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WELKOM OP ONZE SCHOOL! 

Voor u ligt de nieuwe schoolgids. Hierin vertellen we u in het kort wat de inhoud is van het onderwijs, 
wat voor soort school wij zijn en voor welke identiteit wij staan. Ons streven is iedereen altijd zo 
betrokken mogelijk te kunnen laten zijn door u zo veel mogelijk op de hoogte te houden.  
Bent u nog onbekend met de Trimaran? Leest u dan eerst rustig deze gids door. Aan het eind vindt u 
eventueel alles wat u te weten moet over het aanmelden van uw kind.  
 

De basisschool…een belangrijk stukje van je leven 
De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Uw kind vertrouwt u minimaal 
8 jaar (7520 uur) toe aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool. Dat is een belangrijk 
deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. 
Scholen verschillen steeds meer in werkwijze, sfeer en (eind)resultaat. Ze verschillen in kwaliteit. Dat 
maakt het kiezen steeds moeilijker. Deze schoolgids moet helpen bij het bewust kiezen van een 
basisschool. In de schoolgids leest u over de werkwijze en de sfeer, maar ook over de resultaten die er 
worden behaald. 
De schoolgids kunt u lezen of downloaden op het internet: www.trimaran.nl. De gids wordt 
meegegeven (of gemaild) aan alle nieuwe gezinnen met kinderen die bij ons op school komen of aan 
ouders die informatie willen ter oriëntatie. Voorts is deze gids bedoeld voor ouders die nu kinderen op 
onze school hebben. De wijzigingen in de schoolgids worden kenbaar gemaakt via ons nieuw ouder-
communicatie systeem: Social Schools (voorheen DigiDUIF). Daarnaast kunt u informatie over onze 
school vinden op www.scholenopdekaart.nl.  
 

Onze school en haar kinderen 
Sinds 1995 is ons gebouw aan de Stellingmolen het domein van De Trimaran. We mogen wel spreken 
van een school met heel veel ruimte en faciliteiten. Omdat de school een ronde vorm heeft is het voor 
ouders wel eens zoeken. Daarom hebben we in de school met pijlen aangegeven waar de conciërge 
en de directie te vinden zijn.  
 
De Trimaran is een ondernemende school. Wij zijn dit schooljaar gestart met 353 kinderen verdeeld 
over 14 groepen. Onze leerlingen komen niet alleen uit Edam, maar ook uit bijvoorbeeld Volendam, 
de Purmer en de Zeevangdorpen. Er zijn 31 personeelsleden werkzaam. Binnen het team is veel 
expertise aanwezig op zowel pedagogisch als didactisch terrein. 
De tijden veranderen en we willen als De Trimaran daar flexibel, verantwoord en gedegen antwoord 
op kunnen geven. Leren en ontwikkelen staan bij ons centraal in een voor kinderen en personeel 
plezierige, veilige en uitdagende leeromgeving. We houden rekening met de capaciteiten van uw kind. 
Een leerling die De Trimaran na jaren verlaten heeft, zou terug moeten denken aan een fijne periode 
in haar of zijn leven en geleerd hebben respect te verdienen door mee te doen, zich in te zetten en iets 
waardevols te presenteren. En daar mag je toch mee voor de dag komen? Ons motto “Bijzonder sterk 
onderwijs voor uw kind” valt uiteen in bijzonder, want oecumenisch, en sterk onderwijs. En daarbij 
streven wij naar een hoge betrokkenheid van ouders bij ons onderwijs. 
 
Indien u na het lezen van de Schoolgids nog vragen en/of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust 
contact met ons op via 0299-351351 of info@trimaran.nl. We rekenen, samen met u, op een goed 
schooljaar 2017 – 2018. 
 
Namens het team van de Trimaran, 
Henco Hakkers  
Directeur  

http://www.trimaran.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
mailto:info@trimaran.nl
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ONZE IDENTITEIT EN DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS 

De Trimaran is een oecumenische basisschool. Onze oecumenische identiteit houdt in dat we open 
staan voor alle religies met wederzijds respect. Oecumenisch is het samengaan van 
levensbeschouwelijke richtingen, in ons geval de rooms-katholieke en protestantse. Uitgangspunt is 
de Bijbel en de normen en waarden die ons daarin worden aangereikt.  

De visie van De Trimaran is verwoord in onze 7 s-en: 

Samen  Ouders, leerkrachten en kinderen vormen samen een leergemeenschap.  
Wij hechten aan goed onderling contact en wederzijdse inzet t.b.v. onze kinderen. We 
zijn elkaars partners in de begeleiding van het kind. 

Schik  Plezier hebben in leren als kind en als leerkracht. Wij willen kinderen uitdaging bieden 
om het beste uit henzelf te halen . De digiborden in de groepen 3 t/m 8 bieden daarbij 
veel extra mogelijkheden. 

Slim Adaptief onderwijs. Leren je talenten te ontwikkelen. Wie snel kan leren, krijgt extra 
werk.  

Sociaal Veilig pedagogisch klimaat. Een goede, op leren gerichte sfeer. Samenwerken op basis 
van onderling respect en een open, eerlijke en zo nodig kritische houding naar elkaar. 

Sterk De kracht van ieder individu, met passende ondersteuning van de leerkracht. De een 
heeft nu eenmaal andere ondersteuning nodig dan de ander. Maar alle kinderen 
hebben recht op voldoende aandacht. 

Stimulerend Coachen van studenten/medewerkers, zeer uitdagende leeromgeving. Goed 
voorbeeld doet goed volgen. Op De Trimaran is een cultuur aanwezig van aandacht 
voor persoonlijke ontwikkeling bij leerkrachten. Vanuit die gedachte staat men open 
om ervaring met elkaar uit te wisselen en door te geven aan studenten die stage lopen. 

Structuur Gedegen onderwijs. Elk leerjaar bestaat uit een grote basisgroep, daarnaast een groep 
die extra ondersteuning krijgt. Sommigen hebben zelfs een eigen leerplan. Wie echter 
de stof beheerst kan bepaalde stof overslaan en moeilijker werk doen. Voor de (hoog-
)begaafden is er een bovenschoolse plusgroep.  

Visie 

C P O W  I D E N T I T E I T S K A A R T 
Verbondenheid  | Je doet er toe | Vertrouwen 

Hoe? 

Waartoe? 

Levensbeschouwelijke identiteit 

De Trimaran is een oecumenische basisschool waar alle 
kinderen welkom zijn. Vanuit onze christelijke traditie willen 
we kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, 
bewustmaken en verrijken van hun wereld. 

Oecumenische basisschool De Trimaran 
Samen, Schik, Slim, Sociaal, Stralen, Sterk, 
Stimulerend en Structuur.  

 

Onze grondhouding is dat we samen leven en zorgen voor elkaar. 
Daarbij hebben we respect en oog voor elkaars afkomst, aard of religie. 
Het christelijke geloof zien wij als inspiratiebron.  

 

We gaan uit van wat ons samenbindt; de methode ‘Trefwoord’. Wekelijks wordt een thema behandeld met hulp van bijbel- en 
spiegelverhalen uit deze methode en wordt er aandacht besteed aan onze christelijke feestdagen. We vieren Kerst en Pasen. 
Trefwoord geeft ons een leidraad om te zingen, te bezinnen of eventueel te bidden. Ook delen we verhalen uit andere geloven, zoals 
het Jodendom, Boeddhisme, Islam en het Hindoeïsme. Jaarlijks besteden we aandacht aan kerkelijke activiteiten die passen bij de 
leeftijd van de kinderen. Denk hierbij aan overgangsrituelen als de Eerste Communie, het Heilige Vormsel of bezoek aan de Grote 
Kerk of de RK kerk. Tevens sparen we iedere week voor een ‘Goed Doel’.  

 

De Trimaran wil een school zijn waar kinderen en volwassenen van diverse achtergronden zich veilig en geborgen voelen. We willen 
de kinderen hiermee houvast, vertrouwen en perspectief bieden op hun weg naar volwassenheid. In die ontwikkeling vinden we het 
ook belangrijk om algemene kennis en een beleving van religie mee te geven. 
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DE TRIMARAN IN DE 21
STE

 EEUW… 

De maatschappij verandert in een rap tempo. Wij leiden kinderen op die in de snel veranderende 
maatschappij moeten kunnen functioneren. Het onderwijs moet zich daaraan aanpassen. Maar wat 
hebben kinderen straks nodig? Wij hebben daarover nagedacht en de volgende ambities benoemd;  
…begint bij de leerling; 
…is een leefstijlschool; 
…heeft aandacht voor de brede ontwikkeling; 
…stelt bij de kleuters ontwikkeling door spel centraal; 
… kent een goede ondersteuningsstructuur; 
…erkent talent; 
…sluit aan bij interesses, ambities en passies; 
…geeft de leerling inspraak en keuze; 
…is leerrijk ingericht; 
…visualiseert doelen en strategieën; 
…gaat over (kern)doelen en (hoge) verwachtingen; 
…stimuleert eigenaarschap bij de leerlingen; 
…laat leerling bronnen en hulpmiddelen gebruiken; 
…gebruikt ICT als ondersteuning en verrijking van het   
   Onderwijs; 
…doet graag mee aan diverse sportieve en culturele activiteiten; 
…geeft Engels van groep 1 tot en met 8; 
…heerst een collegiale professionele sfeer; 
…heerst een krachtige samenwerking met ouders; 
…heeft een samenwerking met de muziekschool en de bibliotheek; 
…bevordert het actieve burgerschap; 
…doet aan bedrijvenbezoek om kinderen te interesseren voor techniek; 
…ziet er opgeruimd uit; 
…nodigt uit om er graag te zijn. 
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Pedagogisch  

Ieder kind is uniek. Hiermee willen we rekening houden. We herkennen en erkennen de drang tot 
zelfontwikkeling en willen de kinderen hierin begeleiden en stimuleren. Een belangrijk uitgangspunt 
van onze school is het kind-volgend-onderwijs. Hiermee bedoelen we dat de school zo wordt 
georganiseerd dat binnen het jaarklassensysteem elk kind zich zo veel mogelijk op zijn of haar niveau 
kan ontwikkelen. Accenten worden gelegd op het zelfstandig werken en het ontdekkend leren. Daarbij 
neemt onderwijs ‘op maat’ een belangrijke plaats in. Belangrijk vinden wij het vroegtijdig signaleren 
van kinderen die extra ondersteuningsbehoefte nodig hebben .  
  
Kinderen met extra ondersteuningsbehoefte zullen zoveel mogelijk of individueel of in groepjes binnen 
de school passende aandacht krijgen. Kinderen die excellent leren krijgen ook voldoende uitdagingen 
en leerprikkels aangeboden. Kinderen leren “hoe te leren” heeft onze voortdurende aandacht. Daarbij 
stellen we ook met elkaar lesdoelen en betrekken wij de kinderen bij hun leerproces. Betrokkenheid 
en eigenaarschap wordt hierdoor vergroot.  
  

Kindgericht  
Kinderen worden uitgedaagd zich een gefundeerde mening te vormen waarbij zij met respect het 
standpunt van de ander benaderen. Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op onze school. 
Daarom is er naast de leerprestatie ook aandacht voor de interesse, zorgen en pleziertjes van de 
kinderen. Daarbij is de school bezig een leerlingenraad op te zetten waardoor ook via dit orgaan de 
stem van de kinderen wordt gehoord.  
  

Wat willen wij bereiken?  
We willen bereiken dat, wanneer de kinderen onze school verlaten, ze zich het volgende, 
overeenkomend met hun mogelijkheden, eigen gemaakt hebben: - Zij beschikken over een gezond 
zelfbeeld, hebben zelfvertrouwen, zijn nieuwsgierig, ondernemend en onderzoekend. - Zij moeten zich 
op hun niveau zowel mondeling als schriftelijk kunnen uitdrukken, kunnen lezen, om kunnen gaan met 
hoeveelheden en getallen. - Zij beheersen de noodzakelijke kennis en vaardigheden, passend bij hun 
niveau.  - Zij kunnen zich op een creatieve manier uitdrukken en zij kunnen op een eigen manier om 
gaan met creatieve uitingen van anderen. - Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun leefomgeving. - 
Zij kunnen om gaan met eigen emoties en met die van anderen.  
  
Wij gaan er van uit dat kinderen die dit beheersen een goede basis hebben om zich staande te houden 
in een voortdurend veranderende maatschappij.   
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ONS ONDERWIJS 

Verdeling van de tijd over de leer- en vormingsgebieden 
In de wet primair onderwijs staat wat de kinderen moeten leren. Bij elk leerdomein zijn kerndoelen 
aangegeven. Onze moderne methodes voldoen aan deze kerndoelen en geven basisstof, 
herhalingsstof en verrijkingsstof aan, wat goed aansluit bij ons klassenmanagement. De leerkracht 
deelt het schooljaar in en zorgt ervoor dat de leerstof aan de orde komt. Bij de groepen 1-2 wordt zeer 
sterk gewerkt vanuit de ontwikkeling van het kind. Later vindt een ontwikkeling plaats naar steeds 
meer leerstofgericht werken. We hanteren daarbij de stelregel dat we elk kind de ondersteuning 
bieden die het nodig heeft. 
 
Uit onderstaande lessentabel valt af te lezen hoeveel tijd per week ingeruimd wordt voor elk 
leerstofonderdeel. 
 

Onderdeel Gr 1-2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 

Godsdienst 1:00 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 
Sociaal-emotionele vorming 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 
Taal-lezen   7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 
Schrijven   1:00 1:00 0:30 0:30 0:15 0:15 
Rekenen-wiskunde  7:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 
Wereldoriëntatie   3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 3:00 
Verkeer      0:30 0:30 0:30 0:30 
Zelfstandig werken   2:30 2:30 1:30 1:30 1:30 1:30 
ICT onderwijs    0:30 0:30 0:30 0:30 
Engels  0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:45 0:45 
Expressievakken 9:00 2:30 2:30 2:00 2:00 2:00 2:00 
Lichamelijke oefening en spel 7:30 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 
Pauze  1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 
Totaal 25:45 25:45 25:45 25:45 25:45 25:45 25:45 

 

Ontwikkelingsgericht werken in de groepen 1-2 
Achter de onderdelen Taal-lezen t/m Zelfstandig werken vindt u een grote accolade in de lessentabel. 
We leggen dat graag even uit. In de groepen 1-2 werken wij ontwikkelingsgericht aan de hand van 
thema’s uit de belevingswereld van de kinderen met de methode Kleuterplein, een geïntegreerde 
methode waarin de kleuters de wereld om hen heen ontdekken en ervaren. Taal-, rekenkundige-, 
motorisch-/zintuiglijke- en expressieactiviteiten komen aan bod. Door aan te sluiten bij de 
belevingswereld van het kind, hopen wij de betrokkenheid bij ons onderwijs te vergroten.  In de kring 
worden liedjes geleerd, spelletjes gedaan en wordt verteld en voorgelezen, waarna ieder in groepjes 
ander werk gaat doen. Het spelen in diverse hoeken neemt hierbij een prominente plaats in. Daarnaast 
zijn er ook groepjes met gerichte opdrachten bezig. Kleuterplein wordt ondersteund met oefeningen 
achter de computer. 
Observatie door de leerkracht speelt een belangrijke rol. Als blijkt dat een leerling een vaardigheid of 
bepaalde kennis onvoldoende ontwikkelt, wordt daar extra aandacht aan besteed.  
Op het gebied van bewegen en bewegingsspel is actief en met plezier spelen en bewegen ons 
belangrijkste doel. Door het toepassen van regels en door oefenen stimuleren we de kinderen tot 
samenwerken, grotere motorische vaardigheden (klimmen en klauteren, springen, vangen en gooien, 
enz.) en het zelfstandig aan de gang blijven met een activiteit.  
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Afhankelijk van hun geboortedatum en ontwikkeling stromen kinderen door naar groep 3. Succesvol 
groep 3 doorlopen lukt pas als blijkt dat een kind een goede kleutertijd gehad heeft. Voor de overgang 
maken wij gebruik van een protocol. 
 

