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Een woord vooraf 
Beste ouders/verzorgers, 
Voor u ligt de schoolgids van basisschool ‘Binnenmeer’.
Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. De 
meeste kinderen kijken vol spanning uit naar het moment 
waarop ze naar school gaan. Ze willen graag nieuwe dingen 
leren en vinden het leuk om samen met andere kinderen in de 
groep te zitten. U wilt dat de talenten van uw kind goed uit de 
verf komen en dat de school uw kind uitdaagt om het beste 
uit zichzelf te halen. Deze gids helpt u bij het kiezen van een 
basisschool die aansluit bij de onderwijsbehoefte van uw kind. 
Scholen hebben verschillende kwaliteiten en verschillen in de 
manier van werken, lesgeven, pedagogisch concept en ook wat 
de school van u als ouder verwacht.
Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, zodat u als 
ouder weet wat u mag verwachten als uw kind een leerling van 
onze school wordt. Het gaat ons er om dat wij samen, ouders, 
leerlingen, leerkrachten, van de school een fijne en goede 
school maken. Deze gids is een momentopname, de visieont-
wikkeling van de school staat niet stil. Ouders van toekomstige 
leerlingen worden van harte uitgenodigd voor een bezoek. Wij 
kunnen dan veel meer vertellen over de 
Binnenmeerschool. En u kunt dan de sfeer proeven van onze 
school ‘in bedrijf’.
In deze gids hebben wij de belangrijkste zaken voor u op een 
rijtje gezet.  Soms verwijzen wij voor uitgebreidere informa-
tie over bepaalde onderwerpen naar onze website : www.
binnenmeer-tabijn.nl
Onze schoolgids wordt in overleg met het team en de mede-
zeggenschapsraad samengesteld. Het bestuur van Tabijn stelt 
vervolgens de schoolgids vast. Het College van Bestuur van de 
Stichting Tabijn heeft teksten aangeleverd, die voor alle scholen 
gelijk zijn.
Heeft u desondanks nog vragen, dan bent u natuurlijk altijd 
welkom voor een persoonlijk gesprek waarin wij graag uw 
vragen willen beantwoorden.

Namens het team van basisschool Binnenmeer,
Hans Groot, directeur

Op weg naar de fusie
Er wordt in Uitgeest toegewerkt naar de realisatie van een 
Kind Centrum en nieuwbouw in het centrum van Uitgeest met 
daaraan gekoppeld een fusietraject voor drie scholen, Vrijburg, 
Molenhoek en Binnenmeer.
Deze ontwikkeling naar een nieuw Kind Centrum is in volle 
gang. Dit schooljaar wordt vooral hard gewerkt aan de fusie van 
de drie scholen per 1 augustus 2019.
De directiestructuur op de drie scholen is per 1 augustus 2018 
aangepast. Daardoor is er duidelijkheid gekomen over de aan-
sturing en verantwoordelijkheden hetgeen een natuurlijke ont-
wikkeling is richting de daadwerkelijke fusie. Verantwoordelijk 
voor de locatie Molenhoek is Aram Louman, verantwoordelijk 
voor de locatie Vrijburg is Anneke v. Overmeeren en verant-
woordelijk voor de Binnenmeer is Petra Kuijs. Eindverantwoor-
delijk voor de drie genoemde scholen is Hans Groot.
Aangestuurd en gemonitord door een stuurgroep, bestaande 
uit directieleden van de drie scholen, de sectormanager finan-
ciën en het College van Bestuur van Tabijn, zijn dit schooljaar 
project- en werkgroepen op verschillende niveaus en met 
verschillende doelen aan het toewerken naar de fusie.
Buiten het feit dat er dit schooljaar al een intensieve afstem-
ming tussen de drie scholen is wat betreft thema’s, activiteiten 
en schoolprojecten, zijn alle studiedagen gezamenlijk. Op deze 
studiedagen wordt intensief samengewerkt richting één ‘nieuw’ 
fusieschool-concept. De neuzen staan dezelfde kant op!
Alle teamleden van de drie scholen hebben zitting in werk-
groepen, die op een bepaald vakgebied de huidige stand van 
zaken op de scholen met elkaar verkennen en samen proberen 
te komen tot gezamenlijk beleid. De werkgroepen formuleren 

beleidsvoorstellen met het doel te komen tot gedragen geza-
menlijk concept.
Ook de Medezeggenschapsraden worden intensief betrokken 
bij het fusietraject. In de boven schoolse projectgroep ‘Perso-
neel en Organisatie’ verkennen ouders samen met  leerkrachten 
van de drie scholen de gevolgen van de fusie voor de leerlin-
gen, leerkrachten en ouders voor wat betreft o.a. de formatie, 
het functiehuis, de overleg- en besluitvormingsstructuur en de 
leerling zorg. Het resultaat van deze verkenningen wordt ge-
presenteerd in een fusie-effect-rapportage, die ter instemming 
wordt voorgelegd aan de Medezeggenschapsraden. 
Verder zal er begin dit schooljaar een Klankbordgroep van 
ouders worden geformeerd waarmee op alle aspecten van het 
fusie-traject van gedachten zal worden gewisseld. De inbreng 
en feedback van ouders wordt op prijs gesteld!
 
Scholen op de kaart
Op deze site vindt u als ouder veelzijdige informatie over basis-
scholen en middelbare scholen. De opgenomen informatie 
over alle basisscholen in de buurt kan u helpen een goede en 
geschikte school voor uw kind(eren) te kiezen. www.scholen-
opdekaart.nl.

Tabijn
Onze school hoort samen met nog 21 basisscholen in de regio 
bij schoolbestuur Tabijn. Deze scholen vallen onder rooms-ka-
tholiek, protestants-christelijk, interconfessioneel en algemeen 
bijzonder onderwijs. Op een aantal scholen organiseert Tabijn 
ook buitenschoolse opvang in eigen beheer. Tabijn is het be-
voegd gezag van onze school.
Het bestuursbureau ondersteunt de scholen op administratief, 
financieel en personeelsbeleid. De sectoren ICT en huisvesting 
zorgen ervoor dat alle Tabijnscholen over eigentijdse huisves-
ting en ICT-toepassingen beschikken.
Het dagelijks bestuur van Tabijn legt verantwoording af aan de 
Raad van Toezicht.
De scholendirecties komen regelmatig bij elkaar in het di-
recteurenberaad. In dit beraad worden gemeenschappelijke 
onderwerpen besproken en wisselen de directeuren kennis en 
ervaringen uit.
Elke school van Tabijn opereert zelfstandig onder leiding van 
de directeur. Hij of zij is verantwoordelijk voor het onderwijs-
kundig beleid, het personeelsbeleid, het financieel en materieel 
beleid en het organisatorisch beleid van de school.
De directeur voert ook het overleg met de medezeggenschaps-
raad van de school.

Contact met het bestuur
De directeur van de school treedt op namens het bestuur van 
Tabijn. Wanneer een personeelslid of een ouder  in contact wil 
treden  met het bestuur zal dit altijd via de directeur van de 
school verlopen.
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Scholen
De volgende 22 scholen vallen onder Tabijn:
Alkmaar:   DURV! (pr.-chr.)
Bergen:   Bosschool (algemeen bijzonder),  
   Willem-Alexanderschool (pr.-chr.)
Broek op Langedijk: J.D. van Arkelschool (pr.-chr.)
Castricum:  Cunera, Paulus, Helmgras (allen  
   r.-k.), Visser ’t Hooft (oecumenisch)
Egmond aan Zee:  De Branding (interconfessioneel)
Egmond-Binnen:  De Windhoek (r.-k.)
Heemskerk:  De Vlinder, St. Leonardus, 
   Anne Frank, Het Rinket (allen r.-k.), 
   De Otterkolken en De Bareel 
   (beide interconfessioneel)
Heiloo:   De Duif (pr.-chr.)
Sint-Pancras:  Het Baken (pr.-chr.)
Uitgeest:    Molenhoek, Vrijburg, Binnenmeer  
   en Kornak (allen r.-k.)

Verdere informatie staat op de website van Tabijn: www.tabijn.nl.

Waar wij als school voor staan
Om te beginnen willen wij kernachtig zeggen waar het op de 
Binnenmeer om draait.  Ons motto is: 

OP DE BINNENMEER WORD JE VAN BINNEN MEER

In de oude kern van Uitgeest staat basisschool Binnenmeer. 
Middenin het dorp, middenin de gemeenschap. Ouders, leerlin-
gen en leerkrachten voelen zich er thuis en hebben een grote 
betrokkenheid bij alles wat er op school gebeurt. Een school 
waar persoonlijke aandacht centraal staat en waar respect, 
vertrouwen en verantwoordelijkheid gestimuleerd worden 
o.a. door het programma De Vreedzame School. Onze school is 
daarom meer dan alleen een leergemeenschap voor rekenen, 
taal en wereldoriëntatie. Wij zien onze school als een leefge-
meenschap waar kinderen zich samen kunnen ontwikkelen op 
verstandelijk, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied. 
In deze veilige, vertrouwde omgeving kan ieder kind optimaal 
tot zijn recht komen. Zo blijft leren leuk!

Historisch gebouw, modern onderwijs
Ons schoolgebouw stamt uit 1912 en meerdere generaties 
Uitgeesters hebben hier hun basisschooltijd doorgebracht. 
Maar daar waar het gebouw klassiek oogt, is het onderwijs zeer 
eigentijds. Iedere groep heeft de beschikking over een Prowise 
digitaal schoolbord of touch screen Lcd-scherm en computers/
tablets/Chromebook. De inzet van ICT bij de lessen daagt uit, 
verdiept en biedt grote mogelijkheden tot differentiatie. Dit 
alles om nog beter aan te sluiten op de belevingswereld van de 
kinderen. Onze leerlingen worden uitgedaagd en gestimuleerd 
om in hun zelfstandigheid te groeien. Een ontwikkeling die 
recht doet aan de eigen verantwoordelijkheid van kinderen en 
die aansluit bij ons streven naar passend onderwijs.

School in beweging
Zowel leerlingen als leerkrachten werken continu aan hun eigen 
ontwikkeling. Wij staan open voor nieuwe inzichten, met name 
daar waar het gaat om onderwijs op maat. Onze manier van 
werken is er steeds op gericht aan te sluiten bij de capaciteiten 
van iedere leerling. Dat betekent dat wij aandacht hebben voor 
leerlingen die extra zorg behoeven en ook voor leerlingen die 
beter presteren en/of meer kunnen. Met uitdagende materialen, 
Levelwerk/Talentenlijn,  verschillende werkvormen en d.m.v. de 
inzet van ICT komen wij tegemoet aan de onderwijsbehoeften 
van deze leerlingen. 

Identiteit
Onze kijk op waarden en normen wordt mede geïnspireerd door 
onze katholieke grondslag.
Dat laten wij zien in onze relaties naar de ouders, naar collega’s 
onderling en zeker naar de kinderen. Een kind dat in de leer-
kracht voor de groep vertrouwen en rechtvaardigheid ervaart 
en geaccepteerd wordt zoals hij/zij is, krijgt catechese op de 
meest fundamentele manier.
De verhouding tussen de kinderen onderling en het stimuleren 
van sociale bewustwording binnen en buiten de school krijgt 
volop de aandacht.
Uitgaande van de eigen identiteit van de mens zijn ook kinde-
ren met een andere levensovertuiging van harte welkom op 
onze school.
Onze school staat naast de katholieke kerk en wij zijn goede 
buren van elkaar. 
Soms bezoekt een groep leerlingen de kerk en de grote tuin er-
omheen. Uiteraard sluit dit aan bij datgene wat leeft binnen de 
school en bij de kinderen. Dit kan gebeuren tijdens de kerstperi-
ode, het paasfeest en ook als er iets gebeurt dat in de kerk plaats 
vindt (of heeft plaats gevonden), zoals bij een doop, huwelijk of 
begrafenis.

