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Een woord vooraf

Hartelijk welkom bij Kindcentrum Het Rinket. In deze 
schoolgids stellen wij ons graag aan u voor, zodat u weet 
wat u van ons mag verwachten als uw kind bij ons on-
derwijs volgt en/of gebruik maakt van onze opvang. We 
hebben de belangrijkste zaken beknopt voor u op een rij 
gezet. Regelmatig verwijzen we u ook voor uitgebreidere 
informatie over bepaalde onderwerpen naar onze (http://
rinket.tabijn.nl) of andere websites.  

We hebben deze gids met zorg voor u samengesteld. Na-
tuurlijk bent u altijd welkom voor een persoonlijk gesprek. 

Het team wenst alle leerlingen en ouders een fijne en ple-
zierige tijd op kindcentrum Het Rinket.

Met vriendelijke groet,
Team Het Rinket

Bachstraat 20, 1962 BD Heemskerk 
tel: 0251-231093 
e-mailadres: rinket@tabijn.nl
http://rinket.tabijn.nl 
Directeur: Lyke Seriese

Kindcentrum Het Rinket

Een Rinket is een klein deurtje in een grote deur, zoals ook 
uit ons logo blijkt. Wij zien dit Rinket als symbool voor een 
kleine en veilige stap van de kinderen richting de maat-
schappij. Als kindcentrum stellen wij onszelf tot doel om 
kinderen op te leiden tot zelfstandige, kritisch denkende 
mensen die worden voorbereid om hun eigen plek in de 
maatschappij in te nemen. We begeleiden uiteenlopende 
groepen kinderen vanaf 2,5 jaar tot ze van school gaan na 
groep 8. 

Kindcentrum Het Rinket bestaat uit 3 onderdelen:
• Peuteropvang De Blokkendoos 
• Basisschool Het Rinket
• Nieuwkomersafdeling De Fakkel

Peuteropvang De Blokkendoos 
Spelen op de peuteropvang is een waardevolle aanvul-
ling op de opvoeding thuis en maakt de overgang naar 
het basisonderwijs voor veel kinderen makkelijker. Op de 
Blokkendoos werken wij met het VVE-programma Peuter-
plein. Dit programma werkt met thema’s en biedt leuke 
activiteiten op verschillende niveaus. 
Het programma Peuterplein sluit mooi aan op het pro-
gramma Kleuterplein dat in de kleutergroepen van Het 
Rinket gebruikt wordt. Er wordt met deze programma’s 
spelenderwijs gewerkt in een doorlopende lijn naar groep 3.  
Voor De Blokkendoos is een aparte brochure beschikbaar 
met verdere informatie.

Basisschool Het Rinket
Op onze basisschool bieden wij onze leerlingen een brede 
ontwikkeling, met aandacht voor het inzicht krijgen in het 
eigen leren. Wij zijn een katholieke basisschool, die open 
staat voor kinderen van alle gezindten. In deze gids kunt 
u verder lezen wat wij belangrijk vinden en waarin wij ons 
als school onderscheiden.

Nieuwkomersafdeling De Fakkel
De Fakkel is een speciale afdeling voor nieuwkomers. Op 
deze afdeling leren kinderen, die korter dan een jaar in 
Nederland wonen, de Nederlandse taal spreken en maken 
kennis met de Nederlandse cultuur. Na een jaar stromen 
deze leerlingen uit naar een school in hun eigen woon-
omgeving. Voor de Fakkel is een eigen informatieboekje 
beschikbaar en ook een eigen website: 
http://fakkel.tabijn.nl
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Onze visie
Kinderen hebben behoefte aan begeleiding zodat zij zich 
kunnen vormen tot zelfstandige en kritisch denkende 
mensen. Hiervoor moet er ruimte zijn voor persoonsvor-
ming, socialisering en kwalificatie. Dit zijn dan ook de 
uitganspunten waarmee ons onderwijs is vormgegeven. 
Goed onderwijs besteedt aandacht aan alle aspecten van 
de mens zodat kinderen zich harmonieus kunnen ontwik-
kelen. Wij denken hierbij aan de volgende behoeften:

• veiligheid, geborgenheid, rust en een duidelijke 
structuur (socialisatie)

• ruimte voor het maken van eigen keuzes, een actieve 
rol in het eigen leerproces en mogelijkheden om te 
kunnen experimenteren (personificatie)

• een uitdagend en stimulerend curriculum van vakken 
en lesmethodes (kwalificatie) 

• dingen samen kunnen doen (socialisatie)
• een gezonde leefomgeving, gezonde leefstijl en 

actief bezig te kunnen zijn (personificatie)

Om dit duidelijk te kunnen vertalen hebben we dit sa-
mengevat in ons motto:

‘Samen leren met plezier’

Door het bieden van een brede ontwikkeling kunnen kin-
deren verschillende ervaringen opdoen en hierdoor hun 
eigen talenten ontdekken zodat zij hun eigen plaats in de 
maatschappij kunnen gaan in nemen.