Vak Methodes Toetsinstrumenten 

Godsdienst Trefwoord  

Taal Kleuterplein 
Taalactief versie 4 

Cito Taal voor kleuters 
Cito Spelling + Werkwoorden 
Methode gebonden toetsen (3t/m8) 
NIO 
Drempelonderzoek 

Rekenen Kleuterplein 
Pluspunt versie 3 

Cito Taal voor kleuters 
Cito Spelling + Werkwoorden 
Methode gebonden toetsen (3t/m8) 
NIO 
Drempelonderzoek 

Lezen Kleuterplein 
Veilig Leren Lezen (KIM Versie) 
Estafette 
Tekstverwerken 

AVI 
DMT 
Begrijpend Lezen 
Protocol Leesproblemen - Dyslexie 

Wereldoriëntatie Natuur-techniek: Argus Clou 
Aardrijkskunde: De Blauwe Planeet 
Geschiedenis: Brandaan 
Verkeer: Klaar Over 

Methode gebonden toetsen 

Engels GrooveME Methode gebonden toetsen 

Schrijven Pennenstreken  

Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

Leefstijl Viseon (vragenlijst voor leerlingen en 
leerkrachten) 
NIO / PMT-K 

Bewegingsonderwijs Bewegingslessen J. van Gelder  

KWALITEITSONDERWIJS 

Een gezonde school blijft altijd kritisch kijken naar haar kwaliteit van onderwijs. Op een aantal 
manieren werkt De Trimaran aan borging van het bereikte niveau alsmede verdere 
kwaliteitsverbetering. Ter versterking worden elk schooljaar een aantal belangrijke zaken uitgewerkt 
op het gebied van:  
 

 Bekwaam personeel  ICT onderwijs 

 Het pedagogisch klimaat  Onderwijs en goed burgerschap 

 De Gouden Weken  Muzikale ontwikkeling 

 Adaptief onderwijs  Stichting Leerkracht 

 Oplossingsgericht werken   Vaardigheden in de 21ste eeuw 

 Passend onderwijs  Excellent leren 
 

Bekwaam personeel 
Belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u 
uw kind toevertrouwd. Of we bevoegd zijn les te geven is natuurlijk niet de vraag, wel of wij onze 
bekwaamheid op peil brengen en houden. Door de leerkrachten op De Trimaran wordt er heel hard 
aan gewerkt. Verder zorgt ieder ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. 

https://cpow.sharepoint.com/sites/trimaran/dms/Management/Schoolgids/Van_goed#_LeerKracht:_
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Niemand werkt op eigen houtje. Er wordt veel tijd besteed aan samenwerking, overleg en 
intervisie/feedback. Het management houdt middels klassenbezoekjes en een gesprekkencyclus 
(persoonlijk ontwikkelingsplan, functionerings- en beoordelingsgesprek) goed zicht op ieders 
ontwikkeling. Veranderingen in het onderwijs volgen we kritisch. Daarom zijn er elk schooljaar enkele 
studiedagen (ook in de schoolvakanties en op woensdagmiddagen), zeer regelmatig zgn. bordsessies  
en klassenbezoeken van en door leerkrachten en volgen leerkrachten nascholingscursussen om hun 
taak nog beter te kunnen verrichten. De stichting CPOW heeft een eigen academie voor haar 
personeel.  
 
Het beleid op De Trimaran is er op gericht afstemming te bereiken tussen wat de organisatie van haar 
medewerkers verwacht en de wensen van de medewerkers zelf wat betreft de 
ontwikkelmogelijkheden in hun loopbaan. Effectief management en leren in de organisatie komen bij 
elkaar, terwijl de aard van de organisatie in zijn waarde wordt gelaten. Bij de discussie over visie en 
missie van de school, terug te vinden in het Schoolplan, wordt al het personeel maar ook de 
Medezeggenschapsraad en zelfs de Ouderraad betrokken. De kwaliteitszorg van het schoolteam is 
sterk verbeterd met de intrede van een schoolopleider. Behalve de vele stagiaires, die we een kans 
willen geven praktijkervaring op te doen, worden ook (beginnende) leerkrachten gecoacht. 
Schoolopleider / interne coach is Lucia van Zanten.  
 

Het pedagogisch klimaat 
De Trimaran streeft dat de school een gemeenschap is waarin iedereen zich betrokken en 
verantwoordelijk voelt voor het geheel. Waarin iedereen op een prettige manier met elkaar omgaat 
en conflicten goed worden opgelost. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar de werkelijkheid leert dat dit 
niet overal meer zo vanzelfsprekend is. Kinderen en volwassenen moeten (soms) weer leren om op 
een positieve manier met elkaar om te gaan, en rekening met elkaar te houden. De Trimaran is dus 
meer dan louter een serie lessen! 
 
De Trimaran wil: 

 leerlingen leren op een andere manier met conflicten om te gaan; 

 leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven en op eigen benen zetten; 

 een positief klimaat creëren; 

 de klas en school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich betrokken en 
verantwoordelijk voelt; 

 ouders erbij betrekken door middel van informatieavonden en workshops. 
 
De lessen zijn hierbij niet meer dan een belangrijk hulpmiddel en bieden een kapstok om de inhoud 
aan te bieden. Veel belangrijker is de toepassing van het gedachtegoed van “Leefstijl” door de 
groepsleerkracht en alle andere volwassenen die met leerlingen te maken hebben op elk moment in 
elke situatie. Willen we dat leerlingen hun conflicten op een constructieve manier oplossen, dan zullen 
we als groepsleerkracht dat zelf ook moeten doen. Willen we dat kinderen zich verantwoordelijk 
voelen, dan moeten we ze die verantwoordelijkheid wel geven. 
 

De Gouden Weken 

“Een goed begin is het halve werk!” Deze uitdrukking is in het bijzonder van toepassing op de 
groepsvorming en verwoordt in één keer het doel van “De Gouden Weken”, het principe wat De 
Trimaran hanteert.  

Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat de eerste vier weken na de zomervakantie is een gevoelige 
periode als het om groepsvorming gaat. Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Dit is niet alleen op 
sociaal niveau, maar ook op cognitief en fysiek niveau. Zo heeft een groep de eerste weken na de 
zomervakantie tijd nodig om zich te vormen. De hiërarchie in de groep wordt opnieuw bepaald. De 
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hiërarchische structuur verschuift wat. Bepaalde kinderen blijken toch weer iets dominanter, een enkel 
kind heeft de groep verlaten of is er aan toegevoegd, weer andere kinderen zijn wat jonger in hun 
ontwikkeling en interesses en hebben moeite aansluiting te vinden. 
 
De Gouden Weken gaat over het goud dat je in handen hebt, de interacties tussen leerkracht en 
leerlingen, te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst.  
Bij De Gouden Weken willen we het accent leggen op groepsregels, zelf geformuleerde positieve 
groepsregels, groepsvormende activiteiten zoals Energizer en coöperatieve werkvormen (samen 
werken, elkaar nodig hebben). 
 
Energizers zijn activiteiten met een speels karakter waarbij je energie in 
de groep losmaakt en nieuwe energie creëert. In elke Energizer zit 
een knipoog naar een leerdoel. Naast Energizers wordt in De 
Gouden Weken aandacht aan coöperatieve leervormen besteed.  
Dit zijn leervormen waarbij samenwerking centraal staat. Verschillende 
meningen, antwoorden en theorieën worden uitgewisseld.  
 
Verder is het voorbeeld gedrag van de leerkracht erg belangrijk (respect tonen, goede 
manieren, begroeten, oog voor individu, positieve interactie, luisteren naar de kinderen, persoonlijke 
gesprekjes aan gaan, positief gedrag van een kind opmerken en benoemen, etc.).  
Stimuleren voor het kind is ook als de ouders regelmatig vragen naar wat hun kind op school heeft 
gedaan, welke coöperatieve werkvormen aan de orde zijn geweest en met wie het bijvoorbeeld heeft 
samengewerkt.  
 

Adaptief onderwijs 
Bij adaptief onderwijzen proberen we tegemoet te komen aan de drie basisbehoeften van ieder kind, 
te weten de behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Dit willen we bereiken door een 
organisatievorm te creëren, waarbij de zelfstandigheid van het kind verder ontwikkeld wordt. Dit is 
terug te vinden in het werken met dagtaken, het zelfstandig werken en samenwerken, het gebruik van 
de instructietafel en het “stoplicht”, de vraagkaartjes van de kinderen en de vaste looprondes van de 
leerkracht.  
 
Deze organisatievorm werkt positief ten aanzien van de zelfstandigheid van de leerlingen. Daarnaast 
krijgt iedere leerkracht zo meer armslag om aan te sluiten bij de individuele behoeftes van kinderen. 
Bij het adaptief onderwijs wordt in de klas gewerkt: 

 met een dagtaak 

 Aan de instructietafel 

 Met een eenduidig gebruik van het “stoplicht” in verband met uitgestelde aandacht 

 Met het maken van een extra werklijst (extra verdiepingsstof) 

 Met uitbreiding van de materialen voor extra werk en excellent lerende kinderen. 

 Aparte programma’s voor zeer goede leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, waar 
onder: 
o Het compact programma (routeboekje) 
o Het uitwerken van individuele leerlijnen 
o De bovenschoolse plusgroep (apart lesprogramma voor excellent lerende kinderen) 

 

Oplossingsgericht werken 
Oplossingsgericht werken is bedoeld om kinderen met speciale hulpvragen effectiever te begeleiden. 
Ervaring in de leerlingbegeleiding leert dat leerkrachten en andere specialisten teveel de nadruk leggen 
op de tekorten in een kind, die vervolgens met extra programma’s al of niet worden weggewerkt. 
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Met oplossingsgericht denken willen we eerder tot oplossingen komen en effectiever werken aan de 
speciale begeleiding van kinderen. Die begeleiding is beter afgestemd op de onderwijsbehoefte, de 
hulpvraag van het kind. Oplossingsgericht denken legt meer accent op dat wat een kind wél kan in 
plaats van wat niet lukt. 
 
De leerkracht wacht niet met de speciale hulp totdat het tekort van een kind precies in kaart is 
gebracht, maar begint direct – op systematische wijze – na te denken over oplossingen.  Daarbij zijn 
juist de mogelijkheden, de sterke kanten, van het kind uitgangspunt. De handelingsverlegenheid (hoe 
moet ik dit probleem aanpakken) wordt veranderd in handelingsgerichtheid (welke oplossingen zie ik, 
waar kan ik al mee beginnen).  
Niet de ‘diagnose’ op zich is leidend in de begeleiding van het kind, maar het proces van oplossingen 
kiezen, deze evalueren en bijstellen en opnieuw afstemmen is uitgangspunt. De leerkracht bezint zich 
voortdurend op de begeleiding en is oplossingsgericht bezig. Het geheel is een cyclisch proces.  
 

Passend onderwijs op de Trimaran 
Om zoveel mogelijk kinderen een plek te bieden in ons  reguliere basisonderwijs, wordt er ingezet op 
een goede basisondersteuning. Een veilig pedagogisch klimaat, goede gedragsaanpak, sterk 
pedagogisch-didactisch handelen en een systematische werkwijze maken een preventieve aanpak 
mogelijk. De leerkracht krijgt in de praktijk van alle dag te maken met een diversiteit aan leerlingen die 
elk een bepaalde ondersteuning of hulp nodig hebben. Om dat te kunnen  hanteren werken we in drie 
niveaus.  
Ten eerste is er een instructiegroep (de gele groep), die de leerstof krijgt aangeboden zoals de methode 
die standaard aanbiedt. Zij krijgen al of niet een uitgebreide instructie en gaan vervolgens zelfstandig 
aan het werk.  
Vervolgens is er een onafhankelijke instructiegroep (de groene groep), waarbij de oefenstof  compact 
wordt aangeboden en verwerkt, zinloze herhalingen vermijdend. Zij krijgen meer uitdaging met 
moeilijker leerstof (Levelwerk), die zelfstandig verwerkt wordt. Dit levelwerk moet binnen een periode 
van ongeveer 6 weken af zijn; planning door het kind is dus gewenst. Een klein deel van deze groene 
groep gaat wekelijks voor een morgen naar de bovenschoolse plusgroep, waar men behalve uitdagend 
werk ook aandacht besteedt aan samenwerken, plannen en structuur in de aanpak.  
Tenslotte is er de afhankelijke instructiegroep (de rode groep), die met een minimumprogramma werkt 
en veel instructie krijgt. Ten behoeve van deze laatste groep zijn we erg blij dat we gebruik kunnen 
maken van enkele professionele vrijwilligers, c.q. oud-collega’s, die kinderen extra helpen. 
 
Het team van de Trimaran beschouwt de ouders als partner bij de begeleiding van de kinderen, terwijl 
ook het kind zelf actief in beeld is als het om de vraag gaat “Wat heb je nodig om goed te kunnen 
werken op school?”  Daartoe gaat de leerkracht in gesprek met het kind. 
 

Passend onderwijs Samenwerkingsverband Waterland P.O. 
De Trimaran maakt, binnen de wet op het 
Passend Onderwijs, deel uit van het 
Samenwerkingsverband Waterland Primair 
Onderwijs. Een van de doelen van Passend Onderwijs is om de ‘ondersteuning op maat’ zo veel 
mogelijk binnen het reguliere onderwijs te laten plaatsvinden.  Vanuit het samenwerkingsverband is 
er professionele ondersteuning bij de pedagogische en didactische aanpak van kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben.  
 
