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Voorwoord 
 

Met deze informatiebrochure informeren wij u als ouder(s) van 
basisschool De Vlieger over het schooljaar 2022-2023.   
 
U leest wat onze speerpunten zijn en belangrijke informatie voor het 
schooljaar betreft jaaractiviteiten en praktische informatie. De 
uitgebreide informatie staat beschreven in onze schoolgids. U kunt 
deze vinden op onze website www.basisschooldevlieger.nl. Voor de 
interne communicatie met ouders werken wij met een digitaal 
communicatiesysteem: Social Schools.  
 
Onze school is een plek waar kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen, waar plezier en welbevinden centraal staan en waar 
kinderen kunnen groeien. Er is op onze school veel aandacht voor het 
kind, hier draait het om en staat centraal. Wij bieden een uitdagend 
onderwijsaanbod, de juiste begeleiding en ruimte voor zelfstandigheid, 
onderzoekend leren, samenwerking en talenten.   
 
Ons uiteindelijke doel is bereikt als onze leerlingen na groep 8 kunnen 
terugkijken op een fijne basisschooltijd, waar ze veel ontdekt en 
geleerd hebben en waarbij ze mooie momenten samen hebben 
meegemaakt.  
 
Veel leesplezier en wij wensen al onze leerlingen en ouders een fijne 
schooltijd toe!  
  
Namens het team van De Vlieger, 
 
Franciene Bommer-Wennekers 
Directeur basisschool De Vlieger 

 

 

 

http://www.basisschooldevlieger.nl/
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Waar wij voor staan 
Samen leren(d) naar de toekomst!  
De Vlieger is een toekomstgerichte basisschool, met een 
oecumenische identiteit. Wij staan open voor vernieuwingen en 
behouden wat goed is. Een plek waar kinderen met plezier naartoe 
komen, zichzelf mogen zijn en hun talenten mogen ontwikkelen, om 
zich zo klaar te maken voor de toekomst. In een veilige, uitdagende 
en gestructureerde leeromgeving worden kinderen betrokken en 
gestimuleerd om nieuwe dingen te leren en te onderzoeken. Kinderen, 
ouders en het team werken samen en zijn betrokken. We hechten 
belang aan een stevig pedagogisch en sociaal klimaat en bieden 
kinderen ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. 

Visie 
Op De Vlieger willen wij dat kinderen na groep 8 met een goed 
gevulde rugzak met plezier kunnen terugkijken op hun basisschooltijd, 
waarin ze veel geleerd hebben en mooie momenten hebben beleefd. 
Wij bieden goed onderwijs in een veilige en gestructureerde 
omgeving. Binnen ons onderwijs staan zelfstandigheid en 
medeverantwoordelijkheid centraal. We werken in groepjes en 
regelmatig met flexibele werkplekken om zo eigenaarschap en 
samenwerking te stimuleren. We laten de kinderen ondernemen en 
onderzoeken waardoor ze nieuwsgierig en betrokken worden voor de 
wereld om hen heen. We geven met een professioneel en betrokken 
team onze leerlingen vertrouwen om zich op eigen wijze optimaal te 
ontwikkelen en komen tegemoet aan hun onderwijsbehoeften op 
maat. Zo kan ieder kind uniek zijn. ICT heeft een prominente plaats in 
ons onderwijs.  
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Kernwaarden 
Veiligheid                                                                                                         

Wij willen kinderen en ouders laten voelen dat ze welkom zijn, we 

willen dat ze zich thuis voelen op De Vlieger. Wij stimuleren het 

plezier hebben in het naar school gaan in een veilige omgeving. De 

Vreedzame Schoollessen dragen bij aan gezamenlijke normen, 

waarden en omgangsvormen. Ons positieve sociaalpedagogisch 

beleid is zichtbaar en voelbaar in onze school.  Zo bieden wij 

duidelijkheid en structuur en een veilige en uitdagende omgeving. 

