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Voorwoord 
 
Voor u ligt de schoolgids van Elckerlyc, basisschool voor freinetonderwijs. De school wordt 
gerekend tot het vernieuwingsonderwijs. Bij ons wordt gewerkt volgens de pedagogisch-
didactische pedagoog en onderwijzer Célestin Freinet. We gaan uit van de belevingswereld 
van de kinderen. Onderwerpen of thema’s kunnen door de kinderen zelf worden ingebracht. 
 
Elckerlyc heeft de schoolgids op de website staan. Naast de langer houdbare informatie 
vullen we deze jaarlijks aan met actuele, praktische, informatie. Voor de meest actuele 
informatie kunt u terecht op onze website. 
 
De school wordt formeel bestuurd door de Stichting Freinetschool Heiloo en maakt in de 
praktijk deel uit van de ISOB-scholengroep. 
 
 

Elckerlyc, basisschool voor Freinetonderwijs 
Boekenstein 45 
1852 WS Heiloo 

 
Tel.nr:  072 5321585 
e-mail:  info.elckerlyc@isobscholen.nl  
website:  www.elckerlyc-heiloo.nl 
 
 
 

ISOB 
Sokkerwei 2 
1901 KZ Castricum 

 
Tel.nr:  0251 319888 
e-mail:   info@isob.net 
website: www.isob.net 
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Ons Freinetonderwijs; achtergrond en uitgangspunten 
Op Elckerlyc geven we les volgens de uitgangspunten van de Franse pedagoog Célestin Freinet  
(1896-1966). In dezelfde tijd als andere beroemde traditioneel vernieuwers in het onderwijs (Peter 
Petersen, Maria Montessori) ontwikkelde hij een nieuwe vorm van onderwijs. Dit onderwijs 
kenmerkt zich door een aantal pijlers, die weer zijn uitgewerkt in technieken: 
Democratie: Kinderen werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. 
De techniek die daarvoor wordt toegepast is de vergadering. Kinderen zitten de vergadering zelf 
voor en denken met elkaar na over thema’s, problemen en oplossingen. Vanuit het aanleren/ geven 
van verantwoordelijkheid beheren de klassen ook geld in een 
klassekas, en wordt ook over schoolbrede zaken meegepraat in 
de schoolvergadering. 
Betekenisvol onderwijs: Thema’s in Freinetonderwijs komen 
voort uit de kinderen zelf. De verschillende ontwikkelgebieden 
krijgen betekenis binnen het thema en worden uitgediept 
vanuit gezamelijke vragen. Een techniek die hier ook bij aansluit 
is het maken van studies. Er zijn geen methodes voor 
wereldoriënterende vakken, maar kinderen diepen deze 
onderwerpen uit vanuit de eigen interesse. 
Verantwoordelijkheid/planning: Kinderen plannen zelf hun 
werk in. Ze leren dit al vroeg en maken steeds ruimere 
planningen. Daarbij gaat het niet alleen over het inplannen van 
de vaste vakken tijdens het zelfstandig werk, maar ook het 
maken van keuzes in de eigen ontwikkeling wanneer het gaat om het halen van brevetten.  
Teksten: Dit is een manier om taal en spelling betekenisvol te maken. De tekstbespreking geeft 
aanleiding tot taalbeschouwing en spellingsonderwijs. Kinderen schrijven wekelijks verhalen en 
versterken dit met illustraties waarbij veel verschillende technieken worden aangeboden. Aan de 
andere kant bieden de teksten vaak inspiratie tot groepsgesprekken en klassethema’s. 
 
Het Freinetonderwijs en de technieken zijn nog veel verder uitgewerkt in een serie boeken, 
websites en cursussen/opleidingen. Mocht u daar interesse in hebben dan stellen we graag 
literatuur ter beschikking of geven wij meer uitleg bij onze werkwijze. 
 
De Freinetscholen in Nederland onderhouden goed contact om in samenwerking met de vereniging 
voor Freinetpedagogie het gedachtegoed uit te dragen, te versterken en door te ontwikkelen. 
Vanuit deze samenwerking worden ook visitaties gedaan om elkaar te steunen om de kwaliteit 
hoog te houden. Ook worden opleidingen verzorgd waarin geïnteresseerde leerkrachten zich 
kunnen scholen in de werkwijze en visie van Freinet. 
 
Op Elckerlyc proberen we de pijlers van Freinet zo goed mogelijk vorm te geven. Soms doen we dat 
met de traditionele technieken, en soms met moderne uitwerkingen die met hetzelfde doel kunnen 
worden ingezet. We gebruiken dan ook wel methodes als leidraad voor de lesdoelen, maar 
proberen deze uiteindelijk vrij geïnterpreteerd, op een meer betekenisvolle manier te bereiken. We 
bemerken dat de verschillen met reguliere basisscholen kleiner worden omdat ook de makers van 
methodes tot het inzicht zijn gekomen dat kinderen beter leren wanneer de stof leeft, toch durven 
wij met onze technieken en ervaring vaak net dat stapje verder te gaan waardoor kinderen écht 
grip krijgen op hun leerproces en ontwikkeling. Ook wanneer wij naar de laatste ontwikkelingen 
kijken zoals gepersonaliseerd leren en 21th century skills zien wij grote gelijkenis met- en dus 
mogelijkheden voor kinderen in het Freinetonderwijs op Elckerlyc. 
 
