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                                                          Heeft u zich al aangemeld 
                                          voor Social Schools? En  
                                                          voor de welkomstgesprekken.. 
 
                                                             De agenda van de school  
                                                              vindt u op Social Schools… 
 
      Vakantie- en studiedagen  
      óók in deze gids… 
 
 
 
 



Inhoudsopgave: 
- Adressen 
- Aanwezigheid directeur, MR / OV e.a. 
- BSO en Peuterschool, Eten & drinken, Gymkleding en Gymtijden 
- Inloop, Koffieochtend, Logopedie en kinderfysiotherapie, Luizencontrole, Mientshows, 

Nieuwsbrieven, Ouderbijdrage 
- Plattegrond, Verdeling van de groepen 
- Combigroep, Pauze tussen de middag, Portretrecht, Privacy  
- Rapporten en rapportbesprekingen, Schoolregels, School- tijden, Sociaal emotionele 

vorming, Rots en Water, Snappet, Uitstroomgegevens 
- Vakanties en studiedagen, Vakantieverlof, Veiligheidsbeleid 
- Verkeerssituatie rond de school, Vervoer van andermans 
 kinderen, Visie, Ziekte, Klachtenprocedure 
- Meldcode, Passend onderwijs 
- Verwijdering  
- Verwijsindex 
 
We hebben alle belangrijke informatie voor u verzameld in deze beknopte informatiegids. 
De gids is samengesteld en gepubliceerd in september 2018. Mogelijke aanvullingen of 
wijzigingen in de loop van het schooljaar worden bekend gemaakt via Social Schools 3.0. 
Actuele informatie vindt u ook op de website.  
 
Naast deze beknopte informatiegids staan op de site pagina’s en links over onze visie en 
manier van lesgeven, over de afspraken die wij hanteren, wet en regelgeving en nog veel 
meer wetenswaardigheden. Daarin verweven is de visie van Stichting Surplus, waartoe 
De Mient behoort. Hiermee komt de papieren versie van een schoolgids te vervallen. 
 
Adressen 
 
Schooladres Stichting Regionaal Openbaar 
OBS De Mient Basisonderwijs Surplus 
De Meet 1 Postbus 79, 1760 AB Anna Paulowna 
1733 AZ Nieuwe Niedorp De Verwachtig 7, 1761 VM Anna P. 
Tel. 0226-767008 of 06-25238600 (bijgebouw) Tel. 0223-203000 
www.obsdemient.nl info@stichtingsurplus.nl 
info@obsdemient.nl                                               www.stichtingsurplus.nl 
 
Directie Vertrouwenspersoon Gewestelijke 
Peter Smit Ingrid Bats Gezondheidsdienst 
0226-767008 Ellen Brouwer (GGD) 
06-23734589 Mia Lenferink Grotewallerweg 1 
 (via school te bereiken) 1742 AH Schagen 0224-720620 
 
    
Intern begeleider  Bureau Opvoedingsvragen 
(IB-er)  In Centrum voor Jeugd en gezin 
Ellen Brouwer (op dins- en donderdag ambulant) Trambaan 93, 1733 Nieuwe Niedorp 
 
 
  Wijkteammedewerker  
  Charissa Heijl 
  op donderdagmiddag op school 
  in Spreekkamer 2               



Aanwezigheid directeur 
Peter Smit, de directeur van OBS De Mient, is vijf dagen aanwezig op de Mient. 
Regelmatig is hij de deur uit voor allerlei overleggen. Op de deur van het kantoor hangt 
een lijstje met zijn aanwezigheid in die week, zodat u kunt zien wanneer u hem kunt 
spreken. Een afspraak maken via p.smit@stichtingsurplus.nl is natuurlijk altijd mogelijk. 
 
De Medezeggenschapsraad (MR)  
De MR houdt zich bezig met beleidszaken van de school: bijvoorbeeld wanneer de 
vakanties zijn, hoe de groepen verdeeld worden, hoe vormgegeven wordt aan de 
schoolontwikkeling enz.  
In de MR zitten drie ouders en drie personeelsleden. Ze kunnen gevraagd en ongevraagd 
advies geven over allerlei zaken.De school moet soms aan de gehele MR, dan weer alleen 
aan de ouders of juist alleen aan het personeel instemming vragen. De directeur is ook 
aanwezig op MR vergaderingen, maar heeft daar alleen een adviserende stem. De data 
van de vergaderingen worden vermeld in de nieuwsbrief, omdat ze openbaar zijn, met 
uitzondering als er over personen wordt gesproken.  
 
Ouders in de MR  Leerkrachten in de MR 
Mark Vermin (voorz.) 06-43911608 Ellen Brouwer  
Astrid Kager                   0224-542840              Marloes Arbon  
Annemarie Konijnenberg 06-27256250       Annelotte van Maanen 
 
De Oudervereniging (OV)  
De OV heeft een andere functie: zij organiseren allerlei bijzondere gebeurtenissen op de 
school, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest. Zij bekostigen dergelijke feesten uit de 
vrijwillige ouderbijdrage, waarover u meer leest verderop in deze gids. Aan het begin van 
het schooljaar wordt de gezamenlijke ouderhulplijst met uw oudste kind meegegeven. 
Daarop kunt u aangeven met welke activiteit(en) op school u wilt assisteren. Ook in de 
samenstelling van de OV kan in november, na de Algemene Ouderavond verandering 
komen. 
 