 
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, zal deze zoals hierboven beschreven eerst op 
klassenniveau door de leerkracht geboden worden. Wanneer dit niet voldoende blijkt, zal hulp worden 
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ingeroepen van de interne begeleider. Zo nodig zal de leerling in het Ondersteuningsteam worden 
besproken.  
Het Ondersteuningsteam op de Trimaran bestaat uit: 

 Henco Hakkers    Directeur 

 Heleen Zaal    Ondersteuningsadviseur (psycholoog) 

 Renate Maréchal    Intern Begeleider  

 Suzanne Uithuisje    Intern Begeleider  

 de leerkracht van de leerling 

 de ouders van de leerling 

 schoolmaatschappelijk werker,  

 schoolarts  

 soms de leerplichtambtenaar  

 eventueel de leerling 
 
De ondersteuningsadviseur kan worden ingezet om de basisondersteuning te versterken. Dit kan door 
middel van observaties in de klas, coachen van leerkrachten en nascholing. 
 

Als dit alles onvoldoende blijkt, wordt ondersteuning 
gevraagd bij het Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team 
(BOOT), voorheen Zorgplatform. Dit team maakt onderdeel 
uit van het Samenwerkingsverband Waterland en bestaat uit 
de volgende aangesloten partners: 

 Samenwerkingsverband Waterland (Basisscholen en Speciale scholen voor (Basis) Onderwijs in de 
regio Waterland) 

 Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW) 

 G.G.D. Zaanstreek/Waterland, afdeling jeugdgezondheidszorg 
 
Overzicht van de taken van BOOT: 

 Consultatieve- en adviestaak; Basisscholen en ouders kunnen voor consultatie over te volgen 
trajecten contact opnemen met de leden van BOOT. Ook voor onderwijs-ondersteuningsvragen 
kan men hier terecht. 

 Onderzoekstaak; Centraal staat hier de vraag: “Welke hulp heeft dit kind nodig?" Om antwoord te 
kunnen geven op deze vraag is hiervoor in veel gevallen nader diagnostisch onderzoek vereist. 

 Adviserende taak; Op basis van de aangeleverde informatie en door onderzoek verkregen 
gegevens wordt een hulpvraag geformuleerd. Op basis van deze hulpvraag wordt een advies 
opgesteld over hoe de hulpverlening, begeleiding en ondersteuning er uit moeten zien. Dit advies 
wordt vertaald in een eerste aanzet tot handelen. 

 Trajectbegeleiding; Het BOOT tracht de diverse hulpverleningstrajecten op elkaar af te stemmen, 
zodat een efficiënte inzet van hulpverleningsmogelijkheden gerealiseerd kan worden. Onder 
trajectbegeleiding wordt ook verstaan de begeleiding vanaf het moment van aanmelding tot het 
moment van uitvoering van het advies. Het accent van de trajectbegeleiding ligt op de 
begeleidingsmogelijkheden van de school.  

 Ambulante begeleiding; Ambulant begeleiders helpen leerkrachten bij de extra ondersteuning die 
nodig is voor leerlingen in de klas.  

 
Als na consultering van het BOOT en de inzet van extra ondersteuning er geen perspectief meer is op 
onze school, volgt een aanmelding bij de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). In die 
commissie zit de directeur van het samenwerkingsverband, die zich laat adviseren door een 
orthopedagoog en een GZ-psycholoog. De commissie bekijkt op grond van een door de school 
opgesteld rapport en/of eigen onderzoek, of verwijzing naar het speciaal onderwijs nodig is. Uiteraard 
wordt u als ouders bij elke stap betrokken. 
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ICT-onderwijs 
Wij willen op interactieve wijze tegemoet komen aan de ICT-behoefte van het onderwijs. Steeds meer 
wordt er in ons onderwijs op digitale wijze gecommuniceerd en informatie overgebracht. Interactieve 
en digitale presentaties en informatieoverdracht door leerkrachten én door kinderen zijn aan de orde 
van de dag. Dat zijn grote voordelen van ons digitale tijdperk, maar kent ook zijn aandachtspunten. 
Ook dat bespreken we met de kinderen, want je veilig en betrouwbaar bewegen op het “world wide 
web” is een absolute voorwaarde.  

 
Prowise voor digiborden 
Sinds 2016 zijn wij gestart met het invoeren van Prowise. Prowise is een interactieve manier van 
werken met tools die de leerkracht in de klas kan gebruiken op het digibord. De leerkracht (en de 
leerling) kan met de presenter van Prowise prachtige presentaties maken die te gebruiken zijn bij het 
geven van een les in de klas. Prowise is interactief en werkt stimulerend en enthousiasmerend bij alle 
leerkrachten en leerlingen.  
 

Onderwijs en goed burgerschap  
Goed Burgerschap gaat onder meer om beschaafd gedrag in en om de school. Op De Trimaran 
besteden wij expliciet aandacht aan gedragsregels als ‘elkaar respecteren' , ‘naar elkaar luisteren', en 
“verdraagzaamheid”  Hierbij laten wij ons ondersteunen en inspireren  door de levensbeschouwelijke 
methode Leefstijl en SamSam.   
Natuurlijk gaat burgerschap verder dan fatsoenlijk intermenselijk verkeer binnen de school. Het omvat 
ook het vermogen van leerlingen om een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. 
   

Muzikale ontwikkeling en samenwerking met  Muziekschool Waterland  
 In samenwerking met Muziekschool Waterland worden er instrumentale groepslessen op onze school 
gegeven.  Met deze lessen willen we de kinderen enthousiast maken en laten voelen en horen wat het 
inhoudt om actief met muziek bezig te zijn. De instrumentale muzieklessen worden jaarlijks gehouden 
in groep 5. Deze groep wordt in subgroepen van 7 à 10 kinderen verdeeld. Alle subgroepen krijgen 
gelijktijdig les. Er kan uit verschillende instrumenten gekozen worden. De muziekdocenten hebben 
speciaal lesmateriaal ontwikkeld voor deze lessen. Er zijn optredens binnen de school waarvoor de 
subgroepen worden samengevoegd, zodat er een schoolorkest ontstaat.  
De muzieklessen worden onder schooltijd gegeven en vallen binnen het lesrooster onder het 
vakgebied muzikale vorming.  
 

LeerKracht: “Van goed naar beter...”  
Om ons bij de ontwikkeling van alle kwaliteitsaspecten professioneel te laten ondersteunen, hebben 
wij ons aangemeld bij Stichting LeerKRACHT.   

  
Missie LeerKRACHT:   
Het Nederlandse onderwijs is beter dan we denken maar niet zo goed als we 
zouden willen. De regering heeft de ambitie uitgesproken om het Nederlandse 
onderwijs van goed naar excellent te brengen. Een doelstelling die breed 
gedeeld wordt en al tot diverse initiatieven heeft geleid.  
 

Stichting leerKRACHT sluit hier naadloos op aan met de ontwikkeling van een getoetste, praktische en 
kopieerbare aanpak waarbij scholen zelf de kwaliteit van hun onderwijs aanzienlijk kunnen verbeteren. 
In deze aanpak staat de leerkracht centraal. Samen met Stichting LeerKRACHT willen wij in de komende 
jaren op veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs, het MBO en lerarenopleidingen een 
cultuur helpen creëren waarbij leerkrachten de verantwoordelijkheid nemen voor hun professionele 
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ontwikkeling en hierbij worden ondersteund door de schoolleiding. Een cultuur van ‘elke dag samen 
een beetje beter’. Voor meer informatie zie: www.stichting-leerkracht.nl.  

 
Vaardigheden in de 21ste eeuw 
In dit leergebied oriënteren kinderen zich op 
zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze 
problemen oplossen en zin en betekenis geven aan 
hun bestaan. De kinderen oriënteren zich op de 
natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich 
daarin voordoen. Kinderen oriënteren zich ook op 
de wereld dichtbij, toen en nu maken gebruik van 
cultureel erfgoed.  
 
Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op 
zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en 
verkennen. Die ontwikkelingsbehoefte willen we 
voor dit leergebied enthousiasmeren, stimuleren 
en activeren. Tegelijkertijd stelt de samenleving 
waarin kinderen opgroeien haar eisen. Kinderen 
vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze 
via onderwijs en opvoeding worden voorbereid. 
 
Bij het oriënteren op de natuur gaat het om jezelf, om dieren en planten, het milieu en (omgaan met) 
natuurverschijnselen. Bij de oriëntatie op de wereld gaat het om de vorming van een wereldbeeld in 
ruimte en tijd. Kinderen ontwikkelen een geografisch wereldbeeld aan de hand van gebiedennet en 
met behulp van kaartvaardigheden (o.a. omgaan met Google Maps). Ze ontwikkelen een historisch 
wereldbeeld. Dat betekent dat ze kennis hebben van historische verschijnselen in Nederland, delen 
van Europa en delen van de wereld en van chronologie.  Kinderen leren hun wereldbeeld (over henzelf 
en de wereld) aan de hand van actuele onderwerpen voortdurend bij de tijd te brengen.  
  
Bij ons aanbod van de Wereldoriëntatie  richten wij ons op de 21ste eeuw vaardigheden (skills) 
Belangrijk bij de zaakvakken is dat onze methodiek aansprekend, samenhangend en interactief 
(computer gebruik) is voor kinderen. Dat het hen uitdaagt om een onderzoekend (nieuwsgierige) 
houding aan te nemen. Activiteiten als werkstukken, presentaties, excursies, creatieve zaakvakgerichte 
opdrachten, samenwerken,  technische workshops, verslagen schrijven, verhalen en 
klassengesprekken, (film) beeld materiaal (gebruik: digibord, tablets PC’s),  kennis van belangrijke 
topografie worden toegepast.   
  

Excellent leren 
De laatste jaren is op De Trimaran groeiend aandacht voor kinderen die wat hun intellectuele 
vermogens betreft boven het niveau van gemiddelde leerlingen uitsteken. De gewone manier waarop 
de leerstof wordt aangeboden, is niet altijd geschikt voor de meer-begaafde  of excellent lerende 
leerling. Deze kan vaak veel sneller en effectiever leren dan de gemiddelde leerling.   
  
De meer-begaafde of excellent lerende leerlingen kunnen doorgaans veel meer aan dan andere 
leerlingen, ook door hun grote creativiteit in het vinden van oplossingen, hun concentratievermogen 
en hun taakgerichtheid. De leerstof zal dus op een aan hun wijze van leren aangepaste manier moeten 
worden aangeboden  
 
Door observaties van de leerkracht moet duidelijk worden dat de leerling met gemak zijn werk afkrijgt 
binnen de lessen en duidelijk uitdaging nodig heeft d.m.v. verrijkingsstof die aangeboden wordt binnen 

http://www.stichting-leerkracht.nl/
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de klas.  Ook leerlingen die zeer perfectionistisch zijn, last hebben van faalangst of zich gewoonweg 
aanpassen aan het tempo van de groep worden in kaart gebracht door de leerkracht. Ook deze 
leerlingen kunnen misschien meer dan ze laten zien! Dit kan blijken uit de CITO toetsen, gemaakte 
werkstukken, mondelinge vaardigheden, parate kennis e.d.   
 

Wanneer krijgt uw kind een aangepast programma?  
Leerlingen die bij de CITO toetsen een “1-plus-score” behalen, komen in aanmerking voor een 
aangepast programma. De 1-plus wordt als volgt bepaald: als een leerling een 1-score behaalt van een 
toets en het is ook nog een 1-score volgens de norm van dezelfde toets van een half jaar later, dan is 
het een 1-plus leerling.   
  

Wat doen we op school voor excellent lerende kinderen?  

 We hanteren het protocol meer/hoogbegaafdheid; (inzage op school); 

 We gebruiken verrijkingsstof: compacte, routeboekjes, levelwerk en eigen materiaal. We werken 
met extra uitdagende thema’s, taken en opdrachten; 

 Excellent lerende kinderen in de bovenbouw, die dit ook hebben aangetoond in de klas,  werken 
een dagdeel per week in de bovenschoolse plusgroep. Kinderen worden hiervoor aangemeld bij 
BOOT. De toelatingscommissie bepaalt of de leerling toelaatbaar is of niet. 

DE ORGANISATIE VAN DE TRIMARAN 

Ons Bestuur: Stichting C.P.O.W. 
Oecumenische basisschool De Trimaran valt onder het bestuur van de Stichting Confessioneel Primair 
Onderwijs Waterland, postbus 42, 1440 AA Purmerend, info@cpow.nl. Deze Stichting beheert 16 
scholen in Purmerend, Ilpendam, Monnickendam, Landsmeer, Marken en Edam.  Veel dagelijkse 
werkzaamheden van het Stichtingsbestuur worden uitgevoerd op het secretariaat, Wielingenstraat 
111, Purmerend. Telefoon 0299 479699. Zie ook www.cpow.nl.  
 

