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Wij zijn klaar voor het nieuwe schooljaar! 
 
Voor u ligt de Jaargids 2021-2022 van obs De Wagemakerschool met informatie over de praktische 
gang van zaken bij ons op school . Deze Jaargids is bedoeld voor ouders van de huidige leerlingen. 
Voor ouders die nog een schoolkeuze moeten maken, hebben we een algemene schoolgids die te 
vinden is op onze website en in het Ouderportaal. Daarin vindt u meer achtergrondinformatie hoe wij 
het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt.  
 
Met de Jaargids willen we u goed op de hoogte stellen van onze afspraken, regels en gewoonten die 
voor dit nieuwe schooljaar gelden. Ook vindt u praktische informatie over de groepsindeling, de 
gymroosters, de schoolvakanties en studiedagen. Met het handige ABC van De Wagemakerschool 
kunt u de Jaargids ook gebruiken als naslagwerk.  
 
Hebt u nog verdere vragen? Kijk dan eens naar de informatie op de boekenplanken in het 
Ouderportaal of stuur een berichtje met uw vraag via de Ouderportaal-app. En u weet, u kunt met uw 
vragen altijd terecht bij de leerkracht van uw kind. 
 
Wij wensen u en uw kind(eren) een leerzaam en plezierig schooljaar toe! 
 
Directie en team obs De Wagemakerschool 
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Onze speerpunten in schooljaar 2020-2021 
 
Een nieuwe rekenmethode  
In het schooljaar 2021-2022 starten we met het implementeren van een nieuwe rekenmethode. Een 
werkgroep bestaande uit leerkrachten, waaronder de rekenspecialist en waar mogelijk een 
deskundige externe adviseur hebben een gedegen traject uit gezet voor de oriëntatie en uiteindelijk de 
aanschaf. We zullen een zeer grondig implementatie traject uitzetten waarbij drie studiemomenten 
maar ook klassenconsultaties door een externe deskundige om er op toe te zien dat dit implementatie 
succesvol zal verlopen. 

Vreedzame school  
In het schooljaar 2021-2022 starten we met het tweede jaar van de methode de Vreedzame School. 
De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch 
burgerschap. Eén duidelijke pedagogiek in de hele school. Op een Vreedzame School wordt door de 
hele school heen hetzelfde gedrag gestimuleerd. Respect tonen, meedoen, verantwoordelijkheid 
nemen. Zo bereidt de school kinderen voor op de maatschappij. Het invoeren kost twee jaar. In het 
tweede jaar zullen we leerlingen uit de bovenbouwgroepen opleiden om een rol te hebben bij het 
oplossen van conflictjes/ruzietjes tussen leerlingen.  

Vormen van een Integraal Kindcentrum (IKC)  
Al een aantal jaren werken we samen met de kinderopvangorganisatie Kids. Zij verzorgen op De 
Wagemakerschool een sportieve BSO. Het afgelopen jaar zouden we samen kijken hoe we een 
doorgaande lijn krijgen op cognitief en sociaal emotioneel gebied. Door de coronacrisis, waardoor het 
onderwijs op afstand werd gegeven en we niet fysiek aanwezig waren in de school, heeft dit voor 
onvoldoende ontwikkeling gezorgd . We gaan dit in het komende schooljaar uitvoeren. Ook gaan we 
onderzoeken we of het haalbaar is te starten met peuteropvang in de school. 

Opleidingsschool voor nieuwe leerkrachten  
De Wagemakerschool is opleidingsschool voor nieuwe leerkrachten. Twee van onze leerkrachten zijn 
geschoold om nieuwe collega’s op te leiden. Het komende jaar zullen nog twee collega’s deze 
opleiding volgen. Ons bestuur OPSPOOR verzorgt in samenwerking met de Ipabo en Pabo de 
opleiding voor toekomstige collega’s. We zullen onze uiterste best doen een professionele bijdrage te 

leveren aan de 
studenten die bij 
ons geplaatst gaan 
worden. Het 
komende 
schooljaar zullen 
we een LIO 
student(leraar in 
opleiding) in onze 
school opleiden. 
Dit is een student 
die in het laatste 
jaar van zijn/haar 
opleiding zit en al 
zelfstandig les mag 
geven. Het tweede 

deel van het 
schooljaar wordt 
er mogelijk een 
student geplaatst 
in de groep 1/2. 
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Onze visie 
 

