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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Voor u ligt het ‘Informatieboekje 2021-2022’. Het Informatieboekje geeft praktische informatie over 
onze school voor dit schooljaar. In onze schoolgids vindt u alle overige informatie over de school. De 
schoolgids wordt gepubliceerd op de website.  
 
 
PLANNEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2021-2022 
Voor dit schooljaar hebben we een aantal plannen geformuleerd, waarmee we aan de slag gaan.  
We richten ons het komende schooljaar extra op: 

• Rekenen: We starten dit jaar met de invoering van de nieuwe methode “Getal en Ruimte”. Deze 
methode heeft onder anderen een duidelijke aanpak voor het automatiseren en het werken 
met één rekendoel per week, hetgeen goed past bij de instructiemethode EDI.   

• De Vreedzame School: We zetten het derde jaar in met de invoering van de Vreedzame School. 
Met dit programma werken we structureel aan het sociaal functioneren van de kinderen in de 
groepen en als persoon. Het inzetten van de mediatoren is een speerpunt. Kinderen uit de 
groepen 6 t/m 8 zijn en worden opgeleid tot mediator, die conflicten met kinderen kunnen gaan 
oplossen.  

• Taal: We zetten de invoering van de taalmethode “Staal” voort met dit jaar extra aandacht voor 
spelling en woordenschat.  

• Effectieve Directe Instructie (EDI): We zetten de invoering van EDI voort om de kinderen actiever 
te betrekken bij de instructie en vanuit de instructie een passende differentiatie toe te passen, 
zodat kinderen naar onderwijsbehoefte extra instructie ontvangen.  

• IKC vorming: Dit proces zetten we voort het komende schooljaar, waarbij het accent ligt op 
doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar de basisschool,  de gezamenlijke organisatie en de in 
gebruik name van het nieuwe gebouw na de herfstvakantie.  

Deze aandachtspunten zijn onderdelen van het jaarplan en het meerjarenplan in het schoolplan, welke 
de instemming van de MR heeft.  
 
GROEPSINDELING 
Dit schooljaar werken we in 14 groepen. Vier groepen 1/2,  twee groepen 3, een groep 4, groep 4/5, een 
groep 5, een groepen 6, een groep 6/7, een groep 7, een groep 7/8 en een groep 8.  
 
EXTRA INZET 
De gemeente richt de inzet van de extra gelden voor ons onderwijs op de onderbouw, de groepen 1 t/m 
3. Het betekent dat de kinderen, die het nodig hebben, extra instructie en begeleiding krijgen bij taal en 
lezen van juf Francine in de schakelklas. Door het werken met kleine groepen en door een gerichte en 
aangepaste aanpak zullen de kinderen woordenschat en lezen beter oppakken. Deze manier van werken 
vindt op drie dagen in de week plaats.  
Naast de gemeentelijke bijdrage beschikken we de komende twee jaar ook over extra NPO (Nationaal 
Programma Onderwijs) gelden, die ingezet worden om leervertragingen door de corona maatregelen in 
te halen. Het plan is afgelopen jaar opgesteld en goed gekeurd door de MR en het bestuur van Agora. 
 
SCHOOLTIJDEN  
De schooltijden zijn aangepast aan het continurooster.  
De schooltijden zijn als volgt:  
Maandag t/m vrijdag van 8.30 -14.15 u 
De deuren van de school gaan om 8.20 uur open.   
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DE GEZONDE SCHOOL 
De Gezonde School is een programma, dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. 
Gezondheid is natuurlijk belangrijk en gezonde leerlingen presteren beter. De volgende stappen hebben 
we gemaakt: 

• Op woensdag en vrijdag hebben we de fruitdagen. Van de kinderen en ouders wordt verwacht, 
dat de kinderen voor het tienuurtje alleen fruit meenemen.  

• Omdat we een continurooster hebben, eten de kinderen tussen de middag op school. We 
verwachten, dat de kinderen daarvoor gezond eten meenemen en zodoende geen snoep, koek 
of andere lekkernijen. Aan een verduidelijking van de afspraken hierover wordt gewerkt met de 
brugfunctionaris en de GGD in overleg met het team en de MR (medezeggenschapsraad).  

• Afgelopen schooljaar hebben wij een mooie stap gezet in het drinken van water op het 
Zaanplein. Water drinken is onze norm en om dit te stimuleren krijgen alle kinderen hun eigen 
drinkfles op school met hun naam erop. De bedoeling is dat de kinderen deze elke dag mee naar 
huis nemen op het eind van de schooldag gezien de flessen voldoende afgewassen moeten 
worden. De kinderen nemen elke schooldag de fles weer mee naar school. 