Onze kernwaarden zijn:

 

Samen
Kinderen leren overal en van iedereen: van hun leerkracht 
en van elkaar. Hier spelen we op in door leerlingen samen 
te laten werken o.a. in coöperatieve werkvormen. Dit heeft 
een positieve invloed op de motivatie en betrokkenheid 
van kinderen en hun sociaal emotionele ontwikkeling. Wij 
willen samen met ouders verantwoordelijk zijn voor het 
leerproces van de leerling. Samenwerken met betrokken 
ouders met wederzijds begrip voor elkaars verantwoorde-
lijkheid in opvoeding en onderwijs vinden we belangrijk. 
Dit willen we bereiken door open communicatie met ou-
ders en een toegankelijk kindcentrum.

Leren
Leren met als doel het beste uit het kind te halen en dus 
hoge doelen te stellen. Ieder kind heeft zijn/haar eigen 
unieke talenten, waarbij wij streven naar een brede ont-
wikkeling op alle gebieden.
Wij willen de leerlingen leren ‘te leren’, te experimenteren 
en te reflecteren op hun eigen leerproces. Op deze manier 
worden de leerlingen voorbereid op de maatschappij, 
waarbij ‘het leren’ een belangrijk aspect zal blijven. Voor 
leerkrachten betekent dit dat zij ook leren van en met el-
kaar. Zo vormt ons kindcentrum een lerende organisatie, 
die meegaat met de tijd.

Plezier
Plezier vormt bij het bereiken van de leerdoelen een be-
langrijke stimulans. Door aan te sluiten bij de belevings-
wereld van de kinderen, het maken van allerlei leerzame 
uitstapjes, gebruik te maken van moderne media en daar-
naast een schoolplein met veel speelmogelijkheden, ver-
hogen wij het plezier op school en in het leren.
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Waar wij trots op zijn
Het Rinket onderscheidt zich op de volgende punten van 
andere basisscholen 
1. Extra aandacht voor taalontwikkeling
2. Brede talentontwikkeling
3. Extra lestijd
4. Een goede sfeer
5. Goede leerlingenondersteuning op maat / 

Kleine klassen
6. De plusgroep
7. Naschoolse activiteiten

1. Extra aandacht voor taalontwikkeling
Op Het Rinket besteden we veel tijd aan taalonderwijs. In 
deze tijd van moderne media en vluchtige berichtjes, vin-
den wij het extra belangrijk om veel tijd en aandacht te 
bieden om leerlingen goed taalgebruik aan te leren, zowel 
mondeling als schriftelijk. 

Wij verrijken ons taalonderwijs o.a. door:
• een doorlopende lijn van peuters naar kleuters waar 

taalstimulering een belangrijke plaats inneemt.
• een duidelijke opbouw voor woordenschatonderwijs 

door de hele school heen.
• aandacht voor leesbeleving en een halfjaarlijks wisse-

lende kinderboekencollectie via ‘De Bieb Op School’.
• een duidelijke opbouw in de fonologie en spelling di-

dactiek. 
• aandacht voor betekenisvolle stelopdrachten en het 

leren reflecteren op zelfgeschreven teksten. 
• begrijpend lezen aan te leren door samen verdiepend 

op zeer diverse teksten in te gaan (verdiepend lezen)
• (mondelinge) verslaggeving en spreekbeurten.
• positieve aandacht voor meertaligheid (meertalig-

heid is een troef!)

2. Brede talentontdekking
Brede persoonsvorming is de basis van ons onderwijs. 
Daarom besteden wij o.a. aandacht aan:
• muziekonderwijs van onze eigen vakdocent.
• aanvullende instrumentlessen via het cultuurcentrum
• groepsdoorbroken creatieve workshops
• een eigen moestuin en natuuronderwijs
• culturele uitstapjes, zoals naar musea en theaters.
• festiviteiten waarbij de verschillende culturen van 

leerlingen van ons kindcentrum elkaar ontmoeten. 
• een breed scala aan naschoolse activiteiten op het 

gebied van creativiteit, voeding, natuur, sport, spel en 
technologie. 

Wij vieren de brede talenten in onze maandafsluitingen, 
waarbij ouders ook zijn uitgenodigd.

3. Extra lestijd
We willen graag het beste uit onze leerlingen halen. Daar-
bij willen we de kinderen bewust maken van hun ontwik-
keling, kwaliteiten en leerpunten. We doen dit o.a. door 
‘gratis’ extra lestijd aan te bieden aan de leerlingen uit de 
groepen 7 en 8. Leerlingen die hier aan mee willen doen, 
omschrijven hun eigen leerdoelen en motivatie voor de 

deelname. Vervolgens krijgen zij extra les op de woens-
dagmiddag, waarin zij werken aan de door henzelf geko-
zen leerdoelen. Ervaring heeft ons geleerd dat leerlingen 
zich hierdoor verantwoordelijker voelen voor hun leerpro-
ces en doelgerichter met de overstap naar het voortgezet 
onderwijs bezig zijn. Op de eindtoets van het CITO zien we 
dit terug in mooie scores die de kinderen een goede start 
in het voortgezet onderwijs bieden. 

