
Sed ut perspiciatis unde 
omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium

Sed ut perspiciatis unde 
omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, 
totam rem aperiam, 
eaque ipsa quae ab 
illo inventore veritatis 
et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt 
explicabo. Nemo enim 
ipsam voluptatem quia 
voluptas sit aspernatur 
aut odit aut fugit.

Sed quia consequuntur 

magni dolores eos qui ratione 

voluptatem sequi nesciunt. 

Neque porro quisquam est, 

qui dolorem ipsum quia dolor 

sit amet, consectetur, adipisci 

velit, sed quia non numquam 

eius modi tempora incidunt 

ut labore et dolore magnam 

aliquam quaerat voluptatem. 

Ut enim ad minima veniam, 

quis nostrum exercitationem 

ullam corporis suscipit 

laboriosam, nisi ut aliquid ex 

ea commodi consequatur? 

Quis autem vel eum iure 

reprehenderit qui in ea 

voluptate velit esse quam nihil 

molestiae consequatur, vel 

illum qui dolorem eum fugiat 

quo voluptas nulla pariatur?

Sed ut perspiciatis unde 

omnis iste natus error sit 

voluptatem accusantium 

doloremque laudantium, totam 

rem aperiam, eaque ipsa 

quae ab illo inventore veritatis 

et quasi architecto beatae 

vitae dicta sunt explicabo. 

Nemo enim ipsam voluptatem 

quia voluptas sit aspernatur 

aut odit aut fugit, sed quia 

consequuntur magni dolores 

eos qui ratione voluptatem 

sequi nesciunt. Neque porro 

quisquam est, qui dolorem 

ipsum quia dolor sit amet, 

consectetur, adipisci velit, sed 

quia non numquam eius modi 

tempora incidunt ut labore 

et dolore magnam aliquam 

quaerat voluptatem. Ut enim 

ad minima veniam, quis 

nostrum exercitationem ullam 

corporis suscipit laboriosam, 

nisi ut aliquid ex ea commodi 

consequatur? Quis autem vel 

eum iure reprehenderit qui in 

ea voluptate velit esse quam 

nihil molestiae consequatur, vel 

illum qui dolorem eum fugiat 

quo voluptas nulla pariatur?

Sed ut perspiciatis unde 

omnis iste natus error sit 

voluptatem accusantium 

doloremque laudantium, totam 

rem aperiam, eaque ipsa 
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September
2020

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

30 31 01 02 03

Unitinformatie- 
avond

04 05

06 07

Luister-doel-
gesprekken van 
14.45-18.00 uur

08 

ANWB  
Streetwise

09 10 

Luister-doel-
gesprekken van 
14.45-18.00

11 12

13

Deze week 
School op Seef

13

Schoolbreng- 
week van  
School op Seef

15 

Schoolbreng- 
week van  
School op Seef

16 

Schoolbreng- 
week van  
School op Seef

17

Schoolbreng- 
week van  
School op Seef 

Inspectie-bezoek

18

Schoolbreng- 
week van  
School op Seef

Viering school- 
kerkdienst*

19

20 21 22 23 

Start kinder-
postzegelactie 
unit 3

24 25 26

27 28 29 30

Start kinder-
boekenweek

01 02 03

> In deze maand is de unitinformatieavond, zijn de luisterdoelgesprekken  
 en start de Kinderboekenweek.

* De viering van de schoolkerkdienst zal plaatsvinden in de school.



Beste ouders en verzorgers

Met veel plezier bieden we u deze schoolkalender aan met daarin alle informatie  die voor u van belang 
is. Deze kalender is ook onderdeel van ons pakket waarmee we nieuwe ouders informeren. Mocht u na 
het lezen van de informatie op deze kalender nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons 
op te nemen per telefoon 0180-63 18 19 / 06-49 49 44 38 of per email: eendragt@d4w.nl   
Voor meer informatie willen we u ook verwijzen naar onze website, www.d4w.nl/de-eendragt

Naast deze schoolkalender en de website komt er iedere week een  
nieuwsbrief uit met daarin de meest recente informatie en nieuws  
uit de groepen.

Met vriendelijke groeten,

Riekelt Korf
Directeur CBS De Eendragt

Voorwoord

3
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Beste ouders en verzorgers,

Met veel plezier bieden we u deze schoolgids aan. 

Hierin vindt u alle informatie die voor u van belang is. 