 
DIRECTIE, INTERNE BEGELEIDIG EN BRUGFUNCTIONARIS 
 
De directie bestaat uit de directeur Willem Lamers en de adjunct directeur Stephan van der Beek.  
De interne begeleiders zijn Margriet van Twisk (groepen 3 t/m 8) en Dicky Boer (groepen 1/2). 
Stefanie de Vries is de brugfunctionaris. Met haar functie geeft ze de leerkrachten meer ruimte om zich 
te richten op het onderwijs. Zij richt zich op de verbinding tussen ouders en school. Dit doet ze o.a. door 
individuele contacten met ouders en door het organiseren van ontmoetingsmomenten met ouders. 
Stefanie is te bereiken op stefanie.devries@agora.nu / 06-52825650. Haar werkdagen zijn dinsdag t/m 
vrijdag. 
 
 
VAKANTIEROOSTER + STUDIEDAGEN 
 
Stichting Agora heeft een vakantierooster vastgesteld   
voor alle scholen.  
Hieronder vindt u de vakantiedagen en teamdagen. 
 
 
Vakanties en vrije dagen van het schooljaar 2021-2022      Teamdagen: de kinderen zijn vrij  
 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

 

Woensdag 22- 09- 2021 
Maandag  22- 11- 2021 

Dinsdag 18- 01- 2022 

Vrijdag  18- 02- 2022 

Donderdag  10- 03- 2022 
Vrijdag (Goede vrijdag) 15- 04- 2022 

Maandag  30- 05- 2022 

Dinsdag (3de Pinksterdag) 07- 06- 2022 
Donderdag 30- 06- 2022 

Vakanties van Tot en met 

Herfstvakantie 16- 10- 2021 24- 10- 2021 

Kerstvakantie 25- 12- 2021 09- 01- 2022 
Voorjaarsvakantie 19- 02- 2022 27- 02- 2022 

2de  Paasdag   18- 04- 2022 

Meivakantie 23- 04- 2022 08- 05- 2022 

Hemelvaart 26- 05- 2022 29- 05- 2022 
Pinksterweekend 04- 06- 2022 06- 06- 2022 

Zomervakantie 16- 07- 2022 28- 08- 2022 

mailto:stefanie.devries@agora.nu
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BELANGRIJKE DATA 
 
Startgesprekken voor alle groepen   week van 6 t/m 10- 09- 2021 
 
Voorlopige advies gesprekken groepen 8  week van  11 t/m 15-10-2021 
 
voortgangsgesprekken gr 1 t/m 7 facultatief   week van 8 t/m 12- 11- 2021 
 
Advies gesprekken voortgezet onderwijs gr 8 en    
 
voortgangsgesprekkengesprekken gr 1 t/m 7 week van 28- 02 t/m 04-03-2022 
 
Voortgangsgesprekken gr 1 t/m 7  facultatief   week van 16 t/m 20- 05-2022 
 
Oudergesprekken gr 1 t/m 7 facultatief    week van 11- 07 t/m 15- 07- 2022 
 
         
GYMROOSTER 2021-2022 
Op maandag en dinsdag wordt er in gymzaal Gibraltar gegymd. I.v.m. de grote afstand tot de gymzaal 
Gibraltar heeft de gemeente busvervoer geregeld om de groepen te vervoeren. De groepen worden 
gehaald en gebracht van en naar school. Dit gaat altijd onder begeleiding van een leerkracht. De bus 
heeft vaste vertrektijden.  Als kinderen te laat zijn, dan blijven zij op school in een andere klas. Op 
woensdag lopen de groepen naar de gymzaal in de Tjotterlaan. 
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AFSPRAKEN RONDOM GYM 
Wij verzoeken u met klem om de kinderen géén waardevolle spullen zoals sieraden, telefoons e.d. mee 
te geven wanneer zij gymles hebben. Wij kunnen als school namelijk géén verantwoordelijkheid dragen 
voor beschadigingen of zoekraken van deze voorwerpen. 
 
GYM GROEP 1/2 
De groepen 1/2 gymmen twee keer in de week in de speelzaal. Daarvan wordt één les gegeven door de 
vakleerkracht gym. Gymschoenen van de kinderen worden op school bewaard. De kinderen dienen 
gymschoenen te hebben die zij zelf makkelijk aan en uit kunnen trekken.  De kinderen maken gebruik  
van eigen gymkleding. De gymkleding blijft ook op school en kunnen door ouders meegenomen worden 
om te wassen.  

GYMKLEDING GROEP 3 T/M 8 

De kinderen dienen te gymmen in een shirt met korte mouwen (géén hemdjes i.v.m. veiligheid) en met 
korte broek. Daarbij dragen de kinderen binnensportschoenen of gympjes. Buitenschoenen zijn niet 
toegestaan. Op sokken gymmen wordt niet toegestaan i.v.m. de veiligheid.  
 
VREEDZAME SCHOOL 
De Vreedzame School is een programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch 
burgerschap. Het ziet de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en 
gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en 
conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en 
staan open voor de verschillen tussen mensen. Als school hebben we de basisregels vastgelegd in onze 
grondwet. 
 

         


