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   Voorwoord 

Beste ouder, verzorger, 
 
Voor u ligt de kalender van PCBO De Voorde. Deze kalender is bestemd voor de ouders van 
school maar ook voor ouders, die nog op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren).  
 
Een Voorde is een doorwaadbare plaats in een rivier, een veilige plek om aan de overkant 
te komen. Die veilige plek creëren voor uw kind(eren) is wat wij als onze opdracht zien. De 
Voorde wil die school zijn waar kinderen de eerste veilige oversteek kunnen maken van de 
wereld van het kind naar de wereld van toekomstige volwassenheid.  Met een professio-
neel en enthousiast tam staan we klaar om uw kind vakkundig en betrokken hierbij te be-
geleiden.  
 
In deze schoolkalender staan de belangrijkste gegevens voor het schooljaar 2022-2023. De 
informatie die u hier in vindt, geldt voornamelijk voor één jaar. We gaan ervan uit dat u 
deze schoolkalender op een zichtbare plek bewaart. De planning is gemaakt aan het eind 
van het vorige schooljaar. Het is mogelijk dat in de loop van het schooljaar sommige gege-
vens en data worden gewijzigd. Hierover wordt u t.z.t. middels de nieuwsbrief geïnfor-
meerd.   
Onze actuele schoolgids kunt u vinden op de website van de school.  
 
Wij vinden het belangrijk om de jaren van de basisschool deze samen  met u vorm te ge-
ven. Mocht u suggesties, wensen, ideeën hebben  dan horen wij dat graag. We willen u in 
dit kader ook wijzen op  onze Medezeggenschapsraad en de Oudercommissie. Twee, voor 
ons, onmisbare schakels in school. 
 
De Voorde, waar onderwijs meer is dan het vullen van een emmer. Een school waar je her-
inneringen voor het leven opbouwt samen met alle meesters, juffen en ouders/verzorgers. 
 
Wij hebben ontzettend veel zin in het komende schooljaar samen  met de kinderen en u als 
ouder/verzorger. Alle beleidszaken die gemeld zijn, kunnen veranderen naarmate regelin-
gen rond Corona ons meer of minder in staat stellen hier handen en voeten aan te geven. 
 
Vriendelijke groeten, 
Het team van PCBO De Voorde, 

    
 
 
  
  
    
 
  
  
  

              

   

   

Team De Voorde 

Leerkrachten Groep 

Juf Hinke / Juf Riemke 1a -  2a 

Juf Annette 1b - 2b 

Juf Wilma 1c - 2c 

Juf Zwanetta/ juf Monika 1d  

Juf Tineke / juf Tiny  1e 

Juf Karin / juf Laura  3a 

Juf Gonny / juf Tiny  3b 

Juf Marjolein / juf Annika 4a 

Juf Afina / juf Janny  4b 

Juf Paulien / juf Vera  (juf Kim) 5a 

Meester Arjan / juf Annika 6a 

Juf Japke / juf Annika 6b  

Juf Femke / juf Korrie  6c - 7a  

Juf Jetske Lysbeth / juf Afina  7b - 8a 

Meester Jeroen  8b 

Juf Johanna plusklas 

Meester Jilles Vakdocent gym 

Meester Arjan Vakdocent muziek 

Ondersteunend personeel  

Maarten  Conciërge 

Bettie Alma Administratie en leerkracht ondersteuner 

Ashok Dijkstra Onderwijs ass. 

Jantina vd Zwaag-Van Houten Onderwijs ass. 

Michelle Compeer Rekenjuf 

Juf Karin Reken coördinator 

Juf Femke Taal coördinator 

Johanna Steendam Intern begeleider 

Tea Veenstra Intern begeleider 

Gerard Bandringa Directeur 



Algemene schoolinformatie 
 

Logo van onze basisschool 

Een Voorde is een doorwaadbare plaats in een rivier. De grote V staat symbool voor die 
veilige plek in de soms woelige rivier. Een plek waarlangs wij samen de kinderen die ons 
zijn toevertrouwd begeleiden om de oversteek te maken naar de volgende fase van het 
groter worden.  
 
Een school met een visie en idealen 
 
PCBO De Voorde, waar onderwijs meer is dan het vullen van een emmer!   
 
U vertrouwt uw kind aan ons toe. Wij voelen ons daarom verantwoordelijk om uw kind 
het onderwijs te geven waar we met zijn allen trots op zijn. Maar onderwijs gaat niet 
alleen over cijfers en letters, want kinderen zijn zoveel meer dan alleen cijfers en letters. 
Kinderen gaan ontdekken, ervaren en ontwikkelen. Hierin is spel belangrijk, maar ook 
het omgaan met afspraken, het ontdekken van je interesses en talenten. Binnen ons 
beleid, Voorde Wereld, willen we kinderen kennis laten maken en vergaren over de 
wereld om hen heen, de wereld waarin ze groter worden. Dat doen we vanuit onze 
christelijke identiteit, maar ook vanuit onze visie op burgerschap. Vanuit kennis over 
elkaar zorgen voor respect voor elkaar. Daarom schrijven we WELKOM ook met hoofd-
letters.  
 
In ons aanbod richten we ons nadrukkelijk op het kind, binnen de grenzen van de moge-
lijkheden passen we aanbod aan. Hierin werken we samen met u als ouders om zo pas-
send mogelijk onderwijs te verzorgen. 
 
