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1. Welkom op OBS De Pionier 
Beste ouders/verzorgers van de openbare basisschool de Pionier. In deze informatiebrief vindt u een 
samenvatting van onze schoolgids. We hopen dat u en uw kind een fijne tijd heeft op de Pionier en 
we zullen er alles aan doen om een heel goede samenwerking met u te hebben. 
 

Wie zijn wij: 
Op De Pionier krijgen kinderen de kans om ‘te pionieren’ met kennis, leerstrategieën, 21ste Century 
Skills, sociale vaardigheden & burgerschapsvorming, muziek en andere talenten, zodat zij goed 
voorbereid zijn op de toekomst.  
De Pionier is een Integraal Kindcentrum voor het gebied Wormerveer- Noord en - Midden. Samen 
met kinderopvangpartner Freekids wordt er naast onderwijs, voorschoolse- en naschoolse opvang 
aangeboden en peuterspelen. De school is gevestigd in een karakteristiek gebouw, dichtbij het 
Marktplein in het hart van Wormerveer.  
De school werkt actief aan samenwerking met de partners in de wijk (Sociaal Wijk Team, Centrum 
Jong, Amandelbloesem, enz.) OBS De Pionier vormt met OBS De Mei in Wormerveer-Zuid een 
administratieve eenheid. Samen geven deze twee scholen vorm aan het openbaar basisonderwijs in 
Wormerveer. 
 

Visie/missie: 
De Pionier werkt vanuit 3 kernwaarden, die op de studiedag van 21 juni 2017 zijn vastgesteld door 
het team: Plezier Gezamenlijkheid Verantwoordelijkheid. 
We zijn trots op onze prachtige school en maken er ieder schooljaar weer een bijzonder jaar van. Het 
team van de Pionier is zich bewust van het belang van de taak die de school en het onderwijs heeft in 
onze samenleving.  
We zijn tijdens studiedagen en studiemomenten bezig met  de vraag waartoe dient goed onderwijs? 
Volgens Gert Biesta (onderwijskundige) heeft het onderwijs drie kerntaken!: 
 
   De drie kernopgaven voor het onderwijs: 

• Persoonsvorming: ontwikkeling van eigen identiteit van leerlingen: wie ben ik, wat kan ik, 
wat vind ik belangrijk en wie wil ik zijn (in relatie tot de sociale groep waar ik deel van 
uitmaak, maar waar ik me ook van onderscheid). 

• Kwalificatie: verwerving van kennis, vaardigheden en competenties voor deelname aan de 
samenleving, functioneren in het beroepsleven en/of voor een vervolgopleiding. 

• Socialisatie: maatschappelijke toerusting, het (leren) deel uitmaken van een groter geheel en 
kennis maken met waarden en normen van dat grotere geheel (zoals een samenleving, 
beroepsgroep of organisatie). 

 
Gert Biesta - Vaak spreken we over de ontwikkeling van leerlingen, maar dat is onjuist. Waar het echt 
om gaat is hun vorming. Leer ze hun ambities in het juiste perspectief te zien. 
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De Pionier wil een sterk pedagogische en educatieve omgeving om een optimale begeleiding te 
kunnen bieden aan ieder kind. 
Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun talenten zo goed mogelijk op de Pionier. De Pionier biedt 
vanuit haar openbare identiteit, onderwijs van hoge kwaliteit, op groeps- en individueel niveau, aan 
de leerlingen met de aandacht die hen toekomt. Ons doel is alle leerlingen zo goed mogelijk voor te 
bereiden op het voortgezet onderwijs en de samenleving. 
De Pionier ziet als haar taak de leerlingen de vaardigheden mee te geven die ze hier voor nodig 
hebben, zoals zelfstandig leren, omgang met respect voor elkaar en onze leefomgeving. 
Alle leerlingen zijn welkom op de Pionier. Wij willen uitgaan van het verschil tussen kinderen, waarbij 
de leerlingen hun cognitieve en sociale talenten kunnen ontwikkelen in een eigentijdse sociale 
leeromgeving. 
Gesprek, werk, samenwerking en kijken naar de behoeften  vormen de basis van waaruit wij 
onderwijs en opvang realiseren waarbij kinderen van verschillende leeftijden ook van en met elkaar 
leren. 
 
Plezier, gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid zijn het cement van ons onderwijs- en opvang 
aanbod en voor onze kinderen een vanzelfsprekendheid. 
Op De Pionier weten kinderen waarom zij dingen leren en kunnen dit toepassen in de praktijk.  
Kinderen leren van en met elkaar en de leerkrachten en begeleiders zijn er om de leerlingen hierin te 
ondersteunen, uit te dagen, te laten reflecteren en de volgende stap te laten nemen. 
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2. Schoolgids 
De schoolgids staat op de website: www.depionier.nl 
U kunt in de Schoolgids lezen hoe het bestuur van de Pionier binnen Zaanstad er uit ziet. In de 
Schoolgids worden ook de regelingen en de afspraken beschreven die het schoolbestuur voor alle 
scholen vastgelegd heeft. In de Schoolgids staat ook beschreven hoe wij op de Pionier werken. 
De Schoolgids:  

• De aanmeldprocedure 

• Schoolvakanties 

• Aanvraagprocedure verlof 

• Naar het voortgezet onderwijs 

• De werkwijze en methodes 

• De zorgcyclus 

• De vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisgeld 

• De roosters en de formatie 

• Absentie, schorsing en verwijdering 
In deze info brief zullen we ook een aantal zaken benoemen die specifiek over de Pionier gaan zodat 
u onze procedures en afspraken duidelijk hebt. 

3. Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisgeld 
Waar besteden we de vrijwillige ouderbijdrage aan: 
Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sportactiviteiten (zoals met Koningsdag, schoolkorfbal, schoolvoetbal), het 
schoolproject, afscheid groep 8, het groepsbudget voor iedere groep. We stellen dit bedrag vast met 
de MR. 
Deze activiteiten worden niet vanuit het ministerie gefinancierd en/of gesubsidieerd. 
 