In ons onderwijs hebben we aandacht voor ieder individueel kind en bieden wij onderwijs passend bij 
zijn/haar niveau en talenten. Wij geven veel aandacht aan de basisvaardigheden rekenen, taal en 
lezen. Tegelijkertijd passen wij nieuwe (technologische) ontwikkelingen toe in ons onderwijsaanbod. 
Wij bieden een doorgaande leerlijn waarin we taakgericht -en soms groepsoverstijgend- werken en 
leren. Hierdoor worden kinderen steeds zelfstandiger, nemen verantwoordelijkheid en leren 
samenwerken. Wij stimuleren daar waar mogelijk de brede ontwikkeling van kinderen op het gebied 
van creativiteit, cultuur, natuur/techniek en bewegen. Ons speerpunt is een gezonde leefstijl met 
aandacht voor bewegen, gezonde voeding, duurzaamheid en natuur. 

We hebben veel aandacht voor hoe we met elkaar omgaan. We zetten in op het verder vergroten van 
sociale competenties en democratisch burgerschap. Met dit brede pakket aan kennis en vaardigheden 
worden onze leerlingen goed voorbereid op wat straks van hen gevraagd wordt in het voortgezet 
onderwijs en hun latere leven. 

 

 

Onze kernwaarden 
 

 

  
Samen leren, plezier en 
vrienden maken, dat kan 
op de Wagemaker 

Dit is het motto op basis waarvan wij 
met de kinderen afspraken hebben 
gemaakt. De afspraken hangen in 
de school en in de lokalen en 
worden met de kinderen telkens 
besproken en herhaald. 
➢ Wij nemen de juiste deur (groep 

1 t/m 3 bij het kleine plein, groep 
4 t/m 8 bij het grote plein). 

➢ Wij werken rustig in de hallen. 
➢ We lopen rustig door de school. 
➢ Wij luisteren naar elkaar 
➢ Wij zorgen voor elkaar 
➢ Wij leven met elkaar 
➢ Wij laten onze werkplek netjes 

achter 
➢ Wij hangen onze luizentassen 

met jas daarin aan de kapstok 
➢ Wij zorgen samen voor een 

opgeruimde school. 

 

In de lokalen hangen de afspraken per groep en deze worden met de kinderen telkens 
besproken en herhaald. 
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Groepen en leerkrachten 
 
Werkdagen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1/2 Grutto Lianne Lianne Lianne Joke Joke 

Groep 1/2 Fuut Carry Carry Carry /Patricia Patricia Patricia 

Groep 3 Ine Ine Ine Ine Ine/Joke D 
(bapo) Groep 4 Eva/Hanneke Hanneke Eva Eva Eva 

Groep 5 Heleen Heleen/Noa Noa Heleen Heleen 

Groep 6 Poldy Poldy Poldy Poldy Poldy 

Groep 7 Suzanne Suzanne Suzanne Suzanne Noa 

Groep 8 Jaap Jaap Jaap/Jan Jan Jaap 

Intern begeleider Marjanne Marjanne Marjanne   

Directie René René René René  

Gymnastiek Corné/Renske  Corné/Renske   

Administratie  Cornelly   Cornelly  

Ondersteuning Angela Angela  Angela Angela 

Ondersteuning  Teun  Teun  
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Schooltijden  
 
De Wagemakerschool kent een zogenaamd vijf-gelijke-dagen-rooster. Elke schooldag begint om 8:30 
uur (deur open om 8.20 uur.) en eindigt om 14:00 uur. Alle kinderen eten en drinken tijdens de 
lunchpauze onder leiding van hun leerkracht. Er wordt ook buiten gespeeld, net als in het speelkwartier. 
 