 

  

Célestin Freinet 
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Het team 
Elckerlyc heeft een divers team met mannen en vrouwen in alle leeftijdscategorieën die allemaal 
een bewuste keuze hebben gemaakt voor Freinetonderwijs. Door middel van de landelijke 
Freinetopleiding hebben zij allemaal een theoretische basis achter hun praktijkervaring. Daarnaast 
professionaliseren zij zich enerzijds in lijn met de ontwikkelingen binnen de school en anderzijds 
naar eigen wensen vanuit hun persoonlijke ontwikkeling. Elckerlyc is een toegankelijke school en 
voor vragen of suggesties mag u daarom altijd contact met ons opnemen: 
 

 
naam     groep  e-mail 
Irene van Leeuwen   1-2  irene.vanleeuwen@isobscholen.nl 

Robert van der Eng   1-2 en 5 robert.vandereng@isobscholen.nl 

Anne-Marie Oliveiro   2-3  annemarie.vanagten@isobscholen.nl 

Jolanda Bolten    4 en 2-3 jolanda.bolten@isobscholen.nl 
Maureen Borst    4  maureen.borst@isobscholen.nl 

Julia Gerritsen    5  julia.gerritsen@isobscholen.nl 

Jessica Terol    6  jessica.terol@isobscholen.nl 

Jessica Brink    7  jessica.brink@isobscholen.nl 

Maurice Vastenouw   7  maurice.vastenouw@isobscholen.nl 

Wilma Bakker    8  wilma.bakker@isobscholen.nl 
Irma Nuchelmans   8  irma.demots@isobscholen.nl 

 

Naast de groepsleerkrachten werken op onze school: 
 
Jouri Horsthuis,  Directeur   jouri.horsthuis@isobscholen.nl 
Irma Nuchelmans,  Intern Begeleider  irma.demots@isobscholen.nl 

Xandra Westdorp,  Onderwijsassistente  xandra.westdorp@isobscholen.nl 

Eva van Willigen,  Conciërge    eva.dekoster@isobscholen.nl 

Elly Wijminga  Administratief medewerker 
Marc Bronsgeest  Diverse ondersteuningstaken. 
 
 

 
 

Overige functies binnen het team 
 
Contact- en vertrouwenspersoon Maureen Borst. Zij is aanspreekpunt voor schoolse 

zaken die niet naar tevredenheid zijn opgelost. Zie 
verder de klachtenregeling.  

 
Aandachtfunctionaris  Irma Nuchelmans vervult als IB-er ook de rol van 

aandachtfunctionaris. Een aandachtfunctionaris is 
verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 
Anti-pestcoördinator Wilma Bakker is de anti-pestcoördinator bij ons op 

school.  
Zij zorgt voor systematische en structurele aanpak 
tegen pestgedrag op school. 
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Schooltijden en -uren,  rooster gymnastiek 
 
 
De schooltijden     
 

 ochtend middag  

maandag 8.35 - 12.15 13.15 - 15.15 

dinsdag 8.35 - 12.15 13.15 - 15.15 

woensdag 8.35 - 12.30 vrij 

donderdag 8.35 - 12.15 13.15 - 15.15 

Vrijdag 8.35 – 12.30 vrij 

 
Onze school is een open school; de deuren van de school gaan vroeg open. Vanaf 8.25 uur 
zijn kinderen en ouders welkom. Tot die tijd biedt Forte voorschoolse opvang. 
We beginnen om 8.35 uur met het lesprogramma maar tot 8:45 mogen ouders in de klas zijn 
om mee te kijken met de onderwerpen die op dat moment in de klas en bij de leerlingen 
spelen. Vanaf 8:45 uur willen we graag alleen de leerlingen en leerkrachten in de klas. 
Wilt u zo vriendelijk zijn afwezigheid van uw kind tijdig aan ons door te geven? Als wij gebeld 
zijn of een briefje hebben gekregen, maken wij ons niet onnodig ongerust. 
 
Het schooljaar 2019-2020 kent 7 onvolledige schoolweken naast schoolweken die een vrije 
dag kennen vanuit algemene feestdagen. Voor deze weken verwijzen wij u naar de 
Jaarkalender. 

 

 

Gemaakte schooluren 
 
Per jaar hebben leerlingen in Nederland recht op gemiddeld tenminste 940 uur onderwijs. In 
het schooljaar 2019-2020 zullen de leerlingen op Elckerlyc 960 uur onderwijs krijgen, 
waarmee marge ontstaat voor calamiteiten. In het schooljaar 2018-2019 is 950 uur 
onderwijs aangeboden en ook in de voorgaande 7 jaar is op Elckerlyc jaarlijks ten minste 940 
uur onderwijs geboden.  
 

 
  



Schoolgids  2019-2020 
8 

 

Gymnastiek 
De kleuters gymmen regelmatig in de speelzaal van de school. Aparte gymkleding is niet 
nodig, gymschoenen zijn wel verplicht. 
De andere groepen gaan naar de gymzaal aan De Capelacker en naar de Vennewatershal. 
Gymkleding en -schoenen zijn verplicht. 
 
 
 

Maandag sporthal ‘t Vennewater 
Het Zevenhuizen 48, 1852 JC Heiloo 
 
08.35-10.05 groep 8  
10.45-12.15 groep 5  
 

Donderdag gymzaal aan de 
Capelacker, 1852 GX Heiloo 
 
08.35-10.05 groep 6 + 7  
10.45-12.15 groep 2/3  
 
13.45-15.15 groep 4  
 
 
 

 
 

Alle groepen beginnen of eindigen een dagdeel in de gymzaal, ouders brengen of halen hun 
kind bij de zaal. 
 

Muziek 
We zijn erg trots dat we ons onderwijs kunnen verrijken met een vakdocent muziek. 
Aansluitend bij de Freinet-aanpak en daarmee onder andere de klassenthema’s geeft 
Maurice Vastenouw alle groepen om de week 3 kwartier muziekles. Daarnaast begeleidt hij 
de schoolband. 
 