In onderstaand schema ziet u de bedragen voor de vrijwillige ouderbijdrage en voor het 
schoolreisje/schoolkamp groep 8: 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 22,- 

Vanaf 1 januari instroom op Pionier 11,- 

Schoolreis groep 1 t/m 7 25,- 

Schoolkamp groep 8 75,- 

 
Betaling 
Bankrekeningnummer OBS De Pionier: RABO Bank Zaandam  NL 69 RABO 012.62.82.919 
Op deze rekening worden de volgende bijdragen gestort: 

• Ouderbijdrage 

• Schoolreisjesbijdrage 

• Schoolkampbijdrage 
Vermeld a.u.b. iedere keer de naam van uw kind(eren) en waarvoor het bedoeld is. 
Wij vragen u de volledige ouderbijdrage voor 1 oktober 2019 over te maken.  
T.n.v. OBS De Pionier. 
Onder vermelding van: Naam kind, groep, ouderbijdrage 2018/2019. 
U kunt het bedrag ook contant betalen bij de administratie. U krijgt dan een bewijs van betaling mee. 
Het is mogelijk om de (vrijwillige) ouderbijdrage in delen te betalen. Mocht u dit willen, dan kunt u 
dit aangeven bij de directie van OBS De Pionier (Josien Polter) 

http://www.depionier.nl/
mailto:info@depionier.nl
http://www.depionier.nl/
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4. Schooltijden en gymrooster 
 

 School open Leerlingen zitten op hun stoel in de groep School uit 

Maandag 8.20 8.30 14.30 

Dinsdag 8.20 8.30 14.30 

Woensdag 8.20 8.30 12.30 

Donderdag 8.20 8.30 14.30 

Vrijdag  8.20 8.30 14.30 

De Pionier heeft een continurooster. Alle leerlingen eten op school. Leerlingen nemen zelf eten en 
drinken mee voor het tienuurtje en de lunch.  
 

Halen en brengen 
Veel kinderen worden naar school gebracht en gehaald, soms met de fiets, soms lopend.  
Wilt u a.u.b. niet fietsen op het schoolplein en wilt u uw fiets plaatsen in de fietsenrekken. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal en/of schade die wordt toegebracht door derden. 
In de hal mogen geen stepjes of andere vervoersmiddelen staan. Als ze daar worden neergezet 
worden ze verwijderd. 
 
De deur gaat om 08.20 uur open. De lessen beginnen om 08.30 uur.  
Wij willen heel graag dat de leerlingen van de Pionier dat leren wat zij nodig hebben. Alle kinderen in 
Nederland moeten voldoende uren per jaar maken om er voor te zorgen dat zij ook datgene leren 
wat zij moeten leren. 
 
Om deze tijd echt effectief te gebruiken, heeft Zaan Primair besloten dat onze leerlingen zelfstandig 
de school binnen komen en dat ouders vanaf groep 3 niet meer mee naar binnen lopen. Onze 
kinderen leren dan ook zelf om op tijd op hun stoel in de klas te zitten en ook leren ze zelfstandig hun 
jas en tas op te ruimen. Dit zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben om zelfstandige en 
verantwoordelijke mensen te worden. 
Vanaf week 2 nemen de ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 8 afscheid bij de voordeur. 
 
De kleuters: 
De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 1 en 2 mogen nog wel mee de school inlopen, 
maar niet meer in het lokaal meegaan. 
Bij de kleuters hebben we één keer per week een inloop op woensdag, dan mogen ouders mee de 
klas in. 
 
Communicatie: 
We snappen natuurlijk dat u soms wat wilt bespreken met de leerkracht van uw zoon/dochter. Dit 
kan natuurlijk nog steeds. De leerkracht staat bij het naar buiten gaan bij de uitgang van de school. 
Ook kunt u altijd bellen om een afspraak te maken en we hebben een aantal vast momenten om met 
u in gesprek te gaan. Op bladzijde 10 kunt u lezen hoe we de contacten hebben afgesproken door het 
jaar heen. 
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Gymnastiekrooster 2019-2020 
De gymlessen vinden plaats in de gymzaal naast school. Leerlingen nemen op de gymdagen gym-
kleding en -schoenen mee. Dat is een voorwaarde om aan de gymlessen deel te kunnen nemen. 
Dinsdag 

Dinsdag Vrijdag 

  
8.30 – 9.15 Groep 8 Groep 8 

9.15 – 10.00 Groep  Groep 7 

10.00 – 11.45 Groep  Groep 6 

10.45 – 11.30 Groep 5 Groep 5 

11.30 – 12.15 Groep 4 Groep 4 

12.15 – 13.00 Pauze Pauze 

13.00 – 13.45 Groep 3 Groep 3 

13.45 – 14.30 Groep 2 Groep 2 

 

5. Absentieprotocol De Pionier 
We hebben met de leerplicht onderstaande afspraken gemaakt.   
Bij herhaald te laat komen kan de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden: 
 

 Situatie  Actie 

1 Leerling komt te laat binnen Leerling wordt hierop aangesproken. 

2 Bij drie keer te laat/niet op school 
gekomen. 

Neemt de leerkracht contact op met de ouders door te 
bellen en aan te geven dat dit ongeoorloofd is. 

3 Bij zes keer te laat/niet op school  
gekomen 

De school (leerkracht en/of zorgcoördinator en/of 
directeur) nodigt ouder(s), verzorger(s) en leerling uit 
voor een gesprek op school. 

4 Bij zeven keer te laat/niet op 
school gekomen 

De leerplichtambtenaar zal een preventief gesprek 
houden met de leerling/ouder. 

5 Bij negen keer te laat/niet op 
school gekomen 

Kan de leerplichtambtenaar met preventieve taken een 
huisbezoek afleggen. 

6 Als de leerling te laat blijft 
komen  

In een aantal gevallen kan er doorverwezen worden 
naar de hulpverlening, in andere gevallen wordt er een 
proces-verbaal opgemaakt. Dit houdt in dat er een 
geldboete komt. 

