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Adressen 
 
Directeur:          Dhr. Dick Bakker 
                            E-mail: d.bakker@aves.nl    
  tel: 06-23554949 (privé, alleen in noodgevallen) 
 
De namen van de leerkrachten:  
 

Groep 1-2  Mevr. Lian Bolsius 
Maandag t/m vrijdag 
l.bolsius@aves.nl 

  

Groep 3-4 Mevr. Paulien Gerdes 
Maandag t/m vrijdag 
p.gerdes@aves.nl  

 

Groep 5-6 
 
 
Groep 7-8 
 
 
 

Mevr. Hennie Hellendoorn 
Maandag, dinsdag en woensdag 
h.spans@aves.nl  
Mevr. Suzanne van Bruggen 
Maandag t/m woensdag 
s.vanbruggen@aves.nl 

Mevr. Mariëlle van Buiten (WPO stagiaire) 
Donderdag en vrijdag 
m.vanbuiten@aves.nl  
Mevr. Monique van Polen - de Ringh 
Maandag t/m vrijdag 
m.deringh@aves.nl  

Mevr. Monique Jager is op maandag en donderdag aanwezig voor ondersteuning 
m.jager@aves.nl  
Dhr. Robbert Bouma is op woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig voor 
ondersteuning   r.bouma@aves.nl   
Mevr. Saskia van der Veeken is op dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig voor stage 
en extra ondersteuning s.vanderveeken@aves.nl (Aves trainee) 

Intern begeleider: mevr. Stannie van Vilsteren. Zij is afwisselend aanwezig op dinsdag en/ of 
vrijdag   s.vanvilsteren@aves.nl  
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De medezeggenschapsraad 
Namens de ouders hebben de volgende twee leden zitting in de medezeggenschapsraad. 
Mevr. Jolanda Paauw    Dhr. Harco Christiaens 
E-mail: j.paauw@aves.nl     E-mail: h.christiaens@aves.nl  
 
Mevr. Vanja Boons schrijft de verslagen van de vergaderingen. 
  
Namens de leerkrachten hebben de volgende leden zitting in de medezeggenschapsraad: 
Dhr. Robbert Bouma (voorzitter)    Mevr. Lian Bolsius 
E-mail: r.bouma@aves.nl   E-mail: l.bolsius@aves.nl  
 
Meer informatie over de MR leest u in deel 1.  
 
 
 
Scholingsplan 2020-2021  

Teamscholing: 
werken aan de denkontwikkeling van kinderen. 
(Thinking for learning level 2) 
 

Lesson study en wereldoriëntatie: 
Suzanne van Bruggen 
 

Doorgaande lijn spelen en leren, lezen en 
rekenen van groep 2 naar 3: 
Lian Bolsius 
 

Dynamiek in de bovenbouw: 
Monique van Polen 

Begrijpend lezen en luisteren: 
Robbert Bouma 
Paulien Gerdes 
 

BHV herhaling: 
Robbert Bouma 
Hennie Hellendoorn 
Dick Bakker 
Monique Jager 

Werken met leerlijnen ParnasSys: 
Tjippie Knoppert 
Stannie van Vilsteren 

Analyseren en werken vanuit leerlijnen 
rekenen: 
Paulien Gerdes 
 

Meidenvenijn: 
Monique van Polen 
Suzanne van Bruggen 
 

Kindertalentenfluisteraar 
Suzanne van Bruggen 
 

Observeren bij kleuters: 
Lian Bolsius 
Dick Bakker 

Auditor in education: 
Dick Bakker 
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Schoolontwikkeling  
Hoe wij de schoolontwikkeling de komende jaren voor ogen hebben staat uitvoerig beschreven in het 
schoolplan 2019-2023. Dit schoolplan is in te zien op school. Het schoolplan is een richtinggevend 
document.  
Omdat het richtinggevend is hebben we aan verschillende ‘partijen’ gevraagd: ‘vertel ons je mening 
over ons onderwijs’. Dat hebben we o.a. aan onze kinderen gevraagd (groep 6-8) en aan ouders (met 
gebruik van de leerling- en ouder enquête). Na het bestuderen van de resultaten hebben we (team en 
MR) gemeend dat het goed zou zijn om de komende jaren met de volgende punten aan de slag te gaan:  
 

Eind 2022-2023 hebben we betrokken leerlingen die mede-eigenaar zijn van hun eigen leerproces. 