4. Een goede sfeer
Een kindcentrum waarin “Samen leren met plezier” cen-
traal staat, kan dit alleen waar maken als er in het kindcen-
trum een veilig pedagogisch klimaat heerst. Wij zijn trots 
op de sfeer en de rust op Het Rinket. Wij bereiken dit door:
• het hebben van een sterk wij-gevoel. Wij zijn een kind-

centrum waar men elkaar kent.
• contact tussen ouders en leerkrachten of directie 

laagdrempelig te houden.
• veel aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele 

ontwikkeling en burgerschapsvorming van de leer-
lingen. Hiervoor gebruiken we o.a. de methode  “De  
Vreedzame School”. 

• duidelijke schoolafspraken, waar de leerlingen over 
meedenken, over hoe we ons gedragen in de klas en 
buiten op het schoolplein. 

• de leerlingenraad. Hierin mogen leerlingen meepra-
ten over schoolzaken. Hun ideeën worden serieus 
genomen en zo mogelijk uitgevoerd. Hierdoor leren 
kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar 
en de school en leren ze hoe een democratische sa-
menleving werkt.

• Leerlingmediatie: Speciaal getrainde leerlingen die 
andere kinderen helpen om conflicten samen op te 
lossen.
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5. Goede leerlingenondersteuning op maat/Kleine klassen
Wij bieden de leerlingen zo veel mogelijk ondersteuning 
op maat. Om dit te bereiken hebben wij goede leerlingbe-
geleiding, ervaren leerkrachten, specialisten en onderwijs-
assistenten in ons team. 
Wij kiezen er voor om zo veel mogelijk met homogene 
groepen qua leeftijd te werken (geen combinatiegroe-
pen), met uitzondering van de kleutergroepen. We heb-
ben relatief kleine klassen, met een maximum van 25 
leerlingen per klas. Daarnaast werken de leerlingen veel in 
kleine groepjes, door het inzetten van veel extra handen in 
de klassen zoals specialisten binnen de school, extra leer-
krachten, onderwijsassistenten en een leraarondersteuner. 
Teamleden hebben zich gespecialiseerd op een bepaald 
gebied en coachen elkaar. Binnen ons team hebben wij 
gedragsspecialisten, specialisten Jonge Kind, Nederlands-
als-tweede-taalspecialisten, orthopedagoog, specialist 
hoogbegaafdheid, motoriekspecialist, leesspecialist en 
een dyslexiespecialist. Verder hebben wij twee intern be-
geleiders (IB’ers) die leerlingen en leerkrachten kunnen 
ondersteunen en adviseren.

6. De Plusgroep
Ook dit schooljaar gaan wij weer werken met een interne 
plusgroep. 1 dagdeel per week zal juf Kim Aalsma met kin-
deren met een hoog leervermogen uit de groepen 5 t/m 
8 gaan werken. In de plusgroep wordt de kinderen uitda-
ging geboden, doorgaans in de vorm van verbreding. Dat 
houdt in: andere vakken, andere vaardigheden. De focus 
zal vooral liggen op het leren leren, dat o.a. bestaat uit le-
ren denken, leren plannen, leren prioriteiten stellen, leren 
omgaan met frustratie, motivatie. De jongere leerlingen 
van het Rinket die mogelijkerwijs onder deze doelgroep 
vallen, ontvangen aanbod van hun eigen leerkracht in 
overleg en met begeleiding van de plusleerkracht. 

7. Naschoolse activiteiten
Het Rinket wil de kinderen ook buiten schooltijd ontspan-
ning, gezelligheid, cultuur, sport, saamhorigheid, sfeer, 
warmte en een veilige plek bieden. We werken daarom 
samen met Welschap  Heemskerk en Sportservice Kenne-
merland om extra activiteiten na schooltijd voor onze leer-
lingen mogelijk te maken. Deze activiteiten moeten voor 
de kinderen vooral leuk zijn, maar verrijken tegelijkertijd 
hun schooldag. Zo worden er bijvoorbeeld met regelmaat 
sportactiviteiten, knutselactiviteiten, dans, naailessen, 
computervaardigheidslessen en muzieklessen aangebo-
den, waar kinderen veelal gratis aan mee kunnen doen. 
Verder is er elke dinsdagmiddag ‘Huiskamer’. De kinderen 
kunnen dan na schooltijd op school blijven om samen een 
spelletje te spelen of lekker op het plein te spelen onder 
begeleiding van meester Emile en een aantal vrijwilligers. 
Het gaat hier niet om een BSO, maar om een vrijblijvende 
situatie. Ouders zijn verantwoordelijk om hier met hun kin-
deren goede afspraken over te maken.
Inschrijven en verdere informatie over de activiteiten gaat 
via folders, de website en flyers van Welschap (www.wel-
schapwelzijn.nl/activiteiten/brede-schoolactiviteiten). 

Mocht u meer vakspecifieke informatie willen, dan kunt u 
dit vinden op onze website. Daar staat bijvoorbeeld met 
welke methodes wij werken voor de verschillende vakken.
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Kwaliteit
Ons kindcentrum werkt bewust aan kwaliteit. Om de kwa-
liteit van ons onderwijs goed te kunnen beschrijven en 
(verder) te verbeteren maken wij gebruik van het “Draai-
boek kwaliteitszorg op Tabijnniveau”. Hiermee is een sy-
steem van kwaliteitszorg opgezet dat aansluit bij de eisen 
die de overheid aan het onderwijs stelt. 

