Peter Hopstaken en Yvonne v.d. Deure.
De oudergeleding: Erik van Zutphen, Tineke Boom, Nancy Cardol-Groot.
De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op maandag- of dinsdagavond, 1x in de
maand.
Voor meer informatie www.dezeppelin.nl waarop alle informatie van de MR te vinden is.
4

De oudercommissie

De oudercommissie (OC) bestaat uit de volgende leden:
Daniëlle van Leerdam,(voorzitter), Marcella Stam (secretaris en tijdelijk penningmeester), Ilja
Odijk, Vincent Oudenes, Jurna Bes, Annet van Kleef, Fatma Vursuvas.
Namens het team: Femke Peters
De openbare vergaderingen van de OC zijn in principe de eerste maandag van elke maand.
oor meer informatie www.dezeppelin.nl waarop alle informatie van de OC te vinden is.
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Het bestuur van Stichting Blosse
College van Bestuur; Jeanette de Jong en Remco Prast
De Raad van Toezicht functioneert op afstand.

Het servicekantoor

Op het servicekantoor werkt een aantal mensen voor alle 28 scholen van stichting Blosse.
In principe is het kantoor alle dagen van 8.30 uur tot 16.30 uur bereikbaar.
Indien niemand aanwezig is kunt u, indien u dit wenst, een boodschap inspreken op het
antwoordapparaat. Het adres van het servicekantoor van Stichting Blosse is:
W.M. Dudokweg 47 Heerhugowaard.
Het postadres is:
Postbus 279
1700 AG Heerhugowaard
(072) 5660200
www.blosse.nl
klantcontact@blosse.nl
7

De inspectie

Hebt u vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder? Het beleid
van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen bij één “loket” binnen te laten komen. Dat loket is
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Informatie Rijksoverheid. De Inspectie beantwoordt geen telefonische vragen meer. De volgende
informatie is van belang:
● Inspectie van het onderwijs: info@owinsp.nl en www.onderwijsinspectie.nl ;
●

Vragen over onderwijs: ☎ 1400 (Informatie Rijksoverheid) en www.rijksoverheid.nl .

Zie ook verslag inspectiebezoek van juli 2017 op de www.onderwijsinspectie.nl.
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs Mw. Schuur 0900-1113111 (lokaal tarief).
8

Schoolmaterialen

De kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een aantal materialen van ons zoals een
(vul)pen, een potlood, kleurtjes, een gum, een liniaal, een multomap, dossiermap enz. Als een
potlood op is krijgt uw kind gewoon een nieuwe. De ervaring leert ons dat sommige materialen
stuk gemaakt worden of kwijt raken. We zijn zo vrij hiervoor via uw kind een vergoeding te
vragen. We rekenen op uw begrip.
9

Gymtijden (sporthal Heerhugowaard-Zuid)

Gymrooster

2022-2023

Tijd

Zaal 1

Zaal 2

8.30 - 10.00

8

8

10.00 - 11.30

3*

3*

12.30 - 14.00

6A

5A

8.30 - 10.00

6/7

7

10.00 - 11.30

4*

4*

12.30 - 14.00

5B

Maandag

Woensdag

* 2e halfjaar op di
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De kleutergroepen gymmen op school in de speelzaal. Op maandag- woensdag en
vrijdagmiddag wordt de kleutergym begeleid door één van onze vakdocenten gym.
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Vakantierooster
Herfstvakantie:
Studiedagen:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Junivakantie:
Zomervakantie:

15 t/m 23 oktober 2022
25 en 28 november 2022
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
25 februari t/m 5 maart 2023, 6 maart is een studiedag
10 april 2023 - 2e Paasdag
22 april t/m 7 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
19 t/m 23 juni 2022 zijn studiedagen
22 juli t/m 3 september 2023

Studiedagen en andere belangrijke data:
De actuele jaarkalender is te vinden in de Kwieb ouderapp en op onze website:
www.dezeppelin.nl.

12 Ouderbijdrage
De ouderbijdrage per kind is € 50,00.
De bijdrage is als volgt opgebouwd:
● Activiteiten op school € 22,50.
● Schoolreisje € 27,50.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle ouders hier bericht over via Kwieb.
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Resultaten van het onderwijs

In hoofdstuk 8 van de schoolgids kunt u lezen hoe wij de resultaten van ons onderwijs meten.
Eén van de meetinstrumenten is de uitstroom van groep 8 naar het vervolgonderwijs.
De resultaten van schooljaar 2021-2022 zijn als volgt:
De 47 leerlingen gaan naar:
VWO
HAVO/VWO
HAVO
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11x
7x
9x

= 23%
= 15%
= 19%
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VMBO TL/ HAVO
VMBO TL
VMBO KB/TL
VMBO KB
VMBO BB/KB
VMBO BB
Praktijk onderwijs