Daarnaast is de gids onderdeel van ons pakket 

waarmee we potentiële nieuwe ouders informeren.

Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben, 

aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per 

telefoon 0180-63 18 19 / 06-49 49 44 38 of per email: 

eendragt@d4w.nl . Voor meer informatie willen we u 

ook nog verwijzen naar onze website, 

http://www.d4w.nl/de-eendragt

Naast de schoolgids en de website komt er iedere 

week een nieuwsbrief uit met daarin de meest 

recente informatie en nieuws uit de groepen.

Met vriendelijke groeten,

Riekelt Korf

Directeur CBS De Eendragt

Een school waar we de kinderen eigenaarschap geven

Een school waar we oog hebben voor ieder kind

Een school met een huiselijke sfeer

Een school waar je veel leert

Een school waar je met plezier naar toe gaat
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Oktober
2020

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

27 28 29 30 01 

Ouderavond 
GGD  
19.30 - 21.30 uur

02 03

04 05 

Start 
Lentekriebels + 
dag van de 
leraar

06 07 08 09

Afsluiting kinder-
boekenweek

10

11 12 13 14 15 16 

Eendragtstars

17

18 19 

Herfstvakantie

20 

Herfstvakantie

21 

Herfstvakantie

22 

Herfstvakantie

23 

Herfstvakantie

24

25 26

Studiedag

27 28 29 30 31

> In deze maand is de GGD-oudereavond, starten de Lentekriebels en  
 start de Herfsvakantie.



Aanmelden van leerlingen 
Onze school staat in principe open voor elk kind 
(vanaf 4 jaar) waarvan de ouders de grondslag 
van de school respecteren en inschrijving wensen. 

In een kennismakingsbezoek met de directeur, 
Riekelt Korf, krijgen ouders informatie over het 
karakter van de school, de protestants-christelijke 
identiteit, de wijze waarop het onderwijs uitgevoerd 
wordt en allerlei zaken die relevant zijn voor zowel 
school als ouders. Een rondleiding is ook altijd 
onderdeel van dit bezoek.

Inschrijving geschiedt door de directie conform 
de wettelijke voorschriften. Inschrijving kan 
geweigerd worden, indien er niet aan het boven-
staande kan worden voldaan of indien er een 
gegronde verwachting is, dat het kind onderwijs 
op school niet kan volgen en/of er meer zorg of 
voorzieningen nodig zijn dan de school redelijker- 
wijs kan leveren.

Leerplicht en verlof
Bijna alle kinderen gaan vanaf 4-jarige leeftijd 
naar school. Voor sommige van de jongste 
kleuters kan een hele schoolweek nog wat te 
inspannend zijn. Ouders kunnen dan in overleg 
met de leerkracht bepalen wanneer de kinderen 
op school komen. Kinderen zijn leerplichtig  
vanaf hun vijfde verjaardag. Voor de rest van 
deze informatie, verwijzen we u naar onze  
website.

Onze school 
een goede start

Vanaf het vierde jaar  
mogen wij als school een 
bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van uw kind.
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In eerste instantie leert uw kind door te spelen, 
spelend leren. In leerjaar 1 t/m 3 staat dat spel 
dus ook centraal. Vanaf leerjaar 4 gaat uw kind 
zich anders ontwikkelen. Het lerend leren staat 
dan veel meer voorop. Spel gaat dan over in 
onderzoekend leren.

In unit 1 werken wij met thema’s die ongeveer 
vier weken duren. De kinderen leren binnen die 
thema’s allerlei nieuwe vaardigheden. Vanaf 
leerjaar 3 werken we daarnaast ook steeds meer 
vanuit de methodes die speciaal voor het onder-
wijs zijn geschreven.

Tijdens de hele basisschoolperiode werken we 
samen met anderen om de ontwikkeling van uw 
kind zo gevarieerd en breed mogelijk te stimuleren. 
U moet daarbij denken aan de muziekschool, de 
kinderboerderij, sportclinics e.d.

Ontdekken 
en leren



November
2020

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

01 02 03 

Snappetinloop 
14.30 - 15.00 uur  
Unit 2 en 3

04  

Schoolontbijt

05 

Snappetinloop 
14.30 - 15.00 uur 
Unit 2 en 3

06 07

08 09 

SEO gesprekken

10 11

BRainS activiteit 
in de school

12

SEO gesprekken

13 14

15 16

Kijk in de klas 
week

17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 01 02 03 04 05

> In deze maand zijn de Snappetinloopdagen, zijn de SEO gesprekken  
 en is er de BRainS activiteit op school.



Adaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan 
een drietal basisbehoeften van leerlingen:

Relatie
Onder relatie verstaan we dat leerlingen zich  
geaccepteerd weten, ze erbij horen, ze het 
gevoel hebben welkom te zijn, ze zich veilig 
voelen.

Competentie
Onder competentie verstaan we dat leerlingen 
ontdekken dat ze taken die ze moeten doen, 
aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds 
meer aankunnen.

Autonomie
Onder autonomie verstaan we dat leerlingen 
weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun 
leergedrag zelf kunnen sturen.

Dat geldt zowel voor het didactisch en organisa- 
torisch handelen als voor het pedagogisch  
optreden. Op die manier wordt onderwijs 
vormgegeven waarin leerlingen gemotiveerd 
zijn om aan het werk te gaan en waarvan ze 
uiteindelijk optimaal profiteren. Deze drie basis- 
behoeften samen bepalen het pedagogisch 
klimaat dat aan adaptief onderwijs ten grond-
slag ligt. Voor de leerkracht die adaptief werkt, 
betekent dit, dat hij/zij haar gedrag afstemt op 
deze basisbehoeften.

Adaptief 
onderwijs

Ons streven is om de kinderen zo goed mogelijk 
toe te rusten, zowel voor de opleiding die volgt 
op de basisschool als voor hun plek in de 
maatschappij. We werken dus niet alleen aan 
schoolse vaardigheden die nodig zijn voor 
succes in het voortgezet onderwijs, maar zeer 
zeker ook aan de vorming als mens in het 
algemeen.

Kwaliteit 
en zorg

De kwaliteit en de inhoud van ons onderwijs 
wordt regelmatig besproken binnen ons team 
en met ouders.

Interne begeleiding en groepsondersteuning
Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te kunnen 
realiseren hebben wij twee interne begeleiders, juf 
Janine en juf Willeke. Zij zijn onder andere belast 
met de organisatie van de hulp voor kinderen met 
leer- of gedragsproblemen, kinderen die extra 
uitdaging nodig hebben of anderszins opvallen. 
Mocht u zich zorgen maken over (de ontwikkeling 
van) uw kind, neem dan contact op met de 
groepsleerkracht of met één van de interne 
begeleiders. In gezamenlijk overleg wordt dan 
gezocht naar een oplossing. De hulp aan de 
kinderen wordt uitgevoerd door de groepsleer-
kracht, de IB-er of door één van de groepsonder-
steuners. Groepsondersteuners zijn leerkrachten 
of onderwijsassistenten die tijdens de les werken 
met individuele kinderen of groepjes leerlingen. 
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Onze doelstelling is de kinderen zo goed mogelijk 
te helpen op onze school, in hun vertrouwde 
omgeving. Bij het grootste gedeelte van onze 
leerlingen doen we dat zelf. Bij een klein aantal 
schakelen we externe hulp en/of expertise in. In 
alle gevallen waarbij hulp voor kinderen plaatsvindt, 
worden uiteraard de ouders geïnformeerd. Ook 
als er anderszins externe deskundigen betrokken 
worden bij de zorg rond uw kind, gaat dit in 
overleg met de ouders



December
2020

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

29 30 01 02 03 04 

Sinterklaas

05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 

Kerstdiner 
17.00 - 18.30 uur

18 19

20 21 

Kerstvakantie

22 

Kerstvakantie

23 

Kerstvakantie

24 

Kerstvakantie

25 

Kerstvakantie

26

27 28

Kerstvakantie

29

Kerstvakantie

30

Kerstvakantie

31

Kerstvakantie

01

Kerstvakantie

02

> In deze maand is de Sinterklaas viering, is het Kerstdiner en start de  
 Kerstvakantie.



Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar 
eigen manier
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen 
manier. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden 
die een kind heeft of krijgt. Aanleg en omgeving 
zijn daarbij heel belangrijk.

De leerkracht kiest ervoor om regelmatig tijd 
te nemen om kinderen, die dat nodig hebben, 
een extra instructie te geven of te helpen bij de 
verwerking. Daarnaast is er voor de kinderen die 
extra ondersteuning nodig hebben extra aanbod. 
Deze kinderen worden in de groep of daarbuiten 
geholpen. Voor de kinderen die extra uitdaging 
nodig hebben zijn er Eureka en verrijkings- 
opdrachten.  