 
  

http://www.depionier.nl/
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6. Studiedagen en vakanties 
 
Vakantierooster 2019-2020  
Het vakantierooster 2019-2020 is vastgesteld.  Je treft het hieronder aan.  
Vakantierooster 2019-2020  
Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019   
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020   
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020   
Tweede Paasdag 13 april 2020  
Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020   
Hemelvaartsdag 21 en 22 mei 2020  
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020  
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020  
  
Studiedagen:  
Maandag 9 september2019  
Maandag 7 oktober 2019  
Maandag 11 november 2019  
Maandag 2 maart 2020  
Dinsdag 2 juni (3e pinksterdag) 2020  
Woensdag 24 juni 2020  
Vrijdag 3 juli 2020 vrij   
  
Halve dagen:  
Vrijdag 18 oktober 2019 tot 12.30 uur 
Donderdag 19 december 2019 tot 12.30 uur  
Kerstdiner op donderdag 19 december 2019 

Vrijdag 20 december 2019 tot 12.30 uur  
Vrijdag 14 februari 2020 tot 12.30 uur  
Vrijdag 17 april 2020 Koningsspelen tot 12.30 uur  
Vrijdag 24 april 2020 tot 12.30 uur  
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7. Speerpunten/doelen van Schooljaar 2019-2020 
 

1. Pedagogisch Tact: 
Afgelopen schooljaar hebben we de scholing gehad: Pedagogisch Tact. 
In deze scholing staan de volgende doelen centraal:  

o te vertrouwen op de motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen.  
o om in contact met de kinderen helder te zien wat zij van je vragen, hoe hiermee om te gaan 

en wat je hen kunt bieden.  
o de kinderen te zien als partners, als jonge mensen die zich graag willen ontwikkelen en die 

jou in staat stellen je te ontwikkelen tot de begeleider die je wilt zijn.  
o om samen met de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor het eindresultaat.  

 

2. De kunst van het lesgeven  
Het geven van een goede les is niet alleen een vak, maar ook een kunst. De leerkracht combineert 
het didactisch handelen, klassenmanagement en pedagogisch klimaat en de keuzes in het 
lesprogramma tot een doelgerichte les. Iedere leerkracht heeft daarbij zijn eigen stijl van lesgeven 
waardoor iedere les uniek is. 
Dit schooljaar zullen we nog meer met elkaar deze kunst borgen en zullen we onze leerlingen dat 
bieden waardoor ze heel goed les krijgen. 
 

3. Woordenschat onderwijs: 
Komend schooljaar zullen we onze scholing richten op woordenschat. Uit onderzoek is gebleken dat 
woordenschat de basis is voor al het leren. We werken met thema’s en bieden de leerlingen elke dag 
in ieder geval 7 woorden aan. Deze woorden zullen we op verschillende manieren in ieder geval 5 
keer per dag aanbieden. 
De vakken begrijpend lezen, lezen en taal worden aangeboden volgens de richtlijnen. 
 

4. Het rekenonderwijs: 
Komend schooljaar leggen we het accent op automatiseren. Dat kinderen vlot en handig sommen tot 
20 kunnen uitrekenen is de basis voor het verdere rekenen met grotere getallen. 
Ook gaan we komend schooljaar de methodiek “Met Sprongen Vooruit” meer inzetten in de school. 
Dit zijn rekenvaardigheden, waarbij het rekenen praktisch worden ingezet met behulp van spelen. 
De doorgaande lijn is een belangrijk speerpunt, zodat alle leerlingen in alle groepen alle stappen 
zetten om tot goede rekenvaardigheden te komen. 
 

5. KIVA 
We werken met de methode Kiva. Dit is een goedgekeurd anti-pest programma. We gaan dit nog 
meer implementeren in de hele school en zullen u daar meer in mee nemen. Wilt u hier meer 
informatie over, dan kunt u dit lezen op de Kiva site. Leerkrachten worden hier altijd voor geschoold. 
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6. Cultuur: 
We hebben een goede samenwerking met Fluxus, cultuurorganisatie in Zaanstad. De subsidie voor 
het project Muziek Maakt School is afgelopen per 1 augustus 2019. Dit schooljaar hebben we een 
samenwerking met Fluxus in de vorm van een project “Hollandse Meesters” en het Cultuurmenu met 
veel leuke voorstellingen en cultuuruitingen. 
 

7. Doelen  IKC schooljaar 2019-2020: 
We werken veel aan goed taalonderwijs, leesplezier vinden we erg belangrijk! De Pionier kenmerkt 
zich door kwalitatief goed onderwijs, duidelijke structuren en goede leeropbrengsten, een sterke 
ouderbetrokkenheid en het werken met de gecertificeerde antipestmethode KiVa. Daarnaast 
profileert De Pionier zich met een VVE–aanpak (= Voor- en Vroegschoolse Educatie) + Schakelklas. 
Beide zijn gericht op intensief taalonderwijs in de onderbouw en een sterke samenwerking met de 
kinderopvangpartner Freekids. Andere onderdelen van de schoolprofilering zijn:  
- het werken met thema’s en de focus op woordenschatonderwijs; 
- het project De Bieb op School! (i.s.m. De Bieb Zaanstad); 
- we richten dit schooljaar een ouderkamer in voor zowel de Pionier als voor de ouders van 

Freekids; 
- het werken met Snappet tablets, vanaf groep 4 (voor de kernvakken taal en rekenen);  
- Pionier Breed: een groot en divers aanbod naschoolse activiteiten (i.s.m. verschillende 

aanbieders). 
- De Pionier werkt met de realistische methode “Pluspunt” en werkt ook met “Met Sprongen 

vooruit” (MSV). MSV is een effectief rekenprogramma voor leerkrachten van groep 1 t/m 8; het 
is een wetenschappelijk bewezen programma, we maken gebruik van een totaaloverzicht van de 
rekenleerlijnen en MSV heeft mooie ondersteunende rekenmaterialen. 
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6. Het team van de Pionier 

groepsindeling en personele bezetting voor 2019-2020 ziet er als volgt uit: 

