
 
 

Jaargids 2021-2022 

Voorwoord 

Van harte welkom op de Verbinding. Voor u ligt de jaargids voor 2021-2022. Dit is een aanvulling op 
de schoolgids die elke vier jaar verschijnt. Via deze link kunt u de schoolgids lezen 
www.cbsdeverbinding.nl 

Ons jaarthema is: WE DOEN HET SAMEN.  
 
Allereerst samen met onze God. Daarom zijn we ook gestart met een jaaropening en een gebed om 
Zijn zegen. We gaan dit jaar ook aan Zijn hand. Ook samen met u als ouders en samen als team. 
Hoe mooi is het ook dat we de kinderen leren dat Jezus als belangrijkste leefregel meegaf: heb je 
naaste lief als jezelf en God boven alles! Marcus 12: 30-31. Dat bepaalt ook hoe je omgaat met elkaar. 
Hoe je samen speelt en samenwerkt in de klassen.  
 
De school is meer dan een plaats van kennisoverdracht. Juist ook op school vindt sociale, 
maatschappelijke vorming en persoonsontwikkeling plaats. Daarom vinden wij het belangrijk dat u als 
ouder een goed beeld krijgt van onze school: van het onderwijs dat wij verzorgen en wat u van ons 
kunt verwachten. Op onze site vindt u ook een filmpje over onze school: 
https://youtu.be/ISwUb0na88w  Deze kan u ook naar andere belangstellende ouders sturen. 

Onze school is een Christelijke basisschool, die een veilige, vertrouwde en uitdagende leeromgeving 
biedt voor kinderen van vier tot twaalf jaar.  
We leren de kinderen dat God van hen houdt en dat ze altijd bij Hem terecht kunnen met al hun 
zorgen, blijdschap en verdriet. Dit is verweven in ons hele onderwijs.  
Wij geloven dat ieder kind uniek is. Vanuit dit besef streven wij ernaar om het beste in ieder kind naar 
boven te halen.  
Wij werken graag samen met u, als ouders en verzorgers, om zo een mooie ontwikkeling van uw kind 
te faciliteren.  
 
In deze schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij 
voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs werken.  

In deze jaargids vindt u aanvullende en praktische informatie, die voor dit schooljaar relevant is. 

Wij hopen dat het voor ons liggende jaar een fijn jaar wordt voor u en uiteraard voor uw kinderen! 

 

Namens het hele team van De Verbinding, 

 

Alienke Meijer 

Directeur  

 

Ps. Bij deze jaargids vindt u twee belangrijke bijlagen: Informatiebrief over de TSO en over de 
ouderbijdrage. 

 

 



Team 

Management en bouwen.  

Het managementteam bestaat uit de directeur Alienke Meijer, de intern begeleider Hilly Hakkers, de 
bouwhoofden Judith Bols (bouwhoofd groep 1- 4) en Mattijs Overweg (bouwhoofd groep 5-8) en 
Jante Stroomberg (Administratief medewerker en management-assistent). Zij bespreken regelmatig 
schoolbrede zaken over beleid en organisatie. 

Functies 
 

Wie Functie Dagen 

Alienke Directeur Maandag t/m vrijdag 

Hilly Intern Begeleider (IB-er) Maandag t/m donderdag 

Ruben Onderwijsassistent  Maandag t/m donderdag  

Rieneke  Invalleerkracht  Wisselend  

Herman Invalleerkracht Wisselend 

Judith  NT 2 coördinator Maandagochtend 

Mirjam  Taalcoördinator  

Martin  Onderwijsassistent  Maandag- en donderdagochtend 

Stan  Gymleerkracht Dinsdag en donderdag  

Annet Leerkrachtondersteuner/ kindercoach/rt gedrag Woensdag en vrijdag  

Karin Rekencoördinator & Remedial teacher Maandag- en dinsdagochtend 

Rosa Leerkracht & Remedial teacher Dinsdag t/m vrijdag 

Jante Administratief medewerker & management-
assistent 

Maandag, dinsdag en vrijdag 

Hilly  Begeleiding vaardighedengroep (meer- en 
hoogbegaafden)  

Dinsdagochtend 

Dineke  Begeleiding vaardighedengroep (meer- en 
hoogbegaafden) 

Donderdagochtend 

Armanda  TSO-coördinator Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag.  

