
Kalender 2022-2023 
 
OGO - CONTACT  
 
OGO staat voor Ontwikkelingsgericht onderwijs. Op de Gelderlandschool geven wij samen met de 
kinderen inhoud aan het onderwijs. OGO is een onderwijsvisie waarbij aangesloten wordt bij de 
belevingswereld van uw kind. Het leren gaat makkelijker als je merkt dat je wát je leert nodig hebt en 
als je mee mag denken over de manier waarop je iets leert. De leerkracht weet wat uw kind moet 
leren en daar begeleidt de leerkracht uw kind bij. Op de Gelderlandschool werken wij SAMEN: 
 
S Sta ik centraal 
A Accepteer ik jou 
M Mag ik zijn wie ik ben 
E Ervaar ik dat ik leer 
N Neem ik mijn verantwoordelijkheid 
 
Schoolleider: Miranda vd Kolk 
Nijkerklaan 9, 2573 BA Den Haag, Telefoon: 070-3459307/06-40637595 
 
Administratie: Astrid Ruijters en Zehra Tekir  
Telefoon: 070-3459307, A.Ruijters@gelderlandschool.nl en Z.Tekir@gelderlandschool.nl 
 
Is uw zoon of dochter ziek?  
Bel voor 8:30 uur naar school of meldt dit via Social Schools. 
 
Peuterleerplek De Kladderkatjes 
Nijkerklaan 11, 2573 BA Den Haag, Telefoon: 070 2053512 
 
Kinderopvang/BSO 2Samen – 2Kameleons 
Nijkerklaan 7a, 2573BA Den Haag  
 
Kinderopvang/BSO DAK 
Kootwijkstraat 39, 2573 XJ Den Haag, Telefoon: 070 3638582 
 
 
 
HET TEAM  

 
Groepsleerkrachten: 
De Beren Juf Brechje en juf Simone 
De Leeuwen Juf Deborah en juf Ayse 
De Kikkers Juf Solveig en juf Vlera 
3a  Juf Marie-Louise en juf Simone 
3b  Juf Laura en juf Lieneke 
4a  Juf Diana en juf Tanja 
4b  Juf Eveline en juf Monique 
5  Meester Simon 
6  Meester Cees 
7a  Juf Laura 
7b  Meester Johan en juf Dagmar 
8  Juf Dagmar en juf Jane 
9   Juf Emel en juf Anita 
 
 
 
 
 
  



Extra leerlingbegeleiding: 
Remedial teaching onderbouw: juf Crina 
Ondersteuning taal en spel: juf Ayse 
Ondersteuning groepen 3: juf Murie 
Leerlingbegeleiding bovenbouw: juf Anita, meester Bart, meester Bryan 
Leerlingbegeleiding nieuwkomers bovenbouw: juf Merle 
Leesondersteuning, kennismaken nieuwe ouders: juf Sema 
 
Interne begeleiding: 
Juf Natascha: groep 1 t/m 4, nieuwkomers en Kladderkatjes 
Juf Linda: groep 5 t/m 8 en Nieuwkomersgroep 
 
Lichamelijke opvoeding:   meester Danny en meester Ilja 
Rekencoördinatie:    juf Linda  
ICT-coördinatie:    meester Fabian  
Taalcoördinators:    juf Solveig 
Nieuwkomerscoördinator   juf Emel 
Oudercoördinator:    juf Anita, juf Astrid, juf Emel  
Schoolmaatschappelijk werk:   juf Kimberley 
Oudereducatie/Nederlandse Les:  juf Ranoe  
OGO coördinatie/cultuur coördinatie:  juf Marie-Louise  
Vrijwilligers/conciërge:  juf Mary, meester Salah  
 
Overblijfouders: juf Rashida, juf Serpil, juf Nahed, juf Songul, juf 

Nassira, juf Mary, juf Nadia, juf Fatima R. juf Nabila, 
juf Nurcan, juf Fatima H., juf Aygul, juf Samira, juf 
Sanae, juf Safaa, juf Senna   

 
SCHOOLTIJDEN  
 
Groepen 1-8  
ma 08.30 – 12:00  13:00 – 15:00 
di 08.30 – 12:00 13.00 - 15.00  
wo 08.30 – 12.00      
do 08.30 – 12:00 13.00 - 15.00  
vr 08.30 – 12:00 13.00 - 15.00   
 
Afspraken voor aanvang en einde schooltijd 
08.15 uur gaan de schooldeuren open  
08.25 uur eerste bel 
08.30 uur start van de lessen 
12.55 uur eerste bel  
13.00 uur start van de lessen 
 
Wilt u aan de school doorgeven door wie uw kind opgehaald wordt of dat hij/zij alleen naar huis mag? 
Als wereldschool met meer dan 15 nationaliteiten spreken we met elkaar af dat in de school 
Nederlands wordt gesproken. Dan begrijpt iedereen elkaar! 
.   
 
