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‘Doen wat we beloven, vol trots, vanuit onze kernwaarden’  
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Voorwoord 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) leerlingen van KBS Het Kompas,  

 

Voor u ligt het informatieboekje voor het schooljaar 2022-2023. Een nieuw schooljaar brengt nieuwe informatie 

met zich mee. Wij hopen u met dit informatieboekje op een overzichtelijke wijze van dienst te kunnen zijn.  

 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids, waarin vooral de onderwijskundige aspecten 

worden belicht. Over zaken die zich tijdens het schooljaar aandienen, wordt u digitaal geïnformeerd. Daarnaast 

verwijzen wij u graag naar onze website www.kbs-hetkompas.nl, de nieuwe website wordt in september 

gelanceerd.   

 

Samen met u hopen we een fijn en leerzaam schooljaar tegemoet te gaan!  

 

Mocht u na het lezen van de documenten nog vragen hebben, loopt u dan gerust eens binnen of neem contact 

op met ondergetekenden via directie@kbs-hetkompas.nl. 

 

Yvet van der Sterren  

Directeur 

   

  

 
  

http://www.kbs-hetkompas.nl/
mailto:directie@kbs-hetkompas.nl
http://www.kbs-hetkompas.nl/
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Groepsbezetting en medewerkers 
Groep 1-2a: Neeltje Spierings en Hanneke Jansen  

Groep 1-2b: Nienke de Greef en Carla van de Geijn  

Groep 3: Vivian Zwanenburg en Anouk Pelders 

Groep 4: Marcella Kastelijn en Marijke Jimenez  

Groep 5: Yasmine Treffers  

Groep 6: Edwin van Oosten  

Groep 7: Danique van Hassel  

Groep 8: Nadia Schuurmans  

 

Directeur:   Yvet van der Sterren  

Intern begeleider:  Mireille de Kort  

MT:    Anouk Pelders (ambulant) en Hanneke Jansen  

Vakdocent gym:    Erik Beertsen  

Leraar ondersteuner:       Chantal Kunen  

Helpende handen:  Hans Versluis  

 

Voor de e-mailadressen van de leerkrachten verwijzen wij u naar de website. 

 

Schooltijden 
Maandag, dinsdag en donderdag    
Alle groepen 08.30 – 14.15 uur   
Woensdag    
Alle groepen 08.30 – 12.30 uur    
Vrijdag    
Groepen 1-4 08.30 – 12.30 uur    
Groepen 5-8 08.30 – 14.15 uur   
   
Vanaf 8.20uur geldt voor de hele school een inloop en om 8.30u wordt gestart met de les.    
Indien u uw (jonge) kind naar school brengt, willen we u vragen om van uw kind, bij aanvang van de schooltijd, 
afscheid te nemen bij de poort. De kinderen leren zo zelf hun jas weg te hangen en naar de klas te gaan. Uw kind 
heeft dan de mogelijkheid, als het iets te vertellen heeft, het verhaal aan de leerkracht kwijt te kunnen. Heeft u 
zelf vragen opmerkingen voor de leerkracht regelt u dan een afspraak na schooltijd. Dan hebben de leerkrachten 
zeker tijd voor u. De kinderen van groep 1/2 worden verwacht bij de poort bij het kleutergebouw. De kinderen 
van de groepen 3 t/m 8 komen door de hoofdingang.    
 
Op maandag, dinsdag, donderdag en voor de groepen 5 t/m 8 op vrijdag draaien we een continurooster. Dit 
houdt in dat de kinderen met de leerkracht gezamenlijk lunchen in de eigen klas. Daarnaast hebben de 
leerlingen een kwartier pauzetijd. I.v.m. de wettelijke regels omtrent onderwijs- en rusttijd hebben de 
leerkrachten tussen 14:15 uur en 14:30 uur pauze. Leerkrachten zijn om die reden voor u vanaf 14.45 uur 
bereikbaar 

 

Vakanties / vrije dagen / studiedagen 2022-2023 

Vakantierooster: 

