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Wij zijn een school voor kinderen die nog maar kort in 

Nederland zijn. 

 

 

 

 

 

Op school leren de kinderen Nederlands maar ook 

rekenen en respect hebben voor elkaar. 

 

 

 

 

 

 

Na gemiddeld 1 jaar op onze school, kan een kind 

naar een school bij hem/haar in de wijk.  

1 jaar 
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Contact met de school? 

  

 

U kent uw kind goed.  

Wij willen graag dat u ons helpt. 

 

Vertel ons als uw kind niet gelukkig is. 

Vraag ons als u iets wil weten. 

Zeg ons als wij het anders moeten doen. 

Wacht niet. 

 

Bel, sms, mail 

of 

kom langs! 
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Wat zijn de schooltijden? 

dag in uit 

maandag 
8:30 14:30 

dinsdag 
8:30 14:30 

woensdag 
8:30 12:15 

donderdag 
8:30 14:30 

vrijdag 
8:30 14:30 

 

Leerlingen moeten elke dag naar school.  

Kan uw kind niet komen? Bel ons. 

Wilt u verlof? Kom bij ons langs. 

Weg zonder reden? Wij bellen de leerplichtambtenaar. 

 

Ziek? 

    Bel ons: 023-707 8260 
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Hoe komt uw kind naar school?  

 

U brengt uw kind zelf of het kind loopt/ fietst zelf.  

 

Gemeente Haarlem/Zandvoort: 

- Afstand meer dan 5 km. 

- 1x 10 weken 

- Jonger dan 9 jaar? Soms een uitzondering 

 

Gemeente Velsen: 

- Jonger dan 9 jaar? Aangepast vervoer 

- Ouder dan 9 jaar op 1 augustus?  

Eerste 10 weken daarna OV vergoeding. 

 

Gemeente Heemstede/ Bloemendaal: 

- Afstand meer dan 6 km? Aangepast vervoer 
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Eten op school 

Leerlingen eten rond 10 uur en rond 12 uur. Zij moeten 

het eten zelf meenemen.  

De magnetron gebruiken we niet vanwege corona 

maatregelen. 

Leerlingen nemen een gezonde snack/ lunch mee. 

Cola, friet en pizza vinden wij niet gezond. 

 
 

Gymkleren 

Leerlingen moeten sportkleren meenemen en schone 

gymschoenen. Leerlingen hebben minimaal 1 x per 

week gym. 

 

Wat kost de school? 

De schoolkosten worden betaald door de overheid en de 

gemeenten.  We vragen 30 euro van ouders. 

Overmaken kan op: NL47INGB0653 3631 41 

Ter attentie van: Stichting Twijs inz. ITK 

Kunt u niet betalen? Het is niet verplicht. 
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Schooldokter 

Elke leerling gaat minimaal 1x per jaar 

naar de schooldokter. De schooldokter is 

aangesloten bij de GGD.  

 

Sport en cultuur 

Na schooltijd kunnen kinderen een sport 

(bijv. voetbal, tennis) of cultuur (bijv. 

streetdance, muziek, schilderen) doen.  

 

Ga naar www.sportpas.nl, tik de naam 

van de gemeente en zoek een sport! 

 

Niet genoeg geld thuis? Er is een 

jeugdfonds voor sport en cultuur.  

Zij kunnen lesgeld en evt. kleding of de 

huur van een instrument betalen.  
 

 
 

http://www.sportpas.nl/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj9mt6G2oLdAhVOZFAKHb9SDbwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.elkkinddoetmee.nl/jeugdsportfonds-en-jeugdcultuurfonds-lansingerland/&psig=AOvVaw0pfzRjnXmVwxZ-zSENnzyp&ust=1535097515582466
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De juf of meester in de klas 

Uw kind zit in een groep. 

Deze groep heeft 1 of 2 leerkrachten. 

Soms is er ook een onderwijsassistent. 

Er zitten ongeveer 15 leerlingen in 1 groep. 

Meester Patrick geeft de sportlessen. 

 

Extra teamleden voor begeleiding 

Alle leerlingen werken in een eigen programma. 

Leerkrachten krijgen hulp van de intern begeleider. 

De intern begeleider helpt ook ouders en kinderen. 

We noemen de intern begeleider ook de IB’er. 

De IB’ers zijn juf Vera, juf Valeska en juf Esther. 

 

Na ongeveer een jaar gaan de leerlingen naar de nieuwe 

school. Juf Lenneke, juf Edith en juf Dianne helpen de 

leerkrachten van de nieuwe school en zij kunnen u ook 

helpen bij het kennismaken met de nieuwe school. 

 

De school wordt geleid door de directie. 

Meester Renno is de directeur.  

Juf Tamara helpt hem, zij is de adjunct-directeur. 

Juf Ineke doet de administratie.  
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Hoe gaan we om met de gegevens? 

  

 

 
  

 

Van iedere leerling hebben we een 

inschrijfformulier, een kopie van de 

legitimatie, een mapje 

aantekeningen en een 

ontwikkelingsperspectief. We 

werken op een veilige server. 

 Mogen ouders de documenten zien? 

  

 

Ja, u mag altijd deze documenten 

inzien. Alle teamleden kunnen deze 

documenten ook inzien. Leerlingen 

en anderen niet. 