Pedagogisch klimaat
Wij zetten hoog in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
de kinderen. Positief gedrag wordt aangemoedigd en wij beste-
den veel aandacht aan de sociale vaardigheden. Daarom heb-
ben wij school- en klassenregels opgesteld, waar iedereen zich 
aan moet houden. Wij stellen telkens een schoolregel centraal. 
De schoolregels hangen zichtbaar in de school. De klassenregels 
worden in de klas besproken. Dit zijn de schoolregels:

• Wij zijn rustig in de gang. 
• Wij zijn vriendelijk tegen elkaar. 
• Wij lossen iets op door er over te praten.
• Wij laten ieder in zijn waarde.
• Wij spelen/werken met elkaar en helpen elkaar.
• Wij zijn zuinig op onze en andermans spullen.

De kwaliteit van onze school
Onze school werkt bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit van 
ons onderwijs goed te kunnen beschrijven en (verder) te verbe-
teren maken wij gebruik van het “Draaiboek kwaliteitszorg op 
Tabijnniveau” . Hiermee is een systeem van kwaliteitszorg opge-
zet dat aansluit bij de eisen die de overheid aan het onderwijs 
stelt.
Het hele jaar door zijn wij bezig met het verder verbeteren van 
de kwaliteit van ons onderwijs.
Bij de teamscholing gaan wij verder met het implementeren van 
het uitwerken woordenschatonderwijs voor de groepen 1 t/m 8 
Dit schooljaar hebben wij de studiedagen samen met de col-
lega’s van de Molenhoek en de Vrijburg. Op deze studiedagen 
gaan wij  intensief samenwerken richting één ‘nieuw’ fusie-
school-concept. Alle teamleden van de drie scholen hebben zit-
ting in werkgroepen, die op een bepaald vakgebied de huidige 
stand van zaken op de scholen met elkaar verkennen en samen 
proberen te komen tot gezamenlijk beleid. De werkgroepen for-
muleren beleidsvoorstellen met het doel te komen tot gedragen 
gezamenlijk concept.
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Wij maken ieder jaar ook veelvuldig gebruik van de mogelijkhe-
den tot individuele scholing. Wij kiezen dan cursussen en stu-
dies die onze persoonlijke ontwikkeling binnen het onderwijs 
bevorderen. Iedereen is constant bezig de eigen competenties 
te verbeteren. 

Het Gebouw

Gebouw
De Binnenmeerschool heeft 11 klaslokalen en een speelzaal.  
Een lokaal is gevestigd in een unit op het plein met de naam: 
“t Binnenstebuiten”. 
Het bewegingsonderwijs voor de groepen 1 en 2 wordt gege-
ven in de speelzaal van de school. De groepen 3 t/m 8 krijgen 
hun lessen bewegingsonderwijs in sporthal  “De Meet’. De speel-
zaal wordt ook gebruikt voor de vieringen. 

Omgeving en verkeer
De school staat in het  ‘oude’ dorp naast de katholieke kerk aan 
een doorgaande smalle weg met weinig parkeergelegenheid. 
Wij blijven een beroep doen op onze ouders om de kinderen 
zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te brengen. 
De geparkeerde auto’s voor de school maken dat het overste-
ken voor de kinderen onveilig wordt. Voor de school en op het 
schoolplein zijn fietsrekken geplaatst.

Veiligheid op school

Veiligheid en vertrouwen
De gezellige, warme sfeer van het oude gebouw is kenmerkend 
voor de manier waarop wij werken, zowel met de leerlingen als 
met de collega’s onderling. 
Niet voor niets is ons motto “eerst relatie, dan prestatie”.  Wij 
hechten veel waarde aan veiligheid en vertrouwen. Wat ons 
betreft zijn dit de voorwaarden om het beste uit jezelf te kunnen 
halen. Ouders, leerlingen en leerkrachten zetten zich daarom 
samen in voor een positief klimaat in de klas en in de school, 
waarin iedereen gezien en gehoord wordt. Zo draagt iedereen 
een steentje bij aan nog beter onderwijs. 

Wet sociale veiligheid op school
Per 1 augustus 2016 is onze school als gevolg van een aanpas-
sing van de onderwijswetten verplicht zorg te dragen voor een 
veilige school. In de praktijk betekent dit dat wij een inspan-
ningsverplichting hebben om een actief veiligheidsbeleid 
te voeren. Dit beleid vormt een samenhangend geheel aan 
maatregelen gericht op preventie en afhandelen van incidenten 
en is verankerd in de dagelijkse praktijk. Regelmatig monitoren 
we de effecten van het veiligheidsbeleid. Er is een Schoolveilig-
heidsplan opgesteld, deze is te vinden op onze website Geheel 
volgens de wet hebben wij een coördinator sociale veiligheid 
die het beleid tegen pesten coördineert en als aanspreekper-
soon fungeert. Op onze school is dit Martina Boomker

Anti-pestbeleid 
Het programma van de “Vreedzame School”, dit is een methode 
voor de sociaal en emotionele ontwikkeling, is de basis voor 
ons anti-pestbeleid. Het uitgangspunt is de conflictoplossing. 
Iedereen op school leert om beter met conflicten om te gaan. 
Het beleid is te vinden op onze website.

Gedragscode
Samen met leerlingen en ouders zorgt Tabijn voor een veilige 
school. Om dit te bereiken is een gedragscode opgesteld. Deze 
code bevat afspraken waardoor we op een prettige manier met 
elkaar omgaan. De uitgangspunten zijn hierbij respect, veilig-
heid, ontwikkeling en verantwoordelijkheid. 
U vindt de code op de website van onze school.

ARBO-coördinator 
De ARBO-coördinator richt zijn aandacht op de veiligheid en 
gezondheid van de kinderen, het personeel en de ouders. Hij/zij 
maakt een inventarisatie van alle zaken die mogelijk een risico 
kunnen opleveren in of rond de school en stelt aan de hand 
daarvan een plan van aanpak op. Dit plan van aanpak wordt 
jaarlijks met de MR besproken. De belangrijkste knelpunten 
worden het eerst opgelost al of niet in samenwerking met de 
Stichting Tabijn. Onze Arbo-coördinator is Esther Kuijs.

Bedrijfshulpverleners
Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is degene die het eerst wordt 
ingeschakeld bij een ongeval. Hij/zij weet wat er moet gebeuren 
of wiens hulp moet worden ingeroepen. Bij brand is hij degene 
die weet welke actie moet worden ondernomen. Hiervoor 
heeft hij een cursus gevolgd en afgesloten met een examen. 
Elk jaar wordt een herhalingscursus gevolgd om de kennis en 
vaardigheden op peil te houden. Bovendien wordt twee keer 
per jaar een ontruimingsoefening gehouden om iedereen zo 
snel mogelijk in veiligheid te brengen in geval van brand. In elk 
lokaal hangt een ontruimingsplan met de snelste vluchtroutes. 
De bedrijfshulpverleners op onze school zijn Esther Kuijs,  
Petra Bijman, Annelies Groen en Carla Schuijtemaker.
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In- en uitschrijven van leerlingen 

Aannamebeleid
In principe is elk kind welkom op onze school. Bij de aanname 
van leerlingen staat de keus van de ouders voor de school 
voorop. Ouders kiezen voor de organisatievorm en voor het 
onderwijskundig concept van de school. Ook de levensbeschou-
welijke richting van de school kan bij de schoolkeuze een rol 
spelen. Een enkele keer kunnen er speciale omstandigheden zijn 
die ertoe leiden dat een kind niet bij ons geplaatst kan worden. 
In dit geval helpt de school/stichting Tabijn u bij het vinden van 
een geschikte school voor uw kind. 
Wanneer een leerling door de ouders wordt aangemeld, zullen 
wij een aantal onderwijskundige vragen betreffende het kind 
doornemen aan de hand van de onderwerpen die hieronder 
staan vermeld.
De vraag naar de onderwijsbehoefte van het kind en of de 
school optimaal hierop kan inspelen is leidend.
Aandachtspunten bij toelating zijn: 
• Pedagogisch klimaat
• Didactisch klimaat
• Leerlingenzorg
• Professionalisering
• Ondersteuning
• Gebouwelijke- en materiele omstandigheden

Het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om 
het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen staan 
centraal in die beantwoording. Bij het besluit tot toelating is er 
altijd sprake van een teambesluit. We gaan er immers van uit 
dat, bij toelating, de leerling de gehele basisschoolperiode op 
onze school welkom zal zijn.
De aanname van een 4-jarige gaat bij ons op de volgende wijze:
• Ouders ontvangen van de gemeente een brief wanneer 

hun kind  2 ½ jaar is geworden. In deze brief staat informa-
tie over het aanmelden van een kind op een basisschool.

• De ouders nemen contact op met school en er wordt een 
afspraak gemaakt met de directie voor een kennismakings-
gesprek.

• Tijdens dit gesprek verzorgt de directie een rondleiding 
door de school, krijgen zij mondelinge/ schriftelijke infor-
matie en ontvangen zij een aanmeldingsformulier.

• Nadat het aanmeldingsformulier is ingeleverd, volgt een 
intakegesprek.

• Indien de groepsgrootte/ groepsbelang  dit toelaat en de 
leerling geen specifieke zorgbehoefte heeft, wordt de leer-
ling aangemeld/aangenomen.

• Ouders dienen zich te conformeren aan onze grondslag, 
schoolregels en afspraken.

• Indien de aangemelde leerling een specifieke zorgbehoefte 
heeft (gedragsproblematiek, leerproblematiek en/of licha-
melijke beperkingen), zal zorgvuldig worden onderzocht, 

of de school zal kunnen voorzien in de zorgbehoefte van 
de leerling.

• Kleuters, die in de laatste 4 weken voor de zomervakantie 
vier jaar worden, starten na de zomervakantie. Afhankelijk 
van de groepsgrootte bekijken wij of de kleuters, die 4 jaar 
worden tussen de meivakantie en de zomervakantie, gaan 
starten voor of na de zomervakantie.

De aanname van een zij-instromer (een leerling, die gedurende 
zijn/haar schoolloopbaan van school verandert) gaat bij ons op 
de volgende wijze:
•  De ouders nemen contact op met school en er wordt een 

afspraak gemaakt met de directie voor een kennismaking/
intakegesprek.

• Tijdens dit gesprek verzorgt de directie een rondleiding 
door de school en krijgen de ouders mondelinge en schrif-
telijke informatie

• De directie neemt altijd contact op met de ‘leverende’ basis-
school. 

• Indien de groepsgrootte/groepsbelang dit toelaat en de 
leerling geen specifieke zorgbehoefte heeft, wordt de leer-
ling aangemeld/aangenomen.

• Ouders dienen zich te conformeren aan onze grondslag, 
schoolregels en afspraken.

• Indien de aangemelde leerling een specifieke zorgbehoefte 
heeft (gedragsproblematiek, leerproblematiek en/of licha-
melijke beperkingen), zal zorgvuldig worden onderzocht, 
of de school zal kunnen voorzien in de zorgbehoefte van 
de leerling.

• Mocht blijken dat de zorgbehoefte van de leerling de mo-
gelijkheden van onze school te boven gaat, verplicht Tabijn 
zich om, in overleg met de ouders, er alles aan te doen een 
passende school voor deze leerling te vinden.

De terugplaatsing/aanname van een leerling vanuit een speciaal 
onderwijssituatie wordt per leerling bekeken. Het antwoord op 
de vraag of de Binnenmeer het kind aanneemt ligt in de vraag of 
wij kunnen voorzien in de onderwijsbehoeften van de leerling. 
Aanname gebeurt pas nadat er overleg is geweest tussen de 
ambulant begeleider vanuit het speciaal onderwijs, leerkracht 
en directie.

“Wennen”
Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt 
uw kind een uitnodiging om te komen wennen op school. 
Tussen de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden en de dag dat uw 
kind 4 jaar wordt mag uw kind vijf keer op bezoek komen. Wij 
noemen dat “stoeltje passen”. In overleg met de leerkracht kiest 
u de momenten uit om te wennen. Het belangrijkste van het 
wennen is, dat uw kind zich prettig en veilig gaat voelen binnen 
de groep. Uw kind krijgt een indruk van de activiteiten die plaats 
vinden op die ochtend/dag. Wij als leerkrachten krijgen een 1e 
indruk van uw kind bv.  hoe reageert het kind in de groep, speelt 
het mee, vertelt het iets.
Vier weken voor de zomervakantie starten de kinderen die in 
die periode vier jaar worden niet meer. (zie aannamebeleid, 
kopje hierboven) Er is dan ook geen mogelijkheid meer om te 
wennen. Deze kinderen starten bij aanvang van het nieuwe 
schooljaar.

