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Beste ouders/verzorgers, 
 
Voor u ligt de bijlage bij de schoolgids van de Weidevogel. Deze bijlage bij de schoolgids 
heeft betrekking op schooljaar 2014-2015. Naast deze bijlage is er ook een schoolgids. De 
schoolgids geeft informatie over de school en is gebaseerd op het schoolplan. De schoolgids 
kunt u vinden op www.obsdeweidevogel.nl Kunt u het papieren exemplaar niet meer vinden 
dan kunt er een afhalen bij de administratie. 
In deze bijlage bij de schoolgids vindt u informatie over: 
 
- de bereikbaarheid van de school / medewerkers 
- de samenstelling van de Medezeggenschapraad 
- de samenstelling van de Ouderraad 
- de groepsindeling met de personele bezetting 
- de jaarplanning  
- de schooltijden 
- ziekmelden 
- het schoolzwemmen 
- de Tussen de Middag Opvang (TSO) 
- de Na Schoolse Opvang (NSO) 
- de jaarlijkse ouderbijdrage 
- de landelijke klachtenregeling 
- het pestprotocol 
- verzuim en verlof 
 
 
Voor verdere informatie over De Weidevogel zie schoolgids 2011 – 2015 en/of de website 
www.obsdeweidevogel.nl  



Bereikbaarheid / medewerkers 2014 - 2015 
 
Voor vragen en afspraken met de leerkrachten kunt u contact opnemen via de school  
tel: 4904415, of rechtstreeks via de mail. 
 
Directie   mailadres 
Jos van Teunenbroek  directie@obsdeweidevogel.nl  

Joke Bossong (waarnemer) j.bossong@obsdeweidevogel.nl      

Leerkrachten   mailadres 
Monique Arkenbout  m.arkenbout@obsdeweidevogel.nl      
Joke Bossong   j.bossong@obsdeweidevogel.nl   
Naomi Bouhuijs  n.bouhuijs-lassche@obsdeweidevogel.nl     
Trudy Klein-Honingh  t.klein-honingh@obsdeweidevogel.nl 
Karin Kooyman  k.kooyman@obsdeweidevohgel.nl  
Jorrit Liesting   j.liesting@obsdeweidevogel.nl 
Ingeborg Pheifer  i.pheifer@obsdeweidevogel.nl  
Loes Rouwhorst  l.rouwhorst@obsdeweidevogel.nl   
Linda Schoorl   l.schoorl@obsdeweidevogel.nl     
Anneke Siesling  a.siesling@obsdeweidevogel.nl   
Paula Wagenaar  p.wagenaar@obsdeweidevogel.nl  
Lisette Dekker  l.dekker@obsdeweidevogel.nl  
Daan van veen  daan@obsdeweidevogel.nl  
Warisha Sahadew  w.sahadew@obsdeweidevogel.nl  
 
  
Interne begeleiding 
Linda Schoorl   ib@obsdeweidevogel.nl  
 
Onderwijs ondersteunend personeel 
Coby Hooning  c.hooning@obsdeweidevogel.nl 
 
School Maatschappelijk Werk 
    tel: 020-5344555 / 06-57873760 
 
Godsdienst onderwijs 
Banny Senf   tel: 075-6841458 / 06-52661696 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Medezeggenschapsraad / ouderraad 2014 – 2015 
 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden. 
 
Oudergeleding: 
 Marco Hofman 

Dorpsweg Ransdorp 32 
      1028 BP Amsterdam    tel: 6890500 
 Klaske de Jong 

Schellingwouderdijk 299 A 
      1023 NJ Amsterdam    tel: 4650051 
 Patrick Steenhagen 

Bavinkhof 8 
1023 NN Amsterdam   tel: 4198348 

 
 
Personeelsgeleding: 
 Anneke Siesling 
 Jorrit Liesting 
 Ingeborg Pheifer 
 
Oudervereniging: 
 Henrik v.d Berge    tel: 6188778 
 Marnix Dalebout    tel: 4272311 
 Margo Witte    tel: 6370345  



 
 

OBS de Weidevogel 
Leerkrachten schooljaar 2014-2015 

 
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Groep ½ H  Monique 

Arkenbout 
Monique 
Arkenbout 

Monique 
Arkenbout 

Monique 
Arkenbout 

Monique 
Arkenbout 
 

Groep ½ D Trudy Klein Trudy Klein Trudy Klein Loes 
Rouwhorst 

Loes  
Rouwhorst 
 

Groep 3 Joke Bossong Joke Bossong Joke Bossong Joke Bossong Ingeborg 
Pheifer 
 
 

Groep 4 Lisette Dekker Lisette Dekker Lisette Dekker Lisette Dekker Lisette Dekker 
 
 