Het personeel van De Trimaran 
Klassenverdeling schooljaar 2017-2018 

Groep 1-2a Juf Karin ma, di, wo Juf Margareth wo, do, vr 

Groep 1-2b Juf Sylvia ma, di, wo Juf Roos-Marie do, vr 

Groep 1-2c Juf Saskia ma, di, wo Juf Hélène wo, do, vr 

Groep 3a Juf Margo ma, di, wo, do Juf Jolanda vr 

Groep 3b/4b Juf Liesbeth ma, di, wo Juf Suzanne do, vr 

Groep 4a Juf Heleen di, wo, do, vr Juf Hanneke ma 

Groep 5a Juf Demi ma, di, wo, do, vr   

Groep 5b Juf Afke ma, di, wo Juf Fiona wo, do, vr 

Groep 6a Juf Bianca ma, di, wo Juf Mei do, vr 

Groep 6b Juf Maaike ma, di, wo, do Juf Ludewee vr 

Groep 7a Juf Wil ma, di Juf Yvonne wo, do, vr 

Groep 7b Juf Marise di, wo, do, vr Juf Ludewee ma 

Groep 8a Meester Ton ma, di, wo, do, vr   

Groep 8b Juf Roos ma, di, wo, do, vr   

 

Vakdocent 
handvaardigheid 

Juf Tienke woensdag Groep 4 en 5  

Vakdocent 
handvaardigheid 

Juf Hanneke Donderdag Groep 6 en 7  
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Management 

Directeur Henco Hakkers ma, di, wo, do, vr 

Intern begeleider (IB) Renate Maréchal ma, 

Intern begeleider (IB) Suzanne Uithuisje ma, wo 

Schoolopleider, interne coach  
en contactpersoon 

Lucia van Zanten di, do 

Bouwcoördinator Wil Velzeboer wo 

Bouwcoördinator Renate Maréchal wo 

 

Overig onderwijs ondersteunend personeel 

Conciërge Monique de Vries di, wo, vr 

Administratie Joke de Boer ma, do 

Overblijf coördinator Monique de Vries di, wo, vr 

ICT coördinator Joke de Boer ma, do 

 

Plattegrond van de school 
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Schooltijden 
Onderstaande tijden gelden voor alle groepen:  ’s Morgens  ’s Middags 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  08:45 tot 12:00 u 13:15 tot 15:30 u 
Woensdag      08:45 tot 12:30 u 

 
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017 – 2018 
Vakanties 

Herfstvakantie 23-10-2017 t/m 27-10-2017 25,75 

Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018 51,50 

Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 03-03-2018 25,75 

Pasen 30-03-2018 t/m 02-04-2018 11,00 

Meivakantie 30-04-2018 t/m 11-05-2018 51,50 

Pinksteren 21-05-2018   05,50 

Eind meivakantie 28-05-2018 t/m 01-06-2018 25,75 

Zomervakantie 23-07-2018 t/m 31-08-2018 154,50 

 Totaal 351,25 

 

Vrije dagen 

  Aantal gebroken weken  

Maandag 02-10-2017 Studiedag CPOW 1 5,50 

Maandag 05-03-2018 Leerkrachten 
conferentie SWV 

1 5,50 

Dinsdag 06-03-2018 Studiedag Trimaran 1 5,50 

Vrijdag 27-04-2018 Koningsdag 1 5,50 

Vrijdag 20-07-2018 Middag 1 2,25 

 Totaal 5 24,25 

 

Donderdag 05-10-2017 Staking 1 5,50 

 
Totaal lesuren per jaar     1339,00 
Af: vakanties plus vrije dagen    0375,50  - 
Totaal lesuren      0963,50  -   5,50  =   958 uren 
 

Algemene opmerkingen 

 Maximaal toegestaan is zeven gebroken schoolweken 

 Trimaran plant de studiedagen in haar vakanties met uitzondering de studiedag van CPOW en 
het SWV 

 Totaal aantal uren onderwijs tijd is 8 x 958 = 7.664 (+144) 

 Verplicht aantal uren minimaal is 8 x 940 = 7.520 
 

Werkperiodes (40 schoolweken) 
Periode zomer – herfstvakantie   7 schoolweken 
Periode herfst – kerstvakantie   8 schoolweken 
Periode kerst – voorjaarsvakantie  8 schoolweken 
Periode voorjaar – meivakantie   8 schoolweken 
Periode meivakantie – eind mei vakantie 2 schoolweken 
Periode eind meivakantie – zomervakantie 7 schoolweken 
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Kleuterschoolplein 
De school heeft een afgesloten plein voor de kleuters aan de zuidzijde van de school. Daar bevinden 
zich ook twee ingangen voor ouders die hun kind naar een groep 1-2 willen brengen. 
’s Ochtends gaan de schooldeuren voor de kinderen en ouders uit de kleutergroepen open om 08:35 
uur; ’s middags om 13.05 uur. Bij het ophalen van uw kinderen vragen we u om op de afgesproken 
plaats op het plein te wachten op uw kind. Vervolgens gaan de leerkrachten met hun groep naar buiten 
en lopen de kinderen naar hun ouders. We stellen het erg op prijs als u ons via het telefoonnummer 
0299 351351 meldt dat u door overmacht niet in staat bent op tijd uw kind op te (laten) halen. 
 

Midden-/bovenbouwplein 
Aan het midden- en bovenbouw schoolplein bevinden zich twee ingangen. De ingang voor de groepen 
3 t/m 5 is tevens onze hoofdingang. Achter de speelwerktuigen is de ingang voor de groepen 6 t/m 8.  
 
Voor de kinderen op het schoolplein is er voor 
aanvang van de lestijden surveillance door 
twee leerkrachten. Bij de eerste bel, vijf 
minuten voor aanvang van de schooltijd, gaan 
de deuren van de school open en mogen alle 
kinderen naar hun eigen lokaal gaan, waar de 
leerkracht ze opvangt. Bij de tweede bel willen 
we beginnen met de lessen. We vragen u 
vriendelijk om uw kind op tijd en alleen de 
school in te laten gaan. Dit bevordert de 
zelfstandigheid van uw kind. We begrijpen 
echter dat dit niet voor alle kinderen op hetzelfde moment opgaat, zeker niet voor de jongste kinderen. 
Wilt u met de tweede bel in dat geval de klas uit gaan? 
 
Tot 13:00 uur is het grote schoolplein het domein van de overblijvende kinderen en hun overblijf-
’juffen’. Daarna is het plein weer toegankelijk voor alle leerlingen en is er surveillance door twee 
leerkrachten. We zien graag dat kinderen die op de fiets naar school komen hun fiets netjes in de 
fietsenrekken plaatsen. Kinderen die dat niet doen, worden er door het toezicht op aangesproken. 
Stepjes mogen niet mee de school ingenomen worden; dit vanwege de vluchtroutes bij brand.  
Bij het uitgaan van de school is er bij beide uitgangen toezicht op het rustig vertrek van de kinderen. 
 

IB-netwerk 
Op onze school zijn twee intern begeleiders (IB-ers) werkzaam die zich met de extra ondersteuning van 
de leerlingen bezighouden. Regelmatig ontmoeten de intern begeleiders elkaar in zogenoemde IB-
netwerken, waar zij informatie en ervaringen uitwisselen met andere IB-ers om al doende te leren van 
en met elkaar. 
 
De intern begeleiders van de scholen kunnen de hulp van instellingen inroepen als dat van belang is 
voor een kind. Deze hulp bestaat uit advies aan de school of concrete hulp in de vorm van gesprekken 
met ouders. Natuurlijk worden ouders op de hoogte gesteld van de inschakeling van een van de 
instellingen als het hun kind betreft. 
 
Uiteraard kunnen ouders ook in contact treden met de instellingen via het reguliere aanbod. 
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HIER WERKEN SCHOOL EN OUDERS SAMEN 

Informatie aan ouders is belangrijk. En een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We 
informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee 
van uw kind. Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op 
de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een 
kind, dat staat vast. Wij spreken in dit opzicht graag van educatieve partners, ouders en schoolteam. 
 

Huiswerk  
Belangstelling tonen voor wat een kind op school doet, stimuleert enorm. Reken- of taalspelletjes 
eveneens. Soms vraagt een leerkracht van de middengroepen u om iets extra te oefenen thuis. We 
rekenen er dan op dat het kind dat doet. In de groepen 6, 7 en 8 wordt echt een begin gemaakt met 
het geven van huiswerk. Kijkt u eens naar het huiswerk van uw kinderen. De meeste kinderen ervaren 
dat als prettig. Hebt u er vragen over, neem dan contact op met de groepsleerkracht.  

 
Informatieavonden 
Jaarlijks organiseren we verschillende ouderavonden. Soms voor alle ouders, soms voor een deel van 
de ouders. Het begint altijd met de kennismakings- en informatieavond in het begin van het schooljaar. 
U maakt dan kennis met de leerkracht(en) van uw kind. Zij geven u informatie over wat er dat 
schooljaar in de groep van uw kind gaat gebeuren. Wij stellen het bijzonder op prijs als u deze avond 
bezoekt. Een kwartier voor de eigenlijke informatieavond begint, bent u welkom om kennis te maken 
en koffie of thee te drinken.  
 

Thema-avond 
In het voorjaar is er een avond voor ouders, georganiseerd door schoolteam en Ouderraad, tijdens 
welke een aspect van de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind aan bod komt. Deze avond is 
bedoeld om: 

1. U te informeren over een bepaald onderwerp  
2. Samen met andere ouders in kleine groepjes te praten over de opvoeding van uw kinderen,  
3. Ideeën uit te wisselen die mogelijk een steun zijn bij de opvoeding.  

Het thema wordt gekozen in overleg met de Ouderraad.  
 

Open-Deur-middagen/-avonden 
Tussendoor zijn er af en toe inloopmiddagen of –avonden, de zogenaamde Open-Deur-middagen en -
avonden. Dan kunt u kennis nemen van het werk dat uw kind heeft gemaakt. Broertjes en zusjes, oma's 
en opa's en belangstellenden mogen meekomen. Overigens kunt u na schooltijd altijd naar het werk 
van uw kind komen kijken! 
 

Oudercontactavonden 
Natuurlijk is rapportage naar ouders een wezenlijk onderdeel bij het volgen van de ontwikkeling van 
hun kind(eren). In de loop van november nodigen wij de ouders van kinderen in de groepen 3 t/m 8 
uit voor een gesprek waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind centraal staat. In februari 
volgt een tweede gesprek waarbij de leervorderingen en het rapport worden besproken.  In de 
maanden januari en mei nodigen wij de ouders van kinderen in de groepen 1-2 uit voor een zogeheten 
10-minutengesprek. Het uitnodigen gebeurt via DigiDUIF/Social Schools, waarbij de primaire ouder 
een dag en tijdstip kan aangeven in een digitale agenda. 
 
Het is wenselijk dat álle ouders tijdens de twee 10-minutencontacten verschijnen. Een derde 
(overgangs-) gesprek is facultatief. We bespreken dan het laatste rapport, maar alleen als er 
bijzonderheden zijn.  
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Wilt u vaker contact met de leerkracht, dan kunt u het beste na schooltijd even bellen voor een 
afspraak. Wij vinden u nooit lastig als u dat doet. Als u de behoefte voelt nemen wij dat serieus. Als uw 
kind niet graag naar school gaat, willen we ook graag met u praten om er achter te komen wat de 
reden daarvan is. Misschien kunnen wij op school maatregelen treffen ter verbetering. Graag naar 
school gaan is de basis van al het leren. 
 

Informatie aan gescheiden ouders 
Het spreekt voor zich dat de school ouders informeert over de vorderingen van hun kind. Maar hoe nu 
als de ouders gescheiden zijn? In het Burgerlijk Wetboek (art. 1 : 377c) is hierover iets geregeld. De 
met gezag belaste ouder krijgt natuurlijk alle informatie van de school. Maar de niet-met gezag belaste 
ouder heeft ook recht op bepaalde schoolinformatie. De niet-met gezag belaste ouder zal dat wel 
schriftelijk bij de directeur van de school moeten vragen. Daarbij zal deze persoon zichzelf ook moeten 
identificeren op een zodanige wijze dat de directeur kan vaststellen wie deze persoon is en hoe diens 
relatie is met de betreffende leerling.  De school zal de met gezag belaste ouder over dit verzoek 
informeren. 
Als de school zich ervan overtuigd heeft dat er geen (wettelijke) belemmeringen zijn zal het verzoek 
ingewilligd worden. Beantwoording van zo’n verzoek zal in principe binnen drie weken plaatsvinden. 
Natuurlijk kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de afhandeling meer tijd vraagt maar in 
dat geval zal de school dit uiteraard aan de verzoeker schriftelijk melden. In de meeste gevallen zal, als 
het verzoek gehonoreerd wordt, volstaan kunnen worden met het toezenden van een kopie van het 
rapport met een korte toelichting. Een kopie van deze toelichting wordt ook aan de opvoedende ouder 
overhandigd. 
 

Rapporten 
Uw kind krijgt vanaf groep 3 twee maal per jaar een rapport: halverwege het schooljaar in februari en 
aan het eind van een schooljaar. Voor de vakken taal, lezen, schrijven en rekenen krijgen de kinderen 
een cijfer. Bij de wereld oriënterende- en expressievakken waarderen we naast de prestatie ook de 
inzet met goed, voldoende, matig of onvoldoende. Natuurlijk hebben we ook aandacht voor de 
motivatie, de concentratie, werkhouding en de sociale omgang. 
 

Schoolkeuzeadvies in groep 8 
Van de leerkracht in groep 8 mag u verwachten dat zij of hij  u helpt om voor uw kind een verantwoorde 
keuze te maken voor het onderwijs na de basisschool. De volgende zaken zijn van belang voor de 
vaststelling van een juist advies: 

 de schoolresultaten van uw kind; 

 de sociale- en emotionele ontwikkeling; 

 de werkhouding en motivatie; 

 creatieve- en expressieve vaardigheden; 

 mondelinge- en schriftelijke vaardigheden persoonlijke interesses; 

 zorg en netheid voor het werk en omgeving houding en gedrag t.o.v. de medescholier en de 
leerkracht.  

 
De scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Waterland hebben afspraken gemaakt 
over de overstap van groep 8 naar de eerste klas. Deze afspraken zijn vastgelegd in het protocol Warme 
Waterlandse  Overstap. De basisschool geeft de leerlingen een schooladvies mee. Het schooladvies is 
leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs: leerlingen worden conform het schooladvies in 
het voortgezet onderwijs geplaatst. Daarnaast maken de kinderen van groep 8 in april een verplichte 
Eindtoets. Deze score is aanvullend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs en fungeert als 
onafhankelijk tweede gegeven.  
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Kinderen die in het voortgezet onderwijs extra ondersteuning nodig hebben worden op de basisschool 
nog aanvullend getoetst. (De  uitslag van de verplichte Eindtoets voldoet hier niet aan) Deze extra 
ondersteuning moet het voortgezet onderwijs voor 1 augustus hebben aangevraagd. 

 Heeft een leerling een advies van HAVO en hoger dan zijn aanvullende toetsen niet nodig. 

 Bij twijfel, of als er sprake is van dyslexie  en of lager dan HAVO advies maken de kinderen een 
Drempelonderzoek 

 Alleen leerlingen met leerachterstanden op twee onderdelen, waaronder begrijpend lezen en/of 
inzichtelijk rekenen, doen mee met de volgende stap: een capaciteitenonderzoek (NIO) en sociaal 
emotioneel onderzoek (PMTK of Viseon). 

Tijdens de informatie avond begin van het schooljaar wordt deze procedure stap voor stap 
doorgenomen en toegelicht. 
 
In december geven de leerkrachten van de groepen 8 u op de oudercontactavond een voorlopig 
schooladvies. Open dagen en Voorlichtingsbijeenkomsten van het Voortgezet Onderwijs zijn in januari 
en februari. In de lokale pers worden die bekendgemaakt. Eind februari bespreekt u met de leerkracht 
de definitieve schoolkeuze. De resultaten van het onderzoek in november zullen u daarbij bekend 
worden gemaakt. Direct daarna kunt u uw kind aanmelden bij de gewenste school voor Voortgezet 
Onderwijs. 
 
Veel scholen nodigen hun nieuwe leerlingen nog in groep 8 uit voor een kennismakingsdagdeel. De 
laatste maanden op de basisschool zijn voor uw kind een spannende tijd, die afgesloten wordt met een 
afscheidsavond en meestal een musical. En daarmee wordt een belangrijke periode in het kinderleven 
afgesloten. U mag rustig aannemen dat menig kind al of niet openlijk een traantje laat als zij of hij De 
Trimaran achter zich laat. En niet alleen het kind……  

EN ANDERE ACTIVITEITEN 

We willen graag een school zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan. Op onze school leren 
kinderen niet alleen iets, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te 
bouwen, zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op 
te doen van andere culturen en andere opvattingen. We proberen dit te bereiken door 
kringgesprekken, vieringen, gerichte projecten en enkele gezellige activiteiten, met name aan het eind 
van het schooljaar.  
 