Onderwijskundig rapport
Als een kind de school verlaat vullen wij een onderwijskundig 
rapport in. Dit rapport is bestemd voor de school voor Voort-
gezet Onderwijs waar het kind naar toe gaat of, in geval van 
verhuizing, voor de nieuwe basisschool. 

Schorsing of verwijdering
Slechts in uiterste gevallen zal een school overgaan tot schor-
sing of verwijdering van een leerling. Dit kan het geval zijn bij 
ernstig wangedrag van een leerling en/of ouders en bij een 
onherstelbaar verstoorde relatie tussen school en leerling en/of 
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ouders. Schorsing is slechts mogelijk voor een beperkte periode. 
Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders mee-
gedeeld nadat er overleg heeft plaatsgevonden met de leerling, 
de ouders en de groepsleerkracht. Verwijdering van een leerling 
is een ordemaatregel die uiterst zorgvuldig wordt genomen vol-
gens een wettelijk vastgelegde procedure. Tabijn heeft hiervoor 
een protocol opgesteld. De onderwijsinspectie houdt toezicht 
op naleving van de procedure.

De leerlingen

Wat kinderen leren op school    
Het onderwijs aan het jonge kind legt de basis voor verdere 
ontwikkeling. Wij streven naar een ononderbroken ontwikkeling 
van elk kind. Door de hele school besteden wij steeds aandacht 
aan het individuele kind en gaan wij uit van de verschillen tus-
sen kinderen.

Om tot ontwikkeling te komen is er een goede basis nodig:
• het hebben van zelfvertrouwen en een gezond zelfbeeld
• nieuwsgierig en onderzoekend zijn
• vrij van emotionele belemmeringen zijn

School moet voor het kind een veilige, stimulerende en ver-
trouwde omgeving zijn en het onderwijs moet zoveel mogelijk 
aansluiten bij de belevingswereld van het kind. 
Het is belangrijk dat kinderen om kunnen gaan met uitgestelde 
aandacht en daarom leren we de kinderen in toenemende mate 
zelfstandig  te werken. In de groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met 
een taken- of planbord of een dag planning. Ook wordt er in de 
groepen 3 t/m 8 gewerkt met dag- en/of weektaken. 
De kinderen leren hierbij hun werk in te delen en problemen op 
te lossen die ze tegen komen. 
De leerkracht geeft instructie, houdt het overzicht en biedt 
hulp waar dat nodig is. Deze instructie moet aansluiten op de 
onderwijsbehoeften van het kind. Deze onderwijsbehoeften 
worden beschreven in een Didactisch Groepsoverzicht en deze 
vormt de basis voor een groepsplan, waarin de instructie wordt 
beschreven.
Wij werken bij alle cognitieve vakken standaard op vier niveaus, 
waarbij wij onderscheid maken tussen instructieafhankelijke, 
instructiegevoelige,  (meer)instructieonafhankelijke en beter 
presterende / meer begaafde kinderen. 
Instructieafhankelijke leerlingen zijn die leerlingen die op de 
toetsen onder niveau scoren. Zij hebben meer tijd nodig en zijn 
afhankelijk van verlengde instructie en begeleiding door de 
leerkracht om hun ontwikkeling goed te laten verlopen. In het 
groepsplan krijgen deze leerlingen meerdere keren per week 
verlengde instructie en oefentijd met de leerkracht.
Instructiegevoelige leerlingen vormen meestal de grootste 
groep. Het zijn de leerlingen die zich met de basisinstructie van 
de leerkracht, de begeleide oefening en de zelfstandige verwer-
king doorgaans goed ontwikkelen. Het zijn de leerlingen die bij 
toetsing op niveau scoren.
(Meer) instructieonafhankelijke leerlingen zijn de leerlingen 
die zich sneller ontwikkelen. Het zijn de  leerlingen die op de 
toetsen  boven niveau scoren. Deze leerlingen hebben vaak aan 
een verkorte instructie genoeg om zelfstandig aan het werk te 
kunnen gaan. 
Beter presterende/meer begaafde leerlingen scoren op de toet-
sen (ver) boven niveau en worden ook door getoetst. 

Het onderwijs in de groepen 1 t/m 8
Sociale en emotionele ontwikkeling “De Vreedzame School”
Het programma van “De Vreedzame School” heeft tot doel om 
het sociale en emotionele klimaat in klas en school te verbete-
ren. Het streeft naar een verandering in de cultuur. “Een vreed-
zame school” is een gemeenschap, waarin iedereen (ouders, 
leerlingen en leerkrachten) zich betrokken en verantwoordelijk 

voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is 
een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen 
invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het 
klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun 
eigen ontwikkeling.
Om dit te bereiken nemen wij conflictoplossing als uitgangs-
punt. Iedereen op school leert om beter met conflicten om te 
gaan.
Onder sociaal-en emotionele ontwikkeling wordt verstaan, dat 
de kinderen leren omgaan met elkaar. 
Aspecten van sociaal- en emotionele ontwikkeling zijn: 
het samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, 
hulpvaardig zijn, respect hebben voor elkaars mening en in-
breng, elkaar de ruimte geven om zelf ontdekkend bezig te zijn, 
het kunnen oplossen van conflictsituaties, het kunnen inleven 
in gevoelssituaties, anderen accepteren en respecteren in hun 
anders zijn, een gevoel van saamhorigheid. 

Activiteiten in groep 1 en 2
Kring: taalactiviteiten zoals: gesprek, voorlezen, 

versjes aanleren, taal- en leesbegrippen, 
activiteiten voor de ontluikende gelet-
terdheid, uitbreiding woordenschat.  

        rekenactiviteiten zoals: rekenbegrippen, 
getalbegrip, telspelletjes, activiteiten 
voor de ontluikende gecijferdheid. 

“Spelen /  
Werken”: 

o.a. ontwikkelingsmaterialen, creatieve 
activiteiten ( bv. vouwen, kleien, tekenen, 
schilderen), de hoeken (huishoek, bouw-
hoek, lees- /schrijf- /rekenhoek)

Sociale ontwik-
keling

 Tijdens de kringmomenten worden er 
“lessen” gegeven uit de methode “de 
Vreedzame School”. Vaak spelen we 
situaties na waarin de principes van de 
Vreedzame School naar voren komen.

Bewegings- 
onderwijs: 

gymles, spelles, buitenspel en dans

Muzikale  
vorming:

aanleren van liedjes en gebruik van 
instrumenten

Naast de bekende huis- en bouwhoek zijn er in de lokalen en 
in de brede gang regelmatig wisselende hoeken behorende bij 
de thema’s / projecten waar in de groepen aan gewerkt wordt 
bv. jaargetijden, sinterklaas, de ruimte, sprookjes etc. In deze 
hoeken komen verschillende activiteiten aan de orde:
• spelactiviteiten (samenspel)
• gespreksactiviteiten, luisteractiviteiten
• onderzoeksactiviteiten
• constructieve activiteiten
• lees- en schrijfactiviteiten
• reken- en wiskundige activiteiten.

6



Om een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind te be-
reiken, maken wij gebruik van verschillende methodes o.a. “Met 
Sprongen Vooruit”, Kleuteruniversiteit. 
Met deze methodes werken wij systematisch en verantwoord 
aan de brede ontwikkeling van kleuters. De methode “Met 
Sprongen Vooruit” is gericht op de rekenactiviteiten.  Kleuter-
universiteit combineert taal, lezen, de sociaal- en emotionele 
ontwikkeling. Dit gebeurt op spontane en gerichte wijze, want 
spelen is leren.  

Aanvankelijk, voortgezet technisch en begrijpend lezen
In de groepen 1 en 2 wordt door een rijke leeromgeving aan te 
bieden de brede ontwikkeling, waaronder de beginnende en 
ontluikende geletterdheid, gestimuleerd. Hierbij ontwikkelen de 
leerlingen op speelse wijze de voorwaardelijke basisvaardighe-
den om succesvol te leren lezen.  
In groep 3 wordt gestart met het aanvankelijk lezen. Daarbij 
maken wij gebruik van de KIM versie van de methode Veilig Le-
ren Lezen ( VLL)    De kinderen werken een gedeelte van de dag 
zelfstandig aan taal, lees en schrijfopdrachten met behulp van 
het planbord. Naast de verplichte opdrachten is er ook ruimte 
om zelf te kiezen. Er wordt gewerkt op vier niveaus.
Elke groep start ’s morgens met lezen. Wij zorgen jaarlijks voor 
aanvulling van goede aantrekkelijke boeken  (op niveau) voor 
de kinderen in onze bibliotheken. In groep 4 wordt overgegaan 
van het aanvankelijk lezen naar het voortgezet technisch en 
begrijpend lezen. In de groepen 4 t/m 8 wordt de methode 
“Estafette” gebruikt voor het voorgezet technisch lezen. 
Voor begrijpend lezen gebruiken wij Nieuwsbegrip XL. Hierbij 
wordt met actuele nieuwsteksten geoefend in het begrijpen 
van de tekst, het doorzien van verbanden, het samenvatten, 
het maken van schema’s, het gebruik maken van naslagwerken 
enzovoort. 

Taal en Spelling 
In het begin van groep 3 is taal en spelling vooral geïntegreerd 
in de KIM versie van de methode Veilig Leren Lezen ( VLL)    Hal-
verwege het jaar wordt de voorloper van onze Taal en Spelling-
methode ‘Staal’ ook ingezet. Vanaf groep 4 werken wij volledig 

met ‘Staal’. Deze zeer gestructureerde methode combineert 
spelling en grammatica en maakt taal functioneel en realistisch. 
Er is veel aandacht voor woordenschat. 
‘Staal’ werkt met de beproefde, preventieve spellingaanpak 
van José Schraven. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les 
herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor optimale spellingre-
sultaten. 

Rekenen 
In de groepen 1 en 2 wordt door een rijke leeromgeving aan 
te bieden de brede ontwikkeling, waaronder de beginnende 
gecijferdheid, gestimuleerd. Hierbij ontwikkelen de leerlingen 
op speelse wijze de voorwaardelijke basisvaardigheden om suc-
cesvol te leren rekenen  
Voor het rekenonderwijs wordt vanaf groep 3 gebruik gemaakt 
van de methode ‘Pluspunt’. Pluspunt´ biedt veel aandacht voor 
speelse oefening, automatisering  en herhaling, een stapsgewij-
ze opbouw en differentiatie op minimum, basis- en plusniveau.

Schrijven 
Schrijven vraagt veel van de fijne motoriek van een kind. In de 
groepen 1 en 2  wordt die motoriek spelenderwijs geoefend 
door op verschillende manieren te werken met allerlei materia-
len. daarnaast wordt de methode Schrijfdans gebruikt.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen het schrijven gestructureerd 
aangeboden. In de bovenbouw krijgen ze de ruimte een eigen 
handschrift te ontwikkelen.
In groep 3 beginnen wij met de losse letters. Daarna gaan wij 
over op het “aan elkaar schrijven” in “lopend schrift”.  Daarvoor 
doen wij allerlei oefeningen ter voorbereiding. In de groepen 3 
t/m 8 werken wij met de schrijfmethode ‘Pennenstreken”. 
Wij besteden veel aandacht aan een goede pengreep. In groep 3 
schrijven de kinderen met een driekantig potlood. 
De vulpen/gelpen wordt in groep 4 geïntroduceerd. In principe 
schrijven alle kinderen t/m groep 8 met vulpen of gelpen.  

Verkeer 
De thema’s die in de groepen 1t/m 7 besproken worden a.d.h.v. 
de methode “Wijzer door het verkeer“ zijn: oversteken, veilig 
fietsen, weer en verkeer, borden, zien en gezien worden, dieren 
in het verkeer, tekens, oversteken en meerijden met fiets, auto 
en openbaar vervoer.
Ieder jaar wordt in groep 7 het landelijk verkeersexamen (Veilig 
Verkeer Nederland) afgenomen. Dit bestaat uit een praktisch 
deel (een gecontroleerde fietsroute door Uitgeest) en een 
theoretisch deel (examenvragen). Er worden naast de methode 
‘Wijzer door het verkeer’ extra oefeningen gebruikt ter voorbe-
reiding op het verkeersexamen. Voor het examen worden de 
fietsen technisch gekeurd door functionarissen van de plaatse-
lijke politie en VVN. 