Leden van de Oudervereniging Buitenschoolse opvang 
Miranda Schenk (voorzitter) Kinderopvang Kappio  
Sonja van der Waart (penningmeester) In De Oude Boomgaard in het lokaal 
Wendy Kort van peuterschool ‘t Stekkie 
Jacqueline Hoogstraten 0223- 534797  
Suzanne Bergman info@kappio.nl 
Christa Schouten     
Jeanet Kooijman De Keet (aan de Langereis en bij de 
Inge Schuurman Niedorphal) 
Marjolein Wobbema 0226-720207  
Geertje Molenaar               www.kdvdekeet.nl 
Sandra Spanjaart          info@kdvdekeet.nl 
  
Verkeersouders   De Hooijbergh (Barsingerhorn) 
Romy Bos www.hooijbergh.nl 
Karen van Ingen 0224-291699 
 
Pauzecoördinator           Inspectie van het Onderwijs                    
Geertje Molenaar          Locatie Zwolle  
 Postbus 10048, 8000 GA Zwolle
 www.onderwijsinspectie 
Onderwijsbegeleidingsdienst 088-66966060  
OBD Noordwest                
James Wattstraat 4, 
1817 DC Alkmaar 
Marije van der Maat (Orthopedagoog)       
          



SCHOOLSE ZAKEN VAN A TOT Z. 
BSO en peuterschool 
Vanaf het voorjaar van 2018 kan basisschool De Mient u zelf buitenschoolse opvang 
(BSO) aanbieden. Als u uw kind voor en na schooltijd wilt laten opvangen, kunt u naast 
De Hooijbergh of De Keet (zie adressen op de vorige pagina) ook in De Oude 
Boomgaard terecht. De Hooijbergh en De Keet verzorgen zelf vervoer van en naar de 
opvang. De leerkrachten van groep 1 tot en met 4 begeleiden de kinderen naar de 
vooringang van de school. Mocht het wat langer duren voor de kinderen opgehaald 
worden, dan houdt één van de leerkrachten toezicht. Bij slecht weer mogen de kinderen 
natuurlijk binnen de komst van het busje afwachten. Voor meer informatie over de BSO 
verwijzen we u naar hun websites.  
Kappio verzorgt, met leidsters Gaby Woudstra en Saskia van Schagen, de 
peuterschool. Nu nog in het creatief atelier, maar als de uitbreiding gereed is, in de 
school. Saskia draagt ook de zorg voor de BSO voor en na schooltijd. 
 
Eten en drinken 
De kinderen mogen voor de ochtendpauze ook een hapje en/of drankje gebruiken. We 
verzoeken u met klem een gezond pauzehapje mee te geven, m.a.w. geen flesjes 
frisdrank met veel suiker, geen koeken met chocolade e.d. 
Sinds een paar jaar geldt bij ons op school de regel dat we twee dagen echt alleen maar 
fruit eten. Voor de kinderen die daar niet genoeg aan hebben geldt: een boterham of 
plak ontbijtkoek erbij is prima! Koeken e.d. zien we liever niet, die gaan weer mee terug 
naar huis. Als de kinderen ’s morgens op school komen, doen ze het hapje en/of drankje 
in de daarvoor bestemde bak in de klas of op de gang. Van november tot april worden 
de fruitdagen weer door de EU verzorgd op woensdag, donderdag en vrijda, als we 
hiervoor ingeloot worden. 

 
TOT NOVEMBER FRUITDAGEN: MAANDAG EN DINSDAG! 

Fruit voor de kleuters, fruit a.u.b. thuis schillen en in partjes verdelen! 
 

GVO-HVO 
Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs 

Wilt u voor uw kind lessen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs? Dat kan! Bij 
wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs 
(GVO/HVO) wordt gegeven als ouders daarom vragen. 

GVO/HVO laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze 
school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het 
leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in 
het leven staan.  

De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van 
diverse levensbeschouwelijke richtingen. U kunt kiezen voor humanistisch, protestants, 
katholiek, islamitisch, boeddhistisch of hindoeïstisch vormingsonderwijs. GVO/HVO is 
niet verplicht.  

Als de ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in GVO/HVO, kunnen wij 
deze lessen aanvragen bij de organisaties die het vormingsonderwijs op de openbare 
basisscholen verzorgen. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. De 
rijksoverheid betaalt deze lessen. 

 

 
 

Gymkleding 
De kinderen van groep 1 mogen gymmen in een korte broek of gympakje, voorzien van 
naam. Gymschoenen (liefst met elastiek of klittenband) zijn vanaf dit schooljaar ook 
verplicht. Ze gymmen in een van de speelzalen. De gymkleding van de kleuters kan op 
school blijven en wordt voor een vakantie mee naar huis gegeven voor een wasbeurtje.  



Vanaf groep 3 gymmen de kinderen in de eigen gymzaal van De Oude Boomgaard. 
Sportschoenen (zonder zwarte zolen!) zijn verplicht. Liever geen balletslofjes, omdat die  
te weinig steun bieden.  
Na het gymmen moeten de kinderen zich wassen dus bij de gymspullen hoort ook een 
handdoek en washandje en eventueel zeep. Vanaf groep 5 douchen de kinderen. Op 
dinsdag geven de leerkrachten zelf een spel-les en op vrijdag gymmen de kinderen met 
vakleerkracht Kevin Colle op de toestellen. 
 
Gymtijden                               

Groepen 1e tijd 2e tijd 
Groep 3 di 9.15 – 10.00 u vrij 9.15 – 10.00 uur 
Groep 4 di 10.00 – 10.45 u vrij 10.00 – 10.45 uur 
Groep 5 di 10.45 – 11.30 u  vrij 10.45 – 11.30 uur 
Groep 6 di  11.30 – 12.15 u vrij 11.30 - 12.15 uur 
Groep 7 di 12.30 – 13.15 uur vrij  12.30 – 13.15 uur 
Groep 8 di  08.30 - 09.15 uur vrij 08.30 -  09.15 uur 

Groep 3/4/5 di 13.15 – 14.00 uur In de grote groep 
 
Inloop 
Om 8.15 uur mogen de kinderen naar binnen komen, om 8.25 uur starten de lessen! 
Er is ’s morgens vroeg geen toezicht op het plein. De leerkrachten zijn dan in de lokalen 
om de kinderen te begroeten. 
Als ouder bent u van 8.15 tot 8.25 ook welkom mee naar binnen te komen om te kijken 
bij werk van uw kind of voor een praatje met of een mededeling aan de leerkracht. We 
verzoeken u om bij de 2e bel (om 8.22 uur) de school te verlaten, zodat om 8.25 uur de 
lessen echt kunnen beginnen. 
We gaan ook dit jaar tussen de middag niet naar huis en iedere middag zijn de kinderen 
om 14.00 uur klaar met de schooldag. 
 
