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De kennis die we vandaag opdoen is vaak niet meer 
genoeg voor morgen. De maatschappij verandert in 
een steeds sneller tempo. We zullen de kinderen van 
vandaag moeten leren om flexibel om te gaan met 
de veranderingen van morgen. DURV! is een klein-
schalige basisschool waar we uw kind voorbereiden 
op de toekomst. Naast kwalitatief goed onderwijs 
willen we uw kind graag iets extra’s meegeven. 
Met respect voor zichzelf en voor anderen leren we 
kinderen uitdagingen aan te gaan en de wereld te 
ontdekken. in een veilige omgeving, met zorg en 
aandacht, kan elk kind zich in zijn eigen tempo ont-
wikkelen. Daardoor hebben onze leerlingen plezier in 
het leren, durven ze uit te blinken en staan ze stevig 
in hun schoenen. Zo leggen we een goede basis 
voor de toekomst waarin elk kind zijn talenten heeft 
ontdekt en kan worden wie het wil zijn. 

in deze schoolgids vertellen wij u graag hoe wij ons 
onderwijs vormgeven, wat wij belangrijk vinden en 
wat wij uw kind graag willen leren. Wilt u weten of 
DURV! de juiste stap is voor uw kind? Kom dan eens 
langs op één van onze drie locaties. Wij vertellen u 
graag meer. 

Namens het team van DURV! 
Josien de Groot, directeur
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DURV! biedt kinderen een uitdagende en vertrouwde 
omgeving waar zij kunnen ontdekken, leren en groei-
en, hun eigen kracht leren kennen en samen met an-
deren hun talenten kunnen ontplooien. Met als gevolg 
goede leerresultaten en veel plezier en voldoening. 

DURV! staat voor: 
D durven! 
U uitdagen! 
R respecteren! 
V volgende stap! 

De laatste letter van onze naam is de V die is vorm-
gegeven als een vinkje. Daarmee willen we zeggen 
dat wij kinderen voorbereiden op de belangrijke 
volgende stap in hun onderwijsloopbaan. Dat doen 
we over de volle breedte van het leren met extra veel 
aandacht voor taal, science, kunst en sport. het pro-
fiel van de school wordt uitgedragen door een team 
van professionele en gemotiveerde leerkrachten met 
zorg en aandacht voor alle kinderen.

DURVEN 
Durf jezelf te zijn 
Wij vormen samen een school waar je mag zijn wie 
je bent. 

Durf je te uiten 
Persoonlijke aandacht en waardering van de leer-
kracht én van elkaar zorgen voor een goede basis 
waarin kinderen zich durven te uiten en zichzelf te 
laten zien.

Durf je te presenteren 
Een goed idee, een mooi verhaal of een leuk plan, 
als je het met verve durft te presenteren spreekt het 
anderen aan. 

Durf uit te blinken
Door onderwijs te bieden dat bij de leerling past en 
ons te richten op een goed resultaat, laten wij leer-
lingen zien dat ze mogen uitblinken. Niet alleen met 
leren maar op allerlei gebieden. 
 

het profiel van onze school

Waar DURV! voor staat

2
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UiTDAGEN 
Uitdaging over de volle breedte 
Wij willen kinderen uitdagen het beste uit zichzelf te 
halen. Daarvoor gebruiken we eigentijdse methodes, 
een rijk leeraanbod en moderne iCT toepassingen.

Uitdaging op taalgebied 
Taal vormt de toegang tot de wereld. Om informatie 
goed te begrijpen en te verwerken kiezen wij taal als 
speerpunt. 

Uitdaging in science 
Wij stimuleren kinderen te onderzoeken hoe iets 
werkt of functioneert. samen met organisaties op het 
gebied van wetenschap en techniek zorgen we voor 
een blijvende uitdaging voor elk kind. 

Uitdaging in kunst 
Kunst is één van onze aandachtsgebieden. in de 
lessen tekenen, schilderen, muziek en drama leren 
kinderen zich te uiten en komen gedachten en 
ideeën tot leven. 

Sportieve uitdaging 
samen met sportverenigingen en -organisaties 
versterken we sport op school. Door actief deel te 
nemen aan sportevenementen en buitenschoolse 
sporten mogen kinderen laten zien wat ze kunnen. 

REsPECTEREN 
Identiteit vormt de basis voor respect 
Als moderne christelijke basisschool staan wij open 
voor kinderen met verschillende religies en uiteen-
lopende achtergronden. Vanuit onze identiteit gaan 
we respectvol met elkaar om. 

Een open en veilige school 
Wij zorgen voor een veilige basis om te leren en 
te spelen. Dat realiseren we met behulp van een 
gedragscode, duidelijke schoolregels en een actief 
beleid tegen pesten en geweld. 

Respectvol met elkaar omgaan 
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen mee 
kunnen doen. Dat kan alleen in een omgeving waarin 
we op een respectvolle manier met elkaar omgaan 
en waar iedereen geaccepteerd wordt. 

Respectvolle relatie met ouders 
Een open relatie met ouders vinden wij van cruciaal 
belang. We zijn immers partners in de ontwikkeling 
van uw kind! 

 

Met DURV! ben je klaar voor 
de volgende stap!
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Een open en veilige school 

iDENTiTEiT 
De christelijke traditie is een belangrijk uitgangspunt 
voor de manier waarop wij met elkaar om willen gaan. 
Mensen beleven hun geloof op veel verschillende 
manieren. Op DURV! zoeken wij naar de overeen-
komsten. Waar geloven wij samen in? Waar hopen wij 
op? Wat vieren wij samen? Daarbij bieden we onze 
leerlingen de aanknopingspunten om vorm te geven 
aan waarden en normen als liefde, respect voor mens 
en natuur en de zorg en aandacht voor anderen. Wij 
laten de kinderen kennismaken met onze christelijke 
identiteit door het vertellen van Bijbelverhalen. hierbij 
gebruiken wij een methode die aan de hand van 
thema’s twee werelden bij elkaar brengt. De bele-
vingswereld van het kind en de wereld van de Bijbel. 
Uit deze methode wordt in de klas gewerkt in de 
vorm van een kringgesprek, een gedicht, lied of een 
verhaal. Ook voor het vieren van de christelijke feest-
dagen vormt deze methode de basis.

EEN VEiLiGE PLEK 
We vinden het belangrijk dat ieder kind een veilige 
basis heeft om te leren en te spelen. Leerlingen, 

leerkrachten en ouders hebben afgesproken om op 
een plezierige manier met elkaar om te gaan. Dat 
doen we aan de hand van een gedragscode en 
groepsregels. Uitgangspunten hierbij zijn respect, 
veiligheid, ontwikkeling en verantwoordelijkheid. Ons 
pestprotocol is vooral gericht op het voorkomen van 
pesten en discriminatie. Ook cyberpesten is in het 
protocol opgenomen. Om op school verantwoord met 
social media om te gaan, hanteren wij het Protocol 
social Media van Tabijn. Dat kunt u vinden op onze 
website. 

REsPECTVOL MET ELKAAR OMGAAN 
We vinden het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten 
en ouders respectvol met elkaar omgaan. in alle 
groepen werken we met een methode voor sociale 
vaardigheden. Daarmee leren kinderen goed om te 
gaan met hun eigen gevoelens en die van een an-
der. Zo leren we ze stevig in hun schoenen te staan 
en op een positieve manier conflicten op te lossen. 

3
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OPEN COMMUNiCATiE 
Op onze school doet iedereen actief mee. Ouders, 
team en leerlingen werken samen aan een positief 
schoolklimaat. Daarbij streven we naar een open 
communicatie met elkaar op basis van gedeelde ver-
antwoordelijkheid, vertrouwen, eerlijkheid en respect. 

sAMENhANG 
Als team vinden we het belangrijk dat we als school 
een gemeenschap vormen. Daarom organiseren we 
regelmatig gezamenlijke activiteiten, zoals creatieve 
ochtenden, gezamenlijke projecten, periodesluitingen 
etc. Leerlingen vanuit alle klassen leren elkaar zo 
kennen en behulpzaam te zijn. 

ACTiEF BURGERsChAP EN 
sOCiALE iNTEGRATiE 
Wij willen kinderen uit alle culturen leren om op een 
respectvolle manier met elkaar om te gaan. Daarom 
leren de leerlingen de hoofdzaken van de Nederlandse 
en Europese staatsinrichting en de hoofdzaken over 
geestelijke stromingen die in Nederland een rol spe-
len. De kinderen dragen verantwoordelijkheid voor 
hun omgeving. Ze hebben taken als klassendienst, 
de gang netjes houden en buitenspelmateriaal op 
orde houden. 

LEERLiNGENRAAD 
Wij streven er naar de kinderen bij zoveel mogelijk 
activiteiten inspraak te geven. in een aantal gevallen 
mogen zij op school meebeslissen. Jaarlijks nemen 
leerlingen uit de midden- en bovenbouw zitting in 
de leerlingenraad. De leerlingen worden door hun 
groepsgenoten gekozen en kunnen zelf onderwer-
pen inbrengen of aan de orde stellen. het afgelopen 
schooljaar heeft de leerlingenraad o.a. meegedacht 
over differentiatie van de lesstof; is de lesstof uitda-
gend voor iedereen? social schools; wat vind je van 
de communicatie van school met je ouders? Zijn je 
ouders meer betrokken bij jouw onderwijs? het pe-
dagogisch klimaat in de school; voelen alle leerlingen 
zich veilig in de klas, op school of op het plein?