Assistentie 
Op Elckerlyc werkt een onderwijsassistent om de leerlingen en leerkrachten te 
ondersteunen. In overleg zetten we haar in waar de behoefte ligt. Ze beantwoordt enerzijds 
aan de vraag om werkdrukvermindering en anderzijds kan ze de kwaliteit van ons onderwijs 
aanzienlijk versterken. We maken ook regelmatig gebruik van ouders die assisteren door 
bijvoorbeeld met groepjes leerlingen te lezen. Wij vinden het fijn ouders bij de school te 
betrekken en kinderen de mogelijkheid te bieden om in een kleine groep de stof extra uit te 
kunnen diepen. 
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Rapportages, oudercommunicatie en de schoolkrant 
 

Rapportages 
Wij werken met portfolio’s waaraan kinderen en leerkrachten hun bijdrage leveren. De ouders 
ontvangen het portfolio op school tijdens het 10-minuten gesprek. Na het gesprek kan het portfolio 
mee naar huis. Als het portfolio te vol wordt, haalt de leerkracht een deel van het werk eruit. Dat 
kunt u thuis in een eigen map bewaren. Voor de groep 3 t/m 8 geldt: 
In november worden er 10-minuten gesprekken gehouden zonder portfolio. In de periode 
november/december vinden adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs voor de 
leerlingen van groep 8 plaats. In februari zijn er gesprekken met een portfolio. Aan het eind 
van het jaar is er weer een portfolio, gesprekken daarover vinden alleen plaats op verzoek 
van de leerkracht of van de ouders. Leerlingen uit groep 7 krijgen aan het einde van het 
schooljaar een voorlopig advies. 
Voor de kleuters gaat het als volgt: De ouders van de oudste kleuters hebben in november 
en februari gesprekken zonder portfolio. De oudste kleuters krijgen aan het eind van het jaar 
hun eerste portfolio, met een gesprek. Voor de jongste kleuters geldt dat ouders zich voor 
een gesprek kunnen opgeven, zij krijgen nog geen portfolio. In de kleuterperiode wordt één 
keer een huisbezoek afgelegd.  
 
Vanaf dit schooljaar proberen we een digitaal portfolio uit. Dit vanuit de wens om leerlingen 
meer inzicht en invloed te geven op hun eigen ontwikkeling. We zullen dit jaar ook de 
leerlingrapporten aanpassen vanuit deze wens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief, schoolapp en de schoolkrant 
Ongeveer eens per twee weken komt er een nieuwsbrief uit. Daarin staat de agenda voor de 
komende periode, worden mededelingen gedaan en regelmatig schrijven we over 
freinetonderwijs en –technieken. De nieuwsbrief wordt verspreid via mail vanuit het 
ouderportaal en is te lezen op de website van de school: http://www.elckerlyc-heiloo.nl/ 
 
Daarnaast maken wij gebruik van de ‘schoolapp’. In de schoolapp worden nieuwsberichten 
uit de groep gestuurd, vaak voorzien van een foto. Ook oproepen voor hulp bij excursies e.d. 
verschijnen vaak in een bericht op de schoolapp. In de schoolapp kunnen ouders hun 
mailgegevens aanpassen, kiezen om hun adresgegevens met andere ouders te delen, de 
agenda bekijken en inschrijven voor 10-minutengesprekken. 
 

 De schoolkrant komt zo’n 2 keer per jaar uit en wordt gemaakt door de kinderen. 

 
 

  

http://www.elckerlyc-heiloo.nl/
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  Presentaties, atelierdagen, de pauze, verjaardagen en werkgroepen 
 

Presentaties 
Met regelmaat presenteren de groepen datgene waarmee ze bezig zijn geweest. Iedere 
groep komt 3 keer aan de beurt. Ouders zijn hierbij welkom. 
 

Atelierdagen 
Op atelierdagen kunnen kinderen kiezen in welk atelier zij willen werken: creativiteit, muziek, 
drama, houtbewerking en koken zijn o.a. activiteiten die tijdens deze ochtenden worden 
aangeboden. Het aanbod wordt bepaald door ouders en vrijwilligers die een atelier willen 
aanbieden op de atelierdag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De pauze 
In de ochtendpauze kunnen de kinderen iets eten en drinken. Wij adviseren fruit en water 
mee te geven.  
 

Verjaardagen 
De leerkrachten van een groep vieren hun verjaardag niet, meestal organiseren zij daarvoor 
een leuke dag tegen het eind van het schooljaar. 
De verjaardagen van de kinderen worden zo mogelijk op de dag zelf gevierd en in overleg 
met de leerkracht. Het is praktisch om even over de traktatie te overleggen met de 
leerkracht (i.v.m. allergieën bijvoorbeeld). Wij zijn een groot voorstander van gezonde 
traktaties. 
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Werkgroepen 
Binnen de school zijn een aantal werkgroepen actief waar ouders bij betrokken zijn: 

 PR; organiseren van informatieavonden en inloopochtenden en het verzorgen van de 
publiciteit. 

 Verkeersouders; alles m.b.t. verkeer, ook contacten met gemeente en bijvoorbeeld 
ANWB. 

 Schoolplein; alles m.b.t. de financiering en aanleg van het schoolplein. 
 Allergie-ouder. 
 Luizenwerkgroep; In verband met hoofdluis vragen wij u met klem uw kinderen 

regelmatig te controleren en ons te melden wanneer u bij uw kind hoofdluis 
constateert. Op school worden de kinderen na elke vakantie gecontroleerd door 
ouders van de werkgroep. Als bij uw kind hoofdluis geconstateerd wordt, wordt u, 
als het een ernstig geval betreft, verzocht uw kind op te halen en te behandelen 
alvorens hem of haar weer naar school te sturen. Zie ook het protocol hoofdluis op 
de website. 

 Oudervereniging; (zie hoofdstuk ‘medezeggenschapsraad en Oudervereniging’). 
 Ook is er een groep ouders betrokken als overblijfouder (zie hoofdstuk  ‘het 

overblijven’). 