Wat vinden wij belangrijk? 

• alle kinderen voelen zichzelf prettig en gewaardeerd op school 

• elk kind krijgt een instructie en begeleiding aangepast op zijn of haar eigen ni-
veau en behoeften binnen de mogelijkheden van de school  

• we besteden veel aandacht aan vaardigheden als samenwerken, presenteren en 
plannen, zodat we een brede basis leggen voor kinderen om succesvol in de 
maatschappij te kunnen functioneren 

• we geven eigentijds onderwijs met gebruik van ICT toepassingen waarbij de Ipad 
door de hele school een centrale rol heeft in het ontwikkelen van verschillende 
vaardigheden zoals presenteren, kritisch denken, mediawijsheid of creativiteit. 

• we zijn als school een oefenplaats voor de maatschappij, we respecteren elkaar, 
we spreken elkaar vanuit dat respect aan 

Identiteit 
PCBO De Voorde is een christelijke basisschool. Dat betekent dat wij ons laten inspireren 
door het christelijk geloof in de uitvoering van ons werk.  
 
Godsdienst onderwijs gaat niet alleen over de bijbel, maar ook over de wereld waarin we 
leven. Inhoudelijk kunnen we onze godsdienstige vorming indelen in drie deelgebieden.  
 
In de eerste plaats is godsdienstig besef en kennis van de christelijke traditie van belang. De 
kinderen maken kennis met  Bijbelverhalen, Bijbelse thema’s, begrippen en symbolen. Aan 
de hand van deze kennis en de goede voorbeelden inspireren we de kinderen bij de invulling 
van hun eigen leven. Wij gebruiken hiervoor onder andere de methode Kind op Maandag. 
Aan de hand van thema’s en verhalen nemen we de kinderen mee in de Bijbelverhalen, maar 
ook verhalen uit het hier en nu. 
 
In de tweede plaats leren kinderen belangrijke ervaringen zoals vreugde en verdriet, vriend-
schap en jaloezie met elkaar te delen en daaraan uiting te geven. Ook kunnen kinderen na-
denken over en deelnemen aan een gesprek over levensvragen (Wat is belangrijk voor je? 
Hoe gaan we met elkaar en met de natuur om?). Hierin zit een mooie koppeling naar onze 
kanjertraining. 
 
Ten derde leren we kinderen de ele-
menten van andere godsdiensten te 
herkennen in relatie met de christelij-
ke levensbeschouwing. We willen 
kinderen een respectvolle houding 
aanleren naar mensen met een ande-
re levensbeschouwing en leren hen 
verantwoordelijkheidsgevoel te to-
nen voor de naaste, de samenleving 
als geheel en de schepping. Een be-
langrijk deel van burgerschapsvor-
ming.  
 
Op onze school mag een kind ervaren 
dat het uniek en onvervangbaar is. 
We maken ons sterk voor welbevin-
den, betrokkenheid en verbondenheid.  Onze school is een plek waar kinderen samen spelen, 
werken, spreken en vieren.  



 
  
 
 

Voor schooltijd 
We starten de dag met een inloop. Dat houdt in dat de school vanaf 8.20 uur open 
gaat. Dan zijn alle leerkrachten in de klas en kunnen de kinderen naar binnen. De 
ouders van groep 1 en 2 kunnen de kinderen in de klas brengen. Tot aan de herfst-
vakantie kunnen de ouders van groep 3 ook hun kind(eren) in de klas brengen. 
(vervalt ivm Corona maatregelen) Daarna gaan we er vanuit dat zij zelf de school in 
komen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel en gaat iedereen naar binnen. Om 8.30 gaat 
de tweede bel , is iedereen in de klas, gaan de ouders naar buiten en start de 
schooldag. 
 
Pauze 
De pauze geeft even een onderbreking van de morgen. Het is goed om je dan ook 
fysiek wat op te laden met eten/drinken. Wij vragen u om gezonde voeding aan de 
kinderen mee te geven.  We houden de pauzes tussen 10:00 tot 10:30 uur. De lunch 
nuttigen de kinderen op school, in de klas bij de eigen leerkracht. Na de lunch is er 
een half uur pauze. Tijdens die pauze is er altijd toezicht op het plein door personeel 
en ingeroosterde vrijwilligers van de tussenschoolse opvang. Het plein is in die pau-
ze verdeeld, kinderen weten aan de hand van het pauzerooster naar welk deel van 
het plein zij kunnen gaan. 
 
           Marge uren 
           Gedurende het schooljaar zijn er een aantal margedagen ingepland. Deze  
           dagen zijn de kinderen vrij. Wij gebruiken deze dagen als school voor scholing 
           en ontwikkeling van het team. “Onderwijs is een leven lang leren”.  
           Waardevolle momenten voor ons  als team om het onderwijs aan uw kind op 
           een nog hoger plan te brengen. Deze dagen zijn  
           voornamelijk op een woensdag of een vrijdag.   
           Onze scholing is gericht op Building Learning  
           Power (BLP).  Op onze site kunt u meer  
           informatie vinden over hoe we met o.a. BLP uw  
           kind meer bagage meegeven dan alleen cijfers 
           en letters. 

