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Voorwoord 
 

Op IBS De Horizon krijgen de kinderen onderwijs op maat en zorgen wij ervoor dat de 
kinderen met veel plezier naar school komen. Wij streven ernaar het maximale uit elk kind te 
halen met een toegewijd en deskundig team. De basisschool is immers de plek waar een 
kind voor het eerst kennis maakt met het onderwijs. Ook is het een plek waar in beginsel de 
basis wordt gelegd voor een toekomst in de samenleving. Daarom vinden wij het belangrijk 
dat de kinderen die op IBS De Horizon komen, zich thuis voelen en ook de ruimte krijgen om 
zich optimaal te ontwikkelen.  
 
Wij streven ernaar om de leerlingen zodanig te begeleiden, dat zij straks met respect voor de 
universele normen en waarden, een volwaardige burger zullen zijn in de Nederlandse 
samenleving. Tegelijkertijd behouden ze een herkenbare ‘eigenheid’ op grond van de 
Islamitische levensovertuiging.  
 
Er zijn verschillende basisscholen en iedere school heeft zijn eigen sfeer en karakter. Het is 
belangrijk dat de school past bij wat u als ouder belangrijk vindt. U wilt namelijk het beste 
voor uw kind. Deze schoolgids is o.a. geschreven om u te helpen in het maken van een 
keuze. Aan de hand van de onderstaande onderwerpen, leggen we uit wat voor school 
Islamitische Basisschool ‘De Horizon’ is.  
 
U krijgt inzicht in: 

- Wat u als ouder van de school kunt verwachten; 
- Wat de school van u als ouder verwacht; 
- Wat de school voor uw kind kan betekenen. 

 
Verder vindt u informatie over: 

- De identiteit van onze school; 
- Hoe wij ons onderwijs organiseren; 
- Hoe de zorg voor de leerlingen is georganiseerd; 
- De rol van de ouders binnen de school; 
- De taakverdeling binnen het team; 
- De vakantieregeling. 

 
IBS De Horizon wil een school zijn, die kwalitatief goed onderwijs geeft, dat is afgestemd op 
de behoefte van ieder kind. Tegelijkertijd verwachten wij ook dat ouders actief bij onze 
school betrokken raken. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer school en thuis 
samenwerken, de leerresultaten van de kinderen beter worden. Onze intentie is daarom om 
samen met de ouders en kinderen te werken naar goede resultaten op het gebied van 
onderwijs en opvoeding. Hierdoor leggen we de basis voor de leerlingen op een succesvol 
leven in onze samenleving.   
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
 
Bestuur, directie en team 
IBS De Horizon 
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Hoofdstuk 1:  Het bestuur  

 
IBS De Horizon staat onder het bestuur van een stichting die is opgericht door een groep 
betrokken ouders woonachtig in Zaandam. Deze stichting heet “Stichting Islamitisch 
Onderwijs Zaanstad”. Het bestuur heeft de eindverantwoording over de kwaliteit van het 
onderwijs, het beheer van het gebouw, de financiën en het personeel. Het bestuur houdt 
zich vooral bezig met het beleid. Dat wil zeggen: ze houdt zich bezig met de vraag hoe alles 
(wettelijk) geregeld kan of moet worden, binnen de mogelijkheden van de beschikbare 
middelen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met leerkrachten, ouders en 
kinderen. De praktische uitvoering wordt gedaan door de directeur en het team.  
 
Het bestuur heeft de volgende opdrachten op zich genomen: 
 

• Kwalitatief goed onderwijs bieden, zodat onze kinderen net zoveel kansen krijgen als 
elk ander kind in deze samenleving. 

• Een islamitische opvoeding aan onze kinderen geven, zodat zij stevig in de 
samenleving staan. Een evenwicht tussen een ‘eigenheid’ op grond van islamitische 
levensovertuiging en succesvol in de maatschappij zijn. Hiervoor een vertrouwde en 
veilige omgeving bieden, waarin kinderen dit evenwicht optimaal kunnen 
ontwikkelen. 

• Een goede aansluiting realiseren in de opvoeding thuis en op school. 

• Een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een multiculturele en 
multireligieuze samenleving. Onze kinderen hiervan bewust maken en hen leren hoe 
zij daarin kunnen functioneren. 

 

Wanneer u vragen heeft aan het bestuur, dan kunt u ons altijd bereiken via het 
onderstaande adres.  
Zuidervaart 2B 
1504 BA Zaandam 

 
Ook bij de administratie van de school kunt u altijd nadere informatie verkrijgen via 
onderstaand adres: info@ibsdehorizon.nl 
Zuidervaart 2B      
1504 BA Zaandam      
Tel. 075-6162009  
We wensen u en in het bijzonder uw kind een succesvol schooljaar toe! 

Raad van 
Toezicht

College van 
Bestuur

Directie

Personeel

MR



7 
 

Hoofdstuk 2:  Identiteit, uitgangspunten en visie  

 
De belangrijkste bron in de Islam, de Koran, begint met het vers: ‘Iqra’ dat lees betekent. 
Daarnaast is een pasgeboren kind, volgens de Koran, een onbeschreven blad met een 
natuurlijke aanleg en wordt het kind gevormd door zijn omgeving in brede zin. 
  
Op basis van het voorgaande, hebben wij het streven dat kinderen zich in een veilige omgeving 
kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers, met een herkenbare ‘eigenheid’ op grond van 
de Islamitische levensovertuiging. Onze houding hierbij is dat onderwijs een fundament dient 
te vormen voor een vreedzame school, waar verschillende culturen en etnische 
achtergronden elkaar ontmoeten.   
  
De voornaamste taak van onze school  is, de kinderen eigenschappen en vaardigheden 
bijbrengen, die belangrijk zijn voor interpersoonlijk contact, zoals omgaan met verschillen, 
opkomen voor elkaar en het opbrengen van empathie. 
  
Dit alles vertaalt zich naar een integrale onderwijsvisie van IBS De Horizon. Dit is het bieden 
van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, dat zich richt op de ontwikkeling van hoofd, hart en 
handen in een pedagogisch leergemeenschap in een professionele organisatie. Daarbij 
houden wij rekening met verschillen tussen leerlingen; iedere leerling is uniek en dient de 
mogelijkheid te krijgen om zelf initiatief te nemen om zijn/haar talenten te ontwikkelen. 
 
Behandel een ander, zoals jezelf behandeld wilt worden. 
Dit is een belangrijk uitgangspunt voor onze school. De basis voor de omgang met elkaar is 
respect voor de ander, ongeacht uiterlijke kenmerken. Beleefdheid, geduld, eerlijkheid, 
openheid en vriendelijkheid zijn eigenschappen die we bij de kinderen stimuleren.  
 

 

 

Hoofdstuk 3:  Kennismaking met de school 

 

IBS De Horizon is een bijzondere school, gesticht op islamitische grondslag. Dat betekent dat 
de school de Koran en de Soenna als basis neemt om onderwijs en opvoeding te geven. Wij 
zetten vooral in op Islamitische thema’s waar leerlingen wekelijks les over krijgen. Verder 
openen en sluiten we de dag met een doe’a en verrichten we de doe’a voordat de leerlingen 
beginnen met eten en drinken.  
 

Onze school zal het schooljaar 2019/2020 beginnen met ongeveer 320 leerlingen. Dit getal is 
natuurlijk aan verandering onderhevig. 
 
IBS De Horizon wordt bezocht door kinderen met verschillende etnische en culturele 
achtergronden. Zoals bijvoorbeeld Marokkaanse, Turkse, Somalische, Indonesische, 
Nederlandse, Surinaamse, Irakese, Egyptische, Afghaanse, Pakistaanse, Syrische, Servische, 
Venezolaanse, Montenegrijnse en Kaapverdische achtergronden. 
  



8 
 

Hoofdstuk 4:  Wie werken er op IBS De Horizon? 

 
Om goed onderwijs te kunnen geven, heb je vakbekwame leerkrachten nodig. Zij brengen 
dagelijks de kinderen de lesstof over. Elke groep heeft een of twee groepsleerkrachten. 
Daarnaast beschikt de school over een vakleerkracht godsdienst en gymnastiek, een 
remedial teacher, tutoren en twee Interne Begeleiders (IB’ers). In de bijlage vindt u de 
actuele taakverdeling van de leerkrachten en de indeling van de groepen. 
  

Stagiaires/studenten  
Stagiaires (o.a. vanuit de PABO en ROC) onderwijzen en ondersteunen in diverse groepen. Zij 
worden ingezet om met individuele kinderen of met de hele groep te werken. Studenten van 
het voortgezet onderwijs kunnen bij ons een korte snuffelstage lopen. 
 

Administratief medewerkster 
De administratief medewerkster doet de leerlingenadministratie van de school. Verzuim van 
uw kind dient u op schooldagen voor 09:00 uur aan de school door te geven via 
telefoonnummer: 075 – 616 20 09.  
 

 

Hoofdstuk 5:  In de praktijk 

 

5.1 Aanmelding en toelating 

In beginsel is ieder kind welkom op onze school. Zodra een kind 4 jaar is geworden, mag het 
bij ons beginnen. Kinderen van peuterspeelzaal “De Roos” stromen bij voorkeur door naar 
IBS De Horizon. Inschrijven kan al vanaf de leeftijd van 2 jaar. Voor informatie en een 
bezoekje bent u altijd welkom!  

 
Als uw kind ingeschreven staat, dan krijgt u ongeveer een maand voordat uw kind vier 
wordt, bericht van de school om samen met uw kind naar school te komen en kennis te 
maken met de groepsleerkracht. Bij dit bezoek worden afspraken gemaakt over 
gewenningsochtenden of - middagen.  
 