Eten, drinken  
Elke dag is er school van 8:30 tot 14:00 uur. Alle kinderen eten en drinken op school.  
Omstreeks het speelkwartier is er tijd voor een pauzehapje en –drankje. Als pauzehapje zijn alleen 
groente en/of fruit toegestaan. Dit moet u aan uw kind meegeven.  
Eten en drinken voor de lunch moet apart meegegeven worden. 
➢ Wij vragen u het brood in een broodtrommel (met naam erop) mee te geven en het drinken eventueel 

in een beker (ook met naam) 
➢ Geef uw kind gezonde dingen mee (snoep vinden wij niet gezond) 
➢ Geef geen prik of energiedrankjes mee. 
 

Verjaardagen en traktaties 
Wanneer één van onze leerlingen jarig is trakteren ze de leerlingen uit hun groep.  De leerlingen mogen 
ook de groepen rond. Ze mogen twee leerlingen kiezen die mee gaan. De leerkracht zorgt voor een 
leuke verjaardagskaart(bij de kleuters ook een verjaardags-hoed) waarop de leerkrachten een felicitatie 
schrijven. In de kleutergroepen mogen de ouders een half uurtje in de klas blijven. Leerlingen vinden 
het vaak leuk om ook de leerkrachten een traktatie te geven. Mocht u ondanks dat dit niet verplicht is 
de leerkrachten ook een kleine traktatie willen geven dan graag alleen een gezonde traktatie. 

 
Vakanties en studiedagen  
 

 

Vakanties eerste dag laatste dag 
herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021 

kerstvakantie 27-12-2021 7-1-2021 

voorjaarsvakantie 21-2-2022 25-2-2022 

paasvakantie 15-4-2122 18-4-2022 

meivakantie 25-4-2022 6-5-2022 

hemelvaart + vrijdag 26-5-2022 27-5-2022 

pinkstervakantie  6-6-2022 

zomervakantie 18-7-2022 28-8-2022 

 
Studiedagen 
 

 

  

Studiedagen  

Vrijdag 15 oktober Opspoor studiedag 

Leerlingen vrij 

 Maandag 25 oktober  

Dinsdag 16 november 

Vrijdag 18 februari 

Maandag 09 mei 

Woensdag 22 juni 
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Vaklessen bewegingsonderwijs 
 
De groepen 3 t/m 8 krijgen les van een specialist lichamelijke opvoeding. Deze gymlessen worden 
gegeven  in de sporthal ICL aan het Marktplein 11. De leerlingen van de groep die ’s morgens start 
met gym komen meteen naar de sporthal. De leerlingen van de groep die als laatste gym heeft gaan 
zelfstandig naar huis of worden daar opgehaald. 
De kleutergroepen krijgen les van hun eigen leerkracht in de speelzaal van de Wagemaker. 
  

 

 
 
Gymregels in verband met veiligheid 
De leerlingen zijn verplicht om gymkleding te dragen (broek, 
shirt én schoenen) en de haren in een staart c.q. vlecht 
dragen. Sieraden thuis af doen op de gymdagen. Geknoopte 
armbandjes mogen om blijven, mits hier thuis een tape 
overheen wordt geplakt. Wanneer de gymkleding niet in orde 
is, kan de leerling helaas niet mee gymmen. Voor sieraden 
geldt dezelfde regel, wanneer het niet afgedaan kan worden, 
kan een leerling niet mee doen. Dit alles uit 
veiligheidsoverwegingen!  
 

 
 
Muzieklessen 
 
Vanaf de tweede week van het nieuwe schooljaar krijgen de leerlingen van onze school elke week 
muziekonderwijs van een vakdocent. Dit is het gevolg van een initiatief van de Rotary Club 
Landsmeer en Amicitia in samenwerking met de gemeente Landsmeer, de zes Landsmeerse 
basisscholen. Met subsidie van de gemeente Landsmeer wordt samengewerkt in de Stichting 
Kinderen en Muziek Landsmeer. Hierdoor wordt muziekles van een vakdocent gerealiseerd voor elke 
Landsmeerse basisschoolleerling.  
De groepsleerkrachten zullen actief participeren tijdens de lessen van de vakdocent.  
Door de samenwerking met Amicitia en De Eendracht hopen we ook dat er een stimulans is na 
schooltijd verder te gaan met het maken van muziek. 
 