 11



Klaar voor de volgende stap

UiTGANGsPUNTEN BiJ ONs ONDERWiJs 
DURV! biedt kinderen een uitdagende en vertrouwde 
omgeving waar zij met plezier kunnen werken en 
leren, hun eigen kracht leren kennen en samen met 
anderen hun talenten ontplooien. Op onze school 
werken stimulerende leerkrachten met moderne 
opvattingen en actuele kennis. Zij hebben aandacht 
voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en 
zijn gericht op het behalen van goede leerresultaten. 
Onze leerkrachten dragen zorg voor een veilige leer-
omgeving waar leerlingen zich gewaardeerd voelen.
 
ONZE MANiER VAN LEsGEVEN 
Goed leren lezen, schrijven, spellen en rekenen 
zijn basisvoorwaarden voor groei. Ons onderwijs 
is er op ingericht dat kinderen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces doorlopen. Daarnaast streven 
wij naar een evenwicht tussen kennis, persoonlijke 
ontwikkeling en sociale vaardigheden. Daarbij maken 
wij gebruik van moderne methodes en hulp-

middelen. Met onze manier van lesgeven proberen 
wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld 
van het kind. hierbij zijn eigen ervaringen en interes-
ses heel belangrijk. Leren is immers het resultaat van 
denkactiviteiten van de leerlingen zelf! Wij leren door 
nieuwe informatie te verbinden aan datgene wat we 
al weten of kunnen. het activeren van voorkennis 
speelt daarom een belangrijke rol in ons onderwijs. 

DUiDELiJKE DOELEN
in de groepen 3 t/m 8 begint iedere les met het 
benoemen van het leerdoel. We stellen hoge maar 
haalbare doelen. Tijdens de les werken we allemaal 
aan hetzelfde doel, alleen de weg er naar toe is voor 
ieder kind verschillend. Daarbij laten we kinderen 
zien dat hun eigen inspanning loont en wat ze daar-
mee kunnen bereiken. We evalueren de resultaten 
en de bereikte doelen en geven op een positieve 
manier feedback. 

4
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LEERARRANGEMENTEN 
Op DURV! passen wij ons onderwijsaanbod aan bij 
het niveau van onze leerlingen. Alle leerlingen krijgen 
voor de basisvakken taal, rekenen en lezen een pas-
send leerarrangement. Wij werken met vier arrange-
menten, die voornamelijk verschillen in de instructie 
en het oefenen van de leerstof. 
* Basisarrangement: deze leerlingen krijgen de 
 reguliere instructie en kunnen daarna zelfstandig
  verder met de verwerking van de leerstof. 
* Verdiepingsarrangement: deze leerlingen kunnen   
 na een beperkte instructie de verwerking zelf doen  
 en krijgen daarnaast extra verrijkende opdrachten
  aangeboden. 
* intensiefarrangement: deze leerlingen hebben extra
  instructie nodig, bijvoorbeeld aan de instructietafel.
  Daarbij krijgen zij aangepaste leerstof of minder
  verwerkingsstof aangeboden. 
* Zeer intensief arrangement: een relatief klein aantal
  leerlingen werkt op een geheel eigen leerlijn. Deze
 leerlingen krijgen een eigen instructiemoment en
  een bijpassende verwerking. 

MEER UiTDAGiNG 
Kan een kind in alle vakken beter presteren en heeft 
het meer uitdaging nodig? Dan kunnen leerlingen 
gebruik maken van extra werk uit de Pittige 

Plustorens of DURV! pluswerk. Deze leerlingen krij-
gen de basisleerstof compact aangeboden en kun-
nen deze sneller doorlopen. Daardoor is er ruimte 
voor een extra of ander leeraanbod. De leerlingen 
werken zelfstandig aan opdrachten en hebben regel-
matig overleg met de leerkracht of begeleider over 
de voortgang. 

TOPKLAs 
Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen geselecteerd 
worden voor de digitale Topklas Tabijnscholen Alk-
maar (TTA). Via de stichting Cognitief Talent maken 
de kinderen één maal per week opdrachten die 
zij digitaal hebben opgevraagd. Zij worden daarbij 
begeleid door een digitale topleraar. Aan het begin 
van het schooljaar bekijken wij aan de hand van de 
resultaten van de Cito entreetoets en het leerling-
volgsysteem welke kinderen in aanmerking komen 
voor de Topklas.
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VOOR hET EERsT NAAR sChOOL 
Kinderen ontwikkelen zich van nature in interactie 
met andere kinderen en hun omgeving. De leer-
kracht is er om het kind uit te dagen en te prikkelen. 
Jonge kinderen vragen individuele aandacht van de 
leerkracht. hun start op school en de vooruitgang 
van hun algehele ontwikkeling krijgen extra aandacht. 
in samenwerking met de ouders brengt de leerkracht 
de onderwijsbehoeften van een leerling snel in beeld. 
hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de rapporta-
ge van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. 
Bij peuteropvang Dondersteentjes DURV! kunnen 
peuters meedoen aan het Voorschoolse en Vroeg-
schoolse Educatieprogramma (VVE). Dit programma 
vermindert taalachterstand en vergemakkelijkt de 
doorstroming naar de kleutergroep van DURV! 

UW KiND iN GROEP 1 EN 2 
in de groepen 1 en 2 spelen en werken de kinderen 
aan tafels, in themahoeken, in de speelzaal of op het 
schoolplein. Dit gebeurt aan de hand van een thema 
uit de methode sil op school. Vrijwel alle activiteiten 

spelen zich rondom het thema af. Er worden liedjes 
over gezongen, er zijn reken-, lees- en schrijfactivitei-
ten en er is een creatieve verwerking over het thema. 
Vaak wordt er ook nog een speciale themahoek 
ingericht. Met behulp van de Cito kleutertoetsen en 
observaties meten we de voortgang en de ontwik-
keling van uw kind. Vanzelfsprekend is er ook veel 
aandacht voor basisvaardigheden als zelfvertrou-
wen, zelfstandigheid en communiceren. De meeste 
kinderen zitten ruim twee jaar in de kleuterklas. De 
geboortedatum en de ontwikkeling van het kind be-
palen het moment van de overstap naar groep 3. 

ONDERWiJs iN GROEP 3 EN 4 
in de groepen 3 en 4 wordt het spelend leren voort-
gezet en daarnaast is er tijd voor het leren lezen, 
schrijven en rekenen. De vaardigheid van de schrif-
telijke taal begint met het leren lezen en schrijven 
van letters en woorden en ontwikkelt zich dan tot het 
lezen en schrijven van zinnen en teksten. De metho-
de Lijn 3 vormt de basis van ons leesonderwijs.  

Wat leert uw kind op school?5
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Voor schrijven gebruiken we de methode Pen-
nenstreken. Alle kinderen leren schrijven met een 
potlood. halverwege groep 4 krijgen de kinderen 
een goede pen van school. Met deze pen blijven 
ze schrijven tot en met groep 8. in groep 4 starten 
de leerlingen met de taalmethode staal en Estafette 
voor technisch lezen. Als leidraad voor het reken-
onderwijs gebruiken we de methode Pluspunt of 
Wereld in Getallen. in groep 3 oefenen we sommen 
tot 20, geldrekenen en klokkijken. in groep 4 beste-
den we veel aandacht aan optellen en aftrekken tot 
100 en het aanleren van de tafels van 1 t/m 10. Elke 
les bevat basisstof voor alle leerlingen, plusstof voor 
kinderen die sneller door de lesstof gaan en meer 
oefenstof voor kinderen die dat nodig hebben. 

DE GROEPEN 5 EN 6 
in deze groepen worden de vakken taal en rekenen 
verder uitgebouwd. De getallen worden steeds gro-
ter, eerst tot 1000 en in groep 6 nog groter. De tafels 
van 1 t/m 10 worden geautomatiseerd. het hoofd-
rekenen wordt gebruikt om tot cijferend rekenen te 
komen. De handelingen vermenigvuldigen en delen 
worden aangeleerd. En er is aandacht voor klokkij-
ken (analoog en digitaal), grafieken, ruimtelijk inzicht, 
maten en meten. in groep 6 leren de kinderen re-
kenen met gebroken getallen: de breuken. Ook het 
taalonderwijs wordt uitgebreid. De basisaspecten 
blijven dezelfde als in groep 4 maar worden op een 

hoger niveau uitgewerkt. Vanaf groep 5 starten we 
met Nieuwsbegrip XL, een methode voor begrijpend 
lezen aan de hand van de actualiteit. in groep 6 be-
steden we aandacht aan zinsbouw en werkwoord-
spelling. Ook maken de leerlingen werkstukken en 
bereiden ze spreekbeurten en leeskringen voor, die 
zij presenteren aan de klas met behulp van bijvoor-
beeld een PowerPoint presentatie. 

ONDERWiJs iN GROEP 7 EN 8 
in de rekenmethoden Pluspunt en Wereld in Getallen 
komt alles gevarieerd aan bod: gebroken getallen, 
decimale getallen, procenten, ruimtelijk inzicht, in-
houd en inhoudsmaten. het taalonderwijs breidt zich 
verder uit met woordbenoemen, zinsontleden en 
werkwoordspelling. het spellingonderwijs oefent de 
moeilijke woorden en heeft tegelijkertijd een taak in 
het verruimen van de woordenschat. Daarnaast wer-
ken we aan projecten. Vaak werken we klassikaal, 
maar kinderen leren ook individuele werkstukken te 
maken. Er is aandacht voor seksuele voorlichting en 
voor preventie t.a.v. gezondheid (roken en drugs) en 
maatschappij (o.a. vandalisme). De leerlingen krijgen 
verkeersonderwijs dat wordt afgesloten met een the-
orie- en praktijkexamen. We richten ons ook op de 
overgang naar het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld 
door de kinderen te laten wennen aan zelfstandig 
werken, huiswerk, planning en agendagebruik.
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EFFECTiEVE LEERMEThODEN 
Op de locaties werken wij met gelijke, maar soms 
ook met verschillende methoden. Deze zijn door het 
team geselecteerd omdat wij verwachten met deze 
methoden een goed leerrendement te kunnen be-
halen. Deze methoden passen bij onze school, onze 
werkwijze en ons schoolprofiel. 