 
 
 
 
VAKANTIETIJDEN/ VRIJE DAGEN  
 
Zomervakantie   ma 11 juli t/m vr 19 augustus 2022 
Prinsjesdag   di 20 september 2022 
Herfstvakantie   ma 24 oktober t/m vr 28 oktober 2022 
Kerstvakantie   ma 26 december t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie   ma 27 februari t/m vr 3 maart 2023 



Goede Vrijdag   vr 7 april 2023 
Tweede Paasdag  ma 10 april 2023 
Meivakantie   ma 24 april t/m vr 5 mei 2023 
Hemelvaart   do 18 mei t/m vr 19 mei 2023  
2e Pinksterdag  ma 29 mei 2023 
Kamp groep 8   di 6 juni t/m vr 9 juni 2023 
Zomervakantie   ma 10 juli t/m vr 18 augustus 2023 
 
Margedagen  
Het aantal lesuren per schooljaar is wettelijk geregeld. Alle leerlingen gaan minimaal 940 uur naar 
school. Zij hebben een aantal dagen vrij om dit aantal uur niet te overschrijden.  
 
De leerkrachten gebruiken deze tijd voor (bij)scholing.  
 
De margedagen voor groep 1- 9 zijn:   
Margedag 1: donderdag 1 september 2022 
Margedag 2:  vrijdag 2 september 2022 
Margedag 3: maandag 19 september 2022 
Margedag 4: vrijdag 21 oktober 2022 
Margedag 5: vrijdag 23 december 2022 
Margedag 6: maandag 6 februari 2023 
Margedag 7: maandag 19 juni 2023 
Margedag 8: vrijdag 7 juli 2023 
 
Wij doen ook mee met de landelijke belangrijke dagen in het onderwijs. Voor dit schooljaar zijn dat: 
Kinderboekenweek  woensdag 5 oktober 2022 t/m zondag 16 oktober 2022 
Meesters en juffendag  woensdag 5 oktober 2022 
Nationaal schoolontbijt  donderdag 10 november 2022 
Sinterklaas:   maandag 5 december 2022 
Grote rekendag   woensdag 29 maart 2023 
Buitenlesdag   dinsdag 4 april 2023 
Sportdag   donderdag 11 mei 2023 
 
Wat gebeurt er als de leerkracht er niet is? 
Wat gebeurt er als de leerkracht er niet is? 

1. We kijken of er een leerkracht ‘over’ is en soms kan deze leerkracht voor de groep. Soms kan 
iemand extra komen werken. 

2. We proberen een invaller te regelen via de invalpoule van DHS of via een uitzendbureau. 
3. Leerlingen worden verdeeld over de andere groepen. Hiervoor is altijd werk beschikbaar. 
4. Een groep kan naar huis gestuurd worden. Dit kan alleen in overleg met het bestuur van de 

school.  
5. Als een leerkracht een week ziek is, dan is de afspraak dat kinderen in een week niet meer 

dan 1x verdeeld worden. Dus dan is een andere groep aan de beurt om verdeeld te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
OUDERCONTACTEN  
 
Oudermiddag 
Dit schooljaar organiseren we kennismakingsmiddag op dinsdag 30 augustus. Tijdens de 
kennismakingsmiddag maakt u kennis met directie, de coördinatoren van de school en de leerkracht 
van uw zoon of dochter. Ook kunt u de ouders van de MR en OR ontmoeten. 
 
