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Inleiding
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

In deze bijlage bij de schoolgids vindt u praktische informatie over het schooljaar 2018-2019.
Dit document is ook vinden op de website van de Zeppelin: www.dezeppelin.nl.

Namens het team,

Steven de Wit
Directeur
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1. Gegevens van de school
Basisschool de Zeppelin
Anna Polaktuin 27
1705 JS Heerhugowaard
(072) 5726782
www.dezeppelin.nl
mail@dezeppelin.nl
2. Directie, groepen, leerkrachten en andere medewerkers

2.1 Directie
Dhr. Steven de Wit: directeur
Mevr. Jorinde Rutte: adjunct-directeur

2.2 Groepsindeling en groepsbezetting schooljaar 2018-2019
groep 1/2 A: juffrouw Roos op maandag t/m vrijdag
groep 1/2 B: juffrouw Gemma op maandag t/m woensdag, juffrouw Lisette op donderdag en
vrijdag
groep 1/2 C: juffrouw Yvonne op maandag t/m donderdag, juffrouw José op vrijdag
groep 2D/3A: juffrouw Renske op maandag, dinsdag, woensdag om de week, juffrouw Heleen
op woensdag om de week, donderdag en vrijdag.
groep 3B:
juffrouw Desiré op maandag, dinsdag, juffrouw Angela op woensdag t/m vrijdag.
groep 4A:
juffrouw Mariëlle op maandag en dinsdag, juffrouw Anne-Maartje op woensdag t/m
vrijdag.
groep 4B:
juffrouw Esther op maandag, dinsdag en woensdag om de week en juffrouw
Marlous op woensdag om de week, donderdag en vrijdag.
groep 5A:
juffrouw Tessa maandag t/m vrijdag
groep 5B:
juffrouw Steffie op maandag, dinsdag en woensdag om de week, juffrouw Alma op
woensdag om de week, donderdag en vrijdag.
groep 6A:
juffrouw Miranda op maandag, dinsdag en woensdag, juffrouw Ellen op donderdag
en vrijdag
groep 6B/7B: meester Stendert maandag t/m vrijdag
groep 7A:
juffrouw Linda op maandag, donderdag en vrijdag. Juf Lisette op dinsdag en
woensdag.
groep 7C/8B: juffrouw Carolien op maandag, dinsdag, juffrouw Maartje op woensdag t/m vrijdag
groep 8A:
juffrouw Jorinde op maandag, meester Peter op dinsdag t/m vrijdag
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2.3 Leerkrachten en medewerkers met andere taken
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Directiezaken; meester Steven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en juffrouw
Jorinde op dinsdag, woensdag en donderdag
Intern Begeleider (IB); juffrouw Nanda wisselende dagen
Gymnastiek specialist; juffrouw Carolien op woensdag
Gymspecialisten van Heerhugowaard sport op dinsdag (2) en woensdag (1).
Administratie; juffrouw Bianca dinsdag t/m donderdag.
Gondel:
Plusklas; juffrouw Alma maandag, dinsdag en woensdag om de week
Special Educational Needs (SEN); juffrouw Marion, dinsdag en donderdag
Onderwijsassistenten; juf Karin. Zij werkt verschillende dagdelen per week.
Juf Linda. Zij werkt maandag t/m vrijdag.
Conciërge; juffrouw Carin in de ochtend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en
meester Bert iedere dag tot 1 uur, behalve woensdag.
ICT; meester Stendert
Aandachtsfunctionaris en pestcoördinator: juffrouw Alma

2.4 Spreekuur meester Steven
Het spreekuur van meester Steven is op vrijdagochtend tussen 8.30 uur en 9.00 uur.

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

2.6 Schooltijden
In schooljaar 2018-2019 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: Heidi Heemsbergen, Linda van der Eijck en Simone Rock. Mabest Othman is
aspirant-lid. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op de dinsdagsavond, 1x in de
maand.
Voor meer informatie: www.dezeppelin.nl waarop alle informatie van de MR te vinden is.
Juffrouw Miranda Bakker is secretaris van de GMR. Heidi Heemsbergen is lid van de GMR.
4. De oudercommissie
De oudercommissie (OC) bestaat uit de volgende leden:
Yvonne van den Bos (voorzitter), Desiree Wijtman (penningmeester), Doreen Wester-Bruinsma,
Mirella van der Velden, Jessica Jansen, Marjolein Meijer, Rinske Vogelaar (secretaris), Daniëlle
van Leerdam, Marina Lansbergen, Marcella Stam, Vincent Oudenes (aspirant-lid). Namens het
team: Jorinde Brink-Rutte.
De openbare vergaderingen van de OC zijn in principe de eerste maandag van elke maand.