 
Ondernemend                                           
We geven kinderen ruimte om na te denken over de keuzes die ze 
maken. Wij reflecteren op het lesaanbod, de activiteiten en gedrag. 
Kinderen ruimte geven om mee te denken zoals bij het bord in de 
klas, de weektaak, de leerlingenraad en de mediatoren zijn hier een 
onderdeel van. ICT-tools en 21ste -eeuwse vaardigheden zetten wij in 
om de kinderen te prikkelen. Binnen onze wereldoriënterende vakken 
dagen we kinderen uit om op een onderzoekende en ontdekkende 
manier de wereld om hen heen te ervaren.  
 
Uniek                                                                   
Ieder kind is uniek en heeft zijn talenten. Wij willen kinderen de kans 
bieden om zich op eigen wijze en naar eigen kunnen zo optimaal 
mogelijk te ontwikkelen. Zo geven wij interactieve instructies bij de 
basisvakken. Themawerken, creatieve, sportieve, en muzikale 
activiteiten zijn onderdeel van ons lesaanbod.  
 
Samenwerken                                              
Samen leren, samen werken en samen groeien in een veilige 
omgeving. Kinderen krijgen binnen ons onderwijs ruimte om samen te 
werken. Zo leren kinderen van en met elkaar. Wij bieden lees- en 
thema-activiteiten regelmatig groepsdoorbrekend aan.  
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

Nieuwsgierig                                                          
Wij zien dat kinderen het van nature in zich hebben om vragen te 
stellen, te ontdekken en te zoeken naar antwoorden. Vanuit hun 
nieuwsgierigheid coacht de leerkracht de kinderen om ze te prikkelen 
en te stimuleren. 
 
Betrokkenheid                                 
Betrokken zijn bij elkaar en je omgeving. In ons onderwijs hebben we 
aandacht voor onszelf en de ander. We maken kinderen betrokken bij 
het ‘leren leren’ door bijvoorbeeld het inzetten van coöperatieve 
werkvormen, het reflecteren en bewegend leren. Bij onze lessen 
creëren we vanuit betrokkenheid dat kinderen eigenaar zijn van hun 
eigen leerproces. We vergroten betrokkenheid en eigenaarschap 
onder andere door kinderen hun eigen leerdoelen te laten formuleren. 
In onze lessen bouwen we voort op de voorkennis en prikkelen we 
kinderen door het inzetten van diverse werkvormen. Ouders worden 
betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Door kind-ouder-leerkracht 
gesprekken en het ontwikkelrapport krijgen ouders en kinderen inzicht 
in de resultaten en het leerproces. 
De leerkracht voert regelmatig kind-coachgesprekken met het kind, de 
‘trotsdoelen’ worden zichtbaar in ons digitale portfolio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Wat bieden wij 
 

• Een veilige en fijne speel- en leerplek; 

• Een team van medewerkers met verschillende  
specialismes; 

• Toekomstgericht onderwijs; 

• Talentmiddagen; 

• Ruimte voor initiatieven van kinderen en aansluiten bij de 
onderwijsbehoeften die het kind nodig heeft; 

• Mede-eigenaarschap; 

• Extra ondersteuning en/of uitdaging; 

• Engels vanaf groep 1; 

• Ruimte voor het leren van en met elkaar; 

• Vakdocenten voor beweging en muziek; 

• ICT als hulpmiddel, een leerlijn programmeren en 
mediawijsheid; 

• Gezond eten en drinken met fruit- en waterdagen; 

• Kind-coachgesprekken, er is ruimte voor reflectie, het 
doelgericht werken en initiatieven van kinderen; 

• Mede-eigenaarschap voor leerlingen; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Onze speerpunten voor 2022-2023 
Als school zijn wij continu in ontwikkeling. De focus ligt dit schooljaar 

op de volgende zaken: 

• Rekenen 

• Zelfregulerende leerhouding en executieve functies 

• Leesonderwijs 

• Ontwikkeling van het integraal kindcentrum (IKC) 