De inschrijvingsprocedure voor andere groepen is als volgt:  

1. U meldt uw kind aan bij de administratie; 
2. De administratie legt de aanmelding voor aan de directeur van IBS De Horizon; 
3. De directeur kijkt of er plaats is;  
4. U stelt de huidige school op de hoogte nadat u bericht krijgt dat er plaats is; 
5. De intern begeleider neemt contact op met de school waar uw kind vandaan komt; 
6. De directeur neemt een besluit over het al dan niet toelaten van de leerling. Daarbij 

wordt gekeken naar de volgende punten: 
a. Heeft uw kind een indicatie voor een speciale school voor basisonderwijs.  
b. Is er een verwijzing?  
c. Is er sprake van een ondersteuningstraject (in het intern- of breed 

ondersteuningsteam)? 
d. Is uw kind op tijd aangemeld? 
e. Is plaatsing praktisch mogelijk? 
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7. Na vaststelling door de directeur, brengt de administratie u op de hoogte van de 
uitkomst; 

8. U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de directie; 
9. Uw kind wordt ingeschreven en u stelt de vorige school op de hoogte. 

 

5.2 Veranderen van school  

Bij een verhuizing of bij een andere reden van vertrek dienen de ouders dit minimaal vier 
weken van tevoren schriftelijk te melden bij de school.  
 
 
5.3 Leerlingdossier 

Scholen zijn verplicht een leerling dossier op te bouwen. Daarin wordt het volgende 

opgenomen:  

1. Administratieve gegevens leerling 
2. Toets uitslagen  
3. Gegevens over leerlingenverzuim  
4. Verslagen van oudergesprekken 
5. Toestemmingsformulieren voor aanmelden bij BOT (breed ondersteuningsteam) 
6. Rapportages van huisbezoeken 
7. Evt. onderwijskundige en/of psychologische rapporten (als een kind onderzocht 

wordt door Jeugdzorg, SBWZ, IB, etc.) 
 

Enkele belangrijk punten over het leerling dossier:   

• Ouders/verzorgers hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. 

• Om het dossier te mogen inzien, moeten ouders/verzorgers een verzoek indienen bij de 
directie. 

• Binnen vier weken moeten scholen aan dit verzoek voldoen. 

• Ouders/verzorgers hebben recht op een kopie van het leerling dossier. 

• Ouders/verzorgers hebben het recht om gegevens te corrigeren, aan te vullen of te 
verwijderen als: 
- Gegevens feitelijk onjuist zijn; 
- Gegevens onvolledig zijn; 
- Gegevens niet relevant zijn; 
- Gegevens in strijd zijn met de privacywet; 
- Scholen worden geadviseerd om de wijzigingen van de ouder/verzorger als aanvulling 

op te nemen in het dossier. 

• Dossiers moeten minimaal twee jaar na het verlaten van de school bewaard worden. 

• De verzuimgegevens moeten minimaal vijf jaar bewaard worden. 

• Adviezen en beslissingen in een traject naar speciaal (basis) onderwijs moeten drie jaar 
bewaard worden. 
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Hoofdstuk 6:  Wat leert mijn kind op IBS De Horizon?  

 

Inleiding 

Op IBS De Horizon werken we aan een juiste balans tussen het aanleren van kennis en het 

stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling. Het aanleren van praktische 

(basis)vaardigheden, zoals taal, lezen en rekenen krijgen extra aandacht. Deze vaardigheden 

vormen immers de basis voor de cognitieve ontwikkeling.  

 
Voor- en Vroegschoolse Educatie(VVE) 
VVE is een projectplan, dat ontwikkeld is uit het beleidskader van de landelijke VVE-regeling. 
Het hoofddoel van VVE is het voorkomen en bestrijden van achterstanden in de ontwikkeling 
bij kinderen.  
 
IBS De Horizon en peuterspeelzaal De Roos werken samen aan het programma Piramide. Dit 
is een doorlopend programma voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Dit programma start bij 
aanvang op peuterspeelzaal De Roos en eindigt in groep 2 van IBS De Horizon.  
  

    

6.1 Wat is Piramide? 

Piramide is een jaarprogramma dat bestaat uit circa tien thema’s.  Er wordt gewerkt met 
thema’s over het dagelijks leven, die dicht bij de belevingswereld van uw kind liggen. Enkele 
voorbeelden van thema’s zijn: thema Kleding, thema Mensen en thema Kunst. De thema’s 
die behandeld zijn in de peutergroep, komen terug in groep 1/2 van de basisschool. Daarbij 
wordt het niveau aangepast op de leeftijd van uw kind. 
 
Ieder thema duurt ongeveer vier weken. Het bijzondere aan Piramide is dat sommige 
kinderen individueel of in kleine groepjes geholpen worden door een tutor. De tutor loopt 
vooruit op de activiteiten van de peuterspeelzaalleidster of groepsleerkracht. Zo zijn deze 
kinderen tijdens de groepsactiviteit vertrouwd met het thema. Dit versterkt hun 
ontwikkeling met betrekking tot het thema, waardoor zij zich beter ontplooien.  
 

Het programma Piramide richt zich op acht belangrijke gebieden die een rol spelen in de 
ontwikkeling van een kind. Namelijk: 
 

- Persoonlijkheidsontwikkeling 
- Sociaal-emotionele ontwikkeling 
- Motorische ontwikkeling 
- Creatieve ontwikkeling 

- Ontwikkeling van de waarneming 
- Taalontwikkeling 
- Denkontwikkeling 
- Oriëntatie op de ruimte 

 
Deze ontwikkelingsgebieden liggen ten grondslag aan drie programma’s: 

1. Spelprogramma 
2. Tutorprogramma 
3. Themaprogramma 
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De basis voor deze programma’s is de speelleeromgeving: de klas, het speellokaal en de 

buitenspeelplaats. Om de ontwikkeling van de kinderen bij te houden, worden ze vanaf de 

peutergroep twee keer per jaar getoetst. Hiervoor gebruiken wij de toetsen van CITO. In de 

onderbouw wordt het kindvolgsysteem KIJK gebruikt om de ontwikkelingen van de kinderen 

te volgen.  

 
 
6.2 Peuterspeelzaal De Roos 

 
De peuterspeelzaal De Roos is één van de peuterspeelzalen van Tinteltuin, de 
overkoepelende peuterspeelzalenorganisatie van de verscheidene 
peuterspeelzalen in de streek. De peuterspeelzalen hebben tot doel om 
peuters extra te stimuleren in hun taalontwikkeling. De kinderen kunnen een 
zo goed mogelijke start maken op de basisschool. 
 
De kinderen worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Peuterspelen staat in het 
teken van samen spelen, samen delen en rekening houden met elkaar in een veilige en 
vertrouwde omgeving. Er is aandacht voor sociale relaties, taal en motoriek. Er wordt aan de 
kinderen voorgelezen en ze worden uitgedaagd om spelletjes te spelen, samen te zingen, te 
knutselen en uiteraard ook buiten te spelen! 
 
Op deze locatie werken wij met het VVE programma Piramide. Deze methode stimuleert 
kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen 
die extra hulp nodig hebben op het gebied van taalontwikkeling, krijgen extra individuele 
aandacht. 
 
Ouders worden betrokken bij het programma omdat zij gestimuleerd worden door onder 
andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind tijdens het 
peuterspelen heeft gedaan.  

 
Wilt u meer informatie over de peuterspeelzaal ontvangen? Of wilt u weten hoe het met uw 
kind op de peuterspeelzaal gaat? Stap dan gerust even binnen. De peuterspeelzaal is 
geopend op: 
 
Maandag t/m vrijdag in de ochtend van 08:45 uur tot 11:45 uur.  
Maandag t/m donderdag in de middag van 12:45 uur tot 15:15 uur.  
 
Telefonisch contact is mogelijk via telefoonnummer: 06-38062497. De leidsters staan u 
graag te woord.  
 
Meer informatie krijgen over Peuterspelen De Roos is ook mogelijk bij TintelTuin via 
telefoonnummer: 0800 – 442 23 45. Een inschrijfformulier voor uw kind is verkrijgbaar via 
het administratiekantoor van Tinteltuin of via de administratie van de school. 
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6.3 Groep 1/2 

Op IBS De Horizon werken we met 5 homogene kleutergroepen.  
 
In groep 1 ligt de nadruk op gewoontevorming en regelmaat. Kinderen moeten zich eerst 
thuis voelen. Daarna begint het ‘leren door te doen’ tijdens het spelen, luisteren, lopen en 
knutselen. In de kleutergroepen is ook een tutor werkzaam. De tutor werkt individueel met 
uw kind of in kleine groepjes. Zo kan het onderwijs goed aansluiten bij de ontwikkeling van 
ieder kind. 
Verder krijgen de kleuters veel vrijheid om zelf activiteiten te plannen en te kiezen. De 
leerkrachten stimuleren hen om zelf initiatieven te nemen en actief deel te nemen aan de 
activiteiten. Daarnaast observeren de leerkrachten de kinderen goed en zorgen ze ervoor 
dat het spelaanbod aansluit bij wat de kinderen kunnen. 
 
Een keer per maand (zie jaarplanning) is er van 8.30 uur tot 8.45 uur spelinloop voor de 
ouders.  De bedoeling is dat u om 8.30 uur met uw kind op school bent. Tot 8.45 uur is er de 
mogelijkheid om samen met uw kind met een spel of ontwikkelingsmateriaal te spelen.  
 
 
6.4 Groep 3 t/m 8 

Vanaf groep 3 wordt er meer volgens diverse programma’s gewerkt. IBS De Horizon werkt 
met moderne methoden, die voldoen aan de kerndoelen.  
 

6.4.1. Aanvankelijk lezen   

In groep 3 beginnen de kinderen met het leren lezen. Hiervoor wordt de methode ‘Veilig 
Leren Lezen – KIM versie’ gebruikt. De kinderen leren tot januari alle klanken door middel 
van ankerwoorden en het ankerverhaal. Dit is de klankzuivere periode. Na januari starten we 
met de niet-klankzuivere periode en richten wij ons op spelling en meer complexe woorden. 
Ook richten wij ons dan op het lezen en begrijpen van teksten. De kinderen leren hoe ze een 
tekst moeten lezen, welke soorten teksten er zijn en hoe je een tekst goed kunt begrijpen.  
 