Groep 1/2 A  Juf Ahu Ma, di, wo, do, vr 

VVE leerling-ondersteuning Juf Habibe Di-ochtend, wo ochtend 

Groep 1/2 B Juf Sylvia Ma, di, wo, vr 

 Juf Habibe Do 

Schakelgroep Juf Olia Ma, di 

Groep 3 Juf Maaike Ma, di, wo 

 Juf Mariska G Wo, Do,  vr 

Groep 4 Juf Connie Ma, di, wo, do, vr 

Groep 5 Juf Mireille Ma, di, wo, vr 

 Meester Ben Do 

Groep 6 Juf Mariska P Ma, di, wo, do, vr 

Groep 7 Juf Els Wo, do, vr 

 Juf Chiara Ma, di, vr 

Groep 8 Juf Manja Ma, di, wo, do, vr 

VVE coördinator Meester Ben  

Webmaster Pionier website Meester Theo Wo om de week 

Taalspecialist Juf Els Ma di wo do vr 

Rekenspecialist Juf Mireille Wo do 

Gedragsspecialist Juf Manja  

Zorgcoördinator Meester Ben Di vr 

Zorgcoördinator Yvonne Rozemeijer Ma wo 

VVE ondersteuning en 
ondersteuning in de school 

Juf Habibe di, wo 

Gymnastiek  Meester Oskar Di, vr 

Pionier Breed coördinator Olia do 

Voorschoolse en 
Buitenschoolse opvang 
Freekids 

Juf Fatima en juf Danielle Ma di do vr (geen voorschoolse opvang) 

Peuterleidsters Freekids Juf Fatima 
Juf Danielle 

Ma di do vr 

Administratie              Juf Irma Ma middag, di, wo, do 

Conciërge Meester Arjen ma, di, wo, do, vr 

Voorzitter MR Juf Manja  

Directie Juf Josien Ma di wo do 
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7. De communicatie tussen school en ouders 
 
We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen met veel zorg en aandacht. De resultaten worden 
met u besproken n.a.v. de rapporten en indien nodig tussentijds. 
 
Gedrags-en omgangscodes 
We werken op de Pionier volgens de gedrags- en omgangscodes van Zaan primair. 
Op de Pionier zien wij ouders als belangrijke partner in de ontwikkeling van de kinderen. We willen 
met zijn allen dat onze Pionier-kinderen alles leren wat mogelijk is en dat zij vaardigheden mee 
krijgen waar ze de rest van hun leven wat aan hebben. 
 
De contactmomenten 
We hebben als team afspraken gemaakt, want we vinden het belangrijk dat we hier samen in 
optrekken. We hebben op de belangrijke momenten in het jaar contactmomenten gepland. We 
willen met u samen de kinderen zo veel mogelijk leren. 
We bedoelen daar natuurlijk rekenen/taal, lezen en schrijven en alle andere vakken mee. We 
bedoelen ook de vaardigheden zoals zelfredzaamheid en zelfstandigheid. We hebben daar onder 
andere de methode Kiva voor, maar ook onze wereldoriëntatie methode is daar erg belangrijk in. We 
hebben een prachtige digitale methode, waar we op een interactieve manier met de kinderen mee 
werken. 
Hieronder zal ik u uitleggen hoe we de communicatie met u hebben georganiseerd: 
 
De Open dag: 
27 november organiseren we een Open dag. Deze dag is ook bedoeld voor u. Op deze Open dag 
nodigen wij u uit om 8.30 uur om een les bij te wonen in de groep van uw kind. De leerkracht en de 
leerlingen gaan dan samen met u werken. 
Om 9.00 uur bent u dan welkom in de grote zaal,  waar we een presentatie geven over hoe we op dit 
moment op De Pionier aan het werk zijn. 
Wilt u op andere scholen kijken van Zaan Primair, dan is dit ook mogelijk deze ochtend. 
 
Meekijken op school: 

• Iedere woensdag inloop bij de kleutergroepen; 

• We hebben ook afgesproken dat na de zomervakantie de eerste week de ouders wel mee de 
school in mogen, omdat we dan allemaal even moeten wennen. 

• Op de open dag van Zaan Primair. 

• Leerkrachten organiseren een Podium optreden of een moment in de groep. U krijgen van hen 
bericht. 

 
Meehelpen in de school en in de groep: 
Wilt u zich voor de Pionier in willen zetten, dan kunt u zich opgeven bij de directeur. We komen dan 
regelmatig bij elkaar en dan zullen we met elkaar bekijken hoe we hier vorm aan kunnen geven. 
De leerkrachten benaderen ouders ook om mee te kunnen helpen in de groep. Dit kunnen de 
volgende activiteiten zijn: 
Luizen pluizen; 
Leesouder; 
Mee met een uitstapje; 
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Schoolfeest 
Dit schooljaar zullen we weer schoolfeest hebben. We hebben de organisatie Broeks events gevraagd 
ons hierin te helpen.  
Het schoolfeest zal woensdag 11 september worden gehouden en we zullen dan van 12.00 tot 14.00 
uur de school op zijn kop zetten. 
 
Andere contacten ouders – school: 
De MR 
Vrijdagochtend Nederlandse les 
VVE-thuis ouders 8 x per jaar 
 
U kunt ’s middags de leerkrachten altijd aanspreken om 14.30 uur, zij staan dan buiten. Ook kunt u 
altijd bellen voor een afspraak. 
Ook kunt u natuurlijk een briefje meegeven aan uw zoon/dochter, zodat de leerkracht u kan bellen. 
 