Koffieochtend 
Wanneer wij van gedachten willen wisselen met ouders kunnen we daarvoor niet iedere 
keer een informatieavond organiseren. Daarom nodigen we zo nu en dan ouders uit om 
onder het genot van een kop koffie over een bepaald onderwerp te praten met elkaar. 
Wanneer we nieuwsgierig zijn naar uw mening over ontwikkelingen op één of ander 
gebied dan nodigen we per groep een ouder uit. Dit doen we door bijvoorbeeld de ene 
keer de ouders van ieder 5e kind op onze leerlingenlijst uit te nodigen, een andere keer 
prikken we die van ieder 11e  kind enz. We hopen dat u, wanneer u wordt uitgenodigd, 
bereid bent met ons te komen praten. Mocht u mee willen praten over een onderwerp, 
maar niet uitgenodigd zijn, dan bent u natuurlijk welkom om aan te schuiven! 
 
Logopediepraktijk Niedorp en kinderfysiotherapiepraktijk De Kikkersprong 
Zij behandelen in het kantoor bij de vooringang hun jonge klantjes. Voor meer informatie 
over de praktijken verwijzen we naar www.logopedieniedorp.nl en 
www.kinderfysiotherapiedekikkersprong.nl  
 
Luizencontrole 
Iedere eerste week na een vakantie worden de kinderen op luizen gecontroleerd. 
Daarvoor is een vaste ploeg ouders per groep, dat liefst ieder jaar mee overgaat. De 
kinderen worden op tijdstippen gecontroleerd die de ouders het best uitkomen.  
Als er luizen worden gevonden wordt u gebeld door de leerkracht van uw kind. Wij raden 
dan aan om direct uw kind op te halen en te behandelen om verdere verspreiding tegen 
te gaan. U krijgt een brief mee over de mogelijke wijze(n) van behandeling. Na een week 
wordt de hele groep nog eens gecontroleerd.  
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwsbrieven 
Nieuwsberichten worden digitaal, via de app van Social Schools 3.0, naar u verzonden.  
In ieder geval één keer in de week krijgt u een app van de leerkracht(en) van uw 
kind(eren). Hierin vertellen ze over het reilen en zeilen in de groep. 
 
Ouderbijdrage 
De vrijwillige bijdrage aan de Oudervereniging bedraagt dit jaar € 45,00. U krijgt 
hiervoor een aparte rekening. Van deze bijdrage worden bijzondere gebeurtenissen 
betaald. Op de jaarlijkse ouderavond in oktober/november wordt een eventuele 
verhoging van de vrijwillige bijdrage besproken. U wordt verzocht het bedrag over te 
maken op de                           bankrekening van de OV 

IBAN NL26 RABO 0130688657  
In overleg met de penningmeester is gespreide betaling mogelijk. Ook kunt u de 
bijdrage ontvangen uit een speciaal fonds van de gemeente Hollands Kroon. Zie daarvoor 
www.meedoennoordkop.nl 
 
 
Plattegrond  
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Verdeling van de groepen 
Groep 1/2 A 
Stokstaartjes 
 

Annelotte van Maanen 
 
Renee Fijlstra 

maandag t/m donderdag 
 
vrijdag 

Groep 1/2 B 
Pinguïns 

Ina Postma 
 
Monique Klaver 
Melissa van der Heide 

maandag en dinsdag  
 
woensdag t/m vrijdag 
woensdag t/m vrijdag  (eerste 2 weken) 

Groep 3 Ingrid Bats Hele week 
Groep 4 
 

Astrid Alferink 
 
Elly de Jonghe 

maandag t/m woensdag 
 
donderdag en vrijdag 

Groep 5 Steffanie Smit Hele week 
Combigroep 3/4/5* 
 

Mia Lenferink 
 

Maandag t/m woensdag 

Groep 6 
 

Marloes Arbon  
 
Ellen Brouwer 

Hele week, behalve op woensdag  
 
woensdag 

Groep 7 Ellen Admiraal 
 
Petra van Elven 

Maandag tot en met woensdag 
 
donderdag en vrijdag 

Groep 8  Ron Alberts 
 
Kim Goedhart 

dinsdag t/m vrijdag 
 
maandag en een enkele keer op 
dinsdag 
 

Onderwijsassistenten John van der Kooi  
 
 
Daniëlle Schmidt 
 
 
Anneke Smit 

Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 
in verschillende klassen 
 
Maandag-, dinsdag- en 
donderdagmorgen 
 
Maandag-, dinsdag- en vrijdagmorgen 

Interne begeleiding 
 

Ellen Brouwer  
 

dinsdag en donderdag  
 

Directie 
 

Peter Smit 
 

Zie aanwezigheid op deur directiekamer 

 
*Combigroep 
Deze ‘extra’ groep 3/4/5, met hooguit 15 leerlingen, is een groep die met behulp van 
fusiemiddelen mogelijk is gemaakt. In deze groep zitten leerlingen die problemen hebben 
met de executieve vaardigheden. Vaardigheden die je nodig hebt om aan het werk te 
raken, te blijven en na een onderbreking weer te gaan.  
 
In onze kleuterbouw worden kinderen gevolgd in hun ontwikkeling met behulp van het 
Ontwikkel-volgmodel voor Jonge kinderen (kortweg OVMJK). In dat model zijn ook 
ontwikkelingslijnen die de executieve vaardigheden volgen. Als blijkt dat een kleuter 
vooral op deze lijnen achterblijft, wordt u als ouder aangeraden om mee te gaan in ons 
advies om uw kind in de combigroep te plaatsen.  
 