Christian Vakleerkracht Mediawijsheid Vrijdag  

 

 

 

 

 

 



 
 

Groepsverdeling 

Groep  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 /2 a Lydia Lydia  X Lydia  Lydia 

1 /2b Nien  Nien  X Judith Judith 

2 -3 Dineke 

+ Lilian 
(ochtend) 

Dineke 

+ Lilian 
(ochtend) 

Dineke 

Groep 3 

Mirjam 

+Deborah 
(ochtend) 

Mirjam 

+Deborah 
(ochtend) 

4 Iris Iris Elma Iris Iris 

5 Joyce Jorianne Jorianne Jorianne Jorianne 

6 Sjoukje Sjoukje Joyce Joyce Joyce 

7 Jorelijn Jorelijn Jorelijn Jorelijn Jorelijn/Rosa  

8 Mattijs Mattijs Mattijs Mattijs Mattijs 

 

Kwaliteit 

Werkgroepen, coördinatoren en kwaliteitsteam 

Voor elk vakgebied hebben een werkgroep met een coördinator. De coördinatoren van de basisvakken 
taal, lezen en rekenen zitten samen met de Ib-er en de directeur in een kwaliteitsteam. Zij sturen op de 
kwaliteit van de lessen en op resultaten die de kinderen halen. Een aantal keren per jaar wordt deze 
met het team geanalyseerd om zo de kwaliteit van ons onderwijs steeds beter te maken. Voor 
individuele vragen over resultaten of het welbevinden van uw kind kunt u altijd bij de leerkracht 
terecht.  

Nieuwe methodes 
Dit schooljaar starten we met een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen: LIST.  
Op 1 juni staat er ook een thema koffieochtend gepland over LIST. 
LIST staat voor Lezen IS Top. Alle kinderen worden enthousiast gemaakt om veel boeken te lezen. Dit 
gebeurt door het aanbieden van aantrekkelijke en gevarieerde boeken, voorbeeldgedrag van de 
leerkracht, boekpromotie en boekgesprekken. Door LIST gaan de leeskilometers die de kinderen 
maken omhoog en daardoor ook het leesniveau.  

De kinderen krijgen op hun eigen leesniveau boeken aangeboden, dit motiveert om te lezen. De eerste 
jaren van de basisschool zal dat gebeuren door veel voor te lezen en samen hardop te lezen. In de 
midden- en bovenbouw zullen de kinderen vooral zelf lezen. 

Komend schooljaar hopen we een nieuwe methode voor taal en spelling uit te kiezen. Zodat we hieruit 
in 2022-2023 les kunnen gaan geven. 

 

 

 

 

 



Resultaten Cito – eindtoets (groep 8) 

Schooljaar Schoolgemiddelde Landelijk gemiddelde 
2018-2019 De Verbinding nog in 

oprichting 
 

2019-2020 Geen eindtoets afgenomen 
i.v.m. Corona 

 

2020-2021 530.3 534.5 
 

Uitstroom naar Voortgezet Onderwijs 

 2019-2020 2020-2021 
Praktijkonderwijs - - 
VMBO BL 2 2 
VMBO KL 1 2 
VMBO TL 2 4 
VMBO TL met LWOO 1 - 
VMBO TL / HAVO 3 - 
HAVO 3 7 
HAVO/VWO 3 - 
VWO 8 8 

 

Identiteitscommissie 
Omdat we geloven in het belang van betrokken ouders, heeft onze school een identiteitscommissie. De 
commissie wordt vanaf het begin betrokken bij de aanmelding van uw kind. De leden zijn naast de 
schoolleiding, uw aanspreekpunt als het gaat om identiteit in de school. De commissie heeft 
regelmatig overleg met de schoolleiding. Ook organiseert zij een ouderavond rondom het thema 
identiteit in de school. Dit jaar is dat op 23 september met als spreker Rien van de Toorn over 
Diversiteit is een geschenk! Dat past ook heel mooi bij ons thema We doen het samen. 
De precieze samenstelling van de Identiteitscommissie zult u binnenkort horen en zij zullen zich op de 
ouderavond zich ook presenteren. U kunt de Identiteitscommissie bereiken via emailadres: 
id@cbsdeverbinding.nl 