Speel- en/of gezelschapsspelletjesmiddagen groep 1 en 2 
Iedere maand mogen de kinderen van de groepen 1 en 2 speelgoed en/of gezelschapsspelletjes 
meenemen. Via DigiDUIF/Social Schools wordt dit aan u gemeld. Wilt u het spel/speelgoed meegeven 
in een tas? Bij de spelletjes maken we graag gebruik van hulpouders; in het Basisschool(agenda)bericht 
kunt u aangeven dat u aanwezig wilt zijn en dan rekenen we graag op u. 
 

Schoolprojecten  
In het voorjaar staat schoolbreed een project centraal, dat afgesloten wordt met een Open Deur 
Middag of Avond, een inloop voor ouders en andere belangstellenden van het kind. Jaarlijks zijn er op 
de Trimaran allerlei vieringen  die deels bedoeld zijn om de goede sfeer op school te bevorderen: 
 

Groepsvieringen 
Elke groep verzorgt eenmaal per jaar een voorstelling. Het doel van deze groepsviering is dat er 
gelegenheid wordt geboden om aan medeleerlingen van school en de ouders te laten zien waar de 
groep het gehele jaar mee bezig is, o.a. op het gebied van dramatische vorming. Ouders van de 
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presenterende groep zijn hierbij van harte welkom Via DigiDUIF/Social Schools wordt de voorstelling 
aangekondigd. 
 

Sinterklaas, Kerst en Pasen   
Uiteraard vieren we rondom 5 december Sinterklaas, vooraf gegaan door een inloopmiddag waarop 
iedereen de gemaakte surprises van de groepen 6, 7 en 8 kan bewonderen.  
Met Kerst houden wij met de kinderen een gezamenlijke viering per bouw. Deze vieringen wordt door 
een groepje leerkrachten voorbereid. Kinderen nemen actief deel aan deze vieringen. Ook houden wij 
dan een gezellig kerstdiner, waarbij de leerlingen van de bovenbouw zelf de lekkernijen aandragen 
voor hun groep. Met Pasen is er in alle groepen een gezellig paasontbijt.  
 

Verjaardagen kinderen 
Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Andere traktaties dan snoep 
blijven onze voorkeur hebben. Kijkt u ook eens op http://www.gezondtrakteren.nl of 
https://www.facebook.com/gezondetraktatiesedamvolendam/?fref=ts.  
Kinderen trakteren in hun eigen groep en mogen daarnaast met twee vriendjes en/of 
vriendinnetjes de meesters en juffen trakteren in enkele aangrenzende groepen.  
 Verjaardagen leerkrachten 
Leerkrachten vieren hun verjaardag in de groep. Parttimers vieren hun verjaardag gezamenlijk op een 
zelf gekozen dag. Kinderen vinden het vaak leuk om de leerkrachten iets te geven. Een zelf gemaakte 
tekening of een plakwerkje wordt door het team minstens zo gewaardeerd als een gekocht cadeautje. 
  

Schoolreisje en schoolkamp 
De bestemming van het schoolreisje is enkele jaren geleden door een 
werkgroep bestaande uit ouders en leerkrachten aan de hand van een 
ouderenquête uitgewerkt. De schoolreisjes worden gepland in de 
maanden april t/m juni. De bestemming wordt via DigiDUIF/Social 
Schools bekend gemaakt. De rekening van het schoolreisje wordt 
samen met de vrijwillige ouderbijdrage door de penningmeester van 
de Ouderraad geïnd. De groepen 8 gaan na de herfstvakantie vijf 
dagen naar Texel op kamp. Van het schoolkamp krijgt u van school 
een rekening.  
Kleuters die binnen een maand nadat zij op school zijn gekomen, met hun groep op schoolreisje zullen 
gaan, kunnen helaas nog niet mee.  
 

Leerlingenvervoer 
Voor aanvang van elke excursie worden alle bijzonderheden over de leerlingen geïnventariseerd 
(dieet, medicijnen en alle noodzakelijke telefoonnummers) Mobiele telefoon en EHBO-tas gaan 
standaard mee. Voor vertrek worden de regels, afspraken en andere specifieke aspecten voor de 
excursie met de leerlingen en begeleiders doorgenomen.  Er zijn afspraken over het vervoer per fiets, 
auto en bus. Het aantal begeleiders is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en de grootte van de 
groep. Ook hier zijn afspraken voor. 
 

4 Mei herdenking 
De groepen 8 hebben het Egbert Snijder monument geadopteerd en hebben een belangrijke taak bij 
de kranslegging tijdens de Dodenherdenking. Deelname is vrijwillig maar wordt heel serieus opgevat. 
De kinderen  worden in de maand april uitgebreid voorbereid en een bezoek aan het Verzetsmuseum 
en de Plantagebuurt in Amsterdam vormt hiervan een onderdeel. 

http://www.gezondtrakteren.nl/
https://www.facebook.com/gezondetraktatiesedamvolendam/?fref=ts
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Sportdag en sporttoernooien 
In de maand mei of juni vindt de jaarlijkse sportdag plaats; die van de groepen 1-2 is op en rondom de 
school. De groepen 3 t/m 8 gaan doorgaans naar het atletiekveld. Mogelijk wordt de traditionele 
sportdag  vervangen door activiteiten rond Koningsdag. De Trimaran neemt  daarnaast deel aan een 
aantal sporttoernooien, waarvan het EVC-voetbaltoernooi in de Meivakantie de meeste kinderen op 
de been brengt. Maar ook aan andere sportieve evenementen wordt enthousiast deelgenomen.   
  

In samenwerking met anderen 
In groep 4 zal in het voorjaar de mogelijkheid geboden worden om uw  kind de Eerste Heilige 
Communie te laten doen. U wordt tijdig op de hoogte gebracht, ook al in verband met de 
ouderbijeenkomsten, de organisatie, enzovoort. Dit bericht ontvangt u via de parochie, dus niet van 
de school. 
In groep 8 wordt de mogelijkheid geboden om uw kind het Sacrament van het Heilig Vormsel te laten 
toedienen. Ook hierover wordt u door de parochie ingelicht.  
 

Bedrijvenbezoek en techniek  
 In groep 7 gaan de kinderen één dag op bedrijvenbezoek. Groep 6 houdt een techniek event. Dit doen 
we in samenwerking met TechNet en MIG (manuele intelligent groep)  We willen hiermee de 
belangstelling van de kinderen  wekken voor (het werken in) technische beroepen. Onderdeel hiervan 
vormen bedrijfsbezoeken. Deze  bezoeken vallen onder schooltijd en er zijn geen kosten aan 
verbonden. Ook het vervoer van school naar de bedrijven (in Purmerend) wordt geregeld. Wel vragen 
we enkele ouders de groepen te begeleiden. 

DIGITALE COMMUNICATIE 

Sinds  augustus 2016 vindt de digitale communicatie school-ouders plaats door middel van  
DigiDUIF/Social Schools. U kunt als ouder in uw profiel binnen DigiDUIF/Social Schools zelf bepalen wat 
u deelt met mensen uit het Trimaran-netwerk. Wij hopen overigens dat u zo min mogelijk informatie 
verborgen houdt; DigiDUIF/Social Schools is een gesloten netwerk, waar mensen van buiten de 
Trimaran niet bij kunnen komen. Het schoolteam gaat er van uit dat u minimaal wekelijks, maar 
hopelijk dagelijks, kijkt welke berichten u heeft ontvangen via DigiDUIF/Social Schools. Voor mobiele 
telefoons is een app beschikbaar. 
 

We willen u ongeveer 20 keer per jaar informeren over allerlei 
algemene schoolse zaken door u via DigiDUIF/Social Schools een 
Ouderbulletin toe te sturen. Daarnaast onderhouden wij een 
website, www.trimaran.nl. met tabs van elke jaargroep. 
Nieuwtjes op de website worden via 

https://www.facebook.com/detrimaran/ gedeeld. 
 

Website – openheid en privacy 
Onze school heeft een eigen website: www.trimaran.nl. Op die website presenteren wij ons en geven 
wij u alle mogelijke informatie. Van diverse activiteiten op school willen wij foto’s maken om zo de 
website op gezellige wijze te illustreren en levendig te houden. Per jaargroep wordt een ‘Google site’ 
bijgehouden, bij voorkeur door één of meer ouders van die groep (fotoredactie-ouders).  
Het is goed mogelijk dat uw kind daarbij enigszins zichtbaar in beeld komt. Indien u bezwaar maakt 
tegen plaatsing van foto’s op de website waarop uw kind duidelijk staat afgebeeld, wilt u dan zo 
vriendelijk zijn dit schriftelijk aan de directeur mee te delen. Dan zullen wij daar rekening mee houden. 

https://www.facebook.com/detrimaran/
http://www.trimaran.nl/
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In principe worden er alleen overzichtsfoto’s gemaakt van schoolactiviteiten ten behoeve van de 
website en geen individuele foto’s. 
 
Sinds 1 januari 2013 hanteren wij nieuwe privacy-afspraken in verband met het invoeren van 
Basisschoolnet, nu DigiDUIF/Social Schools. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van 
zijn profiel (wijzigingen in noodnummers, mobiele nummers, e-mailadressen). Wijzigingen worden op 
school verwerkt in ons Schooladministratieprogramma ParnasSys. 
 
Aan de ouders van nieuwe leerlingen stellen wij een privacy-vraag:  

 Mogen foto's van groepsactiviteiten op www.trimaran.nl  geplaatst worden waar hij/zij op staat, 
overigens alleen met vermelding van de voornaam. 

 

Video-opnames in de klas 
In de volgende, uitzonderlijke, gevallen is het mogelijk dat er in de klas video-opnames worden 
gemaakt: 

 Ter observatie van leerling (interactie leerling-leerkracht); 

 Ter observatie van een les (ter ondersteuning/professionalisering van de leerkracht of stagiaires); 

 Voor het uitvoeren van een cursusopdracht (reflectie op eigen handelen). 
 

Oplettendheid rondom Social media 
Social media zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.  Veel van ons gebruiken Facebook, 
Twitter, Instagram of andere programmatuur om op de hoogte te blijven van het wel en wee wat bij 
een ieder leeft. De groei van deze media gaat zo snel, dat je pas goed over de consequenties en de 
gevaren gaat nadenken als het er al is. Ook hierbij spelen ouders en school een belangrijke rol. 
 
Het gebruiksgemak van alle ICT-mogelijkheden, juist ook voor kinderen, dient ter ondersteuning van 
allerlei leer- en ontspanningsprogramma’s. De mobiele telefoon zorgt voor een directe bereikbaarheid 
en kan de veiligheid verhogen. De communicatie- en informatiemogelijkheden worden aanzienlijk 
verruimt. Helaas kennen deze middelen ook hun keerzijde en wordt er soms misbruik gemaakt van alle 
drempelverlagende mogelijkheden. 
 
Als school, en natuurlijk als ouders, moeten wij er op toezien dat oneigenlijk gebruik van deze media 
wordt voorkomen of in ieder geval wordt besproken met de kinderen. Het al dan niet zogenaamd 
anoniem en “foute” berichtjes versturen kan zeer kwetsend zijn voor de ontvanger, ook al is het soms 
“leuk en onschuldig” bedoeld. De kinderen worden hierop aangesproken en er wordt contact met de 
ouders opgenomen.  
 
Natuurlijk hebben wij als school de plicht om de mogelijkheid om “verkeerde websites” aan te klikken 
op het schoolnet te voorkomen. De spanning bij sommigen om dit toch te proberen is wel voor te 
stellen en moet daarom juist goede aandacht krijgen. Door er over te praten haal je het uit de stiekeme 
sfeer en krijg je er als school en als ouder juist meer vat en controle op. Wat betreft het internetgebruik 
op school heeft De Trimaran een aantal vuistregels opgesteld. Deze regels zijn terug te vinden in het 
Veiligheidsplan, welke aanwezig is in het schoolgebouw.  
 
De verantwoordelijkheid en intensiteit van de opvoeding wordt hiermee nog eens onderstreept, maar 
het is onze inzet dubbel en dwars waard. 
 

Mobiele telefoon op school 
Steeds vaker zien wij dat kinderen hun mobiele telefoons mee naar school nemen. Wij hebben hierover 
een aantal regels afgesproken: 
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 Mocht het om de een of andere reden toch noodzakelijk zijn dat uw kind de mobiele telefoon mee 
moet nemen, dan moet het toestel vóór de les uitgeschakeld zijn. Indien de telefoon toch afgaat 
tijdens de les, dan moet de mobiele telefoon worden ingeleverd bij de groepsleerkracht. Na 
schooltijd kunnen de kinderen de telefoon terug krijgen. 

 Bij herhaling wordt de mobiele telefoon naar de directie gebracht. Daar kunnen de ouders de 
telefoon komen ophalen. 

 Vermissing en/of schade aan de mobiele telefoon van uw kind kan nooit verhaald worden op de 
school. De school kan hiervoor dus niet verantwoordelijk worden gesteld. Dit geldt evenals het 
meebrengen van sieraden, horloges, geld en dergelijke eigendommen. De school is voor 
beschadiging of vermissing van bovenstaande eigendommen niet aansprakelijk. 

GEZONDHEID 

Ziek zijn, ziek worden en ongevallen 
Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de leerkracht van de betreffende groep op de hoogte te stellen. 
Dit kan telefonisch via 0299 351351 gebeuren. Als u de leerkracht zelf wilt spreken, dan graag vóór 
08:40 uur, want na dit tijdstip zijn alle leerkrachten in hun eigen lokaal en kunnen dan niet gestoord 
worden.  
 
Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als een kind op school 
ziek wordt, proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal 
telefonisch (houdt u alstublieft uw contactgegevens actueel via DigiDUIF/Social Schools). We vragen u 
dan het kind van school te komen ophalen. We sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor 
krijgen, blijft het kind dus op school. Als het zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, 
dan schakelen we medische hulp in. Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, 
proberen we uiteraard eerst u als ouders te bellen, zodat u met uw kind naar arts of ziekenhuis kunt 
gaan. Dat is prettiger voor uw kind en de leerkracht kan dan zijn aandacht blijven besteden aan de 
andere kinderen van de groep. Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee. We 
hopen dat u dan later het kind kunt overnemen. 
 