Toetsen
Vanaf leerjaar 1 volgen we de kinderen op onze 
school. Dit doen we in alle leerjaren door obser-
vaties van de leerkracht. Vanaf leerjaar 3 volgen 
we de kinderen ook door middel van de methode- 
toetsen en de CITO-toetsen. Op deze manier 
krijgen we een goed (objectief) beeld van de 
ontwikkeling van uw kind.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Vanuit de CJG komt in leerjaar 2 en ook in 
leerjaar 7 de jeugdarts in de groep. Zij onderzoekt 
een aantal onderdelen van de ontwikkeling.

Aandacht voor het kind door  
vertrouwenspersoon
Binnen De Eendragt is Willeke de Koning  
vertrouwenspersoon. U kunt met haar een  
afspraak maken als dat nodig is.

Voor de klachtenprocedure verwijzen we u  
naar de website.

Kindontwikkeling

Top op 
elk niveau

Door middel van deze opdrachten krijgen 
kinderen uitdaging die tegemoet komt aan hun 
interesses. Eureka opdrachten kunnen ook 
worden gedaan door kinderen die niet direct 
extra uitdaging nodig hebben maar zichzelf wel 
willen uitdagen.

‘Door middel van verrijkings-  
opdrachten krijgen kinderen 
uitdaging die tegemoet komt 
aan hun interesses’

(Hoog)begaafdheid op De Eendragt
Hoogbegaafde kinderen beschikken over een 
hoge intelligentie en creatief denkvermogen 
waardoor ze in staat kunnen zijn tot het leveren 
van uitzonderlijke prestaties. Vaak is er ook 
sprake van een brede interesse en een sterk 
ontwikkeld doorzettingsvermogen. 

Op De Eendragt hebben we veel expertise in 
huis om (hoog)begaafde kinderen te coachen 
en “aan te zetten” zodat ze op hun niveau 
ontwikkelen.
 
We werken hierbij samen met Slimpuls, 
www.slimpuls.nl  Op onze website leest u hier 
meer over, www.eendragt.d4w.nl
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Januari
2021

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

27 28

Kerstvakantie

29

Kerstvakantie

30

Kerstvakantie

31

Kerstvakantie

01

Kerstvakantie

02

03 04 05 06 07 08 09

10 11

CITO Toetsweek

12 13 14 15 16

17 18

CITO Toetsweek

19 20 21 22 23

24 25 

Snappetinloop 
14.30 - 15.00 uur 
Unit 2 en 3

26 27 

Snappetinloop 
12.15  - 12.45 uur 
Unit 2 en 3

28 29 

Studiedag

30

31 01 02 03 04 05 06

> In deze maand start de CITO Toetsweek en zijn de Snappetinloopdagen voor
 Unit 2 en 3.



Op De Eendragt staat een veilig schoolklimaat hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat 
de kinderen met plezier naar school gaan. We komen tegemoet aan de verschillende leerstijlen 
van de kinderen. Er wordt veel aandacht besteed aan lessen omtrent sociale ontwikkeling. We 
hanteren schoolafspraken die gericht zijn op het waarborgen van ieders welbevinden.

Een veilige 
school

Lef
Competente kinderen
Kindpopgesprekken
Portfolio’s
Eigenaarschap
Verantwoordelijkheid
Uitdaging
Zelfstandigheid & autonomie

Liefde
Visie/missie
Oog voor ieder kind
Relatie
Pedagogisch klimaat

Leren
Coöperatief leren
Gepersonaliseerd leren
Wetenschap & Techniek
Talentontwikkeling
Toetsen
Specialisten

Leuk!
Met plezier naar school
Schoolafspraken
Seo-Leefstijl
Veiligheid
Sociale vaardigheden
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Februari
2021

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

31 01 02 03 04 05 

Rapporten mee

06

07 08 

Tienminuten- 
gesprek

09 10 11 

Tienminuten- 
gesprek

12 13

14 

Deze week 
School op Seef

15 16 17 18 19 

Kinderen vrij

20

21 22

Voorjaarsvakantie

23 

Voorjaarsvakantie

24 

Voorjaarsvakantie

25 

Voorjaarsvakantie

26

Voorjaarsvakantie

27

28 01 02 03 04 05 06

> In deze maand krijgen de kinderen hun rapporten mee, zijn de  
 Tienminutengesprekken en is de Voorjaarsvakantie.



