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Voorwoord

Voor u ligt het schoolkatern 2020-2021 met informatie over onze
school. Het schoolkatern vormt samen met de bovenschoolse schoolgids
van Agora onze schoolgids.
De complete schoolgids is bestemd voor ouders van onze school en
voor ouders die voor hun kind(eren) een school zoeken.
Behalve via deze schoolgids informeren wij u d.m.v.:
 PARRO: onze digitale informatievoorziening
 onze wekelijkse (digitale) Nieuwsbrief
 onze schoolkalender die u, samen met dit schoolkatern, bij
aanvang van het schooljaar per gezin krijgt uitgereikt
 onze website www.paus-joannes.nl
 Twitter: www.twitter.com/PausJoannes
 het informatiescherm bij de ingang van onze school
Wij hebben getracht onze school zo compleet en zorgvuldig mogelijk
te beschrijven. Mochten er onverhoopt toch nog fouten in deze
publicatie zitten dan zullen we deze in de digitale versie z.s.m.
aanpassen en indien noodzakelijk aan u mededelen.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij ondergetekende.
Met vriendelijke groet namens het team,
Arnold Peet, directeur
Ps. de hyperlinks in dit document, verwijzen in de
digitale versie naar diverse websites.
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Identiteit
R.K. basisschool Paus Joannes
Waar staan wij voor als school?
Wij geloven erin dat je je het best ontwikkelt
als je gemotiveerd naar school toe gaat en
eigenaar bent van je eigen leerproces. Door
rekening te houden met verschillen en door met
ouders en kinderen goed samen te werken
zorgen wij voor bezieling, worden grenzen
verlegd en resultaten behaald. Wij bieden
onderwijs op maat in een gestructureerde,
veilige en uitdagende leeromgeving.
Wat is ons beeld van leerlingen en ouders?
Kinderen zijn voor ons kostbare en jonge
burgers. Dat betekent dat elk kind voor ons
uniek is, met zijn eigen talenten, behoeften
maar ook beperkingen. Ieder kind verdient het
om bij de groep te horen.
Ouders zijn voor ons partners, samen willen wij
het beste voor ieder kind.
Wat beloven we onze leerlingen en ouders?
Op onze school krijgen ouders en kinderen
persoonlijke aandacht. Wij werken op een
enthousiaste wijze aan de ontwikkeling van
leerlingen. Wij sluiten aan op de
onderwijsbehoeften in een veilige en
uitdagende leeromgeving. Wij zijn een
professioneel team en gaan met ouders een
intensieve samenwerking aan in het belang van
onze leerlingen.

Wat is onze unieke kracht?
Wij zijn goed in het bieden van structuur,
waardoor er een rustige en prettige sfeer in de
school is.
Door handelingsgericht te werken, maken wij
passend onderwijs mogelijk.
Wij bieden goed en gedifferentieerd onderwijs
aan in de basisvakken en thematisch onderwijs
in de overige vakken. Daardoor bieden wij een
breed scala aan ontwikkelingsmogelijkheden:
denk aan de ateliers, de Taalklas,
onderzoekend leren en ‘Hallo Muziek!’. Alle
leerlingen kunnen daarbij op hun eigen manier
werken aan hun ontwikkeling. We hebben extra
ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen
die dat nodig hebben.
Waar mag men ons op aanspreken?
U mag ons aanspreken op het hanteren van
onze kernwaarden:
 Uitdaging: de wil om grenzen te verleggen
en met elke leerling resultaten te behalen.
We behalen dit d.m.v. een gestructureerde
leeromgeving.
 Aandacht: elk kind verdient het om gezien te
worden. We bieden extra aandacht aan de
sociale en veilige omgang met elkaar.
 Enthousiasme: de bezieling om elke dag het
beste uit de kinderen en onszelf te halen.
Wanneer hebben we onze belofte ingelost?
Als alle betrokkenen met enthousiasme vertellen
over de gebeurtenissen en ervaringen op onze
school en alle leerlingen zich optimaal
ontwikkeld hebben, passend bij hun eigen
niveau.
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Onze leerlingen
Aanmelden nieuwe leerlingen
Het kiezen van een basisschool voor
uw kind is een uitdagend proces. U
maakt per slot van rekening een
keuze voor acht leerjaren. Om uw
keuze te vergemakkelijken, nodigen
wij u graag uit voor een
vrijblijvend gesprek. We laten u
hierbij de school zien en vertellen
de belangrijkste eigenschappen
van de school. Uiteraard kunt u
tijdens dit gesprek ook uw vragen
stellen. Voor het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen
met onze directeur.