   
 

   

   Schooltijden 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1 - 8 8.30 - 14.45 8.30 - 14.45 8.30 - 12.30 8.30 - 14.45 8.30 - 12.30 

   School vakanties  

   

Herfstvakantie 17-10-2022 t/m 21-10-2022 

Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023 

Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023 

Goede Vrijdag  07-04-2023 

2e Paasdag 10-04-2023 

Meivakantie 24-04-2023-05-05-2023 

Koningsdag 27-04-2023 

Hemelvaart 18-05-2023 plus de vrijdag na hemelvaart 

2e Pinksterdag 29-05-2023 

Zomervakantie 24-07-2023 t/m 01-09-2023 



 
VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG  
Vanaf augustus 2007 zijn besturen verplicht om kinderopvang te regelen voor de kin-
deren van de school. In Bredeschool De Drait heeft Partou kinderopvang de reguliere 
buitenschoolse opvang geregeld op het terrein van onze school, onder de naam “De 
Wetterblom”. Maar ook Vandaag Kinderopvang haalt kinderen op vanaf onze locatie. 
De pedagogisch medewerkers organiseren diverse activiteiten, maar uiteindelijk mogen 
de kinderen zelf weten wat ze gaan doen, BSO-tijd is immers vrije tijd! 
Meer informatie vindt u op www.smallsteps.nl of www.kindvandaag.nl: 
Locatiemanager Smallsteps Monique Koot:  0512-370411  
Mail: wetterblom@partou.nl  
 
Vandaag BSO: 0512-541810  
Mail: bso@kindvandaag.nl  
 

 
Bibliotheek 

Wij hebben de beschikking over de bibliotheek op school. Dit houdt in dat wij een rui-
me collectie boeken hebben van de bibliotheek, tevens wordt hierbij een uitleensys-
teem geleverd. Alle leerlingen maken gebruik van de bibliotheek op school. Ze kunnen 
onbeperkt de boeken in school lezen. De bibliotheek zorgt ervoor dat de collectie 
steeds up to date is. Zo krijgen we steeds de nieuwste uitgaven. Want veel lezen draagt 
bij aan een grote taalontwikkeling, maar goed leren lezen begint bij leesplezier. Tijdens 
de vakantie kunnen de kinderen ook boeken lezen op de iPad. 
 

Activiteiten buiten de school 
Elk jaar gaan de leerlingen tot en met groep 7 op schoolreis. Leerlingen van groep 8 
gaan op kamp. Daarnaast doen we mee aan een aantal sportactiviteiten die door het 
sportbedrijf Drachten georganiseerd worden. Ook doen de midden-bovenbouw groe-
pen  elk jaar mee aan het “soroptomisten rechten voor het kind Filmfestival”.  
 
In het kader van ons Wereldschool beleid gaan we op diverse excursies of halen kennis 
uit de wereld  in de klas. Datzelfde geldt ook voor muziek en theater. Samen met De 
Lawei komen alle kinderen meerdere keren per jaar in aanraking met theater, dans, 
toneel en muziek. We bezoeken voorstellingen en er worden workshops op school 
gegeven. Dit is een waardevolle aanvulling op ons eigen muziekonderwijs van onze 
vakdocent. Al met al sluit dat mooi aan bij ons motto:  
“Onderwijs gaat niet over het vullen van een emmer, maar over het ontsteken van 
een vuur”.  

 
 
 

   
 
 
 
 
Twee keer per jaar krijgen de kinderen  een rapport mee naar huis, behalve groep 1, 
die krijgt aan het einde van het 1e jaar hun 1e rapport. In het rapport staan de vorde-
ringen en toetsresultaten vermeld van de kinderen. Tevens plannen we twee keer 
een tienminuten-gesprek met de ouders over het rapport. We starten het schooljaar 
met een Ouder Kind School gesprek vanaf groep 3. In de onderbouw vindt er, kort na 
de 1e schooldag, een huisbezoek plaats.  
 
In alle groepen wordt van ieder kind nauwkeurig bijgehouden welke vaardigheden  
beheerst worden en welke nog extra gestimuleerd  moeten worden. De toetsresulta-
ten, maar ook de resultaten van dagelijks werk en andere bijzonderheden, worden 
door de groepsleerkracht in ons leerlingvolgsysteem geregistreerd. De gegevens 
dienen als uitgangspunt voor verdere begeleiding van de leerlingen en voor rappor-
tage naar ouders en bij de overdracht naar de volgende leerkracht.  
Naast de methode gebonden toetsen wordt op De Voorde ook getoetst volgens het 
methode onafhankelijke IEP LeerlingVolgSysteem.  
Dit leerlingvolgsysteem is een hulpmiddel, waarmee we de eigen vorderingen van de 
leerling kunnen monitoren. We kunnen zo zien of de ontwikkeling verloopt zoals 
verwacht, of dat er sterke veranderingen optreden en/of er hulp moet worden gebo-
den. Als de ontwikkeling van een leerling stagneert, de resultaten niet in lijn zijn met 
de te verwachten ontwikkeling, wordt er een hulpplan opgesteld. Dit gebeurt altijd in 
overleg met de IB’er en met u als ouder.  
  