Schoolmaatschappelijk werk Plus 
De school is een plek waar een kind zich goed kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien. 
Om dat te bereiken kan een Schoolmaatschappelijk Werker ondersteuning bieden aan het kind, het 
gezin en ook de leerkracht. Schoolmaatschappelijk werk houdt eens per twee weken spreekuur bij ons 
op school. 
 
De Schoolmaatschappelijk Werker mag u altijd vrijblijvend aanspreken. Hij is er voor al u vragen 
rondom opvoeding of andere zorgen over uw kinderen, bijvoorbeeld met betrekking tot een 
echtscheiding, schulden, rouw, e.d. Deze hulp kan bestaan uit een aantal gesprekken of indien nodig 
wordt u doorverwezen naar de juiste persoon. Het kan ook gaan om een simpele vraag en dan kunt u 
eenvoudig even binnenlopen tijdens het spreekuur. 
 
De spreekuurtijden staan vermeld in de agenda op onze website www.trimaran.nl. Voor telefonisch 
contact kunt u Khalid El Ghalbzouri bereiken via 0299 439279 of 06 2908 9810.  
 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn alle ouders, kinderen, jongeren 
en professionals welkom met hun vragen over gezondheid, opvoeden en 
opgroeien. Het CJG werkt nauw samen met organisaties die te maken 

http://www.trimaran.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimzsGq9dvWAhUJthoKHVysDjIQjRwIBw&url=http://www.regenboogzvb.nl/?page_id%3D688&psig=AOvVaw2zZfjEZafZu9LJSQGpGiqi&ust=1507376537172337
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hebben met kinderen en ouders. Deze samenwerking zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en ouders 
zo snel en efficiënt mogelijk geholpen kunnen worden.  
 
Centrum voor Jeugd en Gezin        Wieringenlaan 1a, Volendam 0299-748004 of cig@ggdzw.nl 

 
Opvoedondersteuning  
Sinds 2009 biedt de Trimaran in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin  ouders lezingen 
en opvoedcursussen aan. De uitgangspunten van het Positief Opvoeden worden uitgelegd aan de hand 
van praktijkvoorbeelden en tijdens de cursussen is er alle gelegenheid om met elkaar van gedachten 
te wisselen en ervaringen te delen. Om die reden wordt een cursus aan maximaal 12 mensen tegelijk 
gegeven. Als blijkt dat de belangstelling erg groot is, kunnen we groepen maken van ouders met 
kinderen van ongeveer gelijke leeftijd. Een jong kind van 4 jaar wordt anders benaderd dan een kind 
van 8 jaar en die is natuurlijk niet te vergelijken met een puber. In principe kunnen cursussen worden 
aangeboden over alles waar bij ouders behoefte aan is. Er zijn voor ouders geen kosten aan verbonden 
(subsidie gemeente Edam-Volendam). We benadrukken dat ouders zich niet opgeven omdat zij 
problemen met hun kinderen hebben maar omdat zij hun kinderen graag zo goed mogelijk willen 
opvoeden en begeleiden. Het Centrum voor Jeugd en Gezin voorziet in gecertificeerde en kwalitatief 
goede cursusleiders. Informatie over lezingen en cursussen kunt u geregeld vinden op onze website.  
 

Fruitdag 
We hebben afgesproken dat elke dinsdag en donderdag op school een fruitdag is. Dan neemt elk kind 
geen koek of snoep mee voor de pauze, maar fruit.  

 
Hoofdluis 
Hoofdluis is een probleem dat regelmatig de kop opsteekt. Sommige mensen denken dat je alleen 
hoofdluis krijgt als je je niet wast. Maar dat is helemaal niet zo! Hoofdluizen vinden een schoon 
gewassen hoofd ook lekker.  
 
Iedereen kan hoofdluis krijgen en dat is geen schande. Maar lastig is het wel. Daarom houden we elke 
eerste woensdag na een vakantie een uitgebreide hoofdluiscontrole. Dit blijkt bijzonder effectief. Als 
bij een kind neten of luizen worden ontdekt, krijgt de leerkracht een seintje en deze belt de ouders op. 
Via DigiDUIF/Social Schools worden de ouders van deze groep op de hoogte gebracht. Ook wordt een 
brochure verstrekt met aanwijzingen hoe de hoofdluis te bestrijden is. Daarbij wordt een strategie 
bepaald om te voorkomen dat het probleem zich uitbreidt. Het beleid van de GGD is hierbij de richtlijn. 
 

Jeugdgezondheidszorg 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD is nauw betrokken bij de gezondheid, groei en 
ontwikkeling van kinderen vanaf 5 jaar. De Trimaran heeft contact met het JGZ van de GGD, bestaande 
uit: een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een doktersassistente en een logopedist.  
 

Het preventief gezondheidsonderzoek (PGO)  
Alle oudste kleuters worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO. Het PGO wordt 
uitgevoerd door de doktersassistente en de jeugdarts. De doktersassistente neemt contact met u op 
voor het plannen van het onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op een GGD-locatie. 
Voor informatie over het preventief gezondheidsonderzoek kunt u een kijkje nemen op de website 
(www.ggdzw.nl) of contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD via  
0900 – 2 54 54 54.  
 

mailto:cig@ggdzw.nl
http://www.ggdzw.nl/
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De spraaktaal screening  
Via de JGZ worden alle oudste kleuters logopedisch onderzocht. Al deze onderzoeken zijn er op gericht 
uw kind zo goed mogelijk in zijn/haar ontwikkeling te begeleiden. De JGZ besteedt ook aandacht aan 
de leef-,speel- en werkomgeving van leerlingen en leerkrachten en geeft zo nodig adviezen. 

 
Het preventief gezondheidsonderzoek (PGO)  
Alle leerlingen van groep 7 worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO. De 
administratief medewerker van de JGZ neemt contact met u op voor het plannen van het onderzoek. 
Het PGO wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige en vindt plaats op een GGD-locatie. 
 

Verwijzing 
Het kan zijn dat de ontwikkeling van het kind aanleiding geeft tot zorgen. Er kan dan een 
vervolgonderzoek worden afgesproken of er vindt een verwijzing plaats, bijvoorbeeld naar de huisarts 
of naar Bureau Jeugdzorg. 

GOED OM TE WETEN   

Het onderwijs op De Trimaran is volgens het leerstofjaarklassen systeem georganiseerd, dat wil zeggen 
de leerstof wordt groepsgewijs aan de kinderen aangeboden. De relatie leerling-leerkracht is het 
eerste waar aan gewerkt wordt.  De kwaliteit van instructie is minstens zo belangrijk. De leerkracht 
heeft verder vooral de rol van begeleider / ondersteuner van het leerproces. Zij/hij denkt in kansen 
i.p.v. belemmeringen en stoornissen en benadrukt de sterke en positieve kanten van het kind. 
 

Hulp aan kinderen met een handicap 
Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. Ook voor kinderen met een handicap. Als 
we moeten beslissen over toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we wel de nodige 
deskundigheid in huis hebben om het kind een verantwoorde opvang te bieden. 
Wij willen tevens op een goede manier bijdragen tot een optimale ontwikkeling van het kind. Factoren 
van deskundigheid, mogelijkheden en taakbelasting worden besproken. De toelatingsprocedure staat 
beschreven in ons schoolplan en is vastgesteld door het samenwerkingsverband. 
Voor de bekostiging van aangepast onderwijs bestaat er een mogelijkheid om een arrangement aan te 
vragen (voorheen het “rugzakje”). Indien hier aanleiding voor is, wordt in samenspraak met ouders, 
leerkracht, interne begeleiding en directie een (wettelijke) procedure gevolgd. Het SWV doet over het 
al dan niet toekennen van het arrangement een uitspraak. 
 

Onderwijs aan zieke kinderen 
De verantwoordelijkheid voor de voortgang van zieke kinderen ligt bij de eigen school. Dit geldt zowel 
voor leerlingen die zijn opgenomen in het ziekenhuis, als voor leerlingen die in het ziekenhuis 
verblijven. In het ziekenhuis kan geen beroep meer worden gedaan op de ziekenhuisschool. Wel kan 
de school bij de Schoolbegeleiding Zaanstreek-Waterland om ondersteuning vragen door de consulent 
zieke leerlingen. Als een leerling is opgenomen in een academisch ziekenhuis kan de hulp worden 
ingeroepen van de daar aanwezige educatieve voorziening. 
 

Doubleren / versnellen 
Als blijkt dat een kind er bij gebaat is om een jaar over te doen / te versnellen, dan zal de 
groepsleerkracht dit met u bespreken. De procedure die wij volgen is als volgt: als het vermoeden bij 
de leerkracht aanwezig is dat er gedoubleerd of versneld moet worden, dan neemt hij/zij uiterlijk aan 
het begin van het tweede deel van het schooljaar contact met de ouders op en bespreekt het probleem 
en de actie die zal worden ondernomen. Vervolgens wordt afgesproken dat er frequent contact is over 
de vorderingen. Of er wel of niet moet worden gedoubleerd of versneld beslist de directie in 
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samenspraak met de ouders van de leerling, de groepsleerkracht en de intern begeleider. Versnellen 
kan ook lopende het schooljaar gebeuren; bij een besluit hiertoe worden alle facetten van de 
ontwikkeling van het kind meegenomen.  Voor het gewone doorstromen geldt een protocol. 
 

Leerplicht en kwalificatieplicht 
Een diploma biedt meer kans op een baan. Daarom moeten kinderen vanaf 5 jaar naar school, totdat 
zij een diploma hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor 
jongeren tussen de 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.  
De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de 
leerplicht.  Meer informatie over de leerplicht en kwalificatieplicht is te vinden op de site van de 
Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht.  
 

Schoolverlof buiten de schoolvakanties 
Het is in de regel niet mogelijk om buiten de schoolvakanties uw kind mee te nemen op vakantie. Daar 
de vakanties ruim van tevoren bekend zijn, dient u hiermee rekening te houden als de vakantie wordt 
geboekt. U kunt slechts verlof aanvragen wanneer wegens de aard van uw beroep het niet mogelijk is 
om gedurende de schoolvakanties weg te gaan. Voor een extra (wintersport)vakantie of een langer 
bezoek aan het geboorteland van de ouders mag wettelijk geen toestemming worden verleend. 
Vakantieverlof kan alleen nog worden gegeven als uit een ondertekende werkgeversverklaring blijkt 
dat de ouders/verzorgers alleen buiten de officieel vastgestelde schoolvakantie op vakantie kunnen.  
Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.  
De schooldirecteur beslist of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist 
de leerplichtambtenaar. 
 

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties 
Uw kind kan alleen vrij krijgen als: 

 U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt; 

 Het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt; 

 Het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen. 
 

Vrij voor bijzondere omstandigheden 
U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke 
familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als het schoolhoofd hier 
vooraf toestemming voor geeft.  
 

Verlofregeling 
Alle vakantieverlof, ook één dag, moet schriftelijk worden aangevraagd. De leerplichtwet schrijft het 
een en ander voor in verband met verlof voor schoolkinderen. Het verlof aan leerplichtige kinderen 
wordt alleen in zeer bijzondere gevallen toegestaan: 
a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan 

geschieden. 
b. voor verhuizing van ten hoogste één dag. 
c. voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3de graad voor één of ten 

hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van 
belanghebbende. 

d. bij ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten in de 1ste graad voor ten hoogste vier dagen; van 
bloed- en aanverwanten in de 2de graad voor ten hoogste twee dagen; van bloedverwanten in de 
3de of 4de graad ten hoogste één dag.  

e. bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1ste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- 
en aanverwanten in de 2de graad voor ten hoogste twee dagen; van bloedverwanten in de 3de of 
4de graad ten hoogste voor één dag.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht
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f. bij 25-. 40-, en 50-jarige ambtsjubileum en het 12 ½ , 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijksjubileum van 
ouders of grootouders voor één dag. 

g. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar géén vakantieverlof. 
 
Als uw kind een dag of gedeelte van de dag moet verzuimen voor een bezoek aan de (tand)arts of door 
ziekte dan moet u de school hiervan schriftelijk of telefonisch in kennis stellen.  
 
Ongeoorloofd verzuim wordt door de school aan de leerplichtambtenaar gemeld. Mocht u - na het 
lezen van bovenstaande - nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de directeur van de school 
of met de leerplichtambtenaar.  
 
Leerplichtambtenaar voor de gemeente Edam-Volendam en Zeevang: 
Mevr. Y. Emmer 
Postbus 180, 1130 AD Volendam 
Stadskantoor, W.v.d. Knoopdreef 1 Volendam 
E-mail y.emmer@edam-volendam.nl 
Telefoon ma-di-wo-do: 398474 
 

Lesuitval 
In situaties waarin de groepsleerkracht van uw kind onverhoopt afwezig is proberen we maatregelen 
te nemen die voor continuïteit in de groep zorgen. Allereerst proberen we, in geval van een duobaan, 
de duo-collega te laten vervangen. Lukt dat niet dan maken we, indien beschikbaar, gebruik van zoveel 
mogelijk vaste invalkrachten. Op stichtingsniveau is een vervangingspool gerealiseerd om langdurige 
vervangingsproblemen zoveel mogelijk op te vangen. In noodgevallen is het mogelijk om voor korte 
tijd een groep over andere groepen te verdelen. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties worden 
kinderen naar huis gezonden. Daarbij is voorwaarde dat er opvang is. Anders blijven de kinderen onder 
toezicht van de school. 
 

Verslaglegging en dossiervorming 
De groepsleerkracht draagt zorg voor de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen. Voor wat 
betreft de schoolvorderingen (leervakken) wordt dit gedaan door regelmatig het werk te controleren 
en te toetsen. De behaalde scores worden in een klassenoverzicht genoteerd. De ontwikkelingen op 
sociaal-emotioneel gebied worden in de groepen 1-2 gevolgd door het afnemen van observaties via 
Kleuterplein. In 2015 hebben we een nieuw leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele vorming 
in gebruik genomen: Viseon. Vanaf groep 5 beantwoorden kinderen ook vragen over hun welbevinden. 
 

ParnasSys en Cito LOVS 
De groepsleerkrachten houden het leerlingen-dossier bij. De belangrijkste gegevens van uw kind, zoals 
methode-toetsresultaten, medische gegevens, verslagen van oudergesprekken, onderzoekgegevens, 
afspraken met betrekking tot de specifieke zorg van uw kind en rapportgegevens worden bewaard in 
een digitaal leerlingendossier, ParnasSys. Tevens worden de vorderingen van de leerlingen voor 
spelling, technisch en begrijpend lezen en rekenen bijgehouden via Cito toetsen. Deze resultaten 
komen in het Cito LOVS (Leerling en Onderwijs Volg Systeem)  terecht, dat via een koppeling is 
verbonden met ParnasSys, zodat belangrijke gegevens steeds up-to-date zijn. 
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Sparen voor een goed doel 
De Trimaran toont haar identiteit onder andere door bepaalde projecten te 
ondersteunen. Wij willen namelijk ook denken aan de kinderen die het minder 
hebben dan wij. Daarom is er op onze school een Commissie Goede 
Doelen ingesteld. Zij roept iedere drie maanden een groep op een goed 
doel te kiezen om te ondersteunen. De leerlingen uit deze groep 
presenteren en promoten het doel aan alle leerlingen van de school. Na 
drie maanden doneren we het bijeengebrachte bedrag aan het gekozen 
doel en is een volgende groep aan de beurt om een keuze te maken. 
Via de website en het ouderbulletin wordt u op de hoogte gehouden van de 
gekozen projecten. Op maandagmorgen mogen de kinderen hiervoor geld meenemen.  