 
  



Schoolgids  2019-2020 
12 

 

Het overblijven 
 
De verantwoordelijkheid voor het verzorgen van de overblijf ligt bij de school. Samen met de 
werkgroep ‘overblijf’ (bestaande uit ouders, de overblijfcoördinator en de directie) bepaalt 
de school hoe dit wordt georganiseerd. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
heeft instemmingsrecht m.b.t. het beleid van de overblijf op school. Forte BV zorgt voor 
twee gekwalificeerde overblijfcoördinatoren en met het online computersysteem van 
‘Overblijven met Edith’ wordt de administratie bijgehouden. De overblijfcoördinator Rianne 
Bremer (tsoelckerlyc@fortekinderopvang.nl)  zorgt samen met overblijfouders dat de 
kinderen in een prettige sfeer kunnen lunchen en buitenspelen. 
Met het online systeem van ‘Overblijven met Edith’ kunt u de overblijfmomenten zelf 
bepalen en achteraf ontvangt u een gespecificeerde factuur die per automatische incasso 
wordt voldaan. 
Wij hebben als school door dit systeem een goede controle op de aanwezigheid van kinderen 
en we kunnen goed inspringen op onvoorziene situaties. Ook bijzonderheden als medicatie 
of diëten zijn door het systeem duidelijk, zodat de overblijfouders en coördinator hiervan op 
de hoogte zijn. Om het systeem optimaal te kunnen laten functioneren is het van belang dat 
alle ouders/verzorgers die hun kind gebruik laten maken van de overblijf, zich inschrijven in 
het systeem. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. 
Op de website van school: www.elckerlyc-heiloo.nl vindt u een link naar het 
overblijfsysteem. 
 
Het overblijven is van 12:15 tot 13:15 uur en het kost € 2,25 per keer. 
We maken met de kinderen goede afspraken om de overblijf voor iedereen een gezellig 
moment te laten zijn. Kinderen nemen zelf eten en drinken mee, dit wordt niet verzorgd 
door de overblijfouders. Schade aan goederen die kinderen van huis meenemen is voor 
eigen risico. 

 
 
 

  

mailto:tsoelckerlyc@fortekinderopvang.nl
http://www.elckerlyc-heiloo.nl/
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Voor- en naschoolse opvang 
 
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de voor- en 
naschoolse opvang tussen 7.30 uur en 18.30 uur. Wij delen ons schoolgebouw met een 
andere school: de Zuidwester. Met elkaar hebben we gekeken naar verschillende 
mogelijkheden en in goed overleg hebben we besloten gezamenlijk met de Stichting Forte in 
zee te gaan. Forte heeft een eigen onderkomen naast onze school. We hebben nu een aantal 
jaren ervaring en de samenwerking bevalt wederzijds goed. Forte verzorgt dus praktisch in 
ons gebouw voor- en naschoolse opvang, en heeft tevens peutergroepen onder hetzelfde 
dak. Hierbij de informatie vanuit Forte: 
 

Buitenschoolse opvang bij Forte Kinderopvang Laat je groeien  
Groeien doe je niet alleen. Daar heb je anderen voor nodig. Want samen weet en kun je 
meer. Wij werken elke dag samen met kinderen, hun ouders of opvoeders, het onderwijs en 
andere organisaties aan een basis voor het leven. Samen laten we kinderen volledig tot bloei 
komen. En als we dit bereiken, groeien we allemaal. 
 
Wij bieden kinderen elke dag een veilige omgeving waarin ze zich welkom voelen. Bij ons 
mogen ze zichzelf zijn. We prikkelen hen het beste uit zichzelf te halen in uitdagende 
activiteiten die passen bij hun leeftijd en belangstelling. Bij Forte krijgen de kinderen letterlijk 
en figuurlijk alle ruimte om de wereld en hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Spelen en 
ontspannen gaan hierbij hand in hand. 
 
Forte BSO biedt:  
· Voorschoolse opvang.  
· Naschoolse opvang incl. 12 weken schoolvakantie, of juist excl. 12 weken schoolvakantie.  
· Alleen opvang tijdens de vakanties: 6, 9 of 12 weken vakantieopvang.  
· Extra opvang  tegen regulier tarief (ook tijdens vakanties en studiedagen).  
· Een flexibel ruilbeleid: een vaste opvangdag mag binnen vier weken voor of na deze dag 
worden geruild (ook als dit een  landelijke feestdag is).  
· Bij enkele vestigingen warme maaltijden tegen een kleine vergoeding.  
· Bij enkele vestigingen zwemles tijdens BSO tijd.  
· Uniek vakantieprogramma: de hele vakantie lang kiezen de kinderen uit gezellige uitstapjes 
en coole workshops, zodat ze een echt vakantiegevoel hebben. 
 
Forte Kinderopvang als partner van de basisschool  
Forte Kinderopvang is een ervaren vormgever van Brede Scholen en het Integraal 
Kindcentrum (IKC), waarin onderwijs, opvang en het welzijn van kinderen wordt 
gecombineerd. Tijdens de basisschoolperiode verzorgen we een doorgaande lijn op drie 
niveaus: onderwijs, opvang en ouders. De kinderen profiteren van deze samenwerking. Zo 
heerst er een eenduidig pedagogisch klimaat en zijn praktische zaken, zoals thema’s en 
opvangtijden, op elkaar afgestemd. Bovendien hebben leerkrachten en pedagogisch 
medewerkers regelmatig contact en zijn ze op de hoogte van elkaars werkwijze. Samen 
zorgen we zo voor een doorgaande ontwikkelingslijn. Bij veel basisscholen bestaat bovendien 
de mogelijkheid voor peuteropvang in de basisscholen zelf. De peuters werken hierin veel 
samen met de kleutergroepen, waardoor peuteropvang en basisschool nog beter op elkaar 
aansluiten. 
  