De resultaten van de ontwikkeling “op dit moment”  geven we weer in het rapport 
van de kinderen. De resultaten van de kinderen worden in zogenaamde groepsbe-
sprekingen doorgenomen met de IB-er. Bij zorg over de vorderingen van uw  
kind, kan zij aanschuiven bij een oudergesprek. Naast de IEP toetsen gedurende 
de hele basisschooltijd wordt aan het einde van groep 8 de verplichte eindtoets 
afgenomen. Binnen PCBO Smallingerland is gekozen voor de IEP  eindtoets van  
bureau ICE. Voor de schooladvisering maken wij gebruik van de alle gegevens  
die in de hele basisschool periode zijn verzameld. Voor ons is het advies dus een 
optelsom. Maar omdat een kind meer is dan de scores nemen  we meer  
aspecten mee in de weging van ons eindadvies, waaronder werkhouding en  
motivatie. In groep 7 geven we bij het laatste rapport een voorlopig eindadvies, 
waarbij we ons vooral willen focussen op de ontwikkelingspunten in groep 8.  

   

Rapporten & toetsen 



 
 

 
Vanuit het Ministerie krijgen we gelden om het onderwijs te bekostigen. De activiteiten 
die niet direct onderwijs gerelateerd zijn worden niet geldelijk vergoed. Omdat een kind 
veel meer is dan taal en rekenen en wij ons onderwijs daarop willen afstemmen vragen 
we aan ouders om ons daarbij financieel te ondersteunen. Daarnaast is een deel van de 
ouderbijdrage bedoeld voor het schoolreisje / schoolkamp.  
 
Met deze bijdragen zijn we in staat om voor uw kind(eren) en onze leerling(en) hun 
schooltijd een rijke schooltijd te maken. Voor het incasseren van deze ouderbijdrage is 
gekozen om zoveel mogelijk te werken met automatische incasso’s. U ontvangt, na uw 
toestemming hiervoor, van te voren bericht van ons over de incasso momenten. Het 
IBAN nummer van PCBO De Voorde is ; NL 33 RABO 03 69 06 51 58. Als een kind voor 1 
mei van een schooljaar op school komt, wordt daarvan de ouderbijdrage ook gevraagd 
naar rato van het schooljaar. Leerlingen die meedoen aan sporttoernooien van het 
Sportbedrijf Drachten, betalen het inschrijfgeld hiervoor zelf, via school, per toernooi 
waar ze aan meedoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kindpakket 
Wij doen mee met het schoolzwemmen programma van  
de gemeente. Mocht een leerling, om welke reden dan 
ook, door de financiële thuissituatie niet kunnen meedoen aan activiteiten, dan zijn er 
vanuit de gemeente Smallingerland oplossingen voor dit probleem. Het kindpakket geeft 
vergoedingen voor sport (zwemles), muziek, schoolreis of verjaardag. Via school of via 
www.kindpakket.nl kunt u hierover meer informatie krijgen. 
                   
                                                                           Wij hechten eraan om hierbij te stellen dat  
                                                                           geen enkel kind niet meegaat. Dus kan of wil  
                                                                           een ouder de vrijwillige bijdrage niet betalen,  
                                                                           gaat een kind wel gewoon mee met de  
                                                                           activiteiten. 

   
 
 
 
 

   

 
 
Afmelden van uw kind(eren) 
Wij vragen u bij ziekte of afwezigheid door (tand)
artsbezoek dit door te geven aan school. Ouders 
melden hun kind afwezig via de oudercommunica-
tie app die wij gebruiken; PARRO.  Ouders kunnen 
deze downloaden via de app store van hun tele-
foon. Nieuwe ouders ontvangen van ons een unie-
ke eigen inlogcode.  
 
 
Verlofregeling 
Verlof buiten de officiële schoolvakanties om is slechts toegestaan wegens de specifieke 
aard van het beroep van een van de ouders of verzorgers. Een dergelijk verlof mag 
slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor maximaal 10 schooldagen en mag 
niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Het verlenen van extra 
verlof is een taak van de schoolleiding, bestuur en leerplichtambtenaar. Het hiervoor 
bedoelde formulier kunt u via ‘downloads’ op onze website downloaden. 
 
Verlof op grond van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen of minder per 
schooljaar. 
Dit verlof dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de 
directeur van de school te worden voorgelegd. 
Een verzoek kan worden ingewilligd op grond van de volgende omstandigheden: 

• Het voldoen aan een wettelijke verplichting. Een en ander zo dit niet buiten de lesuren kan 
geschieden. 

• Verhuizing. 

• Huwelijk van bloed- of aanverwanten. 

• Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten. 

• Overlijden van bloed- of aanverwanten. 

• Bevalling van de moeder, verzorgster of voogdes. 

• Het 25-, 40-, 50- en 60 jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of  aanverwanten. 

• Het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst- of levensovertuiging. 

• Andere dan hierboven genoemde omstandigheden, dit echter slechts in zeer bijzondere 
gevallen. (geen vakantieverlof) 

Verzuim Vrijwillige Ouderbijdrage 



SCHOOLCOMMISSIE 
Een onmisbare schakel in onze school wordt gevormd door ouders uit de schoolcommis-
sie, interieurcommissie en de MR. Of het nu gaat om hulp bij het bakken of organiseren 
van de schoolreisjes en helpen bij sporttoernooien  
(o.a. van Sportbedrijf Drachten), het aankleden van de  
school of het meedenken over onderwijsbeleid……………. 
we doen het samen.  
 