Fragment uit het Inspectieverslag:
“ …De school krijgt voor alle drie de standaarden (onderwijs-
proces, kwaliteitszorg en ambitie, financieel beheer) de waar-
dering goed omdat zij zich bij deze standaarden onderscheidt 
door de eigen aspecten van kwaliteit. In een zeer professio-
nele cultuur stelt de school de eigen doelen waar mogelijk bij. 
De leraren werken samen aan het verbeteren van het aan-
bod en leggen de focus op het aanleren van leerstrategieën.’  
(Inspectieverslag 19-12-2019)

De inspectie gaf Het Rinket de maximale score op de pun-
ten:
• De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van 

haar leerlingpopulatie.
• De school voert de zorg planmatig uit.
• De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.

Als we naar de ontwikkeling van iedere leerling kijken, ma-
ken zij allemaal een goede, bij hen passende groei door. 
Dat maakt ons  trots!

Voor meer informatie over scholen en resultaten verwijzen 
wij naar de site van de inspectie (www.onderwijsinspectie.
nl, zoekterm Rinket) of naar www.scholenopdekaart.nl.

Extra inzet n.a.v. coronamaatregelen
Dit jaar kunnen wij extra middelen inzetten om onze leer-
lingen nog beter bij te staan op hun pad van ontwikkeling. 
De inzet van extra personeel (extra leerkrachten, specia-
listen en onderwijsassistentie) biedt ons de kans om met 
extra aandacht met de kinderen te werken en samen met 
hen te werken aan o.a. persoonsontwikkeling en door hen 
zelf gestelde doelen. 

In- en uitschrijven van leerlingen

Aannamebeleid 
Elk kind is welkom om onderwijs te volgen op de Tabijn-
scholen en -kindcentra. Soms kan het gebeuren dat door 
speciale omstandigheden een kind niet bij ons geplaatst 
kan worden. In dit geval helpen wij u bij het vinden van 
een geschikte onderwijsplek voor uw kind. 

Inschrijven voor De Blokkendoos
U kunt online het aanmeldformulier voor De Blokkendoos 
invullen. Dit vindt u op onze website. U zult vervolgens 
worden uitgenodigd voor een gesprek om de verdere in-
schrijving te bespreken. Houdt u rekening met een wacht-
lijst en schrijf op tijd in. Starten bij de Blokkendoos kan 
vanaf 2,5 jaar.

Inschrijven op Het Rinket
Wilt u uw kind aanmelden voor Het Rinket dan vult u hier-
voor een inschrijfformulier in. Ook als uw kind vanaf peu-
teropvang De Blokkendoos doorstroomt. 

Wennen in groep 1
Tussen de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden en de dag dat 
uw kind vier jaar wordt, mag uw kind vijf keer komen wen-
nen. U kiest dan in overleg met de leerkracht dagen uit 
om te komen wennen. U brengt uw kind om 8.15 uur in 
de klas. Vanzelfsprekend blijft u de eerste keer samen met 
uw kind even in de klas. Het is dan wel de bedoeling dat u 
na zo’ n half uurtje weer naar huis gaat. De leerkracht zorgt 
er samen met de groep voor dat uw kind zich prettig en 
veilig gaat voelen. 
Mocht uw kind drie weken voor of in de zomervakantie 
vier worden, dan maken wij met u afspraken hoe het wen-
nen na de zomervakantie kan verlopen.

Natuurlijk hoeft een kind van vier jaar nog niet alles zelf 
te kunnen. Toch is het belangrijk dat hij/zij ook zonder 
de hulp van de leerkracht uit de voeten kan. Daarom ver-
wachten wij dat uw kind als vierjarige de volgende vaar-
digheden beheerst:
• Uw kind kan zich zelfstandig aan- en uitkleden.
• Uw kind kan zelf een jas aantrekken.
• Uw kind is zindelijk, kan zelfstandig naar de wc en 

kan zelf de billen afvegen.
• Uw kind kan al een beetje opruimen.

Overdracht
Als uw kind naar een andere basisschool, kindcentrum of 
naar het voortgezet onderwijs gaat, wordt er gezorgd voor 
een duidelijke overdracht van essentiële  informatie. Dit 
overdrachtsrapport zal altijd pas na overleg met u worden 
gedeeld met de school of het kindcentrum waar uw kind 
naar toe gaat. 

Van school veranderen 
Indien u uw kind van basisschool binnen Heemskerk wilt 
laten veranderen, kan dit in principe alleen aan de start van 
een nieuw schooljaar en nadat beide scholen hierover met 
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elkaar contact hebben gehad. Deze afspraak is gemaakt in 
het belang van het kind, de ouders, de klas en de scholen. 
Indien u het noodzakelijk acht om uw kind naar een ande-
re basisschool te laten gaan, dient u altijd eerst contact op 
te nemen met de basisschool van uw kind. Overplaatsing 
naar een andere basisschool gedurende het schooljaar is 
wel mogelijk na een verhuizing.