AARDRiJKsKUNDE, GEsChiEDENis EN 
BiOLOGiE 
Vanaf groep 5 zijn aardrijkskunde, geschiedenis en 
biologie verplichte vakken in het basisonderwijs. 
het gaat niet alleen om feitenkennis. Ook een po-
sitieve houding ten opzichte van natuur, volken in 
andere landen en onze voorouders hoort hierbij. 
Topografie vormt natuurlijk een wezenlijk onderdeel. 
Via eigentijdse en aansprekende methoden en 
digitale ondersteuning kunnen wij de leerlingen op 
een leuke, interactieve manier wereldwijs maken. 
het maken van een werkstuk, het houden van een 
spreekbeurt en het volgen van schooltv program-
ma’s maken deel uit van de wereldverkennende 
vakken. Wij bieden wereldoriëntatie aan in drie 
blokken van ieder 12 weken. De DURV! locaties 
staan in deze periode in het teken van aardrijks-
kunde, geschiedenis of natuur en techniek. De 
creatieve vakken zullen hier zoveel mogelijk bij aan-
sluiten. steeds vaker zullen wij begrijpend lees- en 
luisterstrategieën toepassen tijdens het werken aan 
de wereldverkennende vakken. 

WETENsChAP EN TEChNiEK = sCiENCE 
Kleuters maken al veel gebruik van techniek in de 
bouwhoek en spelen met verschillende soorten con-
structiespeelgoed. Voor de midden- en bovenbouw 
hebben we een wetenschap en technieklokaal inge-
richt. in dit lokaal vinden de natuur- en technieklessen 
plaats en maken de leerlingen kennis met kracht, 
beweging, elektriciteit en verschillende soorten 
techniek. Daar kunnen ze vervolgens zelf mee aan 
het werk volgens een wetenschappelijke methode. 
De benaming wetenschap en techniek hebben we 
plaats laten maken voor science, één van de vier 
onderwijsterreinen van DURV! Bij het vak science 
werken we met een onderzoeksvraag, waarmee 
kinderen uitzoeken hoe iets werkt of functioneert. 
Zo stimuleren we de natuurlijke nieuwsgierigheid van 
kinderen. 

ENGELs EN MUZiEK 
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 leren Engels met 
de methode Groove.me. Daarbij staan songteksten, 
muziek en beweging centraal. Aan de hand van de 
muzikale lessen via het digitale schoolbord en klas-
sikale en individuele opdrachten, leren kinderen spe-
lenderwijs nieuwe Engelse woorden en zinnen. De 
lessen sluiten goed aan bij de gebruikte thema’s in 
de onderbouw en bovenbouwleerlingen kunnen met 
eigentijdse muziek aan de slag. Door Engels te com-
bineren met muziek kunnen leerlingen gemakkelijker 
woorden leren en onthouden.
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BEWEGiNGsONDERWiJs EN sPORT 
sport is ook één van de onderwijsterreinen waarop 
DURV! zich wil onderscheiden. hierbij denken we 
niet alleen aan sportactiviteiten maar ook aan ge-
zond gedrag en veiligheid. Voor kleuters is er elke 
dag vrij spelen en geven wij bewegingsonderwijs in 
de speelzaal. Daarbij dragen de kleuters een hemd-
je, gymbroekje en gymschoenen. De gymkleding 
blijft op school en behoort voorzien te zijn van een 
naam. Groep 3 t/m 8 maakt voor de sportlessen 
gebruik van de gemeentelijke gymzalen in de buurt 
van de schoollocatie. in verband met hygiëne en 
veiligheid is voor hen het dragen van gymkleding en 
geschikte sportschoenen verplicht. De leerkrachten 
die de gymlessen geven zijn allen bevoegd in het 
geven van bewegingsonderwijs. Daarnaast krijgen 
de groepen 3 t/m 8 eenmaal per week een gymles 
van een docent van Alkmaarsport, in samenwerking 
met het sportbureau van de gemeente Alkmaar. Op 
de lesdag van deze docent is er ook een naschools 
sportaanbod waar alle leerlingen van DURV! gratis 
gebruik van kunnen maken. Om kinderen ook bui-
ten schooltijd te laten sporten heeft de gemeente 
Alkmaar een jeugdsportfonds opgericht. U kunt via 
school een aanvraag doen voor een financiële bijdra-
ge uit dit fonds. 

WERKEN AAN DE COMPUTER 
in iedere klas staan computers, laptops en tablets 
die gebruikt worden voor het verwerken en oefenen 
van leerstof, tekstverwerken en het maken van pre-
sentaties en werkstukken. Ook voor leerlingen met 
een aangepast programma wordt de computer met 
gerichte lesprogramma’s als ondersteuning gebruikt. 
Alle klassen hebben een aansluiting op internet 

waardoor de kinderen gebruik kunnen maken van 
educatieve taal- en rekenspelletjes en interactieve 
communicatie programma’s. Wij werken in alle klas-
sen met digitale schoolborden of touchscreens. 

CREATiEVE VAKKEN 
Kunst is één van de vier onderscheidende onder-
wijsterreinen van DURV! Tekenen, handvaardigheid, 
drama en muziek staan elke week op het lesrooster. 
Door gebruik te maken van cultuurcoaches krijgen 
de leerlingen les van vakdocenten uit diverse kunst-
disciplines. Onze school neemt daarnaast deel aan 
CultuurPrimair, een samenwerkingsverband van 
scholen, cultuuraanbieders en gemeenten. Deze 
organisatie voorziet in een gevarieerd cultuuraanbod 
voor alle groepen. in drie jaar tijd krijgen leerlingen 
verschillende vormen van kunst, erfgoed en activitei-
ten in de bibliotheek aangeboden. Om alle kinderen 
financieel in de gelegenheid te stellen om cultuur te 
beleven, is er een jeugdcultuurfonds. Via school kunt 
u een aanvraag doen voor deze regeling. 

hUisWERK 
Vanaf groep 5 geven we aan de kinderen huiswerk 
mee. in groep 7 en 8 is het doel van het huiswerk 
de voorbereiding op de brugklas. Belangrijk hierbij is 
het verdelen van het werk, de planning en het tijdstip 
van huiswerk maken. Ook is er aandacht voor het 
verschil tussen doe- en leertaken. soms krijgen kin-
deren huiswerk mee als extra oefening. De ouders 
kunnen het kind dan thuis helpen. Voorwaarde is wel 
dat het kind thuis in een ontspannen sfeer kan oe-
fenen. Wij vinden het belangrijk om goed contact te 
houden met de ouders bij deze vorm van hulp.
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Laat zien wat je kunt

CREATiEF MET TAAL 
Taal is één van de onderwijsterreinen waar we op 
DURV! extra aandacht aan besteden. We leren kin-
deren creatief met taal om te gaan in het schrijven 
van verhalen, gedichten en teksten. in verschillende 
creatieve uitingen worden tekst en beeld met elkaar 
gecombineerd. Tijdens hun schooltijd maken leerlin-
gen kennis met verschillende rollen op taalgebied. 

KiNDERBOEKENWEEK 
De Kinderboekenweek is een belangrijk project 
waarin taal in al zijn aspecten aan bod komt. We 
werken met het landelijke thema en organiseren daar 
zelf diverse activiteiten omheen. De resultaten pre-
senteren we in een tentoonstelling. 

VOORLEZEN 
Tijdens de nationale voorleesdagen organiseren wij 
elk jaar het voorleesontbijt in groep 1-2. Een bijzonder 
persoon komt deze ochtend een verhaal voorlezen. 
Daarbij zijn ook nieuwe ouders met peuters welkom. 
Groep 3 en 4 doen mee met de Annie M.G. schmidt-
week, waarbij voorlezen en zelf lezen centraal staan. 

KiNDERJURY 
De groepen 5 en 6 doen mee aan de Nederlandse 
Kinderjury. Van maart t/m mei lezen de leerlingen 
nieuwe boeken. Door hun stem uit te brengen kun-
nen ze mede bepalen welk boek wordt verkozen tot 
het beste kinderboek. 

VOORLEEsKAMPiOENsChAP
Jaarlijks doen leerlingen van groep 7 en 8 mee aan 
de nationale voorleeskampioenschappen, georga-
niseerd door de bibliotheek. in de voorrondes op 
school kiezen we wie DURV! zal vertegenwoordigen. 
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ZWERFBOEKENKAsT 
Alle DURV! scholen hebben een Zwerfboekenkast. 
Als kinderen een boek aan de kast toevoegen, mo-
gen ze er ook een boek uithalen. Dit boek kunnen 
ze zelf lezen en daarna ergens achterlaten voor een 
ander. De Zwerfboeken zijn geregistreerd en zijn via 
de website kinderzwerfboek.nl te volgen. 

AFsChEiDsAVOND GROEP 8 
De leerlingen van groep 8 sluiten hun schoolloop-
baan af met een musical. Zij voeren deze musical 
eerst op voor de leerlingen van de school en vervol-
gens voor hun ouders. Dat is elk jaar een feestelijk 
gebeuren.

AFsLUiTiNGEN EN PREsENTATiEs 
Als afsluiting van thema’s en projecten verzorgen de 
leerlingen regelmatig een voorstelling of een tentoon-
stelling. Ouders worden hiervoor uitgenodigd via de 
nieuwsbrief. 

sPORTACTiViTEiTEN 
Jaarlijks doet DURV! mee aan verschillende buiten-
schoolse sportevenementen zoals het schoolvoet-
baltoernooi, schoolkorfbal, sportdag en de RaboAZ 
Voetbaltoer. 