Onze identiteit 
De Eendragt is een kleine school met een open 
christelijke identiteit waar kinderen, ouders en 
leerkrachten zich veilig en geaccepteerd voelen.

In onze visie zeggen wij dat wij werken vanuit de 
liefde van God voor ons en de wereld om ons 
heen. Het is de bril waardoor wij naar kinderen 
kijken. Ieder met zijn eigen talenten en zijn eigen 
persoonlijkheid. Dat maakt dat wij zeggen dat 
het kind centraal staat in ons onderwijs. We 
willen werken vanuit een goede relatie met ieder 
kind en zijn of haar ouders, zodat de kinderen 
tot mooie prestaties kunnen komen. Het mag 
duidelijk zijn dat hiervoor een goed pedagogisch 
klimaat een vereiste is.

Ons onderwijs
Op De Eendragt willen we de kinderen onderwijs 
geven op een zo hoog mogelijk niveau.  
We verwachten veel van elkaar, zowel van de 
kinderen, de leerkrachten als van de ouders.

Binnen De Eendragt werken we in 3 Units. In Unit 
1 zitten de kinderen van leerjaar 1 t/m 3, in Unit 
2 de kinderen van leerjaar 4 t/m 6 en in Unit 3 de 
kinderen van leerjaar 7 en 8. Zij starten de dag in 
hun basisgroep. Dat is een groep van ongeveer 
28 kinderen met een eigen leerkracht. Deze leer-
kracht is ook het aanspreekpunt voor de ouders. 
In de basisgroep vieren de kinderen de feesten 
en hebben ze vakken als sociaal emotionele 
vorming en luisteren ze naar de Bijbelverhalen, 
ze vieren hun verjaardag en  eten en drinken met 
elkaar, Kinderen krijgen zoveel mogelijk instructie 
op hun eigen niveau met de kinderen van hun 
leerjaar. Samen met de leerkracht ontdekken de 
kinderen waar ze goed in zijn en waar ze nog 
meer mee moeten oefenen om beter te worden. 
De leerkrachten zijn specialist en geven hun vak 
aan alle kinderen van de Unit. De komende jaren 
willen we vooral handen en voeten geven aan de 
autonomie van onze kinderen. Hoe kunnen de 
kinderen eigenaar worden van hun eigen ontwik-
kelingsproces. Lef, liefde, leren en leuk!  
zijn daarbij onze kernwaarden.

Diversiteit

Goed onderwijs 
Op De Eendragt willen we goed onderwijs geven.

Door ons onderwijsconcept de komende jaren 
verder te ontwikkelen geven we onderwijs dat 
goed is en waar kinderen leren hoe ze in onze 
maatschappij mogen meedoen.

‘Goed onderwijs staat  
of valt met de leerkracht  

voor de groep’

Woorden als eigenaarschap, verantwoordelijkheid 
en uitdaging horen daarbij.
De leerkracht is daarbij onmisbaar. Als team 
kijken we ook naar ons eigen handelen. Wat 
gaat goed en wat kan beter? Op die manier 
willen we steeds beter worden in ons vak om zo 
onze kinderen te geven wat ze nodig hebben 
om te ontwikkelen. Hierbij vinden we de mening 
van de kinderen belangrijk, zij ervaren het iedere 
dag hoe het is om les van ons te krijgen. Samen 
maken we goed onderwijs.

‘Samen met de kinderen 
maken we goed onderwijs’

Sterke 
Leerkrachtenop school
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Maart
2021

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

28 01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Paasviering

01 02 03

> In deze maand is de Paasviering.



Contact
Het contact met u vinden we waardevol.  
Wij hebben een aantal manieren om u op de 
hoogte te houden van de vorderingen van uw 
kind en de gang van zaken op school. Als u 
iets te vragen of te zeggen hebt aan een van 
de groepsleerkrachten, de intern begeleider of 
de directie, aarzel dan niet en loop voor of na 
schooltijd even binnen of mail of bel ons. Korte 
mededelingen, die voor die dag belangrijk zijn, 
kunnen in vijf minuten inlooptijd voor het begin 
van de lessen plaatsvinden. Vraagt het meer tijd 
of aandacht, maak dan even een afspraak voor 
een gesprek.