Dit geeft uw kind een jaar, of 2,3 jaar de gelegenheid om in een kleinere groep zijn of 
haar werkaanpak te verbeteren. De leerlingen krijgen instructie in een jaargroepje, dus 
met 3 tot 5 kinderen, en kunnen niet aan de aandacht van de juf ontsnappen. Een aantal 
keer per jaar vindt er een evaluatie plaats om de plaatsing van de leerlingen in de groep 
te volgen en eventueel aan te passen. 
 
Omdat we willen dat deze leerlingen met de grote groepen 3, 4 en 5 verbonden blijven, 
is gekozen voor de volgende constructie: op maandag, dinsdag en woensdag geeft juf 
Mia les en op de donderdg en vrijdag eindigen ze de week bij juf Ingrid in groep 3, bij 
Astrid in groep 4 en bij Steffanie in groep 5. 



 
Pauze tussen de middag  
Tijdens de evaluatie-dag in juni bleek dat het half uur buitenspelen onder toezicht van 
ouders veel gevraagd is voor zowel de kinderen als de ouders. We hebben dan ook 
besloten de pauze van een half uur te veranderen in een kwartier eten onder toezicht 
van de leerkracht of van een ouder (dat verschilt per klas) en een kwartier buiten spelen 
eten altijd onder toezicht van de leerkracht. 
 
Om de inzet van de ouders te regelen blijft één van de pauzecoördinatoren volgend jaar 
aan. Zij ziet erop toe dat er iedere dag (ook bij ziekte!) een ouder mee werkt. Voor het 
betalen van deze coördinator vragen we een vrijwillige vergoeding van hooguit € 10,00 
per jaar per gezin, dus maar € 0,25 per week! U kunt deze bijdrage storten op IBAN 
NL96 RABO 0144058847, onder vermelding van de achternaam van uw kind(eren) en 
PAUZE.  
 
Welkomstgesprekken 
In de eerste maand van het schooljaar vinden in alle groepen welkomstgesprekken plaats 
tussen alle ouders en leerkrachten. Vanaf groep 5 zijn ook de kinderen bij het gesprek 
aanwezig. In dit gesprek wordt er kennisgemaakt, om op deze manier de lijnen kort te 
houden. Daarnaast worden de verwachtingen van alle partijen verkend.  
 
Portretrecht  
Tijdens het welkomstgesprek krijgt u het (wegens de AVG gewijzigde) formulier voor 
Portretrecht. Wilt u dit a.u.b. invullen en mee terug geven naar school. We hebben dit 
van iedereen nodig voor onze administratie. 
 
Privacy 
Op OBS De Mient wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In 
verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de 
vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van 
leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het 
vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt 
noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de 
toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De 
leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De 
school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van 
persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen 
gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die 
uitwisseling verplicht is volgens de wet.	 
 
Rapporten en rapportbesprekingen 
We geven 2 x per jaar een rapport uit. Bij de 1e keer (eind februari / begin maart) wordt 
een verplichte rapportbespreking gepland. Na het 2e rapport (in juni – juli) kunt u op ons 
óf eigen verzoek een gesprek aangaan. In september gaan we voor het eerst met ieder 
ouderpaar een STARTGESPREK voeren. Ook dit is een verplicht contactmoment. In 
november wordt de contactavond over de sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) van uw 
kind(eren), n,a.v. het digitaal leerlingvolgsysteem SCOL ook facultatief: op ons óf eigen 
verzoek een gesprek. 
 
Klassen / Schoolregels  
Iedere groep maakt aan het begin van het jaar een set gedragsverwachtingen voor in de 
eigen groep aan. De regels zijn gericht op: groepsverantwoordelijkheid, wederzijds 
respect, samenwerken, besluitvorming en problemen aanpakken. Die worden goed 
zichtbaar opgehangen in het lokaal.  
 
Schooltijden 
Iedere ochtend beginnen we om 8.25 uur en om 14.00 uur gaan de kinderen naar huis. 
Om 8.15 uur gaan de deuren van de school open.  
 
 
 



Sociaal emotionele vorming  
We gebruiken hiervoor de methode Kinderen en hun sociale talenten als bronnenboek. 
In de eerste 6 schoolweken van het schooljaar staat de omgang met elkaar centraal. 
Daarvoor gebruiken de leerkrachten Grip op de groep. Iedere groep maakt in die tijd ook  
een lijst met Gedragsverwachtingen à Hoe willen we met elkaar omgaan dit jaar?.  
Ook wordt er met de kinderen in de school gereflecteerd op wat er buiten de school 
gebeurt. Ze gaan met elkaar op zoek naar andere manieren van reageren à Hoe 
voorkom je nou in het vervolg zo’n conflict?  
 
Rots en Water 
Alle leerkrachten worden aan het begin van het jaar geschoold tot Rots en Water trainer. 
Dit zal een belangrijke rol in gaan nemen w.b.t. de sociaal emotionele vorming van de 
kinderen.  

Het Rots en Waterprogramma is een weerbaarheidtraining voor jongens en meisjes met 
meerdere doelstellingen. De ontwikkeling van fysieke weerbaarheid is namelijk niet 
alleen doel op zich, maar vooral ook een middel om mentale en sociale vaardigheden te 
ontwikkelen. 

Rots en Water maakt gebruik van ervarend leren en lichamelijk georiënteerde 
oefeningen. Hierdoor wordt het lichaamsbewustzijn vergroot en kunnen kinderen tijdens 
het oefenen gecoached worden op inzicht en ervaring met hun reactiepatronen en een 
groter emotioneel- en zelfbewustzijn. Tijdens de training krijgen kinderen de mogelijkheid 
om te ervaren wat het inhoudt om sociaal en mentaal sterk te zijn en om vertrouwen te 
hebben in jezelf en in anderen. De training geeft kinderen gereedschappen om voor 
zichzelf en voor anderen op te komen. 