Indien u besluit uw kind bij ons in te
schrijven, dan is de aanmelding
definitief zodra wij een ingevuld
inschrijfformulier ondertekend van u
hebben ontvangen.
Bij het plaatsen in een klas wordt
rekening gehouden met een
evenwichtige samenstelling van de
groep. Aangemelde kleuters
mogen, voordat ze 4 jaar worden,
5 keer een dagdeel proefdraaien.

Voordat wij uw kind plaatsen
nemen we altijd contact op met de
huidige school. Om een goede
plaatsing van uw kind te
waarborgen, volgt altijd een
gesprek met de directie en/of de
intern begeleider van de huidige
school.
Tijdens het schooljaar zullen wij, in
principe, alleen in verhuissituaties
uw kind plaatsen.

Tussentijds instromen
Als u overweegt naar onze school
over te stappen (uw kind(eren)
zitten momenteel op een andere
school), geldt de hierboven
beschreven procedure ook.

Mogen wij uw kind weigeren?
In principe zijn bij ons alle kinderen
welkom. Wij weigeren kinderen
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dan ook alleen met een goede
reden:
 Bij tussentijds overplaatsen:
indien uit overleg met de
huidige school blijkt dat
overplaatsen niet de beste
optie is.
 Er is geen plaats meer in de
klassen; het wenselijke
maximum aantal leerlingen (28)
is bereikt.
 U wilt niet dat uw kind meedoet
aan bepaalde
(levensbeschouwelijke) lessen.
Als wij moeten besluiten uw kind te
weigeren zal er altijd een
verantwoording aan de ouders
gegeven worden.
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Ons buitenschools aanbod

Uitdagend aanbod van 7.30-18.30 uur!

Buitenschoolse opvang

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Elke werkdag bieden wij een
buitenschoolse opvangvoorziening voor
onze kinderen aan. Zij kunnen hier voor
schooltijd vanaf 7.30 uur en na
schooltijd tot 18.30 uur terecht.
Hiervoor werken wij samen met de
organisatie TintelTuin. De kinderen
worden op school opgehaald en
gebracht naar de locatie Schaarsven.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.TintelTuin.nl .

Op onze school bieden we een eigen
mogelijkheid voor overblijven aan. Er
wordt gezamenlijk gegeten tussen
12.00 uur en 12.30 uur. De kinderen
nemen hier zelf eten voor mee (brood
en eventueel fruit). Voor drinken wordt
gezorgd.
Na het eten kunnen de kinderen naar
buiten gaan, of meedoen aan
verschillende activiteiten. Hier kunnen
ze lezen, knutselen, bouwen etc. De
TSO wordt gecoördineerd door een
teamlid en begeleid door
overblijfouders.

Peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal betreft een
samenwerking tussen stichting
PeuterTuin en de school. De kinderen
die Peuterspelen Paus Joannes
bezoeken worden extra gestimuleerd
in de taalontwikkeling. De peuters
komen vier dagdelen naar school. Er is
een onderlinge afstemming over de
manier van werken in de
peuterspeelzaal en onze onderbouw.
Daardoor wordt een ononderbroken
onderwijskundige lijn gewaarborgd.

Aanmelden voor het overblijven
verloopt digitaal. Via het programma
“Overblijven met Edith” kunt u een
account aanmaken en voor een of
meerdere dagen overblijf aanvragen.
De betaling verloopt middels een
automatische incasso achteraf.