 
 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Het team van De Vlieger 
Op onze school hebben wij een duidelijke visie. Deze visie wordt 

uitgedragen door ons professionele en gedreven team. Het bestaat uit 

leerkrachten, vakdocenten en ondersteuners die dagelijks uw 

kind(eren) lesgeven en met veel passie en liefde uw kind onderwijs 

en/of ondersteuning bieden. Binnen onze school hebben wij een groot 

aantal expert-leerkrachten die een specialisme hebben en dit 

gebruiken binnen de school. Wij zijn een opleidingsschool en bieden 

stagiaires een plek, waarbij de verantwoordelijkheid bij de leerkracht 

en directie ligt. Door de gesprekkencyclus, klassenbezoeken, 

professionaliseringsplan, studiedagen, de bordsessie en het leerteam 

zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van het personeel hoog blijft.  

Op onze website kunt u bij team vinden welk gezicht er bij de naam 

hoort. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

     

     

      

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Nieuwe afspraken brengen en halen 
Wij hebben ervaren dat de kinderen heel zelfstandig zijn geworden en 
rust ervaren in de school bij het binnenkomen zonder in de ochtend 
ouders in de school. Wij vinden het wel belangrijk om u als ouder te 
blijven ontmoeten en hebben de volgende afspraken gemaakt: 
 

• De deuren gaan open om 8.20 uur. Wij starten om 8.30 uur tot 
14.00 uur. Wij blijven de huidige in- en uitgangen gebruiken.                        

• De eerste schoolweek mogen de ouders/verzorgers alle 
dagen de school in.  

• Ouders/verzorgers van de nieuwe leerlingen mogen de eerste 
schoolweek van hun kind met hun kind mee naar binnen (ook 
als dit later is dan de 1e schoolweek van het schooljaar).  

• In de groepen 1-2 mag u één dag per week mee naar binnen. 
Deze dag wisselt van vakantie tot vakantie en staat in de 
jaarplanner van Social Schools. 

 
Tijdens de wegbrengweken mogen alle ouders/verzorgers alle dagen 
de school in en hebben we een verlengde inloop van 8.20-8.35 uur.  
U kunt de inloopactiviteit meevolgen met uw kind, graag één ouder 
per gezin per dag. De wegbrengweken zijn opgenomen in de 
jaarplanner van Social Schools.  
 
Naast de wegbrengweken zullen wij weer kijkmomenten organiseren 
voor een afsluiting of project, waarbij u een kijkje kunt nemen in de 
klas. 
 
Mocht u iets willen delen met de leerkracht of directie, stuur dan een 
bericht via Social Schools of loop na schooltijd even naar binnen. 
Voor schooltijd is het tijd voor de kinderen. Mocht het nodig zijn dan 
zullen wij de afspraken aanpassen en u hierover informeren. 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Schooltijden 
We werken met een 5-gelijke dagen model. De kinderen zijn iedere 

dag van 8.30 tot 14.00 uur op school. De kinderen mogen vanaf 8.20 

uur naar binnen, de lessen starten om 8.30 uur. Oudergesprekken 

vinden plaats vanaf 14.45 uur in verband met de pauzes van de 

leerkrachten.  

Studiedagen en vrije dagen worden jaarlijks vastgesteld. In Social 
Schools en op de website vindt u de juiste gegevens. Ter verbetering 
van het onderwijs worden er gedurende het schooljaar studiedagen 
gepland voor het schoolteam. Het team richt zich dan op verbetering 
en ontwikkeling. De kinderen zijn dan vrij.  