De directie is als adviseur op alle  bijeenkomsten aanwezig  
samen met 1 teamlid.  Deze belangrijke commissie is mede  
verantwoordelijk voor verschillende activiteiten op school.  
In werkgroepen, veelal samengesteld uit teamleden en  
schoolcommissieleden, worden verschillende activiteiten  
voorbereid en uitgevoerd.  
 
De schoolcommissie kunt u bereiken via de directie van de 
school. 
 
 
 
 
 

Medezeggenschapsraad 
Meedenken en meedoen 
PCBO De Voorde heeft, zoals wettelijk verplicht, een Medezeggenschapsraad (MR). De 
MR bestaat uit 4 vertegenwoordigers van ouders en 4 vertegenwoordigers van 
(onderwijzend) personeel en zij heeft mede zeggenschap over beleidszaken t.a.v. de 
school. 
 
                                  In het kort is de taak van de MR om de Wet Medezeggenschap op 
                                  Scholen (WMS) op te volgen. Voor de geïnteresseerde is meer info  
                                  hierover te vinden op http://www.infowms.nl/.  
                                  Ook de daadwerkelijke wet tekst (alle artikelen) is daar te vinden.  
                                  In deze wet is geregeld dat ouders en personeel de volgende rechten  
                                  hebben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Medezeggenschapsraad & Schoolcommissie 
Informatierecht: De directie is verplicht om aan de MR informatie te verstrek-
ken die zij redelijkerwijs nodig heeft voor het vervullen van haar taken. Denk 
hierbij bv. aan begroting, jaarverslagen, etc. 
 
Adviesrecht: Voor verschillende onderwerpen heeft de MR, dan wel het ouder
- of personeelsdeel van de MR het recht om advies te geven aan de directie. 
Denk hierbij aan organisatiewijzigingen, het aangaan van samenwerkingen, 
etc. 
Instemmingsrecht: Voor verschillende onderwerpen heeft de MR, dan wel het 
ouder- of personeelsdeel van de MR het recht om instemming te geven aan de 
directie. Dit recht is bindend, dus als de MR niet instemt, kan het beleid niet 
worden uitgevoerd en/of moet worden teruggedraaid. Denk hierbij aan 
schooltijd wijzigingen, ouderbijdrages, etc. 
  
Zitting nemen in de MR is voor ouders vrijwilligerswerk. De zittingstermijn is 
vier jaar, maar leden kunnen besluiten zich opnieuw verkiesbaar te stellen. 
Ouders kiezen de oudergeleding door middel van een verkiezing op het mo-
ment dat er een vacature is ontstaan. Jaarlijks treedt 1/3 deel af. 
PCBO Smallingerland e.o., waartoe onze school behoort, heeft ook een GMR: 
een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, waarin alle scholen van 
PCBO Smallingerland e.o. zijn vertegenwoordigd. Zij hebben dezelfde rol als de 
MR, maar dan gericht op PCBO Smallingerland e.o. breed (ook geheel volgens 
beschreven in de eerder genoemde WMS). 
De MR vergadert ongeveer vijf keer per schooljaar. De data zijn in 
de kalender te vinden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, ‘tenzij over 
individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak 
naar het oordeel van een derde van de leden zich daartegen verzet’. De be-
handeling van het desbetreffende onderwerp vindt dan in een besloten verga-
dering plaats. Ouders die punten willen indienen voor de agenda kunnen zich 
tot de voorzitter wenden via mr.devoorde@pcbosmallingerland.nl 



 Gerard Bandringa 
(directie) 

Johanna Steendam-
Kooij (IB/plusklas) 

Tea Veenstra (IB) Maarten  Bettie Alma  
admin en LK onderst. 

Meester Jilles 
vakdocent Gym 

Maandag        

Dinsdag       

Woensdag        

Donderdag       

Vrijdag 
 

       

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gymrooster gymzaal 2022-2023  
In verband met de sloop van sporthal De Drait gymmen  we op andere plekken in de 
omgeving dit schooljaar. We worden met de bus hier naartoe gebracht. De vermelde 
tijden zijn de vertrek en retour tijden. De groepen 1&2 gymmen in het speellokaal op 
school. Het rooster zou aangepast kunnen worden in de loop van het jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

Groepsindeling 2022-2023 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1a / 2a Juf Hinke Juf Hinke Juf Riemke Juf Riemke Juf Riemke 

Groep 1b /2b Juf Annette Juf Annette Juf Annette Juf Annette Juf Annette 

Groep 1c /2c  Juf Wilma Juf Wilma Juf Wilma Juf Wilma Juf Wilma 

Groep 1d Juf Zwanetta Juf Zwanetta Juf Zwanetta Juf Monika Juf Zwanetta 

Groep 1e Juf Tineke Juf Tineke Juf Tiny Juf Tineke Juf Tineke 

Groep 3a Juf Laura Juf Karin Juf Karin Juf Laura Juf Laura 

Groep 3b Juf Tiny Juf Tiny Juf Gonny Juf Gonny Juf Gonny  

Groep 4a Juf Marjolein Juf Marjolein Juf Marjolein Juf Annika Juf Marjolein 

Groep 4b Juf Afina Juf Afina Juf Afina Juf Janny Juf Janny 

Groep 5 Juf Paulien  Juf Paulien Juf Vera Juf Vera Juf Vera 

Groep 6a Meester Arjan Juf Annika Juf Annika Meester Arjan Juf Annika 

Groep 6b Juf Annika Juf Japke Juf Japke  Juf Japke Juf Japke 

Groep 6c/7a Juf Femke Juf Femke Juf Korrie Juf Korrie Juf Korrie 

Groep 7b/8a Juf Jetske Lysbeth Juf Jetske Lysbeth Juf Jetske Lysbeth Juf Jetske Lysbeth Juf Jetske Lysbeth 