  

Groepen Maandag                    
Corné/Renske  

Groepen Woensdag          
  Corné/Renske 

Groep 3 08.30 uur 09.15 uur Groep 8 08.30 uur 09.15 uur 

Groep 4 09.15 uur 10.00 uur Groep 7 09.15 uur 10.00 uur 

Groep 5 10.00 uur 10.45 uur Groep 6 10.00 uur 10.45 uur 

Groep 6 10.45 uur 11.30 uur Groep 5 10.45 uur 11.30 uur 

Groep 7 12.15 uur 13.00 uur Groep 4 12.15 uur 13.00 uur 

Groep 8 13.00 uur 13.45 uur Groep 3 13.00 uur 13.45 uur 
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Plattegrond van de school 
 
 

 
 

 
  



 

 
Jaarinformatie 2021-2022  
 

Leerplicht & verlof  
 
Uw kind is vanaf het vijfde jaar leerplichtig. Indien er naar uw mening sprake is van een gewichtige 
omstandigheid, die het niet mogelijk maakt dat uw kind de school bezoekt, dan moet u vrijstelling vragen 
met behulp van het formulier ‘Verzoek vrijstelling geregeld schoolbezoek’ dat u kunt vinden in het 
Ouderportaal.  Dit formulier dient minimaal 8 weken van tevoren te worden ingeleverd bij de directie van 
de school. 
 

Extra verlof 
In bijzondere, vastgelegde omstandigheden is het mogelijk extra vrije dagen voor een leerling aan te 
vragen. Dit verlof mag: 
➢ éénmaal per jaar verleend worden; 
➢ niet langer duren dan 10 schooldagen; 
➢ niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar. 
 
Verlof voor vakantie mag uitsluitend worden verleend indien het voor één van de ouders vanwege de 
specifieke aard van het beroep slechts mogelijk is buiten de regulier vastgestelde schoolvakanties op 
vakantie te gaan. De noodzaak en specifieke aard dienen schriftelijk te worden aangetoond. 
Voorts mag er verlof worden gevraagd, indien gewichtige omstandigheden daarom vragen.  
Hoewel kinderen formeel pas vanaf hun vijfde verjaardag leerplichtig zijn, verzoeken wij ook de ouders 
van de jongste leerlingen ons in te lichten over eventueel verzuim. 
Informatie over leerplicht en verlof is te vinden in het Ouderportaal. Verlofaanvragen worden meestal in 
overleg met de leerplichtambtenaar behandeld. 
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Ouderbetrokkenheid 
 
Wij vinden het belangrijk dat ouders en leerkrachten samenwerken om het leren en de gezonde 
ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Dat betekent samen zoeken 
naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, de 
leerling. Per leerling worden leerdoelen in samenspraak met de leerkracht, ouders en leerling 
besproken en vastgesteld. Leerlingen en ouders worden betrokken bij het onderwijsaanbod.  
 

Medezeggenschapraad (MR) 
Deze raad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR behandelt veel onderwerpen: beleid 
met betrekking tot het personeel, het schoolgebouw, de organisatie van de school, de doelstelling 
van de school en de onderwijskundige richting van de school.  
De oudergeleding bestaat uit: Eveline Wijnants, Cynthia Visser en Berry Veldhuis  
De teamgeleding bestaat uit: Ine Dikhoff, Heleen Zuidema  en Jaap Jacobs. 
 

Oudervereniging (OV) 
Per klas maakt één klassenouder deel uit van de oudervereniging. De oudervereniging houdt zich 
bezig met de voorbereiding en uitvoering van alle leuke, sportieve en interessante momenten voor 
leerlingen. Ze zorgt o.a. voor de coördinatie van de hoofdluiscontrole, de (mede)organisatie van de 
traditionele feesten zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest en de organisatie van de avond4daagse etc. 
De oudervereniging int en beheert tevens de ouderbijdragen. 
De voorzitter van de oudervereniging is Bianca Odinot  E-mail; bianca_odinot@hotmail.com 
  
Contactpersonen voor de OV uit het team zijn: Poldy van Norden en Joke Kleipool. 
 