Groep 5 Karin 
Kooijman 

Paula 
Wagenaar 

Paula 
Wagenaar 

Paula 
Wagenaar 

Paula  
Wagenaar 
 

Groep 6 Daan van 
Veen 

Daan van 
Veen 

Daan van 
Veen 

Daan van 
Veen 

Daan van  
Veen  
 

Groep 7 Ingeborg 
Pheifer 

Ingeborg 
Pheifer 

Ingeborg 
Pheifer 

Ingeborg 
Pheifer 

Karin  
Kooijman 
 

Groep 8 Jorrit Liesting Jorrit Liesting Linda Schoorl Jorrit Liesting Jorrit Liesting 
 
 

ADV/BAPO 
vervanging 
 

 
 

Karin 
Kooijman 

Karin 
Kooijman 

  
 
 

LIO stagiaire 
groep ½ H 

   Warisha 
Sahadew 

Warisha 
Sahadew 
 

Interne 
begeleiding 

Linda Schoorl Linda Schoorl  Linda Schoorl Linda Schoorl 

Rugzakbegelei
ding 
Plusklas 

Naomi 
Bouhuijs 

Naomi 
Bouhuijs 
Tot 10.30 uur 

Jorrit Liesting Naomi 
Bouhuijs 
Tot 10.30 uur 

Naomi  
Bouhuijs 
 

Gym  Anneke 
Siesling 

 Anneke 
Siesling 

 
 
 

Administratie Coby Hooning Coby Hooning  Coby Hooning  
 
 

Directie Jos van 
Teunenbroek 

Jos van 
Teunenbroek 

Jos van 
Teunenbroek 

Jos van 
Teunenbroek 

Jos van 
Teunenbroek 
 

 
 



Jaarplanning 2014 - 2015 
 
 
Schoolvakanties 2014 - 2015: 
    Eerste dag vrij  Laatste dag vrij 
Herfstvakantie   13-10-2014  17-10-2014 
Kerstvakantie   19-12-2014  02-01-2015 
Voorjaarsvakantie  23-02-2015  27-02-2015 
Pasen    03-04-2015  07-04-2015 
Meivakantie   27-04-2015  08-05-2015 
Hemelvaart   14-05-2015  15-05-2015 
Pinksteren   25-05-2015 
Zomervakantie  06-07-2015  14-08-2015 
 
Studiedagen, alle kinderen vrij 
Maandag   29 september 2014 
Dinsdag   18 november 2014 
Woensdag   4 februari 2015 
Donderdag   2 april 2015 
Vrijdag   12 juni 2015 
Vrijdag    3 juli 2015 
 
Agenda 
Donderdag   28 augustus 2014  algemene ouderavond alle groepen 
Woensdag  3 september 2014  sportdag groep 1 t/m 4 
Donderdag  4 september 2014  sportmiddag groep 5 t/m 8 
Vrijdag  5 december 2014  sinterklaas 
Woensdag  17 december 2014  kerstdiner 
Woensdag 8 april t/m vrijdag 10 april 2015  kamp groep 8 
Maandag  18 mei 2015   schoolreisje groep 3, 4 
Donderdag  4 juni 2015   schoolreisje groep 5, 6, 7 
Dinsdag  19 mei 2015   schoolreisje kleuters 
Woensdag  1 juli 2015   afscheidsavond groep 8 
Donderdag  2 juli 2015   afsluiting schooljaar  
 
Toetsweken 
Toetsweek groep 8:   10 t/m 21 november 2014   
Toetsperiode 1:    19 t/m 23 januari 2015 
Toetsperiode 2:    25 t/m 29 mei 2015 
 
CITO Eindtoets groep 8  20 t/m 23 april 2015   
CITO Entreetoets groep 7  18 t/m 29 mei 2015 
 
 
 
 
 
 
 
  



Schooltijden 2014-2015 
 
Groepen Ma, di, do, vr Pauze Woensdag 
Groep 1/2 D, 6,7,8 9.00-12.00 uur 

12.45-15.15 uur 
 

12.00-12.45 uur 9.00-12.30 

Groep 1/2 H 3,4,5 9.00 - 12.15 uur 
13.00-15.15 uur 
 

12.15 – 13.00 uur 
 

9.00-12.30 uur 

 
De deuren van de verschillende gebouwen gaan een kwartier voor schooltijd open, dus om 
kwart voor negen. U kunt uw kind naar de klas brengen en nog even blijven om bijvoorbeeld 
een boekje met uw kind te lezen. Ook kunt u de leerkracht kort aanspreken. Wilt u iets 
bespreken met de leerkracht dan kunt u daarvoor een afspraak maken. 
 