Eind 2022-2023 gaan alle leerlingen met plezier naar school en is de school een veilige plek. 

Eind 2022-2023 zijn de resultaten van de leerlingen op het niveau dat van de leerling verwacht mag 

worden en sluit het onderwijs aan bij de ontwikkelbehoeften van 

de leerlingen. 

Eind 2022-2023 worden de wereldoriënterende vakken in 

samenhang gegeven. 

Eind 2022-2023 is het onderwijs gericht op de 21e eeuwse 

vaardigheden in het algemeen en is er specifiek aandacht voor 

kritisch en creatief denken. 

Eind 2022-2023 werkt het team op de Mariabasisschool samen in 

een professionele leergemeenschap. 

Eind 2022-2023 laat de Mariabasisschool haar identiteitslessen 

aansluiten bij de beleving van de leerlingen en ondersteunt daarbij de ouders. 

De Mariabasisschool is een goed functionerende opleidingsschool in samenwerking met de KPZ. 
 

 

Deze plannen zijn niet allemaal in een jaar te verwezenlijken. Daarom formuleren wij elk jaar op school 
een aantal speerpunten waar we het komend schooljaar als team mee bezig zullen zijn. Op het eind 
van het schooljaar evalueren wij dit. Conclusies, aandachtspunten en te ondernemen acties nemen wij 
mee naar het nieuwe jaarplan. 

- Aan het eind van schooljaar 2020-2021 is er een methode voor wereldoriëntatie gekozen 
- Aan het eind van schooljaar 2020-2021 werken we bij Thinking for learning met level II 
- Aan het eind van schooljaar 2020-2021 is er een doorgaande lijn in het werken met Snappet in de 

groepen 5-8 
- Aan het eind van schooljaar 2020-2021 is vastgesteld hoe we werken met leerlijnen vanuit 

Snappet 
- Aan het eind van schooljaar 2020-2021 is er in het team gewerkt van het gedachtegoed van 

‘Lesson Study’. Teamleden hebben 2 maal in duo’s de perfecte les ontwikkeld. 
- Aan het eind van schooljaar 2020-2021 hebben alle leerkrachten de gezamenlijke teamscholing 

gevolgd 
- Aan het eind van schooljaar 2020-2021 maken we gebruik van digitale hulpmiddelen in de 

communicatie met ouders 
- Aan het eind van schooljaar 2020-2021 wordt het werken met een portfolio jaarlijks geëvalueerd 

en bijgesteld. Leerkrachten kunnen hierbij kindgesprekken voeren. 
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Overblijven 
Informatie over het overblijven vindt u in het informatieboekje voor het overblijven. In dit 
informatieboekje vindt u alle informatie rondom het overblijven. Dit boekje staat op onze website 
www.mariabasisschool-nop.nl . Voor vragen en opmerkingen rondom het overblijven kunt u terecht 
bij mevr. M. Verbeek. Zij is de coördinator van het overblijven. 
 
Kosten van het overblijven: 
De overblijfvergoeding voor het schooljaar 2020-2021 is €75,-. 
Het geld wordt geïnd door de penningmeester van de activiteitencommissie. In de loop van het 
schooljaar zult u een factuur ontvangen. 
Kinderen die af en toe eens overblijven, kunnen een zogenaamde strippenkaart kopen. Elke strip geeft 
recht op een keer overblijven. Op een strippenkaart staan 8 strippen en kost €10,-. De strippenkaart 
blijft de gehele basisschoolperiode geldig. 
Het bankrekeningnummer van de AC is: NL88RABO 039.66.11.877 t.n.v. de activiteitencommissie 
Mariabasisschool. 
 