Overzicht lestijden
Maandag:
8.30-12.00 en 13.15-15.30 uur
Dinsdag:
8.30-12.00 en 13.15-15.30 uur
Woensdag:
8.30-12.15 uur + Ateliers
Donderdag:
8.30-12.00 en 13.15-15.30 uur
Vrijdag:
8.30-12.30 uur
De schooltijden zullen vanaf de zomervakantie
tot aan de kerstvakantie in schooljaar
2020/2021 nog aangepast zijn ivm de Corona
regels. De lestijden zijn gedurende
bovenstaande periode als volgt:
Elke dag van 8.30-14.00 uur.
Er zal dan geen TSO plaatsvinden.

Overzicht Peuterspelen
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.45-11.45 en 12.15-15.15 u
8.45-11.45 en 12.15-15.15 u
8.45-11.45 u
8.45-11.45 en 12.15-15.15 u
8.45-11.45 u

Het doorgeven van “onverwacht
overblijven” kan via de genoemde
website, tot 10.00 uur.
10.3. Buiten Schoolse Opvang
In de wet is geregeld dat als ouders
dit wensen, hun kinderen van 7.30 uur
tot 18.30 uur voor en na school
opgevangen worden en ook tijdens de
vakanties of studiedagen van het
onderwijsgevend personeel. Kortom,
elke dag behalve de weekenden en
de feestdagen.
AGORA, heeft dit uitbesteed aan de
Organisatie TintelTuin.
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Ons lesaanbod
Groep

Lesaanbod
1/2


Thematisch
Methodisch

Groep
5 en 6



Aantal uur per week*:
6
8
5
5
4
3

Taal
Rekenen
Lezen

Groep
7 en 8


8
5
3

Thematisch onder de naam DaVinci
Thematisch

Geschiedenis
Natuuronderwijs
Aardrijkskunde

Groep
3 en 4



Engels
Muziek
Handvaardigheid
Verkeer
Godsdienst
Soc. emotionele vorming
Bewegingsonderwijs
*Het betreft een afgeronde indicatie.

1
1
1/2
1/2
1/2
4

1
1
1
1/2
1/2
1/2
2

1
1
1
1/2
1/2
1/2
2

Groep
3 en 4

Groep
5 en 6

Groep
7 en 8

EXTRA lesaanbod**
Taalklas

Groep
1/2


Taal-/Rekenatelier


Brede School Academie

**Dit extra lesaanbod is alleen voor geselecteerde leerlingen.




Lestijden

Professioneel team

Onze deuren gaan `s ochtends om 8.20
uur en `s middags om 13.05 uur open.
Kinderen hebben daardoor tien minuten
de tijd om rustig binnen te komen. Om
8.30 uur en 13.15 uur starten de lessen.
Om 12 uur/15.30 uur gaan de kinderen
naar huis. Op woensdag duren de lessen
tot 12.15 uur en op vrijdag tot 12.30
uur. Hierdoor krijgen kinderen 25 uur
per week les.

Elke klas krijgt les van professionele
leerkrachten. Deze zijn uiteraard
allemaal bevoegd. De meeste
leerkrachten hebben na hun pabo
vervolgopleidingen gedaan zodat zij
beschikken over extra kwaliteiten.

Lesaanbod

Wanneer teamleden ziek zijn, zoeken
wij altijd naar gekwalificeerde invallers.
Soms betekent dit een interne
verschuiving, soms betekent dit dat de
les komt te vervallen. Wij zorgen altijd
voor opvang.

In de kleuterbouw wordt thematisch
gewerkt. Elk thema bevat activiteiten uit
alle vakgebieden. Dit wordt aan het
begin van elk thema toegelicht tijdens
een ouderbijeenkomst.



Een recent overzicht van
alle teamleden kunt u
vinden op onze website.

Wanneer uw kind niet naar school kan
In groep 3 t/m 8 werken wij voor
rekenen en taal met een methode en
voor de zaakvakken (aardrijkskunde,
geschiedenis, natuuronderwijs)
thematisch. Meer uitleg over de
vakinhoud per groep krijgt u aan het
begin van elk schooljaar via de
leerkracht.
Daarnaast bieden wij een rijk extra
aanbod: de Taalklas, het Taalatelier,
het Rekenatelier en de Brede School
Academie (BSA).