6.4.2 Lezen    

Vanaf groep 4 wordt er een onderscheid gemaakt tussen technisch lezen en begrijpend 
lezen. Voor voortgezet technisch lezen gebruiken wij de methode ‘Estafette nieuw’. Het 
technisch leesniveau (AVI-M3 t/m AVI-Plus) wordt in kaart gebracht door het afnemen van 
de AVI/DMT. Dit gebeurt tweemaal per jaar. Afhankelijk van de resultaten van deze toets, 
lezen de kinderen boeken die aansluiten bij hun leesniveau.  
 

6.4.3 Begrijpend lezen 

Bij begrijpend lezen gaat het erom dat de kinderen de tekst niet alleen technisch goed 
kunnen lezen, maar die ook begrijpen. Om goed begrijpend te kunnen lezen, is het belangrijk 
dat kinderen bereid zijn om teksten te lezen en hier geen aversie tegen hebben of 
ontwikkelen. 
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Wij werken op De Horizon met de methode 
‘Nieuwsbegrip’.  Onze leerkrachten zijn 
geschoold voor het geven van goed begrijpend 
leesonderwijs. We hebben de cursussen van 
Nieuwsbegrip Masterclasses gevolgd.  Het 
verkrijgen van het Nieuwsbegrip certificaat en 
het gevelbordje van de school, staat garant voor 
goed werken met Nieuwsbegrip en een 
effectieve aanpak van begrijpend lezen. Thuis is 
er de mogelijkheid om de kinderen te laten 
werken met Nieuwsbegrip XL.  
               
 
6.4.4 Taal 

De groepen 4 t/m 8 werken met de vernieuwde versie van de methode ‘Taal actief 4’. Taal 
actief bestaat uit de onderdelen taal, spelling en woordenschat. Deze leerlijnen zijn volledig 
op elkaar afgestemd. Elk thema begint met een ankerverhaal, geschreven door een bekende 
kinderboekenauteur. Kinderen leren beter als ze weten wat en waarom ze iets leren. Met 
Taal actief maken we ze daarvan bewust.   
 
Standaard differentiëren op 3 niveaus 
Met Taal actief werken alle kinderen vanaf dag één op hun eigen niveau. Alle lesdoelen zijn 
op 3 niveaus uitgewerkt. De kinderen starten meestal met een beginopdracht. De score 
bepaalt op welk niveau elk kind aan de slag gaat.  
 
Daarnaast werken de kinderen vanaf groep 4 uit de Informatie Juniorboeken. Deze boeken 
worden ingezet om spreekbeurten en werkstukken te maken. De kinderen worden 
gestimuleerd om meer te lezen door het houden van boekbesprekingen en door het maken 
van boekverslagen.  
 
 
6.4.5 Rekenen  

In de groepen 1 t/m 8 gaan we vanaf schooljaar 2019-2020 gebruik maken van Getal en 
ruimte Junior. Dit is de nieuwste rekenmethode van Noordhoff Uitgevers en het broertje van 
Getal & Ruimte, de grootste wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs. 
Deze rekenmethode voor het basisonderwijs bereidt kinderen perfect voor op het 
voortgezet onderwijs. De leerlijn is zo ingericht dat er iedere week gewerkt wordt aan één 
onderwerp, bijvoorbeeld optellen over het tiental, de tafel van 4, breuken. De leerlingen 
oefenen op hun eigen niveau, of ze nu uit het boek werken of met de adaptieve software. 
Voor de kinderen die rekenen moeilijk vinden is er ruim voldoende oefening met de 
rekenvaardigheden. Voor de sterke rekenaars zijn er uitdagende verdiepende opdrachten. 
Zo is rekenen voor iedereen leuk! Getal & Ruimte Junior voldoet aan alle kerndoelen voor 
rekenen en sluit naadloos aan bij de CITO-LOVS-toetsen en bij het referentiekader rekenen. 
 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://laetare.nl/2349/nieuwsbegrip-xl/&ei=mtyWVc63CobxUOffrpgH&bvm=bv.96952980,d.d24&psig=AFQjCNH-bqdZUoQzxt-etqaa272M6aPbPg&ust=1436036607201907
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6.4.6 Schrijven 

Schrijfonderwijs draagt bij aan het verkrijgen van een duidelijk, leesbaar, verzorgd en vlot 
handschrift. We gebruiken de methode ‘Pennenstreken’ om onze leerlingen een goed 
handschrift te laten ontwikkelen.  
 
6.4.7 Wereldoriëntatie  

Voor dit onderdeel werken we met de methodes ‘Meander’ (aardrijkskunde), ‘Brandaan’ 
(geschiedenis) en ‘Naut’ (natuur en techniek) in de groepen 5 t/m 8. Hieronder wat 
inhoudelijke informatie over deze methoden: 
 
Meander is bijzonder vanwege het prachtige beeldmateriaal, de spannende verhalen, de 
begrijpelijke teksten en de consequente stapsgewijze opbouw. Meander is vooral speciaal 
door de boeiende manier waarop het laat zien dat aardrijkskunde overal in ons dagelijks 
leven is. Deze methode leert kinderen écht om zich heen te kijken en daagt ze uit om de 
betekenis en samenhang van alledaagse dingen te zien.  
 
Geschiedenis ontstaat elke dag opnieuw. Dat is wat de lesmethode Brandaan kinderen wil 
laten zien. Brandaan maakt kinderen ook nieuwsgierig: hoe zou het zijn als je er vroeger bij 
was geweest? De methode legt een duidelijk verband tussen verleden en heden, zodat 
geschiedenis voor kinderen betekenis krijgt. Brandaan is ook bijzonder vanwege de 
spannende verhalen, de begrijpelijke teksten, de schitterende beeldondersteuning en de 
consequente stapsgewijze opbouw.   
 
Naut is een lesmethode natuur en techniek in het basisonderwijs. Naut verwondert en 
maakt van gewone dingen iets speciaals. Het laat kinderen de wereld om hen heen zien, 
ervaren en onderzoeken. De methode motiveert kinderen op een compleet eigentijdse 
manier en heeft een stappenstructuur met volop houvast voor leerkracht en kind.  
 

6.4.8 Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen, 
hebben we in het schooljaar 2012-2013 de methode ‘De 
Vreedzame School’ ingevoerd. Sinds de invoering, is deze methode 
onderdeel van ons programma geworden.  
 
De Vreedzame school is een compleet programma voor 
basisscholen voor sociale competentie en democratisch 
burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een 
leefgemeenschap waarin uw kind zich gehoord, gezien voelt en een 
stem krijgen. Een omgeving waarin uw kind leert om samen 
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen leren zich verantwoordelijk te 
voelen voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen 
mensen.  
Het hart van de Vreedzame school wordt gevormd door 6 blokken. Op school lopen we gelijk 
met de planning van de blokken vanaf groep 1 tot en met groep 8. Op deze manier leren we 
samen van klein tot groot. Wij hanteren het observatiesysteem ZIEN! Hierin kunnen we zien 
hoe een leerling op sociaal emotioneel gebied zich ontwikkelt.                             
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6.4.9 Kunst- en cultuuronderwijs  

De Horizon besteedt veel aandacht aan kunst- en cultuuronderwijs. Wij focussen ons vooral 

op beeldende vorming, muziek en cultureel erfgoed. Onze kinderen moeten goed 

voorbereid zijn op de wereld om hen heen, nu, tijdens hun basisschool periode, maar ook 

later, tijdens hun verdere leven. Wij begeleiden onze kinderen en bereiden ze daarop voor 

door de kunstvakken te combineren met 21e -eeuwse vaardigheden (zoals communiceren, 

samenwerken, probleemoplossend denken). 

Muziek: Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 leren een muziekinstrument bespelen en 

krijgen les van een vakdocent. Wat ze geleerd hebben, gebruiken de kinderen in het 

schoolensemble. Het ontwikkelen van sociale- en culturele vaardigheden, het leren 

samenwerken en communiceren worden hiermee enorm gestimuleerd. En natuurlijk 

worden er ieder jaar presentaties gehouden voor de ouders. Er wordt ook meegewerkt aan 

de voorstelling tijdens het afscheid van groep 8. De groepen 1 t/m 4 krijgen ook muziekles. 

Op die manier worden de kinderen voorbereid op het bespelen van een instrument. Op een 

speelse manier leren zij al kennismaken met de verschillende facetten van muziek, zoals 

sterk en zacht, hoog en laag, snel en langzaam. De uitbreiding van de woordenschat heeft 

een directe verbinding met de muzieklessen. De geldt ook voor de lessen beeldende 

vorming. 

Beeldende vorming: Ook de lessen beeldende vorming worden verzorgd door een 

vakdocent. En ook hierbij worden de 21e eeuwse vaardigheden ingezet. Wij werken 

procesgericht en leren de kinderen probleemoplossend te werken, waarbij samenwerken 

zoveel mogelijk wordt ingezet. Dit natuurlijk naast het ontwikkelen van de technische 

vaardigheden m.b.t. het gebruik van materialen en technieken. 

Cultureel erfgoed: Alle groepen bezoeken ieder jaar een muziekvoorstelling of nemen deel 

aan een workshop en gaan minstens een keer naar een museum, waarbij er aandacht wordt 

besteed aan ons cultureel erfgoed. 

 

6.4.10 Bewegingsonderwijs 

Alle groepen van onze school krijgen les van een vakleerkracht in bewegingsonderwijs. Het 
voornaamste doel van de lessen bewegingsonderwijs is: op een plezierige en verantwoorde 
wijze leren bewegen.  
  