Medezeggenschap 
Onze medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR voert minimaal zes keer 
per jaar overleg met onze directeur Alienke Meijer over zaken die in de wet medezeggenschap (WMS) 
op scholen geregeld zijn. De MR vergadert doorgaans op een donderdagavond en heeft een voorzitter, 
een vice-voorzitter en een secretaris. 
Voor meer informatie over medezeggenschap op scholen zie deze link: https://www.infowms.nl 

De leden van de MR zijn:                                                                                                                               
Cindy Klaver (ouder & vice-voorzitter) 
Gert Breugem (ouder & voorzitter) 
Stan Sietsma (teamlid) 
Mathijs Overweg (teamlid) tot 31 december 2021 en Hilly Hakkers (teamlid) vanaf 1 jan. 2022            
U kunt de MR bereiken via emailadres: mr@cbsdeverbinding.nl 

 

 

 



 
 

Cordeo-verenigingsbijdrage en ouderbijdrage (zie ook blz. 31 van de schoolgids) 
De verenigingsbijdrage is een verplichte bijdrage voor alle ouders op Cordeoscholen i.v.m onze 
identiteit. Hier worden namelijk het Bijbelonderwijs en identiteitsmethodes, bijbels en andere 
materialen rondom identiteit van aangeschaft. Wij zijn blij dat we een Christelijke school kunnen zijn! 
 
De contributie is door de Cordeo-ledenvergadering vastgesteld op € 37,50 per jaar. Het wordt geïnd 
door het bestuurskantoor van Cordeo. U wordt hierover door hen geïnformeerd. Als per automatische 
incasso wordt betaald, geldt een korting van € 2,50 en is het bedrag € 35,- per jaar. 

Naast de verenigingsbijdrage is er een ouderbijdrage voor de school. De school vraagt een 
ouderbijdrage voor de bekostiging van schoolactiviteiten, die niet onmiddellijk met de lespraktijk 
samenhangen, maar het jaar wel leuk maken! Het gaat hierbij om onder andere pakjesfeest, 
koningsspelen en kerst.  
Deze bijdrage is vrijwillig. De bijdrage is wel belangrijk om deze activiteiten te kunnen blijven doen 
als school.  
 
Betaling van de ouderbijdrage wordt vanuit het bestuurskantoor van Cordeo geregeld. U ontvangt  
t.z.t. een nota of notificatie voor de automatische incasso. 
 
Voor dit jaar bedraagt de ouderbijdrage: 

1e en 2e kind € 25,- per kind 

3e kind en verder € 12,50,- per kind 

 

Deze bijdrage is exclusief het schoolreisje en de kosten voor het schoolkamp, deze kosten zijn 
verplicht en betaalt u apart. Hieronder vindt u de bedragen.  

Schoolreisje € 30,- per kind 

Schoolkamp 
(alleen groep 8) 

€ 70,- per kind 

Zie voor meer informatie de ouderbijdragebrief vanuit de MR. 

RECTIFICATIE PER 01-01-2022 

Helaas is er een fout in de bovenstaande tekst geslopen; de ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage 
van de ouders voor de activiteiten die niet gefinancierd worden door de overheid; d.w.z. alle niet les-
gerelateerde activiteiten. Dus ook de bijdragen voor het schoolreisje en het schoolkamp zijn vrijwillige 
bijdragen. Het is natuurlijk wel zo dat alle activiteiten die een schooljaar voor de kinderen leuk maken 
uit de vrijwillige bijdrage betaald worden. Om zoveel mogelijk van deze activiteiten te kunnen 
aanbieden, verzoeken wij alle ouders de bijdrage te doen. 

Mocht u niet in staat zijn deze bijdrage (geheel of gedeeltelijk) te kunnen doen, wilt u dan contact 
opnemen met Mw. Alienke Meijer?  

Gebedsgroep 
Op onze school is een gebedsgroep actief. Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u contact opnemen met 
Lonneke Teeken (+31 6 22508895). 
 