Leerlingondersteuning

Passend onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in ge-
gaan. Passend Onderwijs moet ervoor zorgen dat kinderen 
een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen. 
Deze wet is er juist gekomen voor die kinderen iets extra’s 
nodig hebben, bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker 
gaat, of juist uitdaging mist bij het leren, of omdat extra 
begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedrag.  
Scholen en kindcentra hebben bij passend onderwijs zorg-
plicht. Dit betekent dat iedere school of kindcentrum de 
taak heeft om alle kinderen een passende onderwijsplek 
te bieden en waar nodig extra ondersteuning te geven, bij 
voorkeur in het regulier basisonderwijs en pas als het niet 
anders kan in het speciaal basisonderwijs of het speciaal 
onderwijs.  
Ons kindcentrum wordt ondersteund door samenwer-
kingsverband Passend Onderwijs IJmond https://passen-
donderwijsijmond.nl/

Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwer-
pen/passend-onderwijs vindt u de laatste informatie over 
de landelijke ontwikkelingen.

Extra ondersteuning op Het Rinket
1. In de klas met verlengde instructie, voorinstructie of 

verdiepende instructie n.a.v. observaties, vragen van 
leerlingen en resultaten.

2. In overleg met de ib-er kan er gekozen worden voor 
onder andere de volgende maatregelen: het aanpas-
sen van de leertijd en/of de instructie, bijstellen van 
doelen, het inzetten van hulpmaterialen, pedagogi-
sche maatregelen en coaching van de leerkracht of 
werken met de onderwijsassistente of expert in of 
buiten de klas. Ouders worden hierover geïnformeerd.

3. Indien de extra ondersteuning niet tot het behalen 
van de geplande leerdoelen leidt, kan de leerling wor-
den besproken in het ondersteuningsteam. Aan het 
ondersteuningsteam wordt advies gevraagd. Hieraan 
nemen deel: de directeur, de intern begeleider, de 
leerkracht, een psycholoog van het Samenwerkings-
verband IJmond en een pedagoog van de onderwijs-
begeleidingsdienst (OBD). Eventueel kan de hulp van 
een maatschappelijk werkster of gedragsspecialist 
worden ingeroepen. Ouders moeten hiervoor eerst 
toestemming verlenen en hebben inzage in het dos-
sier. Ouders worden in veel gevallen uitgenodigd om 
bij de bespreking met het ondersteuningsteam aan-
wezig te zijn en hieraan bij te dragen.

Extra hulp binnen de school
In overleg met ouders kunnen leerlingen binnen onze 
school o.a. ook gebruik maken van een logopedist, dys-
lexiespecialist, jeugdverpleegkundige of een maatschap-
pelijk werkster. 

Verlengen of versnellen
Soms kan het voor de ontwikkeling van een kind goed zijn 
om hem of haar een jaar extra in een groep te laten blijven. 
Dit doen we pas als er goed is onderbouwd waarom dit 
nodig is. Voor een zorgvuldig besluit hierover werken wij 
in ons kindcentrum met een stappenplan en een checklist. 
Op dezelfde manier bekijken wij ook of een kind een jaar 
kan overslaan. 

Verwijzing naar het voortgezet onderwijs
De verwijzingen vinden plaats op basis van de toetsge-
gevens en observaties die in de loop der jaren van een 
leerling verzameld zijn. De adviezen worden gegeven na 
overleg met de intern begeleider, leerkracht groep 7 en 8 
en de directeur. De verwijzingsgesprekken worden door 
de leerkracht van groep 8 en de directeur gehouden. Aan 
het begin van groep 8 wordt er een voorlopig advies ge-
geven. Met de voorlopige adviezen kunnen de ouders en 
kinderen zich alvast gaan oriënteren op het voortgezet 
onderwijs. Rond februari volgen de definitieve verwij-
zingsgesprekken, waarna de ouders de leerlingen kunnen 
inschrijven op een school naar hun keuze. 

Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg GGD 
Kennemerland
Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD 
Kennemerland. De taak van de jeugdgezondheidszorg is 
het begeleiden van de groei en de ontwikkeling van uw 
kind. Aan onze school is een team van een jeugdarts, 
jeugdverpleegkundige en  assistente verbonden.  
5-jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmo-
ment aangeboden. U ontvangt hierover altijd vooraf meer 
informatie.  Op onze website kunt u meer lezen over onze 
samenwerking met de schoolarts (Roos el Sharouni).

Ouders kunnen bij vragen over de opvoeding en ontwik-
keling van hun kind contact opnemen met onze jeugdver-
pleegkundige:
Judith Welman
023- 7891777
jwelman@ggdkennemerland.nl
U kunt ook een afspraak maken via de intern begeleider

Samenwerking met maatschappelijk dienstverle-
ning en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Aan de school is een jeugdmaatschappelijk werkster ver-
bonden, Zij kan met u meedenken over allerlei vragen 
rond opvoeding of de gezinssituatie. Ook kan zij, in over-
leg met ouders, individuele gesprekjes met kinderen voe-
ren. U kunt via de intern begeleider een afspraak met haar 
maken.
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De CJG coach  kan – met toestemming van ouders- aan-
sluiten bij een gesprek op school als verwacht wordt dat 
specifieke hulpverlening nodig is.  