 
Rapportbesprekingen 
Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken. U maakt kennis met de leerkracht 
van uw kind. Daarnaast wordt besproken aan welke doelen uw kind de komende periode gaat werken. 
Als ouder kunt u ook belangrijke informatie met de leerkracht delen.   
In november worden alle ouders op school uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Tijdens dit 
gesprek bespreekt de leerkracht de vorderingen van uw zoon of dochter.  
In februari krijgt uw kind een rapport en krijgt u opnieuw een uitnodiging voor een gesprek. 
In juni krijgt uw kind het laatste rapport van dat schooljaar. Bij geen bijzonderheden krijgt u het rapport 
van uw kind mee en heeft u geen gesprek met de leerkracht. U kunt wel zelf een gesprek aanvragen 
als u hier behoefte aan heeft. Het is ook mogelijk dat u uitgenodigd wordt voor een laatste gesprek. 
 
Kennismakingsgesprekken:  vanaf maandag 19 september 2022 
Voortgangsgesprekken:  vanaf maandag 14 november 2022 
Rapportgesprekken:   vanaf maandag 20 februari 2023 
Laatste rapportgesprekken:  vanaf maandag 26 juni 2023 
 
Wanneer de leerkracht tussendoor belangrijke bespreekpunten heeft, nodigt zij/hij u uit voor een 
gesprek. Wanneer u vragen hebt over de voortgang van uw kind, nodigen wij u van harte uit om 
hiervoor een afspraak te maken.  
 
Gesprekken met leerkrachten of directie 
Heeft u zorgen of vragen, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht, de intern begeleider 
of de directie voor een gesprek. 
 
 
INSPRAAK VAN OUDERS  
 
Ouders zijn belangrijk in de school. U bent de expert van uw kind en met elkaar begeleiden wij uw 
kind.  
 
Ouderactiviteiten - Iedere week bent u welkom op het oudermoment. Een half uur op een vaste tijd 
kunt u in de klas met uw kind oefenen.  
 
Informatie-bijeenkomsten ouders – Geregeld worden er informatie-bijeenkomsten georganiseerd 
door juf Anita of juf Emel. Informatie over de bijeenkomst wordt gedeeld via Social Schools. Er zullen 
verschillende onderwerpen aan bod komen. Denk hierbij aan: hoe werkt Social Schools, de dagelijkse 
gang van zaken op school, hoe leren de leerlingen rekenen, voeding, omgaan met social media als 
tiktok, insta, etcetra.  
 
Ouderraad/werkgroep - De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen uit diverse groepen. Zolang 
u een kind op school heeft, kunt u meedoen in de ouderraad. U vertegenwoordigt dan de ouders en u 
kunt ouders uit de Medezeggenschapsraad adviseren. U bent de schakel tussen school, ouders en 
leerlingen. U helpt mee in de organisatie van activiteiten en vergadert over diverse onderwerpen.  
Juf Anita en juf Astrid helpen, als oudercoördinator, bij het afstemmen van de activiteiten van de 
ouderraad en het team. 
 
Medezeggenschapsraad (MR) - De medezeggenschapsraad heeft de verantwoordelijkheid de 
directie en het schoolbestuur te adviseren over plannen die met het onderwijs te maken hebben. De 
vergaderingen van de MR zijn openbaar. Eens per jaar belegt de oudergeleding van de MR samen 



met de ouderraad een jaarvergadering voor de ouders van de school. Dit jaar is dat tijdens de 
kennismakingsmiddag op donderdag 19 september.Jaarlijks worden drie vertegenwoordigers voor de 
medezeggenschapsraad gekozen. Het reglement hiervoor ligt op school ter inzage. Taken en 
bevoegdheden staan daarin omschreven. Voorzitter van de MR is Simon de Voogd. Andere leden van 
de MR zijn Emel Seker (leerkracht), Anita Houweling (leraarondersteuner), Nabila El Boutachfaikiti 
(ouder), Marjolein Janssen (ouder), Meral Karakas (ouder). 
 
GMR - Het Primair Openbaar Onderwijs heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR). Leerkrachten en ouders adviseren en geven hun instemming over onderwijsbeleid van 
Stichting De Haagse Scholen.  
 