Leerplicht en verlofaanvragen 
Vierjarige kinderen zijn niet leerplichtig. Een kind is leerplichtig met 
ingang van de eerste schooldag van de maand, volgend op die waarin 
het kind 5 jaar is geworden. Soms wilt u één of meer vrije dagen voor 
uw kind(eren) aanvragen. U dient dan een schriftelijke aanvraag bij de 
directie te hebben ingediend met het verlofformulier vanuit leerplicht. 
Op dit formulier staat precies om welke reden u wel of geen verlof aan 
kunt vragen. Wij vragen u dit goed door te nemen alvorens u het 
formulier indient. Dat scheelt teleurstelling bij het niet honoreren van de 
aanvraag. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Social Schools en bereikbaarheid 
Ons interne digitale communicatiemiddel op school is Social Schools. 
Op deze wijze voldoen wij aan de privacywet en kunnen ouders en 
school elkaar makkelijk vinden. U kunt de app downloaden op uw 
telefoon.  
Social schools wordt bij ons ingezet voor:   
*De nieuwsbrief.   
*De agenda met hierin de activiteiten voor de gehele school en 
specifiek voor de groep zoals studiedagen of excursies.   
*Het volgen van de groep via de groepspagina, waar foto’s van 
activiteiten geplaatst worden.   
*Berichten sturen naar directie of leerkracht.  
*Het melden van absenties. Graag ontvangt de leerkracht voor 8.30 uur 
een bericht van u. Het telefonisch doorgeven van absenties willen wij 
tot een minimum beperken.    
*Het intekenen voor de kind-ouder-leerkrachtgesprekken.  
*Het digitale portfolio 
 
Na schooltijd heeft het gehele schoolteam pauze, wij zijn tussen 14.15-
14.30 uur beperkt bereikbaar. Na 14.45 uur bent u weer welkom op 
school. 
 
De school heeft actuele gegevens en telefoonnummers. Mocht het 
nodig zijn dan zullen wij contact met u opnemen. Bij wijzigingen van de 
gegevens ontvangen wij graag een bericht. 

  
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Informatie over uw kind  
Wij vinden het belangrijk om samen te werken met u als ouder van uw 
kind(eren). Een goed contact en communicatie is hierbij van belang. Op 
verschillende manieren informeren wij u over de activiteiten van de 
school en de vorderingen van uw kind. Aan het begin van het schooljaar 
houden wij een informatiemarkt. Regelmatig nodigen wij u uit voor een 
kijk- of meeloopmoment in de school. 
 
Ontwikkelrapport 
Wij volgen de ontwikkeling van het kind door middel van observaties en 
toetsen. Dit evalueren wij regelmatig en stellen onze handelingswijze 
waar nodig bij. Twee keer per schooljaar ontvangt uw kind een 
ontwikkelrapport. In dit ontwikkelrapport leest u de vorderingen van uw 
kind op sociaal emotioneel gebied, cognitief gebied, werkhouding en 
algemene indruk. 
 

Kind-ouder-leerkrachtgesprek 
Naast het informele contact en een gesprek op afspraak zijn er 
natuurlijk ook de vaste, geregelde momenten om elkaar op de hoogte 
te houden over de ontwikkelingen van de kinderen en de gang van 
zaken in de groep. Een gesprek geeft u als ouder de gelegenheid met 
de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind te praten. U kunt ook 
door de leerkracht worden uitgenodigd voor een gesprek. Een gesprek 
duurt 10-15 minuten. In september houden we met alle kinderen en 
ouders een startgesprek. In november worden ouders uitgenodigd als 
dit nodig is en kunnen ouders zelf een bericht naar de leerkracht sturen 
met het doel voor een extra gesprek. In februari voeren we met alle 
kinderen en ouders een voortgangsgesprek en in juni een 
evaluatiegesprek. De gesprekken vinden na schooltijd op school plaats.  
 
Kind-coachgesprek 
De leerkracht heeft zo’n één keer per maand een ‘kind-coach’ gesprek 
met het kind. Dit kan individueel of in kleine groepjes zijn. Tijdens dit 
gesprek praten de kinderen met elkaar en de leerkracht over een 
groeps- persoonlijk doel voor de komende periode, een doel wij zij trots 
op willen zijn of wat zij graag willen kunnen naast of vanuit ons aanbod. 
De kinderen helpen elkaar om een plan te bedenken, hoe dit doel 
gerealiseerd kan worden en wat het kind daarvoor nodig heeft.  