Contactgegevens jeugdmaatschappelijk werk: 
Tamara Helder
088-8876800 
CJG coach:
Simone van Huizen

Voor informatie over en een uitgebreidere beschrijving 
van de leerlingondersteuning, het protocol medicijnver-
strekking en medisch handelen, schorsing en verwijde-
ring, preventie kindermishaldeling,  de verwijsindex, de 
wet sociale veiligheid, de vertrouwensinspecteur en de 
klachtencommissie verwijzen wij u naar onze website.

De samenstelling van kindcentrum 
Het Rinket

Groepen
Op Het Rinket hebben wij de volgende groepen:
• 1 peutergroep met maximaal 16 leerlingen per dag
• 2 kleutergroepen (groep 1 en 2 gemengd) 
• Groep 3 t/m 8 in homogene enkele groepen met 

maximaal 25 leerlingen per groep
• 3 nieuwkomersgroepen met maximaal 15 leerlingen 

per groep

Bijzondere taken 

ICT-coördinator en  
cultuurcoördinator

Rozemarijn van Lieshout

Gedragsspecialist en  
coördinator sociale veilig-
heid

Nicole Mijnen

NT2 specialist Yaelle Vleugel

Leescoördinator Paula Janszen

Dyslexiespecialist Olga Hasenack

Specialist jonge kind Lynn Steenbeeke 

Specialist meerbegaafd-
heid

Kim Aalsma

Vakleerkracht gym Via Sportservice  
Kennemerland 

Vakleerkracht muziek Gisla Bruitsman

Wilt u weten wie er nog meer bij ons werkt? Kijkt u dan 
even op onze site.

Tabijn
Het Rinket is onderdeel van Tabijn. Tabijn is het bevoegd ge-
zag van 22 basisscholen en kindcentra in zeven gemeenten 
in Noord-Holland. Deze maken zich sterk voor onderwijs en 
opvang van kinderen van 2-13 jaar. Op www.tabijn.nl vindt 
u meer informatie over onze scholen, kindcentra en de or-
ganisatie Tabijn zelf. 
 

Contact met het bestuur
De directeur van een school of kindcentrum is het eerste 
aanspreekpunt voor personeel en ouders namens de al-
gemene directie en het bestuur van Tabijn. Wanneer een 
personeelslid of een ouder in contact wil treden met de 
algemene directie of het bestuur verloopt dit altijd via de 
directeur van de school. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR) 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Ta-
bijn bestaat uit veertien leden, zeven personeelsleden en 
zeven ouders. Deze leden worden vanuit en door de betref-
fende geledingen gekozen en hebben zitting voor een pe-
riode van drie jaar. De positie van de GMR is geregeld in de 
Wet Medezeggenschap Scholen.  
De taak van de GMR is het om het beleid te beoordelen dat 
voor alle of een meerderheid van de Tabijnscholen geldt. 
Taken en bevoegdheden zijn vastgesteld in een door het 
bestuur opgesteld reglement. Statuut en reglement zijn te 
lezen op https://www.tabijn.nl/organisatie/medezeggen-
schap/ 

Flexpool en vervanging
Bij Tabijn werkt een aantal leerkrachten in de zogenaamde 
flexpool. In goed overleg kunnen deze collega’s snel en 
flexibel ingezet worden om uitval van les- en opvangactivi-
teiten te beperken. 
Informatie over o.a. de gedragscode van Tabijn, verzekerin-
gen en beleidsstukken van de stichting, vindt u op tabjin.nl.
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 De ouders

Gezamenlijk belang
Wij willen het beste uit onze leerlingen halen. Dat kunnen 
we niet alleen, daar hebben wij ouders bij nodig. We willen 
beiden hetzelfde. Samen zorgen we dat de ontwikkeling 
van de kinderen zo goed mogelijk verloopt en dat zij zich 
prettig voelen op school. Een goede samenwerking met 
ouders is daarom voor ons erg belangrijk.  

Oudercontact
Oudercontact vindt plaats op allerlei manieren zoals:
• Kennismakingsmiddagen aan de start van het school-

jaar
• 2 á 3 jaarlijkse oudergesprekken (vanaf groep 5 ne-

men de leerlingen hier ook aan deel)
• Rapporten; 1 rapport aan het einde van groep 1 en 2 

rapporten per jaar vanaf groep 2
• 2 wekelijkse nieuwsbrieven via Social Schools 
• Een groepspagina op Social Schools 
• Digitale portfolio’s in de groepen 7 en 8
• Maandsluitingen 
• Thema-afsluitingen o.a. bij de peuters en kleuters
• Koffieochtenden en workshops voor ouders

Natuurlijk kunnen ouders ook tussendoor, na schooltijd, 
met de leerkracht een afspraak maken. Een leerkracht kan 
ouders ook, indien nodig, tussen de gebruikelijke gesprek-
ken door uitnodigen voor een gesprek. 
Informatie over de rechten en plichten in informatievoor-
ziening voor bijvoorbeeld grootouders of gescheiden ou-
ders vindt u op onze website.

Ouderbetrokkenheid
Wij zijn blij met vele betrokken ouders die ons op allerlei 
wijzen bij staan, zoals:

• Oversteekouders
• Luizenpluis
• Ouderhulp bij festiviteiten, versieren, begeleiding bij 

excursies en dergelijke.
• De ouderraad helpt bij het organiseren van en assiste-

ren bij activiteiten binnen het kindcentrum. Voorzitter 
van de ouderraad is Chris Hummel.