 
AFSPRAKEN/ REGELS  
 
Op school is het erg belangrijk dat iedereen zich veilig en op zijn of haar gemak voelt. Om dit voor 
elkaar te krijgen is het noodzakelijk dat we afspraken met elkaar maken over onder andere de manier 
waarop we met elkaar omgaan. De Gelderlandschool heeft hiervoor 3 algemene schoolregels 
geformuleerd: 
Onze schoolregels: 
1. Respect is perfect en fatsoen moet je doen 
2. Samen is oké en iedereen doet mee 
3. Wij bouwen aan vertrouwen 
 
Bij de start van het schooljaar maken de leerlingen samen met hun juf en meester de afspraken van 
de eigen groep. Als we samen de afspraken maken, lukt het ons beter om ons aan de afspraken te 
houden! Deze klasafspraken moeten passen binnen de 3 schoolregels. Op deze manier stemmen we 
de wijze waarop we met elkaar omgaan op elkaar af en voelt iedereen zich veilig en prettig op school. 
 
Afspraken binnen het schoolgebouw: 
- We spreken in de school Nederlands met elkaar.  
- Honden kunnen we niet toelaten in de school. Een uitzondering hierop kan een bezoek van een 

hond met zijn baasje binnen een thema zijn. 
 
 
INFORMATIE OVER VERSCHILLENDE ONDERWERPEN  
 
Schoolzwemmen - Ouders hebben de taak om hun kind te leren zwemmen. De school wil daar best 
een handje bij helpen. De leerlingen van de groep 5 gaan een jaar schoolzwemmen.  
Het busvervoer naar het zwembad kost de ouders van groep 5 € 22,- per jaar per kind.  
Zwemt uw kind een keer niet mee, dan is een briefje of telefoontje van u vereist. Als uw kind langer 
niet meezwemt, is een verklaring van de huisarts nodig.  
 
Gymkleding - Vanaf groep 3 nemen de kinderen op de dagen dat zij gym hebben, gymkleding en 
gymschoenen - vanwege de hygiëne - mee. Schoenen met donkere zolen zijn niet toegestaan en er 
mag buiten niet op de schoenen voor in de gymzaal worden gelopen! Wij verzoeken u de naam van 
uw kind in de gymkleding te zetten en sieraden thuis te laten. Vanwege de veiligheid mag er alleen 
een strakke sporthoofddoek gedragen worden tijdens de gym. 
Bij uitzondering is er reservekleding op school aanwezig. Wilt u dit thuis wassen en weer mee naar 
school nemen? 
 
Schooljudo – Sinds vorig schooljaar hebben de leerlingen 12 weken schooljudo van een judo docent. 
Tijdens schooljudo komen belangrijke onderdelen aan bod zoals respect, zelfvertrouwen, 
samenwerken, beheersing, weerbaarheid, discipline en bovenal plezier. Ook dit schooljaar zullen de 
leerlingen weer 12 judo-lessen krijgen. Op de dagen van de judo is het fijn als de leerlingen makkelijke 
kleding aan hebben. Zij trekken een judo-broek aan over hun eigen kleding. Onder het judo-jasje 
dragen zij een t-shirt of hemd.  
 
Gezonde school – Dit schooljaar zullen wij de overstap maken naar gezonde school. Dat betekent 
dat er regels zullen komen rondom traktaties en het eten en drinken voor de pauzes.   
 



Snoepen en trakteren - Wij vragen u uw kind geen snoep of andere ongezonde dingen mee te 
geven naar school voor de kleine pauze en tijdens de overblijf. Wij helpen graag mee om het gebit en 
het gewicht van uw kind zo gezond mogelijk te houden.  
De kinderen mogen op hun verjaardag natuurlijk wel trakteren. U kunt uw kind bijvoorbeeld op fruit, 
cup cakes of koek laten trakteren. Het gaat om de aardigheid, niet om de hoeveelheid. Heeft u hier 
vragen over dan kunt u bij de ouders van de OR ideeën opdoen voor leuke traktaties. 
 
OGO EN ACTIVITEITEN THUIS 
 

U helpt uw kind als u thuis ook aandacht heeft voor bijvoorbeeld lezen en rekenen. Wat kunt u thuis 

doen? 
- Maak uw kind gratis lid van de bieb 
- Voorlezen, samen een boek lezen, elkaar voorlezen, vertellen over de plaatjes en praten over het 
verhaal in het boek in uw eigen taal of in het Nederlands. 
- Samen boodschappen doen en daarbij uw kind laten afrekenen, laten uitrekenen wat er betaald 
moet worden 
- Veel tellen met uw kind, klokkijken, sommen oefenen 
- Thuis veel praten, vertellen wat u allemaal doet bv tijdens het koken 
 
 
Huiswerk  
Wij geven vanaf groep 3 huiswerk mee. Het huiswerk bestaat uit leeswerk, rekenwerk en themawerk.  
 