De lessen zijn gebaseerd op de ideeën, zoals omschreven in ‘Het Basisdocument 
bewegingsonderwijs’ uitgegeven door de S.L.O. De lessen worden veelal verdeeld in drie of 
vier onderdelen die worden gekozen uit 12 bewegingsgebieden: 
 

- Balspelen, tikspelen, mikken, jongleren; 
- Klimmen/klauteren, balanceren, zwaaien, springen, over de kop gaan 

(turnen/gymnastiek); 
- Hardlopen, stoeien en bewegen op muziek. 
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Bij elk onderdeel staat één van de bewegingsgebieden centraal, waar uw kind 8 tot 12 
minuten, veelal zelfstandig, hun eigen mogelijkheden ontdekken en uitbreiden. In 
achtereenvolgende lessen komen onderdelen vaker terug, zodat uw kind een stap in de 
ontwikkeling kan maken. Tijdens een aantal lessen staat slechts één bewegingsgebied of 
sport centraal. Dit zijn onder andere de lessen judo, dans en grote groepsspelen. 
 
 

6.4.11 Islamitisch godsdienstonderwijs 

Alle groepen van onze school krijgen eens in de week godsdienst les. De groepen 1 t/m 3 
krijgen wekelijks een half uur godsdienstonderwijs. De leerlingen van de groepen 4 tot en 
met 8 krijgen wekelijks 45 minuten les. De lessen worden thematisch aangeboden voor een 
periode van 3 tot 5 weken. Thema’s zoals ‘Hadj’, ‘liefde voor Allah’, ‘Moeharram’, ‘Sahaba’ 
en ‘Islam en wetenschap’ komen aan bod.  
 

 
 
6.4.12 Studievaardigheden  
Studievaardigheden (groep 5 t/m 8) worden voor kinderen steeds belangrijker. Informatie is 
overal te vinden, zeker op internet. Maar hoe zoek je gericht? En waar vind je de juiste 
informatie en hoe verwerk je die? Met de methode ‘Blits’ leren kinderen het lezen, 
begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen via de vier onderdelen van 
studievaardigheden: 
 

- Studieteksten; 
- Informatiebronnen (waaronder internet!); 
- Kaarten; 
- Schema’s, tabellen en grafieken.  

 
De toetsen van Blits sluiten naadloos aan bij de toetsen van het Cito. Ze vormen dan ook een 
perfecte voorbereiding op de Cito-toetsen. 
 
 
6.4.13 Verkeer  
Voor het verkeersonderwijs gebruiken we de methode ‘Let’s go!’ voor groep 1 t/m 8. Deze 
methode is innovatief, interactief en héél veilig. Let’s go! speelt zich namelijk volledig op het 
digibord af. Met animaties, video’s, apps, Google Streetview en de Situatiebouwer, wordt 
uw kind veilig op het verkeer voorbereid. Door de samenwerking met de ANWB is Let’s go! 
misschien wel de leukste én beste verkeersmethode ooit. In groep 7 wordt ook het theorie- 
en het praktijkexamen gedaan. De leerlingen krijgen een diploma als ze hun punten hebben 
behaald. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cdn.muslimvillage.com/wp-content/uploads/2010/11/i-love-Makkah.jpg&imgrefurl=http://nl.muslimvillage.com/2014/12/16/7240/islam-religion-and-love/&h=364&w=500&tbnid=AC6RUZdfRTxCHM:&zoom=1&docid=LgElFPGa6GET7M&hl=nl&ei=F92WVauZB4XyUv6NopAD&tbm=isch&ved=0CJYBEDMoWjBa
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6.4.14 Engels 
De methode ‘Take it easy’ is een digibordmethode om Engels te leren. Wij gebruiken deze 
methode in groep 4 t/m 8. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen les van een vakdocent. Met 
films, muziekclips en opdrachten weten de native speaking co-teachers de taal op originele 
wijze over te brengen. De methode is ontwikkeld voor de Nederlandse markt en gaat altijd 
uit van onderdompeling in het Brits Engels. 
 
 
 

Hoofdstuk 7:   De ondersteuning voor de kinderen 

 
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen de 
aandacht en zorg die ze nodig hebben. We willen recht doen aan de onderlinge verschillen. 
We vinden het belangrijk dat kinderen op school presteren, maar de prestaties kunnen voor 
ieder kind verschillend zijn. 
 
IBS De Horizon is klassikaal georganiseerd. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in 
dezelfde groep. Sommige kinderen hebben een eigen programma waarbij zij op hun eigen 
niveau werken.   
 
 
7.1 Leerlingvolgsysteem  

Om onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen volgen, maken we gebruik van een 
geautomatiseerd leerlingvolgsysteem. Het systeem levert waardevolle, aanvullende 
informatie op over een leerling. Het laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode 
heeft geleerd. Het leerlingvolgsysteem biedt ons tevens een overzicht van leerlingen die 
extra hulp nodig hebben op bepaalde leergebieden. De leerontwikkeling van de kinderen 
worden gevolgd door het leerlingvolgsysteem CITO. Deze bestaat op dit moment voor de 
groepen 1 en 2 uit de toetsen taal en rekenen voor kleuters. IBS de Horizon zal het landelijk 
beleid volgen en deze toetsten gefaseerd gaan afschaffen.  
 
Groep 3 t/m 8 : rekenen/wiskunde, begrijpend lezen, studievaardigheden(5 t/m 8),  
woordenschat, spelling,  AVI en DMT (drie minuten toets).  
 
Verder is het van essentieel belang voor de ontwikkeling van kleuters om een goede 
observatie instrument in huis te hebben, om de eerste stap in de ontwikkeling van deze 
doelgroep in kaart te brengen.  
Daarnaast is het van belang om de gegevens te kunnen overdragen van de leerlingen aan 
een volgende groep een belangrijk aandachtspunt op onze school. Daarom hebben wij als 
school gekozen om te werken met het leerlingvolgsysteem KIJK ! 
Met dit leerlingvolgsysteem wordt de doorgaande lijn op school op een zeer zinvolle en 
praktische manier gestalte gegeven.  
 
Als het resultaat van de toetsen niet is zoals wij verwachtten, dan moeten we consequenties 
verbinden aan ons onderwijskundig handelen. Bijvoorbeeld door het aanpassen van het 
onderwijsprogramma of de manier van lesgeven.  
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IBS Horizon neemt de volgende landelijk genormeerde toetsen af in het kader van het 
leerlingvolgsysteem: de IEP-Advieswijzer in groep 7 en de IEP-eindtoets in groep 8.   
 
Aan het einde van groep 7 worden de IEP-Advieswijzer afgenomen. In april vindt de IEP-
eindtoets plaats in groep 8.  
 
 
7.2 Groepsplan en gedifferentieerd werken 

In een groepsplan staat het leerstofaanbod doelgericht beschreven, rekening houdend met 
de verschillende onderwijsbehoeftes van de kinderen. De groep staat daarin centraal. Leren 
is een sociaal proces en iedere leerling is onderdeel van het geheel. 
 
Uw kind krijgt geclusterd de leerstof aangeboden; het basis-, intensief-, of het 
verrijkingsarrangement. Uitgangspunt van de school is dat een leerkracht maximaal aan drie 
groepen instructie kan verzorgen. Vanuit de beginsituatie bepaalt de leerkracht de drie 
arrangementen, waarbij rekening gehouden wordt met het niveau en de 
onderwijsbehoeften van individuele leerlingen. Vervolgens worden de klassikale 
doelstellingen en de specifieke doelstellingen per arrangement bepaald. 
 
Tenslotte wordt er een omschrijving gegeven van de aanpak, de methodiek en de 
organisatie van de lessen. Op deze manier kan de leerkracht aandacht geven aan de 
verschillen tussen leerlingen en richt de leerkracht zich op de concrete doelstellingen die 
behaald dienen te worden. Aan het einde van de periode wordt het groepsplan geëvalueerd 
en de opbrengsten in beeld gebracht om van daaruit het groepsplan voor de volgende 
periode vast te stellen. 
 
 
7.3 Hulp aan individuele leerlingen 

Het komt voor dat een leerling de leerstof niet goed opgenomen heeft of dat het tempo te 
hoog is. De capaciteiten van alle leerlingen zijn immers verschillend. De leerkracht speelt in 
op de verschillende niveaus in de klas en maakt hiervoor, indien nodig, een individueel 
handelingsplan. Zodra er sprake is van een of andere vorm van een individueel 
handelingsplan, dienen de ouders erbij betrokken te worden. Hierbij houden we u als ouder 
op de hoogte, want wellicht kunt u ook thuis meehelpen. We doen er alles aan om aan te 
sluiten bij de cognitieve mogelijkheden van uw kind.  
 
Soms is een onderzoek door de schoolbegeleidingsdienst noodzakelijk om meer inzicht te 
krijgen in dieperliggende oorzaken. Dit onderzoek wordt met toestemming van de ouders 
afgenomen.  
 
 
7.4 Het Ondersteuningsteam 

Op tweewekelijkse basis komt het intern ondersteuningsteam bijeen. Het OT bestaat uit de 
Interne Begeleiders, de remedial teacher en de directeur. In het OT worden kinderen 
besproken waarover zorgen zijn ontstaan op het gebied van de leerontwikkeling of het 
gedrag. De leerkracht krijgt hier gerichte adviezen over hoe de leerling het beste geholpen 
kan worden. Als blijkt dat het probleem meer complex is, dan worden de ouders om 
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toestemming worden gevraagd het kind in het Breed ondersteuningsteam (BOT) te mogen 
bespreken. 
7.5 Het Breed Ondersteuningsteam 

Het ‘Breed Ondersteuningsteam, zorgt ervoor dat complexe zaken met betrekking tot de 
ontwikkeling van uw kind, goed en verantwoord verlopen. De expertise van 
samenwerkingsverband Agora Support, De GGD en de Schoolbegeleidingsdienst (SBD) 
worden hierbij ingezet.  
 