Ouderhulp 
Het hele schooljaar ondersteunen ouders bij activiteiten. Sommigen geven zich op voor het vervoer 
van leerlingen bij een excursie, anderen helpen bij het schoonmaken van materialen maar ook als 
leesouder en hulp bij het uitlenen van boeken uit onze schoolbibliotheek etc. Welke vorm u het meest 
aanspreekt en hoeveel tijd u daarvoor beschikbaar heeft, bepaalt u zelf. Als school zijn we blij met 
elke mate van ondersteuning. 
 

Ouderbijdrage 
Om tal van activiteiten te bekostigen vragen wij een ouderbijdrage die jaarlijks wordt vastgesteld. De 
vrijwillige ouderbijdrage bedraagt in 2020/2021 € 60,- per kind. De bijdrage is noodzakelijk om excursies 
(Artis, e.d) te kunnen organiseren. Ook de traditionele feesten als Sinterklaas, Kerst, Pasen en het 
afscheid van groep 8 of shirts en broekjes bij de sporttoernooien worden hiervan betaald.  
De ouderbijdrage wordt door de penningmeester van de ouderraad beheerd.  
Het jaarlijkse schoolreisje wordt ook uit deze bijdrage bekostigd. Elk kind gaat één keer per jaar met de 
klas op schoolreisje. Deze bijdrage voor het schoolreis is niet vrijwillig. Van de penningmeester ontvangt 
u hiervoor een betalingsverzoek. Mocht ineens betalen bezwaarlijk zijn dan kan met de penningmeester 
een regeling getroffen worden. 
 
 
De groep 8 gaat waarschijnlijk in het schooljaar meerdere dagen op kamp. Hiervoor wordt een extra 
bijdrage gevraagd. Dit wordt op informatieavond met de ouders overlegd. 
 
Het rekeningnummer van de ouderraad is NL24RABO0334463092 o.v.v. Oudervereniging Ds. J.L. de 
Wagemaker te Landsmeer. Vergeet niet de naam van uw kind(eren) te vermelden 
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Oudercommunicatie 
 
Wij communiceren open en transparant met ouders/verzorgers over de ontwikkeling van hun 
kind(eren). De dialoog met ouders is belangrijk om de ontwikkeling van hun kind goed te kunnen 
begeleiden. De school kent vele informatiemomenten en -bronnen zoals: 
➢ Informatieavond: iedere klas houdt aan het begin van het schooljaar een voorlichtingsbijeenkomst 

voor alle bij de groep betrokken ouders. Tijdens de presentatie door de leerkracht(en) wordt o.a. 
ingegaan op de manier van werken. U kunt de methodes bekijken en uw vragen stellen. 

➢ Ouder-kindgesprekken: drie keer per jaar wordt u in de gelegenheid gesteld om de ontwikkelingen 
van uw kind met de leerkracht(en) te bespreken. Vanaf groep 1 nodigen we ouders en kinderen 
samen uit voor dit gesprek omdat wij leerlingen zien als mede-eigenaar van het eigen leerproces. 

➢ Inloopmomenten: elke dag, na schooltijd vanaf half drie, kunt u samen met uw kind terug de klas 
ingaan en het werk van uw kind bekijken. Indien u vragen aan de leerkracht(en) hebt, kunt u een 
afspraak maken. 

➢ Nieuwsbrief De Weekflits die wekelijks verschijnt met alle relevante informatie over de afgelopen 
en komende periode.  

➢ Jaargids met alle informatie over de school, die voor u en uw kind van belang is. 
➢ Het digitale Ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders. 

Ziekmeldingen en verlofaanvragen regelt u als ouder via het ouderportaal. 
 
 
 
 
 

 
 
  

https://www.obsdewagemaker.nl/pagina/417651/Nieuwsbrief
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Overige zaken 

 
Auto 
➢ Kinderen kunnen in het verkeer onvoorspelbaar gedrag vertonen. Rijd in de buurt van school zeer 

voorzichtig. 
➢ Parkeer uw  auto slechts op de daarvoor bestemde plaatsen (parkeervakken). Ook dat bevordert 

de veiligheid. 
 