Wanneer uw kind ziek is of om een
andere reden niet naar school kan, dan
dient u dit voor schooltijd, telefonisch
aan ons kenbaar te maken.
Bijzonder verlof
Kinderen kunnen niet zonder
toestemming thuisblijven van school. Er
zijn wel redenen waarom u buiten de
schoolvakanties om vrij kunt krijgen voor
uw kind. Deze zijn opgesteld door de
leerplichtambtenaar en te lezen op de
website www.zaanstad.nl
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Valentijnsdag
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Geregeld te laat op school komen zonder goede
reden betekent ook ongeoorloofd verzuim.
De wet verplicht de school ongeoorloofd verzuim
bij de leerplichtambtenaar van de gemeente
Zaanstad te melden. Diegene die zonder
toestemming van de directie buiten de normale
schoolvakanties op vakantie gaat, loopt het
risico dat er een proces-verbaal wordt
opgemaakt, hiervoor zijn ouders zelf
verantwoordelijk. Indien nodig kan de
brugfunctionaris contact met u opnemen wanneer
uw kinderen geregeld te laat op school komen.
Voor vragen omtrent het aanvragen van verlof
kunt u terecht bij de directeur van de school.
Schoolkatern 2020-2021, 7

Een Vreedzame School

Verlengde Leertijd

Wij zijn een Vreedzame School. Dit programma
heeft tot doel het sociaal en emotionele klimaat in
de klas en school te verbeteren.
Wij willen een school zijn waar leerlingen: een
stem hebben (Leerlingenraad), invloed kunnen
uitoefenen op de omgang met elkaar in de klas
en mede verantwoordelijk zijn voor hun eigen
leeromgeving en hun eigen ontwikkeling.
Om dit te bereiken nemen we het omgaan met
conflicten als uitgangspunt. We leren dat een
conflict niet erg is en dat je, door het uit te
praten, ruzies kunt voorkomen.
In groep 7 en 8 kunnen kinderen zich tevens
aanmelden als mediator. Na het succesvol
afronden van de opleiding, kunnen zij dan
andere kinderen helpen bij het oplossen van
conflicten.

De verlengde leertijd is een initiatief van de
gemeente Zaanstad om in de wijken
Peldersveld en Poelenburg de
onderwijsachterstanden terug te dringen. Dat
is nodig omdat de kinderen in Poelenburg en
Peldersveld op dit moment beduidend minder
kansen hebben op een goede ontwikkeling
dan kinderen in de rest van de stad.
Extra lessen voor kinderen op alle basisscholen
in de wijken Peldersveld en Poelenburg.
Hiervoor is een plan gemaakt met 3
speerpunten: taalontwikkeling van kinderen,
“burgerschapsvorming” van kinderen en
betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling
van kinderen.

Vakantierooster 2020-2021

Gymrooster 2020-2021
Dinsdag (locatie Schaarsven):

(locatie Schaarsven):

08.30-09.15 uur groep 6
09.15-10.00 uur groep 5
10.00-10.45 uur groep 4
10.45-11.30 uur groep 3

12.30-13.15 uur groep 8
13.15-14.00 uur groep 7

Donderdag (locatie Noorderven):

(locatie Noorderven):

08.30-09.15 uur groep 3
09.15-10.00 uur groep 4
10.00-10.45 uur groep 5
10.45-11.30 uur groep 6
11.30-12.15 uur groep 7

13.15-14.00 uur groep 8

16-09-2020
12-10-2020 t/m 16-10-2020
16-11-2020
05-12-2020
17-12-2020
18-12-2020
21-12-2020 t/m 01-01-2021
27-01-2021
19-02-2021
22-02-2021 t/m 26-02-2021
02-04-2021 t/m 05-04-2021
26-04-2021 t/m 07-05-2021
12-05-2021
13-05-2021 t/m 14-05-2021
24-05-2021 t/m 25-05-2021
17-06-2021
09-07-2021
12-07-2021 t/m 20-08-2021

Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Doorlopend rooster
’s Middags vrij, ’s avonds
kerstviering.
Studiedag
Kerstvakantie
Studiedag
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Studiedag
Hemelvaart
Pinksteren / Studiedag
Studiedag
Studiedag
Zomervakantie
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Nieuwsbrief

