JAARBOEKJE

SCHOOLJAAR 2017-2018

Inleiding
Het jaarboekje is een aanvulling op de
schoolgids. Alle overige informatie staat in de
schoolgids die via de website voor u
beschikbaar is gesteld:
www.montessorideflierefluiter.nl.
Als bijlage bij dit jaarboekje vindt u de speciale
onderwijs editie die wij in vorig schooljaar op
12 juli aan alle ouders gemaild hebben. In
deze INFO leest u over alle
onderwijsvernieuwingen die voor het huidige
schooljaar gepland staan. Via de actuele
INFO’s houden wij u op de hoogte van de
vorderingen van onze activiteiten.

Begeleiding van uw kind
Voor vragen en/of opmerkingen over de
begeleiding van uw kind kunt u altijd bij de
leerkracht van uw kind terecht. Deze is in
eerste instantie verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van uw kind op onze school. Het
is wel noodzakelijk dat u vooraf even een
afspraak maakt. Tijdens de inloop hebben de
kinderen alle aandacht van hun juf nodig. U
bent na schooltijd van harte welkom voor
een gesprek of het maken van een afspraak
daarvoor. Natuurlijk kunt u de leerkrachten
ook per mail of telefoon bereiken. Voordat
er een gesprek met de interne begeleider of
de directeur plaats vindt, is er altijd eerst met
de leerkracht over het probleem gesproken.

Voor schooltijd
Voor schooltijd is het niet mogelijk om de klas
in te gaan. Tijdens de inlooptijd van 8.20 tot
8.30 bereiden de kinderen zich zelfstandig
voor op hun werkdag. De leerkracht van uw
kind staat bij de klasdeur en kan u daar slechts
kort te woord staan. Wij verzoeken u dringend
hier rekening mee te houden. Om half negen
beginnen de lessen en worden de ouders
verzocht de school te verlaten.

Werk bekijken / informeel contact
Elke dag direct na schooltijd bent u van harte
welkom om even de klas in te lopen om het

werk van uw kind te bekijken. U hoeft
hiervoor geen afspraak te maken. Voor uw
kind is deze aandacht erg stimulerend. Even
buiten wachten tot uw kind naar buiten komt
en dan weer samen terug om het werk te
bekijken.

Ziek- en afwezigheidmeldingen
Wanneer uw kind ziek is of om een andere
reden afwezig is, horen wij dat graag van u. U
kunt een afwezigheid melden via digiduif of
telefonisch tussen 8.00 en 8.15 uur op
0229232342. Wanneer een kind zonder
bericht niet om 8.30 uur op school aanwezig
is, wordt contact opgenomen met de ouders.
Alle kinderen dienen om 8.30 uur in de klas
aanwezig te zijn.

Contact gegevens
Telefonisch zijn wij bereikbaar op
0229 – 23 23 42 Onze internetsite is;
www.montessori-deflierefluiter.nl Het
adres van de school : Akkerwinde 57,
1689 NV Zwaag
Postadres: Postbus 429, 1620 AK Hoorn
De teamleden kunt u altijd bereiken via hun
school e-mailadres. Deze adressen staan op de
volgende pagina.

Bestuur, medezeggenschapsraad en
ouderraad
Onze school heeft een ouderraad. Het doel
van de ouderraad is de relatie tussen de
ouders en de school te bevorderen, feestelijke
activiteiten te organiseren en te begeleiden
en de leerkrachten te ondersteunen bij
jaarlijks terugkerende activiteiten.
De ouderraad is bereikbaar via :
ouderraad@montessori-deflierefluiter.nl
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Overeenkomstig de wet op medezeggenschap
is aan onze school een
medezeggenschapsraad verbonden. Het doel
van de MR is om overleg, inspraak en
openbaarheid op school te bevorderen.
De medezeggenschapsraad is bereikbaar via:

mr@montessori-deflierefluiter.nl
SCHOOLBESTUUR (STABO HOORN)
Montessorischool de Flierefluiter wordt
bestuurd door een algemeen bestuur. Dit

bestuur bestaat uit een uitvoerend deel en
een toezichthoudend deel. In het uitvoerend
deel van het schoolbestuur zitten de
directeuren van de beide vestigingen: Patricia
Meyer van TVH Montessorischool de
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Flierefluiter en Ids de Haan van TVH
Jenaplanschool de Tandem. Het
toezichthoudend deel bestaat uit 5 ouders
afkomstig van de beide vestigingen. De
directeur/bestuurders zijn belast met de
uitvoering van bovenstaande taken.
Het bestuur is bereikbaar via:
bestuur@montessori-deflierefluiter.nl

Gym
De kinderen uit midden- en bovenbouw
hebben op maandag en woensdag gym. Op
maandag geeft Sylvia Pesch gym en op
woensdag van Lisette Bakker. Lisette is ook de
beweegmanager van onze school.
De gymkleding is:
• een korte sportbroek,
• een sportshirt (géén balletpak) en
indoor sportschoenen.
Kijkt u aan het begin van het schooljaar
even of de gymschoenen nog passen?
• Kinderen met lang haar dragen het haar in
een staart.