De Schoolpraat-app : 
Zoals u weet, hebben we de Schoolpraat app. We begrijpen dat dit best ingewikkeld is en we merken 
dan ook dat er nog heel veel ouders zijn die deze app nog niet gebruiken. 
Vanuit Zaan Primair is de opdracht om alleen te communiceren via de Schoolpraat app, ook vanwege 
de privacy wetgeving. 
De leerkrachten hebben een Zaan Primair e-mailadres. U kunt ook via deze e-mail contact zoeken 
met de leerkracht. 
 
De ouderkamer: 
Dit schooljaar gaan we starten met een ouderkamer. Dit is het klaslokaal beneden, direct bij 
binnenkomst. 
In deze ruimte vinden ook een aantal andere activiteiten plaats, zoals: 
VVE-thuis door Olia; 
Vrijdag Nederlandse les door Leo; 
We willen hier ook een ruimte van maken om met elkaar van gedachten te wisselen; 
Ook Freekids zal van deze ruimte gebruik kunnen maken. 
 
 
  

http://www.depionier.nl/
mailto:info@depionier.nl


                                                           
                           Openbare basisschool en integraal Kindcentrum 
             
                        ‘plezier, gezamenlijkheid, verantwoordelijkheid’ 

 Op OBS De Pionier  krijgen kinderen de kans om ‘te pionieren’ met kennis, leerstrategieën, 21ste  Century Skills, sociale vaardigheden & 

burgerschapsvorming, muziek en  andere talenten, zodat zij goed voorbereid zijn op de toekomst.  

Het motto van de school ‘ontmoet, ontdek en ontwikkel’ is een kans voor de leerling en een opdracht voor de leerkracht. 

OBS De Pionier 
Kerkstraat 52 
1521 JP Wormerveer 
075 628 38 45 
www.depionier.nl 
info@depionier.nl 
www.freekids.nl 
 
www.freekids.nl 

 

14 

 
 
Rapporten en oudergesprekken: 
De leerlingen van groep 2 t/m 7 krijgen tweemaal per jaar (februari en juli) een rapport mee naar 
huis. Hierin staat ook het leerstofoverzicht. De jongste kleuters krijgen voor de zomervakantie een 
verslag mee. In het rapport staat beschreven welke vorderingen de leerling heeft gemaakt.  
Leerlingen van groep 8 krijgen dit schooljaar een voorlopig adviesgesprek en een definitief gesprek. 
 

Periode  Doel 

Na de zomervakantie 
tot herfstvakantie 

Startgesprekken (verplicht). Groep 1 
en 2 , 4 t/m 7. 
 

Ouders en kind kunnen in dit 
gesprek e.e.a. over zichzelf 
vertellen adhv formulier (zie 
bijlage voor het formulier) 

Vanaf 1 oktober Groep 8 Advies gesprekken groep 8. 

Van herfst tot kerst Groep 3 heeft herfstsignalering en 
startgesprek. 

 

Van herfst tot de kerst Open dag Zaan Primair: woensdag 21 
november. 

Informatie over onze manier 
van werken en algemene 
informatie. 

Van kerst tot voorjaar 
Na 1e citoperiode: 15 
februari zijn de 
rapportgesprekken. 

Rapportgesprek (verplicht) over: 

• Methodegebonden toetsen 

• Cito toetsen 

• Scol 

• Looqin 

• NSCCT 

Leerkracht vertelt aan ouders 
en kind hoe de ontwikkeling in 
de afgelopen periode is 
verlopen. 

April Mei Ontwikkelgesprekken 
Voortgang na gesprekken februari 
2020! 

Leerlingen met zorgvraag 
voortgang en plan bespreken. 

Na 2e citoperiode Rapportgesprek (op uitnodiging of 
aanvraag) over: 

• Methodegebonden toetsen 

• Cito toetsen 

• Scol 

• Looqin 

Leerkracht vertelt aan ouders 
en kind hoe de ontwikkeling in 
de afgelopen periode is 
verlopen 

 
Alle gesprekken zijn met ouders en kind samen 
De startgesprekken 
Vanaf 10 september 2019 krijgt u een uitnodiging voor een startgesprek, dit gesprek heeft de 
leerkracht met u en met uw zoon/dochter. 
In Ouderbetrokkenheid 3.0 worden drie kernwaarden gebruikt als essentiële pijlers van een goede 
samenwerking tussen school en ouders (De Vries, 2017): 1. Gelijkwaardigheid 2. Samen 
verantwoordelijk 3. Verantwoordelijk voor elkaar. 
De inhoud wordt afgestemd op de individuele behoefte van het kind en kan er in elke situatie anders 
uit zien. 
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8. Zorgcyclus 
We hebben binnen Zaan Primair een systeem ontwikkeld om er voor te zorgen dat alle leerlingen de 
begeleiding en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit betekent natuurlijk dat we dit 
samen met u doen. Wanneer we ons zorgen maken of we hebben een vraag rondom de ontwikkeling 
van een leerling, zal de leerkracht zo snel mogelijk contact met u opnemen en de zorg of de vraag 
met u bespreken. 
Wanneer we vinden dat er meer nodig is, nadat de leerkracht onderzoek heeft gedaan, wordt er een 
S.O.T.  (Smal Ondersteuning Team)georganiseerd, dit kan met de zorgcoördinator of de taalspecialist 
of de rekenspecialist of de gedragsspecialist zijn). 
We zullen dan altijd starten met een plan om te kijken of er voldoende vooruitgang is. Als er niet 
voldoende vooruitgang is gaan we een S.O.T organiseren. 
Wanneer het probleem niet opgelost kan worden en de basisondersteuning niet voldoende is,  wordt 
er een B.O.T. (Breed Ondersteuning Team) georganiseerd.  
Doel van het B.O.T. is te komen tot adviezen en/of afspraken over het inzetten van externe expertise. 
Ouders geven toestemming voor deze inzet en zullen in alle stappen meegenomen worden. 
 