Rekenatelier 3.2
Taalatelier

Start Zomertijd

Ondersteuning voor
ieder kind
Leerling Volg Systeem (LVS)
In alle groepen wordt uw kind door
de leerkracht “gevolgd”. Dit
gebeurt aan de hand van
observaties en diverse toetsen.
Deze bevindingen worden
vastgelegd in een
leerlingvolgsysteem. Op deze wijze
volgen we de ontwikkeling van
ieder kind de hele schoolloopbaan.
De keuze voor het vervolgonderwijs
in groep 8 kunnen we daardoor
baseren op meerdere leerjaren.
HandelingsGericht Werken (HGW)
Wij werken volgens HGW. Op
basis van onderzoeksgegevens en
de informatie uit het LVS werken

wij standaard met drie
instructieniveaus in elke groep.
Periodiek wordt gekeken of elke
leerling in de goede niveaugroep is
ingedeeld en welke
ondersteuningsvragen elke leerling
heeft om optimaal te kunnen leren.
Totaal werken we met vier niveaus
van ondersteuning. Deze gelden
voor ALLE leerlingen, dat betekent
dus ook voor kinderen die aan de
bovenkant “uitvallen”.
Niveaus van ondersteuning
Niveau 1: basisondersteuning in de
klas.
Niveau 2: extra ondersteuning in
de klas.
Niveau 3: speciale ondersteuning
buiten de klas, in de school.

Niveau 4: speciale ondersteuning
buiten de klas, buiten de school.



Kijk op onze website
voor meer informatie.

De schoolarts en logopedist
Onze school werkt samen met het
jeugdgezondheidszorgteam van de
GGD bestaande uit een jeugdarts,
een jeugdverpleegkundige, een
doktersassistente en een logopedist.
Kinderen krijgen tijdens de
basisschool twee keer een oproep.
In groep 2 onderzoekt de
doktersassistente op school de oren
en ogen van uw kind. In groep 7

volgt een onderzoek door de
jeugdarts op een van de GGDlocaties (soms ook in een aparte
ruimte op school). Tijdens het
onderzoek door de jeugdarts
komen naast een uitgebreid
lichamelijk onderzoek ook het
functioneren thuis en op school aan
de orde.
Wanneer uw kind ongeveer 5 jaar
is, verzorgt de logopedist op school
de screening op taal- en
spraakbeperkingen. De resultaten
worden met u besproken en
bijzonderheden worden, na uw
toestemming, doorgegeven aan de
school.
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APRIL

2021
MA

DI

WO

5

6

7

Tweede Paasdag

Nieuwsbrief

Rekenatelier 3.3
Taalatelier

PETZ groep 7

DO

VR

ZA

ZO

1

2

3

4

Paasviering

Goede vrijdag

8

9

10

11

16

17

18

23

24

25

Eerste Paasdag

PETZ groep 7

PETZ groep 7

12

13

14

15

MR vergadering

Nieuwsbrief

Rekenatelier 3.4
Taalatelier

Groep 4 Zeven Sloten

19

20

21

22

Nieuwsbrief

Rekenatelier 3.5
Taalatelier

Centrale eindtoets
groep 8

26

27

Meivakantie

Koningsdag

Koningsspelen

Centrale eindtoets
groep 8

28

29

30

Samenwerking met ouders
Brugfunctionaris
Een goede samenwerking met ouders is
essentieel voor de ontwikkeling van kinderen.
Mede hierom hebben wij een brugfunctionaris.
Zij vormt ‘een brug’ tussen ouders-kind-schoolwijk, stelt altijd het kind centraal, helpt
ouders/verzorgers met hulpvragen. De
brugfunctionaris is 4 dagen per week op school
aanwezig en organiseert geregeld
ouderbijeenkomsten (di t/m vrijdag)
Schakelouders
In de school is een groep Schakelouders actief.
Zij vormen (samen met de brugfunctionaris) de
schakel tussen school en ouders en voorzien de
directie van adviezen. Op die manier werken
we samen aan onderwijsontwikkelingen.
MedezeggenschapsRaad (MR)
In de MR zijn zowel ouders als teamleden
vertegenwoordigd. Tijdens dit overleg worden
besluiten voorbereid en/of genomen die het
schoolbeleid aangaan. Door een intensieve
samenwerking, werken we in goed overleg aan
verbeteringen voor de school.
Ouderbijdrage
Jaarlijks vragen wij van ouders een kleine
bijdrage. Hiervan organiseren wij feestelijke
activiteiten zoals Sinterklaas/Kerst/excursies/
schoolreisje etc. De bijdrage wordt door Agora