 
7.6 Een jaar overdoen en aangepaste programma’s 

Het kan voorkomen dat we gezamenlijk tot de conclusie komen dat alle extra inzet 
onvoldoende effect heeft. Vanaf het schooljaar 2018-2019 werken we met een 
overgangsprotocol.  Vanwege het feit dat een doublure een ingrijpende gebeurtenis kan zijn 
voor een leerling, wordt de keuze zorgvuldig gemaakt. Voor- en nadelen worden goed 
overwogen aan de hand van duidelijke criteria, die in een vroeg stadium met de ouders 
worden besproken.  
 
Leidraad bij de besluitvorming over een doublure is het overgangsprotocol. In sommige 
gevallen kan er beredeneerd afgeweken worden van het overgangsprotocol. De beslissing 
tot afwijking van het protocol wordt genomen door het MT na overleg met het team. 
 
Het zal ook wel eens voorkomen dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald 
vak met een aangepast programma gaat werken. Een leerling haalt op dat gebied niet het 
eindniveau van de basisschool, maar we stellen het aangepaste programma zo op, dat er 
aansluiting is bij het vervolgonderwijs. Dit aangepaste programma wordt vastgelegd in een 
ontwikkelingsperspectief. 
 
 
7.7 De Brede school 

Onze school organiseert sinds schooljaar 2018-2019 zelf de Brede school activiteiten. We 
willen hiermee bereiken dat al onze kinderen volop de kans krijgen hun talenten te 
ontwikkelen. We organiseren met elkaar afwisselende activiteiten voor de kinderen van 
onze school.  
 
 

7.8 Veiligheidsplan 

De school heeft tien bedrijfshulpverleners (BHV ‘ers). Daarnaast hangt bij beide ingangen 
een ontruimingsplan, waarop de vluchtroutes voor de groepen, leerkrachten en andere 
aanwezigen vermeld staan. De school houdt twee keer per schooljaar een 
ontruimingsoefening.  
 

7.9 Zorgplicht 

Zorgplicht is een nieuw kader voor zorg in de school. De school  is per 1 augustus 2007 
verplicht wettelijk en beleidsmatig het principe van passend onderwijs aan te nemen, 
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waarbij alle leerlingen op reguliere scholen worden geplaatst, tenzij er dringende redenen 
zijn dat niet te doen.  
 
Er is een wettelijke kader gekomen, dat per 1 augustus 2014 het passend onderwijs op alle 
scholen heeft ingevoerd. Op basis van deze wet mogen wij kinderen met een  beperking niet 
weigeren. Wanneer wij op onze school het kind niet de juiste begeleiding kunnen bieden, 
zullen wij samen met de ouders zoeken naar een school die wel geschikt is. 
 
 
7.10 Actief Burgerschap 

Actief Burgerschap heeft als doel de kinderen actief te stimuleren om deel te nemen aan 
onze multiculturele samenleving, zodat zij zich later met een stevige persoonlijkheid binnen 
de maatschappij kunnen handhaven. Hieronder leest u welke activiteiten hieraan bijdragen:  
 

- Internationale vrouwendag 
- Buurtschoonmaak 
- Pannenkoekendag 
- Wereldgezondheidsdag 
- Burendag 
- Dag van de leidster 
- Ouderendag 
- Dag van de dialoog 
- Dag van de duurzaamheid 
- Koningsspelen 
- Inzamelingsacties zoals voor de ‘Voedselbank’, natuurrampen, vluchtelingen etc. 

 
 

7.11 Sociale integratie 

De onderlinge verbanden in de wijk en in Zaanstad zijn belangrijk. Een ander woord is de 
sociale cohesie. IBS De Horizon stimuleert dit door mee te doen aan schoolsporttoernooien, 
samenwerking in Poelenburg, deelname aan Fluxus, de Brede School en deelname aan 
Erfgoed à la Carte om cultuur uit de Zaanstreek in de school te brengen. 
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Hoofdstuk 8:  De Horizon voor kinderen en hun ouders 

 

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over 
alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Van 
onze kant stellen wij het op prijs als u ons van  belangrijke ontwikkelingen thuis op de 
hoogte houdt. Vast staat dat een goede samenwerking tussen school en thuis het 
welbevinden van het kind bevordert.  
 
 
8.1 Informatie aan de ouders via de nieuwsbrief 

Wij sturen via de mail een nieuwsbrief  waarmee wij u op de hoogte houden van de 
algemene ontwikkelingen op school. Hetzelfde nieuws vindt u op onze website: 
www.ibsdehorizon.nl 
 
 
8.2 Enquête voor de ouders 

Alle ouders krijgen om het jaar een ouderenquête, waarmee u de schoolorganisatie 
evalueert. Dit zodat wij een goed beeld krijgen, waarop de organisatie verbeterd kan/ moet 
worden. 
 
 
8.3 Ouderavonden 

Jaarlijks organiseren we verschillende ouderavonden. Soms voor alle ouders, soms voor een 
groep ouders. Aan het begin van het schooljaar is er een informatiebijeenkomst met de 
leerkracht(en) van uw kind. De leerkrachten geven u informatie over wat er dit gedurende 
het schooljaar in de klas van uw kind gaat gebeuren.  
 
Daarnaast vinden er in de loop van het schooljaar één of meer ouderavonden rond een 
bepaald onderwerp plaats. Het is van belang dat u als ouder/verzorger daarbij aanwezig 
bent! Hierover wordt u via de nieuwsbrief geïnformeerd. 
 
 
8.4 Rapportbesprekingen 

Uw kind krijgt driemaal per jaar een rapport. Twee maal per jaar, in november en in maart, 
plannen we voor de groepen 1 t/m 8 rapportbesprekingen. Alle ouders worden uitgenodigd  
om het rapport van hun kind te bespreken. In juni krijgen de kinderen hun rapporten mee. 
Een derde bespreking wordt gepland als dit nodig is.  
Tijdens deze besprekingen kunt u met de leerkracht praten over de ontwikkeling van uw 
kind. Dat gebeurt in zogenaamde ‘tien’ minuten gesprekken. U krijgt dan ook het rapport 
van uw kind mee.  
 
 
8.5 Afspraken 

De leerkrachten van IBS De Horizon zijn bereid om ook buiten de rapportbesprekingen met u 
te praten. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u altijd een afspraak maken.  
  

http://www.ibsdehorizon.nl/
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8.6 Gesprek met de directie 

Voor het maken van een afspraak met de directie kunt u contact opnemen met de 
administratie. 
 
 
8.7 Ongewenst gedrag op school 

We onderwijzen de leefregels aan de leerlingen en leggen de focus op gewenst gedrag. We 
proberen het woord ‘niet’ zo veel mogelijk te vermijden naar de kinderen toe. Dit betekent 
dat we vooral willen benoemen wat gewenst is.  
 
 

8.7.1 Pesten  

Net als thuis moet een kind zich ook op school veilig en geborgen voelen. Kinderen moeten 
ook leren zich weerbaar op te stellen en conflicten oplossen. Ook leren ze hoe ze moeten 
omgaan met meningsverschillen. Als een kind ruzie heeft op school, wil dat niet zeggen dat 
hij/zij gepest wordt.  
 
Van pesten wordt gesproken als een kind regelmatig wordt lastig gevallen. Hoewel bepaalde 
kinderen kwetsbaar zijn voor pesterijen, kan in principe ieder kind slachtoffer worden, 
wanneer het niet voldoet aan de normen van de groep. Sommige kinderen zonderen zich af, 
in de hoop aan de aandacht te ontsnappen. Andere kinderen reageren juist heel agressief. 
Slecht slapen, niet naar school willen, teruglopende prestaties, faalangst en isolement 
kunnen op den duur hiervan het gevolg zijn. In ieder geval staat vast dat pesten grote 
psychische schade kan aanrichten. 
 
Wij zijn zeer alert op het signaleren van pesten. Pestgedrag moet onmiddellijk worden 
aangepakt. Wij hanteren hierin de methode De Vreedzame School.  
 
Slachtoffers van pesterijen moeten zorgvuldig begeleid worden, zodat het vertrouwen weer 
hersteld en de weerbaarheid vergroot wordt. Pestgedrag wordt in de meeste gevallen 
bespreekbaar gemaakt in de groep en leerlingen worden aangemoedigd pestgedrag te 
melden. De school rekent er bovendien op dat ouders die pestgedrag signaleren, hiervan 
meteen de school in kennis stellen, zodat passende maatregelen getroffen kunnen worden.  
 
 
8.7.2 Ongewenste intimiteit 

De grens tussen toelaatbare en ontoelaatbare omgangsvormen is niet eenduidig vast te 
stellen. Vast staat wel dat ongewenst, seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in 
lichamelijk contact, dan wel verbaal of non-verbaal gedrag, in alle opzichten vermeden en 
voorkomen dient te worden. Essentieel voor ongewenste intimiteiten, is dat het om gedrag 
gaat, dat gekenmerkt wordt door eenzijdigheid, ongewenstheid of dwang.  
 
Bij signaleren van ongewenste intimiteit, dan wel vermoedens van ontoelaatbare 
omgangsvormen, kunnen ouders contact opnemen met de directeur of het schoolbestuur. 
Ouders kunnen problemen ook bespreken met een vertrouwenspersoon (zie bijlage voor 
meer informatie).  
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8.8 Bovenschoolse vertrouwenspersoon  

Op school is er een model klachtenregeling voor het islamitisch onderwijs aanwezig. Een 
ouder of kind kan een beroep doen op de bovenschoolse vertrouwenspersoon, wanneer er 
een probleem is waar hij/zij niet met iemand anders over durft te praten. Het spreekt voor 
zich dat ieder gesprek vertrouwelijk behandeld wordt. De bovenschoolse 
vertrouwenspersoon staat genoemd in de bijlage.  
 