VERDERE NUTTIGE INFORMATIE VOOR U 

Samen voor een veilige wijk 
Indien u iets ongewoons opvalt in de wijk, bijvoorbeeld wanneer uw kinderen aangesproken worden 
en/of lastig gevallen worden door vreemden, kunt u hierover altijd de wijkagent bellen (0900-8844). 
Ook met betrekking tot vandalisme en andere vormen van agressie (of geweld), moet de politie in 
kennis gesteld worden. 
 
Schroom niet om contact op te nemen met de wijkagent bij vragen of meldingen. U kunt hem gewoon 
aanspreken op straat, bellen of direct mailen. Zo weten zij nog beter wat er speelt in de wijk en kunnen 
zij daar gericht actie op ondernemen. Laat dus vooral van u horen. 
 
Wijk (jeugd) agent voor Edam: 
Steven de Groot 
0900 – 8844 (lokaal tarief) 
E-mail: www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/04/b2/steven-de-groot 

 
Spitsuur in de Stellingmolen 
De Trimaran ligt aan de Stellingmolen. Deze straat, die geen doorgaand verkeer kent, heeft drie kleine 
parkeerplaatsen. Dat betekent vanaf zo’n 10 minuten voordat de school begint passen en meten, want 
in de rest van de straat geldt een parkeerverbod. En dat is niet zonder reden want vanuit diverse stegen 
komen kinderen naar school lopen, die bij het naderen van de  school de Stellingmolen moeten 
oversteken. Ze kunnen dan plotseling van achter een fout geparkeerde auto komen. Gevaarlijk dus. En 
dan hebben we het nog niet over alle fietsers die door die auto’s veel minder ruimte hebben. En kleine 
fietsers hebben die wel nodig! Vandaar het verzoek om zo veel mogelijk op de fiets of lopend naar 
school te komen, of de auto te parkeren buiten de Stellingmolen en het laatste stukje te lopen. Soms 
lopen er ouders met opvallende hesjes rond om foutparkeerders aan te spreken. Deze mensen, die de 
steun krijgen van de directie en de Werkgroep verkeersouders, verdienen waardering want zij komen 
op voor de veiligheid van onze jeugd. 
 

Werkgroep verkeersouders 
Enkele ouders van school houden zich bezig met de verkeersveiligheid van onze kinderen. De route 
naar en van school, de verkeersveiligheid bij school en gerichte verkeersacties zijn enkele 
aandachtspunten van deze werkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle basisscholen in 
Edam. Namens De Trimaran zitten Henco Hakkers (vanuit het team), Patricia Arzoni, Audrey Vreeman 
en Margriet Sta van Uitert in de werkgroep. 
 

https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/04/b2/steven-de-groot-edam.html?sid=5715ed11-6380-4ae4-becd-b23925d8394a&geoquery=1135+KA+Edam%2C+Nederland&distance=5.0
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihjOqh99vWAhXCzRoKHUZqDjMQjRwIBw&url=https://debelhamels.wordpress.com/2015/11/09/terugbetaling-boerderijklassen-door-mutualiteiten/spaarvarken/&psig=AOvVaw1DwHHKdm6Y91VoNhFMDr_y&ust=1507377035833029
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Samen denken aan ons milieu 
In onze school zijn in alle ingangen batterijbakken geplaatst. Hierin kunt u uw lege batterijen kwijt en 
op deze manier ontlasten we het milieu weer een beetje. Lege cartridges uit printers kunt u kwijt bij 
de conciërge. Zij kunnen opnieuw worden gebruikt en dankzij het grote aantal cartridges krijgen wij er 
geld voor dat wij weer inzetten voor onze ICT. 
Bij de midden- en bovenbouw ingang staan ook twee bakken waarin u uw oude schoenen kunt 
deponeren. Twee keer per jaar krijgt u een Bag2School zak via uw kind. In deze zak kunt u overtollige 
kleding, schoenen, knuffels, etc. kwijt die een nieuwe bestemming kunnen krijgen. Hiervoor ontvangt 
de school een financiële vergoeding, die besteed wordt aan materiaal voor de kinderen.  

 
Veiligheid en brand! 
De Trimaran stelt hoge eisen aan veiligheid van zowel mensen als gebouw en hanteert een 
schoolveiligheidsplan. De school heeft een aantal goed opgeleide bedrijfshulpverleners, die in actie 
komen tijdens brand of in andere buitengewone omstandigheden. In elke klas hangt een rode map 
met de te volgen procedures als de brandmelder afgaat. Enkele keren per jaar wordt een 
onaangekondigde oefening gehouden, die geëvalueerd wordt op haar uitvoering. De Trimaran heeft 
van de brandweer een bewijs dat het hoofdgebouw voldoet aan alle veiligheidsnormen. 
 

Schoolbibliotheek 
De belangstelling voor lezen wordt verder gestimuleerd door het vrije lezen van 
kinderliteratuur en informatieve boeken. Daartoe staat een uitgebreide 
schoolbibliotheek ter beschikking, waar ook weer diverse ouders actief zijn. Via 
SchoolWise (http://goo.gl/Eu2rP4) is het aanbod aan boeken in elke klas te 
raadplegen. In groep 1-2, 3, 4, 6 en groep 7 brengen kinderen in klassikaal 
verband een bezoek aan de openbare bibliotheek. We adviseren om alle 
kinderen een abonnement op de openbare bibliotheek te laten nemen. Dat is 
gratis! De boeken uit de schoolbibliotheek mogen niet mee naar huis. Aan de Kinderboekenweek 
wordt jaarlijks aandacht besteed. In de groepen 5 t/m 8 beoordelen kinderen boeken en worden 
voorleeswedstrijden gehouden. De winnaar van alle groepen gaat naar de regionale 
voorleeswedstrijden.  
 

Ouderbijdrage 
Van alle ouders wordt een ouderbijdrage verwacht om activiteiten waarvoor de school geen of niet 
voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op 
school activiteiten als Sinterklaas- en Kerstvieringen, de museumbezoeken, culturele voorstellingen, 
de sportdag en dergelijke niet doorgaan.  U krijgt in het begin van het schooljaar  bericht van de 
penningmeester met een verzoek om de bijdrage te betalen. 
 
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 22,50 per kind per jaar. De ouderraad 
geeft jaarlijks een verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage. Die wordt 
gepubliceerd op onze website. Jaarlijks wordt de kas gecontroleerd door twee ouders uit de 
Medezeggenschapsraad. Hoe goed het geld ook wordt besteed aan zaken die direct de kinderen 
betreffen, we moeten u er op wijzen dat de betaling niet wettelijk verplicht is. 
 

Schoolzwemmen 
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen een gymles in het speellokaal van onze school en een natte gymles 
in het zwembad. Groep 4 gaat eenmaal naar het gymlokaal en eenmaal naar het zwembad. De 
kinderen van de betreffende groepen gaan op dinsdagmiddag met de bus naar zwembad De Waterdam 
voor het schoolzwemmen. De gemeente betaalt de kosten van het schoolzwemmen. Ouders betalen 
het vervoer naar het zwembad. Van de directie ontvangt u hiervoor medio november een nota. 
 

http://goo.gl/Eu2rP4
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Sponsoring 
De mogelijkheden van de school zouden verruimd kunnen worden met extra financiële ondersteuning  
door derden. Daarover zijn afspraken gemaakt. Het gaat hier om het begrip sponsoring. Onder 
sponsoring verstaan wij het verstrekken van geld, goederen of diensten aan een bevoegd gezag, 
directie, (niet) onderwijzend personeel of leerlingen waar een verplichting tegenover staat waarmee 
leerlingen of hun ouders worden geconfronteerd. Schenkingen vallen dus niet onder dit begrip. Elk 
aanbod van sponsoring zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. 
 

Tussen-de-middag opvang  
De Trimaran biedt de leerlingen de gelegenheid om tussen de middag over te blijven, onder toezicht 
van geschoolde overblijfkrachten. Daarvoor moet u zich aanmelden bij www.overblijvenmetedith.nl  
waarna u zelf achter de computer de overblijfmomenten van uw kind inplant. De kosten, € 2,00 per 
overblijfmoment, worden maandelijks berekend en rond de 25e van de volgende maand automatisch 
van uw bankrekening afgeschreven. Kinderen die niet zijn aangemeld via Overblijven met Edith kunnen 
helaas geen gebruik maken van de overblijfregeling. Verder verwijzen wij u naar de Overblijfgids die 
via de website is te downloaden. Monique de Vries is overblijfcoördinator, telefoon: 0299 - 351351 

 
Verlengde schooldag / Brede school activiteiten 
De verlengde schooldag activiteiten vormen een samenwerking met OBS de Piramide, de Trimaran en 
Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam.  
Op de website http://www.cbwedamvolendam.nl/kinderwerk/ kunt u uw kind inschrijven voor 
activiteiten na schooltijd. De kosten worden laag gehouden, maximaal € 4,00 per keer. 
 
Voor de voor- en naschoolse opvang verwijzen wij u graag naar een van onderstaande instellingen. U 
kunt terecht bij: 
• Kinderopvang Berend Botje  Keetzijde 18a, 1135 VX Edam, tel. 364934 
• Buitenschoolse Opvang Majest  Achterhaven 87a, 1135 XT Edam, tel. 316478  
 

Regels en afspraken  
Bij alles wat we op school doen, hanteren we met elkaar afspraken opdat we in goed overleg en in een 
goede sfeer met elkaar samen kunnen werken. Het is ook goed om regels te stellen en die gelden voor 
iedereen. Aangepast aan de leeftijd bespreken we ze met de kinderen.  

 De kinderen mogen onder de les niet eten. 's Morgens kunt u uw kind schoongemaakt fruit 
(dinsdag en donderdag zijn onze fruitdagen! dus dan alleen fruit), een liga of iets dergelijks 
meegeven als pauze hap.  

 De kinderen mogen het speelterrein tijdens de pauzes niet verlaten. 

 Kleding is vrij, maar de kinderen mogen geen petten op tijdens de lesuren.  

 De kinderen vanaf medio groep 4 zijn verplicht om met een pen te schrijven. Ieder kind krijgt van 
school één keer een pen. Een nieuwe pen kost vervolgens € 7,50. 

 Niet iedereen mag elke dag op de fiets komen. Om te voorkomen dat de fietsenrekken uitpuilen 
van fietsen hebben we afgesproken dat alleen kinderen die van “ver” moeten komen met de fiets 
naar school mogen komen. De fietsen dienen netjes in de fietsenrekken gezet te worden. Om zo 
min mogelijk tijd voor de reis naar de gymzaal te verspelen mogen alle kinderen vanaf groep 6 met 
de fiets naar school komen tijdens de gymnastiekdagen. Beschadigingen en diefstal zijn voor eigen 
risico. 
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Meldcode 
Op 1 juli 2013 is de wet “Meldcode” in werking getreden. Deze wet 
verplicht onze school om een  meldcode te hebben en het gebruik ervan 
te bevorderen. Onderdeel van deze wet is “Protocol 
Kindermishandeling” en is bestemd voor iedereen die beroepshalve te 
maken heeft met kinderen tot 19 jaar. Op school is dit protocol 
aanwezig. In het protocol staan handreikingen voor beroepskrachten, 
waarvan zij gebruik kunnen maken, indien zij in actie willen komen bij 
een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Alle 
scholen zijn verplicht hun melding te doen in Matchpoint, een signaleringssysteem met een landelij ke 
dekking. Meer informatie kunt vinden op www.meldcode.nl en www.matchpoint.nl.   
 

Schorsing en verwijdering 
Het bevoegd gezag kan een leerling met opgave van redenen voor een nader te bepalen periode 
schorsen. Het besluit tot schorsing dient schriftelijk aan de ouders, voogden of verzorgers van 
betrokkene te worden meegedeeld. Bij schorsing voor een periode langer dan één week, stelt het 
bevoegd gezag de inspectie en de leerplichtambtenaar schriftelijk en met opgave van redenen van dit 
feit in kennis. 
 
Het bevoegd gezag kan slechts besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling, nadat deze, en 
ook de ouders, voogden/verzorgers van de leerling, in de gelegenheid is c.q. zijn gesteld hierover te 
worden gehoord. Op grond van onvoldoende vordering kan een leerling niet worden verwijderd. 
Definitieve verwijdering geschiedt slechts na overleg met de inspectie. Hangende dit overleg kan de 
leerling worden geschorst. Het bevoegd gezag stelt de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen 
van een definitieve verwijdering in kennis. 
Een besluit tot definitieve verwijdering wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling 
en ook aan de ouders, voogden of verzorgers van de betrokkene meegedeeld. Daarbij wordt gewezen 
op de mogelijkheid te verzoeken om herziening van dit besluit. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek, neemt het bevoegd gezag na overleg met de 
inspectie en desgewenst andere deskundigen een beslissing op het verzoek om herziening.  

 
Verloren en gevonden voorwerpen 
Het komt nogal eens voor dat kinderen allerlei spullen op school kwijtraken.  
Enkele raadgevingen om dit te voorkomen: 
• Oorbellen, sieraden, kettingen, horloges, ringen en dergelijke. Het dragen of meebrengen is 

voor eigen risico. 
• Zet naam in jassen, laarzen en sportkleding. Voorzie de fietssleutel van een label. 
• Maak wanten aan een koord vast. 
• Controleer geregeld of uw kind iets kwijt is. Aan het eind van de week als uw kind de gymtas 

meeneemt, zodat de kleding kan worden gewassen, is een mooi ijkpunt. 
 
Indien er toch spullen vermist worden, ga dan even langs bij de conciërge. Als we iets vinden, bewaren 
we het altijd bij haar. Enkele keren per jaar worden alle gevonden voorwerpen uitgespreid op het 
podium in de bovenbouwaula. U krijgt hiervan bericht via DigiDUIF/Social Schools of het Ouderbulletin. 
De spullen die dan een week blijven liggen worden opgeruimd. 
 