in twee delen geïnd. Indien nodig kan de
bijdrage in maximaal 4 gelijke termijnen geïnd
worden. De ouderbijdrage is voor dit schooljaar
vastgesteld op 17 euro omdat een deel van de
ouderbijdrage in het vorig schooljaar niet is
gebruikt voor o.a. het schoolreisje ivm de
Corona uitbraak. De ouderbijdrage zal dit
schooljaar in 1 keer geïnd worden in oktober
2020. Volgend jaar zal de ouderbijdrage weer
opnieuw bekeken worden.
Kinderen die dit schooljaar in augustus beginnen
betalen het vaste bedrag van 45 euro en
kinderen die na 1 maart starten betalen alleen
(later) het tweede deel.
Gezinnen met drie of meer kinderen op school,
krijgen 10 euro korting per gezin. Gezinnen die
de bijdrage niet kúnnen betalen maar wel
wíllen betalen, kunnen hierover in gesprek met
de Brugfunctionaris.
Kinderen in groep 8 gaan op kamp. Hierbij
vervalt de tweede termijn. Voor kamp wordt
een bijdrage van € 100,- gevraagd.
Doorlopende machtiging
Voor ieder kind wordt gevraagd om een
doorlopende machtiging af te geven zodat
Agora de ouderbijdrage automatisch kan
incasseren. Alle kinderen waarvoor nog geen
doorlopende machtiging is afgegeven, krijgen
in het begin van het schooljaar opnieuwe een
verzoek om alsnog een doorlopende machtiging
af te geven. Wanneer er geen machtiging is
afgegeven krijgen de ouders een factuur
toegestuurd.

Klachtenregeling
Leerkrachten en ouders verschillen soms van
mening en zo’n meningsverschil kan tot klachten
leiden. Daar willen wij zorgvuldig mee omgaan
en daarom hebben wij een klachtenprocedure
opgesteld.
Door de school zijn twee contactpersonen
benoemd, dit zijn Yasemin Lamot-Acikbas en
Reyhan Kapci-Sakrak.
Deze twee personen hebben als taak de ouder
met een klacht een luisterend oor te bieden en
behulpzaam te zijn bij het volgen van de
hieronder genoemde procedure.







de ouder neemt eerst contact op met de
leerkracht om samen tot een oplossing te
komen. Dit kan ook met behulp van de
contactpersoon.
indien het contact niet naar tevredenheid
verloopt, neemt de ouder contact op met de
directie. Ook dan kan de contactpersoon
ingeschakeld worden.
de directie organiseert een tweede gesprek
tussen de leerkracht, ouder en directeur, om
tot een oplossing te komen.
wanneer dit gesprek niet tot tevredenheid
leidt, kan de ouder (bij voorkeur in overleg)
een stap naar de externe
vertrouwenspersoon maken. Dit is mevrouw
H. de Jong. Zij is bereikbaar via
klachtenregeling@agora.nu

Na de doorlopen procedure wordt opnieuw
contact opgenomen met de ouder, om te kijken
of die tevreden is met het resultaat.
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3

4

5

meivakantie

Dodenherdenking

vrij

DO

6

VR

7

ZA

ZO

1

2

8

9
Moederdag

Bevrijdingsdag

10

11

12

13

Nieuwsbrief

studiedag

Hemelvaart

14

15

16

21

22

23

Suikerfeest

17

18

19 Schakelouders

Biebbus

Nieuwsbrief

8.30-10.00 uur
Rekenatelier 3.6
Taalatelier blok 6

24

25

26

27

28

Tweede Pinksterdag

Studiedag

Rekenatelier 3.7
Taalatelier
Kamp groep 8

Kamp groep 8

Kamp groep 8

31
Citotoetsweek 1
Grp 3 t/m 7

20

Eerste Pinksterdag

Vergadering ll. Raad

29

30

Contactgegevens
Directeur
Arnold Peet

College van Bestuur Agora
Voorzitter: Dhr. T. Keulen
Lid: Dhr. R. Spies

Intern Begeleiders (IB)
Suzanne Folkers – gr.1/2
suzanne.folkers@agora.nu
Dorien Laverman – gr. 3-8
dorien.laverman@agora.nu