De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn: 
- zelfvertrouwen 
- zelfreflectie 
- zelfbeheersing 

Een Rots en Watertraining schept een veilige omgeving waar kinderen met veel plezier 
en uitdaging kunnen leren over hun gedrag en de principes van een goede houding. 
Kinderen leren wat sterk en bewust sociaal gedrag is. Ze leren op zichzelf te vertrouwen 
en hun energie op een positieve manier te gebruiken. De onderwerpen die in een Rots en 
Watertraining uitvoerig aan bod komen zijn: 

- stevig staan, rustig ademhalen, focus en concentreren 
- het herkennen en aangeven van grenzen 
- een bewuste keuze maken en daar aan vast houden (de Rotskwaliteit) 
- je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit)  
- jezelf zijn in contact met anderen 
- voor anderen opkomen  

Snappet  
Wij streven met het gebruik van tablets voor rekenen naar het beste leerresultaat voor 
elk kind. Met Snappet heeft ieder kind op een eigen tablet toegang tot les- en 
oefenmateriaal op het persoonlijke niveau. Snappet is op de Mient beschikbaar voor 
groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. We kiezen er bewust voor om niet alle 
vakken via Snappet aan te bieden omdat wij vinden dat het (leren) schrijven en het 
onderhouden van het schrift nog steeds noodzakelijk is in de ontwikkeling van ieder kind.  

Snappet voordelen voor leerlingen:  
-  Verbeterd leerresultaat. Snappet tabletonderwijs leidt tot betere leerresultaten door 
verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen, hogere productie, directe 
feedback en meer individuele differentiatie.  



-  Direct inzicht en overzicht. Leerlingen zien hun voortgang en leren met eigen 
leerdoelen te werken. De leervoortgang van de klas en de individuele leerlingen is op 
ieder moment zichtbaar voor de leraren. Dat helpt zowel direct in de klas, als bij de 
evaluatie en planning.  

Uitstroomgegevens 
We kunnen ons voorstellen, dat u nieuwsgierig bent naar het gemiddelde niveau van de 
kinderen die De Mient verlaten om naar het voortgezet onderwijs te gaan. In deze 
schoolgids vermelden wij de gemiddelde uitstroomgegevens naar het vervolgonderwijs 
van de laatste twee schooljaren. 
 
Uitstroomgegevens groep 8 schooljaar 2015-2016:  
Totaal aantal schoolverlaters 18 leerlingen 
vwo 2  vmbo: BB met LWOO 4 
vwo / havo 1  vmbo: kaderberoepsgericht (KB) 2 
havo 2  vmbo: basisberoepsgericht (BB) - 
havo / vmbo th. leerweg 2  Vmbo KB-gemengde leerweg 1 
vmbo: theoretische leerweg 2  Vmbo BB-KB met LWOO 2 
 
 
Uitstroomgegevens groep 8 (eind schooljaar 2017-2018): 
Totaal aantal schoolverlaters 37  Leerlingen 36 
vwo 3  vmbo: kaderberoepsgericht 6 
vwo / havo 2  vmbo: basis / kader 3 
havo 6  vmbo: basisberoepsgericht 3 
havo / vmbo th. leerweg 6  opdc - 
vmbo: theoretische leerweg 3  praktijkonderwijs 2 

vmbo: kader / th.leerweg   Praktijkonderwijs / 
basisberoepsgericht 2 

 
Vakanties en studiedagen 
 

VAKANTIES 
 

Eerste 
dag 

 

Laatste 
dag 

     Herfstvakantie 22-10-18 
 

26-10-18 
Kerstvakantie 24-12-18 

 
07-01-19 

Voorjaarsvakantie 18-02-19 
 

22-02-19 
Meivakantie 

 
22-04-19 

 
03-05-19 

Hemelvaart 
 

30-05-19 
 

31-05-19 
Pinksteren 

 
10-06-19 

 
10-06-19 

Zomervakantie 15-07-19 
 

23-08-19 
 
STUDIEDAGEN  
maandag 24 september 2018 
dinsdag 6 november 2018 vanaf de middagpauze! 
woensdag 6 februari 2019 
maandag 25 februari 2019 
donderdag 7 maart 2019, vanaf de middagpauze! 
vrijdag 5 april 2019 * 
woensdag 29 mei vanaf de middagpauze! 
vrijdag 28 juni 2019 
  
EXTRA VRIJE DAGEN GROEP 1,2 EN 3  
vrijdag 19 oktober 2018 
vrijdag 21 december 2018 
vrijdag 15 februari 2019  
dinsdag 11 en woensdag 12 juni 2019 
            



(Extra) Vakantieverlof 
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen verlof gegeven worden als uw kind tijdens de 
schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van uw beroep. In dat 
geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een 
gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel de enige gezinsvakantie in dat 
schooljaar zijn!  
Bij uw aanvraag moet dan een werkgeversverklaring (of zelfs accountantsverklaring) 
worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de 
betrokken ouder(s) blijken. De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan. 
Dergelijk verlof kan dus maar een keer per jaar worden verleend. 
 
De leerplichtwet schrijft voor dat extra verlof alleen kan worden verleend bij zogenaamde 
“gewichtige omstandigheden”. 
Als gewichtige omstandigheden worden beschouwd: 

1. Huwelijk, begrafenis en jubilea in de naaste familie. 
2. Verhuizing van het gezin. 
 

Situaties als familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkope periode of bij een 
speciale aanbieding, vakantie onder schooltijd bij gebrek aan boekingsmogelijkheden, 
een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie 
te gaan, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte, of een lang 
weekendje uit zijn geen gewichtige omstandigheden! 

 
In de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar en in de laatste schoolweek vóór de 
zomervakantie is vakantieverlof NOOIT toegestaan. De volledige verlofregeling is op 
school verkrijgbaar. 
 