Wereldoriëntatie
In de groepen 1 t/m 4 wordt gebruik gemaakt van de methode 
“Leefwereld” als bronnenboek. Door middel van speelse activi-
teiten binnen diverse thema’s wordt er doelgericht gewerkt aan 
een brede ontwikkeling.  
Vanaf groep 5 wordt het vakkenpakket uitgebreid met de zaak-
vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek en 
daarbij vormen de methodes “Meander”, “Naut” en “Brandaan” 
de basis.
Steeds meer gaan wij bij wereldoriëntatie projectmatig werken 
vanuit eigen leervragen op basis waarvan de leerlingen zelf 
onderzoek gaan doen en de resultaten presenteren of een 
werkstuk maken. Onze methodes zijn op dat moment enkel een 
bronnenboek. 
 
Engels 
In de groepen 5 t/m  8 wordt Engels gegeven a.d.h.v. de inter-
actieve digibord methode “Take it easy” met native speakers 
(moedertaal sprekers). De lesstof biedt volop variatie, differenti-
atie en verdieping en is een prima voorbereiding op Engels in 
het voortgezet onderwijs.
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Creatieve vakken/ culturele vorming
Voor de creatieve en culturele ontwikkeling van de leerling, 
wordt bij handvaardigheid en tekenen vanaf groep 1 gebruik 
gemaakt van de methode “Laat maar leren”.  Tijdens de weke-
lijkse creatieve middagen in de groepen 3 t/m 8 wordt regelma-
tig groep doorbrekend gewerkt aan de meest uiteenlopende 
creatieve activiteiten. 
Voor de drama lessen gebruiken wij de methode “Drama online”.
Dit schooljaar starten wij, in de groepen 1 t/m 4 met een nieuwe 
methode voor Muziek n.l. “Hallo Muziek”. (Het schooljaar erna 
wordt de methode in een volgende groep geïntroduceerd)
Hallo Muziek staat voor duurzame muziekeducatie in het 
basisonderwijs. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 krijgt elk kind 
minimaal 32 weken per schooljaar muziekles in de klas. In de 
onderbouw is dit een keer per week, in de bovenbouw twee 
keer per week.  Het wordt gegeven door  professionele muziek-
vakdocenten  en de eigen leerkracht blijft dan in de groep en 
doet mee. Karakteristiek voor de muziekeducatie is de combina-
tie van een doorgaangaande leerlijn, talentontwikkeling, sociale 
verbinding in de wijk én ondernemerschap.
Wij maken jaarlijks voor iedere groep een keuze uit toneel-, 
muziek-, of dansvoorstellingen, films, vertellers of kunstenaars 
in de klas 
Ook gaat elke groep minimaal een keer per jaar op excursie. De 
excursie zal gekoppeld zijn aan een onderdeel van het lespro-
gramma. Daarnaast zijn er diverse uitstapjes die gedurende het 
schooljaar ontstaan, voortvloeiend uit het lesprogramma of de 
actualiteit.

Spel en beweging 
De lichamelijke ontwikkeling achten wij van groot belang voor 
een gezonde geestelijke en lichamelijke groei van kinderen. 
Daarom besteden wij veel aandacht aan spel en beweging. De 
leerlingen van de groep 1 en 2 hebben iedere dag bewegings-
onderwijs in de speelzaal van de school. De leerlingen van 
groep 3 t/m 8 hebben een vol uur per week bewegingsonder-
wijs in sporthal de Meet. Voor het bewegingsonderwijs gebrui-
ken wij de methode “Basislessen bewegingsonderwijs”.
Daarnaast bewegen de leerlingen een kwartier tijdens de pauze 
rond de klok van tienen en een half uur beweging per dag 
tijdens de pauze voor of na de lunch. In deze pauze zetten wij 
extra materialen in om het spelen te begeleiden/stimuleren. 

Computers en tablets op school
In alle groepen is een digitaal schoolbord (Pro-wise) aanwezig. 
Bij de instructie maakt de leerkracht op dit bord gebruik van 
de educatieve en interactieve software die gekoppeld is aan de 
methodes en die de lessen enorm verlevendigd en aantrekkelij-
ker maakt. 
In de groepen 1 t/m 3  zijn per groep meerdere computers, 
Chromebooks of IPads beschikbaar. Deze  worden door alle leer-
lingen van groep 1 t/m 3 dagelijks gebruikt en de programma’s 
(bijvoorbeeld ‘Scula, Qynzy) richten zich structureel op ontwik-
keling van (computer)vaardigheden, oefening, verdieping, 
verrijking  of zorg. 

In de groepen 4 t/m 8 hebben alle leerlingen een eigen device. 
Deze tablets of Chromebooks, voorzien van de software van 
‘Snappet’, dienen gedeeltelijk als (interactieve) vervanging 
van de (werk)boeken bij Rekenen, Taal, Spelling en Begrijpend 
Lezen. De effectieve leertijd verbetert sterk en wij zien door 
verhoogde motivatie en concentratie betere leerresultaten. Het 
nakijken gebeurt grotendeels automatisch en fouten worden 
geanalyseerd. Er is dus sprake van directe(re) feedback, meer 
individuele differentiatie en er is meer tijd voor instructie. 

Door de school heen is een leerlijn ‘Programmeren’ Met de leer-
lijn leren kinderen bijvoorbeeld complexe problemen oplossen 
door ze op te delen in kleine stukjes, precies zoals een computer 
ook werkt. Vaardigheden die kinderen leren van programmeren: 
Creatief en logisch denken, ruimtelijk inzicht, probleemoplos-
send vermogen, structureren en samenwerken

Levelwerk
Meer begaafde leerlingen moeten leren leren! Op de Binnen-
meer willen wij de mogelijkheid creëren om deze leerlingen het 
beste uit zichzelf te laten halen. Het leerstofaanbod in de regu-
liere methodes is afgestemd op leerlingen met een gemiddelde 
intelligentie en leerlingen die onder of boven het gemiddelde 
zitten. Dit sluit niet aan bij de behoeften van de meer begaafde 
leerlingen. Deze leerlingen hebben behoefte aan:
• Minder instructie
• Minder herhaling
• Minder oefenstof
• Grotere leerstappen
• Uitdagende en verdiepende leerstof
Met levelwerk hebben wij een totaalaanbod van verrijkende 
activiteiten op meerdere terreinen. Deze verrijking heeft als 
doel meer uitdaging te bieden binnen de vakken rekenen, taal 
en begrijpend lezen. Op deze manier leren begaafde leerlingen 
leren. Dit is erg belangrijk omdat veel begaafde leerlingen vaak 
niet weten hoe zij moeten leren. Levelwerk stimuleert ook de 
creativiteit  van de leerlingen. Door het inzetten van levelwerk 
willen wij vooral de motivatie voor het leren verhogen. 

Plusklas
De plusklas is voor leerlingen die onvoldoende hebben aan het 
uitdagende aanbod van Levelwerk in de klas, een hoger en cre-
atiever denkvermogen hebben en minder aansluiting hebben 
met medeleerlingen. In de plusklas leren de leerlingen:
- inzicht te krijgen in eigen karaktereigenschappen
- herkennen en erkennen van hun aanleg voor leren
- reflecteren
- leren leren
- leren plannen
De plusklas komt bijeen op de woensdagochtend. De opdrach-
ten die de leerlingen krijgen worden zoveel mogelijk in de eigen 
groep gemaakt.

Huiswerk
Huiswerk is geen doel op zich of een vervanging van het leren 
op school. Huiswerk is een manier om de schooldag te ver-
lengen en leerlingen de gelegenheid te geven hun kennis en 
vaardigheden te verfijnen en uit te breiden. Het resultaat van 
oefening is de toename van beheersing. 
In groep 5 wordt gestart met het geven van huiswerk. In deze 
groep gebeurt dat incidenteel. De kinderen leren soms een 
proefwerk in de zaakvakken. Het huiswerk wordt in de groe-
pen 6 en 7 uitgebreid naar meerdere taken per week. In groep 
8 wordt in principe elke dag een huiswerkopdracht gegeven 
voor de week daarop. Wij leren de kinderen om hun werk goed 
te plannen en zo voldoende tijd vrij te maken om hun werk te 
maken of te leren. Het is altijd mogelijk om bij problemen in 
overleg met de leerkracht het huiswerk aan te passen.

Schooltuin
Onze grote schooltuin van bijna 400m2 is een sterk educatief 
middel waarbij leerlingen over een langere periode de natuur 
meemaken en door eigen ervaring bewuster worden van de 
natuur, voeding en het milieu. Het koppelt kennis aan beleving 
en zintuiglijke ervaring. Leerlingen doen kennis op van planten, 
dieren, voedsel en leren ervan door zelf te ontdekken en te 
onderzoeken. 
De leerlingen leren echt veel. Het planten van een zaadje doet 
ze beseffen hoe belangrijk het is om de natuur te beschermen, 
voor de groei van planten. Schoon water en schoon grond is ui-
teraard belangrijk voor de groei van een zaad. Dus de leerlingen 
leren met zorg om te gaan met het milieu.
Ze leren ook verantwoordelijk te zijn omdat ze ergens voor moe-
ten zorgen. Ze leren planten en dieren te benoemen en te on-
derscheiden en leren de functies van onderdelen. De leerlingen 
leren over het klimaat: temperatuur, neerslag en de wind. Het is 
niet alleen maar ontspanning en leuk, het is heel leerzaam! 
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De zorg voor onze leerlingen
Onze school heeft een intern begeleiders (IB’er). De intern be-
geleider heeft de taak om samen met de directie een optimale 
leerlingenzorg te creëren binnen de school. De IB’er heeft een 
begeleidende rol met betrekking tot de professionalisering van 
het team op het gebied van de leerlingenzorg. Zij coördineert 
de extra zorg voor leerlingen en voert overleg binnen het On-
dersteuningsteam. De groepsleerkrachten houden de ontwikke-
ling van de leerlingen goed in de gaten. Dit doen ze door goed 
naar uw kind te kijken, te observeren en die ontwikkeling te re-
gistreren. Wij werken met een uitgebreid leerlingvolgsysteem en 
nemen meerdere keren per jaar Cito-toetsen af. Wij gebruiken: 
• Taal voor kleuters.
• Rekenen voor kleuters
• Technische leestoetsen voor de groepen 3 t/m 8
• Begrijpend lezen toetsen voor de groepen 3 t/m 8
• Spellingtoetsen voor de groepen 3 t/m 8
• Rekentoetsen voor de groepen 3 t/m 8

Naast bovengenoemde toetsen gebruiken wij observatie- / regi-
stratielijsten voor groep 1 en 2, een screening m.b.t. de motoriek 
voor groep 1 t/m 3 en diverse signaleringen aanvankelijk lezen 
voor groep 3.
De sociaal-en emotionele vaardigheden van de kinderen 
worden gescreend en gevolgd aan de hand van de SCOL- lijsten 
(observatielijsten sociale competenties) en de Klimaatschaal. De 
klimaatschaal wordt 1 x per jaar ingevuld door de leerlingen en 
de groepsleerkrachten van de groepen 4 t/m 8.
De resultaten van alle toetsen worden door de leerkrachten met 
de intern begeleider besproken. Door adequaat te reageren als 
een kind niet voldoet aan de norm, willen we voorkomen dat de 
achterstand steeds groter wordt. 
Wij passen hierop voor dit kind de groepsplannen op een ef-
fectieve, systematische en planmatige wijze aan. Deze kinderen 
krijgen, in overleg met de intern begeleider,  bijvoorbeeld extra 
of aangepaste instructie, gerichte begeleiding of ondersteuning 
en voldoende tijd en mogelijkheden om te oefenen.

Deze aanpak  wordt altijd vooraf besproken met de desbetref-
fende ouders. Soms is het nodig, dat een kind met een aan-
gepast lespakket gaat werken en volgt dan, in overleg met de 
ouders een aparte leerlijn. In die situatie wordt er een ontwikke-
lingsperspectief opgezet.
Naast kinderen die extra instructie en leertijd nodig hebben, zijn 
er ook altijd kinderen in de groep die opvallen omdat ze zich 
sneller ontwikkelen. Ook voor deze kinderen worden de groeps-
plannen aangepast. 