3x
6x
3x
1x
3x
3x
1x

= 6%
= 13%
= 6%
= 2%
= 6%
= 6%
= 2%

47 x

= 100%

TL/HAVO tot en met VWO
VBMO BB tot en met VMBO TL

= 63%
= 37%

Meer informatie over de school is te vinden op: www.scholenopdekaart.nl
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Ontwikkeling van het onderwijs op school

De visie/missie van de Zeppelin, die te lezen is op onze website, is van langer geleden.
Ondertussen is er best wat veranderd op de Zeppelin, er zijn veel nieuwe collega's bijgekomen,
we zijn een kinddomein geworden met opvang en onderwijs en daarnaast vragen de kinderen
van nu weer wat anders dan de kinderen van een aantal jaar geleden. De tijd verandert snel....
Hoogste tijd om onze missie/visie weer eens onder de loep te nemen! Daarom is het team
Onderwijs in het schooljaar 20/21 gestart met een visie traject onder leiding van Johan Spitteler,
een ervaren trainer, opleider en adviseur binnen de onderwijswereld. Het team Opvang zal later
in het traject ook aansluiten. Het doel van dit traject is om tot een gezamenlijke missie/visie te
komen die uitgedragen wordt door de collega's Opvang en Onderwijs. Om duidelijk neer te
zetten waar wij als kinddomein de Zeppelin voor staan en om aan te sluiten bij de opvang- en
onderwijsbehoeften van de kinderen in deze huidige tijd.
Uitgebreidere informatie over onze schoolontwikkeling staat vermeld in de Schoolgids.
(zie hiervoor ook onze website: www.dezeppelin.nl)
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Klachtenregeling

De contactpersoon op school voor de klachtenregeling is de intern begeleider juf Caroline.
Stichting Blosse heeft als vertrouwenspersonen:
Jacqueline Peels,
info@jacquelinepeels.nl
06-22239234 en
Wilko Stoffelen,
wilco.stoffelen@gmail.com 06-30799673
Blosse onderwijs is aangesloten bii:
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Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030- 2809590
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Sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD

Informatie over GGD Hollands Noorden/Jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Noorden is de
gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie
Noord-Holland. Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen wij de gezondheid en
veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) maakt
onderdeel uit van de GGD. Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige
opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. De JGZ volgt de lichamelijke en
sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen (0-18 jaar). De onderwerpen waar de JGZ
zich mee bezighoudt zijn heel verschillend. Voorbeelden zijn: gezondheid, groei, voeding,
pesten, zindelijkheid, opvoedingsvragen en ziekteverzuim.
Op onze website staat beschreven wat de JGZ op scholen doet en voor u kan betekenen. Aan
iedere school is een JGZ-team verbonden.
Contactgegevens:
GGD Hollands Noorden
Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22,
Postadres: Postbus9276, 1800GGAlkmaar
Telefoon088-0100550
info@ggdhn.nl
www.ggdhn.nl
Jeugd en gezinscoach van het krachtteam:
Als jeugd en gezinscoach worden we vaak gevraagd om mee te denken bij situaties waar het
niet zo lekker gaat. Dat kan zijn dat het op school niet lekker loopt en er misschien iets extra’s
nodig is voor je kind wat niet direct met onderwijs alleen te maken heeft, maar het kan ook net
zo goed dat het juist thuis niet lekker gaat. Dat je kind ergens in vastloopt, zoals vriendjes
maken, doen wat er gevraagd wordt, jezelf vermaken of je kind is erg enthousiast en energiek of
juist erg op zichzelf. Samen met ouders zoeken we naar oplossingen en kijken we wat er
allemaal mogelijk is, want er is vaak meer mogelijk dan we denken. Opvoeden is soms zwaar,
door welke reden dan ook. Helaas hebben we geen kant en klaar opvoedboek waarin staat wat
je in bepaalde situaties kunt doen. Samen kunnen we de krachten bundelen, want jullie zijn de
expert van jullie kind en samen kunnen we veel voor elkaar krijgen. Maar ook op andere
gebieden denken wij graag mee. Bijv. is er geen geld voor een sport of voor een fiets, zou je
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graag contact willen met andere ouders, maar weet je niet waar je moet zijn? Geen vraag of
situatie is te gek. Mocht je behoefte hebben aan gespecialiseerde hulp, ook dan denken we
graag mee. In gesprek met elkaar kijken we waar de behoefte ligt. Wat er nodig is, en wat het
beste past. Alles gaat in overleg en in samenwerking.
Via de juffen, meesters en de ib-er van school, kunt u in contact komen met ons. Samen gaan
we dan in gesprek. Het is vrijblijvend. U bent niets verplicht.
Met vriendelijke groet,
Antoinette Dorlandt
Jeugd & Gezinscoach
0618596542 / 0725755454
a.dorlandt@dijkenwaard.nl
www.dijkenwaard.nl
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