Veiligheidsbeleid 
De directeur van OBS De Mient, Peter Smit, is verantwoordelijk voor het toezien op dit 
beleid. Hij houdt team, kinderen, ouders en zichzelf aan de protocollen van Surplus die 
gebundeld zijn in de map Schoolveiligheidsbeleid van De Mient. 
 
Hij monitort de veiligheid en het welbevinden van de kinderen met behulp van SCOL. 
Vanaf het voorjaar van 2017 ondervraagt SCOL met 2 nieuwe schalen de leerkrachten en 
kinderen van de bovenbouw op deze domeinen en voldoet daarmee aan de wettelijke eis: 
jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Bij de 2e afname in 
schooljaar 2016-2017 vond deze monitoring voor het eerst plaats. 
 
Verkeerssituatie rond de school 
We beginnen dit schooljaar 5 minuten eerder en hopen dat deze 5 minuten al wat 
soelaas biedt bij de verkeersdrukte ’s morgens vroeg. De school is vanaf 8.15 uur 
open. We vragen u met klem te zorgen dat u om 8.15 uur de school binnenkomt, zodat 
de lessen ook echt om 8.25 uur kunnen beginnen, want we merkten in het afgelopen 
schooljaar dat veel ouders te laat zijn ’s morgens! Dit schooljaar gaat de Antoniusschool 
ook over tot het 5 gelijke dagenmodel. Zij beginnen om 8.20 uur en gaan naar huis om 
13.50 uur. We komen dus allemaal weer zo’n beetje op dezelfde tijd op school om de 
kinderen te brengen en halen! DUS KOM ZOVEEL MOGELIJK OP DE FIETS OF LOPEND. 
 
Vervoer van andermans kinderen 
Als school doen wij dikwijls een beroep op ouders om te rijden tijdens een excursie, 
toernooi of zelfs schoolreisje. Tijdens zulke tripjes houden we ons aan de regels die de 
overheid stelt op dat punt. Iedere leerkracht heeft de regels in de klassenmap 
opgenomen en zal zich daar bij het organiseren van een uitstapje aan houden. Dit 
document is te downloaden van de site. 
 
Visie 
We hebben in het schooljaar 16-17 met de visies van zowel de Kolk, als de Mient als 
Surplus een nieuwe visie geschreven. U kunt hem vinden op www.obsdemient.nl.  
  
 
 



Ziekte 
Wilt u, als uw kind ziek is, dit voor de school begint aan ons doorgeven? 0226-767008.  
Wanneer een leerkracht ziek is, worden de lessen overgenomen door een invalkracht. 
Mocht er geen vervanger voorhanden zijn dan worden de leerlingen verdeeld over de 
andere groepen. In het uiterste geval zal een groep naar huis worden gestuurd. Hierover 
nemen wij natuurlijk contact op met de ouders van de betreffende groep. Voor dit soort 
zaken en bij het eventueel ziek worden van uw kind willen wij graag beschikken over een 
telefoonnummer waar wij u tijdens de schooltijden kunnen bereiken. 
 
BOVENSCHOOLSE ZAKEN VAN A TOT Z 
Klachtenprocedure 
Als u een klacht heeft over OBS De Mient kunt u dit melden bij de directie. De school 
heeft in een handleiding vastgelegd hoe zij omgaat met klachten, problemen en 
meningsverschillen. Deze handleiding ligt voor iedereen bij de directie ter inzage. We 
proberen klachten altijd eerst op een goede manier op school af te handelen. De 
mogelijkheid bestaat echter dat u als ouder/verzorger uiteindelijk niet tevreden bent over 
de wijze waarop de school met een geschil omgaat. In zo’n geval kunt u beroep doen op 
de Klachtenregeling van de Stichting Surplus die geldt voor alle bij Surplus aangesloten 
scholen en dus ook voor De Mient. Wilt u hierover meer weten dan kunt u contact 
opnemen met Ellen Brouwer of Ingrid Bats contactpersonen Klachten voor onze school. 
Ook deze regeling ligt ter inzage op school. Ellen en Ingrid zijn samen met Mia Lenferink 
tevens de vertrouwenspersonen voor leerlingen en ouders van de Mient.  
 
Voor behandeling van klachten is Stichting Surplus aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie voor het Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs (LKC). De 
klachtenregeling biedt medewerkers en ouders bovendien de mogelijkheid een beroep te 
doen op een onpartijdige vrouwelijke of mannelijke vertrouwenspersoon van Surplus. 
Zij staan volledig buiten onze organisatie. Gegevens van deze vertrouwenspersonen 
krijgt u, op verzoek, van bovengenoemde contactpersonen Klachten op school. 
Het is mogelijk dat u noch de directeur van de school noch de contactpersonen van onze 
school in vertrouwen wenst te nemen. U kunt dan advies inwinnen bij de bestuurder van 
Surplus, José Vosbergen, op tel. 0223 203000. Zij kan u ook in contact brengen met de 
vertrouwenspersonen. Uiteraard kunt u zich rechtstreeks wenden tot Onderwijsgeschillen 
op tel. 030 280 95 90. Het adres is postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Meer informatie op 
http://www.onderwijsgeschillen.nl/.  
 
Voor het melden van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of 
geestelijk geweld kunt u bellen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie 
van het Onderwijs op 0900-1113111, tegen lokaal tarief te bereiken tijdens 
kantooruren. Ook hier wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.   
Meldcode Onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om effectief  te reageren op 
signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk 
verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit in dat wij indien noodzakelijk: 

1. Signalen in kaart brengen. 
2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis. 
3. Gesprek met ouders en betrokkenen. 
4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld. 
5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis. 

 
Voor meer informatie verwijzen we u naar www.meldcode.nl ( Rijksoverheid). 
U kunt ook de app Meldcode downloaden en raadplegen. 
 
Passend onderwijs 
Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs in gegaan. Dit is in de eerste plaats een 
verandering van houding. We gaan niet langer uit van de beperking van een kind maar 
zoeken antwoord op de vragen “Wat kan dit kind al?” en “Wat heeft het kind nog nodig 
om zich verder te kunnen ontwikkelen?” Passend onderwijs wil  bovendien dicht bij huis 
onderwijs bieden, dus niet meer 50 km. met een busje moeten reizen, maar twee dorpen 
verderop. 
 