Forte Kinderopvang laat je groeien  
Wilt u meer weten of kennismaken? Bekijk de Forte BSO van uw school, de activiteiten die we 
aanbieden en alle opvangmogelijkheden op www.fortekinderopvang.nl. U kunt ook contact 
opnemen via info@fortekinderopvang.nl of 0251-658058.  
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Passend onderwijs 
 

Samenwerkingsverband  
Basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. 
werken samen in regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De 
samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor een dekkende 
ondersteuningsstructuur, het toewijzen van extra ondersteuning en de toelaatbaarheid tot 
scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4. 
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland, Hertog 
Aalbrechtsweg 5, 1823 DL Alkmaar. Tel.nr. 072-7920110. Website: www.ppo-nk.nl 
 

Schoolondersteuningsprofiel  
In het kader van passend onderwijs, is er een document 
gemaakt waarin we beschrijven welke mogelijkheden onze 
school biedt voor de ondersteuning van onze leerlingen 
die uiteenlopende onderwijsbehoeften hebben. Dit 
document heet het schoolondersteuningsprofiel. Dit is een 
procesdocument dat  regelmatig geactualiseerd wordt en 
mede basis is voor de ontwikkeling van onze expertise en 
vormgeving van ons onderwijskundig beleid. De invulling 
van het schoolondersteuningsprofiel is mede afhankelijk 
van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband 
worden gemaakt. Ons schoolondersteuningsprofiel is in 
ontwikkeling en voor de meest recente versie verwijzen 
we u naar onze website www.elckerlyc-heiloo.nl. In het 
schoolondersteuningsprofiel worden onze 
basisondersteuning en mogelijkheden voor extra 
ondersteuning beschreven. 
 

Basisondersteuning en groepsplannen 
Basisondersteuning wordt aan al onze leerlingen geboden. We zetten onze kennis, 
vaardigheden en ondersteuningsstructuur in om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de 
onderwijsbehoeften die onze leerlingen hebben. Hieronder valt in ieder geval: 

 het vroegtijdig signaleren van afwijkingen in de cognitieve en sociaal-emotionele 
ontwikkeling; 

 de zorg voor een veilig schoolklimaat en aanpak gericht op sociale veiligheid; 
 een protocol medisch handelen; 
 het ondersteunen van leerlingen met specifieke behoeften. Deze leerlingen kunnen 

we binnen onze basisondersteuning begeleiden. Dit zijn b.v. leerlingen met faalangst, 
onrust, concentratieproblemen, somatische problemen, lees- of taalproblemen, 
leerproblemen, hoge intelligentie, dyslexie en dyscalculie. 

 
De basisondersteuning heeft vorm in de groepsplannen die ieder half jaar door de 
leerkrachten in samenwerking met de intern begeleider worden opgesteld. Voor de 
verschillende vakgebieden; spelling, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en sociaal-
emotionele ontwikkeling bepalen de leerkrachten wat het aanbod zal zijn dat het best 
aansluit bij het niveau van de leerlingen. Hierbij zorgt de leerkracht voor differentiatie in 3 
niveaus; Intensief-, basis- en verdiepend niveau. In het groepsplan is inzichtelijk gemaakt hoe 
de leerkracht in zijn/haar instructie en aanbod aanpassingen maakt om zo goed mogelijk aan 
te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. In uitzonderlijke gevallen vallen 
leerlingen buiten deze 3 niveaus en krijgen dan een eigen plan van aanpak. In dat geval is 
sprake van behoefte aan extra ondersteuning voor de leerling. 
 

http://www.elckerlyc-heiloo.nl/
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Extra ondersteuning 
Voor sommige leerlingen hebben we extra faciliteiten nodig en zijn er speciale 
randvoorwaarden. We spreken van extra ondersteuning als een leerling, bovenop de 
basisondersteuning die onze school biedt, extra zorg of begeleiding nodig heeft. Zo’n leerling 
heeft binnen de onderwijs ondersteuningsstructuur (die verderop wordt beschreven) al 
allerlei aandacht gehad en is besproken in een leerlingbespreking of ondersteuningsteam.  
 
Bij een vraag voor extra ondersteuning wordt het samenwerkingsverband betrokken en gaan 
alle betrokkenen met elkaar in gesprek (de ouders, leerkracht, intern begeleider, consulent 
passend primair onderwijs, mogelijk andere externen) om zicht te krijgen op de specifieke 
behoeften en gewenste ondersteuning. Zo’n gesprek heet een Multidiciplinair overleg 
(MDO). Hierbij wordt een TOP dossier (Totaal OntwikkelingsPlan) gebruikt waarin de 
relevante gegevens en vraagstelling komen te staan om uiteindelijk een arrangement te 
kunnen formuleren. Het gaat bij een arrangement bijvoorbeeld om benodigde en aanwezige 
deskundigheid, de aandacht en tijd die vrijgemaakt moet en kan worden voor de leerling, de 
methodieken en materialen die gebruikt kunnen worden ende samenwerking met en 
ondersteuning van externe partners. Voor een arrangement zijn meestal extra middelen, 
menskracht en deskundigheid van buiten de school nodig. 
 
Bij het bepalen of de gewenste ondersteuning door onze school geboden kan worden, spelen 
ook andere overwegingen een rol. Het gaat dan bijvoorbeeld om de totale zwaarte van de 
groep (balans, samenstelling), de veiligheid van de groep, de zelfredzaamheid van een 
leerling, de zwaarte van de problematiek. Ook is medebepalend in hoeverre er sprake is van 
stagnatie in de ontwikkeling van de leerling of de noodzakelijkheid van het verrichten van 
medische handelingen.  
Indien onze school de extra ondersteuning zelf niet kan bieden, wordt samen met de ouders 
en een expert van het samenwerkingsverband gekeken naar een andere passende 
onderwijsplek. 
 