De ouders worden altijd betrokken bij de aanpak, want de zorg 
voor de kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
de ouders en de school.

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in gegaan. 
Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat kinderen een zo 
passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen, ook kinderen 
die extra hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren 
moeilijker gaat, of een kind mist juist uitdaging bij het leren, of 
omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of 
gedragsprobleem. 
Scholen krijgen bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent 
dat iedere school de taak krijgt om alle leerlingen een passende 
onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning 
te geven. Bij  voorkeur in het basisonderwijs en pas als het 
niet anders kan in het speciaal basisonderwijs of het speciaal 
onderwijs.

Passend Onderwijs IJmond
Een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is de nieuwe 
vorm waarin scholen gaan samenwerken op het gebied van 

Passend Onderwijs. Passend Onderwijs IJmond is het samen-
werkingsverband van alle basisscholen en alle speciale (basis)
scholen in de regio IJmond. De samenvoeging van primair- en 
speciaal onderwijs past bij de uitgangspunten van passend 
onderwijs. Samen zoeken naar de beste oplossing; wat is de 
onderwijsbehoefte van de leerling, welke ondersteuning is er 
nodig, in welke vorm (arrangement) zou dat het beste kunnen? 
Het samenwerkingsverband wil scholen begeleiden zodat de 
school de begeleiding die elk kind nodig heeft kan bieden. Het 
liefst zo dichtbij huis als mogelijk zodat kinderen met broertjes 
en zusjes naar school kunnen in de buurt waar ze opgroeien. Al-
les is erop gericht dat alle leerlingen zich zo soepel mogelijk en 
optimaal kunnen ontwikkelen.

Passend onderwijs en ouders
Passend onderwijs kan dus niet zonder intensieve samenwer-
king. Samenwerking tussen school en samenwerkingsverband. 
En zeker de samenwerking tussen school en ouders. Ouders 
worden gezien als pedagogische partners van de school. Ouders 
zijn immers de “natuurlijke partners” in de ontwikkeling van 
kinderen. 

Passend onderwijs en arrangeren
Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de 
school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken 
en arrangeren. Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra on-
dersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken 
naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. De 
samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundi-
gen is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
Op de website www.passendonderwijs.nl vindt u de laatste 
informatie over de landelijke ontwikkelingen. 
Kijk op www.passendonderwijsijmond.nl voor informatie over 
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond.

Ondersteuningsteam
Een ondersteuningsteam bestaat uit de interne begeleider (IB-
er), de directeur, een medewerker van het Samenwerkingsver-
band en een medewerker van de OBD (Onderwijsbegeleidings-
dienst). Bij het overleg is de leerkracht aanwezig als het over 
zijn/haar leerling gaat en zo nodig andere deskundigen.
De achterliggende visie bij deze zorgstructuur met ondersteu-
ningsteams is dat de school zoveel mogelijk zelf verantwoor-
delijk blijft voor de speciale zorg aan kinderen. Hierdoor is de 
toegang tot zorgmiddelen sneller. De medewerkers van de 
samenwerkingsverbanden en de onderwijsbegeleidingsdienst 
worden direct ingezet op de school.
Het ondersteuningsteam komt vijf keer per jaar bijeen.
Er worden 5 niveaus van zorg onderscheiden:
Niveau 1:   Algemene zorg: De alledaagse hulp in de klas (zie 
leerlingvolgsysteem). 

Niveau 2:   Extra zorg: Extra kortdurende zorg voor kinderen met 
een lichte achterstand. 

Niveau 3:   Speciale zorg binnen of buiten de groep na intern 
onderzoek: Als er specifieke leerbehoefte aanwezig is volgt er  
nader onderzoek (Pedagogisch Didactisch Onderzoek , observa-
tie) door IB-er. Vervolgens vinden er didactische en/of pedago-
gische aanpassingen plaats.

Niveau 4:   De leerling wordt in het ondersteuningsteam bespro-
ken: Er volgt speciale zorg na extern onderzoek.  Op dit niveau 
dienen de ouders schriftelijk toestemming te geven. Zij worden 
geïnformeerd over het te volgen traject en de resultaten worden 
met hen besproken.

Niveau 5:   Het kind krijgt zeer speciale zorg in het speciaal basis-
onderwijs. Op dit niveau kan de gewone basisschool het kind 
niet verder verantwoord begeleiden. Na bespreking in het on-
dersteuningsteam en in overleg met de ouders, wordt het kind 
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aangemeld bij de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) 
of bij een REC ( een Regionale Verwijzing Commissie). De school 
maakt een onderwijskundig rapport.

Op alle niveaus is er overleg met de ouders en het spreekt 
vanzelf dat het overleg intensiever wordt als het niveau van zorg 
hoger wordt.

Verlengen of versnellen?
Soms is het voor de ontwikkeling van een leerling goed om hem 
of haar een jaar extra in een groep te laten blijven. Dit doen we 
pas als er goed is onderbouwd waarom dit nodig is. Om hierover 
een zorgvuldig besluit te kunnen nemen volgen wij op onze 
school een nauwkeurig stappenplan en maken wij gebruik van 
een checklist.
Op dezelfde manier bekijken wij ook of een leerling een jaar kan 
overslaan.

Afspraken over het afnemen van toetsen
Het afnemen en de verwerking van de groepsgewijs af te 
nemen toetsen is de verantwoordelijkheid van de school. Indien 
het, in het belang van het kind en in de visie van de schoollei-
ding noodzakelijk is om een groepsonderzoek/toets nogmaals 
af te nemen, ligt de beslissing om dit te doen bij de schoollei-
ding.

CITO-Entreetoets
Met behulp van de Entreetoets van het CITO (Centraal Instituut 
voor Toets Ontwikkeling) worden de kinderen van groep 7 ge-
toetst. Dit is een methodeonafhankelijke toets die in de laatste 
maanden van het schooljaar op veel scholen wordt afgenomen.
De uitslag van deze toets geeft het kind, de ouders en de 
leerkrachten duidelijkheid over de vorderingen na zeven jaar 
primair onderwijs. De uitslag van de Entreetoets wordt ook 
gebruikt om in groep 7 een voorlopig advies te geven.

CITO-Eindtoets
De CITO-eindtoets werkt met standaardscores. Een kind kan 
een score halen tussen 500 en 550. De gemiddelde school in 
Nederland heeft in het schooljaar 2017-2018 een score behaald 
van 534,9
De gemiddelde score van onze groep 8 is 536,2. 
In april 2019 wordt in groep 8 de Eindtoets van het CITO afge-
nomen. De toets resultaten worden natuurlijk met de ouders 
besproken.
Voor 1 maart worden de ouders en hun kind uitgenodigd voor 
een eindadviesgesprek. 
Tijdens dit gesprek geeft de school, na overleg met kind en ou-
ders, een definitief advies over welk type voortgezet onderwijs 
het meest geschikt is voor de leerling. 

Dit laatste advies weegt zwaar voor het voortgezet onderwijs. 
Dat komt, doordat in de loop der jaren is gebleken dat dit advies 
een hoge voorspellende waarde heeft. De meeste leerlingen 
worden na de brugklas dan ook geplaatst in het type onderwijs 
dat de basisschool heeft geadviseerd.
Ouders kiezen, gesteund door het advies van de basisschool, 
samen met hun kind een school voor voortgezet onderwijs.

Voortgezet onderwijs
In februari houden de scholen van het voortgezet onderwijs in 
de regio hun deuren open. Een bezoek aan een open avond/dag 
is van harte aan te bevelen. Wij bezoeken met de hele groep een 
school voor VMBO en een scholengemeenschap voor VMBO-TL 
en HAVO/VWO.
Elk jaar is er overleg met de brugklascoördinatoren van het 
voortgezet onderwijs over de leerlingen die naar hun school 
komen. Er wordt dan besproken hoe het gaat met de leerlin-
gen, die op dat moment in de brugklas van hun school  zitten. 
Gedurende het brugjaar worden de rapportcijfers gestuurd naar 
de basisschool.

Onderwijskundig rapport
Als uw kind onze school verlaat vullen wij een onderwijskundig 
rapport in. Het rapport is bestemd voor de school voor voortge-
zet onderwijs waar uw zoon of dochter ingeschreven staat of, in 
geval van verhuizing, voor de nieuwe basisschool. 
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Uitstroomcijfers
Hieronder treft u verschillende scholen voor voortgezet onderwijs aan en het aantal leerlingen van de Binnenmeer dat de afgelopen 
jaren voor deze scholen heeft gekozen.

Scholen voor voortgezet onderwijs 2016 2017 2018

Jac. P. Thijsse College in Castricum VMBO TL en HAVO/VWO 16 23 9

Bonhoeffer College  in Castricum  VMBO TL en HAVO/VWO    11  3 10

Clusius College in Castricum VMBO 5 8 4

Bertrand Russell College in Krommenie HAVO/VWO 1

Kennemer College in Heemskerk/Beverwijk VMBO (ISK) en HAVO/VWO 4 2 1

PCC in Heiloo Gymnasium, Atheneum, HAVO, MAVO, VMBO 2

Ichtus Lyceum in Driehuis, Gymnasium, Atheneum, HAVO 1

Felisenum in Velsen 1 1

Willem Blaeu in Alkmaar 2

Praktijkschool De Brug in Assendelft 1

Totaal 40 37 28



Wie werken er bij ons op school?

Directie en Management Team (MT)
Directeur:   Hans Groot
Adjunct-directeur:  Petra Kuijs
Intern begeleider:  Martina Boomker

In de groepen
groep 1/2a Rina Vosse en Vera Grapendaal
groep 1/2b Nienke Pals 
groep 1/2c Tamara Blind
groep 3  Sanne Middelveld en Ellen Schuurman
groep 4a  Carla Schuijtemaker en Esther Kuijs
groep 4b  Petra Bijman 
groep 5  Annelies Groen en Martina Boomker 
groep 6  Annemarie van Rixel
groep 6/7 Emiel Tor
groep 7  Maaike Nootebos
groep 8  Jelka van der Galién en Astrid Geertsema
 
Onderwijsassistenten:  Esther Leloux en Ilja Cahuzak

Speciale taken binnen onze school

Specialisten
Petra Bijman is onze taalspecialist en Astrid Geertsema is onze 
specialist meer begaafdheid.

Intern begeleider
Deze leerkracht is verantwoordelijk voor de organisatie rondom 
de leerlingen met extra zorg. De interne begeleider steunt de 
leerkrachten o.a. bij het samenstellen van groeps- en individuele 
handelingsplannen. Onze IB-er is Martina Boomker. 

ICT-er
Emiel Tor is onze ICT-er. Hij ondersteunt de leerkrachten en 
onderhoudt  het softwarebestand. 

ICC-er
Petra Bijman is onze ICC-er. Zij coördineert de cultuureduca-
tie en is het aanspreekpunt wanneer het gaat om culturele 
activiteiten op de school en de contactpersoon voor culturele 
instellingen.

Stage-coördinator 
Petra Kuijs is onze stage-coördinator. Zij legt de contacten met 
het stagebureau en de praktijkopleiders van Tabijn. Regelt de 
sollicitatiegesprekken met de LIO-stagiaires en deelt de stagi-
aires in. Daarnaast heeft zij een gesprek met alle stagiaires over 
hoe het er op onze school aan toe gaat, wat wij verwachten van 
de stagiaires en wat zij van ons kunnen verwachten.

Stagiaires/ L.I.O. (leerkracht In Opleiding)
Wij vinden het belangrijk dat studenten van de PABO de kans 
krijgen praktijkervaring op te doen. De studenten komen vaak 
met frisse nieuwe ideeën. Stagiaires komen wekelijks stage 
lopen en soms een aantal weken aaneengesloten. Ook komt het 
voor dat wij stagiaires hebben van het Horizoncollege en het 
NOVA college (opleiding tot onderwijsassistenten). Zij lopen 2 of 
3 dagen per week stage.

Flexpool en vervanging
Iedereen kan weleens ziek zijn of om andere belangrijke rede-
nen moeten verzuimen. Om zoveel mogelijk te beperken dat 
lesactiviteiten uitvallen werkt bij Tabijn een aantal leerkrachten 
in de zogenaamde flexpool. Zoals de naam al zegt kunnen deze 
leerkrachten snel en flexibel en uiteraard altijd in goed overleg 
ingezet worden waar dit nodig is. 