FEEsTEN EN ViERiNGEN 
De kerstviering met de gezamenlijke maaltijd en de 
paasviering met de paaslunch zijn elk jaar weer bij-
zondere hoogtepunten op school. We luisteren dan 
gezamenlijk naar verhalen, voordrachten en liederen. 
Jaarlijks zijn er bijzondere feesten bij ons op school. 
Elke locatie heeft hierin zijn eigen traditie, zoals het 
Kleedjesfeest op de Elgerweg en de Amstelstraat en 
de Talentenjacht op de Tochtwaard. 

siNTERKLAAsFEEsT 
Jaarlijks komt sinterklaas op school op bezoek. Voor 
de onderbouw neemt hij een cadeautje mee. De 
bovenbouw maakt er een feest van met surprises, 
gedichten en cadeautjes. 

DE VERJAARDAG VAN UW KiND 
De verjaardag van uw kind vieren wij op school met 
veel plezier. Wilt u zorgen voor een gezonde en niet 
te grote traktatie? Ook leerkrachten zijn blij met een 
gezonde traktatie, een paar stuks fruit voor in de 
teamfruitschaal bijvoorbeeld. 

DE VERJAARDAG VAN DE LEERKRAChT 
De leerkrachten zoeken jaarlijks gezamenlijk een dag 
uit om hun verjaardag te vieren. Dit is altijd een ge-
zellige feestdag. 

sChOOLREisJE EN KAMP 
De groepen 1 en 2 hebben jaarlijks een themadag 
op school. De groepen 3 t/m 7 gaan afhankelijk van 
de bestemming samen op schoolreis. Jaarlijks gaat 
groep 8 drie dagen op kamp en assisteert bij de 
themadag in de groepen 1 en 2. 

EXCURsiEs 
De bovenbouwgroepen gaan in ieder geval één keer 
per jaar op excursie. Een excursie heeft een onder-
wijsinhoudelijk karakter en sluit aan bij op school 
behandelde thema’s. Excursies vinden altijd plaats 
onder leiding van de groepsleerkracht.
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We halen er uit wat er in zit

AANDAChT VOOR iEDER KiND 
Wij streven ernaar ieder kind op zijn eigen niveau te 
laten presteren en willen er graag uithalen wat er in 
zit. Wij weten dat kinderen beter presteren als zij met 
plezier leren en vertrouwen hebben in zichzelf en de 
ander. ieder kind heeft zijn eigen onderwijsbehoef-
ten. Door een kind nauwlettend te volgen kan er in 
de veranderende behoeften van een kind voorzien 
worden. 

MODERN LEERLiNGVOLGsYsTEEM 
Om de ontwikkeling van uw kind te volgen, gebrui-
ken wij een modern leerlingvolgsysteem. Kinderen 
van groep 1 t/m 8 worden twee maal per jaar ge-
toetst op taal- en leesontwikkeling en rekenvaardig-
heid. We gebruiken daarvoor de toetsen van het 
Cito leerlingvolgsysteem. Deze toetsen staan los van 
de methoden die wij op school gebruiken. Aan de 
hand van de toetsen kunnen wij zien of uw kind in de 
pas loopt met de landelijk gemiddelde leerling en of 
de individuele ontwikkeling van uw kind voldoende 
groeit. Op basis van de resultaten krijgt uw kind in 
november, maart en juni een rapport en bekijken wij 

of wij ons onderwijs aan uw kind moeten bijsturen. 
Extra stof, uitgebreidere instructie, bijzondere hulp of 
meer oefenmateriaal zorgen er dan voor dat de pres-
taties verbeteren. Ook de werkhouding en sociaal 
emotionele ontwikkeling van de leerling wordt actief 
gevolgd en met de ouders besproken. 
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WERKEN MET GROEPsPLANNEN 
Vier maal per jaar brengt de leerkracht de opbreng-
sten en onderwijsbehoeften van zijn leerlingen in een 
groepsoverzicht in beeld. De leerkracht kijkt daarbij 
naar de resultaten van de Cito toets, de methode-
gebonden toetsen en of een kind zich goed voelt 
in de groep. Ook stelt de leerkracht per leerling het 
streefdoel voor het volgende meetmoment vast. Aan 
de hand van de gegevens uit het groepsoverzicht 
stelt de leerkracht voor iedere leerling een leerplan 
op. Leerlingen van vergelijkbaar niveau krijgen samen 
instructie. 

TAALONTWiKKELiNG 
We volgen de taalontwikkeling van onze leerlingen 
nauwgezet door het afnemen van methodegebon-
den toetsen. De analyse van de resultaten vindt 
plaats door de leerkracht en intern begeleider. indien 
nodig stellen we aan de hand hiervan een plan op 
voor gerichte hulp. Op school is een protocol aan-
wezig voor het omgaan met kinderen met dyslexie 
en wij hebben verschillende hulpmiddelen ter be-
schikking voor de ondersteuning van deze leerlingen. 

VERLENGEN/VERsNELLEN 
soms is het goed om een kind een jaar extra in een 
groep te laten blijven. Dit gebeurt pas nadat goed is 
gekeken waarom dat nodig is. Om op school daar-
over een zorgvuldig besluit te kunnen nemen volgen 
wij een stappenplan en maken wij gebruik van een

checklist. Op dezelfde manier bekijken wij ook of een 
kind een jaar kan overslaan. Bij de overgang van groep 
1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 besteedt 
het team extra aandacht aan ‘signaalkinderen’. Dat 
zijn alle leerlingen geboren tussen juli en december. 
Wanneer een leerling voor 1 januari 6 jaar wordt en 
nog niet naar groep 3 gaat, spreken we over een 
kleuterverlenging (een jaar extra). 

PAssEND ONDERWiJs 
DURV! heeft een ondersteuningsplan ontwikkeld 
waarin is aangegeven hoe wij passend onderwijs 
realiseren. Onze school begeleidt in principe zelf de 
kinderen die extra aandacht nodig hebben om zich 
goed te kunnen ontwikkelen. De intern begeleider 
coördineert deze extra zorg. Voor begeleiding van 
leerlingen werken wij met het samenwerkingsver-
band Primair Onderwijs Noord Kennemerland. Vanuit 
het samenwerkingsverband komen deskundigen de 
leerlingen die dat nodig hebben, extra ondersteunen. 

LEERLiNGEN MET EEN sPECiALE 
hULPVRAAG 
in het kader van passend onderwijs kunnen leer-
lingen met een speciale hulpvraag op onze school 
extra begeleiding krijgen. in ons basiszorgprofiel 
geven wij aan welke extra ondersteuning wij deze 
leerlingen kunnen bieden. Wanneer een leerling met 
een speciale hulpvraag wordt aangemeld zullen wij 
een aantal onderwijskundige vragen betreffende het 
kind doornemen met het ondersteuningsteam. Daar-
bij gaan wij na of de school in staat is dit kind goed 
onderwijs te bieden. Wanneer we het kind toelaten 
gaan we er immers vanuit dat het de gehele basis-
schoolperiode op onze school welkom zal zijn. het 
bestuur van de school (Tabijn) zal dit besluit dan tot 
slot nog moeten goedkeuren. De school heeft een 
inspanningsverplichting om elke leerling passend 
onderwijs te bieden. 
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CENTRALE EiNDTOETs 
Om de eindopbrengsten van ons onderwijs te 
kunnen meten maken we gebruik van de centrale 
eindtoets. in april nemen we in groep 7 de Cito 
entreetoets af. Door de resultaten van deze toets 
goed te analyseren kunnen we onze leerkrachten 
gericht inzetten op het optimaliseren van de resulta-
ten in groep 8. Een jaar later volgt dan de centrale 
eindtoets voor groep 8. De score van een leerling 
kan liggen tussen 500 en 550. Met een gemiddelde 
score van 535,1 lag de score van de eindtoets van 
DURV! ook in 2017 weer rond het landelijk gemid-
delde. Jaarlijks analyseren we de scores en stellen 
zo nodig onze onderwijsaanpak bij. De school is 
verantwoordelijk voor het afnemen en verwerken 
van de toetsen. De directie kan besluiten om een 
groepsonderzoek nogmaals af te nemen als dat in 
het belang van het kind is.

OVERGANG NAAR hET VOORTGEZET 
ONDERWiJs 
Aan het begin van groep 8 ontvangt de leerling een 
voorlopig schooladvies voor het voortgezet onder-
wijs, op basis van de Cito entreetoets. in groep 
8 volgt in februari een definitief schooladvies, op 
basis van de totale ontwikkeling van uw kind op 
de basisschool. in de eerste maanden van het jaar 
kunt u met uw kind diverse open dagen van het 
voortgezet onderwijs bezoeken. Zo kunt u zelf een 
keuze maken voor een goede school. in maart kun-
nen leerlingen worden aangemeld bij de school van 
hun keuze. het advies van de basisschool is daarbij 
doorslaggevend. Ter ondersteuning van het school-
advies maakt groep 8 in april de centrale eindtoets. 
is het advies van de basisschool beduidend lager 
dan de uitslag van de centrale eindtoets dan kan het 
advies naar boven bijgesteld worden. Andersom is 
dit niet toegestaan.

Uitstroom DURV! leerlingen naar:   2015  2016  2017

VWO/Gymnasium   22  12   8
hAVO   16  10  11
MAVO/VMBO-TL   10  12  12
VMBO KB - BB   10  5   9
Voortgezet speciaal onderwijs   0 1    0
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ONDERWiJsKUNDiG RAPPORT 
Als een kind de school verlaat krijgt het een onder-
wijskundig rapport mee. Dit rapport is bestemd voor 
de school voor voortgezet onderwijs waar het kind 
naar toe gaat of, in geval van verhuizing, voor de 
nieuwe basisschool. 

iNsPECTiE 
Eén keer in de vier jaar brengt de inspecteur een 
bezoek aan onze schoollocaties. De onderzoeks-
rapporten kunt u vinden op internet. Wij gebruiken 
deze bevindingen om ons onderwijs voortdurend 
verder te ontwikkelen. 