Medezeggenschapsraad (MR)
Teamleden:
Stef Bruins
Petra Gerritzen
Ellen van Amsterdam

Bestuurskantoor Agora
Rosmolenstraat 30
1502 PA Zaandam
075-2010101
www.agora.nu | info@agora.nu

Ouders:
Mevr. M. Ayadhi
Mevr. J. Nouri
Mevr. G. Kazan-Ilgun
Onderwijsinspectie
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
0800-8051
Contactpersonen
Mevr. Y. Lamot-Acikbas
Mevr. R. Kapci-Sakrak
Vertrouwenspersoon
Mevr. H. de Jong
klachtenregeling@agora.nu

R.K. basisschool Paus Joannes
De Weer 25 ; 1504 AH Zaandam; 075-2010114
www.paus-joannes.nl ; info@paus-joannes.nl; Twitter: #PausJoannes

Jeugdarts
Mevr. I. Slijkerman
Jeugdverpleegkundige
Mevr. S. van Wengerden-Brink
Vurehout 2
1507 EC Zaandam
0900-2545454
Logopediste
Mevr. S. Bout
(Zaanse logopediepraktijk)
075-6162599
Peuterspelen Paus Joannes
Mevr. S. Langenberg (locatieleider)
Locatie Peuterspelen Paus Joannes:
06-36433302

TintelTuin (locatie Anansi)
www.TintelTuin.nl
0800 - 44 22 345
ook voor informatie over de
peuterspeelzaal.
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1

2
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4

5

6

10

11

12

13

18

19

20

Nieuwsbrief

Rekenatelier 3.8
Taalatelier

Sterfdag Paus Joannes
XXIII

7

8

9

Citotoetsweek 2
groep 3 t/m 7

Nieuwsbrief

Rekenatelier 3.9
Taalatelier

14

15

16

17

Biebbus

Nieuwsbrief

Rekenatelier 3.10
Taalatelier

studiedag

21

22

23 Rekenatelier 3.11

24

25

Nieuwsbrief

toets
Taalatelier

Schoolreisje groep
1 t/m 7

2e rapport

POVO kennismakings
ochtend 9.00-12.00

28

29

30

Rapportgesprekken
(hele week)
MR vergadering

Nieuwsbrief

Rekenatelier 3.12
afsluiting
Taalatelier (laatste
keer)

Vaderdag

26

27

Overzicht Schakelouders
In de school is een groep Schakelouders actief. Zij vormen (samen met de brugfunctionaris) de schakel tussen school en ouders
en voorzien de directie van adviezen. Zij kunnen vragen beantwoorden van ouders of u hulp bieden waar dat nodig is. Als u
contact met hen wilt opnemen, is het handig dat u weet waar u terecht kunt. Hieronder vindt u hun namen en van wie zij de
ouder zijn (en in welke groep hij/zij zit).
Naam ouder:
Jamilia Nouri
Marjolijn Ekkelboom
Arife Sari-Daghan
Havva Akcan-Sahin
Mbarka Ayadhi
Reyan Sakrak
Gamze Karaarslan-San

Naam kinderen:
Yousri
Tiffany
Mustafa
Erhan
Omnia
Eyup
Sule
Sara

In groep:
4
6
4
5
5
5
3
5

JULI

2021
MA

DI

WO
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1

2

3

4

10

11

Meester– en juffendag

5

6

7

8

9

Nieuwsbrief

Afscheidsavond
groep 8

Laatste schooldag

studiedag

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

12
zomervakantie
tot 20 augustus
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R.K. basisschool Paus Joannes
De Weer 25; 1504 AH Zaandam
T: 075-2010114
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