Herfstvakantie: 24-10 t/m 28-10     

Kerstvakantie: 26-12 t/m 06-01  

Voorjaarsvakantie: 20-02 t/m 24-02  

Meivakantie: 24-04 t/m 05-05  

Zomervakantie: 17-07 t/m 25-08  
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Vrije dagen (alle leerlingen vrij): 

2e paasdag: 10-04  

Hemelvaart: 18 en 19 -05  

Pinksteren: 29-05  

 
Studiedagen: 
Studiedag onderbouw: 03-10 (groep 1 t/m 4 vrij)  
Studiedag: 25-01 (alle leerlingen vrij)  
Studiedag: 17-03 (alle leerlingen vrij)  
Scala studiedag: 30-05 (alle leerlingen vrij)  
 
Overige dagen: 
Dinsdag 6 dec 2022: start schooldag 10.00u   
Donderdag 22 dec 2022: kerstavond op het Kompas  
Vrijdag 14 juli 2023: einde schooldag 12.30u 

 

Bewegingsonderwijs 
Groep 1 t/m 8 krijgt twee keer in de week bewegingsonderwijs van onze beweegdocent Erik Beertsen. De kinderen 

dragen tijdens de lessen gymschoenen (zwarte zolen zijn niet toegestaan), een sportbroek en een T-shirt. 

Gymschoenen die ook buiten gedragen worden, mogen niet in de gymzaal worden gebruikt. De gymkleding wordt 

na iedere gymles mee naar huis genomen om gewassen te worden. De kleuters nemen hun gymspullen voor 

iedere vakantie mee naar huis.  

 

Gymrooster 
 
Dinsdag  

lestijd  Groep  

8u30-9u10  8  

9u10-9u50  7  

9u50-10u30  6  

10u30-11u15  5  

11u15-12u00  4  

  

12u30-13u05  1/2a  

13u05-13u40  1/2b  

13u40-14u15  3  

  

Donderdag  

lestijd  Groep  

8u30-9u00  1/2a  

9u00-9u30  1/2b  

  

9u50-10u30  3  

10u30-11u10  5  

11u10-11u50  4  

11u50-12u30  6 

  
  
12u50-13u30  7  

13u30-14u15  8 
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Fruit eten   
Alle kinderen mogen voor de ochtendpauze groente of fruit meenemen. Met name voor de jongere kinderen is 

het handig als hun fruit  geschild en in hapklare stukjes verdeeld is. Dit bespaart de kinderen veel tijd in de pauzes. 

Ook willen wij het drinken van water stimuleren. Kinderen mogen een beker water meenemen of een lege beker 

om op school te vullen. Wij vragen u om het gezonde gedrag bij uw kind te bevorderen omdat  

  
• Een gezonde leefstijl hangt samen met betere schoolprestaties  

• Het is gezond. Groente en fruit bevatten vezels, vitamine en mineralen  

• Door groente- en fruit te eten leren we samen de kinderen een goede gewoonte aan.  

 

Verjaardag vieren  
In de groepen 1-2 wordt de verjaardag van uw kind ook op school een feestelijke dag. De jarige job wordt samen 
met vader en/of moeder op school verwacht. Een kleine traktatie graag, niet in de vorm van speelgoed. De jarige 
mag iets van zijn cadeaus in de klas laten zien.  
In de groepen 3 t/m 8 wordt in de groep naar eigen idee van de groep en leerkracht aandacht aan de jarige 
geschonken, waarbij natuurlijk ook getrakteerd mag worden!  
Wanneer de leerkracht jarig is, verzorgt deze de verjaardag in overleg met de groepsouder. Op basis van 
vrijwilligheid wordt voor een attentie gezorgd.  

 

Informatie over leerlingen 
De school dient door u geïnformeerd worden over:  

• ziekte of verlof;  

• gezinswijzigingen (ook adres);  

• verhindering van ouderhulp;  

• besmettelijke ziekten en hoofdluis.   

• gebeurtenissen, die uw kind uit zijn of haar  doen kunnen brengen.  
  