KWALiTEiT 
Onze school werkt bewust aan kwaliteit. Om de 
kwaliteit goed te kunnen beschrijven en verder te 
verbeteren maken wij gebruik van het draaiboek 
“Kwaliteitszorg op Tabijnniveau”. hiermee is een 
systeem van kwaliteitszorg opgezet dat aansluit bij 
de eisen die de overheid aan het onderwijs stelt. We 
werken daarbij op een cyclische manier. We stellen 
een planning op met streefdoelen. Met behulp van 
toetsen verzamelen wij de gegevens en analyseren 
de opbrengsten. De resultaten worden vastgelegd 
en aan de hand daarvan kunnen we ons onderwijs 
bijsturen. 

DRiEhOEKsMETiNG 
Eenmaal per vier jaar vragen wij ouders, leerlingen 
en leerkrachten naar hun mening over onze school. 
De uitkomsten van deze meting worden besproken 
met de ouders en medezeggenschapsraad. Ouders 
waarderen onze school met een 7,6. Leerlingen en 
leerkrachten gaven de school zelfs een 8! Mogelijke 
verbeterpunten worden opgenomen in de veran-
deragenda van het komende schooljaar. 
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Plannen voor het komend schooljaar8
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het komende schooljaar gaan wij onder andere 
werken aan onderstaande doelen, die voortkomen 
uit het strategisch beleidsplan van Tabijn en uit het 
schoolplan: 
• Ontwikkelen van DURV! expertscholen op het 

gebied van taal, science, kunst & cultuur. 

• sturen op resultaat in een professionele en op-
brengstgerichte cultuur. het hele team volgt hier-
voor een feedbacktraining.

• Werken met effectieve instructie (volgens het 
 iGDi-model) en coöperatieve werkvormen. 

• Leerlingen uitdagen om tot leren te komen door 
het activeren van voorkennis en integreren van 
leesstrategieën in het totale leeraanbod. Leer-
krachten volgen nascholing rond begrijpend lezen 
en luisteren.

• Passend onderwijs adequaat vormgeven en 
werken met een aanbod voor beter presterende  
leerlingen d.m.v. een plusklas en de DURV! Plus-
kisten. 

• Verbeteren van het schoolklimaat door te blijven 
werken aan een veilige en gezonde school.

• samenwerken met peuterspeelzalen aan de start-
bekwaamheid van vierjarigen.

• Educatief partnerschap verder vormgeven en ou-
derbetrokkenheid vergroten door iedere woens-
dag een inloop- en koffieochtend te organiseren.

• Actieve communicatie en PR met als doel meer 
leerlingen te werven. 
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informatie voor ouders

OUDERBETROKKENhEiD 
Een goed contact tussen school en ouders is heel 
belangrijk. Kinderen voelen zich beter thuis op 
school als hun ouders weten wat er op school ge-
beurt. het omgekeerde is natuurlijk ook het geval. 
Wij willen graag rekening houden met belangrijke ge-
beurtenissen thuis en worden daarvan graag op de 
hoogte gebracht. U kunt de leerkracht van uw kind 
dagelijks na schooltijd spreken. Bij voorkeur maakt u 
hiervoor van te voren een afspraak. Wij stellen het op 
prijs als ouders betrokken zijn bij school door hulp 
bij activiteiten, of deelname aan de denktank, ouder-
raad of medezeggenschapsraad. 

sOCiAL sChOOLs
Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent 
van wat er op school gebeurt. Daarom werkt DURV! 
met social schools, een online communicatieplat-
form voor het basisonderwijs. Met social schools 
bent u betrokken bij school en kunt u uw kind beter 
ondersteunen in het leerproces. Op het veilige, af-
gesloten platform krijgen alleen ouders toestemming 
van de school om informatie over de groep van 

hun kind te bekijken. Door in te loggen in de social 
schools app of via uw computer kunt u berichten, 
foto’s en video’s van de groep bekijken, inschrijven 
voor gesprekken, de nieuwsbrief lezen en evene-
menten toevoegen aan uw eigen agenda. Voor 
vragen over social schools kunt u contact opnemen 
met Annemiek de Rover via durv@tabijn.nl of bel 
072-5628060. 

iNFORMATiEAVOND EN OUDERAVONDEN 
We starten het schooljaar met een ouderavond die 
in het teken staat van ‘verbinding’. in dezelfde week 
informeert de leerkracht u over het reilen en zeilen in 
de groep van uw kind. in de vierde schoolweek vindt 
het afstemmingsgesprek plaats. Dat is een driehoeks-
gesprek met ouders, leerling en leerkracht over de 
leerdoelen voor het komende schooljaar. Tijdens de 
jaarvergadering in oktober informeren de medezeg-
genschapsraad, de ouderraden, de steunstichting en 
de denktank de ouders over het afgelopen en komen-
de jaar. Aansluitend zal een externe spreker de avond 
verder verzorgen. 
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RAPPORTEN EN sPREEKAVONDEN 
De kinderen krijgen in november, maart en juni een 
rapport. in de week nadat wij het rapport mee naar 
huis geven, nodigen wij u uit om met de leerkracht te 
praten over de ontwikkeling van uw kind. in novem-
ber en maart verwachten we alle ouders. in juni is 
het naar eigen keuze of keuze van de school. Bij het 
laatste rapport van groep 7 ontvangen ouders de re-
sultaten van de Cito entreetoets. in september vindt 
in groep 8 een gesprek plaats over het voorlopig 
schooladvies voor het vervolgonderwijs. het definitief 
adviesgesprek volgt in februari. Voor het inplannen 
van de gesprekken ontvangt u een uitnodiging via 
social schools. Wanneer er bij de leerkracht zorgen 
bestaan over een leerling neemt deze contact op 
met de ouders. Andersom verwachten wij van u als 
ouder dat u contact opneemt met de leerkracht als 
u zich zorgen maakt over uw kind of als er zaken zijn 
waar wij als school van op de hoogte moeten zijn. 

sChOOLGiDs 
De schoolgids geeft u informatie over de gang van 
zaken op school en wordt jaarlijks aangepast. U vindt 
de schoolgids op onze website: http://durv.tabijn.nl. 
Nieuwe ouders krijgen bij aanmelding een exemplaar. 
het team van de school stelt de schoolgids samen 
en de medezeggenschapsraad keurt de inhoud 
goed. Tabijn stelt vervolgens de schoolgids vast. 

sChOOLPLAN 
het schoolplan is een van de documenten van de 
Kwaliteitswet en ligt ter inzage op school. Jaarlijks 
wordt er uit het schoolplan een jaarplan gemaakt, 
waarin de doelen en acties voor het komende 
schooljaar benoemd staan. 

WEBsiTE 
Onze school beschikt over een eigen website. het 
adres is durv.tabijn.nl. Naast actuele informatie, 
nieuws, een jaaragenda, foto’s en filmpjes vindt u 
hier de schoolgids. Op de website worden regelma-
tig foto’s van kinderen geplaatst. heeft u hiertegen 
bezwaar, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken 
aan de directeur. Op de website www.scholenop-
dekaart.nl vindt u meer informatie over DURV! De 
website kan u helpen om een geschikte school voor 
uw kind te kiezen. 

iNFORMATiE VOOR 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. in het geval van een 
echtscheiding bepaalt de situatie van de geschei-
den ouders welke informatie voor welke ouder van 
toepassing is. Om de communicatie met school zo 
goed mogelijk te laten verlopen en misverstanden te 
voorkomen, willen wij de situatie van de gescheiden 
ouders graag bevestigd zien, onderbouwd met een 
gerechtelijk document. Wilt u hierover meer weten? 
Neemt u dan contact op met de directeur of kijk voor 
meer informatie op de website.
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Organisatie van DURV!

DRiE LOCATiEs, ÉÉN NAAM 
DURV! is ontstaan uit een fusie tussen De Prinsenhof 
aan de Amstelstraat, De Prinsenhof aan de Tocht-
waard en De Oranjehof aan de Elgerweg. Daarmee 
is DURV! één basisschool met rond de 310 leerlin-
gen. De meeste van onze leerlingen wonen rond de 
schoollocaties. Een enkeling komt ook van verder 
weg. De directie wordt gevormd door Josien de 
Groot, directeur en contactpersoon voor de locatie 
Amstelstraat. Dat doet zij samen met Elvira Wobbema, 
adjunct-directeur en contactpersoon voor de locatie 
Elgerweg en Natasja Bosman, adjunct-directeur en 
contactpersoon voor DURV! school Tochtwaard. 

TABiJN 
De stichting Tabijn is het bevoegd gezag van DURV! 
Onder Tabijn vallen scholen met rooms-katholiek, 
protestants-christelijk, interconfessioneel en alge-
meen bijzonder onderwijs. De bestuurlijke bevoegd-
heden liggen in handen van het College van Bestuur 
van Tabijn. De Raad van Toezicht oefent toezicht 
uit op het beleid dat het College van Bestuur voert. 
Josien de Groot, directeur van DURV!, treedt op  

 
namens het bestuur van Tabijn. Wanneer een ouder 
of personeelslid contact op wil nemen met het be-
stuur zal dit altijd via de directeur gaan. Meer infor-
matie over Tabijn vindt u op www.tabijn.nl. 