Sponsorkind  



Via Compassion sponsoren wij Grover uit Bolivia. Ieder jaar houden wij een sponsoractie om het 
benodigde geld binnen te krijgen. Uit dit geld wordt maandelijks eten, schoolspullen, 
huiswerkbegeleiding, trainingen en beroepsvoorbereiding voor hem betaald. Meer informatie vindt u 
in de startenveloppe. 
 
TSO 
Onze school biedt de mogelijkheid voor tussenschoolse opvang aan. Op pag. 34 van de schoolgids 
leest u hier alles over. Onze nieuwe coördinator is Armanda Teunis tso@cbsdeverbinding.nl. Meer 
informatie vindt u in de startenveloppe. 
 
 
 
 
Eten en drinken 
Elke ochtend mogen de kinderen iets meenemen om te eten of te drinken. Vooral voor de kleuters 
liever niet teveel. Wilt u iets gezonds meegeven?  
Ook voor de lunch vragen wij u om een gezonde maaltijd mee te geven.   
Op onze school hebben we de volgende afspraken gemaakt: 

- “10 uurtje”: De afspraken zijn: iets gezonds, GEEN chips en GEEN snoep.  
- -traktaties: Als een kind jarig is, trakteert het de kinderen van de eigen groep en de 

eigen leerkracht. We willen u vragen om zoveel mogelijk voor een gezonde traktatie 
te kiezen. Steeds meer kinderen zijn allergisch voor bepaalde voedingsstoffen en we 
willen daar rekening mee houden. Wanneer uw kind jarig is of er is een broertje of 
zusje geboren dan mag het wel chips of iets kleins snoep trakteren. Uiteraard is een 
zak snoep niet toegestaan. Iets kleins is prima, maar het is goed om hierin ook met 
mate te trakteren. Voor de gezondheid van uw kind en de andere kinderen is dat 
immers ook beter? Uw gulheid is hartelijk, maar tegelijk is de gezondheid van onze 
kinderen zo belangrijk dat we als school ook graag hierin een richtlijn aangeven.  
En in plaats van snoep of chips zijn er genoeg alternatieven: iets gezonds of anders 
(kleins) wat vaak door kinderen ook erg gewaardeerd wordt. Tips nodig?  
http://www.gezondtrakteren.nl en https://www.kitchenstewardship.com/non-food-
birthday-classroom-ideas/ 

- “pakjes” drinken: Onze voorkeur gaat uit daar navulbare bidons. Pakjes drinken mag 
wel, maar lege pakjes gaan in de tas mee terug. Zo reguleren wij onze afval en hopen 
natuurlijk ook uiteindelijk minder afval te produceren met elkaar. 

- Lunch: Ook voor de lunch willen we vriendelijk vragen om gezond eten mee te geven. 
Zo leren we onze kinderen daar bewust mee om te gaan.   

Gebruik van mobiel en elektronica                                                                                                 
Steeds meer kinderen hebben al jong een smartphone. Dit is wanneer uw kind wat verder van school 
woont ook erg handig natuurlijk. We snappen dat kinderen dit graag laten zien, maar vinden op school 
het directe contact belangrijker. De afspraak is daarom dat de apparaten op het plein in de jaszak of tas 
zitten en onder schooltijd aan de leerkracht worden gegeven. De school is niet aansprakelijk voor het 
kapotgaan of de vermissing van smartphones e.d.  

Jaarkalender.                                                                                                                                         
De jaarkalender treft u aan als aparte bijlage in de startenveloppe.  

  



 
 

 

Bijlage 

Ouderbijdrage 

Basisonderwijs is gratis. De extra activiteiten die op school door de leerkrachten worden 
georganiseerd, kosten echter wel geld. 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van 
kunnen bekostigen. 

De MR heeft de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld, dit is een wijziging op vorig jaar. 

Voor dit jaar bedraagt de ouderbijdrage: 

1e en 2e kind € 25,- per kind 

3e kind en verder € 12,50,- per kind 

Deze bijdrage is exclusief het schoolreisje en de kosten voor het schoolkamp, deze kosten betaalt u 
apart en bedragen: 

Schoolreisje € 30,- per kind 

Schoolkamp (alleen 
groep 8) 

€ 70,- per kind 

 

De ouderbijdrage betaalt u voor de extra activiteiten van uw kind 
Het gaat om leuke activiteiten naast het normale lesprogramma. Een belangrijk onderdeel voor een 
leuke schooltijd! Deze extraatjes kunnen zonder uw bijdrage niet bestaan! 