In het B.O.T. kan besloten worden om een O.O.A. (=Onderwijs Ondersteunings Arrangement) aan te 
vragen. Er wordt altijd een “groeidocument” gestart voor een BOT en met behulp van dit document 
worden bij het expertisecentrum  Dynamica XL extra middelen of expertise aangevraagd. 
Als ondersteuning van de leerling met inzet van het O.O.A ( Onderwijs Ondersteunings 
Arrangement), nog onvoldoende blijkt,  kan in samenspraak met de ouders besloten worden om te 
kijken naar een andere school.  
Hiervoor moet een aanvraagformulier en een  T.L.V.(Toelaatbaarheidheidsverklaring) worden 
ingevuld. 
Verdere uitleg kunt u lezen in de schoolgids. 
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9. Veilige en gezonde school 
Een veilige school kenmerkt zich door duidelijke afspraken, een fijne sfeer en goede communicatie. 
De 3 kernwaarden: plezier, gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid zijn hiervoor leidend. 
We zetten op De Pionier veel in om er samen een fijne school van te maken: 
 
KiVa 
Op de Pionier werken we met de methode KiVa. Dit is een methode die uitgaat van de kracht van de 
groep, iedereen is verantwoordelijk en kan een rol spelen bij het oplossen en voorkomen van 
conflicten en pestgedrag. De leerlingen krijgen wekelijks een KiVa-les uit deze methode. Er zijn 
verschillende thema’s voor de onderbouw en de bovenbouw. Er zit een opbouw en doorgaande 
leerlijn in deze methode.  
Aan het begin van het schooljaar worden de klassen- en schoolregels met de leerlingen afgesproken. 
Als er gepest wordt in een groep kan er een steungroep in het leven geroepen worden. Leerlingen uit 
de groep, die niet de pester of het gepeste kind zijn, zoeken dan samen naar oplossingen en acties 
voor de hele groep. Twee keer per jaar (er is een oktober- en mei-meting) vullen de leerlingen van de 
groepen 6, 7 en 8 een KiVa-vragenlijst in. De vragen gaan over de sfeer in de groep. De leerkracht 
krijgt hiervan een terugkoppeling en gebruikt de gegevens om de sfeer in de groep te verbeteren. 
De Kiva-aanpak wordt gemonitord door de Rijks Universiteit van Groningen. Het team zal zich ook na 
dit eerste jaar blijven bijscholen voor deze aanpak. 
 
Pleinregels, buiten spelen en sportstimulering 
De leerlingen spelen tijdens de lunchpauze een half uur buiten op ons grote schoolplein. Eerst zijn de 
onderbouwgroepen aan de beurt en daarna de bovenbouwgroepen.  
Tijdens de lunchpauze van de leerkrachten is er een team voor de pleindienst buiten. Het team 
bestaat uit onderwijsondersteunend personeel, directielid/zorgcoördinator, hulpouders en een 
sportmedewerker van Sciandri. Zij zorgen ervoor dat de leerlingen lekker buiten kunnen spelen.  
Zij stimuleren het samenspelen, sporten en helpen bij het oplossen van problemen en conflicten.  
Het team is zichtbaar voor de leerlingen door het dragen van de gekleurde Kiva-hesjes.  
Elke week staat er een andere pleinregel centraal. De pleinregel wordt in alle groepen besproken aan 
het begin van de week. De pleinregels hangen voor iedereen zichtbaar op het keukenraam van de 
benedenzaal aan de pleinkant. 
 
Langer op school blijven 
Er zijn meerdere redenen waarom een kind na 12.30 of 14.30 uur nog langer op school blijft. Dit kan 
bv. zijn: 
• eigen materiaal opruimen; 
• de leerkracht helpen bij het opruimen; 
• extra uitleg van leerstof; 
• huiswerk maken; 
• gesprek met de leerkracht; 
• als strafmaatregel. 
Doorgaans duurt bovenstaande niet langer dan 15 minuten. Moet het kind toch langer op school 
blijven, dan krijgt u hiervan bericht, hetzij telefonisch op dag zelf, hetzij schriftelijk een dag vooraf. 
 
Klassendienst 
Elke dag wordt de school schoongemaakt door mensen van een schoonmaakbedrijf. 
Speciale aandacht is er voor de toiletten. Die worden elke dag schoongemaakt. 
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De mensen van het schoonmaakbedrijf kunnen de school niet alleen schoonhouden. Dat gaat alleen 
samen met de leerkrachten en de kinderen. Zij doen dan ook allerlei klusjes. Die variëren van planten 
water geven tot het vegen van het schoolplein. 
De meeste van deze klussen worden onder schooltijd gedaan. Aan het eind van de dag heeft in elke 
groep een aantal kinderen klassendienst. Zij vegen het lokaal en ruimen op. 
Een rooster hangt in de klas. Uw kind weet dus ruim van te voren wanneer hij of zij aan de beurt is. 
 
Toiletgebruik 
De kinderen zijn vrij om naar het toilet te gaan wanneer zij moeten. Wel hebben we de afspraak 
gemaakt dat zij het eerste half uur niet gaan. Dan hadden ze thuis nog kunnen gaan. Verder is het 
niet aan te raden om naar het toilet te gaan als juf aan het uitleggen is. 
Bij de deur van de klas hangt een wc-rol, de leerlingen nemen een stukje papier mee naar het toilet 
en draaien het WC-kaartje dat ernaast hangt op ‘rood’ zodat de rest van de klas kan zien dan het 
toilet bezet is. We hebben een toiletruimte met een aparte jongens toilet en een meisjes toilet.  
In de pauzes mogen kinderen ook gewoon naar het toilet gaan, echter vinden we het dan wel prettig 
als kinderen dit even vragen zodat we weten wie er binnen is. 
 
Gevonden voorwerpen 
Alles wat in en rond school gevonden wordt, verzamelen wij op een tafel onder de trap in de centrale 
hal. Sleutels en sieraden worden bij juf Irma in het kantoor bewaard. Kinderen en ouders kunnen 
kijken of hun verloren spullen op deze plekken terug te vinden zijn. Ongeveer een keer per twee 
maanden brengen wij de restanten naar Het Goed of Noppes. 
 