Bijzondere taken binnen de school 
Contactpersoon
Zie klachtenregeling en klachtencommissie in hoofdstuk  ‘De 
stem van de ouders’. 
Onze contactpersoon is Rina Vosse, tel. 312715.

De ouders

Contactmomenten
Wij streven naar een optimale relatie met de ouders. De school 
wil investeren in een goede relatie met de leerling en zijn/ haar 
ouders. Wij zien de ouders als deskundige partners in het proces 
van de ontwikkeling van hun zoon of dochter. De school en de 
ouders voorzien daarom elkaar pro-actief en tijdig van de no-
dige informatie, omdat wij er van overtuigd zijn dat dit de ont-
wikkeling van de leerling ten goede komt. Tijdens het kennis-
makinggesprek aan het begin van het jaar maken de leerkracht 
en de ouders afspraken over de wijze waarop en wanneer zij dat 
schooljaar contact houden. Aan het begin van het schooljaar 
vinden ook de algemene informatieavonden plaats in alle groe-
pen, waar de ouders zo volledig mogelijk worden geïnformeerd 
over het reilen en zeilen in de groep van hun kind. In februari en 
juni krijgen de leerlingen van de groepen 2 t/m 8 een rapport 
mee naar huis. Indien u dat wilt, kunt u natuurlijk het hele jaar 
door een afspraak maken met de leerkracht/directie.

Jaarkalender
Aan het begin van elk schooljaar krijgt u de jaarkalender met 
hierin allerlei nuttige informatie zoals de activiteiten die in 
het schooljaar plaats vinden, de schooltijden, de vakanties, de 
studiemiddagen, informatie over de Ouderraad, Medezeggen-
schapsraad en de klasgenootjes van uw kind(eren).

Nieuwsbrief en website
Elke vrijdag verschijnt onze digitale nieuwsbrief  “Snippers”, die u 
via “Social Schools” ontvangt. Hierin staan de actuele gebeurte-
nissen van de afgelopen en de komende week vermeld. Bij een 
afwijkende gebeurtenis krijgt u een brief via “Social Schools”.  
Social Schools is ons digitale “communicatiesysteem”. 
Iedereen kan via onze website, www.binnenmeer-tabijn.nl, heel 
actueel op de hoogte blijven van alles wat er op school speelt. 
Ouders kunnen er belangrijke informatie, zoals beleidsstukken, 
de schoolgids en de “Snippers” (onze nieuwsbrief ) nalezen/
inzien. Daarnaast staan er foto’s en verslagen op van de diverse 
activiteiten die in de school/groepen plaats vinden.
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Eind mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens ver-
vangen door de Algemene verordening Gegevensbescherming. 
De wet kent twee niveaus van verantwoordelijkheid waar het 
gaat om privacy: 
1.  Eigen verantwoordelijkheid: Het plaatsen van informatie op 
social media gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Van ou-
ders wordt verwacht dat zij hier zorgvuldig mee omgaan. Onze 
leerlingen brengen we met behulp van een doorgaande  leerlijn 
van gr. 1 t/m 8 de vaardigheden en kennis bij die nodig zijn voor 
een verantwoord gebruik van internet en social media.
2. Verantwoordelijkheid Tabijn: Onze verantwoordelijkheid 
beslaat met name het verzamelen van gegevens en de veilige 
opslag hiervan, gebruik van beeldmateriaal met toestemming 
en internet- en social media-gebruik.
Tabijn streeft naar een geleidelijke maar doordachte invoering 
van de nieuwe privacywet. We werken aan continue bewust-
wording van informatiebewaking en privacybescherming. Op 
de website van Tabijn www.tabijn.nl vindt u verdere informatie 
over de AVG met daarbij relevante links. De informatie wordt 
doorlopend geactualiseerd. 

Om goed onderwijs te kunnen geven en de leerlingen te kun-
nen begeleiden heeft onze school leerling gegevens nodig. 
Deze worden ook opgeslagen voor een goede administratieve 
en onderwijskundige organisatie van de school. De meeste 
leerling gegevens komen van ouders (bij de inschrijving) maar 
ook leerkrachten en ondersteunend personeel leggen gege-
vens over de leerlingen vast, bijvoorbeeld toets gegevens en 
vorderingen. Soms worden ook bijzondere persoonsgegevens 

zoals medische informatie (dyslexie, ADHD) geregistreerd als dit 
nodig is voor de juiste begeleiding van de leerling. We maken 
hiervoor gebruik van het leerling volg- en administratiesysteem 
ESIS. Het programma is beveiligd volgens de stand van de tech-
niek en er hebben niet meer personen toegang tot de gegevens 
dan strikt noodzakelijk.
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van digitaal lesmate-
riaal. Hiervoor is een beperkte set persoonsgegevens nodig om 
de leerling te kunnen identificeren. Met de leveranciers van deze 
leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik 
van de gegevens die ze van de school krijgen.
In geval van uitwisseling van persoonsgegevens met derde 
partijen wordt altijd de toestemming van de ouders gevraagd, 
tenzij de uitwisseling is verplicht op de grond van de wet. 
Bijvoorbeeld de overgang van basisschool naar het voortgezet 
onderwijs of bij tussentijdse wisseling van school.
Voor het gebruik van foto’s en beeldmateriaal van leerlingen op 
bijvoorbeeld de website van de school, in de nieuwsbrief of op 
Social media vragen wij toestemming aan de ouders. Dit doen 
wij bij de inschrijving en herhalen dit jaarlijks aan het begin van 
het schooljaar. U mag altijd besluiten om die toestemming niet 
te geven of de toestemming weer in te trekken.
Onze school volgt het privacyreglement van Tabijn. Deze ligt ter 
inzage op school. Uiteraard bent u met uw vragen altijd welkom 
bij de directie!

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Scholen worden steeds vaker geconfronteerd met leerlingen 
die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te 
verhelpen is, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of 
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Afspraken tussen de school en ouders/verzorgers
Het is goed om duidelijk te zijn wat ouders van de school kunnen verwachten. Uiteraard geldt dit omgekeerd ook. Hieronder worden 
de afspraken omschreven.

Binnenmeer Ouders/verzorgers

De school draagt zorg voor goed onderwijs zoals beschreven in 
schoolplan en schoolgids.

De ouders/verzorgers onderschrijven de inhoud en uitgangs-
punten van schoolgids en schoolplan.

De school heeft in de schoolgids een aantal protocollen opgeno-
men en verwijst ernaar. Dit zijn o.a. 
• Anti-pestprotocol
• Aannamebeleid en schorsing en verwijdering van leerlingen
• Klachtenregeling

De ouders/verzorgers steunen de school bij de uitvoering van 
de diverse protocollen zoals het pestprotocol.

De school informeert in ieder geval 2x per jaar de ouders over de 
vorderingen en het welbevinden van hun kind.

De ouders/verzorgers tonen belangstelling in de vorderingen 
van hun kind door naar rapportavonden en de informatie-
avond te komen.

Eventuele (leer- en gedrags) problemen worden zo spoedig mo-
gelijk met de ouders/verzorgers besproken.

De ouders/verzorgers informeren de school als hun kind pro-
blemen heeft in de thuissituatie of op school.

Bij leer- en gedragsproblemen reageert de school alert. Het on-
dersteuningsplan is hierbij uitgangspunt. De school informeert de 
ouders over de te nemen stappen, het eventuele plan van aanpak 
en evalueert dit op vastgestelde tijden.

De ouders/verzorgers verlenen medewerking het kind op te 
nemen in een zorgtraject en eventueel de leerling te bespre-
ken met beroepskrachten of hulpverleners buiten de school.

De school zorgt ervoor dat de wettelijk verplichte lesuren worden 
gegeven.

De ouders/verzorgers maken afspraken met externe hulpver-
leners en artsen in principe buiten schooltijd.

De school houdt zich aan de schooltijden zoals deze in de school-
gids genoemd staan. De kinderen krijgen verlof volgens de bepa-
lingen van de leerplichtwet.

De ouders/verzorgers vragen voor hun kind tijdig bij de direc-
tie verlof aan en houden zich aan de leerplichtwet.

De ouders/verzorgers worden tijdig geïnformeerd over zaken die 
de school en de leerlingen betreffen.

De ouders/verzorgers lezen de informatie en vragen indien 
nodig om een toelichting.

De school respecteert de cultuur en de geloofsovertuiging van de 
ouders.

De ouders/verzorgers respecteren en ondersteunen de grond-
beginselen zoals beschreven in het schoolplan en de school-
gids.

De school spant zich ervoor in eventuele conflicten op te lossen. 
Samen met de ouders werkt de school aan een leefbare en veilige 
school.

De ouders/verzorgers onderschrijven het belang van en wer-
ken mee aan een veilig en leefbare school.



insectenbeten. Ook verzoeken ouders vaak de schoolleiding 
om hun kinderen door een arts voorgeschreven medicijnen toe 
te dienen. Leerkrachten en schoolleiding begeven zich dan op 
een terrein waarvoor ze niet gekwalificeerd zijn. Met het oog 
op de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat in 
dergelijke situaties zorgvuldig gehandeld wordt. Om misver-
standen en onbedoelde schadesituaties te voorkomen volgen 
de Tabijnscholen het protocol ‘Medicijnverstrekking en medisch 
handelen’. U kunt het protocol bij de directie inzien.

Inloopochtend
Als u de gang van zaken in de groepen eens mee wilt maken, 
bent u van harte welkom. U kunt dan zien wat uw kind dage-
lijks op school doet. Heeft u interesse, dan kunt u een afspraak 
maken met de groepsleerkracht.

Jaarboek
Aan het einde van het schooljaar ontvangen alle leerlingen een 
jaarboek, waarin de gebeurtenissen, wetenswaardigheden en 
activiteiten van dat jaar staan vermeld. Dit jaarboek, dat met de 
hulp van ouders en de leerlingen wordt samengesteld, is een 
blijvende herinnering aan het schooljaar van uw kind in een 
groep.

Mededelingenbord
Bij de ingangen van onze school en bij de klassen hangen 
mededelingenborden. Op deze borden houden wij u ook op de 
hoogte van actuele zaken.

Informatievoorziening gescheiden ouders
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school 
over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt bij ons op 
school. Er zijn echter wel verschillen die door wetgeving worden 
bepaald. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de 
andere en een enkeling heeft helemaal geen recht op informa-
tie. Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin 
de ouders verkeren.
Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en 
die het gezag over hun kinderen hebben, is de situatie gemak-
kelijk. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun 
kind.
Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen 
en die beiden het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben 
allebei recht op alle informatie over hun kind. Beide ouders 
dienen dan wel hun verschillende adressen kenbaar te maken 

aan de directeur van onze school. 
Voor een ouderavond krijgen beide ouders een uitnodiging 
voor een gezamenlijk gesprek. Als de ouders dit anders willen, 
kunnen zij contact opnemen met de directeur.
Overigens wordt geen informatie gegeven die de ene ouder 
mogelijk kan gebruiken om voordeel ten koste van de andere 
ouder te behalen.
Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben 
een beperkt recht op informatie. Deze ouders zullen daar wel 
zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen infor-
matie te geven aan deze ouders. Als het gaat om de vader moet 
deze bovendien het kind hebben erkend. Anders heeft hij geen 
recht op informatie, ook niet als hij erom vraagt.
Informatie die verstrekt wordt beperkt zich tot informatie over 
schoolvorderingen en evt. sociaal pedagogische ontwikkelingen 
op school. En als het belang van het kind zich tegen informa-
tieverstrekking verzet, dan hebben deze ouders geen recht op 
informatie. Dit kan het geval zijn indien een rechter of een psy-
choloog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een 
ouder het kind zal schaden. Hiervan moet het schriftelijk bewijs 
aan de directie worden overlegd. Dit wordt aan het dossier van 
de leerling toegevoegd.
Aan de niet met gezag belaste ouder wordt alleen informatie 
verstrekt die ook aan de ouder met gezag wordt gegeven.
Voogden hebben hetzelfde recht op informatie als ouders met 
gezag. Grootouders daarentegen hebben geen wettelijk recht 
op informatie.