MEDEZEGGENsChAPsRAAD EN GMR 
DURV! heeft een medezeggenschapsraad (MR) 
waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd 
zijn. De MR heeft advies of instemmingsrecht over 
beleidsmatige zaken die onze school aangaan. De 
MR bestaat uit minimaal één stemgerechtigde ouder 
en leerkracht van elke locatie. De MR vergadert 6x 
per jaar. De directeur is bij elke vergadering aanwe-
zig. De notulen van de MR staan ter inzage in de 
directiekamer. Eén van de leden wordt tevens de 
afgevaardigde van onze MR in de gemeenschappe-
lijke medezeggenschapsraad van Tabijn (GMR). in 
de GMR zitten evenveel ouders als personeelsleden. 
Deze GMR heeft als taak het beoordelen van beleid 
van Tabijn dat voor alle of voor een meerderheid van 
de scholen geldt. 

10

 28



OUDERRAAD 
Aan elke locatie is een ouderraad verbonden. De 
ouderraad organiseert allerlei activiteiten gedurende 
het schooljaar die voor uw kinderen nuttig en leuk 
zijn. Vaste onderdelen zijn sint Maarten, sinter-
klaas, Kerst, Pasen, maar ook de Avondvierdaagse, 
het schoolreisje en de sportdag. Vanzelfsprekend 
gebeurt dit in nauw overleg met het team. De ou-
derraad wordt veelal bijgestaan door de klassen-
moeders en ouders die zich aan het begin van het 
schooljaar opgeven voor hulp bij activiteiten. 

sTEUNsTiChTiNG 
Bij onze school hoort een steunstichting die de vrij-
willige ouderbijdrage int en beheert. Van deze bijdra-
ge worden de schoolreisjes, feesten als sinterklaas, 
Kerst en Pasen en andere activiteiten betaald. De 
hoogte van het bedrag wordt jaarlijks door de steun-
stichting vastgesteld. De vrijwillige ouderbijdrage 
voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt € 20,00 
per kind per jaar, dit is exclusief het schoolreisje en 
schoolkamp. Medio september ontvangt u hiervoor 

een betalingsverzoek. Wij bevelen het geven van 
deze bijdrage van harte bij u aan. 

DENKTANK 
De denktank is een informele overlegvorm tussen de 
directie en een groep betrokken ouders over onder-
werpen die zowel de school als de ouders raken. Uit 
zo’n overleg kunnen verbeter- of aandachtspunten 
voortkomen die worden besproken met het team en/
of de MR. Dit kan leiden tot veranderingen. 

KLAssENOUDERs 
Elke leerkracht vraagt aan het begin van het school-
jaar één of twee klassenouders om de leerkracht 
gedurende het jaar bij te staan bij groepsspecifieke 
activiteiten en bij festiviteiten in de klas. De klassen-
ouder is ook aanspreekpersoon voor andere ouders 
van de groep bij bijzondere gebeurtenissen of ver-
rassingen voor de leerkracht.
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KLAChTENREGELiNG 
Niet elk probleem dat zich op school voordoet is ook 
een klacht. Voor een probleem dat niet op school 
opgelost kan worden bestaat een klachtenregeling. 
Deze klachtenregeling is op school beschikbaar. 
Deze regeling geeft aan dat u met een klacht contact 
kunt opnemen met, Wijmke Frens, de contactper-
soon van onze school. Zij zal de klager verwijzen 
naar de vertrouwenspersoon van Tabijn, de heer 
Freek Walther. hij zal kijken of hijzelf 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 aangeslo-
ten bij een onafhankelijke klachtencommissie. het 
adres van de stichting Geschillencommissie Bijzon-
der Onderwijs is: Postbus 82324, 2508 Eh Den 
haag (T 070-3861697). 

VERTROUWENsiNsPECTEUR 
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kunt u te-
recht met klachten over seksueel misbruik, seksuele 
intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld zoals 
grove pesterijen. Ook discriminatie, onverdraag-
zaamheid en extremisme zijn onderwerpen waarover 
u contact op kan nemen. het meldpunt vertrou-
wensinspecteurs is te bereiken via het telefoon-
nummer 0900-1113111. 

VERZEKERiNG 
Tabijn heeft voor alle scholen een schoolongeval-
lenverzekering afgesloten. Ook is er een verzekering 
tegen wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering 
geldt voor schadegevallen waarbij het personeel 
verwijtbaar is en de school aansprakelijk gesteld 
kan worden. Beide verzekeringen gelden ook voor 
mensen die op vrijwillige basis in de school werk-
zaam zijn. Voor evenementen als schoolreisjes en 
-kampen heeft Tabijn een doorlopende reisverzeke-
ring afgesloten. Tabijn is niet verzekerd voor schade, 
verlies of diefstal van eigendommen van leerlingen. 
het meebrengen hiervan gebeurt op eigen risico en 
de school kan dan ook niet aansprakelijk worden 
gesteld. 

sPONsORiNG 
Tabijn heeft geen eigen beleid op het gebied van 
sponsoring. Op landelijk niveau is een sponsorcon-
venant afgesloten waar Tabijn naar handelt. scholen 
die actief willen zijn op het terrein van sponsoring 
hebben daartoe de vrijheid. De scholen dienen zich 
te houden aan het convenant.
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Praktische informatie

ONDERWiJsTiJD 
Alle leerlingen krijgen gedurende hun schooltijd op 
DURV! minimaal 7520 lesuren. Bij gelijke schooltij-
den komt dit neer op minimaal 940 uur per school-
jaar. Dagelijks hebben de leerlingen recht op een 
ochtendpauze van 15 minuten, tijdens deze pauze 
spelen de leerlingen op het schoolplein. Voor of na 
de pauze eten en drinken de leerlingen in de klas, 
tijdens het eten en drinken vindt altijd een onderwijs-
activiteit plaats. 

sChOOLTiJDEN 
DURV! werkt op alle locaties met een continurooster. 
De leerlingen gaan op maandag, dinsdag en don-
derdag naar school van 8.30 – 14.30 uur. Op deze 
dagen is er tussen 12.00 en 13.00 uur een half uur 
lunchpauze in de eigen groep. De kinderen eten dan 
samen met de leerkracht hun zelf meegebrachte 
lunch. Op woensdag en vrijdag is er school van 
8.30 – 12.30 uur.

herfstvakantie 23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie 26 februari 2018 t/m 2 maart 2018

Paasweekend 30 maart 2018 t/m 2 april 2018

Meivakantie 23 april 2018 t/m 4 mei 2018

hemelvaartweekend 10 mei 2018 t/m 11 mei 2018

Pinkstermaandag 21 mei 2018

Zomervakantie 23 juli 2018 t/m 31 augustus 2018

Vrije dagen  22 december 2017, 23 februari 2018, 20 juli 2018

11

Schooltijden 

Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag 
08.30 – 14.30 08.30 – 14.30  08.30 – 12.30  08.30 – 14.30  08.30 – 12.30

VAKANTiEs EN VRiJE DAGEN 
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VOOR- EN NAsChOOLsE OPVANG 
Onze leerlingen maken gebruik van de voor- en na-
schoolse opvang van verschillende kinderopvang- 
organisaties. (De Kinderkamer, (K)individu, Knikkebol, 
stichting Kinderopvang Alkmaar (sKOA) en Rollebol). 
Ouders kiezen zelf voor een kinderopvangorganisatie, 
de school streeft naar een goede communicatie en 
samenwerking met deze organisaties. 

PEUTEROPVANG
in onze school aan de Amstelstraat is ook peuter-
opvang Dondersteentjes DURV! gehuisvest,  
onderdeel van stichting Kinderopvang Alkmaar. 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  
kunnen peuters in kleine groepjes gebruik maken 
van een ontwikkelingsgericht programma en het 
taalstimuleringsprogramma Uk en Puk.   

ZiEKTE VAN EEN LEERLiNG 
het kan gebeuren dat uw kind wegens ziekte of 
bijzondere omstandigheden niet naar school kan 
komen. Wilt u ons dan hiervan op de hoogte bren-
gen? U kunt daarvoor bellen tussen 8.00 en 8.30 
uur. indien uw kind zonder bericht niet op school 
verschijnt, belt de betreffende leerkracht u op. 

LEERPLiChT EN sChOOLVERZUiM
Als een kind vijf jaar is geworden is het leerplichtig. 
Kinderen die nog geen vijf zijn en op onze school 
volledig onderwijs krijgen, vallen eveneens als leer-
plichtige kinderen onder de vakantieregeling. De 
schoolleiding heeft de bevoegdheid in geval van 
gewichtige omstandigheden maximaal 10 dagen per 
schooljaar verlof te geven. Verlof wegens vakantie 

kan alleen verleend worden als het i.v.m. de spe-
cifieke aard van uw beroep voor u in geen enkele 
schoolvakantie mogelijk is om vrij te nemen. Dit moet 
dan blijken uit een werkgeversverklaring. in de eerste 
twee weken na de zomervakantie wordt er geen ver-
lof verleend. Voor verlof langer dan 10 dagen moet 
de leerplichtambtenaar toestemming geven. Voor 
het aanvragen van verlof zijn formulieren op school 
beschikbaar. i.v.m. een eventueel beroep tegen een 
afwijzende beslissing is het raadzaam een verzoek 
minimaal acht weken van tevoren in te dienen. U 
kunt de uitgebreide regelgeving op onze website 
lezen of inzien op school. Uitgebreide informatie over 
leerplicht vindt u ook op de website van de gemeen-
te: www.alkmaar.nl 

VERVANGiNG VAN LEERKRAChTEN 
Als een leerkracht afwezig is, zal deze vervangen 
worden uit de flexpool van Tabijn. Daarover zullen wij u 
zoveel mogelijk vooraf informeren. het kan voorkomen 
dat er niet direct een vervanger is die de groep van 
een afwezige leerkracht kan overnemen. in dat geval 
wordt de betreffende groep in ieder geval de eerste 
vijf dagdelen opgevangen door de overige teamleden. 