Ouderbijdrage
Onze school verzorgt ieder jaar voor de
kinderen leuke activiteiten, uitstapjes en
materialen die een aanvulling zijn op ons
lesprogramma en die ons
Montessorionderwijs typeren Ook de
schoolreisjes en de kennismakingsdagen
(KMD) van de bovenbouw vallen hieronder.
We ontvangen voor deze extra activiteiten
geen aanvullende financiën van de overheid.
Ter ondersteuning van deze activiteiten is in
overleg met de ouderraad, de
medezeggenschapsraad en het bestuur een
ouderbijdrage vastgesteld op € 95,- per kind
per schooljaar. Hieruit wordt een bedrag van €
28,50 per kind gereserveerd voor de
schoolreizen van OB, MB en BB. Alleen voor

de KMD van de bovenbouw wordt een extra
bijdrage gevraagd. Dit bedrag is € 60,- per
kind, per KMD.
Het bedrag van de ouderbijdrage wordt als
volgt besteed:
• € 36,50 wordt besteed aan de
schoolfeesten en activiteiten zoals de
Sinterklaasfeest, kerstdiner, sportdag,
bibliotheek en de excursies.
• € 28,50 wordt gereserveerd voor de
schoolreisjes
• € 30,00 wordt besteed aan de vervanging
en aanschaf van montessorimateriaal en
ander aanvullend materiaal. U wordt
verzocht de vrijwillige ouderbijdrage voor
15 oktober 2017 te storten op
onderstaande bankrekening:
Rabobank: NL14 RABO 0161 4479 61 ten
name van: Stichting A.B.O.H. Altijd de
naam van uw kind vermelden. Het
bovenstaande rekeningnummer kunt u ook
gebruiken voor de bijdrage aan de
kennismakingsdagen
Wij bieden u de mogelijkheid de betaling te
spreiden over 4 termijnen. Indien u gebruik
wilt maken van deze termijnbetaling,
ontvangen wij deze graag op 15 oktober 2017,
15 januari 2018, 15 maart 2018 en 15 mei
2018.
Indien u problemen ondervindt bij de betaling,
kunt u contact opnemen met de directie. Er
kan dan eventueel een andere
betalingsregeling worden getroffen.
Voor instromende leerlingen wordt een
aangepaste bijdrage gehanteerd. U betaalt
dan vanaf de eerste volledige maand dat uw
kind onze school bezoekt een bedrag van €
9,50 per maand. U ontvangt hiervoor een
betalingsverzoek aan het einde van het
schooljaar.

Ouders die financieel niet daadkrachtig zijn,
kunnen mogelijk gebruik maken van de
mogelijkheden die Stichting Leergeld biedt.

geplaatst. Wilt u liever niet dat uw kind in
beeld wordt gebracht? Meld dit dan bij de
leerkracht en directie van de school. Wij
houden daar uiteraard rekening mee.

Foto en film
Onze school heeft een eigen facebook pagina.
Regelmatig worden foto’s op deze pagina
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School e-mailadressen van de teamleden
Directeur:
Management
Ondersteuning

Patricia Meyer
Alette Schaafsma

directie@montessori-deflierefluiter.nl
administratie@montessori-deflierefluiter.nl

Onderbouw:

José Rietkerk
Anneke de Does
Astrid Nijveld

jose@montessori-deflierefluiter.nl
anneke@montessori-deflierefluiter.nl
astrid@montessori-deflierefluiter.nl

Noortje Boomsma

NoortjeBoomsma@montessori-deflierefluiter.nl

Sandra Groes
Anneloes Poppes
Debby van

SandraGroes@montessori-deflierefluiter.nl
anneloes@montessori-deflierefluiter.nl

Weerdenburg

Debbyvan.weerdenburg@montessori-deflierefluiter.nl

Mirjam Schenk
Miranda Beets
Saskia Roukema
Marjolein Schulte

MirjamSchenk@montessori-deflierefluiter.nl
MirandaBeets@montessori-deflierefluiter.nl
SaskiaRoukema@montessori-deflierfluiter.nl
marjolein@montessori-deflierefluiter.nl

Mariska Barends

MariskaBarends@montessori-deflierefluiter.nl

Anneloes de Boer
Sylvia Pesch

AnneloesdeBoer@montessori-deflierefluiter.nl
SylviaPesch@montessori-deflierefluiter.nl

Lisette Bakker

lisette@montessori-deflierefluiter.nl

Marouscha Maas
Marjolein Schulte

marouscha@montessori-deflierfluiter.nl
marjolein@montessori-deflierefluiter.nl

Middenbouw:

Bovenbouw:

Vakleerkracht gym:

Interne begeleider:
Zorgbegeleider

Jaaragenda
De jaaragenda wordt u apart toegemaild, maar wordt ook via de website gepubliceerd.

Werkdagen personeelsleden
Directeur

Patricia Meyer werkt in de even weken op maandag, donderdag en vrijdag
In de oneven weken op dinsdag, woensdag en donderdag.

Management
ondersteuner

Alette werkt op maandag en woensdagmorgen.

Interne begeleider

Marouscha Maas werkt op dinsdag en donderdag.

Onderbouw

Roodborstjes

Klas

José Rietkerk werkt op maandag en dinsdag.
Anneke de Does werkt op donderdag en vrijdag.

Klas

Pauwen

Astrid Nijveld werkt op maandag, dinsdag, Noortje
Boomsma werkt op donderdag en vrijdag
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Middenbouw

Bovenbouw

Klas

Pimpelmeesjes Anneloes Poppes werkt op maandag en dinsdag
Sandra Groes werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.

Klas

Kolibries

Debby van Weerdenburg werkt op maandag tot en met vrijdag

Klas

Haviken

Klas

Kaketoes

Saskia Roukema werkt op maandag en dinsdag
Mirjam Schenk werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.
Vanwege ziekteverlof wordt Mirjam Schenk vervangen door
Miranda Beets
Mariska Barends werkt op maandag en vrijdag
Marjolein Schulte werkt dinsdag tot en met donderdag bij de
Kaketoes. Op maandag is zij ambulant op school.

.
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