Aansprakelijkheid leerlingen/ouders 
Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen van de school een scholierenongevallenverzekering en 
een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6y8aB-tvWAhVEfhoKHSogBPcQjRwIBw&url=http://www.ggz-nhn.nl/nl/Content_helpers_Intranet/iXmail/iXmail-Nieuwsbrieven/Telezorg-in-de-PI--Uitbreiding-woonplekken--Risicotaxatie.html&psig=AOvVaw0U0ii2FLIRRZ_D8KEaNMtE&ust=1507377776204744
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Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, 
personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft een (beperkte) uitkering als een ongeval tot 
blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk 
meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bij voorbeeld door 
eigen risico) . Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking. 
Mocht u een geval van ongevallenschade hebben, meldt u dit dan zo snel mogelijk middels de 
schadeformulieren. Deze formulieren zijn bij de directie te verkrijgen. 

ALS U WILT MEEDENKEN OF MEEWERKEN 

Medezeggenschapsraad 
De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het 
medezeggenschap. De Medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden 
worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de 
school. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe 
verkiezingen uitgeschreven. 
 
Samenstelling van de Medezeggenschapsraad, de oudergeleding: 
Ben Knelange    knelange@quicknet.nl    
Rolf Stam    rolfstam.hva@gmail.com   
Nicole Weggeman    nweggeman@yahoo.com 
 
Samenstelling van de Medezeggenschapsraad, de teamgeleding: 
Margareth Koning   Leerkracht groep 1-2a   m.koning@cpow.nl 
Suzanne Uithuisje   Leerkracht groep 3b/4b   s.uithuisje@cpow.nl 
Yvonne Vink    Leerkracht groep 7a   y.vink@cpow.nl 
 
Ons bestuur heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen 
bespreekt, die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van belang zijn. Het 
spreekt vanzelf, dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. 
Onze MR heeft Lucia van Zanten, personeelslid van de Trimaran, gevraagd om onze school te 
vertegenwoordigen in de GMR en zij is hiervan nu de voorzitter. Zowel medezeggenschapsraad als 
GMR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, 
instemming te verlenen of te onthouden bij voorstellen van het bestuur.  
 
Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, 
directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de 
Medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u 

BELANGRIJKE MEDEDELING 
Dure en kostbare spullen als horloges, kettinkjes, portemonnees, geld, (computer)spelletjes, 
mobiele telefoons, (voet)ballen, enzovoorts, mogen niet meegenomen worden naar school (tenzij 
anders met de groepsleerkracht van uw kind is afgesproken).  
Stepjes, skates en boarden mogen niet in het speelkwartier worden gebruikt. Meenemen van 
dergelijke “rollers” is op eigen risico. Bij vermissing of schade is de school niet aansprakelijk. 
 
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het stuk of zoekraken van meegenomen 
kostbaarheden en dergelijke. Ook niet voor beschadiging aan (en diefstal van) fietsen. 

mailto:knelange@quicknet.nl
mailto:rolfstam.hva@gmail.com
https://cpow.sharepoint.com/sites/trimaran/dms/Management/Schoolgids/m.koning@cpow.nl
https://cpow.sharepoint.com/sites/trimaran/dms/Management/Schoolgids/s.uithuisje@cpow.nl
https://cpow.sharepoint.com/sites/trimaran/dms/Management/Schoolgids/y.vink@cpow.nl
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dat via de Medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van Medezeggenschapsraad en GMR 
zijn   tenzij anders vermeld openbaar. 
 

Ouderraad 
De Trimaran heeft een ouderraad. De belangrijkste activiteiten zijn: 

 Het organiseren van, dan wel het verlenen van medewerking aan activiteiten die deel uitmaken 
van het lesprogramma van de school (schoolbibliotheekwerk, sportdagen, verkeersexamen), dan 
wel activiteiten die buiten het lesprogramma plaatsvinden (sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes, 
buitenschoolse sportactiviteiten, feesten).   

 Het organiseren en verzorgen van thema- avonden voor ouders 

 Het vaststellen, innen en beheren van de ouderbijdrage en schoolreisgeld 
 
De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen. De 
vergaderdata staan in het ouderbulletin vermeld.  
 
De Ouderraad bestaat uit: 

Voorzitter Silvia Mol Schoolbibliotheek Jacqueline Conijn 

Secretaresse Simone Spaargaren Schoolreisjescommissie Sandra Alberts 

Penningmeester Mireille Kras Schoolreisjescommissie  

Feestcommissie Ilse van der Plas Verkeersouder Patrica Arzoni 

Feestcommissie Christa van Duin Verkeersouder Margriet Sta van Uitert 

Feestcommissie Ramona Stevens Contact schoolteam Monique de Vries 

Sportcommissie Judith van der Made Contact Schoolteam Afke Collet 

 

Contactouders en hulpouders 
Veel ouders zijn actief in en voor de school. Een actieve school als De Trimaran kan het eenvoudigweg 
niet zonder hen stellen. Een belangrijke sleutelfiguur is de contactouder. Elke groep heeft een of twee 
contactouders, actieve en communicatieve moeders of vaders die in nauwe samenwerking met de 
leerkracht allerlei dingen bespreken en organiseren, de groep betreffende, waardoor de leerkracht 
zich vooral met haar/zijn lesgevende en schooltaken bezig kan houden.  
 
Contactouders nemen dus vooral werk uit handen van de leerkracht. De contactouder organiseert na 
overleg met de leerkracht de ouderhulp bij diverse incidentele activiteiten (verjaardag leerkracht, 
excursies, afscheidsavond groep 8). Soms vormen zij ook een paar extra oren voor de leerkracht, omdat 
zij een eerste aanspreekpunt waren voor ouders uit hun groep. Maar dit laatste mag nooit leiden tot 
een brugfunctie. Een ontevreden ouder moet zelf zijn zaak aankaarten bij de groepsleerkracht. 
Hulpouders zijn soms structureel actief in de school. Zo zijn er ouders die regelmatig naar school komen 
om te helpen in de schoolbibliotheek, het computerlokaal of als hoofdluis-moeder. Anderen staan 
klaar om te helpen als verkeersouder, als begeleider bij excursies of buitenschoolse sportactiviteiten. 
Al die ouders zorgen er voor dat het gezelliger wordt in de school.  

ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER HET CONTACT 

Maak van uw hart geen moordkuil, probeer klachten te bespreken met de groepsleerkracht(en) van 
uw kind en als er geen bevredigend resultaat is, neemt u contact op met de bouwcoördinator en/of de 
directie. Ook kunt u zich wenden tot Lucia van Zanten, onze contactpersoon, de leden van de 
medezeggenschapsraad  of in het uiterste geval de Stichting C.P.O.W. Problemen zijn er om opgelost 
te worden, maar dan moeten de betrokkenen er wel van weten (blijf er a.u.b. niet mee rondlopen).  
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Klachtenregeling en klachtencommissie 
Niet elk probleem dat zich op school voordoet is een klacht. Voor een probleem dat niet op school 
opgelost kan worden bestaat een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is op school beschikbaar. De 
regeling geeft aan dat bij een klacht contact opgenomen kan worden met hier bovengenoemde 
contactpersoon van onze school, Lucia van Zanten, 0299-351351, l.vanzanten@cpow.nl. Zij zal de 
klager mogelijk verwijzen naar één van de vertrouwenspersonen van CPOW. Deze contactlegging loopt 
via het bestuur. Deze vertrouwenspersonen kijken of zij kunnen bemiddelen. Wanneer dat niet lukt, 
helpen zij de klager de klacht neer te leggen bij de klachtencommissie.  
Voor het behandelen van klachten is CPOW aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie.  
Het adres van de Landelijke Klachtencommissie voor het protestants-christelijk onderwijs is: Postbus 
694, 2270 AR Voorburg. 
 
Het adres van de Landelijke Klachtencommissie voor katholieke en oecumenische scholen is:  
Secretariaat van de klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den 
Haag. 
 

Vertrouwensinspecteur 
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kan men ook terecht met klachten over seksueel misbruik, 
seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld zoals grove pesterijen. Ook discriminatie, 
onverdraagzaamheid en extremisme zijn onderwerpen waarover u contact op kunt nemen.  
Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is te bereiken op het telefoonnummer 0900-1113111. 

OPLEIDINGSSCHOOL 

Wij vinden het belangrijk studenten te begeleiden. Zij zijn de toekomstige leerkrachten en collega’s. 
Gedurende een schooljaar voeren de studenten van de (I)PABO en opleidingen tot klassenassistent of 
onderwijsassistent opdrachten uit in de onderbouw of bovenbouw, doorgaans in een vaste groep. Er 
is overleg tussen de student, de mentor en de schoolopleider. De eindverantwoordelijkheid voor de 
kinderen in de groep blijft bij de groepsleerkracht. 
 
LIO-ers (Leraar in Opleiding) zijn bijna afgestudeerde (I)PABO-studenten die een langere, deels 
betaalde, stage aan een school kunnen volgen. Het is de bedoeling dat zij een aanzienlijk deel van die 
tijd als zelfstandig groepsleerkracht meedraaien. De LIO-mentor en schoolopleider verzorgen de 
begeleiding. 

AANMELDEN 

Aan het eind van deze schoolgids hopen we dat u een goede indruk van De Trimaran heeft. Maar dat 
is natuurlijk een indruk van het papier. Als u een schoolkeuze gaat maken voor uw kind is dat natuurlijk 
een belangrijke beslissing. Het is goed om hier en daar uw licht op te steken. Bij ons kunt u een afspraak 
maken met de onderbouwcoördinator, Renate Maréchal, r.marechal@cpow.nl of telefoon 0299 
351351. Zij leidt u de school rond en geeft tijdens de rondleiding een beeld van de school. U ziet dan 
onze leerlingen bezig en kunt de sfeer inademen. In het gesprek met Renate kunt u al uw vragen 
stellen.  
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Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. 
Als oecumenische school zien wij natuurlijk graag kinderen 
instromen die van huis uit een christelijke opvoeding 
genieten. Onze deuren staan echter ook open voor andere 
geloven en ook voor kinderen die van huis uit geen geloof 
meekrijgen. Bij inschrijving gaan wij er echter wel van uit dat 
de ouders de uitgangspunten, doelstellingen en identiteit van 
de school onderschrijven. 
Binnen onze opdracht om passend onderwijs aan te bieden hebben wij als schoolteam de breedte 
bepaald van wat we met onze expertise aan zorg en ondersteuning kunnen bieden. Dit betekent dat 
we bij de aanmelding goed kijken of we het kind kunnen bieden wat het nodig heeft. Daarom is een 
goed en eerlijk gesprek en soms vervolgonderzoek door onze intern begeleider zo belangrijk alvorens 
een kind wordt toegelaten tot De Trimaran. Dit geldt ook voor leerlingen met een handicap. Als we 
moeten beslissen over toelating, houden we er ook hier uiteraard rekening mee of we wel de nodige 
deskundigheid in huis hebben om het kind een verantwoorde opvang te bieden. We willen tevens op 
een goede manier bijdragen tot een optimale ontwikkeling van het kind. Factoren van deskundigheid, 
mogelijkheden en taakbelasting (eenvoudig voorbeeld: denkt u eens aan de last van een niet-zindelijke 
kleuter voor de leerkracht met nog 25 kinderen in de groep) worden besproken.  
 
Besluit u tot aanmelding, dan kunt u het inschrijfformulier invullen. Daarop vult u alle gegevens in die 
wij moeten weten, inclusief een overzicht van persoonlijke kenmerken van uw kind, waardoor wij 
weten waarvoor wij verantwoording dragen vanaf het moment dat uw kind is toegelaten. Ook hebben 
wij een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind nodig. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk 
behandeld en zullen nooit zonder uw medeweten worden doorgegeven aan derden.  
 
Wanneer leerlingen van een andere basisschool naar De Trimaran komen, krijgen ze de ruimte om aan 
de nieuwe situatie te wennen. Na bestudering van het onderwijskundig rapport van de vorige school, 
aangevuld met eigen toetsen, bepalen we het niveau van het kind en zetten we, indien nodig, gerichte 
hulp in. 
 

Vierjarigen 
De groepsleerkrachten van de kleutergroepen verdelen de nieuwe kleuters, waarbij rekening 
gehouden wordt met al aanwezige broertjes/zusjes, de verdeling  jongens/meisjes, jongste en oudste 
en de totale aantallen van de groepen. U kunt een voorkeur voor een groep bekend maken, maar 
beloven kunnen we niets.  
  
Eens per maand  wordt een datum geprikt waarop nieuwe kinderen naar school mogen komen, 
doorgaans de eerste maandag van de maand. De nieuwe, jonge leerlingen komen dan in kleine 
groepjes binnen, waardoor het ritme van de groep maar één keer per maand verstoord wordt.  Deze 
procedure is bewust gekozen om de rust in de groep te waarborgen en om nieuwe kinderen de kans 
te geven om hun plekje in de groep te vinden en te wennen aan de nieuwe dingen die op ze af komen, 
geholpen door een leerkracht die daar de tijd voor kan nemen. 
Hierop wordt een drietal uitzonderingen gemaakt:  

 De laatste zes weken voor de zomervakantie worden geen nieuwe leerlingen toegelaten. Het 
argument hiervoor is dat deze periode zeer onrustig is voor vooral jonge leerlingen, nieuwe 
leerlingen dreigen dan onder te sneeuwen, terwijl er weinig leereffecten te verwachten zijn. 

 In de maand december worden om dezelfde reden geen nieuwe leerlingen toegelaten. 

 Vanaf de maand mei kijken we tevens naar de groepsgrootte in relatie tot de ondersteunings-
behoefte van de groep of het realistisch/verantwoord is om kinderen toe te laten. Mocht dat het 
geval zijn dan is een verlenging bij de kinderopvang tot de zomervakantie vaak wel mogelijk.    

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyrs_W-dvWAhWDlxoKHfHSD5oQjRwIBw&url=http://www.karresschool.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no%3D684%26fromno%3D1&psig=AOvVaw2mfzE39LpCpTpPDbEXefMP&ust=1507377690938705
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Vanwege het grote aantal instroom momenten hebben we er voor gekozen geen gebruik te maken 
van de zogenaamde ‘gewenningsdagen’. U krijgt op tijd bericht wanneer uw kind naar school mag 
komen. 

NAWOORD   

Deze jaarlijkse gids is niet alleen bedoeld voor ouders die een school voor hun kind zoeken, maar ook 
voor ouders die al kinderen op De Trimaran hebben. Als bron van altijd actuele informatie verwijzen 
wij u ook graag naar onze website www.trimaran.nl, waarvan de mogelijkheden en toepassingen 
regelmatig worden vergroot.  
Wij hopen dat u onze schoolgids met veel plezier heeft gelezen. Als u tijdens of na het lezen vragen, 
opmerkingen of suggesties heeft, geef ze aan ons door via info@trimaran.nl.  

mailto:info@trimaran.nl
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