 
 

 
 

 

Gezonde school en trakteren 
De Vlieger is officieel Gezonde School. Dit betekent dat wij een 
gezond 10-uurtje, een gezonde lunch en gezonde traktaties 
stimuleren. De maandag, woensdag en vrijdag zijn fruit-/groentedagen 
en op de andere twee dagen mag u als ouders/verzorgers zelf een 
keuze maken wat u uw kind meegeeft. Uiteraard stimuleren we 
gezonde tussendoortjes mee te nemen. Verder geeft u uw kind wat 
drinken mee. Het 10-uurtje gaat in de daarvoor bestemde bak. Om het 
lunchen in goede banen te leiden, hebben we de volgende afspraken 
gemaakt: 
De kinderen lunchen rond 12 uur met elkaar aan een tafel in het eigen 
lokaal met hun groepsleerkracht en/of de onderwijsondersteuner. 
Voor de lunchpauze geldt:  
• Kinderen nemen hun lunch (brood met het liefst gezond beleg, 
salades, etc.) mee naar school. Ook kunt u uiteraard wat andere 
gezonde etenswaren toevoegen, zoals paprika, tomaat, komkommer, 
etc.  
• De kinderen krijgen dezelfde hoeveelheid eten mee naar school, als 
ze thuis gewend zijn  
• De kinderen laten snoepgoed thuis  
• Ook voor de lunch geldt dat de kinderen drinken meenemen zoals: 
melk, water, drinkyoghurt en geen koolzuurhoudende drankjes  
• De kinderen wassen hun handen voordat zij gaan eten  
• We stimuleren kinderen hun lunch op te eten. Brood wat niet wordt 
opgegeten gooien we niet weg, maar gaat weer mee naar huis, zodat 
u inzage hebt in wat uw kind eet op school.  
 
Alle kinderen op De Vlieger hebben een waterfles, dit mag u ook 
gebruiken voor het 10-uurtje en de lunch. De kinderen mogen hier de 
hele dag door water uit drinken. Voor of na de lunch spelen de 
kinderen onder toezicht van een sportinstructeur, leerkracht of 
onderwijsondersteuner buiten. Bij slecht weer blijven de kinderen na 
de lunch in de klas of spelen de kinderen onder toezicht op het 
leerplein. Leuke en gezonde traktaties kunt u bijvoorbeeld vinden op: 
www.gezondtrakteren.nl. In de groepen 1–2 mag u bij het feest 
aansluiten.  

http://www.gezondtrakteren.nl/


 
 

 
 

 

Bewegingsonderwijs 
Wij vinden het belangrijk voor kinderen om naast het bezig te zijn met 

hun hoofd ook een fysieke ontwikkeling door te maken. Sport en 

spelactiviteiten worden in groep 1-2 volop aangeboden in onze 

inpandige speelzaal. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 

bewegingsonderwijs van meester Sander in sporthal De Vaart. Tijdens 

de tweede pauze staat het ‘spel van de week’ voor groep 3 t/m 8 

centraal. De kinderen hebben de keuze om hieraan mee te doen. Het 

bewegend leren komt in onze lessen naar voren in de vorm van spel, 

werkvormen en leren op het schoolplein. Spellings- en 

rekenactiviteiten in de buitenlucht komen regelmatig voor.  

 

 

 

 

 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag 

 Groepen 
1-2 

Groepen 
1-2 

Groepen 
1-2 

Groepen 
1-2 

 Meester 
Justin 

Eigen 
leerkracht 

Eigen 
leerkracht 

Eigen 
leerkracht 

8.30-9.30   Groep 5A Groep 3A 

9.30-10.30 Groep 5B Groep 3B 

10.30-11.30 Groep 7A Groep 4A 

11.30-12.30 Groep 7B Groep 4B 

12.30-13.30 Groep 8 Groep 6 

   Meester 
Sander 

Meester 
Sander 



 
 

 
 

 