Onderwijsondersteuningsstructuur   
Onder de onderwijsondersteuningsstructuur valt de organisatie van de zorg en begeleiding 
en de samenwerking met externe deskundigen en andere organisaties. De organisatie van de 
zorg en begeleiding op onze school is beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Schoolgids  2019-2020 
16 

 

Medezeggenschapsraad (MR en GMR) en Oudervereniging (OR) 
Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)? 
De medezeggenschapsraad, ook wel afgekort met MR, is een raad bestaande 
uit leerkrachten en ouders. Namens de ouders en leerkrachten volgt de MR het 
reilen en zeilen van de school. De MR denkt mee over, en heeft een adviserende rol bij de organisatie van 
de school en het onderwijs. 
 
Waarom is er een MR? 
De overheid vindt het belangrijk dat alle betrokkenen mee kunnen praten over 
ingrijpende beslissingen. Daarom moeten alle scholen een 
medezeggenschapsraad hebben. De gezamenlijke inbreng in de 
MR van onderwijspersoneel én ouders bepaalt mede de kwaliteit van het 
onderwijs op school. 
 
Wat doet de MR? 
De MR overlegt periodiek met de directeur over het beleid van de school en 
hoe dat uitpakt in de praktijk. Denk daarbij aan de besteding van geld, 
aandachtspunten uit het schoolplan en het formatieplan. Besluiten die de 
directie wil nemen op deze gebieden worden voorgelegd aan de MR. Op haar 
beurt heeft de MR het recht advies te geven aan de directie: gevraagd en 
ongevraagd. De MR oefent invloed uit op het beleid door middel van het recht 
op instemming, informatie en advies (oftewel: toestemming geven, doorvragen 
en adviseren). 
 
Waarmee houdt de MR zich bezig? 
De MR houdt zich bezig met verschillende onderwerpen, zoals: 
• beleidsplannen op het gebied van het onderwijsklimaat en het werkklimaat 
voor leerkrachten én kinderen. 
• inzet van middelen en capaciteiten, zoals de groepsindeling, het 
formatieplan van leerkrachten, de begroting en het zorgplan. 
MR Vergaderschema 
Zie hiervoor de schoolkalender 
 
Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad? 
 
Docentengeleding 
Irene Oldenburg 
Anne-Marie Oliveiro-van Agten 
Robert van der Eng 
 
Oudergeleding 
Lisette van Elswijk (voorzitter) 
Saskia Brouwer (secretaris) 
[Vacature]  
 

Vergaderingen van de MR zijn openbaar en de verslagen zijn voor ouders en teamleden in te zien. De MR 
maakt een jaarverslag dat aan het begin van een nieuw schooljaar via e-mail aan betrokkenen kan worden 
toegestuurd.  Als er een onderwerp is dat u als ouder wilt inbrengen, of vragen waarover u de mening van 
de medezeggenschapsraad wilt weten, bezoek dan onze vergadering, breng uw punt in via één van de MR-
leden of stuur een mail naar: mr.elckerlyc.heiloo@gmail.com. 

 
 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.elckerlyc-heiloo.nl%2Findex.php%3Fpage%3D129&data=02%7C01%7Cjouri.horsthuis%40isobscholen.nl%7C3eb341868b3a48fdc3c908d704a99519%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C636982999132361250&sdata=9A%2B4pFHAiW0tOdRlrUnJaqiEc7RjtpyQefRoH1plffc%3D&reserved=0
mailto:mr.elckerlyc.heiloo@gmail.com
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Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
ISOB-scholen leveren uit hun MR een vertegenwoordiger voor de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR), de verhouding ouders en personeel is ongeveer gelijk. In de 
ISOB-documenten "Statuut (G)MR-en" en "Reglement (G)MR" staan de bevoegdheden, 
verantwoordelijkheden, taken en werkwijze van de GMR vermeld. 
De GMR heeft enerzijds inbreng in de beleidsvoorbereiding en in de beleidsontwikkelingen 
(meedenken in de ISOB-ontwikkelingen) en anderzijds volgt de GMR op kritische wijze de 
bovenschoolse situatie (verantwoording vragen). Tenslotte toetst de GMR het 
bestuursbeleid conform haar advies- en instemmingsrecht. 
In de GMR is niet van iedere ISOB-school een afvaardiging aanwezig. We zijn trots dat de 
afgelopen jaren en ook momenteel een ouder van Elckerlyc zitting heeft in de GMR.  
 

Oudervereniging 
Ouders hebben in 2006 de 'Oudervereniging 
Elckerlyc' opgericht. De vereniging heeft als 
doel om vanuit de ouders een eigen bijdrage te 
leveren aan het goed functioneren van de 
school en de goede betrekkingen tussen 
schoolbestuur, leerkrachten en ouders te 
bevorderen. Daarnaast heeft de vereniging als 
doel een goede tussenschoolse opvang te 
verzorgen voor kinderen van  Elckerlyc (zie 
verder tekst over overblijven). Leden van de 
vereniging zijn de ouders van de school. Ouders 
van leerlingen worden automatisch lid van de 
vereniging en betalen jaarlijks een 
ouderbijdrage. Met behulp van deze bijdrage 
worden zaken mogelijk die uit schoolmiddelen 
niet kunnen worden betaald, zoals excursies, 
lesmaterialen voor projecten, investeringen in 
een nieuw schoolplein, feesten, de klassenkas en de eindmusical van groep 8.  
 