Groep 8b Meester Jeroen Meester Jeroen Meester Jeroen Meester Jeroen Meester Jeroen 

Groep  Dag & tijd 

3a Woensdag 10:15 - 10:45 

3b  Vrijdag 10:45 - 11:15 

4a Donderdag 13:15 - 13:45 

4b  Vrijdag 11:30 - 12:00 

 
 
Extra ondersteuning 

• Meester Ashok komt de hele week als onderwijs assistent de groepen onder-
steunen. Juf Jantina komt dit 3 dagen in de week doen. 

• Meester Arjan geeft op woensdag de muzieklessen. 

• Juf Johanna werkt op maandag en vrijdag als leerkracht in onze plusklas. 

• Juf Michelle rekent met individuele kinderen (extra onderwijstijd rekenen) 

• 1x per 2 weken valt juf Afina in voor Juf Jetske Lysbeth in het kader van haar 
BaPo regeling.  

• Juf Kim vervangt het eerste half jaar juf Vera ivm haar verlof. 

Zwemmen 2022-2023 

Tijd  Maandag 
Opeinde  

Dinsdag Woensdag Donderdag 
Butenwacht 

Vrijdag 

08:30-09:45 Groep 8b   Groep 7b/8a  

09:45-10:45 Groep 6c/7a   Groep 6b   

11:00-12:00 Groep 6a   Groep 5a  

12:00-13:00 Groep 4a   Groep 4b  

13:00-14:00 Groep 3b   Groep 3a   



 
 
De Voorde is een kanjerschool. De leerkrachten hebben hiervoor een opleiding gevolgd en 
zijn kanjertrainers. De lessen van de kanjertraining worden in alle groepen gegeven. De 
verhalen en de lessen groeien met de leeftijd van de kinderen mee. 
 
Waarom de Kanjertraining? 
Mensen, volwassenen en kinderen, hebben het verlangen ‘erbij te horen’. ‘Erbij horen’ 
vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. 
De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te 
worden in de groep. De kanjertraining is voor ons meer dan een methode, het is hoe we 
met elkaar omgaan waarbij de 5 vaste afspraken de basis vormen. 
 
Typetjes 
De Kanjertraining gebruikt 4 typetjes die door middel van dieren en een gekleurd petje 
zichtbaar worden gemaakt. Bij elk typetje hoort een bepaald soort gedrag. Hierdoor krijgen 
kinderen snel inzicht in hun eigen en andermans gedrag. 
 
Type Konijn (gele pet): 
Het konijn is bang en stil. Het vindt zichzelf waardeloos en vindt dat anderen alles beter 
en mooier kunnen. Het konijn vindt zichzelf zielig en weet niet hoe het de problemen op 
moet lossen. In de training is dit de gele pet. 
Type Pestvogel (zwarte pet): 
De pestvogel vindt zichzelf heel goed en alle anderen waardeloos. Hij speelt de baas en 
vindt zichzelf stoer. De pestvogel heeft weinig respect voor anderen en zoekt het conflict 
op. In de training is dit de zwarte pet. 
Type Aap (rode pet): 
De aap is een uitslover en meeloper. Hij vindt zichzelf en anderen waardeloos. De aap is 
vaak te vinden in gezelschap van de pestvogel. De aap lacht anderen uit en denkt leuk 
gevonden te worden met grappen, vaak ten koste van anderen. In de training is dit de 
rode pet. 
Type Tijger (witte pet): 
De tijger wordt ook wel de kanjer genoemd. De tijger denkt positief over zichzelf en over 
anderen. Angst, agressie en humor zijn in dit type in evenwicht. De tijger lost de 
problemen goed op, kan gevoelens onder woorden brengen en zoekt op tijd hulp. In de 
training is dit de witte pet.  
 
 

   
 
 
 
 

   

Kanjertraining  
Bij de kanjertraining horen 5 vaste afspraken: 
- We vertrouwen elkaar 
- We helpen elkaar 
- We werken samen 
- We hebben plezier 
- We doen mee 
 

We maken de kinderen ook duidelijk wat het onderscheid is tussen de persoon en 
het gedrag. Door bijvoorbeeld de vraag te stellen: ‘Welk petje past bij hoe jij nu 
doet?’ koppel je het gedrag los. We zeggen ook niet: ‘Je bent een pestvogel’. 
We zeggen wel:‘ Je gedraagt je als een pestvogel’. Op deze manier corrigeren we het 
gedrag, zonder het kind het gevoel te geven dat het wordt afgewezen.  
 
Goede communicatie 
We vinden het erg belangrijk dat er een goede com-
municatie met de ouders plaats 
vindt. Als kinderen een zwarte pet laten zien, wordt er 
met ouders gebeld om dit te melden en dit wordt ge-
noteerd in Parnassys. Als er in een korte periode meer-
dere zwarte petten worden geconstateerd, dan wor-
den de betreffende ouders op school uitgenodigd voor 
een gesprek. Samen gaan we dan op zoek naar een 
goede oplossing en worden er vervolgafspraken ge-
maakt. We verwachten van alle ouders dat zij achter 
het kanjerbeleid van school staan. 
 