In de groepen met een oudermoment wordt u ook geïnformeerd over de manier waarop u thuis bij het 
huiswerk kunt helpen. 
 
 
VSD-LEERORKEST-SCHOOLTONEEL-CLUB  
 
Verlengde schooldag activiteiten  
Na schooltijd worden activiteiten georganiseerd waar leerlingen gratis aan deel kunnen nemen. Uw 
zoon of dochter krijgt de kans om kennis te maken met sporten, muziek, dans, koken en andere 
activiteiten. Deze cursussen duren gemiddeld 10 weken met een pauze van een paar weken tussen 
iedere cursus. 
Uw kind krijgt van de leerkracht een programmaboekje waarin de activiteiten voor een periode 
aangegeven worden. U ondertekent het inschrijfformulier. Daarmee geeft u ook aan dat u ervoor zorgt 
dat uw kind naar alle bijeenkomsten gaat. 
 
 
Leerorkest “The Residents” in samenwerking met het Residentieorkest 
Leerlingen uit groep 5, 6, 7, 8 en 9 krijgen 1 keer in de week gratis muziekles op school van docenten 
vanuit het Residentieorkest. Samen vormen de leerlingen het Leerorkest en oefenen ook regelmatig 
samen. Er zijn een aantal concerten per jaar. De kinderen kiezen een instrument en nemen deze ook 
mee naar huis om te oefenen. (Cello, viool, trompet, dwarsfluit etc.). 
Dit schooljaar kunnen de nieuwe leerlingen van groep 5 zich ook inschrijven voor deelname in dit 
orkest. De leerlingen die naar groep 8 gaan, blijven ook onderdeel van het orkest. 
 
 
PEUTERLEERPLEK DE 'KLADDERKATJES'  
 
De Gelderlandschool werkt samen met de peuterleerplek de Kladderkatjes. Zij werken met de 
uitgangspunten van OGO. Een kind dat de Kladderkatjes bezocht heeft, heeft ervaringen opgedaan 
die goed van pas komen op de basisschool. Op een speelse manier worden de kinderen gestimuleerd 
en geactiveerd om bepaalde dingen zelf te doen en zo hun zelfstandigheid (zelfredzaamheid) en 
zelfvertrouwen te vergroten. De peuters gaan vier dagdelen naar de peuterleerplek. De peuterleerplek 
is bedoeld voor kinderen van 2½ tot 4 jaar. U kunt uw peuter vanaf 1 jaar inschrijven. Om op de 
Gelderlandschool te worden ingeschreven, vult u daarvoor een formulier in dat u bij de administratie 
van de school kunt krijgen.  
 



De peuterspeelzaal biedt ‘Samenspel’. Dit is een project waarbinnen ouders met peuters 1 keer per 
week samen kunnen komen spelen in een kindvriendelijke en veilige omgeving. Samenspel is bedoeld 
voor kinderen van 2 jaar en is gratis. Heeft u belangstelling belt u dan met de peuterspeelzaal of kom 
bij ons langs! 
De peuterleerplek is een onderdeel van JongLeren, een organisatie met onder andere meerdere 
peuterleerplekken.  
 
Openingstijden: 
Ma 08.15 – 11:30 12.15 - 15.30  
Di 08.15 – 11:30 12:15 - 15.30  
Wo  08.15 – 11:15 12:00 - 15:00     
Do 08.15 – 11:30 12:15 - 15.30 
Vrij 08.15 – 11:30 12:15 - 15.30   
 
Tijdens de margedagen van de Gelderlandschool is de peuterspeelzaal open. 
 
De Gelderlandschool  
groepen 1 t/m 8 + nieuwkomersgroep 
Nijkerklaan 9, 2573 BA Den Haag  
Telefoon: 070 3459307 
E-mail: de@gelderlandschool.nl  
 
De Kladderkatjes 
Nijkerklaan 11, 2573 BA Den Haag  
Telefoon: 070 2053512 
E-mail: de@gelderlandschool.nl 