De vrijwillige ouderbijdrage is € 65,- per leerling per jaar. In de jaarvergadering, die ieder jaar in 
oktober wordt gehouden, wordt de ouderbijdrage voor het schooljaar vastgesteld. Daarna 
ontvangen de ouders een verzoek tot betaling. 
Mochten ouders geen lid willen zijn van de vereniging en/of de ouderbijdrage niet (volledig) 
willen/kunnen voldoen, dan kunnen ze dit kenbaar maken bij de penningmeester van de vereniging 
(penningmeester.elckerlyc@gmail.com). 
De statuten van de oudervereniging zijn te lezen op de website van de school. 
De oudervereniging heeft een ouderraad (OR) van enthousiaste ouders die mede zorgdragen voor 
de organisatie van activiteiten die buiten het normale lesprogramma vallen. Denk aan activiteiten 
als het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het eindejaarsfeest en de avondvierdaagse. De ouderraad 
int en beheert het geld dat de leden van de vereniging betalen. Er wordt per jaar zo’n 5 a 6 keer 
vergaderd. Vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Als er iets is dat u als ouder wilt 
inbrengen, vragen of waarover u de mening van de ouderraad wilt weten, bezoek dan onze 
vergadering, breng uw punt in via een van de OR-leden of stuur een mail naar: 
or.elckerlyc@gmail.com. De penningmeester is bereikbaar via 
penningmeester.elckerlyc@gmail.com.  
 

  

mailto:or.elckerlyc@gmail.com
mailto:penningmeester.elckerlyc@gmail.com


Schoolgids  2019-2020 
18 

 

We zijn altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste ouders in de ouderraad. Als je belangstelling hebt, 
neem dan contact op met één van de leden van de ouderraad. 
 
Het schoolkamp van de groepen 7-8 wordt georganiseerd door de leerkrachten en ouders van 
groep 7-8. Voor dit schoolkamp wordt een aparte, vrijwillige bijdrage gevraagd. Alle leerlingen gaan 
mee. 

 
 

De oudervereniging (OR) bestaat uit de volgende leden: 
Martijn Grijzenhout (voorzitter) 

Karin Klein Wolt (secretaris) 
Miriam Wijker (secretaris, aftredend) 

Erik Schuur (penningmeester) 
Ingrid Heijen (lid) 

Bianca Moens (lid) 
Dave Ouwerkerk (lid) 

Harumi Ueda (lid) 
Inger Prinse (lid) 

Margo van Schagen (lid) 
Nathalie Mehrer (lid) 
Sacha Schermer (lid) 

Naomi Goedhart (lid)  

 
 
 
 
 

Bestuur en ISOB      
 
De school valt samen met negentien andere scholen in de regio onder de 
verantwoordelijkheid van de ISOB. De afkorting staat voor 
Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs. Deze stichting 
bestuurt de openbare scholen van 6 gemeenten: Bergen, Castricum, Graft-de Rijp, Heiloo, 
Schermer en Uitgeest. Hoewel de bestuursvorm van de Stichting Freinetschool Heiloo 
neutraal bijzonder is, onderschrijft Elckerlyc de uitgangspunten van het openbaar onderwijs. 
 
Voor meer informatie over de ISOB zie www.isob.net 
Daar vindt u de samenstelling van het bestuursbureau en de Raad van Toezicht. Ook 
documenten over de missie, het doel en de uitgangspunten van de ISOB, over het 
veiligheidsbeleid en de statuten. 
Alle gemeenschappelijke beleidszaken binnen de ISOB worden besproken in de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Bovenschools (voor alle ISOB-scholen) 
vastgestelde protocollen en afspraken kunt u nalezen op onze website www.elckerlyc-
heiloo.nl.  
 
Voorbeelden van dergelijke protocollen zijn het Protocol Medicijnverstrekking, medisch 
handelen en het Protocol Toelating en verwijdering. 
 
 

 

http://www.elckerlyc-heiloo.nl/
http://www.elckerlyc-heiloo.nl/
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Klachtenregeling 
De Elckerlyc hanteert de klachtenregeling van ISOB, deze ligt op school ter inzage. 
Ondanks de inzet om alles naar wens te laten verlopen op onze school, kan het voorkomen 
dat u het gevoel heeft dat iets niet goed is gegaan, of dat de school in gebreke is gebleven. 
Als dit gebeurt dan betreuren wij dit zeer, maar waar gewerkt wordt kunnen fouten worden 
gemaakt. 
In voorkomende gevallen vragen wij u te overleggen met de leerkrachten van uw kind of met 
de persoon in kwestie om de problemen op te lossen of eventueel te herstellen. 
Als dit niet lukt, vragen wij u contact op te nemen met de directeur om tot een bevredigende 
oplossing te komen.  
Mocht ook dat niet lukken en wilt u een klacht indienen, kunt u informatie van de 
contactpersoon krijgen hoe u dat kunt doen. Deze contactpersoon is een door het bevoegd 
gezag  benoemd teamlid en kan naar een vertrouwenspersoon verwijzen.  

 
Landelijke klachtencommissie 

U kunt ook terecht bij de Landelijke klachtencommissie. In overleg met de 
vertrouwenspersoon kunt u besluiten met uw klacht hogerop te gaan. U kunt ook zelfstandig 
tot dit besluit komen, zonder de vertrouwenspersoon in te schakelen. Zie hiervoor de 
informatie op de website www.onderwijsgeschillen.nl  Hier is ook het reglement van deze 
commissie te vinden. 
Adresgegevens: Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht 
Telefoon: 030 2809590   
www.onderwijsgeschillen.nl 
De vertrouwenspersoon, die geen deel uitmaakt van de school, biedt ondersteuning aan de 
persoon met een klacht als deze besluit om een officiële klacht in te dienen bij de Landelijke 
klachtencommissie. 
 

Vertrouwensinspecteur 
De inspectie waakt niet alleen over de kwaliteit van het onderwijs: Als een kind op school op 
een erg onaangename manier is lastiggevallen, dan kan de hulp van een 
vertrouwensinspecteur worden ingeroepen. Bij de onderwijsinspectie werken 
vertrouwensinspecteurs bij wie u terecht kunt voor het melden van klachten over 
gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van bijvoorbeeld: 
 seksuele intimidatie en seksueel misbruik;  
 lichamelijk geweld;  
 grove pesterijen;  
 geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid. 
 