 
8.9 Klachtenregeling 

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten 
gemaakt. Op onze school is dat niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te 
bespreken. Samen streven we naar een goede oplossing. Komt u er samen met een 
leerkracht niet uit, dan wordt er met de directeur gesproken, vervolgens met het bestuur en 
als laatste met de klachtencommissie. Mocht het nodig zijn, dan wordt u doorverwezen naar 
de vertrouwenspersoon.  
 
Het adres van de klachtencommissie is: 
Klachtencommissie De Horizon 
Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad 
Zuidervaart 2B 
1504 BA Zaandam 
 
 
8.10 Ouders helpen op school 

Er zijn veel ouders die willen helpen op school. Een moderne school kan eenvoudigweg niet 
zonder deze hulp. Niet alleen de ouderraad en de medezeggenschapsraad spelen hierbij een 
belangrijke rol. Ook klassenouders zijn actief bij activiteiten op school. 
 
Een klassenouder fungeert als schakel tussen de leerkracht en de ouders van een klas. 
Ouders kunnen alleen  klassenouder worden voor de groep waarin hun kind zit. De 
uitvoering van de functie verschilt enigszins per klas, maar in het algemeen assisteert de 
klassenouder de leerkracht bij de voorbereiding en organisatie van niet-lesinhoudelijke 
activiteiten. 
Klassenouders delegeren taken als dat nodig is aan andere ouders en zijn contactpersoon 
voor de ouders en voor de leerkracht. We streven naar twee klassenouders per klas. Het is 
een vrijwillige functie voor in principe één jaar. Een paar voorbeelden van de taken van een 
klassenouder:  
 
 

- Hulp bij uitstapjes/excursies; 
- Hulp bij sportactiviteiten; 
- Hulp bij feestjes en bijzondere dagen. 
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8.11 De medezeggenschapsraad van De Horizon 

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan binnen de school dat meedenkt over het 
schoolbeleid. Er wordt onder andere gesproken over: 
 

- Het formatiebeleid; 
- Het formatieoverzicht; 
- De groepsindeling; 
- Het arbobeleid; 
- De begroting; 
- De schoolgids; 
- Het schoolplan. 

 
Het bestuur dient de MR te betrekken bij het beleid over het onderwijs en de organisatie 
van de school. Er is minimaal één keer per jaar overleg samen met het bestuur. Afhankelijk 
van het onderwerp heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht.  
 
In de MR zitten leerkrachten en ouders. De leerkrachten worden door het personeel 
gekozen en de ouders door de ouders. De verkiezing wordt eens in de drie jaar gehouden. 
De notulen en agenda’s liggen voor u ter inzage bij de voorzitter van de MR. Wie er 
momenteel in de oudergeleding en in de personeelsgeleding zitten, kunt u lezen in de 
bijlage. 
 
 
8.12 De ouderraad van IBS De Horizon 

Onze school heeft een ouderraad. Deze beheert de ouderbijdrage en organiseert in de loop 
van het schooljaar een aantal activiteiten. Om dit goed te laten verlopen is hulp van ouders 
nodig. Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad, kunt u contact opnemen 
met de voorzitter. In de bijlage treft u een overzicht van de leden van de OR. 
 
 
8.12.1 De ouderbijdrage 

Een aantal van onze activiteiten komt direct voort uit ons onderwijsaanbod. 
Deze worden dan ook bekostigd door de overheid.  
Een aantal andere activiteiten hoort wel bij onze school, maar daarvoor krijgt de school geen 
gelden: feesten (o.a. Ied-ul Fitr (Ramadan), Idul Adha (Offerfeest), kinderfeesten, 
schoolreizen, sportdag, excursies, afscheidsmusical, deelname aan sporttoernooien, 
creatieve activiteiten, kamp groep 8, enz. 
 
Wij vinden het belangrijk om dit soort activiteiten te ondernemen. Het bevordert een goede 
sfeer en samenwerking in de groep (en ouders). En dat bevordert weer het leren. 
Hoewel de bijdrage niet verplicht mag worden gesteld, vragen we toch dringend aan alle 
ouders om de ouderbijdrage te betalen. We willen nl. geen kinderen uitsluiten van de 
genoemde activiteiten zoals het schoolreisje; ze zijn juist bedoeld voor een goede groeps- en 
schoolsfeer.  
De ouderbijdrage wordt per schooljaar bepaald. Het bedrag voor dit schooljaar vindt u in de 
bijlage.  
  

 



25 
 

Hoofdstuk 9:  Praktische punten  

 
9.1 School- en pauzetijden 

 

Dag Ochtend Pauze Middag 

Maandag 8.30 uur - 12.15 uur 12.15 uur - 13.15 uur 13.30 uur - 15.15 uur 

Dinsdag 8.30 uur - 12.15 uur 12.15 uur - 13.15uur 13.30 uur - 15.15 uur 

Woensdag 8.30 uur - 12.30 uur Vrij vrij 

Donderdag 8.30 uur - 12.15 uur 12.15 uur - 13.15 uur 13.30 uur - 15.15 uur 

Vrijdag 8.30 uur - 12.15 uur Vrij vrij 

 

Uw kind dient uiterlijk 5 minuten voor de begintijd aanwezig te zijn, zodat de les op tijd van 
start kan gaan. 
 
Pauzetijden 

De pauzetijden zijn: 

10:00-10:15 uur Groepen 6, 7 en 8  
10.15-10.30 uur  Groepen 3, 4 en 5  
(middagpauze):         Groep 1 t/m 8 volgens een rooster 
 
De kinderen spelen in de kleine pauze buiten onder toezicht van groepsleerkrachten. In de 
grote pauze onder toezicht van overblijfmoeders en een surveillerende leerkracht.  
 

9.2 Eten en drinken op ‘de gezonde school’ 

Voor de ochtendpauze geeft u uw kind fruit en water mee. Als uw kind overblijft, kunt u uw 
kind een boterham en een fles water meegeven.   
 
Wij willen dat onze kinderen verantwoord gezond lunchen. Snoep, chips, kauwgum, 
frisdrank met prik, energiedrinks, hamburgers, Turkse pizza’s etc. zijn niet toegestaan op 
school. Wij vragen u ervoor te zorgen dat uw kind ontbeten heeft, zodat het energie heeft 
om te leren. 
 
 
9.3 Traktatie 

Heeft u iets te vieren en u wilt (laten) trakteren, let dan op de ingrediënten van de 
producten die u koopt voor de traktatie. Indien u twijfelt of een product halaal is, vraag het 
dan aan ons. Op onze school is een gezonde voedingsbeleid van kracht. Dit betekent dat er 
gezond wordt getrakteerd.  Verjaardagen worden niet gevierd. De kinderen mogen in de klas 
wel uitdelen. 
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9.4 Laatkomers 

Ouders van kinderen die vaak te laat komen, worden uitgenodigd voor een gesprek. Leer uw 
kind discipline aan. Dus op tijd opstaan en op tijd naar school.  
U krijgt bij de eerste keer te laat een waarschuwing met een groen briefje. Vervolgens oranje 
bij een tweede keer en een rode bij een derde keer te laat komen. Na een oranje brief volgt 
een gesprek met de leerkracht en na een rode brief met de directie. Mocht dit meerdere 
keren voorkomen, wordt er een melding gemaakt bij de leerplicht. 
 
 
9.5 Bewegingsonderwijs 

Groep 1 en 2 

Deze groepen maken gebruik van het speellokaal. We verzoeken u om uw kind een T-shirt, 
een korte broek en gymschoenen mee te geven zonder veters en voorzien van naam. De 
gymkleren blijven op school en worden elke laatste donderdag van de maand meegegeven 
naar huis om te wassen. 
 
Groep 3 t/m 8 

Voor de lessen bewegingsonderwijs maken we gebruik van een gymzaal in de buurt van de 
school. De kinderen dragen hierbij gymkleding en gymschoenen. De kinderen moeten op de 
dag dat zij gym hebben hun gymkleding meenemen.  
 
Voor de veiligheid van uw kind tijdens de lessen bewegingsonderwijs, vragen wij u 
vriendelijk om sieraden als kettinkjes, ringen en armbanden thuis te laten. Een kleine 
hoofddoek voor de meisjes mag tijdens de gymles. Een grote hoofddoek is gevaarlijk. De 
gymtijden krijgt u middels een brief aan het begin van het schooljaar. 
 
 
9.6 Islamitische feestdagen 

Op school vieren wij het Ied-ul-Fitr (Ramadanfeest) en het Ied-ul-Adha (Offerfeest). De 
organisatie hiervan ligt in handen van een werkgroep in samenwerking met de ouderraad. 
 
 
9.7 Schoolfotograaf 

Ieder schooljaar komt de schoolfotograaf. Van iedere leerling die daar toestemming voor 
heeft, wordt er een set foto’s gemaakt (individuele foto’s, klassenfoto’s en foto’s met 
broertjes en/of zusjes). Houd voor de data de nieuwsbrief in de gaten.   
 
 
9.8 Schoolreis 

Ieder jaar organiseren wij een schoolreis voor de groepen 1 t/m 7. Groep 8 leerlingen gaan 
op kamp. De groepen 1-2, 3-4 en de groepen 5 tot en met 7 gaan samen op schoolreis.  
 

9.9 Koningsspelen (Sportdag) 

Ieder jaar organiseren wij in april een sportdag tijdens de Koningsspelen.  
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9.10 Schoolregels IBS De Horizon 

Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school gaan. 
Voor het creëren van een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met 
de kinderen. Geregeld spreken we binnen het team over de regels. Zo zorgen we ervoor dat 
de regels in alle klassen hetzelfde zijn, natuurlijk afhankelijk van de leeftijd van het kind. 
 