 
 

Wat delen we met de vervolgschool? 

  

 

We delen het ontwikkelings-

perspectief (in PDF) met de school. Zij 

weten dan hoe de ontwikkeling was 

en wat de scores zijn.  

 
 

Hoe lang bewaren we de leerlinggegevens? 

  

 

We bewaren deze gegevens 2 jaar.  
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Klachten 

Het kan zijn dat u niet blij bent met hoe u of uw kind 

wordt behandeld. Wij vinden het fijn dat u dan eerst 

naar de leerkracht of naar de directeur toe gaat.  

 

Komt u er niet uit met ons, dan kunt u contact 

opnemen met het bestuur van de stichting waar de 

ITK onder valt.  

Contact  Twijs : 023-707 8380 of   info@twijs.nl 

 

Komt u er niet uit met het bestuur? Dan kunt u naar de 

landelijke geschillencommissie. 

info@onderwijsgeschillen.com  

 

De landelijke klachtencommissie voor het katholiek 

onderwijs:070-3861697 of info@gcbo.nl  

 

Bij klachten over geweld en seksuele intimidatie of 

misbruik kunt u contact opnemen met de 

vertrouwensinspecteur 0900-111 3 111 

 

mailto:info@onderwijsgeschillen.com
mailto:info@gcbo.nl
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   Inschrijven 

- Schoolgids 

- Rondleiding 

- Afspraak eerste dag 

- Inschrijfformulier 

- Vervoer? 

 

Eerste dag 

- Kennismaken leerkracht/ouders 

- Wat kan de leerling al? 

 

Na 13 weken 

- Eerste toetsen 

- Oudergesprek 

 

Na 26 weken 

- Toetsen 

- Oudergesprek 

 

Na 39 weken 

- Toetsen 

- Oudergesprek 

- Nieuwe school? (wij helpen u)  

Route ITK 

3x per jaar een 
koffiemoment! 
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Vanaf dag 1 dat een kind in de ITK start werkt hij hard naar 

bepaalde doelen toe. Het is een intensief programma. 

Ieder kind werkt in zijn eigen leerlijn naar zijn eigen doelen 

toe. Deze doelen zijn gekoppeld aan onze basisgebieden 

(onder links). 

 

We ervaren dat een kind dat al heeft leren lezen in een taal 

die hetzelfde schrift heeft, de klanken over het algemeen 

snel leert. Een kind dat nog nooit naar school is geweest of 

een kind dat een ander schrift gewend is, doet hier soms 

langer over. Aan de hand van gegevens van de thuistaal en 

de schoolhistorie delen we het kind in een leerlijn in. 

 
 
 

Streefdoelen 
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Leerlingenzorg 

 
Regelmatig bespreekt de leerkracht met de intern 

begeleider en/of de directeur alle kinderen in haar klas. Ze 

praat dan over de groei of stagnatie in de vakgebieden; 

technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen. 

Maar ze praat ook over de emotionele ontwikkeling van 

het kind en hoe het kind zich sociaal redt in de klas.  

 

Iedere 13 weken beschrijft de leerkracht in het 

ontwikkelingsperspectief de vorderingen en de sociaal 

emotionele ontwikkeling van het kind. Als de ontwikkeling 

sneller of langzamer gaat dan verwacht, dan bespreekt zij 

dit met de intern begeleider. Daarna past de leerkracht de 

doelen, de lesstof, de instructie en de aanpak aan. Zij 

noteert dit in een plan met een doel voor de komende 13 

weken. Dit wordt besproken met de ouders. 

 

Als blijkt dat het kind hulp nodig heeft bij de uitspraak van 

de taal of bij de motoriek, dan zijn er in de school een 

logopediste en een fysiotherapeut aanwezig. Natuurlijk 

wordt deze hulpvraag eerst met de ouders besproken. 
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Ouderbeleid 
Wij nemen de tijd voor ouders. 

Voor iedereen een uitgebreid intakegesprek 

Standaardtijd voor oudergesprek 20 minuten 

 

Wij vinden het belangrijk dat we elkaar 

begrijpen 

Inzet van een tolk is mogelijk. 

Brieven van school naar huis in korte zinnen + 

plaatjes. Website in verschillende talen 

 

We investeren in onze relatie met ouders 

- Taalles voor ouders   

- Koffieochtenden 

- Bijzondere dagen samen vieren 

 

De mening van ouders is belangrijk 

Wij vragen ouders om hun mening 

Wij luisteren naar ouders 

 

We zien ouders graag in de school 

Er is altijd koffie/thee voor ouders 

Er is een wifi omgeving in de aula/plein 

Ouders kunnen meehelpen met klusjes 
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Naam kind  

Geb.datum  

Leeftijd  

Eerste schooldag  

Groep  

Naam leerkracht (-en)  

 

 

Naam kind  

Geb.datum  

Leeftijd  

Eerste schooldag  

Groep  

Naam leerkracht (-en)  

 

 

Naam kind  

Geb.datum  

Leeftijd  

Eerste schooldag  

Groep  

Naam leerkracht (-en)  
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8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

VSO 

 

(8 jaar) 

Nederlands 

dle 10 dle 25 dle 40 dle 45 dle 45 dle 50 dle 55-60 dle 60+ 


