
 

 

 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
In deze brochure vindt u specifieke informatie voor het 
schooljaar 2021-2022. In het voorstelboek stellen de    
medewerkers zich aan u voor. Uitgebreide informatie over 
onze school vindt u in de schoolgids en op onze website 
www.basisschooldevlieger.nl.  
 
Wij wensen al onze leerlingen en ouders een fijn   
schooljaar toe! 
 

Het team van De Vlieger 
 

 

 

Basisschool De Vlieger 
Persijnlaan 47 
1447 EN Purmerend 
0299 641270 
www.basisschooldevlieger.nl 
email: info@basisschooldevlieger.nl  

  Basisschool De Vlieger Uitstroomgegevens schooljaar 2020-2021 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat biedt De Vlieger: 
 
• Een veilige en fijne speel- en leerplek;                 
• De oecumenische identiteit; 
• Mede-eigenaarschap voor leerlingen; 
• Vakdocenten voor bewegingsonderwijs, drama en     

muzieklessen; 
• Plusonderwijs voor  meer begaafde leerlingen; 
• Ondersteuning door leraar ondersteuner en  
            onderwijsassistent; 
• Talentmiddagen voor techniek en creatieve vakken; 
• Ruimte voor leren van en met elkaar ; 
• Ontdekkend en onderzoekend leren; 
• Een team  van  medewerkers met verschillende  
            specialismes; 
• Ruimte voor initiatieven van kinderen en aansluiten 

bij de onderwijsbehoeften die het kind nodig heeft; 
• Kind-coachgesprekken; kinderen worden gezien en  

gehoord; 
• Engels vanaf groep 1; 
• ICT als hulpmiddel met IPads en Chromebooks; 
• Gezond eten en drinken met fruit-waterdagen 

 

Oudervereniging 
    
We hebben op school een actieve oudervereniging die diver-
se feestelijke activiteiten organiseert. Om dit te kunnen orga-
niseren vragen wij  per kind aan het begin van het schooljaar 
een vrijwillige bijdrage van € 56,00 per kind.  
OV@basisschooldevlieger.nl. 
 
 
 
 

Medezeggenschapsraad 
 
Leden namens de ouders:  
Marc Gooijer, ouder van Jill groep 3, Kirsten de Goede, ouder 
van Brooklynn groep 2 en Jayson groep 5 en Paul Wigmans, 
ouder van Cas groep 3 en Eva groep 8.  
Leden namens het team: Erna van Halderen,                     
Rose Taglialatela, Annemarie Rom.  
MR@basisschooldevlieger.nl 
 

http://www.basisschooldevlieger.nl
http://www.basisschooldevlieger.nl
mailto:directie@basisschooldevlieger.nl


 
   

Informatie 
 
Wij informeren u via Social schools regelmatig over de  
gebeurtenissen in de klassen en op school. Via dit 
ouderportaal heeft u ook toegang tot het digitale portfolio van 
uw  kind. Voor de startgesprekken en KOL-gesprekken 
ontvangt u een uitnodiging. 
Mocht uw kind niet naar school kunnen, dan mag u dit de  
leerkracht laten weten via een Social schools bericht. 
 
 

 

 
Waar staan wij voor? 
 
Wij zijn een oecumenische en vreedzame basisschool in 
de  Purmer-Zuid in Purmerend.  
Wij bieden onze kinderen een veilige plek, waar ze zich 
thuis voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
VEILIGHEID; we stimuleren het plezier hebben in het naar 
school gaan en we bieden een veilige en aantrekkelijke         
omgeving. We zijn een vreedzame school en hechten   
belang aan een goed pedagogisch- en sociaal klimaat. 
Vanuit onze oecumenisch identiteit laten we kinderen een 
eigen kijk op het leven ontdekken. 
 
Wij bieden kinderen, binnen duidelijke kaders, de kans om 
zich op eigen wijze en naar eigen kunnen zo optimaal   
mogelijk te ontwikkelen. Ieder kind is UNIEK. 
 
 
 
 

BETROKKENHEID; in ons onderwijs hebben we aandacht 
voor ons zelf en de ander. We maken kinderen betrokken bij 
het leren en stimuleren dit door een diversiteit aan werkvor-
men. Er is  ruimte voor talenten en verschillende vakgebie-
den. 
 
SAMENWERKEN; samen leren, samen werken en samen      
groeien. Kinderen leren van en met elkaar. 
 
Kinderen zijn van nature NIEUWSGIERIG, dit prikkelen en         
stimuleren is onze taak. 
 
ONDERNEMEND; kinderen ruimte geven om mee te den-
ken, in onze leerlingenraad, bij onderzoekend leren en bij 
het werken aan de eigen leerdoelen. Mede-eigenaarschap 
wordt gestimuleerd. 
 
 
 
 

 
 
                           

 

 
Schooltijden  
   
8.30-14.00 uur 
 

 
Bewegingsonderwijs  
 
Groepen 1-2 4x per week  
 
Woensdag                 Vrijdag 
Groep 3A   Groep 6A 
Groep 3B   Groep 6B 
Groep 4A   Groep 7 
Groep 4B                             Groep 8A 
Groep 5                                Groep 8B 
 

 

 

 
Onderwijskundige speerpunten 
 
Als school zijn we continu in ontwikkeling. 
De focus ligt dit schooljaar op de volgende zaken: 
 
• Pedagogisch klimaat met de nieuwe versie van de         

Vreedzame school  
• Rijke leeromgeving 
• Begrijpend lezen/luisteren 
• Groepsdoorbroken werken  
• Ontwikkeling van het KC (Kind centrum) 
 

 
Vakanties en studiedagen 

 

 
 

Herfstvakantie: ma. 18 oktober t/m vr. 22 oktober 2021  
Kerstvakantie: vr. 24 december t/m vr. 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie: vr. 18 februari  t/m vr. 25 februari 2022  
Goede vrijdag en Pasen: vr. 15 april en ma. 18 april 2022   
Meivakantie: ma. 25 april t/m vr. 6 mei 2022   
Hemelvaartvakantie: ma. 23 mei t/m vr. 27 mei 2022 
Pinksteren: ma. 6 juni 2022 
Zomervakantie: vr. 15  juli t/m vr. 26 augustus 2022  

Studiedagen. Kinderen vrij 
Wo.15 september 2021 tot 12.00 uur naar school 
Ma. 25 en di. 26 oktober 2021 
Wo. 2 februari 2022 tot 12.00 uur naar school 
Ma. 28 februari en di.1 maart 2022 
Do. 14 april 2022 
Do. 23 en vr. 24 juni 2022 