Overblijfafspraken voor de kinderen: 
- De kleuters blijven in hun eigen lokaal en eten daar. De leerkracht van de kleuters draagt de 

kinderen over aan de overblijfkracht. De overige groepen komen zelf naar het lokaal waar gegeten 
gaat worden. 

- Tijdens het eten gaan de kinderen niet naar het toilet. We vinden het fijn als de kinderen dit voor 
of na het eten doen. 

- De leerkrachten zorgen er voor dat de kinderen met schone handen aan tafel kunnen. 
- Voor het eten wordt er gezamenlijk gebeden; er wordt dan nog niet gegeten. 
- De broodtrommels en bekers mogen op de tafel komen te staan. De kinderen komen alleen aan 

hun eigen spullen. 
- De normale fatsoensregels aangaande het eten gelden ook hier. 
- We nemen geen snoep of kauwgum mee voor na het eten. 
- Eventueel afval wordt na de maaltijd in de vuilnisbak gegooid. 
- Bij goed weer gaan de kinderen na het eten naar buiten. Bij slecht weer blijven de kinderen in het 

eigen lokaal. Ze mogen dan spelen. De normale klassenregels gelden dan. 
- Als de kinderen klaar zijn met eten blijven ze zitten. De overblijfkracht geeft aan wanneer ze naar 

buiten mogen. 
- Overblijfkinderen blijven op het plein en mogen spelen met het overblijfspeelgoed. Als de niet-

overblijfkinderen om 12.45 uur komen mag iedereen hiermee spelen. 
- De gewone schoolregels gelden ook bij het overblijven. 
- Bij het niet naleven van deze regels volgt een gesprek met het kind en zijn/haar ouders. Bij 

herhaaldelijk niet naleven van deze regels volgt een gesprek met de directie. 
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Overblijfafspraken voor de ouders/verzorgers van de kinderen: 
- De ouders melden bij aanvang van het nieuwe schooljaar door middel van het invullen van het 

inschrijfformulier dat hun kind(eren) overblijven. Overblijven kan een structureel karakter 
hebben (op vaste dagen), maar kan ook incidenteel plaatsvinden. 

- Als dit overblijven structureel is worden de overblijvers op een vaste overblijflijst geplaatst. Bij 
aanmelding voor structureel gebruik verplichten de ouders zich tot het betalen van het 
vastgestelde bedrag. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en gemeld in de schoolgids. 

- In incidenteel overblijven maken de ouders gebruik van de strippenkaarten. De strippenkaarten 
zijn tegen betaling van het vastgestelde tarief verkrijgbaar op school.  

- Indien een kind incidenteel verhinderd is bij het overblijven, dienen ouders dit door te geven aan 
de overblijfcoördinator. De overblijfouders hoeven dan niet onnodig op zoek te gaan naar een 
niet aanwezige leerling.  

- De ouders dragen er zorg voor dat de kinderen voldoende eten en drinken bij zich hebben. 
- Het eten van snoep is tijdens het overblijven niet toegestaan. 
- Wijziging in gebruik (wijziging van dagen, van structureel naar incidenteel gebruik etc.) dienen de 

ouders door te geven aan de overblijfcoördinator.  
- We verwachten dat ouders actief meewerken aan en goed verloop van het overblijven van hun 

kind(eren). 
 
Vrijwillige ouderbijdrage  
De vrijwillige ouderbijdrage die gevraagd wordt dient voor het bekostigen van (buitenschoolse-) 
activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie in overleg met het schoolteam. Deze 
activiteiten vallen buiten onderwijsactiviteiten zoals die door de minister in de wet zijn opgenomen. 
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is door de activiteitencommissie vastgesteld op € 15,- 
per kind per jaar. In de loop van het schooljaar ontvangt u een factuur van de penningmeester van de 
AC en zal u gevraagd worden dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL88 RABO 039.66.11.877 
t.n.v. de activiteitencommissie Mariabasisschool. 
 