Zorgplicht 
Met de komst van Passend onderwijs krijgen schoolbesturen zorgplicht. Zorgplicht 
betekent dat de school waarbij u uw kind zich aanmeldt, of staat ingeschreven, te allen 
tijde moet zorgen voor een passende onderwijsplek. Dat kan een plek zijn op de eigen 
school met extra ondersteuning of op een andere reguliere school in de buurt maar dat 
kan ook een plek zijn op een speciale school. Niet u als ouder, maar de school moet voor 
die plek zorgen: passend onderwijs! Scholen helpen elkaar daarbij door samen te werken 
in samenwerkingsverbanden en scholengroepen. Ze maken onderling afspraken over hoe 
ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. 
 
Nieuwe structuren 
Vanaf 1-8-2014 wordt er niet meer gewerkt met het oude landelijke systeem van 
indicatiestelling en zogenoemde rugzakjes. De zogeheten samenwerkingsverbanden 
nemen dit over. Zij worden de regisseur van alle vormen van extra zorg voor leerlingen 
en ontvangen daarvoor geld rechtstreeks van de overheid. 
De scholen van Stichting Surplus zijn samen met andere scholen in de regio lid van het 
Samenwerkingsverband Kop van Noord- Holland. Dit samenwerkingsverband bestaat op 
zijn beurt uit tien scholengroepen. In een scholengroep zitten scholen van verschillende 
schoolbesturen. Deze scholen liggen bij elkaar in de buurt. Onze school is lid van 
scholengroep Niedorp. 
 
Ondersteuning 
Het Samenwerkingsverband Kop van Noord- Holland heeft in een ondersteuningsplan 
beschreven welke basiszorg elke school moet kunnen bieden. Het uitgangspunt van 
basisondersteuning is dat uw kind zo veel mogelijk wordt opgevangen in de eigen groep 
door zijn of haar eigen leerkracht. Het ondersteuningsteam (OT) van de school bewaakt 
dit. Het adres van samenwerkingsverband is Postbus 1120, 1810 KC  Alkmaar of mail 
naar:  secretariaat@swvkopvannoordholland.nl 
 
Elke school heeft een Schoolondersteuningsprofiel. Dit staat op onze website 
www.obsdemient.nl  In dat profiel staat welke specifieke breedtezorg de school uw kind 
kan bieden. Breedtezorg is meestal de zorg om de school heen zoals zorg van ambulante 
begeleiders, jeugdzorg en gedragsdeskundigen. Maar een school kan ook zelf 
breedtezorg in huis hebben zoals b.v. een dyslexiespecialist. Het specialisme van onze 
school is divers: we durven veel aan en bekwamen ons daar in (ADHD, Asperger, 
selectief mutisme, spraak-taal problemen en meerkunners) 
 
De scholen in dezelfde scholengroep zorgen samen voor een dekkend aanbod van alle 
vormen van breedtezorg. Dus als onze school in z’n eentje uw kind niet de juiste zorg 
kan bieden, dan kunnen wij een beroep doen op de expertise van de collega-scholen. Zie 
daarvoor de factsheet over SG Niedorp op onze site. 
 
Het ondersteuningsteam van onze scholengroep (OTG) zorgt voor een passend 
zogeheten ‘arrangement’ voor uw kind, indien de eigen middelen van de school volledig 
zijn besteed. Van deze eigen middelen worden de onderwijsassistenten in vaste dienst, 
Anneke Smit en Daniëlle Schmidt, betaald. Als hun rooster dus helemaal vol is, kunnen 
we bij de OTG aankloppen voor extra middelen. 
 
Als uw kind dieptezorg nodig heeft, in de vorm van plaatsing op een school voor speciaal 
onderwijs, dan vragen wij dit samen met u aan bij het Samenwerkingsverband Kop van 
Noord- Holland.  
Speciale scholen voor kinderen met een visuele beperking en voor dove en slechthorende 
kinderen en kinderen met een communicatieve beperking vormen een uitzondering. Zij 
bekijken zelf of een kind voor plaatsing in aanmerking komt. 
 
Positie van de ouders 
De positie van u als ouder is met de komst van passend onderwijs veranderd. Eén van de 
effecten van passend onderwijs moet zijn dat u niet meer van het kastje naar de muur 
wordt gestuurd om extra begeleiding of speciaal onderwijs voor uw kind te verkrijgen. 
We moeten u daarbij hulp bieden.  



U kunt ook rechtstreeks contact leggen met het Samenwerkingsverband Kop van Noord 
Holland: secretariaat@swvkopvannoordholland.nl. 
 
Ook wordt u meteen bij het ondersteuningsteam van de school uitgenodigd om mee te 
praten over de zorg. U bent tenslotte de ervaringsdeskundige als het om uw kind gaat. 
In dit team hebben de IB-er, de directeur, de betreffende leerkracht en een ortho-
pedagoog van OBD Noordwest zitting. Ook de fysiotherapeute en logopediste schuiven 
desgewenst aan. 
 
Via de MR van onze school heeft u invloed op ons schoolondersteuningsprofiel.  
En via afvaardiging naar de Ondersteuningsplanraad (OPR) ook op het 
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 
 
Meer informatie vindt u op de volgende websites: 
www.steunpuntpassendonderwijs.nl 
www.stichtingsurplus.nl/Voor-ouders/Ons-onderwijs/Passend-onderwijs 
www.swvkopvannoordholland.nl/ 
 
 
Verwijdering 
De school kan uw kind voor een periode van ten hoogste een week schorsen. Daarbij 
moet worden aangegeven wat de reden is voor de schorsing. Dat moet schriftelijk aan de 
ouders bekend worden gemaakt. Verder moet het bevoegd gezag de Inspectie van het 
Onderwijs en de Leerplichtambtenaar schriftelijk in kennis stellen van een schorsing voor 
een periode van langer dan een dag en daarbij de reden vermelden. 
 