Op school hebben wij een actief veiligheidsbeleid, 
waarin het pestprotocol en incidentregistratie ver-
werkt is. Deze is in overleg met de medezeggenschaps-
raad vastgesteld. Dit protocol is te vinden op de websi-
te van de school. We hebben het pestprotocol gerela-
teerd aan de kanjertraining en in samenwerking met 
het Kanjerinstituut opgesteld. 



Augustus 2022 

PCBO De Voorde, waar onderwijs meer is dan het vullen van een emmer 

tel.: 0512 - 545344 

 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

31 1 
 Zomervakantie 

2 
Zomervakantie 

3 
Zomervakantie 

4 
Zomervakantie 

5 
Zomervakantie 
 

6 7 
 Juf Jetske Lysbeth 
jarig 

32 8 
Zomervakantie 

9 
Zomervakantie 

10 
Zomervakantie 

11 
Zomervakantie 
 Juf Zwanetta jarig 
 

12 
Zomervakantie 

13 14 

33 15 
Zomervakantie 

16 
Zomervakantie 

17 
Zomervakantie 

18 
Zomervakantie 

19 
Zomervakantie 
 

20 
 Juf Karin jarig 

21 

34 22 
Zomervakantie 

23 
Zomervakantie 

24 
Zomervakantie 
  juf Tineke jarig 

25 
Zomervakantie 
 

26 
Zomervakantie 

27 28 

35 29 
 

30 31     

35        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 



September 2022 
tel.: 0512 - 545344 

PCBO De voorde - Waar onderwijs meer is dan het vullen van een emmer 

 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

35    1 2  
 

3 4 

36 5 6 7 8 
 

9 
  juf Afina jarig 

10 11 

37 12 
Studiedag team  
leerlingen vrij  

13 
Inloopavond voor  
ouders, kennismaken 
met de leerkracht groep 
1-8 : 19.00—20.00 uur 
 

14 
MR vergadering  

15 16 17 18 

38 19 20 
Prinsjesdag 
SC vergadering 

21 22 23 
 
 

24 
 

25 
  juf Johanna jarig 

39 26 
 

27 28 
NME Biologie dag gr 7/8  
Kinderpostzegels  

29 
 

30 
 Meester Gerard jarig 

  

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 



Oktober 2022 
 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

39      
 

1 2 
 Juf Korrie jarig 

40 3 
 

4 
Dierendag 

5 
Dag van de leraar 
Start Kinderboekenweek 

6 7 8 9 

41 10 11 12 13 14 
Einde Kinderboekenweek 

15 16 

42 17 
Herfstvakantie 

18 
Herfstvakantie 

19 
Herfstvakantie 
 

20 
Herfstvakantie 
  juf Annette jarig 

21 
Herfstvakantie 

22 23 

43 24 25 26 27 
Verkeerstuin groep 7 

28 29 30 
Wintertijd               

44 31       

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 545344 

PCBO De voorde - Waar onderwijs meer is dan het vullen van een emmer 



November 2022 
 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

44  1 2 
 

3 4 
 
 

5 
 

6 
 

45 7 8 
 

9 
MR vergadering 

10 
 Juf Femke jarig 
 

11 
Sint Maarten 

12 13 

46 14 
Week van de IEP LVS 
toetsen  
 

15 
SC vergadering 

16 17 18 19 
 

20 

47 21 22 23 24 25 
Studiedag team  
leerlingen vrij  

26 27 
1e adventszondag 

48 28 29 30     

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 545344 

PCBO De voorde - Waar onderwijs meer is dan het vullen van een emmer 



December 2022 
 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

48    1 
Verkeerstuin groep 7 

2 
 
 

3 4 
2e adventszondag 
 

49 5 
Sinterklaas  
op school  

6 7 8 9 10 11 
3e adventszondag 
 

50 12 
  meester Jilles jarig 

13 14 
 

15 
  juf Tiny jarig 

16 17 18 
4e adventszondag 

51 19 20 21 22 23 24 
 

25 
1e Kerstdag 
 

52 26 
Kerstvakantie 
2e Kerstdag  

27 
kerstvakantie 

28 
kerstvakantie 

29 
kerstvakantie 

30 
kerstvakantie 

31 
 

 

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 545344 

PCBO De voorde - Waar onderwijs meer is dan het vullen van een emmer 



Januari 2023 
 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

52      
 

 1 

1 2 
kerstvakantie 

3 
kerstvakantie 

4 
kerstvakantie 
 
 

5 
kerstvakantie 
 
 

6 
kerstvakantie 

7 8 

2 9 10 
 

11 
MR vergadering  

12 
 

13 
 

14 
 

1 
 

3 16 
Week IEP LVS toetsen  
 

17 
SC vergadering  
 Juf Janny Jarig 

18 19 20 
 
 

21 
 

22 

4 23 
Week 1 IEP LVS toetsen 
 
 