• De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over het 
beleid van de school. In onze MR zitten momenteel de 
volgende ouders:  Ronald de Groot, Joyce Karthaus en 
Pepe Núñez Queija. U kunt contact opnemen met de 
MR door één van de leden aan te spreken of via het 
e-mailadres: mr.rinket@tabijn.nl. Sanne Bruins, Kim 
Aalsma en Olga Hasenack zijn de personeelsgeleding 
van de MR. 

Vrijwillige ouderbijdrage
Ons kindcentrum vraagt een vrijwillige ouderbijdrage aan 
de ouders/ verzorgers van onze leerlingen. Uit deze vrijwil-
lige ouderbijdrage worden activiteiten betaald waarvoor 
een school geen geld van de overheid ontvangt. Deze 
activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de sportdag, het 
schoolreisje, de Paasviering, enz.  worden onder verant-
woordelijkheid van de school georganiseerd i.s.m. onze 
ouderraad. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten 
van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun 
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen 
betalen.
De schoolleiding heeft instemming van de oudergeleding 
van de medezeggenschapsraad nodig om de hoogte van 
de vrijwillige ouderbijdrage vast te stellen. Onze vrijwillige 
ouderbijdrage bedraagt €39,50 per leerling en deze bij-
drage wordt door de steunstichting geïnd via het automa-
tische incassosysteem Wiscollect. 
Voor de bijdrage aan het kamp ontvangen de ouders en 
verzorgers van leerlingen van groep 8 een aparte rekening 
en indien gewenst een aparte betalingsregeling.  
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Praktische informatie

Starten in de ochtend
De deuren gaan open om 8.15 uur. De leerlingen mogen 
dan naar binnen. Om 8.30 willen we met de lessen gaan 
beginnen. Het is de bedoeling dat alle leerlingen dan in 
hun klas op hun plek zitten en ouders het gebouw op tijd 
verlaten, zodat de lessen direct van start kunnen gaan.

Ziekmeldingen 
We vragen u ziekmeldingen ’s morgen voor 8.30 uur te 
doen. Als leerlingen, zonder bericht, niet aanwezig zijn, 
bellen we naar huis.
Indien uw kind eerder naar huis moet gaan voor bijvoor-
beeld een doktersbezoek, kunt u dit meedelen door mid-
del van een briefje of telefoontje. Dit kan alleen in bij-
zondere gevallen. We vragen u om doktersbezoeken en 
tandartsbezoeken zo veel mogelijk in na de schooltijden 
te plannen zodat het kind en de klas van een ononderbro-
ken schooldag kunnen genieten. 

Drinken en/of fruit
Het is voor uw kind prettig wanneer het ‘s morgens een 
beker met bijvoorbeeld melk of water en een stukje fruit 
mee krijgt, om de ochtend te onderbreken. Dit hoeft niet 
veel te zijn; gewoon een tussendoortje.
Het drinken van water willen wij ook van harte stimuleren. 
Wij raden u daarom aan om uw zoon/dochter een (goed 
afwasbaar) waterflesje mee te geven. 

Maandag, woensdag en vrijdag zijn onze ‘fruitdagen’. Het 
is op deze dagen de bedoeling dat de kinderen voor de 
kleine pauze iets van groente of fruit meenemen.  Plakt u 
op de beker en het eten een sticker met naam, zodat uw 
kind weet wat van hem/haar is. 

Lunch
Alle kinderen lunchen in hun eigen klas en met hun eigen 
leerkracht. Na het eten gaan de kinderen onder begelei-
ding van overblijfmoeders en een teamlid buiten spelen. 
De pauze is gesplitst in onderbouw en bovenbouw, zodat 
de kinderen lekker vrij kunnen spelen. Bij slecht weer spe-
len alle kinderen in hun eigen klas. 

Wij zijn een Gezonde School en willen het meenemen van 
gezond eten en drinken stimuleren. Wij vragen u daarom 
om kinderen een gezonde lunch mee te geven. We raden 
volkorenbrood en fruit aan, met bijvoorbeeld melk of wa-
ter. 

Ongevallen op school
Het kan helaas wel eens voorkomen dat er op school een 
ongelukje gebeurt. Wij zullen dan in eerste instantie pro-
beren contact met u als ouder op te nemen. Wij zullen u 
dan vertellen wat er gebeurd is en of wij denken dat een 
dokters/tandartsbezoek nodig is. U kunt dan zelf beslissen 
of u een (tand)arts bezoekt of niet.
Mocht het ons niet lukken om contact te leggen met de 
ouders, dan zullen wij naar eigen inzicht handelen wat be-

treft het artsenbezoek. Het is in dat geval mogelijk dat u als 
ouder achteraf een factuur krijgt van een (tand)arts. Deze 
factuur is dan voor uw rekening. Wij rekenen op uw begrip.