Een school mag in bepaalde gevallen een leerling verwijderen. Hiervoor gelden zeer 
strenge regels. Zo moet een bestuur  van een school die een leerling wil verwijderen aan 
de zorgplicht voldoen. Een bestuur heeft aan zijn zorgplicht voldaan als het voor de 
leerling een andere school heeft gevonden die bereid is de leerling toe te laten, zo schrijft 
de wet voor.  
 
Voor toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen gelden voor de school en het 
bestuur nog meer wettelijke voorschriften. Deze kunt u teruglezen in het katern 
Toelating en verwijdering in het primair onderwijs van VOS/ABB. Dit is te vinden op de 
website van het schoolbestuur Stichting Surplus: https://www.stichtingsurplus.nl/Voor-
ouders/Wetten-en-regels/Schorsing 
 
Verwijsindex  
Uit ervaring weten we wat een enorme ellende het kan opleveren als professionals niet 
van elkaars zorgen over jeugdigen op de hoogte zijn. Bij vrijwel alle gezinsdrama’s van 
de laatste jaren waren verschillende professionals betrokken, maar niemand had alle 
relevante informatie en niemand was de uiteindelijke verantwoordelijke voor het totaal. 
En de maatschappij zegt dan terecht, “hoe had dit kunnen gebeuren”, “konden de 
professionals niet gewoon de geboden hulp op elkaar afstemmen?” en “hadden ze dit niet 
eerder kunnen oppakken”? 
 
Door het maken van afspraken met alle relevante ketenpartners is het mogelijk om deze 
jeugdigen, onder andere via de Verwijsindex, vroegtijdig in beeld te krijgen. Doel van de 
Verwijsindex Noord-Holland is door tijdig de hobbels in ontwikkeling naar volwassenheid 
te signaleren, eerder de betrokkenen in beeld te hebben en sneller eenduidigheid in 
handelen na te streven. Dat gebeurt met behulp van een eenvoudig instrument, de 
Verwijsindex, en is bedoeld voor jeugdigen tussen 0 en 23 jaar. Sluitende aanpak, en 
niet langs elkaar heen werken, begint bij het van elkaar weten en vervolgens vooral 
samenwerken. De Verwijsindex is daarmee niets meer dan een ondersteunend 
instrument voor professionals om bij zorgen de extra check te kunnen maken wie nog 
meer betrokken is.  
 
Professionals geven dus in de Verwijsindex tijdig een signaal af wanneer zij vaststellen 
dat het opgroeien van de jeugdige met enige zorg verloopt (aan de hand van landelijk 
bepaalde meldcriteria). Het gaat enkel over het bericht DAT er zorgen zijn.  



In de Verwijsindex staat niet WAT de zorg dan is. Als blijkt dat er minimaal nog een 
signaal over dezelfde jeugdige is verstuurd, dan ontstaat er een match tussen de 
meldende organisaties. Overigens zal alleen een match ontstaan tussen organisaties die 
al een directe betrokkenheid hebben bij de jeugdige. De meldende organisaties zoeken 
vervolgens contact met elkaar om de samenwerking ten behoeve van de gesignaleerde 
jeugdige te starten.  
 
Uiteraard zal in de samenwerking tussen de betrokken professionals alleen voor de 
samenwerking relevante informatie worden uitgewisseld om uiteindelijk te kunnen komen 
tot een sluitend aanbod. Uiteindelijk weet u het beste wat nodig is en zullen we de 
samenwerking tussen de reeds betrokken organisaties met uw instemming en hulp 
inzetten. Ook wij stellen altijd het belang van de jeugdige centraal. 
 
Alle scholen van Surplus zijn per 1 januari 2012 aangesloten bij deze Verwijsindex. 
 
Verzekering 
Stichting Surplus heeft zich verzekerd tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid. 
Dit betreft zowel de bedrijfsaansprakelijkheid als de bestuursaansprakelijkheid. Een 
school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen. De 
wetgever legt de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de school maar –afhankelijk van 
de leeftijd-of bij de leerling zelf of bij diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Deze 
kunnen zich daartegen particulier verzekeren. Toch komt het geregeld voor dat 
benadeelden de school aanspreken voor schade die door leerlingen is veroorzaakt. In 
onze verzekering is de aansprakelijkheid van leerlingen ‘secundair’ meegenomen. Waar 
leerlingen niet vanuit hun privésituatie verzekerd zijn, geldt de dekking van de 
aansprakelijkheidsverzekering van de school. Tijdens sport- en spelsituaties kunnen zich 
grote en minder grote risico’s op ongevallen voordoen. Hoe groter het risico, des te 
zwaarder de eisen aan de zorgplicht van de school zullen zijn. In het geval van een 
ongeval is de school aansprakelijk als de zorgplicht geschonden is. Van een school wordt 
niet verwacht dat op elk kind of elke situatie direct toezicht kan worden gehouden. Vooral 
jonge kinderen kunnen in hun enthousiasme en onbevangenheid dingen doen die schade 
tot gevolg hebben. Een school of leraar kan dit niet altijd voorkomen. Het is onmogelijk 
en onwenselijk het (speel)gedrag van kinderen zo te begrenzen dat daarmee elke kans 
op ongelukken is uitgesloten. Een eiser dient bij schade te bewijzen dat de school zich 
onvoldoende heeft ingespannen en geen of onvoldoende maatregelen heeft genomen de 
schade te voorkomen. Tevens dient de benadeelde aan te tonen dat de schade het 
gevolg is van het onrechtmatig handelen van de school. 
Wilt u meer weten over welke verzekeringen er zijn afgesloten, of heeft u onverhoopt 
schade waarvan u van mening bent dat dit door Surplus zou moeten worden vergoed, 
neem dan contact op met de directeur van de school. 
 
 
 