MR, OV en ouderpanel 
 
Medezeggenschapsraad 
Meepraten en meebeslissen over het beleid van de school, dit kunt u 
doen als lid van de MR. De MR heeft als taak de belangen te 
behartigen van ouders, leerlingen en personeel. De directeur woont 
als adviseur zonder stemrecht op verzoek de vergaderingen van de 
MR bij. De vergaderdata vindt u terug in de Social Schools agenda. 
Ons GMR lid is Steven van Rossem dus medezeggenschap op 
bestuursniveau. De medezeggenschap op schoolniveau zijn drie 
teamleden en drie ouders, die door het team en de ouders zijn 
gekozen. Namens de ouders: Paul Wigmans, Kirsten Goede, Marc 
Gooijer, namens het team: Rose Taglialatela, Annemarie Rom, Erna 
van Halderen. U kunt de MR bereiken via mr@basisschooldevlieger.nl  
  
De oudervereniging 
De oudervereniging stelt zich ten doel de basisschooltijd van de 
leerlingen te verrijken. Dit houdt in dat de oudervereniging 
evenementen organiseert die buiten de reguliere educatie vallen, 
maar die wel bijdragen aan de beleving en herinnering van de 
leerlingen. U kunt hierbij denken aan zaken als schoolreisje, 
educatieve uitstapjes, kerstfeest, Sinterklaas, etc. De oudervereniging 
bestaat uit zo’n 15 ouders en 1 leerkracht en komen ongeveer 1 keer 
per maand bij elkaar. De voorzitter is Lisette Daamen en de 
penningmeester Jeroen Hovestad. U kunt de OV bereiken via 
ov@basisschooldevlieger.nl 
 
Ouderpanel 
Wij houden twee keer per jaar een ouderpanelavond waarbij één of 

meerdere onderwerpen over ons onderwijs centraal staan. Aan het 

begin van het schooljaar ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen 

aan deze avonden.  

                      

mailto:mr@basisschooldevlieger.nl
mailto:ov@basisschooldevlieger.nl


 
 

 
 

 

Vakanties en belangrijke data 
De meest recente activiteiten vindt u in de Social Schools agenda, 

onderstaande data kunnen wijzigen. 

Datum  Activiteit  

29 augustus  Start schooljaar  

5 september  Informatieavond/markt  

19-28 september  Startgesprekken  

19 september  MR/OV vergadering  

19-20 september Fotograaf 

22 september 
12.00 uur+23 
september  

Verhuisdagen, kinderen vrij 

26 september Start schoolbreed thema Kinderboekenweek  

3 oktober Ouderpanel 

12-14 oktober Kamp groep 8 

17-21 oktober Herfstvakantie  

24-25 oktober Studiedagen  

8-9 november  NIO-groep 8 

11 november  Sint-Maarten  

21-25 november Voortgangsgesprekken op uitnodiging  

2 december  Sinterklaasviering op school 

21 december  Kerstviering in de kerk en kerstdiner avond 

23 december Vrije dag 

24 december-       
8 januari 

Kerstvakantie  

16 januari  MR/OV vergadering  

18 januari Start toetsperiode Cito 

3 februari Studiemiddag, kinderen vanaf 12 uur vrij 

8-17 februari Voortgangsrapportgesprekken  

22 februari  Rapport mee  

  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

27 februari- 
3 maart  

Voorjaarsvakantie  

6-7 maart Studiedagen  

13-17 maart  Week van het Verkeer 

20 maart Talentmiddag  

22 maart Ouderpanel  

27 maart  Talentmiddag  

4 april  Buitenlesdag  

5 april  Paasviering op school 

6 april Studiedag  

7 april  Goede vrijdag 

10 april  Tweede Paasdag  

19-20 april  IEP toets groep 8 

21 april  Koningsspelen  

24 april-5 mei Meivakantie  

8-26 mei Schoolthema  

15 mei MR/OV vergadering  

17 mei Schoolreisje (onder voorbehoud) 

18-19 mei Hemelvaartvrij 

29 mei – 2 juni Pinkstervakantie  

7 juni Start toetsperiode Cito 

26 juni – 6 juli  KOL-gesprekken  

26 juni Kennismakingsmiddag nieuwe groepen 
(onder voorbehoud) 

29-30 juni Studiedagen 

7 juli  Verjaardagen leerkrachten en Zomerfeest 
(onder voorbehoud) 

12 juli Rapport mee 

21 juli Start zomervakantie 

 

 

 

 

 