Een aantal regels zijn: 

- De lessen starten om 8.30 uur en 13.15 uur  
- De ouders van de kleuters mogen hun kind(eren) vanaf 08.20 uur in de klas brengen. 
- Na schooltijd wachten de ouders de kinderen van groep 3 t/m 8 buiten op. 
- De ouders van de kleuters gaan pas naar binnen om hun kind op te halen als de bel is 

gegaan.  
- De kinderen betalen vernield of verdwenen schoolmateriaal. Uw kind krijgt in zo’n 

geval een briefje ter ondertekening mee. 
- Eten en drinken gebeurt in de klas. Let u erop dat het gezond is, dus graag fruit, 

brood en water aan uw kind meegeven. 
- Kinderen die een mobiele telefoon bij zich hebben, moeten deze voordat de les 

begint inleveren bij de groepsleerkracht. 
 
Plein- en gangregels:   

- Wij groeten elkaar 
- Wij lopen rustig  
- Wij praten zachtjes 
- Wij houden rekening met elkaar 
- Wij zijn zuinig met elkaars spullen  
- Als we op het schoolplein zijn, lopen we met onze fiets 
 
Kinderen dienen zich te houden aan de gedrags-en kledingvoorschriften. De kinderen 
weten welke regels er op school gelden omtrent het gedrag. We leren de kinderen ook 
hoe ze bepaalde conflicten kunnen oplossen. Hierbij betrekken we de methode 
Vreedzame school. 

 
Bij wangedrag worden de ouders op de hoogte gesteld en wordt er gezocht naar een 
passende oplossing. 
 
Wij maken gebruik van foto- en videomateriaal van onze leerlingen. Hierbij wordt de 
privacyregeling, zoals deze is verankerd in de AVG, in acht genomen. Bij de inschrijving wordt 
om toestemming gevraagd voor eventuele publicatie.  
 

9.11 Verloren en gevonden voorwerpen 

Het komt nogal eens voor dat kinderen allerlei spullen op school kwijtraken. De school is 
hiervoor niet verantwoordelijk. Enkele aandachtspunten om dit te voorkomen zijn:  

- Oorbellen, sieraden, kettingen, horloges, ringen en dergelijke niet  
 mee naar school nemen tijdens het gymmen; 

- Speelgoed mag niet meegebracht worden, behalve tijdens de 
speelgoedmiddag; 
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- Zet namen in jassen, tassen,  laarzen en gymkleding; 
- Maak handschoenen van kinderen aan een touw vast; 
- Controleer geregeld of uw kind iets kwijt is.  

 
Indien er toch spullen vermist worden, bel dan meteen met de administratrice van de 
school.  Als we iets vinden, leveren we het bij haar in. Tevens hebben wij een bak met 
gevonden voorwerpen bij de administratie. 
 

 

9.12 Voertaal 

Op onze school is de voertaal Nederlands. Voor de taalontwikkeling is het belangrijk dat de 
kinderen in het Nederlands communiceren. Wij zien er op toe dat dit ook daadwerkelijk 
gebeurt!  
 
9.13 Rookverbod 
Op school geldt voor het gehele schoolgebouw en het schoolplein een 
rookverbod voor iedereen. 
 

9.14 Verlof en schoolverzuim 

Afwezigheid zonder verlof wordt door ons als ‘ongeoorloofd verzuim’ geregistreerd en de 
leerplichtambtenaar wordt daarvan op de hoogte gebracht. Extra vakantieverlof vraagt u zes 
weken van tevoren schriftelijk bij de directeur aan. U moet een wettelijk juiste en eerlijke 
reden hebben.  
  
Wij gaan uit van de wettelijke regeling, die bepaalt wanneer er verlof verleend mag worden. 
Daarbij streven wij er naar om de verplichte onderwijsuren daadwerkelijk te maken.  
 

9.15 Ziekte 

Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de leerkracht van de betreffende groep op de hoogte 
te stellen. Dit kan schriftelijk, mondeling of telefonisch gebeuren. U kunt het bericht aan de 
administratrice doorgeven. Zij zorgt er dan voor dat de leerkracht op de hoogte wordt 
gesteld.  

  
Na twee dagen ziek te zijn wordt vanuit school contact opgenomen om 
te vragen hoe het met de leerling gaat en er wordt afspraak gemaakt 
voor verdere aanpak van achterstallig werk. 
 
Bij ziekte van de leerkracht is er in principe een invalleerkracht. Wanneer 

er geen invalkracht beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing. Wij streven ernaar 
om geen kinderen naar huis te sturen. In het uiterste geval, indien wij intern en extern geen 
invalleerkracht kunnen regelen, kan het voorkomen dat de kinderen alsnog naar huis 
moeten worden gestuurd.  
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9.16 Dokters- en tandartsbezoek 

Wij willen u verzoeken om dokters- en tandartsafspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd 

te maken. Wanneer dit niet mogelijk is, verzoeken wij u dit tijdig aan de groepsleerkracht 

door te geven. 

 

 

9.17 Voor- tussen- en naschoolse opvang  

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Tinteltuin en is bij de basisschool 
Tamarinde gerealiseerd.  Voor meer informatie kunt u terecht bij Tinteltuin. De 
tussenschoolse opvang wordt door ouders en leerkrachten op IBS De Horizon ingevuld.  
 
 
9.18 GGD 

De kinderen worden onderzocht door de GGD. Onze schoolarts is mevrouw 

Slijkerman. 

 

Onze logopediste is mevrouw Govaers. 

 
De Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zaanstreek – Waterland is nauw betrokken bij de 
gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. Elke school heeft contacten 
met een Jeugdgezondheidszorg team bestaande uit een jeugdarts, een 
jeugdverpleegkundige, een doktersassistente en een logopedist. In de meeste gevallen is het 
eerste contact met het Jeugdgezondheidszorg team op de leeftijd van ongeveer 5 jaar. 
 
 
9.18.1 Onderzoek van alle vijfjarigen 

Alle 5-jarigen ontvangen in het nieuwe schooljaar een uitnodiging voor het Preventief 
Gezondheidsonderzoek (PGO).  
 
Dit onderzoek bestaat uit twee delen: de doktersassistente onderzoekt op school de oren en 
de ogen van uw kind. Daarna worden u en uw kind uitgenodigd voor een onderzoek door de 
jeugdarts van de GGD. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u een vragenlijst.  
 
Tijdens het onderzoek door de jeugdarts komen, naast een uitgebreid lichamelijk onderzoek, 
ook het functioneren thuis en op school aan de orde. Wanneer alle kinderen van een school 
onderzocht zijn, bespreekt de jeugdarts de kinderen met de leerkracht of IB-er. Vooraf wordt 
hiervoor aan u toestemming gevraagd. 
 

 

9.18.2 Onderzoek van alle kinderen in groep 7 

Wanneer uw kind in groep 7 van de basisschool zit, krijgt u een uitnodiging voor een 
Preventief Gezondheidsonderzoek van uw kind door de jeugdverpleegkundige van de GGD. 
Tijdens dit onderzoek is veel aandacht voor het functioneren en welbevinden thuis en op 
school. Tevens is er een kort lichamelijk onderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek wordt 
aan de ouders gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Wanneer alle kinderen van een 
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school onderzocht zijn, bespreekt de jeugdverpleegkundige de kinderen met de leerkracht. 
Vooraf wordt hiervoor uw toestemming gevraagd.  
 

 

9.18.3 Logopedische screening 

De logopediste verzorgt op school de screening op taal - en spraakafwijkingen van uw kind 
op de leeftijd van ongeveer 5 jaar. Voor de screening wordt vooraf uw toestemming 
gevraagd. Na afloop van de screening krijgt u bericht over de resultaten. 
 
Buiten het Preventief Gezondheidsonderzoek en de logopedische screening kunt u, indien u 
problemen of vragen heeft over de ontwikkeling of het functioneren van uw kind, ook zelf 
telefonisch een afspraak maken voor een gesprek of een onderzoek bij de jeugdarts, 
jeugdverpleegkundige of logopedist. Ook kan de school, na overleg met u, de GGD – 
medewerker met vragen over uw kind benaderen. 
De jeugdarts, jeugdverpleegkundige, de doktersassistente en de logopedist van de school 
van uw kind kunt u bereiken tijdens kantooruren.  
 
Het telefoonnummer is 075 – 651 83 40. Informatie over de GGD Zaanstreek  Waterland vindt 

u op de volgende website : www.ggdzw.nl 

 

De GGD heeft een privacy – en klachtenreglement. Meer informatie hierover kunt u vinden 
in de GGD – folders: ‘De bescherming van uw persoonsgegevens bij de GGD en Klachten? U 
kunt er iets mee doen’. 
 
Adres: 
GGD Zaanstreek  Waterland 
Vurehout 2 
1507 EC Zaandam 
Telefoon: 075 - 651 83 40 
 
 
9.19 Jeugdteam 

Wat kan het Jeugdteam doen voor een basisschool? 

De toegenomen zorg voor de leerling op de basisschool in het kader van Passend Onderwijs 
beperkt zich niet tot het kind zelf, maar strekt zich uit tot de belangrijkste leefomgeving van 
het kind: de thuissituatie.  
 
Vooral bij sociaal-emotionele problematiek (gedragsproblemen, angst en teruggetrokken 
gedrag, gezinsproblematiek als scheiding, seksueel misbruik, mishandeling, alcohol/drugs 
etc.) moet er contact worden gezocht met de ouders of verzorgers van het kind. Iedere 
leerkracht zal zich afvragen wat zijn/haar mogelijkheden zijn om greep te krijgen op dit soort 
problemen. 
  

http://www.ggdzw.nl/
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9.19.1 Jeugdteam en het Ondersteuningsteam 

Het Jeugdteam kan deel uitmaken van het Breed Ondersteuningsteam. Vaak is de 
thuissituatie van de te bespreken leerlingen (zeer) moeilijk en zijn er al problemen 
gesignaleerd. Dan kan het Jeugdteam een adviserende en/of actieve rol spelen bij de vragen 
die de school heeft op dit gebied. In het Zorgteam worden vervolgens afspraken c.q. 
handelingsplannen gemaakt. 
 