Ziekmelden 
Mocht uw kind een keer ziek zijn dan is het noodzakelijk dit aan de school te melden.  
U kunt dit doen door voor negen uur ’s morgens te bellen naar het telefoonnummer van de 
school 020-4904415. 
Is bezoek aan een arts, tandarts of dergelijke aan de orde dan informeert u de leerkracht 
daarover, dit kan door te bellen of een briefje mee te geven. 
Mocht uw kind niet op school verschijnen zonder dat wij daar bericht van hebben ontvangen, 
dan zullen wij contact met u proberen op te nemen, omdat we de mogelijkheid dat er 
onderweg “iets” gebeurd is, serieus willen nemen. 
 
Schoolzwemmen 
In het convenant dat geldt voor geheel Amsterdam, is vastgelegd dat de kinderen van groep 5 
deel nemen aan het schoolzwemmen..   
Alle kinderen van groep vijf van de Weidevogel nemen een half jaar (18 lessen) deel aan het 
schoolzwemmen. 
De organisatie van het schoolzwemmen is als volgt:  

Het schoolzwemmen is dit jaar op de dinsdagmiddag. 
Het zwemmen vindt plaats in het Floraparkbad.  
De kinderen komen gewoon op school en gaan met de hele groep naar het zwembad. 
De kinderen worden met een bus gehaald en gebracht. 

De ouderbijdrage voor het schoolzwemmen bedraagt € 31,25 voor 18 weken Dit is inclusief 
vervoer. U ontvangt hiervoor een rekening. 
De kinderen van De Weidevogel wonen, en gaan naar school in een waterrijk gebied. Voor de 
veiligheid van de kinderen is het daarom raadzaam om de kinderen privé op jongere leeftijd 
het zwemdiploma te laten halen. 
 



Tussen de middag opvang ( TSO) 2014 – 2015 
 
Tussen schoolse opvang 
Het overblijven op de Weidevogel wordt geregeld door de Tussen Schoolse Opvang (TSO). 
Kinderen brengen zelf een lunch mee naar school. De groepen eten in hun eigen lokaal met de 
leerkracht. Na het eten spelen de kinderen buiten. Hierbij wordt toezicht gehouden door TSO 
medewerkers.  
De groepen spelen buiten op 3 verschillende plekken namelijk het pleintje bij de kleuters op 
nr 19 (groep ½ D), het pleintje bij de brandweer (groep ½ H) en het grote plein bij het 
hoofdgebouw (groep 3 tot en met 8). 
De kinderen spelen buiten, ook kunnen de kinderen van groep 3 tot en met 8 gaan spelen in de 
overblijfruimte van De Beke.  
 
Vanuit de landelijke overheid is bepaald dat schoolbesturen per 1 augustus 2006 
eindverantwoordelijk zijn voor de TSO. Het schoolbestuur (Stichting Openbaar Onderwijs 
Noord) is eindverantwoordelijk voor de TSO. Het schoolbestuur heeft kwaliteitseisen voor de 
TSO geformuleerd. Deze kwaliteitseisen gelden als basis voor het Huishoudelijk reglement.  
Het reglement geeft onder meer  aan: 

Hoe groot overblijfgroepen mogen zijn 
Wie waarvoor verantwoordelijk is 
Aan welke regels kinderen en overblijfkrachten zich dienen te houden. 
Op welke manier de financiën geregeld zijn. 

Het huishoudelijk reglement TSO ligt ter inzage bij de schoolcoördinator TSO (Coby 
Hooning). 
Inning en beheer van de overblijfbijdrage gebeuren door de penningmeester van stichting  
De Weidevogels die jaarlijks verantwoording aflegt aan de ouders op de ouderavond van de 
stichting.  
Inschrijving van kinderen die gebruik willen maken van de TSO vindt plaats via een inschrijf 
formulier. Dit formulier ontvangen de ouders aan het begin van het schooljaar of is te 
verkrijgen bij de administratie van de school. Gebruikmaking van de TSO kan alleen op vaste 
dagen in de week. Als een kind deel neemt aan de TSO zijn de ouders verplicht de  
TSO-bijdrage vooraf te betalen. Het is van belang dat de TSO-bijdrage vooraf betaald wordt, 
zodat de penningmeester over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten te 
dekken. De penningmeester is afhankelijk van de TSO-bijdrage voor het betalen van de 
vergoedingen aan de overblijfkrachten en de andere kosten die gemaakt worden ten behoeve 
van het overblijven.  
In geval van het niet of niet tijdig betalen van de TSO-bijdrage wordt er door een lid van de 
stichting contact opgenomen met de betreffende ouders. 
Blijft uw kind incidenteel over, dan kan de bijdrage van € 1,50 contant betaald worden bij de  
TSO-coördinator Coby Hooning. 
De bijdrage voor het overblijven bedraagt  € 200,00  per kind per jaar. 
De penningmeester van Stichting De Weidevogels beheert de financiën.  
Over de wijze van betaling van de overblijfbijdrage ontvangt u aan het begin van het 
schooljaar een brief van stichting De Weidevogels.  
 