De stem van de ouders 

De medezeggenschapsraad (MR)
Sinds de inwerkingtreding van de Wet Medezeggenschap in 
1983 is er aan de school een medezeggenschapsraad (MR) 
verbonden. 
De MR speelt een belangrijke rol in het beleid van de school, 
bijvoorbeeld bij de invoer van een ander schoolrooster, de 
begroting, de inrichting van het schoolplein, de indeling van de 
groepen en de personele bezetting. Tevens heeft de MR als taak 
om de directeur in allerlei zaken te adviseren. Belangrijk hierin is 
dat dit advies de belangen van leerlingen, ouders en teamleden 
vertegenwoordigt. Bepaalde zaken kunnen zelfs alleen worden 
uitgevoerd nadat de MR heeft ingestemd. Dit betreft besluiten 
met mogelijk grote gevolgen voor ouders, leerlingen, teamle-
den of de financiële positie van de school. 
De MR heeft dus een belangrijke taak in het nog beter maken 
van onze school.
Op onze school bestaat de raad uit zes leden, te weten: drie 
personeelsleden (Petra Bijman, Rina Vosse en vacature), gekozen 
door het personeel en drie ouders (Sandra Noordover, Maartje 
Stephan en Marc de Bie gekozen uit en door de ouders.  Marc 
de Bie heeft tevens zitting in de ondersteuningsplanraad (OPR) 
van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond waar de 
school onder valt http://passendonderwijsijmond.nl/ouders/opr. 
Er wordt zes keer per jaar vergaderd en deze vergaderingen zijn 
openbaar.
De MR heeft een eigen e-mailadres waar u voor vragen en op-/
aanmerkingen terecht kunt. Als u een keer een vergadering van 
de MR wilt bijwonen of notulen wilt opvragen, kunt u dit ook 
per e-mail laten weten. mr.binnenmeer@tabijn.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR) 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Tabijn 
bestaat uit 14 leden, zeven personeelsleden en zeven ouders. 
Deze leden worden vanuit en door de betreffende geledingen 
gekozen en hebben zitting voor een periode van drie jaar. De 
positie van de GMR is geregeld in de Wet Medezeggenschap 
Scholen. 
De taak van de GMR is het om het beleid te beoordelen dat voor 
alle of een meerderheid van de Tabijnscholen geldt. Taken en 
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bevoegdheden zijn vastgesteld in een door het bestuur opge-
steld reglement. Statuut en reglement zijn te lezen op https://
www.tabijn.nl/organisatie/medezeggenschap/

Ouderraad
De ouders zijn voor onze school van onschatbare waarde. Al 
jaren is een grote groep ouders bijzonder actief. Zij helpen bij  
allerlei activiteiten en hebben zitting in commissies en werk-
groepen.
Daarnaast zijn ouders ook actief in de luizenbrigade, als ver-
keersouder, lunch assistent of leesouders enz. Elke groep heeft 
een klassenouder, die tevens zitting heeft in de Ouderraad. 
De ouderraad stelt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage 
vast. Het betalen van deze bijdrage bevelen wij van harte bij de 
ouders aan en wordt zeer op prijs gesteld.
De besteding van dit geld wordt in overleg met het schoolteam 
bepaald. Er bestaat een goede en intensieve samenwerking tus-
sen het team en de ouderraad.
Daarnaast vindt de ouderraad een goed contact met de ouders 
van “onze” kinderen eveneens van groot belang. Zij informeert 
de ouders zo goed mogelijk over haar activiteiten. Iedere sug-
gestie en/of inbreng van de kant van de ouders wordt op prijs 
gesteld. De OR heeft een eigen e-mailadres: or.binnenmeer@
tabijn.nl

Overige informatie

Schooltijden
In de wet is vastgelegd dat de kinderen een verplicht aantal 
uren naar school behoren te gaan. Wij houden ons aan het 
vakantierooster zoals dit is vastgesteld door de Stichting Tabijn. 
Hierdoor voldoen wij aan het wettelijk vastgestelde aantal uren 
per schooljaar.
Wij draaien een continurooster en de schooltijden zijn als volgt:

Voor de groepen 1 en 2
Maandag, dinsdag en donderdag:  8.30 - 14.30 uur 
Woensdag:  8.30 - 12.30 uur,  ‘s middags vrij
Vrijdag:  8.30 - 12.00 uur,  ’s middags vrij

Voor de groepen 3 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  8.30 - 14.30 uur 
Woensdag:  8.30 - 12.30 uur,  ’s middags vrij

Lunchen
Alle kinderen hebben drie kwartier  lunchpauze, incl. buitenspel. 
De lunch wordt in de klas genuttigd, samen met de leerkracht. 
De groepen 1 t/m 2 krijgen tijdens de lunch ondersteuning van 
een lunch assistent(e). 
Er wordt volgens een vast rooster tussen 11.45 uur en 12.30 uur 
geluncht en aansluitend buiten gespeeld, zodat rust en over-
zicht gegarandeerd worden.

Pauze
Elke ochtend hebben de groepen 3 t/m 8 een kwartier pauze. 
Wij maken gebruik van een wisselrooster om de leerlingen lek-
ker de ruimte te geven op de speelplaats. Bij mooi weer wordt 
het landje achter de school ook gebruikt. Voorafgaand aan de 
pauze hebben de kinderen de gelegenheid om iets te drinken 
en/of eten. De leerlingen van groep 1 en 2 hebben hun pauze-
moment in de klas. 

Tussendoortje
Wij verwachten dat u uw kind voor in de ochtendpauze drinken 
en een gezond en bescheiden tussendoortje meegeeft. Elke 
vrijdag is het bij ons op school “ Gruitendag”. Op die dag neemt 
iedereen groenten of fruit mee voor tijdens de ochtendpauze.

Gymnastiekrooster 
Het gymrooster kunt u vinden op de jaarkalender en onze 
website.

Vakantierooster (studiedagen)
Het vakantierooster en de planning van de studiedagen  kunt u 
vinden op de jaarkalender en onze website.  

Verlof buiten de schoolvakanties 
Met klem wordt erop gewezen dat de ouders hun vakantiepe-
riode zodanig dienen vast te stellen dat deze valt binnen de 
schoolvakanties. Vakantieverlof wordt alléén verleend, indien 
het onmogelijk is wegens de specifieke aard van het beroep 
van de ouders binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan. 
En wanneer het om de enige! vakantie gaat in dat schooljaar. 
Dit moet schriftelijk door middel van een werkgeversverklaring 
worden bevestigd. Verlof wegens vakantie is niet mogelijk in 
de eerste twee weken van het schooljaar. Het extra verlof mag 
niet langer duren dan 10 schooldagen en mag slechts één keer 
per jaar worden verleend. Een verzoek hiertoe dient minimaal 
acht weken tevoren bij de directie van de school te worden 
ingediend. Verlof voor jubilea, huwelijk, overlijden e.d. moet ook 
schriftelijk worden aangevraagd. Aanvraagformulieren kunt u bij 
de directie vragen. De volledige verlofregeling van het ministe-
rie van onderwijs en de leerplichtambtenaar kunt u vinden op 
onze website.

Vijfjarigen
Vanaf 5 jaar zijn de kinderen leerplichtig.  De 5-jarigen die in 
groep 1 en 2 zitten, mogen vijf uur per week vrij van school. Ui-
teraard wordt u wel verzocht dit te melden bij de leerkracht van 
uw kind. Als u uw kind meer uren per week thuis wilt houden, 
heeft u toestemming van de directeur nodig. Dat kan ook maxi-
maal voor vijf uren, dus voor in totaal maximaal 10 uur per week. 

Melding afwezigheid
De leerkrachten willen zo goed mogelijk op de hoogte zijn van 
het wel en wee van uw kind. Daarom verwachten wij dat u ons 
informeert en ons vóór schooltijd belt op tel. 312715, wanneer 
uw kind vanwege ziekte of om andere redenen niet op school 
kan zijn.

Fietsen
Er is op school beperkt plaats om fietsen te stallen. Wij rekenen 
erop dat kinderen, die binnen het denkbeeldige vierkant: 
Pr. Beatrixlaan, Pr. Irenelaan, Populierenlaan wonen, niet met de 
fiets naar school komen. De fietsen moeten in de fietsenrekken 
of netjes naast elkaar binnen de aangegeven vakken op de stan-
daard gezet worden. Het zal u duidelijk zijn, dat de school geen 
enkele verantwoording neemt voor schade of diefstal (graag de 
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fiets op slot).
In verband met de veiligheid op de speelplaats mag er niet 
gefietst, gestept, geskeelerd, geskateboard of gewaveboard 
worden en dit geldt uiteraard niet alleen voor ‘onze’ kinderen, 
maar voor iedereen.

Verjaardag vieren en trakteren
Het is een feestelijke gewoonte dat  kinderen hun verjaardag 
vieren op school en hun schoolgroepsgenootjes trakteren. Er 
zijn hele lekkere gezonde traktaties en daar gaat onze voorkeur 
naar uit. Indien u toch besluit uw kind snoep te laten trakteren, 
wilt u er dan aan denken dat lolly’s en kauwgom in ieder geval 
verboden zijn. Wanneer de kinderen een kinderfeestje geven 
zouden wij het op prijs stellen dat de uitnodigingen hiervoor 
niet op school uitgedeeld worden. 

Schoolfeest 
Aan het einde van elk schooljaar vindt er een schoolfeest plaats. 
Het ene jaar vindt er een feest plaats rondom onze eigen school. 
Het jaar daaropvolgend gaan de kinderen erop uit met de bus. 

Excursies
Alle leerkrachten organiseren één à twee keer per jaar excursies 
voor hun groep. Wij doen dan een beroep op ouders voor het 
vervoer. Als u er bezwaar tegen heeft, dat uw kind(eren) door 
andere ouders vervoerd worden, dan verzoeken wij u dat schrif-
telijk aan de directie kenbaar te maken. 

Sporttoernooien en sportdag
Ieder jaar vindt er voor de kinderen van groep 7 en 8 een 
schoolvoetbaltoernooi plaats met de basisscholen uit Akersloot, 
Limmen en Uitgeest. Dit toernooi vindt de laatste jaren plaats in 
Limmen in de maand april. regelmatig worden er ook toernooi-
en georganiseerd in andere takken van sport. Tevens organise-
ren wij jaarlijks voor alle kinderen van onze school een sportdag, 
deze valt meestal gelijk met Koningsdag.

Podiumtijd
De leerlingen verzorgen 4 a 5 keer per jaar een optreden in de 
speelzaal van de school. Per keer verzorgt een aantal groepen de 
inhoud van het optreden. Ouders en andere belangstellenden 
zijn van harte welkom om deze optredens bij te wonen.

Schooltuintjes
De opening van ons schoolproject ”de Binnenmeer krijgt groene 
vingers” was het startsein tot het realiseren van schooltuintjes. 
Naast het “landje”, buitenspeelveld achter de school, ligt een 20-
tal mooie tuintjes. Samen met de “tuinouders” zorgen de leerlin-
gen voor het zaaien, inplanten en oogsten van diverse groenten. 
De oogst wordt door leerlingen verkocht in een kraampje op de 
speelplaats
  
Schoolkamp
De leerlingen uit groep 8 gaan aan het begin van het nieuwe 
schooljaar op kamp. De informatie hierover krijgen de leerlingen 
en de ouders aan het eind van groep 7.

Afscheidsavond groep 8
Aan het einde van hun basisschoolperiode hebben de leerlingen 
van groep 8 een feestelijke afscheidsavond. Zij voeren dan in de 
laatste schoolweek een musical op voor hun familieleden. Eerder 
in deze week hebben de kinderen voor de overige leerlingen 
van de school opgetreden.