BEGELEiDiNG VAN sTAGiAiREs 
Veel leerkrachten hebben gedurende een periode 
van het jaar stagiaires van de Pabo of het horizon 
College in de klas. Natuurlijk blijft de groepsleer-
kracht zelf eindverantwoordelijk voor de leerstof en 
leerlingen. Tevens is onze school geregistreerd als 
erkend leerbedrijf voor de opleiding sociaal pedago-
gisch werk (sPW) en onderwijsassistent.
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Wie werken bij ons op school?

DiRECTiE 
De directie van DURV! bestaat uit Josien de Groot 
(directeur), Elvira Wobbema (adjunct-directeur Elger-
weg) en Natasja Bosman (adjunct-directeur Tocht-
waard). De directie is verantwoordelijk voor de 

onderwijskundige ontwikkeling, kwaliteitszorg, het 
personeelsbeleid, de huisvesting en de financiën. Als 
directie streven wij ernaar zichtbaar en aanwezig te 
zijn op alle drie de locaties. 

12

Enkele teamleden hebben naast een groepsverantwoordelijkheid een bijzondere taak: 

iCT-coach Annemiek de Rover
Coördinator social schools Annemiek de Rover
interne cultuurbegeleider Christa hartgers
Gedrag specialist Peggy Nieuwolt
Anti-pest coördinator Peggy Nieuwolt
Rekenspecialist Tino de Groot

Groep  Leerkracht Werkdagen 

Groep 1/2  Angelique Beens  ma, di, do, vr 

 Roos Kuijpers wo   

Groep 3/4 Esther Kuypers ma t/m vr  

Groep 5/6 seher Tayru  ma t/m vr  

Groep 7/8 Bernard Ordelman ma t/m vr  

sportdocent Mandy Klesser di, do

intern begeleider Wijmke Frens ma, di 

Onderwijsassistent Marleen de Kock ma t/m vr  

Conciërge sylvia Mol  do

Locatieleider/directeur Josien de Groot ma, wo, do

TEaM DURV! School aMSTElSTRaaT

Leerspecialist Merel siersema
Taal/leesspecialist vacant
Veiligheid/ARBO coördinator  Natasja Bosman
VVE-coördinator  Natasja Bosman
Brede school coördinator Tochtwaard Natasja Bosman
Brede school coördinator Elgerweg Elvira Wobbema

Op elke locatie zijn dagelijks voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig.
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Groep  Leerkracht Werkdagen 

Groep 1/2  Arianne hartenberg  ma, wo, do, vr 

 Roos Kuijpers di

Groep 3  sigrid van der Velden ma, di, wo, do 

 Elvira Wobbema  vr

Groep 4 irene Boonacker di, wo, do, vr  

 Roos Kuijpers ma

Groep 5/6  Annemiek de Rover  ma t/m vr 

Groep 7/8 Mariëtte Langhout ma, di, wo

 Marja hoogduin  do, vr 

sportdocent Bart de haas di

intern begeleider  Wijmke Frens  do

Onderwijsassistent Patricia Kouwenberg  ma, do

Conciërge  sylvia Mol  ma, wo

Directeur  Josien de Groot  dinsdagochtend

Locatieleider/adjunct-directeur Elvira Wobbema ma, di, vr

Groep  Leerkracht Werkdagen 

Groep 1/2A Christa hartgers ma, di, wo, do

 Petra Kool vr

Groep 1/2B Linda Penner ma, di, do

 Nienke stevens wo, vr

Groep 3/4  Peggy Nieuwolt  ma, di, wo, vr

 Natasja Bosman do

Groep 5/6  Tino de Groot  ma, di, do, vr

 Petra Kool wo

Groep 7/8 Merel siersema  ma t/m vr

sportdocent Bart de haas do

intern begeleider  Petra Kool  do

Onderwijsassistent heidi Korstanje ma, di, wo, do 

Conciërge  sylvia Mol  di, vr

Directeur  Josien de Groot  dinsdagmiddag 

Locatieleider/adjunct-directeur Natasja Bosman ma, di, do

TEaM DURV! School ElGERWEG

TEaM DURV! School TochTWaaRD
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in- en uitschrijven van leerlingen

AANNAMEBELEiD 4-JARiGEN 
het aannamebeleid van DURV! is dat in principe elk 
kind welkom is. Ouders kiezen voor het onderwijs-
kundig concept van de school. Ook de levensbe-
schouwelijke richting kan bij de schoolkeuze een rol 
spelen. Toch kunnen er speciale omstandigheden 
zijn die ertoe leiden dat een kind niet bij ons ge-
plaatst kan worden. indien de groepsgrootte het 
toelaat en de leerling geen specifieke zorgbehoefte 
heeft, wordt de leerling aangenomen. Als de aan-
gemelde leerling een specifieke zorgbehoefte heeft 
(gedragsproblematiek, leerproblematiek en/of licha-
melijke beperkingen), zal zorgvuldig worden onder-
zocht of de school kan voorzien in de zorgbehoefte 
van deze leerling. Mocht blijken dat deze de moge-
lijkheden van onze school te boven gaat, dan wordt 
de leerling niet aangenomen. DURV! zal er in overleg 
met ouders alles aan doen om een passende school 
voor de 4-jarige te vinden. 

AANMELDiNG 
U bent van harte welkom om samen met uw kind bij 
ons op school te komen kijken. Voor een kennisma-
kingsgesprek kunt u contact opnemen met Josien de 
Groot voor de locatie Amstelstraat, met Elvira Wob-
bema voor locatie Elgerweg of met Natasja Bosman 
voor locatie Tochtwaard. Tijdens dit gesprek zullen zij 
u informeren over het profiel van DURV! en de gang 
van zaken op school. U kunt dan gelijk de school 
‘in bedrijf’ zien. U kunt uw kind aanmelden door het 
invullen van een inschrijfformulier, dat u ontvangt bij 
het kennismakingsgesprek. Nadat u dit formulier heeft 
ingeleverd ontvangt u een bevestiging van inschrijving. 

iNTAKE GEsPREK 
Een paar weken voor de eerste schooldag ont-
vangen de ouders van de nieuwe 4 jarige een 
uitnodiging voor een intake gesprek met de kleu-
terleerkracht. Tijdens dit gesprek bespreken we de 
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eigenschappen en bijzonderheden van uw kind en 
ontvangt u informatie over de praktische gang van 
zaken op school. Zo kan uw kind een goede start 
maken bij ons op school.

WENNEN 
Kinderen zijn vanaf de dag waarop zij 4 jaar worden 
welkom bij ons op school. Van tevoren geven wij 
de kinderen gelegenheid om alvast een beetje ver-
trouwd te raken met de leerkracht en de klas. Op 
drie dagdelen voorafgaand aan de verjaardag van de 
nieuwe leerling kunnen de kinderen komen wennen. 
Voor kinderen die in de zomervakantie vier jaar wor-
den overleggen we welk moment een goede eerste 
kennismaking is. Kinderen die voor 1 oktober vier 
jaar worden, mogen na de zomervakantie meteen 
meedraaien. 

iNsTROMEN VANAF EEN 
ANDERE sChOOL? 
is uw kind afkomstig van een andere basisschool? 
Dan vindt voorafgaand aan de aanname altijd con-
tact plaats met de directie van de vorige school om 

te informeren of er sprake is van eventuele specifieke 
(leer) problematiek. Bij deze procedure worden het 
team en de intern begeleider nauw betrokken. indien 
de groepsgrootte het toelaat en als de school kan 
voorzien in de zorgbehoefte van het kind, dan wordt 
de leerling aangenomen. De eerste schooldag op 
DURV! vindt plaats in overleg met de directie. 

sChORsiNG OF VERWiJDERiNG 
slechts in uiterste gevallen zal DURV! overgaan tot 
schorsing 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 ouders. schorsing 
is slechts mogelijk voor een beperkte periode. het 
besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders 
meegedeeld nadat er overleg heeft plaats gevonden 
met de leerling, de ouders en de groepsleerkracht. 
Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel 
die uiterst zorgvuldig wordt genomen volgens een 
wettelijk vastgelegde procedure en Tabijn protocol. 
De onderwijsinspectie houdt toezicht op naleving 
van de procedure.
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Gezondheid en veiligheid

VEiLiGhEiD EN VERKEER 
Alle schoollocaties zijn gelegen in rustige woonwijken 
en zijn goed bereikbaar via veilige fietspaden. Bij de 
scholen zijn veilige zones ingericht waar ouders kort-
stondig kunnen parkeren om hun kinderen bij school 
af te zetten. Voor de begeleiding bij excursies etc. 
doen wij graag een beroep op ouders. We nemen 
hierbij de door Veilig Verkeer Nederland opgestelde 
richtlijnen in acht. 

JEUGDGEZONDhEiDsZORG 
Uw kind wordt tijdens de basisschoolperiode twee 
maal onderzocht door de Jeugdgezondheidszorg van 
de GGD. Dat doen zij uit voorzorg om mogelijke pro-
blemen in het opgroeien te signaleren. Kinderen van 
5-6 jaar worden onderzocht door de jeugdarts, kinde-
ren van 10-11 jaar door de jeugdverpleegkundige. Als 
u zelf vragen of zorgen heeft over de gezondheid en/
of ontwikkeling van uw kind, kunt u een gesprek met 
de jeugdarts of jeugdverpleegkundige aanvragen. 

JONGEREN OP GEZOND GEWiChT 
Om de gezondheid van onze leerlingen te bevorde-
ren doet DURV! school Amstelstraat mee met het 
project ‘Alkmaar drinkt water’. Beide andere locaties 
nemen deel aan de Rabo AZ Voetbaltoer, waarin o.a. 
gezonde voeding centraal staat. 