In Ransdorp wonende kinderen die thuis eten, maar direct daarna naar school terugkomen om 
daar met gebruikmaking van alle faciliteiten van de TSO (spelmateriaal, toezicht enz.) hun 
tijd verder door te brengen, worden beschouwd als overblijvende kinderen. Ook aan die 
ouders zal de verplichte overblijfbijdrage in rekening worden gebracht.  

 



De Na schoolse Opvang ( NSO)   
Na Schoolse Opvang wordt door verschillende aanbieders verzorgd. 
Ouders die hun kind willen opgeven voor naschoolse opvang kunnen een contract afsluiten 
met NSO organisaties en betalen deze opvang rechtstreeks aan hen. 
 
 
Tinteltuin verzorgt Na Schoolse Opvang op de locatie van “De Stadshoeve” in Zunderdorp 
Inlichtingen: O800 – 4422345 
info@tinteltuin.nl  
Telefoonnummer Stadshoeve: 020 6369646 
 
Koetje Boe 
www.koetje-boe.nl 
Telefoonnummer: 020 4910340 
 
Woest Zuid locatie De Dijk 
www.woestzuid.nl 
Telefoonnummer locatie De Dijk: 0644383199 
 
 
De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 70,00 per jaar. 
Als blijkt dat de ouderbijdrage de uitgaven, of de gewenste uitgaven, onvoldoende dekt, zal 
een verhoging van het bedrag als agendapunt op de ouderavond van de stichting De 
Weidevogels worden opgevoerd. Uiteraard zal een en ander door de penningmeester worden 
toegelicht en onderbouwd. 
Over de wijze van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u aan het begin van het 
schooljaar een brief van stichting De Weidevogels.  
 
Klachtenregeling 
De Weidevogel is onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Noord. Binnen SOON is met 
ingang van juni 2013 een nieuwe klachtenregeling van kracht. De tekst van deze 
klachtenregeling heeft u afgelopen jaar ontvangen als bijlage bij de nieuwsbrief. U vindt de 
tekst ook op de website van de school www.obsdeweidevogel.nl . 
Het adres van de landelijke klachtencommissie is  
Postbus 85191 
3508AD Utrecht 
030 2809590 
www.onderwijsgeschillen.nl 
info@onderwijsgeschillen.nl  
 
Pestprotocol 
Op de Weidevogel is in 2013 een nieuw pestprotocol ontwikkeld. De tekst van dit protocol 
heeft u ontvangen als bijlage bij de nieuwsbrief. U vindt de tekst ook op de website van de 
school www.obsdeweidevogel.nl  
 
 
 
 



Verzuim en verlof 
Soms kan het niet anders; doktersbezoek, tandartsbezoek. Redenen om uw kind één of 
meerdere lessen te laten verzuimen. Probeert u dit verzuim zoveel mogelijk te beperken. Moet 
uw kind toch verzuimen belt u dan naar school om te laten weten wat er met uw kind aan de 
hand is. Mocht uw kind niet op school verschijnen zonder dat wij daarvan bericht hebben 
ontvangen dan zullen wij contact met u proberen op te nemen. Het schoolverzuim wordt 
geregistreerd, dit geldt zowel voor geoorloofd als ongeoorloofd verzuim. In het geval van 
ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 
 
In een beperkt aantal gevallen kan na overleg met de directeur, buiten de schoolvakanties om 
extra verlof worden verleend. Er kan verlof worden verleend voor bijzondere 
familieomstandigheden, bijvoorbeeld voor een bruiloft of een begrafenis. Vakantieverlof 
wordt alleen in uitzonderlijke gevallen verleend. Verlenen van extra vakantieverlof kan alleen 
als het niet mogelijk is om met het gezin in één van de vakanties in enig schooljaar tien dagen 
aaneengesloten een familievakantie te houden. Extra verlof vanwege het beroep van de ouders 
is beperkt tot de volgende beroepen; camping en strandtenthouders, agrarisch bedrijf of 
loonwerkbedrijf. Extra dagen verlof zijn niet toegestaan rondom vakanties. Extra verlof is 
nooit toegestaan , ook niet voor bovengenoemde beroepsgroepen, in de eerste weken na de 
zomervakantie. Extra verlof dient zes weken voor de beoogde verlofdatum schriftelijk 
aangevraagd te worden. U dient dan een werkgeversverklaring te overleggen (voor zzp ook 
een uitreksel kamer van koophandel). 
De leerplichtambtenaar heeft aangegeven dat de regelgeving rondom verlof strikt gehanteerd 
wordt. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de directie of de leerplicht 
ambtenaar  Natascha Koendoen 020 6349526. 
 