De groepsleerkracht noteert afmeldingen in een absentielijst. Afwezigheid zonder melding valt in principe onder 
ongeoorloofd verzuim. Als uw kind niet op school kan komen dient u dit voor 8.30 uur ’s morgens te melden. Dit 
kan bij voorkeur via Social Schools . Anders graag telefonisch, via een briefje of via e-mail. Als wij om 9.00 uur 
geen bericht hebben ontvangen, zullen wij zelf navraag doen.  

  

Hulp in de groepen  
Hulpouders zijn voor ons als school erg belangrijk voor de begeleiding en ondersteuning in de groepen. 
Voorbeelden van activiteiten zijn:  

• hulp bij sport- en spelactiviteiten;  

• begeleiding bij bezoeken en excursies;  

• maken van sfeerbeelden in de groep voor overige ouders;  

• assistentie bij spelletjes in de onderbouw  

• voorbereiding van en assistentie bij vieringen en feesten.  

  

Groepsouders  
Ter ondersteuning van de leerkracht bij allerlei activiteiten die in de klas plaatsvinden, hebben we binnen de 
school de taak van groepsouder. Ouders worden elk jaar in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als 
groepsouder. Een groepsouder is een extra hulp voor de leerkracht als het gaat om hulp bij uitstapjes, een extra 
luisterend oor voor ouders, iemand die ondersteunende werkzaamheden wil verrichten.   
Indien hulp wordt gezocht voor activiteiten, wordt dit kenbaar gemaakt via een SocialSchools-bericht, e-mail 
en/of via de app-groep die jaarlijks wordt aangemaakt.   

 



7 

 

Waardevolle spullen 
Laat uw kinderen geen waardevolle spullen en speelgoed mee naar school nemen. De school kan geen 
verantwoordelijkheid aanvaarden voor beschadiging of verlies.   
Indien een leerling een mobiele telefoon mee krijgt, moet hij bij aanvang van de lestijd bij de leerkracht 
ingeleverd worden.   

 

Voor – en buitenschoolse opvang (VSO en BSO) 
De voor- en buitenschoolse opvang wordt geregeld door Mikz Kinderopvang, www.mikz.nl. Hebt u vragen of wilt 
u een afspraak maken om eens een kijkje te nemen, neem dan contact op. 

 

Verlof aanvragen 
Is uw kind ziek of moet het om andere redenen van school verzuimen, dan verzoeken wij u dit voor 8.15 uur via 

Social Schools door te geven. Zoals u van ons gewend bent, bellen wij u, indien wij vóór 9.00uur geen bericht van 

afwezigheid hebben ontvangen. Wilt u bijzonder verlof aanvragen, dan kan dit via Social Schools (administratie – 

verlof aanvragen – datum – toelichting). De directie beoordeelt vervolgens de aanvraag. 

 

Kanjertraining 
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te 
houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-
kindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet 
onderwijs en streven we de volgende doelen na.  

• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.  

• Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.  

• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.  

• Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.  

• Leren om verantwoordelijkheid te nemen.  

• Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.   
 

 

Social Schools 
We communiceren op onze school via het ouderportaal ‘Social Schools’. 

 

Wat is Social Schools? 

Social Schools is een manier van communiceren. Binnen een beschermde, afgesloten omgeving communiceren 

wij met elkaar. U bent aangemeld voor de groep waarin uw kind zit. De activeringscode ontvangt u wanneer uw 

zoon/dochter start op Het Kompas. Na activering ontvangt u automatisch informatie over de betreffende 

groep(en). Daarnaast worden algemene schoolberichten verstuurd, bijvoorbeeld de nieuwsbrief. 

 

Met Social Schools wordt u altijd op de hoogte gebracht omtrent schoolzaken. Een communicatiemiddel tussen 

ouders, kinderen, leerkrachten en de school, in een veilige en afgeschermde groep. 

 

Hoe communiceert Social Schools? 