Foto’s / filmpjes
Het is bij ons de gewoonte dat er foto’s/filmpjes van bijzondere 
en ook van alledaagse gebeurtenissen worden gemaakt. Deze 
foto’s worden vervolgens op onze website/Social schools/face-
book gezet, zodat ze voor iedereen te bekijken zijn, eventueel af 
te drukken en/of te bestellen. Als u er bezwaar tegen heeft, dat 

er foto’s van uw kind(eren) op onze website/Social schools/fa-
cebook komen, dan kunt u dit aangeven op het formulier welke 
u krijgt als uw kind op school komt. (zie ook de informatie bij 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Van en naar school
‘s Morgens vanaf 8.15 uur wordt er door een leerkracht toezicht 
gehouden op het schoolplein. Wij verzoeken u dan ook drin-
gend de kinderen niet te vroeg naar school te laten gaan.
Om 8.20 uur gaan de deuren open. De kinderen mogen dan naar 
binnen om te gaan lezen. U kunt, als u dat wilt, met uw kind mee 
naar binnen gaan en in de gang afscheid nemen. De kinderen 
van de groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. Van hen 
kunnen de ouders op het plein afscheid nemen.

Gymschoenen
De kinderen moeten in de gymzaal gymschoenen dragen. Voor 
de onderbouw raden wij lage schoenen met profielzolen aan, 
géén balletschoentjes en het liefst voorzien van klittenband of 
elastiek. 

Merken
De meeste kinderen uit een groep zijn ongeveer even groot. 
Daarom gebeurt het nogal eens dat kledingstukken verwisseld 
worden. Wij verzoeken u de naam van uw kind in/op laarzen, 
dassen, wanten, mutsen, gymschoenen en bekers te zetten.

Mobieltjes en waardevolle spullen/speelgoed
Op school en in de klas is het gebruik van een mobiele telefoon 
door de leerlingen niet toegestaan. Leerlingen mogen alleen 
speelgoed mee naar school nemen als ze jarig zijn of de dag na 
Sinterklaas. Denkt u er wel aan dat de school niet verantwoorde-
lijk is als het speelgoed/waardevolle beschadigen of zoek raken?

Oud papier
Op de speelplaats staan 3 containers voor het oud papier. U 
kunt elke dag (behalve in het weekend) uw oud papier hier in 
kwijt.  De opbrengsten van het oud papier zijn bestemd voor o.a. 
aanschaf van boeken voor onze mediatheek, extra software voor 
de computers en speelmaterialen voor de kinderen. 
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Lege batterijen
Onze school doet mee aan het project “Lege batterijen? Lever ze 
in!”. Dit project is bestemd voor basisscholen. Wij zamelen lege 
batterijen in en daarvoor hebben wij van de Stichting Batterijen 
een speciale batterijenton gekregen die in de hal bij de hoofdin-
gang van de school staat. Voor elke kilo lege batterijen ontvan-
gen we 1 spaarpunt.  Deze spaarpunten kunnen wij inwisselen 
voor grote en kleine schoolartikelen.

Kleding/schoenen
Onze school doet 2 keer per jaar mee aan een kledingactie. We 
hopen dan zo veel mogelijk kleding en schoenen in te zamelen. 
De opbrengst komt ten goede aan onze school (zie oud papier). 
Op de jaarkalender en in de “Snippers” (onze nieuwsbrief ) staat 
aangegeven, wanneer de kledingacties zijn.

Sponsoring
Tabijn heeft geen eigen beleid op het gebied van sponsoring. 
Op landelijk niveau is een sponsorconvenant  afgesloten waar 
Tabijn naar handelt. Scholen die actief willen zijn op het terrein 
van sponsoring hebben daartoe de vrijheid. Die scholen dienen 
zich te houden aan het convenant.

Hoofdluisbestrijding 
Al jarenlang worden de scholen in Nederland geteisterd door 
het hoofdluisprobleem. Op onze school komt dit probleem ook 
regelmatig voor, ondanks goede voorlichting. Vanaf januari 
2001 werken we daarom op onze school met de “luizenbrigade”. 
De ouders van deze luizenbrigade komen maandelijks op school 
om de kinderen te controleren. Mochten zij bij uw zoon/dochter 
hoofdluis aantreffen dan zal u door de groepsleerkracht daar-
over worden geïnformeerd. U krijgt dan ook een advies over de 
te volgen behandeling. De groepen waar hoofdluis is gecon-
stateerd worden wekelijks gecontroleerd net zo lang totdat alle 
hoofdluis verdwenen is. Daarnaast blijft het van het grootste 
belang dat de ouders hun kind(eren) thuis wekelijks controleren.

Verzekering
Alle medewerkers en leerlingen zijn bij Tabijn verzekerd voor 
ongevallen. Deze verzekering geeft dekking in en om de school, 
ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Verzekerd zijn 
alle bij de activiteit in en rond school betrokken personen ge-
durende hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten in 
schoolverband en wel gedurende de tijd dat ze onder toezicht 
staan van personeel van de stichting.  Deze verzekering dekt 
alleen de kosten die niet worden gedekt door de reguliere ziek-
tekosten  of andere verzekeringen van persoonlijke aard. 
Tabijn heeft tevens een verzekering verkeersdeelnemers welke 
dekking biedt voor bestuurders en inzittende van het betref-
fende voertuig bij een ongeval. Deze polis biedt dekking bij het 
ontbreken van een inzittende verzekering van het betreffende 
voertuig.  Deze verzekering dekt alleen de kosten die niet wor-
den gedekt door de reguliere ziektekosten of andere verzekerin-
gen van persoonlijke aard.
Alle medewerkers zijn verzekerd voor schade waar ze aanspra-
kelijk voor zijn indien er sprake is van een onrechtmatige daad 
van personen waarvan het bestuur verantwoordelijk is en er 
schade aan derde is ontstaan door verwijtbaar of nalatig gedrag.  
Deze polis biedt geen dekking aan schade die is veroorzaakt 
door leerlingen onderling of aan persoonlijke eigendommen 
van leerlingen. Tabijn kan dan ook niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade aan eigendommen en verlies en diefstal 
van eigendommen van leerlingen.
Wij willen u er met nadruk op wijzen dat het meenemen van 
eigendommen van huis voor eigen risico is. 

Klachtenregeling en klachtencommissie  
Niet elk probleem dat zich op school voor doet is ook een klacht. 
Voor een probleem dat niet op school opgelost kan worden be-
staat een klachtenregeling. De klachtenregeling ligt op school 

ter inzage en staat ook op de website van Tabijn. De regeling 
geeft aan dat met een klacht contact opgenomen kan worden 
met de contactpersoon van onze school, Rina Vosse (tel. 0251-
312715). Deze contactpersoon zal de klager verwijzen naar de 
vertrouwenspersonen van Tabijn, dhr. Freek Walther. Hij kijkt of 
hij zelf iets kan doen aan de klacht. Als dat niet kan helpt hij de 
klager de klacht neer te leggen bij de klachtencommissie. Voor 
het behandelen van de klachten is Tabijn aangesloten bij een 
onafhankelijke klachtencommissie. In de klachtenregeling staat 
beschreven hoe en binnen welke termijn een klacht kan worden 
ingediend bij de klachtencommissie. Als er mogelijk sprake is 
van problemen op het gebied van seksuele intimidatie kunt u 
ook terecht bij de contactpersoon van de school. 
Het adres van de Stichting Geschillencommissie Bijzonder On-
derwijs is: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag (T 070-3861697).

Vertrouwensinspecteur
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kunt u ook terecht 
met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, 
fysiek geweld en psychisch geweld zoals grove pesterijen. Ook 
discriminatie, onverdraagzaamheid en extremisme zijn on-
derwerpen waarover u contact op kan nemen. Het meldpunt 
vertrouwensinspecteurs is te bereiken op het telefoonnummer 
0900-1113111.
    

Externe contacten
Inspectie   
Inspectie van het onderwijs    
e-mail: info@owinsp.nl     
website: www.onderwijsinspectie.nl   
vragen over onderwijs: 0800 – 8051

Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland
Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD 
Kennemerland. Aan onze school is een team van een jeugdarts, 
jeugdverpleegkundige en assistente verbonden. Heeft u vragen 
over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, 
slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdgezondheids-
zorg stellen. 
De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 be-
reikbaar via 023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl.

Contactmomenten
5 jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment 
aangeboden. U ontvangt hierover vooraf meer informatie. 

Advies en consultatie
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school 
uitgenodigd worden bij een overleg met ouder en school om 
zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school 
anoniem ( zonder een naam te noemen ) een kind bespreken 
om advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen 
snel de juiste hulp of begeleiding te bieden.

Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, 
worden doorgegeven aan de jeugdgezondheidszorg zodat zij 
het kind dossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hierte-
gen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.

In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onder-
zoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder 
berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/
jeugdverpleegkundige school hierover informeren. 
Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen 
wij u naar de website van de GGD : www.ggdkennemerland.nl/
jeugd
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Afspraken hulpverlening* onder schooltijd
Directeuren van Tabijnscholen krijgen steeds vaker het ver-
zoek van ouders om externe partijen gelegenheid te geven 
om hun kind onder schooltijd hulp te bieden. Dit geldt zowel 
voor diagnostisering als voor remediering. 
De Tabijnscholen gaan er vanuit dat wanneer er hulp of onder-
zoek door een externe partij t.b.v. een leerling noodzakelijk is, 
er vooraf overleg is tussen ouders en school. 
We hanteren de volgende afspraken:
1. Als ouders onder schooltijd een extern bureau of deskun-
dige willen inzetten voor hun kind, werkt de school daaraan 
mee als het onderzoek wordt vergoed uit de basisverzekering.  
Er wordt rekening gehouden met de nodige reistijd. Afspraken 
worden vastgelegd in een brief en door ouders en directeur 
ondertekend. Adviezen die daaruit voortkomen zal de school 
opvolgen, als dat redelijkerwijs kan.
2. Ouders die buiten de schooltijden hun kind willen laten 
onderzoeken door een deskundige of een bureau zijn daarin 
vrij. De school is niet verplicht om adviezen uit het onderzoek 
op te volgen. Contact over het gedane onderzoek vindt altijd 
plaats via de ouders en niet rechtstreeks met de externe.
Indien gewenst kan de schoolarts worden ingeschakeld voor 
advies.

(*)De term “hulpverlening” wordt gebruikt in de brede zin van het 
woord. Hieronder wordt verstaan onderzoek, behandeling, ondersteu-
ning, therapie.

Preventie kindermishandeling en huiselijk geweld
Alle intern begeleiders hebben een training gehad om signa-
len van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen.  
Als “aandacht functionarissen kindermishandeling” weten zij 
welke mogelijke vervolgstappen gezet kunnen worden om 
geweld tegen kinderen te voorkomen en aan te pakken.
De teamleden zijn hierover door de intern begeleider/aan-
dacht functionaris geïnformeerd. Onze school maakt gebruik 
van een protocol. Het protocol en het stappenplan dat de 
school hanteert vindt u op https://www.nji.nl/nl/Producten-
en-diensten/Meldcode-Huiselijk-Geweld-en-Kindermishande-
ling-in-het-primair-onderwijs.html
Het stappenplan en het protocol liggen ook ter inzage op 
school.
Sinds 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermis-
handeling en de drie Steunpunten Huiselijk Geweld opgegaan 
in de nieuwe organisatie Veilig Thuis Noord-Holland Noord. 
Veilig Thuis is 24 uur per dag te bereiken via telefoonnummer 
0800-2000. Meer informatie via de website www.vtnhn.nl.

Verwijsindex
Om tijdig en effectief interventies te kunnen inzetten bij 
jeugdigen die in hun fysieke, psychische, sociale of cognitieve 
ontwikkeling worden belemmerd is het belangrijk dat de be-
trokken partijen goed geïnformeerd zijn. Daarom heeft Tabijn 
met de gemeenten in Midden- en Noord-Kennemerland en 
met de instellingen die een verantwoordelijkheid hebben bin-
nen de domeinen jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, 
onderwijs, maatschappelijk werk een convenant afgesloten.
De betrokken partijen informeren elkaar via een digitaal 
systeem, de zogenaamde Verwijsindex.
In de Verwijsindex worden uitsluitend de naam en enkele 
persoonsgegevens van het kind gezet. Tevens wordt er 
geregistreerd of een andere instantie deze jeugdige ook in 
het systeem heeft ingebracht. Als er een match is, wordt er in-
formatie uitgewisseld en kan er gecoördineerd verder gewerkt 
worden aan de problematiek. De ouder(s) en/of verzorger(s) 
worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht.
Op www.multisignaal.nl vindt u meer informatie over de 
verwijsindex.
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