Communicatie
ouders

 ‘Vraagt het meer tijd of 
aandacht, maak dan even een 

afspraak voor een gesprek’

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar krijgt u van 
ons informatie over het schooljaar.
Tijdens deze avond geven wij informatie over de 
gang van zaken gedurende het schooljaar. We 
vertellen bijvoorbeeld iets over de inhoud van 
het onderwijs, over bijzondere activiteiten in dat 
schooljaar. Tijdens deze avond is er alle gelegen- 
heid om vragen te stellen en met de andere 
ouders of de groepsleerkracht te spreken.

Spreekavonden
Driemaal per jaar wordt u uitgenodigd om op 
school te komen praten over de ontwikkeling 
van uw kind en de vorderingen. Het eerste 
gesprek, in de tweede schoolweek, doet u vanaf 
leerjaar 5 met uw kind en de leerkracht samen. 
Dit eerste gesprek is een kennismakingsgesprek 
waarin u en uw kind mogen aangeven wat uw 

kind nodig heeft van de juf/meester om optimaal te 
kunnen ontwikkelen. De tweede ronde gesprekken 
zijn sociaal-emotionele gesprekken. Tijdens deze 
gesprekken wordt de sociaal emotionele ontwik-
keling van uw kind besproken. De derde ronde 
gesprekken zijn rapportgesprekken. Tijdens 
deze gesprekken wordt vooral de cognitieve 
ontwikkeling van uw kind besproken. Het rapport 
dat uw kind heeft gekregen is dan uitgangspunt 
van gesprek. Deze gesprekken duren 10 minuten 
Mocht dat niet genoeg zijn dan wordt er een 
vervolgafspraak gemaakt. In leerjaar 8 wordt op 
deze gespreksavonden ook gesproken over de 
uitslag van de eindtoetsen en de schoolkeuze.

 ‘Driemaal per jaar wordt 
u uitgenodigd om op school 

te komen praten over de 
ontwikkeling en de  

vorderingen van uw kind’

De nieuwsbrief/weekinfo
Relevante informatie wordt, zo die er is, eenmaal 
per week via de mail aan u verstuurd in onze  
nieuwsbrief. U kunt ervoor kiezen om deze nieuws- 
brief ook als papieren versie thuis te krijgen via 
uw kind.
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April
2021

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

28 29 30 31 01 

Studiedag

02 

Goede vrijdag

03

04 

Eerste Paasdag

05 

Tweede Paasdag

06 

Studiedag

07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 

Route 8 + 
14.30 - 15.00 uur 
Snappetinloop

20 

Route 8

21 

Route 8

22 23 

Koningsspelen

24

25 26 

Meester en 
juffendag

27 

Koningsdag

28 

Kamp unit 3  
en vakantie  
unit 1 en 2

29 

Kamp unit 3  
en vakantie  
unit 1 en 2

30 

Kamp unit 3  
en vakantie  
unit 1 en 2

01

> In deze maand is het Pasen, zijn de Koningsspelen en is het Meester en  
	 juffendag.



De MR heeft drie soorten rechten: instemmings-
recht, adviesrecht en initiatiefrecht. In de MR 
worden in principe alle zaken besproken die de 
school en het onderwijs aangaan. Daarbij kunt u 
denken aan het vaststellen van het vakantieroost-
er, leermethodes, ouderbijdrage, benoemingen 
van personeel etc. Verder kunnen tijdens ver-
gaderingen allerlei onderwerpen aan de orde 
komen, die voor kinderen, ouders of leerkrachten 
van belang zijn. Bijvoorbeeld: pestgedrag, aan-
kleding schoolplein, buitenschoolse activiteiten 
enz. De bestuurlijke samenwerking van De Vier 
Windstreken kent ook een gemeenschappelijke 
MR. Deze wordt gevormd door alle deelnemende 
scholen.

Wilt u een onderwerp binnen de MR aan de orde 
stellen, schroom niet en laat het ons weten via 
mr.eendragt@d4w.nl 

‘Op welke manier kunt u 
betrokken zijn als ouder’

Hulp - Ouderhulp
Wij kunnen niet alles alleen, wij hebben uw hulp 
nodig. Gedurende het schooljaar zijn er allerlei 
activiteiten waar uw hulp bij wordt gevraagd.  
Dit wordt zeer gewaardeerd.