Buitenschoolse opvang 
Vanaf 18 februari 2019 kunnen uw kinderen na schooltijd deelnemen aan de sport- en spelactiviteiten 
van bso Kids Wagemaker, gehuisvest in ons schoolgebouw. De samenwerking met deze sportieve 
bso past goed bij ons profiel van de gezonde en sportieve school. Dagelijks biedt de bso een keuze uit 
verschillende spellen en sporten. Denk bijvoorbeeld aan bal- en tikspellen maar ook aan grotere 
activiteiten zoals voetbal, handbal en atletiek. Slecht weer? Geen probleem! Dan gaan ze gezellig 
knutselen, lezen, spelletjes doen of sporten in de gymzaal. Kinderen leren door sport en spel omgaan 
met winnen, verliezen en samenwerken in een team wat hun sociale ontwikkeling bevorderd. 

In vakanties is er een aangepast programma. Naast sporten is er bijvoorbeeld een gezonde 
kookactiviteit of wordt een leuk uitstapje gemaakt. Zo ligt Het Twiske bijna in onze achtertuin en 
kunnen we daar allerlei avonturen beleven! 

Op de Wagemaker is nog geen voorschoolse opvang. Bij voldoende belangstelling hiervoor zullen we 
kijken of dit kan starten.  
U hoeft zich als (werkende) ouder derhalve niet druk te maken hoe u de opvang van uw kind na 
schooltijd vertrouwd en veilig kunt regelen. 
Bent u geïnteresseerd in de buitenschoolse opvang in De Wagemakerschool? Bekijk dan hier 
de website van BSO Kids Wagemaker en lees hoe u zich kunt aanmelden. 
 
Partoe en Tinteltuin 
Leerlingen van De Wagemakerschool die gebruik maken van de buitenschoolse opvang van Tinteltuin 
of Partou worden in de klas opgehaald en gaan dan samen met de pedagogisch medewerkers naar 
de desbetreffende bso. Tinteltuin is vanaf 18 februari 2019 gehuisvest in obs De Stap en Partou vangt 
de kinderen dagelijks op in kindercentrum Zonnedauw. 
 
Fiets 
➢ Parkeer je fiets in één van de fietsenrekken. 
➢ Zet de fiets met een stevige ketting aan het rek vast. 
➢ Laat de fiets niet ’s nachts staan. 
➢ Woon je op loopafstand van de school laat de fiets dan thuis. 
 

 
 
 
 

https://kidskinderdagverblijf.nl/bsokids/
https://www.partou.nl/kinderopvang-noord-holland/landsmeer/landsmeer/zonnedauwstraat
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In- en uitgang en halen brengen leerlingen 
De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 gebruiken voor en na schooltijd de deur van de onderbouw. De 
leerlingen van de groepen 4 t/m 8 die van de bovenbouw. 
De ouders van de groepen 1 t/m 3 brengen hun kind tot in de groep. De ouders van de leerlingen van 
groep 4 mogen de leerlingen tot aan de kerst naar het lokaal brengen. Bij het ophalen wachten de 
ouders buiten het hek zodat de leerkracht overzicht heeft over de leerlingen.  
De ouders van de groepen 4 t/m 8 brengen hun kind tot aan de voordeur van de school zodat de 
leerkrachten die bij de entree van hun lokaal staan de leerlingen goede morgen kunnen zeggen. Bij 
het halen wachten ook deze ouders buiten het hek. 
 
Jassen,  tassen, oordopjes en schoolpennen 
Doe je jas en gymtas in een ‘luizentas’. Deze zijn bij de administratie voor € 2,50 verkrijgbaar. Al onze 
kinderen zijn verplicht om zo’n tas aan te schaffen. Oordopjes en een schoolpen krijgen de leerlingen 
van school maar wanneer deze zoek is of stuk dan kopen de leerlingen een nieuwe bij de 
administratie. Neem huiswerk mee in een tas. 
 