Het geld van deze ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei activiteiten op school zoals pakjesfeest, 
vieringen, kerstdiner, Pasen, sportdag, koningsspelen, meester- en juffendag etc., die zonder deze 
bijdrage niet bekostigd zouden kunnen worden. 

Vrijwillig maar niet vrijblijvend 
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Want als u niet betaalt, dan betaalt een andere 
ouder dus voor uw kind. Dit willen we niet. Dankzij uw bijdrage kunnen wij zo veel activiteiten 
organiseren. Kunt u niet betalen neem dan contact op met de directie. 

Heeft u nog vragen? 
Met deze brief geeft de MR inzicht in de vaststelling en besteding van de ouderbijdrage. Heeft u toch 
nog vragen? U kunt altijd één van de MR-leden aanspreken of uw vraag mailen naar 
mr@cbsdeverbinding.nl. Vragen worden altijd vertrouwelijk behandeld. 

Namens de MR. 

RECTIFICATIE PER 01-01-2022 (zie Jaargids; Cordeo-verenigingsbijdrage en ouderbijdrage) 

  



Bijlage 

TUSSENSCHOOLSE OPVANG 
 

    

Geachte ouder/verzorger,  

Ik zal me even aan jullie voorstellen,  
Ik ben Armanda Teunis en zal de coördinator zijn van de TSO. 
Veel blijft hetzelfde, maar een aantal praktische zaken zullen anders geregeld worden. Ons 
doel als TSO-team is: Samen met uw kinderen er een mooi, gezellig en veilig tso jaar van 
maken. 
 
INLOGGEGEVENS 
Op de Verbinding maken we gebruik van een digitaal overblijfregistratiesysteem. Via dit 
systeem worden de facturen en de automatisch incasso aangemaakt.  
U ontvangt per mail inloggegevens waarmee u in het systeem kunt inloggen. Let op: de mail 
kan in uw spambox terechtkomen. We vragen u om na het ontvangen van de inloggegevens 
uw eigen naam-, adres- en bankgegevens (in het systeem) te controleren en eventueel te 
wijzigen. 

U kunt ook op een later moment weer inloggen om uw gegevens aan te passen en/of om uw 
facturen terug te vinden. Gebruik hiervoor de laatste registratiecode. 

 

KOSTEN TSO 

De kosten zijn € 0,90 per kind per dag. Per kwartaal vindt er een facturatie plaats. Heeft u 
meer kinderen bij ons op school, dan geldt dit bedrag voor uw eerste drie kinderen. Voor het 
vierde kind en verder uit hetzelfde gezin betaalt u de helft. 

Betaling voor de TSO gebeurt door middel van een automatische incasso. Deze vindt elk 
kwartaal plaats op de 2de dag van het kwartaal. Dus 2 oktober, 2 januari, 2 april en 2 juli. Per 
mail ontvangt u de factuur met daarop het te incasseren bedrag.  

Het kan iedereen overkomen dat een incasso mislukt. 10 dagen later zullen we het weer 
proberen. Wanneer dat weer mislukt zal er contact opgenomen worden. Van u wordt 
verwacht dat u dan per direct betaald. 

Lukt dat niet, dan verwachten we dat u uw kind komt ophalen tussen de middag. Dat zullen 
we ook doorgeven aan de leerkrachten. N.B. de pauzetijden voor de kleuters, en de groepen 
2/3 t/m 5 en de groepen 6 t/m 8 verschillen. 

 

Wanneer uw kind langer dan twee weken ziek is, kunt u contact met ons opnemen om te 
overleggen over eventuele teruggave. 



 
 

ENTHOUSIASTE OUDERS GEVRAAGD 
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om over te blijven.  
Eigen kinderen vinden dat erg leuk en u ontvangt er een ruime vrijwilligersvergoeding voor 
van € 13,75 per overblijfbeurt.  
Voor meer informatie hierover of andere vragen, kunt u een e-mail sturen aan 
ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Armanda Teunis 
TSO-coördinator De Verbinding  
Email: tso@cbsdeverbinding.nl 
 