OR - Ouderraad
De ouderraad bestaat uit ouders waarbij alle 
groepen vertegenwoordigd zijn. De ouderraad 
ondersteunt de school waar mogelijk en organiseert 
activiteiten waar geld mee wordt ingezameld. Dit 
wordt ook weer ter ondersteuning aan de school 
ingezet.

Bijdrage - ouderbijdrage
Elk schooljaar wordt van de ouders een bedrag 
per kind als vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. 
Van dit geld worden alle extra activiteiten betaald: 
zoals Sinterklaas, Kerstfeest, sportdag, school-
feest etc. In de weekinfo wordt vermeld hoe 
hoog de bijdrage voor het schooljaar is. Voor de 
schoolreis en het schoolkamp vragen wij een 
aparte bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk 
van de bestemming en wordt ruim voor de 
schoolreis en het kamp bekend gemaakt.

MR - Medezeggenschapsraad Eendragt
De medezeggenschapsraad (MR) is één van de 
organen, waarin ouders hun stem kunnen laten 
horen. In dit orgaan kunnen ouders meedenken 
en -beslissen over allerlei zaken die op en rond 
de school aan de orde komen. De school is  
wettelijk verplicht om een medezeggenschaps-
raad te hebben. Deze raad bestaat uit twee 
geledingen: vertegenwoordigers van de ouders 
en vertegenwoordigers van het personeel. Ouders 
die zich verkiesbaar willen stellen dienen een 
kind op school te hebben.

Betrokken
ouders

‘In de MR worden in principe alle 
zaken besproken die de school en 

het onderwijs aangaan’

Ongevallenverzekering
Via het bestuur van de stichting is uw kind 
verzekerd tegen de financiële gevolgen van een 
ongeval. Vanaf een uur voor schooltijd tot een uur 
na schooltijd, tijdens schoolreisjes, schoolkamp 
of excursies geldt deze ongevallenverzekering. 
Wanneer u schade hebt aan goederen, die 
veroorzaakt is door nalatigheid van het school-
team, slecht onderhoud van het gebouw of 
terrein, dan is het bevoegd gezag ook hiertegen 
verzekerd. Wanneer een kind een ander kind 
schade toebrengt, moeten de ouders van de 
dader rechtstreeks door u aansprakelijk gesteld 
worden. Leest u ook uw eigen WA polis erop na. 
Bij schade aan school eigendommen welke door 
uw kind zijn veroorzaakt, is het mogelijk dat we 
u benaderen met het verzoek om deze bij uw 
verzekeringsmaatschappij in te dienen.
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Mei
2021

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

25 26 27 28 29 30 01

02 

Moederdag

03 

Meivakantie

04 

Meivakantie

05 

Meivakantie

06

Meivakantie

07 

Meivakantie

08

09 

Moederdag

10 

Meivakantie

11 

Meivakantie

12 

Meivakantie

13 

Meivakantie

14 

Meivakantie

15

16 17 18 19 20 21 22

23 

Eerste  
Pinksterdag

24 

Tweede  
Pinksterdag

25 26 27 28 29

30

Deze week 
School op Seef

31 01 02 03 04 05

> In deze maand is de meivakantie, is het Moederdag en zijn de Pinksterdagen.



Schooltijden
Op De Eendragt werken we met een continu- 
rooster. We hanteren het vier gelijke dagen model. 
De schooltijden zijn hierbij voor alle kinderen 
op alle dagen, behalve de woensdag gelijk. De 
school start om 8.30 uur en is om 14.30 uur uit. 
Op woensdag starten we ook om 8.30 uur maar 
is de school om 12.15 uur uit.

Vanwege Corona hanteren we 
een inloop van 8.00 uur tot 
8.30 uur. De ouders moeten 
helaas nog buiten het plein 

afscheid nemen van hun kind.

Halverwege de ochtend eten en drinken we 
met de kinderen. Ze mogen hiervoor van huis 
een beker drinken en wat te eten (graag iets 
gezonds) meenemen. Op woensdag en vrijdag 
is het fruitdag. Wilt u uw kind deze dagen fruit 
mee naar school geven? We vragen ieder jaar de 
subsidie aan het Europees Platform. waarmee we 
een periode in het schooljaar gratis schoolfruit 
krijgen. 