BedrijfsHulpVerlening (BHV) en EHBO 
Op De Pionier zijn de BHV’ers: Irma Hendriks, Ben Brinkman, Mariska Prins. Irma Hendriks is ook 
preventiemedewerker. Zij is aanspreekpunt voor de veiligheid op school: zowel de harde kant 
(speeltoestellen, onvolkomenheden aan het gebouw e.d.) als de zachte (welbevinden van de 
kinderen en het team). 
 

Foto- en video-opnamen 
Op school maken we regelmatig foto′s van kinderen bij specifieke activiteiten. 
Deze foto′s gebruiken we voor ons archief of om op de website te zetten. Wij gaan ervan uit dat u als 
ouders geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto′s waar uw kind op staat op de website of in 
de Nieuwsbrief. Mocht u hier wel bezwaar tegen hebben, dan willen wij dat graag weten zodat we er 
rekening mee kunnen houden.  
Ook kunnen in klas video-opnamen gemaakt worden. Dit kan gebeuren in het kader van 
leerkrachtbegeleiding of andere observatieredenen. Deze opnamen zullen alleen binnen school 
gebruikt worden. Hier gaan we er ook vanuit dat ouders geen bezwaar hebben tegen het intern 
gebruiken van deze opnamen. Indien de opnames gebruikt gaan worden voor andere doeleinden dan 
zullen we de ouders daarvoor om toestemming vragen. Mocht u toch bezwaar hebben, laat het ons 
weten. 
 
Een gezonde school  
We willen een gezonde school worden en dat stimuleren we door: 
Gruitdagen 
Gruitdag houdt in dat alle leerlingen/leerkrachten voor het tienuurtje een stuk fruit of wat groente 
(tomaten, komkommer, enz.) meenemen. De gruitdag is voor alle leerlingen en leerkrachten op de 
woensdag. 
Kinderen mogen op de Pionier altijd water drinken. 
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Lunchtrommeltips 
In de lunchtrommel kunt u natuurlijk ook variëren met groente en fruit, brood en wraps. 
Wij geven als tip voor het drinken mee: een lege beker, die gevuld kan worden met water. Steeds 
meer scholen hebben goede ervaringen met het drinken van water: de beste dorstlesser die er is.  
 

Traktaties en verjaardagen 
We stellen het op prijs als er bij verjaardagen “gezonde” versnaperingen worden uitgedeeld. De 
verleiding om iets lekker zoets uit te delen is groot. Probeer een creatieve, gezonde traktatie te 
bedenken! Fruit, snacks, speeltjes o.i.d. zijn natuurlijk leuke dingen om te krijgen. 
We vieren de verjaardag van uw kind voordat wij naar buiten gaan. Na het trakteren mag uw kind de 
klassen rond met twee klasgenoten met de verjaardagskaart waar alle leerkrachten iets op kunnen 
schrijven en een sticker plakken.  
 
Batterijen en lege cartridges 
Bij inlevering ontvangt de school een klein bedrag. Dus denkt u eraan om batterijen en cartridges op 
school in te leveren. Zo werken we samen aan een gezonde planeet! 
 

Roken op school  
Op alle scholen geldt een rookverbod, dus ook op de onze. Verder verzoeken wij u om niet te roken 
op het schoolplein tussen 7.00 en 19.00 uur. Dit geldt natuurlijk ook tijdens activiteiten met kinderen 
waar begeleiding gevraagd wordt. 
 

Hoofdluis 
Iedere groep vraagt ouders om te helpen met hoofdluiscontrole. 
 
Omgevingsmaatregelen zoals stofzuigen en luizencapes gebruiken zijn niet meer nodig volgens het 
RIVM.                 
Luizencapes over kinderjasjes hangen, knuffels en beddengoed wassen, borstels uitkoken, de auto 
stofzuigen. Tot nu toe werd ouders geadviseerd om grondige schoonmaak te houden bij hoofdluis. 
Het is echter niet wetenschappelijk bewezen dat dit soort omgevingsmaatregelen helpen. Daarom 
hoeven ouders dit niet meer te doen, volgens het RIVM en het Landelijk Steunpunt Hoofdluis. 
Hoe krijg je hoofdluis? 
Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. Luizen 
lopen via het haar over van hoofd naar hoofd. De hoofdluis zoekt graag een warm plekje op: achter 
de oren, in de nek of onder een pony bijvoorbeeld. Kinderen lopen de meeste kans hoofdluis te 
krijgen, omdat ze bij het spelen vaak letterlijk de hoofden bij elkaar houden. 
Bestrijding 
Kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een fijntandige kam. Kammen is het belangrijkst. 
Volg de volgende stappen. • Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door het haar 
en spoel dit nog niet uit.• Bescherm de ogen met een washandje en kam met een gewone kam de 
klitten weg.• Pak dan een fijntandige kam en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk, vanaf de 
haarwortel. Begin bij het ene oor en pak na elke kambeweging een pluk in de richting van het andere 
oor. Vastgeplakte neten kunt u eventueel losweken door te deppen met azijn. 
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10. Schoolreizen 
 
Schoolreis groep 1 t/m 7 
Alle groepen 1 t/m 7 gaan 1 dag op schoolreisje. U leest in de Schoolpraat app waar de klassen naar 
toe gaan. De leerkrachten begeleiden het schoolreisje en vragen als het nodig is, ouderhulp hiervoor. 
 

Schoolkamp groep 8 
Groep 8 gaat naar Egmond  dit schooljaar. De omgeving van het kampterrein biedt enorm veel 
mogelijkheden: Bossen, duinen, strand en veel grasland is meer dan genoeg om een aantal dagen 
veel plezier te hebben. Activiteiten die zoal op het programma kunnen staan zijn: puzzeltocht, 
excursie, barbecue, zwemmen, naar het strand (in zwembroek of in dikke trui), bonte avond, fietsen 
enz. enz.  
 

Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) Zaanstad 
De Regeling Schoolgaande Kinderen is bedoeld voor ouders met een laag inkomen met kinderen van 
4 tot en met 17 jaar. U kunt de tegemoetkoming gebruiken voor het lidmaatschap van uw kind voor 
bijvoorbeeld een club/vereniging, cultuuractiviteiten of sportvereniging. Informatie over deze 
regeling is te vinden op de website van de gemeente Zaanstad: www.zaanstad.nl, in de online 
brochure: “wegwijzer in de minimaregelingen”. 
 
Subsidie aanvragen 
Het is mogelijk, indien u niet de mogelijkheid heeft het schoolreisje zelf te betalen, om subsidie aan 
te vragen. OBS De Pionier biedt hiervoor 2 mogelijkheden aan: Via de website van de gemeente en 
via de NJ Stichting. Voor beide subsidies kunt u een formulier krijgen bij de administratie van OBS De 
Pionier. De aanvraag zult u zelf verder moeten regelen. Uiteraard kunt u voor vragen voor het 
invullen van het formulier bij ons terecht.  

• Juf Els de Boer (groep 7) is contactpersoon voor de NJ Stichting.  

• De aanvragen voor de gemeente Zaanstad voor schooljaar 2019/2020 kunt u voor 31 
december 2019 indienen! 
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11. Pionier BREED 
 
De Pionier is een Integraal Kindcentrum in ontwikkeling en er vinden na schooltijd veel activiteiten 
plaats. Zo kunnen kinderen na schooltijd deelnemen aan het naschoolse activiteitenprogramma: 
Pionier Breed. 
Voor dit programma dient de school een subsidieaanvraag in bij de gemeente Zaanstad.  
Wij bieden  activiteiten aan zoals, koken, boetseren, huiswerkbegeleiding, muziekactiviteiten, 
korfbaltraining, yoga en nog veel meer!  Het uitgangspunt voor dit aanbod is: laagdrempelig en divers 
en betaalbaar voor ieder kind. 
In de groepen wordt er voorlichting gegeven over de brede school activiteiten. 
 

De inschrijfprocedure zult u aan het begin van het schooljaar via de Kriskras/nieuwsbrief kunnen 
lezen. 

➢ Plaatsing gebeurt via GRAS, een digitaal systeem van aanmelden. Vol = vol! 
➢ Bij onvoldoende aanmeldingen heeft de organisatie het recht een cursus te annuleren. 
➢ Bij annulering wordt u op de dag van de betreffende workshop op de hoogte gebracht 

(telefonisch of via de Schoolpraatapp). 
➢ Deelname aan een cursus/workshop is geheel voor eigen risico. 
➢ Het aantal deelnemers wordt bepaald door de aanbieder van de cursus/workshop. 
➢ Inschrijving sluit één week voor de startdatum. 
➢ Bij tussentijdse opzegging is restitutie niet mogelijk. 
➢ Voor de workshops/cursussen op woensdagmiddag eten en drinken de leerlingen een kleine 

versnapering, meegenomen van huis. 
➢ De inschrijfprocedure kunt u vinden op onze website: www.depionier.nl en staat altijd op de 

achterkant van de flyer met informatie betreffende cursus en/of workshop. 
➢ Eén cursus/workshop kost € 2,00 en soms meer.  Het volledige bedrag wordt vooraf betaald. 
➢ Belangrijk: als uw kind deelneemt aan een Pionier Breed activiteit, betekent dit niet dat u 

verzekerd bent van opvang! Als er een workshop niet door kan gaan, wordt er niet voor 
opvang gezorgd. 

 

Pionier Breed wordt gecoördineerd door juf Olia.  Voor vragen kunt u bij haar en juf Irma terecht. 
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12. Kinderopvang FreeKids 
 
Buitenschoolse opvang en peuterspelen 
De Pionier werkt samen met kinderopvangorganisatie Freekids. 
Freekids heeft een vaste ruimte in ons schoolgebouw, in de gang van de kleutergroepen/Schakelklas. 
Freekids biedt voorschoolse- en naschoolse opvang én peuterspelen aan.  
Ook tijdens vakantie- en studiedagen bieden zij opvang aan.  
De opvang is op maandag dinsdag donderdag en vrijdag in ons schoolgebouw. 
Het peuterspelen wordt dagelijks aangeboden. 
Het tarief voor deze verschillende diensten van Freekids is op hun site te lezen.  
 
Ontwikkeling Integraal Kindcentrum 
Er is een daadwerkelijke samenwerking tussen het team van De Pionier en de medewerker(s) van 
FreeKids. Samen zorgen we ervoor dat de kinderopvang en het peuterspelen aansluit bij het 
onderwijsprogramma. De leerlingen van de kleutergroepen werken met thema’s die in de 
peutergroepen ook worden aangeboden.  
Ook op organisatorisch vlak werken we samen. Hebben de leerkrachten van De Pionier een 
studiedag? Geen probleem, FreeKids zorgt voor opvang op deze dag. Bovendien houden leerkrachten 
en FreeKids-medewerkers nauw contact over leerlingen die mogelijk extra aandacht nodig hebben. 
  
Informatie en inschrijven 
FreeKids en OBS De Pionier blijven twee aparte organisaties. Ouders kunnen zich via de website 
www.freekids.nl of telefonisch 088 1919190 aanmelden bij de kinderopvang. Ook op de site van 
FreeKids vindt u veel interessante informatie en een inschrijfformulier. 
 
Kinderopvangtoeslag 
Werkende ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Daarmee betaalt het Rijk een 
deel van de kosten van de buitenschoolse opvang. Hoeveel, dat hangt af van uw inkomen.  
Via www.toeslagen.nl berekent u wat BSO voor uw kinderen kost. Maar wat BSO oplevert, moet u 
aan de kinderen vragen: leuke en leerzame activiteiten, een ontspannen en veilige middag terwijl 
hun ouders/verzorgers aan het werk zijn – een heerlijke tijd voor en na school. 
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