Klachtenregeling 
Het team van De Wagemakerschool zet zich elke dag volop in voor goed onderwijs aan uw kind. Het 
kan voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien heeft u iets 
gesignaleerd waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen. In de meeste 
gevallen wordt uw zorg of klacht op schoolniveau met de betreffende leerkracht en/of de directeur van 
de school opgelost. In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn, heeft ons schoolbestuur 
OPSPOOR een uitgebreide klachtenregeling die te vinden is op de website van OPSPOOR.  
Contactpersonen De Wagemakerschool: zodra deze bekend is publiceren we dit in de Weekflits. 
De contactpersoon gaat niet inhoudelijk op de klacht in, maar zal in overleg met u bepalen op welke 
manier uw klacht het beste behandeld kan worden. Mogelijk zal de externe vertrouwenspersoon 
worden ingeschakeld.  
 
Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) 5-jarigen 
Alle 5-jarige leerlingen worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO. 
Het PGO wordt uitgevoerd door de doktersassistente en de jeugdarts. 
De doktersassistente onderzoekt de zintuigen. Dit onderzoek vindt plaats op school. De 
doktersassistente neemt contact met u op voor het plannen van het onderzoek. 
Daarna volgt het medische onderzoek door de jeugdarts. Dit onderzoek vindt plaats op een GGD 
locatie. Hiervoor neemt de administratie medewerker contact met u op. 
 
De spraaktaal screening 5-jarigen 
Bij alle leerlingen van 5 jaar wordt een spraaktaal screening afgenomen. 
De screening wordt uitgevoerd door een logopedist en vindt plaats op school. De administratief 
medewerker neemt contact met u op voor het plannen van de screening. 
 
Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) groep 7 
Alle leerlingen van groep 7 worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige en vindt plaats op een GGD locatie. 
Hiervoor neemt de administratie medewerker van de GGD contact met u op. 
 
Privacy  
Op De Wagemakerschool wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school 
heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook 
worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. Wij 
hebben een privacybeleid volgens de nieuwe Europese wetgeving. Deze is in te zien op school, in het 
digitale Ouderportaal of op de website van OPSPOOR. 
 
Mobiele telefoons en smart-watches (niet op school) 
De school is telefonisch bereikbaar. Mobiele telefoons en smart-watches zijn niet toegestaan op 
school. Met toestemming van de leerkracht is hierop een uitzondering mogelijk. Voor schade of 
zoekraken is de school niet verantwoordelijk. Mocht de school door een storing onbereikbaar zijn dan 
zijn wij te bereiken op de schoolmobiel (telefoonnummer: 0625303148). Deze telefoon alleen in 
noodgevallen gebruiken a.u.b. Neemt een leerling een mobiele telefoon of smart-watches mee naar 
school dan neemt de leerkracht deze in. De ouder/verzorger van de leerling kan de telefoon dan bij de 
schoolleiding ophalen. 
 

https://www.opspoor.nl/pagina/368/Klachten
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Verzekering  
De kinderen van de school zijn verzekerd bij het huis/school verkeer en onder schooltijd. Het betreft 
een aanvullende scholierenongevallenverzekering, die wordt bekostigd uit de jaarlijkse ouderbijdrage. 
Ons bestuur OPSPOOR heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering biedt zowel de 
school zelf, als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers), dekking tegen 
schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. 

Zoekgeraakte spullen 
De Wagemakerschool is nooit aansprakelijk voor zoekgeraakte of vermiste spullen. Neem geen 
kostbaarheden mee naar school. 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Wij maken deel uit van OPSPOOR, een stichting met 
37 scholen in Purmerend en omliggende 
gemeenten. Bij OPSPOOR werken zo'n 750 
medewerkers dagelijks met passie voor onderwijs aan 
de ontwikkeling van kinderen. Binnen de stichting 
vinden we onderwijsontwikkeling erg belangrijk en 
leerkrachten leren onderling met én van elkaar. Zo 
kunnen we ook binnen obs Wagenmakerschool 
profiteren van waardevolle ervaring, nieuwe inzichten 
en toekomstgericht onderwijs. 
 

 