Tussen de middag eten de kinderen hun van 
thuis meegebrachte lunch op.

waar

Wie
wat

Huiswerk
Op onze school geven wij in de leerjaren 5, 6, 
7 en 8 regelmatig huiswerk op voor vakken als 
typen, topondernemers, Engels e.d. In de  
onderbouw is er soms een oefening thuis te 
doen. (rekentafels bijvoorbeeld). Wij bevelen een 
stevige schooltas aan om de schoolspullen in te 
vervoeren. We schrijven geen bepaalde agenda 
voor, maar zeggen: ‘hoe eenvoudiger hoe beter’. 
Dit geldt vanaf groep 5.

‘Tussen de middag eten 
de leerkrachten met de 
kinderen hun van thuis 
meegebrachte lunch op’

‘Wij bevelen een stevige 
schooltas aan om de 

schoolspullen in te vervoeren’

BSO
In Zevenhuizen zijn meerdere aanbieders van 
voor en naschoolse opvang. De Eendragt werkt 
vooral samen met Quadrant. Zij bieden op dit 
moment alleen nog naschoolse opvang aan in 
het Koningskwartier. Vanaf de herfstvakantie zal 
dit ook in het gebouw van De Eendragt worden 
aangeboden. Voor meer informatie:
www.quadrantkindercentra.nl
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Juni
2021

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

30 31 01 02 03 04 05

06 07 

Schoolfotograaf

08 09 10 11 12

13 14 

CITO Toetsweek

15 16 17 18 19

20 

Vaderdag

21 

CITO Toetsweek

22 23 24 25 26

27 28 

CITO Toetsweek

29 30 01 02 03

> In deze maand komt de schoolfotograaf, start de CITO en is het Vaderdag.



waar

Wie
wat

Peutergroep De Lente
Peutergroep de Lente (voorheen de Zeven  
Dwergen) is gevestigd in De Eendragt. 

Speelruimte
De inrichting binnen is helemaal nieuw. De peuter-
groep beschikt over een ruime groepsruimte die 
ingedeeld is in verschillende hoeken. De kinderen 
kunnen in de bouwhoek spelen, samen koken in de 
huishoek en gezellig aan tafel een puzzel maken 
of samen met de pedagogisch medewerker 
knutselen. Ook kunnen we binnen gebruik maken 
van het speellokaal van de Eendragt, waar we 
lekker kunnen bewegen. 

‘We spelen samen, leren van 
elkaar en creëren zo een 
makkelijkere overgang  

naar de basisschool’

Wij proberen elke dag even buiten te spelen. Er is 
een hele uitdagende buitenspeelruimte met een 
boomstam om op te klimmen en een wilgentenen 
huisje om door te lopen. We hebben ook een 
glijbaan en een zandbak, en een grote schuur vol 
met spelmateriaal zoals, fietsen, tractors, emmers, 
scheppen en ballen!  

Als het warm is, spelen we met de waterbaan. 
Vaak zijn de peuters samen met de kleuters van 
de basisschool op het plein. We spelen samen, 
leren van elkaar en creëren zo een makkelijkere 
overgang naar de basisschool.

VVE
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. 
Sommige kinderen hebben net iets meer aandacht 
nodig om zich te ontwikkelen, denk hierbij 
aan de taalontwikkeling en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Deze kinderen krijgen via het  
consultatiebureau een VVE-indicatie.  

‘Wij werken met het  
VVE-programma Puk&Ko’

Wij werken met het VVE-programma Puk&Ko.  
Dit programma stimuleert de ontwikkeling van 
het kind op meerdere ontwikkelingsgebieden 
aan de hand van thema’s. Op deze wijze worden 
de kinderen voorbereid op de basisschool.  
Dit alles op een spelende wijze.
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Juli
2021

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

27 28 29 30 01 02 03

04 05 06 07 08 09 

Rapport mee 
leerjaar 1-7

10

11 12 13 

Afscheidsavond 
leerjaar 8

14 

10.00 uur  
uitvliegen  
leerjaar 8

15 16 

Start  
zomervakantie

17

18 19 

Zomervakantie

20 

Zomervakantie

21

Zomervakantie

22

Zomervakantie

23

Zomervakantie

24

25 26

Zomervakantie

27

Zomervakantie

28

Zomervakantie

29

Zomervakantie

30

Zomervakantie

31

> In deze maand krijgen de kinderen de rapporten mee, is de afscheidsavond  
 voor leerjaar 8 en start de Zomervakantie!



Niet vergeten

Notities
Ideeën
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