Mobiele telefoons 
Uw kind is via de school bereikbaar. Belangrijke mededelingen, die niet tot na schooltijd kunnen 
wachten, kunt u via het algemene telefoonnummer doorgeven. Toch vinden sommige ouders het fijn 
te weten dat het kind u onderweg kan bereiken als daar noodzaak voor is.  
Op school geldt de regel dat de mobiele telefoons onder schooltijd uit gezet moeten worden. Dit geldt 
ook voor de pauzes. 
Houdt u er rekening mee dat de telefoon op school niet verzekerd is en dit dus voor uw eigen risico is. 
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Abonnementen 
Aan het begin van het schooljaar worden diverse folders van verschillende uitgevers aan de 
leerlingen meegegeven. School heeft hierbij geen verbinding of belangen met de uitgeverijen. Toch 
willen we u de informatie niet onthouden. 

Schoolfotograaf 
23 april 2020 bezoekt de schoolfotograaf onze school. Hij maakt een groepsfoto en een portretfoto. 
Ook mogen broers en zussen samen op de foto. De nabestelling van de foto’s wordt in een online 
omgeving direct tussen de fotograaf en de ouders geregeld. 

Goede doelen 
De leerlingen van groep 7-8 verkopen jaarlijks kinderpostzegels van de Kinderpostzegelactie in 
september. 
In de Vastentijd (de periode tussen aswoensdag en Pasen) besteden we samen met de leerlingen 
aandacht aan een goed doel. Dit kan deelname aan de Vastenactie betekenen of een lokaal doel. We 
vinden het belangrijk dat kinderen oog hebben voor- en zich inzetten voor anderen. 
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Medisch handelen op school 
 
Op onze school hanteren wij het protocol Medisch handelen. We onderscheiden hierbij 3 niveaus: 
 
1. Het kind gaat gezond naar school 

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, 
zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school altijd 
contact opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere, door hen aangewezen, persoon. 
Een enkele keer komt het voor dat deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich 
voordoet dan zullen wij een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een 
‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet worden. 
Om dit verantwoord te kunnen doen is het wel noodzakelijk dat we weten of er bijzondere 
omstandigheden zijn zoals b.v. een allergie. Is dat het geval dan verzoeken wij u om het hiervoor 
bestemde formulier (op school aanwezig) in te vullen. 

 
2. Het kind heeft medicatie nodig 

Soms heeft een kind medicatie nodig tijdens schooltijd. U kunt dan een leerkracht verzoeken om 
daarop te letten of, indien nodig, het medicijn toe te dienen. Op school hebben we een formulier 
waarop precies kan worden ingevuld wat er moet gebeuren. Omdat er meerdere leerkrachten 
moeten weten wat er is afgesproken, dient dit formulier in alle gevallen van toediening van 
medicatie worden ingevuld. 

 
3. Medisch handelen 

Hierbij denken we b.v. aan het geven van sondevoeding of het meten van de bloedsuikerspiegel 
bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. Meestal zullen deze handelingen worden 
verricht door een ouder of iemand van de thuiszorg en soms zelfs door een kind zelf. 
Is medisch handelen langdurig nodig voor het kind op een reguliere basisschool en kan de 
medische handeling niet door ene ouder of andere instantie worden uitgevoerd, dan kunt u een 
verzoek indienen om de handeling door een teamlid van de school te laten uitvoeren. 
Als de schoolleiding besluit dat dat mogelijk is, dient de uitvoerder te worden geïnstrueerd en 
een bekwaamheidsverklaring van een arts te hebben. Ook moet u schriftelijk toestemming geven 
om de medische handeling te laten uitvoeren. 
Voor zowel de toestemming als de bekwaamheidsverklaring zijn op school formulieren aanwezig. 
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Leerlingenlijst groep 1-2 

 
 

 
Groep 1 
 
 

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingen die tijdens het schooljaar instromen (en bij aanvang schooljaar bekend zijn)   

 
 

 
 
 
 
 
 
Groep 2 
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Leerlingenlijst groep 3-4 
 
 
 

 
Groep 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 4  
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Leerlingenlijst groep 5-6 
 
 

 
 
Groep 5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 6 
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Leerlingenlijst groep 7-8 
 
 

 

Groep 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 8 
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