De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer  
0900 – 111 3 111  
 

Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen 
School is niet aansprakelijk voor schade aan, of diefstal van naar school meegebrachte persoonlijke 
eigendommen. We adviseren ouders zich hiervoor te verzekeren. 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
In het kader van Privacy probeert Elckerlyc zo integer mogelijk om te gaan met de gegevens 
van ouders en leerlingen. Op onze website staat een privacyverklaring waarin dit wordt 
toegelicht en onderbouwd. Wanneer een datalek geconstateerd wordt dienen wij contact op 
te nemen met de privacyfunctionaris. 
 

  

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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Verantwoording onderwijskwaliteit  

 
Een basisschool is verplicht informatie in de schoolgids op te nemen over de resultaten van 
het onderwijs. 
 
 
 

Uitstroom VO 2016 2017 2018 2019 

vmbo 6 3 4 1 

vmbo tl  4 2 4 7 

vmbo tl - havo 5 6 4  

havo 2 4 3 5 

havo – vwo 10 7 1 3 

vwo 3 7  5 

schoolverlaters 30 29 16 21 

 IEP-
eindscore 

IEP-
eindscore 

IEP-
eindscore 

 

Elckerlyc gemiddeld 75 83.4 76.4 86 

landelijk gemiddeld 80 80.6 81,0 82 

          
 
 
In 2016 zijn alle ISOB-scholen overgestapt van de CITO-eindtoets op de IEP-eindtoets. Het is 
onze ambitie om minimaal een gemiddelde score te halen die door de inspectie als ‘goed’ 
beoordeeld wordt. Uiteraard proberen we ons onderwijs altijd te optimaliseren om dit te 
bewerkstelligen. Aan de andere kant kijken wij graag naar de totale ontwikkeling van onze 
leerlingen en realiseren wij ons zeer goed dat de eindtoetsscores slechts een deel van de 
ontwikkeling van onze leerlingen laat zien. 
Met de scholen van voortgezet onderwijs is regelmatig contact over de vorderingen van onze 
oud-leerlingen. We volgen hun ontwikkeling omdat we geïnteresseerd blijven in hen én 
omdat we willen weten of onze adviezen goed zijn. 
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Verlofregeling en verzuim 
 
Op ISOB-niveau zijn richtlijnen opgesteld voor toestemming voor onderzoek of behandeling 
door externen en onder schooltijd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om logopedie, fysiotherapie, 
medisch of psychologisch onderzoek. Uitgangspunt hierbij is, dat een leerling zoveel mogelijk 
meedoet met het onderwijsprogramma. Afspraken buiten de school moeten zodanig 
gepland worden, dat de leerling zo weinig mogelijk afwezig is. 
Een aanvraag voor deze vorm van verlof voor onderzoek of behandeling buiten de school 
moet schriftelijk worden aangevraagd bij de directie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
instemmingsformulier. Bij ondertekening daarvan nemen de ouders zelf de 
verantwoordelijkheid op zich gedurende de tijd dat het kind niet op school kan zijn en wordt 
de school gevrijwaard voor aanspraken gedurende deze tijd. 
Er kan alleen toestemming worden gegeven als het zeker is dat de leerling onder begeleiding 
naar een externe instantie gaat.  
 
Op de volgende bladzijde vindt u het vakantierooster en de jaarplanner. Voor incidenteel 
verlof of vakanties buiten het genoemde rooster gelden strikte regels. De overheid besteedt 
veel aandacht aan het ongeoorloofd verzuim, met name aan het luxe verzuim. De formele 
richtlijnen en een aanvulling daarop van de leerplichtambtenaar staan op de website en op 
de achterzijde van een verlof-aanvraagformulier. Dit formulier is aan te vragen bij de 
directie. 
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  Vakantierooster en jaaragenda 
 
Vakanties en vrije dagen 2019-2020   
(voor de meest actuele data verwijzen wij naar de website) 
 
Vakanties:  
 
Eerste schooldag:   Maandag 26 Augustus  2019 
Herfstvakantie:   Maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25oktober 2019 
Kerstvakantie:    Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 

Let op! Vrijdag 20 dec. leerlingen ook vrij 
 

Voorjaarsvakantie:    Maandag 17 februari 2020 t/m vrijdag 21 februari 2020 
Let op! Vrijdag 14 Februari leerlingen ook vrij 

 
Goede vrijdag    vrijdag 10 April 2020 
Tweede paasdag:   Maandag 13 april 2020 
Meivakantie:    maandag 27 april 2020 t/m vrijdag 8mei 2020 

 
Tweede pinksterdag:   Maandag 1 juni 2020 
Zomervakantie:   Maandag 6 juli 2020 t/m vrijdag 14 augustus 2020 

Let op! Vrijdag 3 Juli leerlingen ook vrij 
 
 
Studiedagen, leerlingen vrij 2019-2020 

 ISOB studiedag woensdag 18 September 2019  

 Elckerlyc studiedag dinsdag 1 oktober 2019 

 Landelijke Studiedag Freinetonderwijs vrijdag 15 november 2019 

 Elckerlyc studiedag maandag 3 februari 2020 

 Elckerlyc studiedag dinsdag 2 Juni 2020 

 
             
Jaaragenda van activiteiten 
Eerste schooldag      26 Augustus 
Informatieavonden van de verschillende groepen  tot eind september 
Atelierochtend 1      11 Oktober 
Schoolthema Poëzie      28 Oktober- 8 november 
Sinterklaas       5 december 
Kerstactiviteit       19 december 
Atelierochtend 2      29 Januari 

 Portfoliogesprekken      24-28 Februari 
 Atelierochtend 3      3 April 
 Iep-eindtoets       15 t/m 17 april 
 Atelierochtend 4      20 mei 
 Kamp gr 7 & 8       27-29 Mei 

Avond4daagse       2 t/m 5 juni   
Welkomstkring eindfeest     1 juli 
Start zomervakantie      3 Juli 
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