24 25 26 
 

27 
 

28 29 

5 30 
Week 2 IEP LVS toetsen 

31      

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 545344 

PCBO De voorde - Waar onderwijs meer is dan het vullen van een emmer 



Februari 2023 
 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

5  
 

 1 
  juf Vera jarig 

2 
Verkeerstuin groep 7 

3 
  juf Gonny jarig 

4 5 

6 6 7 
 

8 9 
 

10 
Studiedag team  
leerlingen vrij  

11 
 

12 

7 13 14 
 

15 16 17 
 

18 
 

19 
 

8 20 
 

21 
 
 

22 
  juf Japke jarig 

23 
 
 
 

24 
Rapporten mee  
 

25 26 

9 27 
Voorjaarsvakantie  

28 
Voorjaarsvakantie  

     

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 545344 

PCBO De voorde - Waar onderwijs meer is dan het vullen van een emmer 



Maart 2023 
 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

9   1 
Voorjaarsvakantie  

2 
Voorjaarsvakantie  

3 
Voorjaarsvakantie  

4 5 

10 6 
Start periode 10 minuten 
gesprekken 
  juf Monika jarig 

7 
 

8 
Biddag 

9 
Verkeerstuin groep 7 

10 11 12 
 

11 13 
 

14 
 

15 
MR vergadering 
  juf Annika jarig  

16 
Kangoeroe  
rekenwedstrijd 

17 
 

18 
 

19 
 

12 20 21 
SC vergadering 

22 23 
 

24 
 

25 
  juf Laura jarig 
  juf Paulien jarig 

26 
Zomertijd 

13 27 
Theoretisch  
verkeersexamen gr 7  

28 
 

29 
Grote Rekendag 

30 31   
 

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 545344 

PCBO De voorde - Waar onderwijs meer is dan het vullen van een emmer 



April 2023 
 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

13     1 1 
 

2 

14 3 4 5 
 

6 
Verkeerstuin groep 7 
 

7 
Goede Vrijdag  
  juf Riemke jarig 
  juf Bettie jarig 

8 9 
Eerste Paasdag  
 

15 10 
Tweede Paasdag  

11 12 
  meester  Willem jarig 

13 14 
 

15 
 

16 
 

16 17 
Tweede Paasdag 

18 
IEP eindtoets gr 8 

19 
IEP eindtoets gr 8  

20 
 

21 22 
 

23 

17 24 
Meivakantie 

25 
Meivakantie 
 
 

26 
Meivakantie 

27 
 

28 
Meivakantie 

29 30 

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 545344 

PCBO De voorde - Waar onderwijs meer is dan het vullen van een emmer 



Mei 2023 
 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

18 1 
Meivakantie 

2 
Meivakantie 

3 
Meivakantie 
 

4 
Meivakantie 
Dodenherdenking 

5 
Meivakantie 
Bevrijdingsdag  

6 7 
Moederdag 
 

19 8 
Week IEP LVS toetsen 
 

9 
 

10 
MR vergadering 

11 12 13 14 
 

20 15 
Week 1 IEP LVS toetsen 

16 
SC vergadering  

17 18 
Hemelvaartsdag  

19 
Dag na Hemelvaart vrij 

20 
 

21 
  juf Wilma jarig 

21 22 
Avond4daagse 
Week 2 IP LVS toetsen 
 

23 
Avond4daagse  

24 
Avond4daagse  

25 
Avond4daagse 

26 
Avond4daagse  
Margedag, ADENIUM-
Dag personeel. 

27 
 

28 
Eerste Pinksterdag 
  juf Hinke harig 

22 29 
Tweede Pinksterdag 

30 
Studiedag team  
leerlingen vrij  

31 
  juf Jantina jarig  

    

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 545344 

PCBO De voorde - Waar onderwijs meer is dan het vullen van een emmer 



Juni 2023 
 wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

22  
 

 
 
 

 1 
 

2 
 

3 4 
 

 23 5 
 

6 
 

7 8 9 
Rapporten mee  

10 11 
 

24 12 13 14 
Schoolkamp gr 8  
  Meester Jeroen jarig 

15 
Schoolkamp gr 8 

16 
Schoolkamp gr 8  

17 
 

18 
Vaderdag  
  juf Tea jarig 

25 19 20 21 
 

22 23 
 

24 
 

25 

26 26 
 

27 
 

28 
MR vergadering 

29 30   

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 545344 

PCBO De voorde - Waar onderwijs meer is dan het vullen van een emmer 



Juli 2022 
wk maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

26    
 

  1 2 

27 3 
 

4 
SC vergadering 

5 
 

6 
  meester Arjan jarig 

7 
 

8 9 
 

28 10 
 

11 12 13 
 

14 
 

15 
 

16 

39  17 
 

18 
 

19 
 

20 
Laatste schooldag  
2022-2023 

21 
Zomervakantie 
t/m 01-09-2023 

22 
Zomervakantie 
t/m 01-09-2023 

23 
Zomervakantie 
t/m 01-09-2023 

30 24 
Zomervakantie 
t/m 01-09-2023 

25 
Zomervakantie 
t/m 01-09-2023 

26 
Zomervakantie 
t/m 01-09-2023 

27 
Zomervakantie 
t/m 01-09-2023 

28 
Zomervakantie 
t/m 01-09-2023 

29 
Zomervakantie 
t/m 01-09-2023 

30 
Zomervakantie 
t/m 01-09-2023 

        Ruimte voor uw eigen aantekeningen: 

tel.: 0512 - 545344 

PCBO De voorde - Waar onderwijs meer is dan het vullen van een emmer 