5. Het bestuur van Stichting Flore
●
●

College van Bestuur; de heer Adrie Groot; dhr. Jeroen Spanbroek en mevrouw Jeanette de
Jong
De Raad van Toezicht functioneert op afstand.

6. 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
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7. 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
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. Gymtijden (sporthal Heerhugowaard-Zuid)
Dinsdag
Tijden/ dagen
Dinsdag
Woensdag Woensdag
8.30 - 9.15
2/3
4B
5B
9.15 - 10.00
2/3
4B
5B
3B
10.00 - 10.45
4A
5A
6
3B
10.45 - 11.30
4A
5A
6
11.30 - 12.15
6B/7C
12.30 - 13.15
7A
7B/8B
8A
6B/7C
13.15 - 14.00
7A
7B/8B
8A

9. Vakantierooster
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Herfstvakantie
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaart
Pinksteren:
Studiedag :
Zomervakantie:

20 t/m 28 oktober 2018, 19 en 29 oktober zijn studiedagen.
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
16 t/m 24 februari 2019, 15 en 25 februari zijn studiedagen.
22 april 2019 2e Paasdag in de meivakantie
20 april t/m 5 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019 t/m 14 juni 2019 (di 11 t/m 14 juni zijn studiedagen)
26 juni 2019
13 juli t/m 25 augustus 2019

10. 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.
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11. 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 krijgt ieder kind een brief mee met alle gegevens over
de ouderbijdrage en de mogelijkheid tot automatische incasso.
Het rekeningnummer is, indien gewenst, op te vragen bij de administratie.
12. 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 2017-2018 zijn als volgt:
De 61 leerlingen gaan naar:
VWO
HAVO/VWO
HAVO
VMBO TL/ HAVO
VMBO TL
VMBO KB/TL
VMBO KB
VMBO KB/BB
VMBO BB

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

12 x
13 x
1x
12 x
1x
13 x
1x
2x
6x
56 x

= 20%
= 22%
= 1½%
= 20%
= 1½%
= 22%
= 1½%
= 2½%
= 9%
= 100%
= 63½ %
= 36½ %

13. Ontwikkeling van het onderwijs op school
Het afgelopen schooljaar zijn we met het hele team een meerjarig ontwikkelingstraject gestart.
Met als doel de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Het accent ligt op het meer rekening
houden met de verschillen die er tussen kinderen zijn op alle ontwikkelingsgebieden. Dit
schooljaar besteden we er een aantal vergaderingen aan. Ook gaan we bij elkaar op
klassenbezoek, geven elkaar feedback op hoe we de kinderen begeleiden en bespreken of we
ons aan de gemaakte afspraken houden.
Uitgebreidere informatie over onze schoolontwikkeling staat vermeld in de Schoolgids.
(zie hiervoor ook onze website www.dezeppelin.nl)
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14. Klachtenregeling
De contactpersonen voor de klachtenregeling is de intern begeleider juf Nanda Smit en juf Alma
Beers, Stichting Blosse heeft als vertrouwenspersoon de heer R. Musman van de
Onderwijsbegeleidingsdienst Noord-West Holland 0229-259380,
06-52346536 of musman@obdnoordwest.nl. De klachtenregeling ligt op school ter inzage.

15. Sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD
Zodra uw kind 4 jaar wordt, neemt de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD de begeleiding
van uw kind over van het consultatiebureau. De medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg
letten op de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind.
Ook voor moeilijkheden of problemen bij de opvoeding kunt u terecht bij de medewerkers van de
Jeugdgezondheidszorg.
Jeugd- en gezinscoach van de gezondheidszorg zijn Anita Makkus en Yvette Kersten. Zij zijn bijna
wekelijks op donderdagmorgen bij ons op school.
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