 
9.19.2 Vertrouwelijkheid van gegevens 

Voordat de school daadwerkelijk contact opneemt met het Jeugdteam, moeten de ouders 
hierover worden ingelicht.  
 
 

9.19.3 Wat is de rol van het Jeugdteam? 

- Deelnemen aan het multidisciplinair team op schoolniveau 
- Het verduidelijken van de hulpvraag en het (mede) opstellen van de 

handelingsplannen 
- Het streven naar het vergroten van de vaardigheden van leerling/leerkracht en/of 

ouders 
- Kortdurende hulpverlening 
- Signalering van factoren in de schoolsituatie die het functioneren van leerlingen 

negatief kunnen beïnvloeden. Deze signalen kunnen gebruikt worden om de nodige 
veranderingen tot stand te brengen. 

- De belangen van het kind goed in de gaten houden als school, instelling en/of ouders 
verschillende meningen hebben. 

- Onderzoek om meer duidelijkheid te verkrijgen over de leefsituatie, waarin het kind 
opgroeit. 

- Het registreren en rapporteren van gegevens 
- Verwijzen en coördineren naar vervolghulp. 
- Zo nodig het verzorgen van de overdracht aan instellingen voor vervolghulp 

 
 
9.19.4 Rapportage 

Rapportage door het Jeugdteam geleverd, dient in het leerlingendossier bewaard te worden 
en onder beheer van de IB’ er te zijn. Niets daarvan mag in de persoonlijke dossiers van de 
leerkracht bewaard worden. Contacten met het Jeugdteam lopen altijd via de IB’er. 
 
Samenvattend: 
Als een leerkracht zich zorgen maakt over een kind en hij/zij komt er zelf niet uit, kan hij dit 
met de IB’er bespreken. Als ze er samen niet uitkomen, kan het Jeugdteam ingeschakeld 
worden: adviserend, of om zelf daadwerkelijk hulp te geven. Er wordt informatie 
uitgewisseld en een handelingsplan opgesteld. Uitgangspunt van de begeleiding is het kind 
bij wie de ontwikkeling stagneert. De medewerker van het Jeugdteam richt zich op degenen 
die invloed hebben op de thuissituatie. Aan de ene kant zijn dit de ouders die direct de 
omstandigheden bepalen waarin de kinderen opgroeien. Aan de andere kant zijn dat de 
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leerkrachten die dagelijks met het kind werken. De medewerker van het Jeugdteam treedt in 
veel gevallen op als casemanager. 
 
De kracht van het Jeugdteam ligt in de aandacht voor psychosociale problematiek. Het 
Jeugdteam zal ook de behartiger kunnen zijn van de belangen van het kind als school, 
instelling en/of ouders daar verschillend over denken. Ook ouders kunnen een beroep doen 
op het Jeugdteam. 
 
Website jeugdteam Zaanstad: www.jeugdteamzaanstad.nl  
 

 

 

 
  

http://www.jeugdteamzaanstad.nl/
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Bijlagen bij schoolgids IBS De Horizon schooljaar 2019-2020 
 
Bijlage 1: Namen en onderwijsadressen  

 

 
Inspecteur van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 111 3 111 

 
 
Stichting Geschillen Onderwijs 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
info@sgoweb.nl 
Tel: 030 - 2809590 
 

 

GGD 
Vurehout 2, 
1507 EC Zaandam, 
Tel: 075 – 6518340 
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Bijlage 2: Personeel en indeling groepen Ibs de Horizon 

 

Groep 1A    Juf Zeynep 
Groep 1B    Juf Laila (ma,di en vr) en juf Rachida (wo,do) 
Groep 1C    Juf Audrey 
Groep 2A    Juf Bahar 
Groep 2B    Juf Fadime (ma,di) en Juf Myrna (wo t/m vr) 
Groep 3A    Juf Zehra  
Groep 3B    Juf Melek (ma t/m wo) en juf Rukiye (wo t/m vr) 
Groep 4A    Juf Ayfer (ma t/m do) en juf Hayat (vr) 
Groep 4B    Juf Esra 
Groep 5A    Meester Cees  

Groep 5B    Juf Emilia (di t/m vr) en juf Hayat (ma)    

Groep 6A    Juf Geeta 

Groep 6B    Juf Nesrin (di t/m vrij) en juf Halime (ma)   
Groep 7    Meester Hasan   

Groep 8    Meester Ismail 

Directeur     Meester Ibrahim 
Interne begeleider Juf Hayriye (groep 1 en 2)  (ma t/m wo) 
Interne begeleider    Juf Elmas (groep 3 t/m 8)  (di t/m vr)  
Onderbouwcoördinator  Juf Bahar 
Middenbouwcoördinator  Juf Zehra 
Bovenbouwcoördinator  Meester Ismail  
VVE coördinator   Juf Hayriye 
Tutoren     Juf Fadime, Juf Rachida en juf Fatma 
Gymdocent    Meester Hidayet  
Remedial Teacher   Juf Funda & juf Dieneke  
Brugfunctionaris   Juf Firdevs      
Directie ondersteuner  Juf Sumbul  
Facilitaire dienst   Meester Hasan Topcu 
Arbo coördinator   Meester Hasan Topcu 
TSO coördinator   Meester Hidayet  
ICT coördinator   Meester Ismail  
Brede school coördinator  Meester Hidayet  
 
 
 
 
Peuterspelen De Roos  
De vaste leidsters van de peuterspeelzaal zijn Desiree de Waard en Shelley Heinen.  
Vaste inval is Lydia Van der Meer. 
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Bijlage 3: Overige organen binnen school 

 

Vertrouwenspersoon 

Bij signaleren van ongewenste intimiteit, dan wel vermoedens van ontoelaatbare 
omgangsvormen, kunnen ouders contact opnemen met de directeur of het schoolbestuur.  
Het is ook vanzelfsprekend, dat ouders er de voorkeur aan geven problemen te bespreken 
met onze vertrouwenspersonen de heer Hasan Kara of mevrouw Rachida Aksouri. 
 
 
De medezeggenschapsraad van De Horizon 
In de oudergeleding zitten: 
- Dhr. C. Semedo 
- Dhr. O.  Haddaoui 
- Dhr. A. Ozdemir 
 
In de personeelsgeleding zitten: 
- Mevr.  R. Karakan 
- Mevr.  M. Kaya 
- Dhr. H. Kara 
 
U kunt contact opnemen met de MR middels het volgende e-mailadres: mr@ibsdehorizon.nl 
 
 
De ouderraad van De Horizon 
Deze ouders en personeelsleden zitten in de ouderraad: 

- Mevr. F. Orhan (personeelslid) 
- Mevr. R. Aksouri (personeelslid) 
- Mevr. Y. Sahan 
- Mevr. M. Goudt 
- Mevr. F. Ozdemir 
- Mevr. H. Ouarhis 
- Mevr. A. Saddouki 
- Mevr. T. Adiyaman 

 
 
De brugfunctionaris 
Per 1 juni 2019 is op 7 scholen in Zaandam een brugfunctionaris begonnen. Het doel van 
de brugfunctionaris is een brug slaan tussen de school en ouders van leerlingen en eventuele 
problemen te verminderen. Mevrouw Firdevs Aciksöz zal deze functie voor onze school 
vervullen.  
 

Bijlage 4: De ouderbijdrage 

De ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op €60,- per kind per jaar.  De  
ouderbijdrage van groep 8 verschilt wel van de andere groepen.  
Voor ouders waarvan hun kind na januari 2020 instroomt is het bedrag €30,- 

mailto:mr@ibsdehorizon.nl
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Bijlage 5: Overblijven  

Vanaf dit schooljaar gaan we werken met TSO Assistent. 

U kunt als ouder/verzorger voortaan op flexibele wijze de overblijf van uw kind reserveren 

en net zo makkelijk weer annuleren, namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week. U betaalt 

uiteindelijk alleen de feitelijk afgenomen overblijfmomenten, na ontvangst van een 

gespecificeerde declaratie. U zult dus niet meer gebonden zijn aan een abonnement of een 

strippenkaartsysteem en de kinderen hoeven ook niet meer met contant geld naar school. 

De school krijgt op deze manier betere controle over de aanwezigheid of afwezigheid van 

een kind en kan gericht maatregelen nemen in bijzondere situaties. Ook is er beter zicht op 

medicatie, dieet of andere zaken die aandacht behoeven. Bij onafgemelde afwezigheid of bij 

onaangemelde aanwezigheid zult u om administratieve reden gelijk bericht ontvangen per 

email. 

Per overblijfmoment zullen de kosten € 1.65 gaan bedragen. U betaalt per maand via een 

automatische incasso achteraf en na ontvangst van een gespecificeerde declaratie . 

 

Bijlage 6: Schoolvakanties  

Hier vindt u het actuele overzicht van alle vakanties en vrije dagen. Indien u buiten de 
vakanties verlof voor uw kind(eren) wilt aanvragen, dan dient u dit met de directeur van 
onze school te bespreken. Het aanvraagformulier verlof kunt u opvragen bij de 
administratie. 
 
Vakantie Periode 

Herfstvakantie 19-10-2019 t/m 27-10-2019 

Wintervakantie 21-12-2019 t/m 05-01-2020 

Voorjaarsvakantie 15-02-2020 t/m 23-03-2020 

Goede Vrijdag 10-04-2020 

2e Paasdag 13-04-2020 

Meivakantie 25-04-2020 t/m 05-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 en 22-05-2020 

Pinksteren 01-06-2020 

Zomervakantie 04-07-2020 t/m 16-08-2020 

Studiedagen 20-09-2019 
20-11-2019 
27-03-2020 
25-05-2020 
08-06-2020 
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WAARSCHUWING: 
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar (van Afdeling Onderwijs, 
Bureau Leerlingenzaken) mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de 
ouders, die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal 
worden opgemaakt. 
 
 

Bijlage 7: Uitstroomgegevens schooljaar 2018-2019 (23 leerlingen) 

 
 
 

 