Gebruik van foto’s en videobeelden
Voor de coaching van leerkrachten wordt gebruik gemaakt 
van videobeelden. Deze beelden worden alleen intern ge-
bruikt. Het plaatsen van foto’s in de nieuwsbrief, op social 
schools of op de internetsite gebeurt alleen als ouders hier 
via het toestemmingsformulier (op social schools) toe-
stemming voor hebben gegeven. De directie houdt toe-
zicht op de te plaatsen foto’s en ziet er op toe dat er geen 
kinderen worden afgebeeld die dat niet mogen. Meer in-
formatie over de AVG regeling vindt u op onze website.

Verjaardagen 
Jarige leerlingen mogen in hun eigen klas trakteren. Wij 
vragen u om dit te beperken tot slechts één kleine traktatie 
en bij het kopen van traktaties een gezonde keuze te ma-
ken. Voorbeelden van gezonde traktaties zijn fruit, soep-
stengels, rijstwafels, ongezoete popcorn of snackgroente. 
Op internet zijn allerlei leuke ideeën te vinden o.a. op Pin-
terest of www.gezondtrakteren.nl. 
Gezond eten is in het belang van alle kinderen. We gaan er 
vanuit dat u hier rekening mee zult houden wanneer u uw 
kind op school laat uitdelen. Te grote traktaties zullen weer 
mee terug naar huis gegeven worden.
Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes mogen buiten de 
school verspreid worden. Dit voorkomt teleurstellingen bij 
de kinderen die niet voor de feestjes worden uitgenodigd. 

Mobiele telefoons
Om problemen met foto’s, filmpjes en geluidsoverlast te 
voorkomen mogen de kinderen geen mobiele telefoon bij 
zich hebben op ons kindcentrum. Voor uitzonderlijke ge-
vallen kunnen ouders contact opnemen met de directie. 
Alle telefoons van leerlingen die geen toestemming heb-
ben, worden ingenomen door de leerkracht.
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Voor- en naschoolse opvang
Het Rinket werkt samen met de voor-en naschoolse op-
vang De Kameleon van Welschap. Leerlingen worden door 
de begeleider van deze organisatie op school opgehaald. 
Daarnaast zijn er nog diverse gastouderbureaus in de om-
geving.
 
De Kameleon 
(bij buurtcentrum Het Spectrum van Welschap)
Lauraplein 1, 1961 GP Heemskerk
Telefoon: 0251 207718/06 38516920
Informatie kunt u vinden op:
www.welschapkinderopvang.nl/opvangvormen/buiten-
schoolse-opvang

Regeling school- en vakantietijden
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk (op vrijdag-
middag na).
Maandag 8.30 – 14.30 uur
Dinsdag  8.30 – 14.30 uur
Woensdag 8.30  - 12.15 uur
Donderdag 8.30 – 14.30 uur
Vrijdag  8.30 - 12.00 uur onderbouw*
  8:30 - 14:30 uur bovenbouw

* De groepen 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij. 

Regels in geval van schoolverzuim
Voor buitengewoon vakantieverlof geldt dat dit alleen 
verleend kan worden met inlevering van een werkgevers-
verklaring. Dit verlof mag dan gegeven worden voor ten 
hoogste 10 schooldagen met uitzondering van de eerste 
twee weken van het nieuwe schooljaar. Deze regeling 
geldt voor leerplichtige leerlingen, dus vanaf het 5e 

levensjaar. Verzoeken hiertoe dienen schriftelijk gedaan 
te worden bij de directie van de school en worden door-
gestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. 
Formulieren voor deze aanvragen zijn op school aanwezig.

Voor elke andere vorm van verzuim bedoeld onder “ge-
wichtige omstandigheden”, zoals  bruiloften en begrafe-
nissen, dient u tijdig een schriftelijk verzoek in te dienen 
bij de directeur. Uw kind krijgt dan een tijdelijke onthef-
fing van de leerplicht. Deze bijzondere ontheffing wordt 
verleend voor ten hoogste 10 schooldagen per schooljaar. 
Ongeoorloofd verzuim wordt aan de leerplichtambtenaar 
doorgegeven.
               
Vakantierooster/studiedagen 2021-2022

Herfstvakantie 16-10-2021 t/m 24-10-2021

Kerstvakantie 25-12-2021 t/09-01-2022

Voorjaarsvakantie 19-02-2022 t/m 27-02-2022

Paasvakantie 15-04-2022  t/m 18-04-2022

Meivakantie 23-04-2022 t/m 08-05-2022

Hemelvaart 26-05-2022 t/m  27-05-2022

Pinksteren 06-06-2022

Zomervakantie 15-07-2022 t/m 28-08-2022
 
Studiedagen:
23-08-2021
24-08-2021
31-01-2022
14-04-2022
04-07-2022
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Lesuren  groep 1 t/m 4  904,5 uur
Lesuren groep  5 t/m 8:  980 uur

Het minimum aantal lesuren dat leerlingen in acht jaar 
moeten maken is 7520 uur. 
Wij houden nauwkeurig bij dat leerlingen ruim voldoende 
lesuren maken. In de meeste schooljaren maken we zelfs 
meer uren dan wettelijk is voorgeschreven, omdat we den-
ken dat dit de resultaten positief beïnvloedt. 
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Het Rinket
Bachstraat 20

1962 BD Heemskerk
Tel. 0251-231093
rinket@tabijn.nl

http://rinket.tabijn.nl

méér dan onderwijs