Social Schools kunt u op een tablet, computer of in de Mobiele App ‘Social Schools. De mobiele apps voor Android 

en IOS zorgen ervoor dat u snel geïnformeerd wordt. Mocht u geen gebruik maken van de app dan komen de 

berichten ook binnen op uw emailadres. 

 

De functionaliteiten van Social Schools: 

▪ De agenda: in ‘mijn agenda’ leest u welke evenementen er zijn gepland op groeps- en schoolniveau. 

▪ Groepen: wanneer u uw account heeft geactiveerd heeft u toegang tot de groep(en) van uw kind(eren). 

▪ Briefjes: geen losse briefjes, de leerkracht communiceert met u via berichten. 
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▪ Spoedberichten: via de Social Schools app ontvangt u belangrijke informatie. Een spoedbericht wordt naar de 

leden van een groep gemaild en de leden met een smartphone ontvangen tevens een pushbericht. 

▪ Verlof/absentiemeldingen: u kunt uw verlofaanvragen en absentiemeldingen via Social Schools doorgeven. 

▪ Planning oudergesprekken. 

 

Ondanks dat Social Schools gebruiksvriendelijk is begrijpen wij ook dat er vast nog vragen of 

onduidelijkheden zijn. Stuur daarom gerust uw vragen en of opmerkingen naar edwin.van.oosten@scalascholen.nl 

 

Rapporten 
Twee keer per jaar worden de ouders van de kinderen uit groep 3 t/m 8 door middel van een rapport geïnformeerd 
over de resultaten van hun kind. Gesprekken met ouders over de ontwikkeling van hun kind/kinderen  worden in 
het kader van de vernieuwing van ouderbetrokkenheid zoveel mogelijk op maat met ouders vastgelegd.  
Met de ouders van leerlingen in de groepen 1-2  worden ook gesprekken gevoerd. De ontwikkeling van alle 
leerlingen wordt gevolgd via een leerlingvolgsysteem, genaamd Esis. De leerlingen van groep 2 krijgen aan het 
einde van het schooljaar een rapport mee naar huis.  

 

Schooladvies groep 7 en 8 
In alle groepen worden 2 keer per jaar de Cito-toetsen afgenomen. Ons leerlingvolgsysteem (LVS) van de Cito-

toetsen biedt ons de mogelijkheid de afzonderlijke toetsen te analyseren, zodat we ons onderwijsaanbod hierop 

af kunnen stemmen. Daarnaast biedt het LVS ons de mogelijkheid per leerling een verwacht uitstroomprofiel te 

maken. Dit geeft zowel de leerkracht als ouders een beter beeld van de mogelijkheden van uw kind.  

 

In februari worden alle ouders en kinderen van groep 7 naar aanleiding van het tweede rapport uitgenodigd om 

de Cito-resultaten en het uitstroomprofiel van het kind met de leerkracht te bespreken. De leerkracht geeft een 

pre-advies en bespreekt met u waar uw kind staat en wat van uw kind verwacht wordt om een bepaald type 

onderwijs te behalen. De kinderen willen we ook hier bij betrekken, zodat zij al in een eerder stadium naar een 

bepaalde voorkeursschool kunnen werken.  

 

De leerkrachten van de groepen 7 en 8 maken aan het einde van groep 7 een risicoanalyse van de hele groep zodat 

ze bij aanvang van het nieuwe schooljaar meteen opbrengstgericht aan het werk kunnen. In februari van het 

schooljaar daarop, volgen de oudergesprekken met de leerkracht van groep 8 n.a.v. het eerste rapport waarnaar 

ook het definitieve schooladvies gegeven wordt.  

 

Medezeggenschapsraad  
 Aan het begin van het schooljaar 2022-2023 is de samenstelling als volgt.  

  
Teamgeleding :       Oudergeleding:  
Vivian Zwanenburg      Albert Zwart - voorzitter  
Neeltje Spierings        Nadine Lommers  
Mireille de Kort       Anne van Overdijk - secretaris  

 

 

 

 

mailto:edwin.van.oosten@scalascholen.nl