GEZONDE sChOOL
DURV! wil graag bijdragen aan een goede ontwik-
keling van kinderen. Daarom willen wij gezond eten 
op school voor iedereen gemakkelijk maken. samen 
met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken 
tijdens de ochtendpauze en de lunch. Trakteren 
doen we op een leuke en gezonde manier.  Op 
DURV! is ook ruimte om individuele afspraken te ma-
ken bij een allergie, dieet of een bepaalde (geloofs)
overtuiging.
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MEDiCATiEVERKLARiNG 
Gebruikt uw kind (structureel) geneesmiddelen die 
het onder schooltijd moet innemen of toedienen? 
Dan kunt u een medicatieverklaring aanvragen bij 
de directeur of groepsleerkracht, waarin alle bijzon-
derheden van het medicijngebruik worden vermeld. 
Voor het toedienen van medicatie tijdens de school-
tijden dient de school altijd toestemming van de ou-
ders te hebben. Zonder uw toestemming kunnen wij 
geen geneesmiddelen uitreiken. Om misverstanden 
en onbedoelde schadesituaties te voorkomen volgt 
DURV! het protocol ‘Medicijnverstrekking en me-
disch handelen’. U kunt het protocol bij de directie 
inzien.

hULPVERLENiNG ONDER sChOOLTiJD 
Onderzoek, behandeling, therapie of ondersteuning 
van leerlingen onder schooltijd door deskundigen 
van buiten de school vindt altijd plaats na overleg 
met de directie. De school werkt eraan mee als het 

onderzoek wordt vergoed uit de basisverzekering. 
Afspraken worden vastgelegd in een brief, door 
ouders en directeur ondertekend. Adviezen die 
daaruit voortkomen zal de school opvolgen, als dat 
redelijkerwijs kan. Ouders die buiten de schooltijden 
hun kind willen laten onderzoeken door een des-
kundige 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 partij. 

MELDCODE 
Op DURV! is de intern begeleider ook de aandachts-
functionaris. Deze ondersteunt de leerkrachten in 
de omgang met signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Bij de aanpak daarvan gebrui-
ken wij een meldcode met een stappenplan, dat 
bij alle leerkrachten bekend is. het stappenplan ligt 
ook ter inzage op school. De organisatie Veilig Thuis 
Noord-holland Noord is 24 uur per dag bereikbaar in 
geval van kindermishandeling en huiselijk geweld via 
0800-2000. Of kijk op de website www.vtnhn.nl. 
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VERWiJsiNDEX 
Als leerkrachten signalen ontvangen van kinderen 
over huiselijk geweld, kindermishandeling of andere 
misstanden waardoor het kind in zijn ontwikkeling 
wordt belemmerd, zullen wij dit melden bij hulpverle-
nende instanties. Deze melding vindt plaats via een 
digitaal systeem, de Verwijsindex. hierin worden de 
naam en enkele persoonsgegevens van het kind 
geregistreerd, waarna hulpverlening wordt gestart. 
Als het betreffende kind al in het systeem voorkomt, 
worden gegevens uitgewisseld en de hulp aan kind 
en ouders gecoördineerd. De ouder(s) en/of verzor-
ger(s) worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht. 

hULP BiJ OPVOEDiNG 
heeft u tips of advies nodig bij de opvoeding van uw 
kind? Neem dan contact op met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin of met de Opvoedpoli (opvoedpoli.nl) 

hOOFDLUisBEsTRiJDiNG 
soms komt bij ons op school hoofdluis voor. Wij 
gaan er van uit dat u uw kind thuis regelmatig con-
troleert. Op school bestrijden wij dit ongemak met de 
hulp van hoofdluisspeurders, een groep ouders die 
na elke vakantie alle leerlingen nakijkt. Als bij uw kind 
hoofdluis wordt geconstateerd, dan wordt u hierover 
geïnformeerd door de groepsleerkracht. Vervolgens 
dient u de hoofdluis te bestrijden in verband met be-
smettingsgevaar. De school heeft hierover informatie 
beschikbaar. 
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VEiLiGhEiDsBELEiD 
Mede in het kader van de ARBO-wet zijn wij gericht 
op de veiligheid binnen en buiten onze school. Een 
aantal leerkrachten is geschoold tot bedrijfshulpver-
lener. Op elke locatie zijn dagelijks minimaal twee 
BhV-ers aanwezig. Alle leerkrachten zijn geschoold 
in kinder-EhBO. Een preventiemedewerker/ARBO- 
coördinator ziet erop toe dat de school voldoet aan 
alle voorschriften. samen met de kinderen oefenen 
we elk jaar ten minste één keer de ontruiming van 
het gebouw.

WET sOCiALE VEiLiGhEiD OP sChOOL
Per 1 augustus 2016 is onze school verplicht te zor-
gen voor een veilige school. Dit betekent dat wij een 
actief veiligheidsbeleid voeren. Dit beleid bevat een 
aantal maatregelen die gericht zijn op het voorkomen 
en afhandelen van incidenten. het beleid is verankerd 
in de dagelijkse praktijk en regelmatig onderzoeken 
wij de effecten er van. Op onze school is Peggy 
Nieuwolt de anti-pestcoördinator. Zij coördineert het 
beleid tegen pesten en is aanspreekpersoon. Zij is 
bereikbaar via durv@tabijn.nl of bel 072-5610899. 

PERsOONsGEGEVENs EN PRiVACY
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
garandeert de privacy van de leerlingen. Om goed 
onderwijs te kunnen geven en de leerlingen goed te 
kunnen begeleiden heeft onze school 

leerlinggegevens nodig. Ouders overleggen deze 
gegevens bij inschrijving en leerkrachten en onder-
steunend personeel leggen vorderingen van de leer-
lingen vast. Medische informatie die relevent is voor 
een goede ontwikkeling van de leerling wordt soms 
ook vastgelegd. Wij maken hiervoor gebruik van het 
leerlingvolg- en administratiesysteem Esis. Voor 
het gebruik van digitaal lesmateriaal is een beperk-
te 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 persoonsgege-
vens met derden vragen wij altijd de toestemming 
van de ouders, tenzij de uitwisseling is verplicht op 
grond van de wet. Bijvoorbeeld bij de overgang van 
de basisschool naar het voortgezet onderwijs of bij 
tussentijdse wisseling van school. Daarbij volgen wij 
het privacyreglement van Tabijn.

BEELDMATERiAAL
Voor het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen 
op de website van de school, in de nieuwsbrief of 
op social schools vragen wij toestemming aan de 
ouders. Dit doen wij bij de inschrijving en herhalen 
dit jaarlijks aan het begin van het schooljaar. Ouders 
kunnen altijd besluiten om die toestemming niet te 
geven of de toestemming weer in te trekken. 
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DURV! sChOOL AMsTELsTRAAT 
Amstelstraat 3 
1823 EV Alkmaar 
T: 072-512 0406 
Josien de Groot, directeur 

DURV! sChOOL ELGERWEG 
Elgerweg 39 
1825 KA Alkmaar 
T: 072-562 8060 
Josien de Groot, directeur 
Elvira Wobbema, adjunct-directeur 

DURV! sChOOL TOChTWAARD 
Tochtwaard 22 
1824 EZ Alkmaar 
T: 072-561 0899 
Josien de Groot, directeur 
Natasja Bosman, adjunct-directeur

Namen en adressen15
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Website
durv.tabijn.nl 

Voor-, tussen- en naschoolse opvang Amstelstraat
Kinderdagverblijf de Kinderkamer 
Merwedestraat 2 
1823 VK Oudorp 
T: 072-520 3738 
E-mail: info@dekinderkamer.com 
www.dekinderkamer.com 

Voor-, en naschoolse opvang Elgerweg 
Kindercentra Rollebol 
Faktorij 129 
1825 hC Alkmaar 
T: 072-566 9028 
www.rollebol.nl 

Voor-, tussen- en naschoolse opvang 
Tochtwaard 
schoolkinderopvang Knikkebol 
(onderdeel van Rollebol) 
T: 072-566 9641 
E-mail: info@schoolkinderopvang.nl 
www.schoolkinderopvang.nl 

Stichting Kinderopvang Alkmaar (SKOA) 
Kofschipstraat 10a 
1826 CG Alkmaar 
T: 072-514 7147 
www.skoa.nl 

Peuteropvang Dondersteentjes DURV! 
Amstelstraat 3
1823 EV Alkmaar 
T: 072 7600177
www.skoa.nl/locatie/dondersteentjes-durv/

Voor- en naschoolse opvang (K)individu 
hamsterkoog 15 
1822 CD Alkmaar 
Tel: 072-5623000 
www.kinidividu.nl 

Stichting Tabijn 
De Trompet 1960 
1967 DB heemskerk 
T: 0251-230 082 
www.tabijn.nl 

GGD Hollands Noorden Sector Jeugdgezond-
heidszorg (JGZ) 
hertog Aalbrechtweg 5 
1823 DL Alkmaar 
T: 072-566 2662 
www.ggdhollandsnoorden.nl 

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 
Noord Kennemerland 
hertog Aalbrechtweg 5 
1823 DL Alkmaar 
T: 072-564 8088 

Onderwijsinspectie Informatie Rijksoverheid 
E-mail: info@owinsp.nl 
of bel 1400 
www.onderwijsinspectie.nl 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wijkcentrum Mare Nostrum 
Arubastraat 2 
T: 088-010 0560 
Merwedestraat 2 
1823 VK Alkmaar-Oudorp 
T: 072-511 0033 

Opvoedpoli Alkmaar 
T: 072-520 5540 

Kindertelefoon 
T: 0800-0432 

Vertrouwensinspecteur 
T: 0900-111 3111
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DURV! valt onder verantwoordelijkheid van 


